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Prolog
Ett av Bertils och mina återkommande samtalsämnen genom åren har 
gällt den röda mässan, d.v.s. den kardinalsmässa, Missa Sancti Spiritus, 
som ledamöterna i Rota Romana alltsedan 1100-talets början, utförde in-
nan de började sin session i domstolen.1 Kan vi spåra den i det medeltida 
Sverige? Och har röda mässan utgjort en verksam djupstruktur när rät-
tegångsgudstjänsten infördes i Karl XI:s Sverige?2 Teologins betydelse 
för juristerna och deras verksamhet har varit betydande, självklart redan 
under medeltiden men faktiskt fortfarande i början av det tjugoförsta 
seklet. Sambandet teologi och juridik utgör en av rättshistoriens djup-
strukturer. Detta samband kom dock under moderniteten i hög grad 
att marginaliseras i västerlandets allt mer markerat sekulära samhälle, 
men har i vår tid fått ny näring genom religionens plats i det offentliga 
rummet.

 Rättegångsgudstjänsten har tagits som exempel på den kristna rätts-
kulturens kvardröjande djupstrukturer. I både Finland och Sverige har 
rättegångsgudstjänstens (tingspredikans) historia blivit föremål för både 
kyrkohistoriska och rättshistoriska undersökningar.3 

 I denna uppsats ska jag fokusera på ett antal tingspredikningar som 
häradshövdingen Ernst Leche i Nedansiljans domsagas häradsrätt un-
der sin tid som häradshövding 1939–1964 lät samla in från tingspredi-
kanterna i Leksand och Rättvik under ett tjugotal år (1944–64) och lät 
binda in i häradsrätternas domböcker. I Leksand bildade kyrkan och 
tingshuset en enhet. Där levde länge minnet av nedtecknade ”plägseder” 
om skåldrickande och om tingsdansen, d.v.s. den gånglåt ”vilken ’mer 
eller mindre stillsamt fortgick till arla morgonstunden i den närbelägna 

1 Modéer 2008.
2 Modéer 2005, s. 417. 
3 Modéer 2010.
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sockenstugan’ medan domaren under tiden bjöd nämnden på aftonmål 
med thy åtföljande traktering”.4 

 För Leche var det angeläget att bevara ”förkunnelsen i dessa tingspre-
dikningar” och bevara dem åt eftervärlden. ”Och dock – vilken värdefull 
återspegling av skiftande tider och förhållanden på rättslivets område 
skulle man inte haft, om dessa predikningar funnits kvar.”5

 Leche var en av de svenska jurister, som levde i den tid där den äldre, 
idealistiska juristkåren överlappade den yngre moderna, som var starkt 
påverkad av positivismens och rättsrealismens kunskapsparadigm. 
Leche framstår närmast som en arketyp för denna närmast ”schizofrena” 
juristgeneration, som fick sin utbildning under eller strax efter första 
världskriget och som i sina karriärer fick uppleva dramatiska politiska 
kontexter, från det demokratiska genombrottet via totalitära staters 
orättssystem till efterkrigstidens välfärdsstat med dess individuella fri- 
och rättigheter i den Europarekonstruktion där Europakonventionen för 
mänskliga rättigheter 1950 framstod som ett bärande element. 

 Ernst Leche var född 1897, han studerade juridik vid Stockholms hög-
skola, där han tog examen 1920. Efter tingstjänstgöring blev han assessor 
i Svea hovrätt och blev därefter, som byråchef i justitiedepartementet, 
djupt engagerad i rättegångsreformen, som resulterade i tillkomsten av 
den nya rättegångsbalken 1942 (SFS 1942:740), vilken började tillämpas 
1948. Han utnämndes till hovrättsråd i den nyinrättade Hovrätten för 
Övre Norrland i Umeå 1936 och därefter till häradshövding i Nedansiljans 
domsaga i Leksand 1939, där han var verksam till 1964. Han avled 1978.6

 Samtidigt som Leche var en modernt orienterad jurist upplevde han 
konkret transformeringen av den idealiserade domarkulturen till en 
realistisk och pragmatisk. Ämbetsmannakulturen eroderade successivt. 
Ute i Europa politiserades juridiken. Leche informerade i en översikts-
artikel i Svensk Juristtidning 1933 om konsekvenserna av ”den nationella 
revolutionen i Tyskland” på lagstiftningens område.7 

 Denna ”överlappande generation” var aktiv som modern lagstiftare men 
hade samtidigt en idealiserad syn på domarrollen. Leches mentor, socialde-
mokraten Karl Schlyter, visade också upp denna ”schizofrena” juristroll: 
Han var en radikal lagstiftare men samtidigt en varm anhängare av en tradi-
tionell domarkultur. Anknytningen till den politiske lagstiftaren hade gjort 

4 Forsslund 1922, s. 62–63.
5 Uppsala, ULA, LGth. Dombok, AIa:74, Ernst Leche, ”Tal i anslutning till rättegångs-
gudstjänst i Leksands kyrka januari 1947”.
6 Leche 1978, s. 633.
7 Leche 1933, s. 364. 
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domarkåren till maktutövare. Som domare var de dominanta till och med 
auktoritära i sin domarroll. Det gällde både Schlyter och Leche. 

 Men i inställningen till de yttre attributen skilde de sig åt. Schlyter 
avskaffade under sin tid som häradshövding i Askimsrätten i Göteborg 
i mitten av 1920-talet häradshövdingeuniformen.8 Leche å andra sidan 
vurmade för rättens visuella effekter. Han var vid tinget traditionellt 
klädd i sin civiluniform, och vid rättegångsgudstjänsterna vid årets bör-
jan gick Leche först i processionen i sin uniform från tingshuset till 
kyrkan, därefter kom tingssekreteraren med sin hustru, så fiskaler och 
notarier, därefter nämndens ledamöter och slutligen kanslipersonalen. 
I kyrkan var första raden draperad för häradshövdingen och hans familj 
med en röd päll i siden med guldbårder från 1865, och på pällen fram-
för dem låg psalmboken uppslagen (– liksom Bibeln låg uppslagen på 
domarbordet i tingshuset).  Efter gudstjänsten utbad sig Leche om pre-
dikanternas manuskript, vilket därefter bands in i det årets dombok.

 Under Leches tid som häradshövding antogs (1942) och genomför-
des (1948) den stora processreform han själv arbetat med under sin tid 
i Justitiedepartementet. I anslutning till tingspredikan 1947 i Leksand 
och Rättvik höll han ett tal där han i anledning av processreformen kom-
menterade rättsskipningens uppgift. Dess främsta uppgift var, framhöll 
han, att vara ett utflöde 

inte av statens makt och överhöghet – utan av dess plikt att tillgodose den 
enskildes krav på rättvisa. Det må nu gälla en medborgare om än aldrig så 
ringa eller en sak om än aldrig så dålig ur juridisk och moralisk synpunkt. 
Till grund för denna ansvarsfulla uppgift, vilken staten i sin tur anförtrott 
domstolarna, skall ligga tre ting: sanning – rättfärdighet – människokärlek. 
Tyvärr rycks den grunden ibland undan. Så har skett i vår egen tid. Hän-
delserna ute i världen under det senaste årtiondet har burit vittnesbörd om 
detta. På skilda håll har domstolarna och deras domslut varit redskap åt 
makthavare med onda syften eller de har tjänat ideologier, som inte haft 
var mans bästa för ögon. Följden har blivit vrångbilden av en rättskipning.9

Mot denna bakgrund reflekterade Leche över rättegångsgudstjänstens 
syfte. ”Sannolikt var det för att ge landets alla domare en erinran om 
sin bräcklighet – konungens likaväl som de folkvalda – som våra för-
fäder en gång påbjöd, att rättsförhandlingarna skulle begynna med en 
gudstjänst.”10 På många håll, konstaterade han, 

8 Om domstolsdräkter, se Modéer 1994, s. 50–51.
9 ULA, LGth. Dombok, AIa:74, Ernst Leche, ”Tal i samband med rättegångsgudstjänst 
i Leksands kyrka 1947”. 
10 ULA, LGth. Dombok, AIa:74, Ernst Leche, ”Tal i samband med rättegångsgudstjänst 
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har dessa stunder säkerligen förlänats en helgd, som väl svarat mot det 
vackra syftet: att skapa samling och eftertanke hos dem som ärendet i 
första hand angår. Men samtidigt kan det nog inte förnekas, att slentrian 
och förflackning understundom gjort tingsgudstjänsterna tomma och me-
ningslösa. Kanske har domarna inte varit alldeles utan skuld härtill genom 
brist på förståelse.11

Inför den stora rättegångsreformen slog Leche fast, att den nya rät-
tegångsbalken inte innehöll några föreskrifter om rättegångsgudstjän-
ster, men han kunde hänvisa till en nyutkommen författning som 
föreskrev, ”att så länge det gamla stadgandet i kyrkolagen gäller – så 
länge skall också rättegångsgudstjänster hållas i vårt land.”12 ”Jag vill 
inte förneka att det är något ovanligt att i en tid med nivellering och 
sekularisering fortfarande bibehålla en religiös och kyrklig akt inom ra-
men för den profana rättskipningen”, framhöll han. 

Men det tror jag mig våga säga, att befolkningen i denna bygd med till-
fredsställelse ser, att statsmakterna fortfarande velat vårda en sed, som för 
många av oss har ett obestridligt värde. - - - Må dess utövande bestå långt 
in i framtiden – så länge svensk rätt vilar på de tre grundvalarna sanning – 
rättfärdighet – människokärlek.13 

Det var först genom den nya kyrkolagen 1992 som stadgandet om rät-
tegångsgudstjänst utgick. Även efter relationsförändringen 2000 beva-
rades rättegångsgudstjänsten som en sedvänja i de flesta domstolar. En-
ligt den senaste enkäten 2009 firades rättegångsgudstjänst i ca hälften 
av Sveriges domstolar.14

 Från äldre tid finns ett antal tingspredikningar bevarade,15 exempel-
vis i Henric Schartaus predikningar, vilka utgavs av laghistorikern Carl 
Johan Schlyter.16 

 De här refererade tingspredikningarna från Nedansiljans domsaga 

i Leksands kyrka 1947”.
11 ULA, LGth. Dombok, AIa:74, Ernst Leche, ”Tal i samband med rättegångsgudstjänst 
i Leksands kyrka 1947”.
12 Lag om införande av nya rättegångsbalken § 10: ”Bestämmelse i kyrkolagen eller 
särskildlag eller författning om gudstjänst vid allmän domstol lände till efterrättelse.”. 
Jfr Nytt Juridiskt Arkiv 1947, s. 27–28.
13 ULA, LGth. Dombok, AIa:74, Ernst Leche, ”Tal i samband med rättegångsgudstjänst 
i Leksands kyrka 1947”.
14 Modéer 2010. En ny tredje enkät förbereds inför nyår 2016.
15 Se härom närmre i Johan Herbertssons kommande avhandling. Se även Modéer 2005, 
s. 417.
16 Dels en rådstugupredikan (hållen vid två tillfällen 1794 och 1824) och dels en lagmans-
predikan (hållen i en lagmansrätt 1800 och 1824), se Schartau 1883, s. 588.
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är representativa för både beredskapstidens och den svenska efterkrigs-
tidens nationella rättskultur.17 Det yttre hotet och den inre samlingen 
speglar sig också i det här aktuella predikomaterialet. Aktualiteten som 
en strategi för prästers predikan hade lyfts fram i den teologiska debat-
ten sedan sekelskiftet 1900.18 Det temat hade blivit särskilt påtagligt 
i Norge under den tyska ockupationen 1940–1945. Kampen för rät-
ten hade blivit lika angeläget för den norska domarkåren som kampen 
för tron för de norska präster som engagerat sig för manifestet Kirkens 
grunn. Biskopen i Skien Henrik Aubert Seips predikningar 1940–1945 
i relation till den politiska kontexten har nyligen blivit föremål för en 
doktorsavhandling.19

 Också den rättshistoriska forskningen har i hög grad tagit till sig sam-
banden mellan teologisk och rättslig normbildning. Det räcker i detta 
sammanhang med att peka på hur ämnet ”Rätt och religion”, law and 
religion, utvecklats under de senaste 35 åren inte bara i USA utan också i 
Europa.20 Forskningsfrågor rörande religionsfrihet och religionens plats 
i det offentliga rummet, religion in the public sphere, har spelat en allt vikti-
gare roll i rättighetsdiskurserna över hela världen. Duncan Kennedy har 
i ett av sina bidrag till de rättsliga globaliseringsdiskurserna konstruerat 
en kronologi, som också har relevans för detta bidrag.21 Kennedy hävdar 
att juristernas kunskapsparadigm under tiden 1900–1968 präglades av 
det sociala perspektivet, d.v.s. den starka socialstaten och dess rättskul-
tur. Det paradigmet avlöstes efter andra världskriget 1945 av rättighets-
perspektivet, en rättslig kunskapsstruktur som fortfarande i hög grad 
är förhärskande. Med Kennedys kronologi var perioden 1945–1968 en 
överlappande period under vilken två kognitiva rättsstrukturer konkur-
rerade. I Sverige gällde det den sociala välfärdsstatens optimum decen-
nierna efter beredskapstiden, då i hög grad det svenska folkhemmet kon-
soliderades, samtidigt som den europeiska naturrättsrenässansen med 
FN-deklarationen för mänskliga rättigheten undertecknades i Paris 1948 
och Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter (EKMR) un-
dertecknades av Europarådets signatärer 1950. En förutsättning för att 
Sverige skulle kunna ratificera EKMR var att Sverige genom religions-

17 Modéer 2009a, s. 244–245. Om beredskapstidens rättskultur, se Modéer 2013, s. 
88–117.
18 Hagesæter 1991. 
19 Morland 2014.
20 Center for the study of Law and Religion, Emory University School of Law, grundat 
1982 av Harold Berman; Centre for Law and Religion Cardiff Law School, grundad 1998.
21 Kennedy 2006, s. 19–73.
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frihetslagen 1951 (SFS 1951:680) stadfäste sin religionsfrihet. Lagen 
antogs vid en tidpunkt då sekulariseringen blivit ett allt tydligare sam-
hällsfenomen. För många innebar religionsfrihetslagstiftningen främst 
en rätt att inte ha någon religion (den negativa religionsfriheten). Inge-
mar Hedenius bok Tro och vetande med sin kritik av kristendomen och 
dess företrädare hade utkommit 1949,22 och den svenska inställningen 
till rättighetsdiskursen var också länge såväl avvaktande som skeptisk.23

 Tingspredikningarna från Leksand och Rättvik härrör från perio-
den 1944–1964, alltså under just den överlappande perioden mellan 
den rationella socialstatsperioden, som präglades av den s.k. Uppsala-
skolan, och rättighetsparadigmet. Uppsalaskolan förkastade både rät-
tighets- och rättvisebegreppen såsom subjektiva och värdeladdade och 
därigenom otjänliga som juridiska begrepp. Metafysiken skulle utrotas 
från juridiken. Här fick teologerna anledning anlägga moteld: Mänsklig 
värdighet och mänskliga rättigheter.

 Tingspredikningarna speglar väl dessa diskurser. När komministern i 
Gagnef Lars Östling 1955 från predikstolen frågade församlingen ”Var-
för ha vi kommit hit?” och själv angav flera möjliga svar, antydde han 
konflikten mellan en kristen och en sekulär rättskultur:

Vi som har samlats till gudstjänst här i Leksands kyrka denna måndagsmor-
gon med rättens vårdare och förvaltare i vår domsaga i vår mitt, låt oss - - - 
ställa en enda fråga till oss själva: Varför ha vi kommit hit? Är den endast i 
åtlydnad för lagen och sedvänjan som föreskriver, att så skall vara? Eller är 
det för att Gud skall bli stor för oss och ’för att han må undervisa om sina 
vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar’, är det för kraftsamling inför 
ett nytt arbetets år, för att med Guds hjälp knyta en levande förbindelse 
mellan Guds ords värld och dagens och kommande dagars ansvarsfulla up-
pgifter? Frågan är inte oväsentlig. Mycket av de kommande månadernas 
arbetsresultat beror av hur den frågan besvaras av oss.24

I detta sammanhang kan endast några viktiga temata i predikningarna 
lyftas fram och refereras. I stor utsträckning redovisas predikanternas 
egna texter. Först behandlar jag predikningarnas placering i deras lokala, 
nationella och europeiska kontexter, därefter predikanternas behandling av 
det kristna rättsarvet – Kristus först i vår lag –, vidare domarnas roll och uppgif-
ter från en sakral position samt avslutningsvis predikanternas förhållande 
till den allt mer påtagliga sekulariseringen.

22 Lundberg 2002.
23 Modéer 2004, s. 443; Petri 1996, s. 241.
24 ULA, Ndh. Dombok, A5:8, Lars Östling, Leksands kyrka, 10/1 1955.
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Den lokala, nationella och europeiska kontexten
Predikanterna ville vara konkreta och relatera till aktuella kontexter 
i tid och rum. Den lokala anknytningen till Siljansbygden och stiftet 
återkommer i predikningarna. Siljan liknades vid Genesarets sjö, 
västeråsbiskopen Johannes Rudbeckius (1586–1646) apostroferades,25 
och Rune Lindströms Himlaspelet – Ett spel om en väg som till Himla bär 
lyftes fram av kyrkoadjunkten Gösta Tängerstad (Gagnef) i en av hans 
tingspredikningar, och då med en hänvisning till spelets första tavla, som 
visar en ”gammaldags häradsrätt bänkad till rådplägning”.26  

Det är en kärv dalmålning i bistra allvarsfärger. Våra blickar går till rätts-
salens skeenden. Domstolsscenen med all dess inneboende dramatik, brott 
och skuld, kamp mellan människor och dom, griper och förfärar, oroar 
och drager. Rättegångsscenen har fascinerat och inspirerat många både 
dalmålare och moderna författare och filmskapare. Den sittande rätten 
har blivit en bild vars symboliska värde utnyttjats till att skildra den skuld-
tyngda människan i hennes relation till en evig allsmäktig Rättvisa. Det 
religiösa tänkandet måste ju på detta sätt få låna bilder från en värld, när 
det vill måla och söka klargöra förhållandet mellan Gud och människa.27

Vid första rättegångsgudstjänsten i Rättviks kyrka efter krigsslutet (den 
21/1 1946) utgick komministern i Ore Daniel Liljas28 från det rätta med-
borgarsinnet (Matt 7:12). Han konstaterade, att vi i Sverige hade goda 
förutsättningar att se framtiden an med tillförsikt. 

Skär bort det gula korset ur den svenska fanan och det återstår endast tra-
sor! Det som förut var vårt folks ståtliga symbol finns inte mer utan det 
sammanhållande korset. Tag bort de andliga krafter, som utgå från Kristus. 
Och vårt folk kan icke sedligt och moraliskt bestå. Kristendomen är med 
tusentals fina trådar inflätad i vårt folks liv. Från den utgå de höga tan-
karna om varje människas okränkbara värde, ingen får förtrampas, ingen 
får lämnas att gå under i sin nöd, alla ha lika rätt till lagens och överhetens 
skydd. Den som har ingen möjlighet längre att genom eget arbete försörja 
sig, de gamle, som trots ett helt livs slit och släp inte förmått nå en tryg-
gad ålderdoms förmån, dem får man icke förskjuta, de svaga, som dömts 
att ett helt liv dras med lidande och ligga andra till last, dem får man icke 
lämna åt sitt öde. Vi äro stolta över att äga världens mest utvecklade och 
effektiva socialvård. Våra lagar äro uppburna av en varm humanitet. Men 
äro vi vakna över, varifrån denna varma humanitet ytterst utgår?29

25 ULA, Ndh. Dombok, A5:14, Gösta Tängerstad, Rättviks kyrka, januari 1961.
26 ULA, Ndh. Dombok, A5:14, Gösta Tängerstad, Rättviks kyrka, januari 1961.
27 ULA, Ndh. Dombok, A5:14, Gösta Tängerstad, Rättviks kyrka,  januari 1961.
28 Svenska kyrkans prästerskap, s. 214.
29 LAU, Rth. Dombok, AIa:176, Daniel Ore Liljas, Rättviks kyrka, 21/1 1946.
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Kontraktsprosten Sven Lindberg i Leksand tog i sin predikan 1947 ut-
gångspunkten i Luk. 11:43.30 Det var sista året som rättegångsbalken i 
1734 års lag skulle tillämpas. Från och med 1948 gällde som nämnts en 
ny rättegångsbalk med helt nya och moderna processuella förfarande-
principer. 

Jag vet icke, om det någonsin i världen varit en starkare längtan efter män-
niskor, som visste, som ville och kunde säga, vad som är rätt: Domare och 
jurister, som kunde säga vad som är rättvis lag, rättvist straff och rättvis 
tolkning, arbetsgivare och arbetare, som kunde säga vad som är rättvis lön 
och arbetsprestation, statsmän och politiker, som kunde dra upp rättvisa 
gränser mellan folken och diktera rätt – färdiga skadestånd, socialvårdare, 
som visste vad människan har att fordra av samhället och vad hon bör 
prestera. Mänsklighetens nöd har samlat sig i ett rop om rätt, rättvisa och 
kärlek, ett rop på människor, som stå i rättens och kärlekens tjänst. 31

Lindberg konstaterade, att ”lidandet framför alla lidanden är orätten”. 
Med de totalitära staternas orätt i tankarna slog han fast, att när man 
tappade bort den ”övermänskliga rättfärdighetsnormen”, och när den 
blev ”omtolkad till något relativt, subjektivt och godtyckligt” blev resul-
tatet ”att människan, trots teknikens och kulturens alla hjälpmedel, stod 
fullständigt vanmäktig i den värld, hon danat”. Om det inte finns någon 
”helig, evig och absolut rätt, bortfaller också i princip möjligheten att 
bedöma något som orätt, vad det vara må”. ”Rättskänslan måste väckas 
och hållas levande. Domen måste falla över orätt, osanning och ored-
lighet”, framhöll han och fann ”att svensk rätt och rättskipning bestått 
de sista årens oerhörda påfrestningar. Svensk rätt och rättskipning har 
vunnit erkännande över hela världen”.32 

Ingen gärning kan vara viktigare nu än den att omutligt skipa rätt, att av-
slöja orätten och uppenbara lögnen efter rättens krav och kärlekens syft-
ning. Rättens tjänare skola vara salt och ljus i världen. Så skola vi akta på 
rätten och kärleken, göra det ena men icke underlåta det andra. 33

Men lagen och rätten är inte identiska begrepp. Pehr Wallby, kyrkoad-
junkt i Bjursås, betonade detta, när han predikade över samma Lukas-
citat 1953. 

30 Luk 11:43. Jesus säger: ”Men ve eder, I fariseer, som given tionde av mynta och ruta 
och alla slags kryddväxter, men icke akten på rätten och kärleken till Gud. Den ena borden 
I göra, men icke underlåta det andra”.
31 ULA, Rth. Dombok, AIa:176, Sven Lindberg, Leksands kyrka, 13/1 1947.
32 ULA, Rth. Dombok, AIa:176, Sven Lindberg, Leksands kyrka, 13/1 1947.
33 ULA, Rth. Dombok, AIa:176, Sven Lindberg, Leksands kyrka, 13/1 1947.
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Rätten är Guds ordning för samhällslivet, utan vilken det inte funnes något 
samhällsliv. Samhället är hänvisat till rätten, om det skall fungera. Om 
gällande lag, kan man diskutera, huruvida den står i överensstämmelse 
med rätten. Det krävs ett ständigt fortsatt lagstiftningsarbete för att lagen 
verkligen skall ge uttryck för detta. Men börjar man diskutera själva rät-
ten, själva detta faktum att det finns en absolut rätt, som står över mig och 
bjuder med absolut auktoritet, då är det ett farligt sjukdomstecken. Skulle 
den tanken bli allmän och praktiserad, att människan själv, eventuellt den 
för tillfället maktägande människan, skulle vara rättens skapare och herre, 
då kan vad som helst hända, då står samhället inför sin upplösning. 34

Redan 1948 hade komministern Erik Montan i sin predikan erinrat om 
machiavellisk maktutövning enligt vilken utnyttjande av alla till buds 
stående medel borde vara målet för en klok härskare. 

Länge betraktades hans uppfattning mest som en pikant men orimlig fan-
tasi. Nu klingar den helt aktuell och – skrämmande. Att staten själv vore 
källa för all rätt, proklamerade den juridiska Wienerskolan lika väl som 
Hitlers nazistiska medhjälpare på ’rättens’ område. Och så hänsynslöst har 
denna teori redan hunnit tillämpas att Augustinus’ fråga fått sitt hittills 
mest skakande och otvetydiga svar: Fattas rättfärdigheten, vad äro staterna 
annat än stora rövarhopar.35 

Sovjetisk maktutövning och samtidens själviskhet fick Montan att fram-
ställa kravet på 

en högre rätt och värna barmhärtighetens eller godhetens ideal. […] Ur 
tidens förvirring – medvetet eller omedvetet – [stiger] ett rop efter den bib-
liska uppenbarelse, den Kristus som kan göra ett hjärta visst om levande Gud 
och hans ’eviga lag’ – efter lag från Sion och Herrens ord från Jerusalem.36

Kyrkoherden i Boda Carl Strömlid tog också upp detta tema i sin pre-
dikan i Rättvik 1949:

Rätt och orätt – det är viktigt, att gränsen där är klar. Ingenting kan vara 
vådligare både för den enskilda människan och samhället än att skillnaden 
mellan rätt och orätt utsuddas. När det onda blir gott och det goda blir 
ont eller föraktat, när den själva sedliga synförmågan hos människan blir 
för svagad eller förvänd – då är fara på färde. – Företeelser i den vägen 
saknas inte i vår tid. De höra väl i stor utsträckning med till krigets många 
efterverkningar. Den omstörtning av gängse moral- och rättsbegrepp, som 
ett krig innebär, får givetvis en fördärvlig inverkan också på den enskilde 
människan och medför, att det moraliska omdömet förvillas hos många. 

34 ULA, Ndh. Dombok, A:5, Pehr Wallby, Leksands kyrka, 12/1 1953.
35 ULA, Ndh. Dombok, A5:1, Erik Montan, Leksands kyrka, 12/1 1948.
36 ULA, Ndh. Dombok, A5:1, Erik Montan, Leksands kyrka, 12/1 1948.
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Verkningar av detta slag äro märkbara även i vårt land. – Mot sådant behövs 
Guds lag. Vi behöva mer än väl, att de gamla enkla, elementära buden om 
vad som är rätt och orätt, gott och ont, får upplysa samvetena och ge oss 
besked om rätta vägen. De äro vägvisare och varningstavlor, som man inte 
ostraffat tar bort eller nonchalerar. 37

Den nytillträdde kyrkoherden i Rättvik Glen Åkerlund predikade 1950 
och utgick också inför ett samtidstema: Vi börja ”se med nya ögon på 
allt, som kan helga människan. Sed och lag som är ställd i helgelsens 
tjänst är ju vad vi behöva”.38

Sven Lindberg återkom 1957 till sin tids erfarenhet av 

rättens fullständiga upplösning. Den totalitära staten tillämpade detta och 
vi vet att det blev en mörkläggning i människosläktet, att människan ofta 
kände sig vanmäktig i denna situation. […] Bakom all oro i världen, bakom 
all orättfärdighet och alla konflikter stiger en allt starkare längtan efter 
ledare, domare och jurister, som kan säga vad som är rätt och rättfärdighet, 
och vad kärleken kräver och vad som är rättvis och riktig lagtolkning. Al-
drig var behovet av sådana människor större än nu.39

Det talas ofta i predikningarna om att vi lever i en ”omvälvningarnas 
tid”. Brytpunkterna mellan tradition och förnyelse var många. Kommin-
istern i Djura Gottfrid Fryking predikade 1950 i Leksand och konstat-
erade, att ingen generation före vår hade under det gångna halvseklet 
fått uppleva en ”så gigantisk utveckling på skilda områden”. ”Vi är 
verkligen stolta över teknikens många landvinningar”, framhöll han. 
”Men vi har också hårdhänt fått lära oss, att mänskligheten därigenom 
i sina händer fått krafter, vilka visat sig starka nog, att blixtsnabbt slå 
sönder den civilisation, som mödosamt byggts upp”.40 Atombomben 
angav i hög grad bilden av en förestående apokalyps. Svenskt rätts-
förfarande hade också omgestaltats under det senaste halvseklet, och 
Fryking som sökt följa denna omvandling trodde sig kunna säga, ”att 
den inte bara varit av formell natur, utan att där bakom [stod också] 
en ny syn på och en ny omsorg om själva människan”. Tron på Gud 
och vördnad inför lagen har genom historien varit de två grundpelare 
som också ”en ny och bättre värld” måste bygga på. ”[D]et är ofta i 
nödtid, som man upp täcker de stora omistliga värdena. Vi har fått se, 
hur människor fick det, då lag och rätt i andra länder trampades under 

37 ULA, Ndh. Dombok,A5:2, Carl Strömlid, Rättviks kyrka, 17/1 1949.
38 ULA, Ndh. Dombok, A5:3, Glen Åkerlund, Rättviks kyrka, 16/1 1950.
39 ULA, Ndh. Dombok, A5:10, Sven Lindberg, Leksands kyrka, 7/1 1957.
40 ULA, Ndh. Dombok, A5:3, Gottfrid Fryking, Leksands kyrka, januari 1950.
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fötterna.” Därför fanns anledning ”tacka Gud för, att vi fick leva i ett 
rättssamhälle, hägnat av urgammal lag --- [fram] till våra dagars omfat-
tande rättsarbete”.41 

 ”Det svenska tingshuset och sockenkyrkan ligga bredvid varandra”, 
konstaterade Fryking. Det var förvisso mer än en tillfällig symbol. ”De 
är bägge fästen, där än i dag ett av mänsklighetens allra dyrbaraste 
värden försvaras: människovärdet”.42 Människovärdet var under de 
första efterkrigsåren ett centralt nyckelbegrepp, som exempelvis kom 
till uttryck i såväl portalparagrafen i den tyska Grundlagen 1949 (Men-
schenwürde) som femton år senare i den amerikanska Civil Rights Act 1964 
(human dignity).  De kristna värderingarna återkom bland annat 1963 då 
kyrkoadjunkten i Bjursås Sten Bertil Risberg framhöll, att ”den kristna 
människosynens mest grundläggande värdering [var] livets okränkbar-
het, ty varje människa är icke bara skapad av Gud, utan hon är också 
älskad av Gud, hurudan hon än är till sin skapnad, ty Gud vill hennes 
frälsning”.43 Uttalandet bottnade i uttalanden om neurosedynskadade 
barn, vilka hösten 1962 hade förekommit i den massmediala debatten. 
Risberg konstaterade att det fanns ett givet samband mellan det andliga 
och världsliga regementet. ”Eftersom det är Gud som utövar dem båda 
måste de samverka för samma mål. Det världsliga regementets uppgift är 
att utöva lagen, att värna om livet, att i sista hand driva fram till Kristus 
och nåden.”44

Kristus först i vår lag: Det kristna rättsarvet.
Att den svenska nationalkänslan bars upp av en ”fäderneärvd kristen 
kultur” framkom klart under beredskapstiden. I november 1941 sam-
lades i Stockholms stadshus representanter för regering, riksdag och 
kyrkomöte, och politiker och präster enades om den berömda parollen: 
”Den svenska linjen är den kristna linjen”.45

 Kyrkoherden Sven Svensson i Siljansnäs framhöll i sin predikan 1949 
”vården av Guds vingård – lag och rätt. Gud är lagens gud. Bibeln visar, 
att man sedan urminnes tid haft klart för sig, att Gud är en lagstiftare 
och att han håller rätt och rättfärdighet högt.”46 Det länder människan 

41 ULA, Ndh. Dombok, A5:3, Gottfrid Fryking, Leksands kyrka, januari 1950.
42 ULA, Ndh. Dombok, A5:3, Gottfrid Fryking, Leksands kyrka, januari 1950.
43 ULA, Ndh. Dombok, A5:16, Sten Bertil Risberg, Leksands kyrka, 7/1 1963. 
44 ULA, Ndh. Dombok, A5:16, Sten Bertil Risberg, Leksands kyrka, 7/1 1963.
45 Montgomery 1982.
46 ULA, Ndh. Dombok, A5:2, Sven Svensson, Leksands kyrka, 10/1 1949. 



· 192 ·

till lycka och välgång, att hon håller lagen i ära. Svensson hänvisade både 
till Ps 1:147 och Amos 5:2448 och konstaterade att ett rättsväsen 

som vuxit fram under århundraden av ärligt sökande, under århundradens 
erfarenheter, under ständig hänsyn till ondskans realitet och till männis-
kans oändliga värde, ett sådant rättsväsen är av Gud. Vi vågar tro, att vårt 
svenska rättsväsen är sådant och därför slår vi med frimodighet och glädje 
vakt om det. Därför vågar vi bedja Gud om beskydd över vår lag och rätt. 
Därför vågar vi tro, att Gud är med oss.49

Samma tema togs samma år upp av Carl Strömlid i Rättvik: All lag, 
stiftad av mänsklig myndighet, är – i den mån den är tillkommen och 
vilar på grundvalen av tio Guds bud – tillika en Guds lag – till männi-
skors välvärd. Han hänvisade till 2 Krön 19:6.50 ”I denna tid, så full av 
omvälvningar, må vi vara särskilt tacksamma för vår bestående rätts-
ordning, som tillförsäkrar skydd och rättvisa åt alla och envar utan 
åtskillnad. Den är ett arv, som vi må akta dyrt och heligt och väl vårda.”51

 ”Sedan länge tär vi på vårt kristna arv”, framhöll kyrkoherde Gottfrid 
Fryking, som 1952 talade över Ords 14:34.52 ”Skulle vi förlora gammal-
dags svensk gudsfruktan, så hamnade vi snart – sedan det kristna arvet 
förslösats – i barbari och andligt mörker.” Fryking refererade till 1941 
års uttalande och konstaterade, att ”lag och förordning alltfort är en av 
livets och hjärtats betydelsefullaste makter. Han citerade också Gustav 
V:s yttrande vid Stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925: ”Lagar och 
förordningar bli mer eller mindre vanmäktiga, så länge de inte uppbäras 
av en ärlig vilja och ett sinnelag, som sätter kärleken och rättfärdigheten 
över själviskheten.”  Det var därför vi fortfarande skulle ”bedja, att Kris-
tus skall få vara först i vår lag”.

 Lagens stränghet, formulerad i de tio budorden, lyftes fram av Glen 
Åkerlund 1957. Han refererade konkret till en flicka i hans första konfir-
mandgrupp i Bjursås. Åkerlund hade frågat hur vi skulle bete oss för att 

47 Ps 1”Säll är den man, som icke vandrar i de ogudaktigas nåd och icke träder in på 
syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta utan har lust i Herrens lag och tänker på 
hans lag både dag och natt. Han är såsom ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär 
sin frukt i tid och vars löv icke vissna; och allt vad han gör, det lyckas väl.”
48 Amos 5:24: ”Må rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten lik en bäck, som 
aldrig sinar.”
49 ULA, Ndh. Dombok, A5:2, Sven Svensson, Leksands kyrka, 10/1 1949.
50 2 Krön: ”I dömen icke människodom utan Herrens dom, och han är närvarande, så 
ofta I dömen.”
51 ULA, Ndh. Dombok, A5:2, Carl Strömlid, Rättviks kyrka, 17/1 1949. 
52 ULA, Ndh. Dombok, A5:5, Gottfrid Fryking, Rättviks kyrka, 14/1 1952. Ords 14:34: 
”Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.”
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kunna hålla alla tio budorden. ”Vi ska hålla allihopa lika bra, som vi hål-
ler det sjunde här i Bjurs”. Hon visste vad hon talade om, den flickan, sa 
Åkerlund. 

Hon visste att Bjursås, där hon växte upp, höll man vid den tiden sina fin-
grar borta från det man inte själv ägde. Så ville vi tänka och tala även nu. 
Därom äro vi så alltigenom överens både i kyrkan och i rättssalen. Därför 
är det också så riktigt att årets första ting börjar inför Guds ansikte.53

Komminister Fritz Renheim utgick 1958 från texten i Luk 12:57: ”Varför 
låten I icke edert eget inre döma om vad rätt är”, och knöt det kristna 
rättsarvet till begreppet rättsmedvetande.54 Vad är det som skapat ett så-
dant och hållit det vid makt genom seklerna? Det kan vara flera samver-
kande orsaker. Men det räcker här att peka på en enda sak, som kommer 
till uttryck i inledningsorden till Den äldre Västgötalagen, där det står: 
’Kristus är främst i vår lag.’ Det är det avgörande.”

Domarnas roll och uppgifter från en sakral position
Ett antal bibelord ger stöd för ett eftersträvansvärt domarideal. I Lek-
sand erinrade kyrkoherden i Gagnef, Gösta Wigardt 1944,55 utifrån 
Andra Krönikebokens stadgande om Josafats maning till sina domare:

Sen till, vad i gören; ty I dömen icke människodom, utan Herrens dom, 
och är närvarande, så ofta I dömen. Låten alltså nu fruktan för Herren vara 
över eder. Given akt på vad i Gören; ty hos Herren, vår Gud, finnes ingen 
orätt, och han har icke anseende till personen, ej heller tager han mutor.56 

Wigardt jämförde med den svenska lagen, från västgötalagens 
ingångsparagraf – Kristus är först i vår lag – fram till vår egen tid. ”När 
vi tänka på en domare i Israel efter Herrens sinne, då tänka vi en sådan 
som ett hälsosamt salt, ett salt, ty hos honom finns nitälskan för sanning 
och rätt. Att han kunde vara detta,” sa Wigardt, ”stod samman med 
Herrens fruktan, som är en domares skönaste prydnad. Han betraktar 
ock sitt kall som ett heligt kall och håller det högt i ära”.57 Den rättsin-
nige domaren håller lagen högt i ära och skyddar den för oheliga hän-

53 ULA, Ndh. Dombok, A5:10, Glen Åkerlund, Rättviks kyrka, 14/1 1957. 
54 ULA, Ndh. Dombok, A5:11, Fritz Renheim, Leksands kyrka, 13/1 1958.
55 Svenska kyrkans prästerskap, s. 227.
56 2 Krön 19:4–7.
57 ULA, LGhr. Dombok, AIA:167, Gösta Wigardt, Leksands kyrka, 3/1 1944. 
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der. ”När jag tänker på detta”, fortsatte Wigardt, framträder den sköna 
synen av Landshövdingen i Johan Ludvig Runebergs diktepos Fänrik Ståls 
sägner. ”Han står där vapenlös inför den fientliga härens general. Han 
blir upp fordrad till en mot fosterlandets ära brottslig handling. Men ’Då 
stod Wibelius vid sitt domarbord. Och där låg Sveriges lag.’”58 Rune-
bergs dikt Landshövdingen var under beredskapstiden den mest citerade 
dikten runt omkring i Norden och användes som metafor inte bara för 
en oberoende och autonom domarkår utan också för nationell frihet.59

 Den unge kung Salomos bön till Gud i 1 Kung 3:9 om att få bli en 
vis domare blev ett exempel på detta domarideal.60 Den främsta ko-
nungadygden för Israels folk var, ”att vara en rättvis och god domare. 
Så viktig var lagen och domaregärningen i Israel, att den ansågs vara 
konungens främsta uppgift”, framhöll kyrkoherden Sven Svensson i 
Siljansnäs 1951.61 Det finns ingenting, sa Svensson, ”som så som guds-
ordet kan skapa den anda och osjälviskhet och kärleksfull förståelse, 
opartiskhet och rättvisa, som man vill finna hos en domare”.62 Salomos 
bön var lämpad inför ett nytt år i domargärningen.

Luther präglade en gång för länge sedan orden ”kall” och ”kallelse”, vilka 
ingenting annat betyder än att för en kristen människa, en ”Kristi tjänare”, 
varje honom ålagd uppgift kan och skall göras till en guds-tjänst, till ett 
medel att förverkliga rättens och kärlekens Guds syften med människorna. 
[…] Sålunda: Den eller de, som blivit satta till att vaka över och förvalta 
den rättsordning, som under sekler växt fram inom vår svenska kristna 
folkgemenskap och som redan i sin äldsta form begynner med orden ”Kris-
tus är först i vår lag”, de må göra det under ansvaret som Kristi tjänare, 
som förvaltare av ordningar, bakom vilka står Guds egen lag och inom och 
genom vilka Gud själv verkar med människorna.63

Domarna var satta att försvara människovärdet, framhöll Gottfrid Fryk-
ing samma år som Europakonventionen för mänskliga fri- och rättighet-
er antogs 1950. Domargärningen är inte ett rutinarbete. ”Det är en 
vakthållning kring det dyrbarande vi äger. Det står i livets tjänst och det 
är tjänst åt den Gud, som gav oss våra medmänniskor som ett dyrbart 
pund att vårda.”64

58 Runeberg 1893, s. 156–158.
59 Modéer 2013, s. 108–110.
60 1 Kung 3:9: ”Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för 
ditt folk och skilja mellan gott och ont.”
61 ULA, Ndh. Dombok, A5:4, Sven Svensson, Leksands kyrka, 8/1 1951. 
62 ULA, Ndh. Dombok, A5:4, Sven Svensson, Leksands kyrka, 8/1 1951.
63 ULA, LGhr. Dombok, AIa:171, Lars Östling, Leksands kyrka, 8/1 1945.
64 ULA, Ndh. Dombok A5:3, Gottfrid Fryking, Leksands kyrka, januari 1950. 
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 Kyrkoherden i Gagnef, Gösta Wigardt återkom till kallelsetemat i sin 
predikan 1954. Denna gång utgick han från 1 Kor 3:11–13.65 

Ju mer man fördjupar sig i vår rättshistoria och dess samband med kristet 
tänkande och kristen kultur, och ju mer man konfronteras med det bästa, som 
vuxit fram på kristen mark, och ser detta i relation till det man själv, djupast 
sett, vill i sin egen rättsvårdande gärning, dess mer blir en sak ofrånkomlig: – 
Jag måste bygga på en grund som håller. Det är mitt ansvar detta att jag som 
kristen domare är klart medveten om att grunden för mitt byggande – denna 
min höga kallelsegärning – är ingen annan än den som är lagd, Jesus Kristus.66 

En domare står inte bara i tjänst åt det samhälle, det folk ”som kall-
lat honom att skipa rätt till skydd och vägledning, utan också i tjänst 
åt Honom, som är den store Överdomaren, sanningens och kärlekens 
outgrundlige Herre.” 

Komministern i Rättvik, Jan Ekblom lyfte också ”domaresysslan” när 
han talade över texten i Jes 51:4: ”Akta på mig, du mitt folk; lyssna till 
mig, du min menighet. Ty från mig skall lag utgå, och min rätt skall sätta 
till ett ljus för folken.” Den senare satsen betyder, sa han,

att den som är satt att döma efter lag och rätt, han utför ett Guds uppdrag. 
Han står i Guds egen tjänst. När en domare dömer, kanske till ett hårt 
straff, då är han själv inte förfördelad genom detta. Domaren representerar, 
när han utför sin syssla, inte sin egen reaktion. […] Så kan en domare i 
sin gärning alltid vila vid vissheten, att han går Guds ärenden, står i Guds 
tjänst, ty Gud själv säger: ”från mig skall lag utgå. Min rätt skall jag sätta 
till ett ljus för folken.” Den vissheten skall ge honom den rätta kraften och 
frimodigheten i gärningen samtidigt som den ger den sanna ömheten och 
hänsynen i varje enskilt domslut.67

Kyrkoherden i Ål, Bengt Jonsson utgick 1962 från Rom 12:7: ”Har någon 
fått en tjänst, så akte han på tjänsten”. ”De som äro satta att skipa rätt”, 
sa han, 

ha fått en övermåttan viktig uppgift sig förelagd, en tjänst som helt kräver 
sin man. De skola döma efter Sveriges rikes lag. Men i denna lag möter 
oss en kristen livssyn och uppfattning. Vår lag här i landet vilar på religiös  
grund. Därför höra lag och religion ihop och kunna ej skiljas från 
varandra.”68 

65 1 Kor 3:11–13: ”En annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus 
Kristus, men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller 
med trä, hö och strå, ska skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk.”
66 ULA, Ndh. Dombok, A5:7, Gösta Wigardt, Leksands kyrka 11/1 1954.
67 ULA, Ndh. Dombok, A512, Jan Ekblom, Rättviks kyrka, 19/1 1959.
68 ULA, Ndh. Dombok A5:15, Bengt Jonsson, Leksands kyrka, 8/1 1962.
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Hans två idealistiska uppmaningar till domarna löd: ”Akta på sanning 
och rätt!” och ”Handla i kärlek och barmhärtighet!” För de unga tings-
notarier som fått sin teoretiska utbildning vid landets juridiska fakulte-
ter måste den retoriken ha framstått både som truistisk och apart.

Sekularisering
Ett återkommande tema i de senare predikningarna utgjorde hotet från 
det avkristnade samhället, och predikanterna framhöll den klassiska 
motkraften: Kristus skall vara främst i vår lag.

 Författaren Bertil Malmberg, som några år tidigare på ett uppmärk-
sammat sätt markerat övergången till en kristen tro, hade uttryckt detta 
i en diktstrof som ofta citerades, också av Fryking:

 Det är mycket nog efter redlös färd
 Mot försvinnande lögnperspektiv
 Att äntligen finna en norm, en lag
 En måttstock för sitt liv69

Malmbergs anslutning till Oxford-rörelsen medförde att han ofta cite-
rades av efterkrigsgenerationens teologer, t.ex. Nils Bolander.70

Den första predikan som direkt tog upp tidens sekularisering var kom-
ministern i Ore, Thage Jernberg 1955. Han utgick från Ps 2:1–6.71

Hedningarna larma, folken tänka fåfänglighet, konungar resa sig upp och 
furstar rådslå mot varandra. Och allt detta mot Herren och hans Smorde. 
Hur dagsaktuellt! Attacker haglar mot Kristus och mot allt som är hans: 
hans kyrka, hans bud, hans lära om livet i Gud. […] Det är som om man 
från vissa håll till varje pris ville överrösta ljudet från kyrkklockor och 
orgelspel. […] Öppet och energiskt går man emot och bekämpar kristen 
tro. […] Detta försåtliga uppluckrande av kristna livsnormer och ideal är 
som en hemlig sammansvärjning av gudsfientliga krafter mitt ibland oss. 72 

Och allt detta kan knytas till rätten: 

69 ULA, Ndh. Dombok, A5:3, Gottfrid Fryking, Leksands kyrka, januari 1950.
70 Ekström 2006, s. 114–115. 
71 Ps 2:1–6: ”Varför larma hedningarna och tänka folken fåfänglighet? Jordens konungar 
resa sig upp och furstarna rådslå med varandra mot Herren och hans smorde: ’Låt oss 
slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss’. Han som bor i himmelen ler och 
Herren bespottar dem. Då talar han till dem i sin vrede och i sin förgrymmelse förskräcker 
han dem: ’Jag själv har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg’.”
72 ULA, Ndh. Dombok, A5:8, Thage Jernberg, Rättviks kyrka, januari 1955.
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Årtusenden igenom har lagen och rätten byggt på religionens grundval. I 
dag vill många riva sönder bandet mellan rätten och religionen. ”Låt oss 
kasta deras band ifrån oss.” Religionen är vidskepelse, heter det överlägset 
ringaktande. Rätten är alltigenom av jordiskt ursprung och behöver inget 
stöd. Den står lugnt och fast på egna fötter. Många menar sig också ha av-
skaffat Gud. Kristus är död. Borta ur världen. Han skall aldrig mer på allvar 
göra sig gällande i människohistorien. Hans tid är förgången. Så tänker inte 
få med viss triumf. Nu är det vi som är herrar.73 

Jernberg ställde frågorna: ”Men är då resultatet av det stora upproret 
mot Gud något att larmande triumfera över?” ”Har inte Gud i him-
melen orsak att le åt oss?” Slutackordet i predikan går dock i dur. 
”Men till livets möjligheter hör också räddning, frälsning. Det finns en 
räddning undan vredesdomen, den finns tack vare att Gud är den han 
är, ’som i vrede allt kan döma, och i nåd förlåta allt’. Rättfärdighetens 
Gud är också kärlekens Gud.”: ”Jag själv har insatt min konung på 
Sion, mitt heliga berg.”74

 Påföljande år stod Pehr Wallby i predikstolen i Rättviks kyrka och 
kontexten han beskrev var densamma som föregående år. Den kristna 
tron var en privatsak: ”Så given då kejsaren vad kejsaren tillhör och 
Gud, vad Gud tillhör” (Matt 22:15–22). Jord och himmel, politik och 
religion, samhällsliv och kristen tro borde hållas isär och inte samman-
blandas. 

Särskilt i de totalitära staterna har detta varit den väg, på vilken man har 
försökt komma till rätta med en ur politisk synpunkt besvärlig kyrka. Även 
i vårt land har man nog kunnat iakttaga åtminstone en tendens åt samma 
håll. Kyrkan skall hålla sig till sina rent andliga uppgifter, inte lägga sig i vad 
som inte angår den. […] Men vad skall vi då säga om den rättegångsgud-
stjänst, som vi nu är samlade till i Rättviks kyrka? Rädslan för en otillbörlig 
sammanblandning mellan kyrka och samhällsliv synes inte vara särskilt 
påfallande, när det anses riktigt och önskvärt, att den offentliga rättskip-
ningen inleder sitt arbetsår med en gudstjänst i kyrkan.75

Wallby betonade att 

en kristen har inte bara rätt utan också plikt att ta del i samhällets liv och 
där göra de krav gällande, som Guds lag ställer på världen, rätt och barm-
härtighet. […] Vår uppgift är därför kanske inte så mycket att hävda Guds 
vilja gentemot en gudsfientlig värld, som fastmer att göra klart för oss vårt 
eget ansvar som kristna i alla de världsliga angelägenheter, som det är vår 

73 ULA, Ndh. Dombok, A5:8, Thage Jernberg, Rättviks kyrka, januari 1955.
74 ULA, Ndh. Dombok, A5:8, Thage Jernberg, Rättviks kyrka, januari 1955.
75 ULA, Ndh. Dombok, A5:9, Pehr Wallby i Sågmyra, Rättviks kyrka, 16/1 1956.
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skyldighet att ta del i. I dag gäller det särskilt den offentliga rättskipnin-
gen. Vi skall göra klart för oss, att den inte bara inleder sitt arbetsår med 
en guds tjänst i kyrkan, utan att den själv är en gudstjänst. Den är själv ett 
avsnitt av den kamp, som Gud för mot det onda i världen.76 

Kyrkans allt mer marginaliserade roll togs upp 1960 av kyrkoadjunkten 
Sven Näsmark i Leksand. Han utgick från tio Guds budord i 2 Mos 20:1–
17. Den traditionellt kristna rättskulturen höll på att erodera. Finns det 
fortfarande någon samverkan mellan kyrkan och samhället beträffande 
rättskipningen, frågade han.  Eller har rättsväsendet, med allt längre dri-
ven specialisering på alla områden i nutiden, inte längre något bruk för 
medverkan från kyrkans sida? Även om de tio budorden fortfarande är 
aktuella och fortfarande är grundläggande för medborgarens liv i samhäl-
let, är ”beklagligt nog”

den religiösa kunskapen icke minst inom det uppväxande släktet tämligen 
ringa. Kristendomsämnet och konfirmationsläsningen har fått sig tillmätta 
ett otillräckligt utrymme på skolschemat. Därför vet många ungdomar bra 
litet om Guds bjudande lag, denna framstår för dem inte som en auktoritet, 
som man skall böja sig för och respektera.77 

Sven Näsmark ansåg att ett varaktigt resultat borde kunna nås 

om olika områden i samhället räcker varandra handen till gemensamt råd-
slag. Ett villigt samarbete att gemensamt råda bot för det onda, ett ge-
mensamt ansvar bör bäras av föräldrar och kyrka, av skola och rättsväsen, 
av sjukvård och socialvård. Tillsammans kan de finna vägar att bygga upp 
en ny respekt för det rätta, för lag och ordning, grunda den vördnad för det 
heliga, som människan inte kan undvara.78

Samma år tog Gottfrid Fryking upp samma tema: Hur vårdar man rätten 
i en alltmer sekulariserad omvärld? Han konstaterade att även om det i 
tiden fanns en skrämmande brist på normer för livet så fanns det samti-
digt ”en alltmer förnimbar längtan efter sådana”. Det svåraste dilemmat 
för 1960-talets människa var, att hon höll på att ”förlora känslan för all 
auktoritet”. Fryking trodde

76 ULA, Ndh. Dombok, A5:9, Pehr Wallby i Sågmyra, Rättviks kyrka, 16/1 1956.
77 ULA, Ndh. Dombok, A5:13, Sven Näsmark, Leksands kyrka, 11/1 1960.
78 ULA, Ndh. Dombok, A5:13, Sven Näsmark, Leksands kyrka, 11/1 1960.
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att detta till sist bottnar i den stora bortkommenhet i andliga ting, som så 
ofta gör sig skrämmande förnimbar. Vilken auktoritet skall det finnas för 
den människa, för vilken ingenting är heligt, om det inte finns någonting, 
som är större än människan, någonting som står, då allt faller.79 

Brist för respekt för livet och dess okränkbarhet går igen på många om-
råden och tar sig skiftande uttryck. Han återkom i denna predikan till 
budskapet om betydelsen av en kristen livssyn.

 ”Om problemet för Luthers tid var att finna en nådig Gud, har i dag 
blivit att finna en Gud”, framhöll kyrkoadjunkten i Gagnef, Gösta Tän-
gerstad i Rättvik 1961.80  ”Själva Gudsexistensen har blivit laddad med 
frågor. Frågornas mångfald har sprängt sönder det Heliga till intighet 
och relativism.”81 Meningslösheten har drivit unga människor fram till 
domarbordet, och rättsrötan går djupt ned i oss, när den av honom givna 
rättskänslans impulser vårt samvete, förblir av oss helt obeaktade. När 
den naturliga rättskänslan felar, måste vi ha dess fler lagar. Tendensen 
är fångad i [Vilhelm] Mobergs Domaren, där advokaten säger: Rätt eller 
orätt. Det äger ingen betydelse för mig. För mig är frågan ’lagligt eller 
icke lagligt’. Om det betraktelsesättet får breda ut sig kommer lagarnas 
mångfald icke att räcka som skyddsmur mot demonins anstormande 
makter. Men mitt i allt detta mörker har Gud tänt sitt ljus. Han har 
brutit väg genom dunkel och död, och nu vill han in i vårt hjärta för att 
där skapa nytt.” 

I början av 1960-talet återkom reflektionerna om att ”den kristna mo-
ralen håller på att upplösas och det kristna tänkesättet icke längre betrak-
tas som något självklart. Stora skaror i vårt land räkna inte längre alla 
med någon Gud och fråga därefter ej heller efter hans bud” .82

Sammanfattning
Tingspredikningarna som kasualpredikningar har en speciell ställning 
inom homiletiken. Gudstjänstmötet mellan jurister och teologer har 
flera likheter med de s.k. politiska predikningar, som historiskt varit en 
viktig del av den politilogiska retoriken i USA.83 Begreppen samhällsre-

79 ULA, Ndh. Dombok, A5:13, Gottfrid Fryking, Rättviks kyrka, 18/1 1960.
80 ULA, Ndh. Dombok A5:14, Gösta Tängerstad, Rättviks kyrka, januari 1961.
81 ULA, Ndh. Dombok A5:14, Gösta Tängerstad, Rättviks kyrka, januari 1961.
82 ULA, Ndh. Dombok, A5:15, Bengt Jonsson, Leksands kyrka, 8/1 1962.
83 Se t.ex. Political Sermons of the American Founding Era. Kausalpredikningar är prediknin-
gar som inte har samband med gudstjänsten utan hålls med anledning av en betydelsefull 
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ligion (civil religion)84 och politisk predikstol (political pulpit)85 har under 
det senaste halvseklet resulterat i omfattande diskurser, som här en-
dast kan antydas. De sekulära samhällsvärdenas relation till de religiösa 
(kristna) synliggörs också i tingspredikningarna.86

 Prästerna inom häradshövdingen Leches domsaga i Nedansiljan fick 
under de tjugotal år som här redovisats alla leda rättegångsgudstjänster, 
från kontraktsprostar till t.f. kyrkoadjunkter, ett par av dem vid två eller 
tre tillfällen. Det finns exempel på predikanter som återkom vid ett par 
tillfällen; det finns också bland dem exempel på dem som återkom till 
samma problematik de tidigare behandlat. Predikningarna präglades 
av en förankring till inte bara den geografiska och politiska kontexten 
utan också till den religiösa. Det är en intresseväckande omständighet 
att kyrkoherdarna i Rättvik, Samuel Gabrielsson och Glen Åkerlund, 
båda bar på personliga minnen av Nathan Söderblom.87

 Här har ett antal exempel getts på de bibeltexter de utgått från i sina 
predikningar och den både tidsbundna och traditionella argumentation 
de anfört. Deras egna texter har fått tala. Som sådana ger de samman-
taget en intresseväckande bild av de svenska prästernas syn på rätt, rät-
tigheter och jurister i deras samtid, d.v.s den teologiska argumentation 
de velat använda för att få juristerna att lyssna. 

 Tidens företrädare för en naturrättsrenässans, vilka hämtade sin argu-
mentation från traditionella rättighets- och rättviseteorier, stod i bjärt 
kontrast till dem som företrädde Uppsalaskolans rationella rättsrealism. 
Filosofer från Axel Hägerström till Ingemar Hedenius fick både teologer 
och jurister att förhålla sig till en värderingsfri och rationell rättssyn.

 Samtidigt kan man se en förskjutning i tematiken i predikningarna 
från det första årtiondet i skuggan av världskatastrofen till efterkrigs-
tidens politiska tidsanda präglad av materiell välfärd och ökande seku-
larisering. Å ena sidan fanns en växande falang som ställde sig kritisk 
till kyrkan. Å andra sidan fanns en konservativ falang, som företrädde 
traditionen. Efterkrigstiden präglades av konkurrerande värden och 
kunskapsstrukturer.88

händelse.
84 Bellah 1967.
85 Hart 1977.
86 Modéer 2009a, s. 175, 184–185.
87 Jonas Jonson 2014, s. 144.
88 Jag hoppas få återkomma till detta tema genom en kommenterad utgåva av tingspre-
dikningarna från Nedansiljans domsagas häradsrätt 1944–1964. 
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Summary:  
The Pulpit as a Tribune for Truth, Justice and Charity.  

On ‘Legal Sermons’ in Leksand and Rättvik (Sweden) 1944–64 
Within the Roman Catholic Church the cardinals’ Red Mass, held on 
Michaelmas, September 29, has a long history. It was held before the 
court sessions started in the Rota Romana in Rome. This service with 
medieval roots has had a contemporary revival. Today members of the 
U.K. Supreme Court in London and the U.S. Supreme Court in Wash-
ington go to the Red Mass before their sessions start on the first Monday 
in October. A Red Mass is also arranged at many state and federal courts 
in the Americas.

 In Lutheran Sweden there was a parallel ritual in the Court Service, 
described in the Swedish Church Law of 1686 and the Swedish Code of 
1734. The Court Service (rättegångsgudstjänst) was a compulsory divine 
service with a ‘legal sermon’ (tingspredikan) which was held three times a 
year before the court sessions started.  In the late nineteenth century the 
services were reduced to one per year. Even if the Swedish legal procedure 
was modernized in 1942/48, and even if the Swedish state Church got a 
new Church Law in 1992 which abolished the Court Service, this judicial 
custom has been observed in many Swedish courts even after the new rela-
tion between State and Church in Sweden was introduced in the year 2000.

 This article presents and analyzes a rather unique collection of  ‘legal 
sermons’ collected by the chief district judge (häradshövding) Ernst Le-
che in a local rural court in Dalarna, Sweden (Nedansiljans domsagas 
häradsrätt).  This local court met at two places, Leksand and Rättvik, and 
the services were held in the local church. During the years Leche served 
as a chief district judge he urged the vicars, who held the sermons, to 
deliver their texts to the judge, who included them in the court records 
for each year he served, 1944–64. This timespan includes an important 
transformation of the legal profession in Sweden from that of an idealis-
tic civil servant to a pragmatic legal realist and ‘social engineer’. In 1951 
Sweden got its first Statute on Freedom of Religion. It was adopted to 
open up for a ratification of the European Convention on Human Rights 
(1950). In modern post-war Sweden negative religious freedom – the 
freedom not to observe a religion – was the most important kind in the 
monolithic and increasingly secular wellfare state.

 The topics of the sermons reflect this transformation, from the role 
of unlaw and injustice in totalitarian European countries at the end of 
World War II, to the strongly emerging modern Swedish democracy 
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with its increasingly visible secularization and marginalization of the 
church. The parallels between the normative orders of State and Church, 
law, justice and religion are very visible in this contribution to the cur-
rent discipline of Law and Religion.
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