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Niklas Antonsson 

Nordlandet som Andens viloplats:
Tolkningen av Sakarja 6:8 i predikningar ca 1680–1770

Inledning
I Sakarja boks sjätte kapitel återfinns följande vers: Si, de som norråt draga, de låta 
min Anda hvilas i nordlandena1 (Karl XII:s översättning).2 Denna vers har spelat 
en alldeles särskild roll i delar av den laestadianska rörelsen i Finland, Norge och 
Sverige. Nordlandet har här uppfattats att mer eller mindre sammanfalla med den 
laestadianska väckelsens geografiska utbredning.  Den laestadianska rörelsens tolk-
ning av Sakarja 6:8 går tillbaka till kateketen Juhani Raattama (1811–1899).3 Även 
om Lars Levi Laestadius inte själv använde sig av detta bibelord, spelade exempelvis 
begreppen Norden, Nordens land och Nordens åker en speciell roll i hans förkun-
nelse. Dylika uttryck fungerade för honom som en typ av identitetsmarkör för den 
väckelse som han blev upphovsperson till.4 

Både bland västlaestadianerna (de förstfödda) och gammallaestadianerna har bi-
belversen levt vidare in på 1900-talet. Kyrkohistorikern Jouko Talonen har visat 
hur man inom den gammallaestadianska rörelsen använde bibelversen på 1960– 
1970-talen både för att motivera en sträng exklusivism och som ett argument i en 
diskussion om hur man skulle förhålla sig till yttre mission. Vissa predikanter ansåg 
att yttre mission inte var nödvändig, eftersom Anden redan hade funnit sin vila över 
nordlandet.5 

1 Ordformen nordlandena, som förekommer i Karl XII:s översättning, är arkaiserande svenska för 
ordet nordland i bestämd form singularis. I artikeln används för klarhetens skull därför formen 
nordlandet. Emellertid kunde ordformen nordlandena även användas för att beteckna bestämd 
form pluralis. När pluralisbetydelsen är avsedd i källmaterialet, används i artikeln formen nordlan-
den. Se vidare Svenska Akademiens ordbok, ”Land”, <https://w.saob.se/artikel/?seek=land&pz=1>, 
”Nordland”, https://www.saob.se/artikel/?seek=nordland&pz=1#U_N641_18579.   

2 I Bibel 2000 översätts versen ”Se hur de som drar ut mot landet i norr tömmer min vrede över 
det.” Bibelkommissionen bygger sin översättning på LXX som i sin tur har översatt det hebreiska 

(min Ande) figurativt till grekiskans τὸν θυμόν μου (min vrede). 
3 Talonen 2012, 526.
4 Kristiansen 2001, 170–173; Talonen 2012, 526.
5 Talonen 2012, 538.
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Åbo Kungliga Akademis sigill från 1754. Bild: Wikimedia Commons.

Tolkningar av Sakarja 6:8 och nordlandet är inte något som är begränsat till laesta-
dianismen, utan återfinns även i helt andra sammanhang. I exempelvis den svenska 
kungssångens sista vers finns en tydlig allusion till Sakarja 6:8: 

Du himlens Herre, med oss var, 
som förr du med oss varit har, 

och liva på vår strand 
det gamla lynnets art igen  

hos sveakungen och hans män. 
Och låt din ande vila än 

utöver nordanland!6

I denna nationalistiska tolkning av Carl Wilhelm August Strandberg (1818–1877) 
från 1844 sätts likhetstecken mellan nordanlandet och Sverige. Ytterligare ett exem-
pel på hur detta bibelord använts kommer till synes om man går ännu ett knappt 
sekel tillbaka i tiden. När Åbo Kungliga Akademi skulle förnya sitt sigill år 1754 
valde man att knyta an till just Sakarja 6:8.7 

De anförda exemplen illustrerar att denna profetia kunde florera i vitt skilda sam-
manhang och att användningen skiftade. I denna artikel är uppgiften att analysera 
hur prästerskapet i det svenska riket tolkade och använde sig av Sakarja 6:8 i pre-
dikningar, utkomna mellan åren 1680–1770. Som källmaterial har jag gått igenom 
och studerat de postillor som trycktes på svenska under den angivna tidsperioden.8 
Postillorna återspeglar främst det högre prästerskapets förkunnelse och utgör där-
med en värdefull ingång till att studera den kyrkliga elitens undervisning, även om 

6 Strandberg, Kungssången, https://www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligasymboler/
musik/kungssangen.4.19ae4931022afdcff3800017843.html. 

7 Veijola 1998, 187. 
8 Översättningar av postillor är inte medtagna i undersökningen.  
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materialet inte kan betraktas som representativt för hela prästerskapet. Postillorna 
lästes och brukades emellertid flitigt av många präster då de förberedde sina sön-
dagspredikningar och kom därigenom att få en stor påverkan på förkunnelsen runt 
om i riket.9 För att få en bättre helhetsbild av användningen av Sakarja 6:8 har det 
i vissa fall varit relevant att gå utanför postillorna och relatera förkunnelsen till an-
nan litteratur, till exempel till ett antal kyrkohistoriska verk som utkom under den 
undersökta tidsperioden. 

Som antytts genom exemplen inledningsvis, får olika sätt att använda bibelversen 
konsekvenser för hur nordlandet ska förstås, varför frågan om vad prästerskapet 
avsåg med detta rum ägnas betydande uppmärksamhet åt i artikeln. I detta avseende 
finns det skäl att knyta an till tidigare kyrkohistorisk och allmänhistorisk forskning, 
som har framhållit att prästerskapet under tidigmodern tid bidrog till att forma 
undersåtarnas både konfessionella och nationella självbilder.10 Genom att prästerna 
i förkunnelsen gjorde bruk av begrepp såsom svensk och fäderneslandet sattes åhö-
rarna in i en nationell gemenskap. På motsvarande sätt erbjöd prästerna åhörarna 
en identifikation som luthersk kristen, då de använde begrepp såsom evangelisk. 
Den konfessionella gemenskapen var i prästernas idévärld i sin tur insatt i den större 
gemenskapen, som utgjordes av hela den världsvida allmänneliga kyrkan.11 

De olika samhörigheterna och gemenskaperna som kom till uttryck i förkun-
nelsen kunde varieras, betonas och kombineras olika beroende på en rad faktorer 
såsom predikans syfte, åhörare och situation. I begreppet ”det svenska Israel”, som 
gick ut på att Sverige på ett särskilt sätt var välsignat och utvalt, sammansmälte de 
religiösa och de nationella perspektiven. Utkorelsetanken motiverades religiöst med 
att svenskarna ägde den rätta tron, men gemenskapen som framhölls var den na-
tionella.12 Hur starkt denna utkorelsetanke kom till uttryck och hur den teologiskt 
motiverades skiftade emellertid. 

Bruket av Sakarja-profetian och nordlandet ska alltså betraktas i ljuset av att 
prästerna placerade sig själva och sina åhörare i både en nationell gemenskap och 
en ecklesiologisk gemenskap, som i sin tur hade flera dimensioner (konfessionell, 
kristen-universell). Som ska påvisas kom prästernas förmedling och framställning av 
de olika gemenskaperna att få konsekvenser för vilket rum som nordlandet syftade 

9 Se exempelvis Normann 1948, 149–150; Cleve 2000, 120; Selander 2000, 104.
10 Se exempelvis Malmstedt 1999, 97–98; Ekedahl 2002, 56; Forssberg 2005, 294. Angående ti-

digmoderna nationella identiteter och förhållandet till begreppet nationalism, se Gudmundsson 
2014, 147–148.

11 Gudmundsson 2014, 144–145; 174–175. Om begreppet erbjuden identifikation, se Gudmunds-
son 2014, 29–30.

12 Gudmundsson 2014, 161.
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på. Därmed utgör de en betydelsefull ingång för att förstå prästernas användning av 
Sakarja 6:8. 

På omvänt sätt kan man låta prästernas bruk av bibelversen belysa det övergripan-
de problemkomplexet kring prästerskapets roll som förmedlare av dessa identifika-
tioner. Prästerskapets användning av Sakarja-profetian ses då som en delkomponent 
i denna identifikationsförmedling. Detta är emellertid inte artikelns primära uppgift 
att undersöka, men i bästa fall kan den vara ett bidrag till denna diskussion.

Innan själva analysen påbörjas bör någonting ännu sägas om prästernas tolk-
ningsmetoder och bibelbruk i luthersk tradition, för att på så vis undvika missupp-
fattningar och karikatyrer. Att prästerna ibland tog sig friheter i sin exeges berodde 
varken på undermåliga exegetiska kunskaper eller på bristfälliga hermeneutiska 
tolkningsprinciper. Prästerna var högst medvetna om att Sakarja med nordlandet 
ursprungligen syftade på det Babylonska riket. Att klarlägga textens bokstavliga me-
ning (sensus litteralis) var av högsta vikt, eftersom denna ansågs vara textens egent-
liga innebörd, på vilken man grundade läran.13 En bildlig, allegorisk uttolkning 
av skriftställen, var dock tillåten att använda, särskilt i förkunnelsesammanhang så 
framt den tjänade till församlingens uppbyggelse. Även reformatorn Martin Luther 
själv kunde använda sig av mer fria allegoriska tolkningar såvida de stämde överens 
med trons summa (analogia fidei).14 I synnerhet kunde de allegoriska tolkningarna 
förekomma i samband med hans utläggningar av profetböckerna, såsom Sakarja, 
som ju talar i bilder och visioner.15    

Nordlandet i spänningsfältet mellan en  
ecklesiologisk och nationell gemenskap
Bruket av Sakarja 6:8 i förkunnelsen rörde sig på en skala mellan att framhålla den 
ecklesiologiska och den nationella gemenskapen. Nedan påvisas och analyseras någ-
ra exempel på hur bruk av detta bibelord kom att gestalta sig i praktiken. Ett första 
exempel som visar hur en predikant kunde lyfta fram den ecklesiologiska gemenska-
pen är hämtat från en predikan på trettondag jul ur uppsalaprofessorn Laurentius 
Fornelius (1606–1673) postilla.16 Trettondagens evangelietext om de vise männen 
som föll ned för den nyfödde Jesus (Matt 2:1–12) gav prästerna möjlighet att pre-
dika över temat om hedningarnas inlemmande i kristendomen. Därför var det ingen 
slump att det var i predikningar på trettondag jul som hänvisningar till Sakarja 6:8 
oftast förkom. 

13 Preus 1970, 321; Söderlund 2003, 177.
14 Jfr Preus 1970, 325–329; Öberg 2002, 351–352, 355; Söderlund 2003, 177.
15 Öberg 2002, 354–356.
16 Fornelius var verksam före den undersökta tidsperioden. Hans postilla trycktes emellertid postumt 

och kom ut först 1697–1698, varför den har medtagits i analysen.
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Hos Fornelius låg betoningen på att Gud i sin nåd hade låtit evangelium gå ut till 
alla folk, även till folken i norr. Norr uppfattades enligt denna användning primärt 
inte som något exklusivt. Versen från Sakarja blev för Fornelius en bekräftelse på att 
Gud håller sina löften, eftersom han har sänt sin Ande även till nordlandet:

Hans namn ska vara härligt, bland hedningarna. Icke allenast ifrån uppgången in 
till nedergången, så wäl som söder uth och i Dalomen, uthan och hoos oss, som 
boo i thessa lanskapen Norr uth, är och så hans Namn härligit wordet. Såsom 
och så propheteradt war, at Gud skulle låta sin Ande hwilas i Nordlanden, Hos 
Zacharia i det 6. kapitel.17

Enligt denna förståelse som alltså placerade tyngdpunkten på de ecklesiologiska och 
missiologiska perspektiven – att Gud utbreder sin kyrka åt alla väderstreck – blev 
rummet naturligt nog ganska diffust och svårt att exakt avgränsa. Pluralisformen, 
som Fornelius här tog sig friheten att nyttja, bidrog till detta. Syftet var inte att 
måla upp strikt avgränsade geografiska gränser för Guds kyrka, utan helt enkelt att 
tacksamt konstatera att även hos oss, som bor i norr vid världens yttersta gräns, har 
Gud byggt sin kyrka.  

Flera predikanter kombinerade bibelordet från Sakarja 6:8 med tanken på att 
Gud aldrig har bundit sin församling och kyrka till en viss plats eller ort. Beviset 
för detta hämtades ur kyrkans historia och beskrevs ofta med bilden av en ljuslykta. 
Narrativet utgick ifrån att Gud hade tagit bort ljuslyktan från judarna som ett straff 
på grund av att de hade förkastat Kristus. Samma sak ansågs ha drabbat de apos-
toliska församlingarna som hade hamnat under muslimskt välde.18 Guds ljuslykta 
hade sedan flyttats norrut. Eftersom Guds kyrka inte var bunden till någon plats 
eller något folk, kunde i princip samma öde drabba nordlandet. Det fanns så att 
säga inga garantier för att Guds Ande fortsättningsvis skulle vila över nordlandet.19  

En liknande tankegång tangerades av Åboprästen Gabriel Wallenius i en predikan 
på trettondag jul. Hänvisningen till Sakarja 6:8 ledde fram till en appell om fort-
satt hörsamhet gentemot Guds Ord, för att undvika förkastelse. Hos Wallenius var 
emellertid det övergripande ecklesiologiska perspektivet om hedningarnas delaktig-
het i frälsningen sammankopplat med en gemensam nationell och konfessionell 
historia: 

17 Fornelius 1697, 170. 
18 Samma tankegång kunde uttryckas med bilden av kyrkan som en båt som seglade runt på havet. 

Se Bagge 1714, 156–157.
19 Humble 1745, 219; Baelter 1877, 363–364.
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Tå wij efftertänckia huru medh wåra Förfäder hafwer ömkeligen tillstått the ther 
antingen wandrade i ett grofft hedniskt mörker eller och stupade uthi fördömd 
påfwesk wilfarelse, och wij, om Gudh them och oss icke hade Andra och tridje 
gången kalla låtit, hafwa warit uthan Christum, […] Tå doch nu sidermera Gudh 
til oss uthsände sin Tienare, genom thens helige Andes wärkande krafft fördt oss 
til Ordetz hörande och betrachtande, at wij således ärom omwände, uplyste och 
nya Menniskior blefne, och gladeligen medh Sakarias sjunga, Lovad vare Herren 
Israels Gudh […] Hedningar hafwom wij warit, nu hwijlas Gudz Ande i Nord-
landena (Zach. 6:8): Derföre […] i Dag om I Herrans Röst hören, förhärder icke 
idor Hierta (Ps. 95:8): at oss icke må hända thet Judomen och flera händt är för 
deras Otacksamheet. Ty hafwer Gudh the naturliga qwistar icke skonat; see til, at 
han icke heller skonar tig (Rom. 11:21–22).20

Wallenius tog här sin utgångspunkt i förfädernas omvändelse från ett ”grofft hed-
niskt mörker”. Att hänvisa till ett hedniskt mörker, som en del av det egna histo-
riemedvetandet, var ett vanligt drag i förkunnelsen, men oftast skedde det utan 
koppling till Sakarja 6:8.21 Hos tidens svenska kyrkohistoriker återfinns däremot 
en genomgående tendens att förena Sakarja 6:8 med hedningarnas omvändelse till 
kristendomen i samband med ansgarmissionen. Johannes Baazius den äldre (1583–
1649), Andreas Rhyzelius (1677–1761) och Erland Dryzelius (1641–1708) skild-
ringar över svenska kyrkans historia nämnde samtliga Sakarja 6:8 i samband med att 
de behandlade Ansgars ankomst till Sverige på 800-talet.22 Hedningarnas omvän-
delse blev i dessa fall insatt i den nationella historiska självbilden. 

Wallenius lyfte emellertid inte enbart fram berättelsen om förfädernas omvän-
delse från hedendom till kristendom. Den gemensamma historien kom till synes 
även genom omnämnandet att Gud utsänt sin tjänare samt av den konfessionella 
motbilden ”påfwesk wilfarelse”. Både berättelsen om hedningarnas omvändelse och 
om reformationen kombinerades för att visa att Gud i sin godhet hade sänt ut sin 
Ande till nordlandet. I Wallenius beskrivning av kyrkohistorien är den nationella 
gemenskapen underförstådd, men den kan knappast anses vara speciellt framhävd. 
Inte heller sätts i citatet uttryckligen likhetstecken mellan nordlandet och det svens-
ka riket, även om lokaliseringen av nordlandet implicit framgår av sammanhanget. 
Att Wallenius inte starkare framhöll den nationella aspekten kan förklaras med att 
hans ändamål inte var subjektet som sådant, utan istället det andliga skeende, i vil-
ket subjektet ingick och till vilket det behövde förhålla sig. 

Även om rummet i flera fall inte explicit definierades i förkunnelsen, finns en 
tydlig tendens att ju mer den egna identiteten i form av en gemensam historia be-

20 Wallenius 1686, 93–94.
21 Se t.ex. Humble 1745, 9; Schultenius 1754, 1, 4; Ekman 1756, 44, 87–89; Gradin 1760, 797.
22 Baazius 1642, 90, 93; Dryzelius 1708, 358–359; Rhyzelius 1752, 3.
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tonades och lyftes fram, desto mer exklusiv innebörd fick nordlandet i Sakarja 6:8. 
Det var i nordlandet Anden funnit sin vila i motsats till resten av världen. Den ex-
klusiva förståelsen av profetian innebar att nordlandet uttryckligen blev en synonym 
till nationen. Det ecklesiologiska perspektivet trädde då ofta i bakgrunden även om 
det inte försvann helt. Utkorelsen byggde nämligen på att Sverige utkorats på basis 
av den sanna tron. Men den gemenskap som här sattes i förgrunden var primärt sett 
motiverad nationellt och rummet därmed begränsat till det egna landet. 

Gud hade på ett dubbelt sätt välsignat sitt utkorade svenska Israel, dels med sitt 
andliga goda men också med lekamlig välsignelse.23 I en nyårspredikan av Skara-
biskopen Jesper Svedberg (1653–1735) från år 1708 blev detta dubbla perspektiv 
tydligt. Svedberg visade på hur Gud hade frälst det svenska folket genom tron och 
att profeten Sakarjas ord därmed hade gått i uppfyllelse. Men profetian bekräftades 
också av den krigsframgång Sverige dittills hade haft i det stora nordiska kriget:

Är thet icke en stor ting, at nu är lengst för thetta fullbordat Engelens ord til 
Propheten Zachariam: Si teh som norr åt draga, te låta min Anda hwilas i norlan-
dena (Zach. 6:8). Wi therföre som i then Nordiska werlden bo, fruchtom Herran, 
och tieonom honom troliga, och af allo hierta, för så stor ting, som Herren mot 
oss giör som i Nordlandenne bo. Sedan thetta kriget är begynt, hwad för stor 
ting hafwer icke Herren giordt med oss? Så stora ting, at ock the spörjas kring 
hela wida werlden; som ther af upweckes til Guds förundran och fruchtan. Huru 
mykit mera åligger thet oss, at fruchta herran wår Gud hwilkom thetta egenteliga 
angår? Så framt wi wilje framgint niuta Guds bistånd.  Herren har gjort stora ting 
med oss.24

Den nationella aspekten framkommer även tydligt ett flertal gånger i prästen och 
lapplandsmissionären Pehr Högströms (1714–1784) böndagspostillor från mitten 
av 1700-talet. I likhet med Svedberg betonade Högström att Gud tvåfaldigt välsig-
nat Sverige med det andliga och jordiska goda.25 I en böndagspredikan från 1749 
– troligtvis hållen i Skellefteå kyrka – kom den exklusiva utkorelsetanken klart till 
uttryck. Högström framhöll att Sverige hade en särställning ibland nationerna på 
grund av att Svea folk ägde Guds Ords renhet till skillnad från andra folk: 

Det är dig sagt, O! Swea-land, hwad Herren äskar utaf dig. Det är dig sagt, O! 
du Guds stad, som Herren utwalt att wara sins andas hwilostad, Sach 6.8 genom 

23 Se t.ex. Svedberg, 1710–1712, 453; Svedberg 1734, 118–120, 127, 433–434; Humble 1745, 
647–648; Högström 1757, 27–28, 127–128; Högström 1768, 357–358.

24 Svedberg 1710–1712, 453. Se även Lizell 1910, 53.  
25 Högström 1757, 127–128; Högström 1768, 357–358.
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Guds heliga ord, som uti dig nu af ålder blifwit med långt större renhet, klarhet 
och tydlighet predikadt, än för något folk ja i något land kring al werlden.26

Det historiska perspektivet är här inte framträdande och är det inte heller i de an-
dra utsagorna där han citerade Sakarja 6:8. Men samtidigt är argumentationen inte 
strikt begränsad till nuet, utan det faktum att Guds Ord länge hade varit predikat 
innanför Sveriges gränser var ett bevis på att Guds Ande vilade över landet. 

Exemplifiering och fördjupning:  
Jesper Svedbergs utläggningar av Sak 6:1–8
För att ytterligare fördjupa hur profetian kunde användas inom spänningsfältet 
mellan en ecklesiologisk och nationell gemenskap kommer jag i det följande att 
behandla några längre utläggningar av profetian, vilka återfinns i Jesper Svedbergs 
predikningar. Svedberg har inom ramen för sin predikoverksamhet nämligen odlat 
denna profetia. Versen förekommer i hela åtta stycken av hans predikningar.27 Det 
som gör Svedberg speciell i sammanhanget är inte bara antalet referenser, utan det 
faktum att han utvecklade sitt resonemang om denna bibelvers mycket utförligt i 
flera längre exegeser av hela det textavsnitt där profetian ingår (Sakarja 6:1–8). Sved-
bergs utförliga utläggningar ska ses mot bakgrunden av hans stora intresse för eska-
tologiska uttolkningar av samtiden, vilket i sin tur ska ses i ljuset av ett allmänt väx-
ande intresse för eskatologiska spörsmål vilket under inflytande från Tyskland under 
1600-talet hade kommit att spela en allt större roll i andaktslitteraturen.28 Det bör 
framhållas att Svedbergs bruk av profetian inte är representativt. Med anledning 
hans stora produktion och inflytande över prästerskapet i stort finns emellertid skäl 
att ge hans unika och utförliga uttolkningar en längre granskning. 

De vidlyftiga exegeserna av Sakarja 6 återfinns framför allt i två predikningar i 
epistelpostillan Sanctificatio Sabbati. Predikningarna är skrivna för trettondagen och 
annandag pingst. I dessa uppgav Svedberg att han hade utvecklat sitt resonemang 
ännu mer utförligt på ett annat ställe. Med all sannolikhet syftade han på sitt stora 
verk om det svenska språkets förbättring, vilket bar namnet Schibboleth: Swenska 
språkets rycht och richtighet från år 1716. Med utgångspunkt i predikningarna och 
med kompletteringar från Schibboleth ska jag nu kort försöka återge Svedbergs ut-
tolkningar och peka på vissa skillnader i användningen predikningarna sinsemellan. 

Sakarjas sjätte kapitel inleds med att beskriva fyra vagnar, vilka är förspända med 
hästar i fyra olika färger. Dessa menade Svedberg var de fyra evangelisterna och deras 

26 Högström, 1757, 27–28. Jfr även Högström 1757, 127–128. 
27 Svedberg 1710–1712, 396, 452–453, 581–582, 701; Svedberg 1734, 118–120, 127, 428–429, 

433–434, 452–453.   
28 Lizell 1910, 41–44; Lindquist 1939, 379.
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evangelier som genom den Helige Ande förkunnats runt om i världen. Denna tolk-
ning var i linje med det reformatoriska sättet att tolka profetian och Luther hade 
utlagt versen på ett liknande sätt.29 Svedbergs uttolkning av de följande verserna 
avvek däremot kraftigt från Luthers tolkning. 

Enligt Svedbergs tankegång skickades dessa vagnar alltså ut till hela världen, men 
det var bara i norr som Anden fick sin vila.30 Svedberg var säker på att nordlandet 
var Sverige. Att koppla samman Sverige med nordlandet var i sig inget nytt. Så hade 
Johannes Baazius gjort i sitt kyrkohistoriska verk Inventarium Ecclesiae Sveo-Gotho-
rum från 1642, till vilket Svedberg själv hänvisade. Hur som helst gick Svedbergs 
tolkning även långt utöver Baazius relativt korta hänvisningar till Sakarjas sjätte 
kapitel.31 Svedberg presenterade nämligen ett bevis för att nordlandet var Sverige: 
vilket annat land i hela världen har två berg av koppar, vilka Sakarja omnämner i 
sjätte kapitlets första vers? Följande citat är hämtat ifrån Schibboleth:

Var är Norden? är det inte hos oss? Hwar äro tu kopparberg, icke fierran belägen 
ifrå hwar andra? Äro the icke hos oss i Dalarna? Til Norden emellan tu koppar-
berg hafwa hestarna med wagnarna gått betygar här Anden.32

Berättelsen om den svenska reformationen, om hur Gustaf Vasa på 1500-talet drev 
ut den påviska villoläran och lät trycka Bibeln på svenska vilken ett par hästar sedan 
fick dra genom landet, mellan de två bergen av koppar, återfinns i samtliga tre käl-
lor.33 På annandag pingst koncentrerade sig Svedberg egentligen enbart till denna 
berättelse i samband med att han diskuterade Andens vilande. Guds Ande fick en-
ligt denna predikan sin viloplats i nordlandet i samband med reformationen.34

I Schibboleth tillät sig Svedberg att vara påtagligt mer detaljerad. Bland annat 
hävdade han att de röda och svarta hästarna symboliserade allt det blod och all den 
död som Kung Kristian och påven hade åstadkommit för att förhindra reforma-
tionen. De vita hästarna var Guds stavs (Gu-stafs) kamp som slutade med frid för 
Sverige och den evangeliska kyrkan.35 Dock kom de fläckiga hästarna och ställde till 

29 Se Luthers kommentarer till Sakarja, WA 13, 603–606; WA 23, 578–584.
30 Svedberg 1734, 433.
31 Baazius 1642, 90, 93, 839. Baazius diskuterade hur man ska förstå vagnarnas betydelse och hänvi-

sade bland annat till Hieronymus.
32 Svedberg 1716, §22. Flera av postilleförfattarna använde begreppet Norden synonymt med nord-

landet i samband med Sak 6:8.  
33 Svedberg 1716, §22; Svedberg, 1734, 118–120; 433–434.
34 Svedberg 1734, 433–434. 
35 Liknande etymologiska uttolkningar av Gustaf Vasas namn hade redan Peder Svart givit prov på 

vid Gustav Vasas begravning 1560. ”Göstaff” betydde enligt Svart göternas stav. Larsson 2002, 65. 
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det i och med dalkarlarnas upproriskhet och Johan III:s röda bok.36 Därefter började 
Guds Ande vila över nordlandet. Poängen i Schibboleth är att visa att Gud genom 
att låta sin Ande vila genom Ordet välsignat svenska folket med ett språk som är 
renare och mer regelbundet än något av världens språk.37 

Förutom denna nationella uttydning av hästarnas olika färger som skeden i Gus-
tav Vasas frihetskamp mot Danmark och mot den romersk-katolska kyrkan, återgav 
Svedberg i Schibboleth även en annan allegorisk uttolkning. De olika färgerna på 
hästarna fick representera olika perioder i den fornkyrkliga historien. Samma utlägg-
ning återfinns även i predikan på trettondagen, även om en viss diskrepans i hur han 
uttyder färgernas symbolik kan noteras. Här återges trettondagens version: de röda 
hästarna symboliserade martyrerna som offrade sina liv för trons skull, de svarta häs-
tarna representerade kyrkans dåliga tillstånd under de första århundradena, de vita 
hästarna var kejsar Konstantin som befordrade kristendomen och de sista hästarna 
var de fläckiga och de stod för villolärarna Arius, Nestorius och Novatius.38 

Det som framför allt gör att exegesen i trettondagspredikan skiljer ut sig från 
Svedbergs andra utläggningar är dess fortsättning. Svedberg tog här fasta på att den 
svarta hästen vände norrut. Detta betydde enligt honom att det i norr fanns ett svart 
hednamörker men att Guds Ande så småningom kom att vila över nordlandet. I 
predikan på annandag pingst och i Schibboleth argumenterade han, såsom påvisats, 
för att Guds Ande började vila över nordlandet i och med reformationen. I predikan 
på trettondagen försökte han i stället bevisa att Anden hade tagit sin viloplats i nord-
landet redan under den katolska tiden. Följaktligen lade Svedberg också tonvikt vid 
de positiva saker som då skedde, såsom att kyrkor började byggas och att evangeliet 
blev befrämjat. Dessa saker vittnade om att Guds Ande tagit sin boning i nordlan-
det. ”De starcke” som omnämns i Sakarja skulle enligt Svedberg förstås som påvens 
villfarelse. Påvens män for fram i landet, varför det var nödvändigt att Gud sände 
Gustaf Vasa som rensade ut den påviska surdegen och som lät översätta Bibeln. 
Legenden om hästarna som drog vagnar lastade med Biblar genom de två bergen av 
koppar blev i denna predikan mer eller mindre en bekräftelse på det som redan hade 
skett: Anden vilade fortsatt över nordlandet.39

Man kan med rätta förundra sig över Svedbergs fria förhållningssätt till profetian. 
Ställer man hans exegeser mot varandra finner man flera paradoxer. Huvudfrågan 
blir vid vilken tidpunkt Anden började vila över Sverige. Som visats gav Svedberg 
olika svar i olika sammanhang. På trettondag jul pekade han ut hedningarnas om-
vändelse till kristendomen som begynnelsepunkt för Andens vilande över nordlan-

36 Svedberg 1716, §23–25.
37 Svedberg 1716, §26.
38 Svedberg 1734, 118–120. Jfr Svedberg 1716, §17.
39 Svedberg 1734, 118–120.
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det, vilket framstår som naturligt med tanke på helgdagens missiologiska karaktär. 
Hedningarnas omvändelse fogades hos Svedberg tydligt in i den nationella berät-
telsen. Men där finns en stark närvaro av en ecklesiologisk metahistoria, vilken inte 
återfinns i predikan på annandag pingst, då syftet var att bevisa hur den Helige 
Ande genom Ordet hade varit verksam i Sverige. Här var det i stället mer relevant 
för Svedberg att återknyta till den nationella berättelsen om reformationen. I bägge 
fallen var det uppenbart att Svedberg menade att Sakarja-profetian bekräftade att 
nordlandet (Sverige) på ett särskilt sätt var ett av Gud utkorat folk. Hur starkt han 
uttryckte detta och var han lade fokus skiftade dock beroende på vad hans ändamål 
var.40

Nordlandet – missionslandet
Profetian i Sakarja 6:8 kom i 1700-talets förkunnelse att få ytterligare en uttolkning 
som, vad gäller den rumsliga aspekten, kan betraktas som mer eller mindre avskild 
från de övriga. Olof Celsius den yngre (1716–1794), som bland annat verkade som 
professor i historia och biskop i Lunds stift, publicerade år 1767 den första delen av 
sin Svea rikes kyrkohistoria.41 Titelsidan försågs med en utvald bibelvers på hebreiska, 
lämpligt nog Sakarja 6:8. 

40 Svedberg 1716, §17; Svedberg 1734, 433.
41 Angående bakgrunden till verkets tillkomst, se Sidenvall 2019, 245–246.

Titelsidan till Svea rikes kyrko-
historia  av Olof Celsius d.y.
Bild: Universitetsbiblioteket, 
Lunds universitet.
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I första kapitlets inledning återknöt Celsius till denna vers:  

Vi torde, då utom annat, vilja veta hvarföre det ena folket tidigare än et annat 
är vordet hulpit ur hedendomens mörker; eller hvi Guds Ande har velat spara 
Norden sig til en slutelig hvila, sedan merendels hela den Europeiska vidden fått 
sättja sig i skuggan af dess vingar. […]  Således och ehuru Norden redan i flera 
hundrade år har burit namn af CHRISTO, finner man icke desto mindre ännu 
inom dess gränsor högre under Polen usla hedningar, om hvilkas omvändelse vi 
uti våra tider måste oss bekymra.42

Som framkommer i citatet tänkte sig Celsius att Gud på ett särskilt sätt hade utvalt 
Norden och att resten av Europa hade fått sätta sig i skuggan av dess vingar. Men 
Celsius ärende var inte bara historiskt deskriptivt, utan han hade ett tydligt syfte: 
om nu Guds Ande vilade över nordlandet dög det inte att det högst upp i norr fanns 
samer som ännu inte var omvända till kristendomen. Celsius argumenterade sedan 
för fredliga missionsinsatser utan överhetens tvångsmedel. 

Tanken att på detta sätt förknippa nordlandet med de nordliga delarna av Sverige 
låg nära tillhands. Det som idag går under benämningen Norrland kallades under 
tidigmodern tid för nordlanden i de officiella dokumenten.43 Att koppla ihop Sakar-
ja 6:8 med Norrland var heller inte något nytt. Den ovannämnde Johannes Baazius, 
såg bland annat grundandet av flera församlingar i Lappland som en bekräftelse 
på att Guds Ande, som hade tagit sin boning över nordlandet i och med svearnas 
omvändelse till kristendomen, nu också hade anlänt till Lappland.44 Det Baazius 
troligen syftade på var lapplandsmissionen som utfördes av Olaus Petri Niurenius 
och Andreas Canuti Gevalensis i mitten av 1600-talet.45

På nyårsdagen 1768, alltså året efter att Celsius verk hade kommit i tryck, höll 
lappalandsmissionären Pehr Högström ett kyrkoinvigningstal i Arjeplog. Den gamla 
kyrkan från 1640-talet hade förfallit och en ny hade byggts i dess ställe med medel 
som församlingen själv hade samlat in. 46 I sitt tal tangerade Högström tankegången 
hos Baazius om Guds Andes aktiva vilande över Lappland, och tog samtidigt fasta 
på appellen från Celsius:

42 Celsius 1767, 2.
43 Tegengren 2015, 8–9; Svenska Akademiens ordbok, ”Nordland”, https://www.saob.se/artikel/ 

?seek=nordland&pz=1#U_N641_18579.  
44 Baazius 1642, 839. Se även Baazius 1642, 90, 93.
45 Holmquist 1938, 436–438.  
46 Wikmark 1979, 251–252. Wikmark som har skrivit en biografi över Högström, benämner denna 

händelse som höjdpunkten av Högströms alla visitationer i Norrland. Wikmark 1979, 251.   
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HERren, som beslutit at sända en stor Evangelisters skara til at draga norr åt 
at låta Hans ande hwilas i nordlandena (zachar. 6:8). han har låtit dessas lopp 
fortsättjas alt til eder, som i wisst afseende kunnen sägas bo wid werldenes yt-
tersta gränts och ända. På eder igenkänner man det folk som lefwer i öknar och 
ödemarker, i kedars tjäll och hyddor, samt bor på klippor och bergshögder (Esa. 
42:11).47

Högström, som ursprungligen höll denna predikan på samiska, såg Guds Andes 
verk gå i uppfyllelse i det som hände framför ögonen på honom. Det fanns en 
kontinuitet i Guds handlande som gick i riktning norrut. Kyrkobyggen i Lappland 
och mission bland samerna sattes in i denna eskatologiska verklighet. Det är fullt 
möjligt, ja rent av sannolikt, att en av åhörarna denna nyårsdag år 1768 var präst-
sonen och bergsfogden i Arjeplog, Carl Laestadius, far till Lars Levi, som i sin tur 
var upphovsman till den rörelse som än idag i de nordiska länderna har en levande 
tradition av Sakarja 6:8.

Avslutande diskussion
I analysen har påvisats att prästernas användning av Sakarja 6:8 var elastisk. I cent-
rum för det varierade bruket stod nordlandet som begrepp. Vilket rum var det som 
härmed avsågs? Som analysen visat kunde nordlandet syfta på flera olika områden: 
den norra delen av världen, norra Europa i allmänhet, de nordiska länderna samt 
på det man idag i Sverige kallar för Norrland, då inkluderat Österbotten och finska 
Lappland. 

Beroende på vilket rum som avsågs varierade också den temporala aspekten. Präs-
terna kunde ta fasta på förfluten tid, såsom hedningarnas omvändelse till kristen-
domen eller reformationen. Man kunde också se profetian gå i uppfyllelse i predi-
kantens samtid. Men man kunde även anlägga det futurala perspektivet genom att 
predika över Guds framtida välsignelse över eller förkastande av sitt folk. Denna 
elasticitet som profetian ägde, möjliggjorde att den gick att tillämpa i flera olika 
sammanhang. Genom de kyrkohistoriska verken vet vi att den nyttjats i olika syften 
åtminstone från mitten av 1600-talet (Bazius kyrkohistoria) till och med slutet av 
1700-talet (Celsius kyrkohistoria). 

Vilken tid och vilket rum som åsyftades påverkades ytterst av predikantens sam-
manhang och ändamål.48 Om syftet var att påvisa Guds godhet genom konkreta ex-
empel låg det nära till hands med en retorik som tog fasta på Guds handlande med 
folket och landet i historien och i nutid. Jesper Svedberg odlade denna typ av retorik 
och versen från Sakarja utgjorde ett återkommande element i hans predikningar. 

47 Högström 1775, 37.
48 Jfr Ivarsson 1956, 3–4; Härdelin 1988, 184–185.
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Svedberg knöt an till kyrkohistoriska skeenden med tydligt nationella förtecken, 
exempelvis 1500-talets svenska reformation med Gustav Vasa som förgrundsgestalt. 
I samband härmed kommer ytterligare en rumslig dimension till synes. Guds Ande 
hade enligt Svedberg tagit sin vila på en specifik plats som i sig fick representera hela 
nordlandet (Sverige), nämligen i Dalarna där kopparbergen, det vill säga gruvorna 
i Falun och Kopparberg, låg. Historikern Duncan Bell har använt sig av begreppet 
nationellt mytiskt landskap (national mythscapes) för att inte bara komma åt den 
nationella berättelsens tidsmässiga aspekter, utan för att visa på att berättelser som 
formar den nationella självbilden ofta kan bära på en rumslig dimension.49 Under 
1600-talet och 1700-talet kom Dalarna som landskap att få funktionen som ett na-
tionellt mytiskt landskap, vilket förkroppsligade Sverige. Detta hade till stor del sin 
orsak i berättelserna om Gustav Vasas äventyr i Dalarna och hans frihetskamp mot 
Danmarks unionssträvanden och Kristan II.50 Nordlandet i Svedbergs uttolkning av 
Sakarja 6:8 kom således att lokaliseras till Dalarna som i egenskap av nationellt my-
tiskt landskap fick symbolisera hela Sverige. Att kopparbergen fick en framskjuten 
plats i uttolkningen kan tänkas ha sin orsak i Svedbergs egen barndom och uppväxt 
i Falubygden, där gruvan spelade en betydande roll.51

Om syftet var att visa på hur Gud i sin nåd hade kallat hedningarna till tron, 
sattes åhörarna in i en större ecklesiologisk gemenskap som inte var begränsad till 
nationen. Nordlandet som rum kunde då tolkas mer vitt såsom den lutherska kon-
fessionen i norra Europa, eller än mer odefinierat såsom den norra delen av världen, 
vilken blivit inlemmad i den världsvida kristna kyrkan. Karaktäristiskt för dessa 
typer av utsagor är att rummet var mer vagt definierat, vilket möjliggjorde att nord-
landet kunde passa in i den ecklesiologiska metaberättelsen samtidigt som det natio-
nella perspektivet inte behövde vara helt exkluderat.

Om missionsinsatserna hos samerna var predikantens ärende (Högström), syftade 
nordlandet främst på Norrland eller Lappland. Här ställdes inte historien i fokus, 
utan samtiden, men samtiden förstods utifrån Guds kontinuerliga handlande med 
sitt folk i historien. Kontinuiteten i Guds handlande tog sig i uttryck på ett dubbelt 
sätt i samemissionen. Dels vad gällde Guds aktivitet: liksom Gud tidigare omvänt 
hedningarna så omvänder han också idag hedningar. Dels vad gällde själva rummet: 
Guds Ande var då liksom nu verksam och vilar fortsatt över nordlandet. Även om 
den nationella förståelsen inte är framhävd i dessa utsagor, är den ändå underför-
stådd. Det var i den ”svenska församlingen” som dessa hedningar skulle inkorpore-
ras.”  

49 Bell 2003, 76. Jfr även Parppei 2016.
50 Larsson 2002, 64–65.
51 Se exempelvis Svedberg 1941, 19–22.
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De olika rummen, berättelserna och gemenskaperna som uppträdde i samband 
med profetian var ofta djupt sammanvävda med varandra. Profetians elasticitet 
möjliggjorde att dess funktion kunde variera beroende på kontexten. Till och med 
samma predikant (till exempel Högström och Svedberg) kunde använda sig av den 
på flera olika sätt. Detta kan te sig paradoxalt men får sin förklaring om man tar i 
beaktande profetians homiletiska funktion. Att utlägga profetian eller att anspela på 
den var ett sätt för prästerna att knyta an till åhörarnas egen situation och historia. 
Med andra ord tjänade den som ett användbart och effektivt retoriskt redskap. I 
flera fall – som till exempel i Svedbergs långa utläggningar – återfinns anspelning-
arna på Sakarja 6:8 ofta i exordiet (predikans inledning). Guds Andes vilande över 
nordlandet utgjorde inte söndagens huvudtema, inte heller läropunkten eller bibel-
stället som predikan kretsade kring, utan det fungerade som en ingång till temat. 
Med begrepp hämtade från retoriken låg tyngdpunkten här således snarare på delec-
tare (att locka och glädja åhöraren) och movere (att röra åhöraren) än på docere (att 
undervisa åhöraren).52

 I sin strävan att finna beröringspunkter och appellera till sina åhörare kom präs-
terna samtidigt att sätta in sig själva och sina församlingar i större sammanhang och 
erbjöd och förmedlade därmed olika identifikationer till åhörarna. Med profetian 
från Sakarja 6:8 fick prästerna ett redskap, genom vilket de kunde förmedla en egen-
artad spännvidd av identifikationer vilka rörde sig på skalan mellan en ecklesiologisk 
och en nationell gemenskap. I profetian fann de tillvägagångssätt att kombinera, 
variera och betona olika aspekter av dessa gemenskaper. I artikeln har detta mång-
skiftande sätt, genom vilket prästerna kunde framhålla en variation av identifika-
tioner i predikningarna, påvisats. Det fanns emellertid element i tolkningen och 
användningen av detta bibelord som inte var ombytliga. Ett konsekvent drag, vilket 
i själva verket utgjorde en förutsättning för prästernas identifikationsförmedling ge-
nom profetens ord, var att nordlandet tolkades som rummet för subjektets egen 
gemenskap. Därmed förefaller det naturligt att prästerna lika konsekvent upprepade 
den önskan, som även kunde användas och förstås som en uppmaning till omvän-
delse, nämligen att Gud fortsättningsvis skulle låta sin Ande vila över nordlandet.  
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