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Information om nätverket ”Religion och
samhälle i tidigmodern tid”

2001 bildades ”Nätverket för Religion och samhälle under tidigmodern tid”. Nät-
verkets syfte är att vara ett livaktigt forum för dem som är intresserade av frågor
som rör religionens roll i det tidigmoderna samhället. Nätverket ska skapa utrymme
och möjligheter för informellt tankeutbyte mellan forskare från olika institutio-
nella miljöer och ge möjlighet till utbyte av forskningserfarenhet och resultat.

Den första nätverksträffen ägde rum i Stockholm den 30/11–1/12 2001. Ett
drygt tiotal personer presenterade där sin forskning och vi kunde konstatera att
intresset för frågor om religion och samhälle under tidigmodern tid var stort
inom gruppen. Det beslöts därför att anordna regelbundna nätverksträffar även i
framtiden, liksom att föra ut information om nätverket till andra deltagare.
Stockholmsträffen följdes upp med en träff i Göteborg 27/9–28/9 2002, utmärkt
organiserad av våra kollegor där.

Göteborgsmötet inleddes med att vi presenterade oss och den forskning vi
håller på med för varandra. Därefter presenterade Christer Ahlberger det så
kallade Kyrkoseminariet, ett utbildningsprojekt vid universitetet i Göteborg där
uppsatser kring kyrkliga teman ventileras i ett för flera discipliner gemensamt
seminarium. Efter kaffet diskuterades sedan två texter: Anna Maria Forsbergs
”Predikstolen som forum för krigspropaganda under 1600-talet” samt Cecilia
Ihses ”Prästeståndets allmänna besvär 1642–1660”.

På lördagen diskuterades först Linda Ojas projekt och text om ”Häxproces-
sernas efterspel i Älvdalen” varpå Göran Malmstedt presenterade sin nyutkomna
bok, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige och Hanne
Sanders den antologi som blev resultatet av en konferens i Lund i december 2000,
Mellem Gud og Djævelen. Religiøse og magiske verdensbilleder i Norden 1500–
1800. Efter lunchen presenterade Peter Lindström muntligen ”När ändamålet
helgade medlen: om falskspel och retorik i samband med prästtillsättningar i
Hälsingland ca. 1650–1800”.

Nätverket har också deltagit som arrangör av en session vid Historikermötet i
Örebro i april 2001. Sessionen hade rubriken ”Kyrkan i statens och folkets tjänst
1500–1800” och behandlade den process som innebar att kyrkan inordnades un-
der statsmakten och det förhållande som utvecklades mellan statsmakt, kyrka
och folket under tidigmodern tid. Sessionen blev livligt besökt, vilket visar att
intresset för dessa frågor är stort bland dagens forskare.

Nästa nätverksträff kommer att äga rum i Lund den 26–27 september 2003.
Nätverket har för närvarande en styrgrupp bestående av Cecilia Ihse (Stock-

holms universitet), Marie Lennersand (Dalarnas forskningsråd), Peter Lindström
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(Umeå universitet), Göran Malmstedt (Göteborgs universitet), Jan Samuelson
(Mitthögskolan) och Hanne Sanders (Lunds universitet).

Du som är intresserad av nätverket och dess verksamhet är hjärtligt välkom-
men. Kontakta någon inom styrgruppen så för vi sedan upp ditt namn på den
sändlista som finns över deltagarna. I vilken grad du vill vara aktiv på våra möten
eller ej avgör du själv.

Jan Samuelson, Institutionen för humaniora, Mitthögskolan, 871 88 Härnö-
sand, 0611-86235, Jan.Samuelson@mh.se.

Jan Samuelson




