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1. Inledning 

Den svenska reformationen är ständigt aktuell i den svenskkyrkliga kontexten. Den Svenska kyrkan 

är otvetydigt en reformatorisk kyrka som bland annat har sin grund och identitet i de händelser som 

utspelade sig i Sverige under 1500-talet. Uppsala mötes beslut år 1593 är ju ett 

bekännelsedokument för Svenska kyrkan. Att det reformatoriska lutherska arvet har präglat det 

svenska samhället och format den svenskkyrkliga identiteten är nog inget kontroversiellt påstående. 

Reformation är, som sagt, ständigt aktuell och sedan länge är ett jubileum inplanerat i Svenska 

kyrkan till år 2017 då det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser i Wittenberg. 

Medvetenhet om sin historia är en grundläggande del i att forma sin identitet. Den teologiska 

disciplinen kyrkohistoria är därmed en viktig del i hur en kyrka ser på sig själv och den identitet hon 

har.
1
  

  Reformationen som sådan är präglat av ett spänningsförhållande mellan gammalt och nytt, mellan 

det romerskt-katolska arvet och det lutherska arvet. Denna spänning lever kvar i allmänhetens ögon 

och tar sig ofta uttryck i bristande kunskap. Ett exempel på det är den rapportering om Benedictus 

XVI:s avgång som tidvis kännetecknades av stor okunskap.
2
 En vida spridd, om inte till och med en 

allmän, uppfattning är att reformationen i Sverige var ett snabbt verk av Gustav Vasa och att den var 

i stort sett genomförd under den förra delen av 1500-talet. Det är inte svårt, att vid en snabb 

genomgång på internet, hitta uppgifter som ligger i linje med detta påstående. Ett exempel är från 

Nationalencyklopedin där det i artikeln om Sverige i avsnittet om konst finns en rubrik som är 

”Efter reformationen”. Den inleds: ”Efter 1527 förändrades bildkonstens ställning i Sverige 

radikalt.”
3
 Detta förekommer även från mer initierade håll. På Svenska kyrkans egen hemsida under 

”Historik” är reformationen en av fem delrubriker. Det som kortfattat tas upp där och det enda som 

nämns uttryckligen är Västerås riksdag år 1527 som benämns som ”märkesår”.
4
 Fram till för 

ungefär 20 år sedan var det obligatoriskt för blivande präster att vidare studera den kyrkliga 

historien utöver den som ges vid grundkursen.
5
 Många tänker dock fortfarande att det är 

obligatoriskt.
6
 Och kyrkohistoria lockar fortfarande många präststudenter till vidare studier i ämnet.  

  Med det som bakgrund och med vetskapen att historisk kunskap präglar identiteten som kyrka är 

det motiverat och av intresse att se hur den svenska kyrkohistorien framställt reformationen i 

Sverige. 

                                                 

1
 Bexell 2009, s. 79. 

2
 Se http://signum.se/svenska-dagbladet-eller-dagens-nyheter/ som visar på detta. (2014-01-14). 

3
 Sandström 1995, s. 1995. 

4
 http://www.svenskakyrkan.se/656230, (2013-12-06). 

5
 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660204, (2013-12-06). 

6
 Bexell 2009, s. 83. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med framförvarande uppsats är undersöka vilken bild av den svenska 

reformationen som har förmedlats till blivande präster vid de teologiska fakulteterna och om denna 

har ändrats över tid. Detta ämnar jag att göra genom att studera kyrkohistoriska verk producerade av 

centrala kyrkliga personer och med nära kopplingar till de läroanstalter som har utbildat blivande 

präster inom den Svenska kyrkan.  Det är viktigt att poängtera att jag i min undersökning inte ämnar 

kritisera eller värdera de olika kyrkohistoriska verkens skildringar av den svenska reformationen. 

Syftet är att klargöra den bild som har framträtt genom historien i kyrkohistoriska verk och försöka 

se om och hur någon förändring har skett över tid. Vidare syftar inte denna framställning till att 

komma med några nya fakta om den svenska reformationen. Det är bilden av reformationen som 

kommer att stå i centrum och som är av intresse i denna historiografiska undersökning. 

  Undersökningen har sin utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 Hur har den svenska reformationen skildrats i kyrkohistoriska verk om den Svenska kyrkan? 

 Skiljer sig framställningarna åt över tid och i så fall på vilket sätt skiljer sig de åt? 

 Går det utifrån ovanstående frågor dra några slutsatser vilken identitet som förmedlats 

genom de kyrkohistoriska framställningarna och som därmed präglat blivande präster i 

Svenska kyrkan? 

 Går det att säga i vilken historisk tradition de olika författarna befinner sig och därmed en 

förklaring till varför de skriver som de skriver? 

Därtill kommer jag att svara på ett antal underfrågor som ytterligare hjälper till att förfina det 

sammanlagda resultatet så den samlade bilden av den svenska reformationen blir tydlig. Vilka är 

författarna bakom de olika verken och sker den någon förändring över tid av författarnas profil? 

Hur är deras koppling till den Svenska kyrkan? Hur skildras kyrkan innan reformationen var 

påbörjad? Hur framställs de olika aktörerna? Hur skildras enskilda händelser under reformationen? 

Vad anses tillhöra reformationen? 

1.2 Tidigare forskning 

Den forskning som ligger nära till hands för mitt forskningsområde är Carl Axel Aurelius bok om 

den svenska lutherbilden, Luther i Sverige – Svenska lutherbilder under tre sekler, som kom ut år 

1994. Det kan synas råda en diskrepans mellan mitt studium om bilden av den svenska 

reformationen och Aurelius studium om bilden av Marin Luther men dessa går onekligen in i 
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varandra. Aurelius har dessutom en vidare tolkning av ”lutherbilder”. I hans tolkning av detta 

begrepp ingår inte bara ett studium av Luther som person och i det han har producerat utan även av 

reformationen som helhet.
7
 Här ser vi att likheterna med min egen studie är desto större. Aurelius 

har som studieobjekt den svenska lutherbilden under tre sekler, närmare bestämt 1600-, 1700- och 

1800-tal. Den svenska lutherbilden under förra seklet har han beskrivit i en artikel i Svensk 

Teologisk Kvartalskrift från år 1983, dock med andra utgångspunkter än de i boken. Vad kommer då 

Aurelius fram till i sin undersökning om lutherbilden under de tre undersökta seklen? 

  I 1600-talets bild framträder Luther som den store gudsmannen jämförbar med profeten Elias.
8
 

Dock framträder Gustav Vasa i än högre grad vara den person som befriade Sverige, och det i 

dubbel bemärkelse. Tiden före Gustav Vasa är ”ett religiöst elände under Antikrist och ett politiskt 

elände under Kristian II” som Sverige sedan befrias ifrån genom kungen som ”reformator och 

salvator” vilket sägs vid ett reformationsfirande år 1617.
9
 Detta firande ska dock inte förstås som ett 

led i en krigspropaganda, ett krig var nära förestående, såsom tidigare uttolkare har gjort gällande, 

menar Aurelius. Då missar man ledet om det som var det självklara för tiden och som kommer fram 

i katekesundervisningen. Detta var Guds försyn och omsorg om sitt folk.
10

 Det är i detta ljus man 

ska tolka den bild som presenteras där utgångspunkten är att det ytterst är Gud som regerar med sin 

försyn. På detta sätt har Gud medverkat till reformationens genombrott genom Gustav Vasa.
11

 

  I Aurelius nedslag om jubelfesten under 1700-talets början framträder i stort sett samma bild om 

reformationen som under det tidigare århundradet med Guds försyn om sitt folk som levde i mörker 

när ”evangeliets ljus” genom Martin Luther och Gustav Vasa skingrade påvens irrläror.
12

 Trots att 

de självklara förutsättningarna är samma på 1700-talet som under 1600-talet börjar dock nya 

tankemönster göra sig gällande vilka så småningom skulle bli de nya självklarheterna i allt större 

omfattning. Bland dessa nya tankemönster återfinns bland annat pietistiskt påverkade tankar.
13  

  Under 1800-talets stora jubelfest är det nya tankefigurerna som fått större genomslagskraft, vilket 

också märks i dåtidens katekesförklaring. Evangeliets budskap var förvisso före reformationen 

förvanskat och reformationen var en återställelse. Dock framträder här en ny bild där Luther faktiskt 

har haft föregångare och medhjälpare.
14

 I den tidens katekes märks en ökad betoning på individens 

andliga liv. Alltså en påverkan från pietistiskt men också neologiskt håll. Aurelius lyfter också fram 

                                                 

7
 Aurelius 1994, s. 8 

8
 Aurelius 1994, s. 18. 

9
 Aurelius 1994, s. 20. 

10
 Aurelius 1994, s. 25-27. 

11
 Aurelius 1994, s. 31, 34. 

12
 Aurelius 1994, s, 85. 

13
 Aurelius 1994, s. 91-92. 

14
 Aurelius 1994, s. 109-110. 
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att katekesen har en betoning på det historiska skeendet. I talen från jubelfesten märks också detta 

där reformationen framställs i ett större sammanhang och inte genom att Gud genom sin försyn 

ordnade det så.
15

 

  I Aurelius framställning om lutherbilden från 1900-talet är det andra perspektiv som är i fokus. Här 

är det verkligen bilden av Luther i bokstavlig bemärkelse som beskrivs. Det är en kort artikel på sex 

sidor där olika personers lutherbild förklaras och diskuteras. Aurelius sammanfattar uppfattningen 

om Luther med en betoning på honom som bibelutläggare och uttolkare av evangelium. Ett 

ekumeniskt intresse kan också skönjas i 1900-talets lutherbild, enligt Aurelius. Det är hela kyrkans 

bibelutläggare som kommer fram och Luther skildras inte som splittraren utan det finns en 

möjlighet att han även kan ha en plats i den världsvida kyrkan.
16

 

  Även professor Ragnar Holte har skrivit en skrift på 50 sidor om Luther och lutherbilden. Den är 

skriven år 1984 i samband med att det år 1983 var 500 år sedan Martin Luthers födelse. Holtes 

fokus ligger på den lutherbild som var aktuell för tiden men sammanfattar även det som han anser 

vara historiens bild av Luther. Där skriver han att 1600-talets bild präglades av Luther som 

återställaren. 1700-talets bild är mer inriktad på Luther som den religiöse frihetstänkare medan 

1800-talet framställde honom som den personligt religiöst erfarne profeten. Den, för Holte, senare 

tidens lutherbild är betydligt mer diversifierad. Här finns bland annat en psykologiserad bild av 

Luther och en mer odogmatisk respektive dogmatisk framställning av honom.
17

 

  Även Holte avslutar med att lyfta fram den senare tidens betoning av Luther i ekumeniska 

sammanhang, där även katolska teologer har visat uppskattning för honom.
18

 

  Ytterligare ett verk som måste tas upp i detta sammanhang är professor Magnus Nymans bok, 

Förlorarnas historia – Katolskt liv i Sverige från Gustav Vasa till drottning Kristina. Hans 

huvudpoäng med den boken är att visa att den svenska reformationen inte var efterfrågad i ett led 

för religiös förnyelse utan att det var huvudsakligen politiska spörsmål som låg bakom den. Något 

som inte tillräckligt har betonats i tidigare verk, enligt Nyman.
19

 Författaren vill bidra med ett nytt 

perspektiv, närmare bestämt ett katolskt perspektiv på den svenska reformationens historia. Nyman 

var präst i Svenska kyrkan men upptogs i den Romersk-katolska kyrkan i början av 1980-talet. I sin 

bok tar han upp några av de kyrkohistoriska verk jag ämnar analysera i min egen framställning men 

han gör ingen jämförelse mellan de olika verken. Han konstaterar enkelt att det förr ofta var en 

                                                 

15
 Aurelius 1994, s. 150-152. 

16
 Aurelius 1983, s. 102. 

17
 Holte 1984, s. 28-29. 

18
 Holte 1984, s. 47. 

19
 Nyman 2002, s. 7, 14. 
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alldeles förskönad bild som gavs av den svenska reformationen och dess förlopp och en svartmålad 

bild av det som var förr. Han lyfter upp några exempel på detta och nämner då Hjalmar Holmquist 

som skriver om Ignatius av Loyola som ett halvblod och om den katolska trons villor. Intressant att 

lägga märke till är att Holmquists namn är felstavat i Nymans bok där det skrivs Holmqvist. Vidare 

tar författaren även upp Yngve Brilioths subjektiva omdömen om biskopen Hans Brasks ”feta 

ämbete” i sin tjänstgöring i Linköpings stift.
20

 Detta är som sagt ingen jämförelse av tidigare verk 

utan en katoliks försök att synliggöra det katolska livet som förekom parallellt med den nya tidens 

reformatoriska kyrka.
21

 

  Kjell Blückert har i en artikel i Kyrkohistorisk årsskrift från 1995 behandlat Henrik Reuterdahl 

som historiker. Blückert har även en artikel om Reuterdahl i Svenska historiker: från medeltiden till 

våra dagar som i det närmaste kan ses som en sammanfattning av den tidigare artikeln. Reuterdahls 

verk, Swenska kyrkans historia (1838-1866), är en av de analyserade framställningarna i dessa 

uppsatser. Blückert kommer i sina artiklar in på Reuterdahls värderingar gällande den svenska 

reformationen. Han menar att Reuterdahl är tämligen balanserad när det gäller beskrivningar av 

katoliker och lutheraner. Båda har negativa och positiva sidor. Reformationen ses som en 

nödvändighet och ett Guds verk men lyfter ändå fram att Gud även fanns i det gamla. Som helhet 

innebär reformationen ändå en rening. Personskildringarna är oftast sakliga men Gustav Vasa 

beskrivs i panegyriska ordalag och som en stor hjälte som är osjälvisk, modig och kraftfull, hos 

Reuterdahl, enligt Blückert.
22

 Hans historieskrivning ligger inom den idealistiska fåran men det 

finns även inslag av kritik till den mer romantiskt inställda samtiden.
23

 Reuterdahl är en ”försiktig 

misstänksam källkritiker”, enligt Blückert, och hans arbete med referenser och diskussionen 

däromkring saknar motsvariget i dåtidens Sverige.
24

 

  Det har även skrivits om Yngve Brilioth som kyrkohistoriker. I Yngve Brilioth – historiker, teolog, 

kyrkoledare skriver Sven Göransson om honom som kyrkohistoriker. Där framkommer det klart hur 

Brilioth står i traditionen kring Harald Hjärne där han beskrivs tillhöra Hjärnes lärjungakrets. Detta 

gav honom, likt Hjärne, en tydlig universalistisk syn på historien.
25

 Göransson kommer också in på 

det mer kyrkohistoriskt specifika delarna hos Brilioth. Hans syn skiljer sig från den tidigare 

protestantiska synen på historien i kyrkligt avseende. Brilioth poängterar den kyrkliga kontinuiteten 

till skillnad från den tidigare som, enligt Göransson, vilar på en teori om det kyrkliga avfallet. 

                                                 

20
 Nyman 2002, s. 14-15. 

21
 Nyman 2002, s. 22. 

22
 Blückert 1995, s. 82-83. 

23
 Blückert 1995, s. 86; Blückert 2009, s. 184. 

24
 Blückert 2009, s. 188. 

25
 Göransson 1997, s. 45-47. 
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Reformation ses där som ett återställande av äkta kristendom. Brilioth ser dock, precis som tidigare 

historiker, Guds ande som en drivande kraft i det historiska skeendet.
26

 Brilioths källkritik nämns 

också av Göransson. Han tar där upp att Brilioth ger krönikor och legender större källvärde än mer 

modern forskning. Ett talande citat som ligger i linje med detta belyser det hela. ”Det spröda 

materialet ger honom här möjlighet att med vetenskapsmannens kunnighet och fantasi supplera 

källornas vittnesbörd till en plastisk åskådlig bild.”
27

 

  I antologin Åke Andrén – Ett mångsidigt professorsliv finns en artikel om Andrén som 

reformationsforskare. Denna är skriven av hans bror Carl-Gustaf Andrén. Artikeln är i mångt och 

mycket en redogörelse och en sammanfattning av hans tid som forskare inom detta område. Hans 

samlingsverk om reformationen som ingår i föreliggande uppsats behandlas också. Carl-Gustaf 

Andrén menar här att reformationen och utvecklingen i Sverige sätts in i ett internationellt 

europeiskt perspektiv där det finns ett beroende mellan det som hände i Sverige och det som skedde 

på kontinenten och där de politiska och teologiska aspekterna vävs samman. Reformationens 

fortgång beskrivs främst utifrån kungens maktinflytande som dock är i samarbete med de teologiska 

reformatorerna. Gustav Vasas drivkraft är dock främst på det politiska planet. Carl-Gustaf Andrén 

betonar också hur Åke Andrén lyfter fram reformationens osäkra och instabila utveckling där man 

under skeendets gång aldrig kunde vara säker på hur det skulle gå. Sammantaget menar 

artikelförfattaren att detta är mer nyanserad beskrivning än vad som tidigare har funnits vid handen 

av reformationsskildringar.
28

 

  Eftersom jag också efterfrågar en eventuell identitetsförmedling till teologstudenterna genom tiden 

är det av intresse att närmare se på sådan forskning. Ulf Zander gör detta i en artikel om historia och 

identitetsbildning i boken Historiedidaktik. Där skriver han att historieämnet har en påverkan på vår 

syn på världen och vilken roll vi har i den. Studien behandlar främst skolundervisning men visar 

också på att det historiskt sett också finns en påverkan på hur vuxna har sett på sin tillvaro. Detta 

var generellt sett påtagligt under 1800-talet där den historia som lärdes ut var en viktig del i att 

forma en nationalkänsla. I centrum var en patriotisk statsidealism med Gud och nationen i centrum. 

I takt med en ökad sekularisering vid förra sekelskiftet kom nationen alltmer i centrum på 

bekostnad av Gud. Identitetspåverkan förstärktes också av att historikern ofta hade fler roller i 

samhället som exempelvis vetenskapsman och politiker.
 29

 

                                                 

26
 Göransson 1997, s. 56. 

27
 Göransson 1997, s. 66. 

28
 Andrén 2008, s. 37-40. 

29
 Zander 1997, s. 103-104. 
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 I den senaste tidens historieskrivning är det andra perspektiv som är mest påtagliga, enligt Zander. 

Framför allt är det ett internationellt perspektiv som är framträdande i dagens tid. (Detta skriver 

Zander 1997). Den nationella identiteten måste sättas i ett internationellt perspektiv för att ge 

fullständig mening.
30

 

   

1.3 Teori och metod 

Eftersom min studie är inom samma fält som Carl Axel Aurelius bok om svenska lutherbilder ligger 

det nära till hands att närmare undersöka hans teoribildning. Hur resonerar Aurelius i denna fråga? 

  Han tar sin utgångspunkt att med en idéhistorisk undersökning finna de grundmotiv som utgörs av 

en viss tids självklarheter och förutsättningar. Dessa är inte präglade av någon enskild individs 

tolkning av en företeelse som i vissa avseenden kan skilja sig åt. Här handlar det om att komma åt 

de gemensamma självklarheter som kommer till uttryck i en viss tidsperiod.  Förändringar över tid 

om dessa tolkningar är när dessa självklarheter börjar ifrågasättas och sedan, steg för steg, börjar 

ersättas med nya självklarheter. Detta är en fortlöpande process där förutsättningarna ändras över tid 

och bildar nya självklarheter.
31

 Aurelius tar även inspiration från idékritisk forskning där man 

använder begreppet tankefigur. En tids tankefigur, tolkar Aurelius som det ovan beskrivna som en 

tids gemensamma självklarheter.
32

  

  Jag menar att mitt källmaterial utgör en del av sin tids självklara förutsättningar och således är värt 

att studeras. De är vidare intressanta i sig själv. Sammantaget torde det alltså vara givande att 

studera den bild som framkommer av reformationen i de nedan presenterade verken. Det är inte en 

alltför vågad slutsats att säga att dessa verk har lästs av sin tids mest insatta personer inom ämnet 

kyrkohistoria. Den bild som där framkommer torde ha påverkat de tankemönster som präglat den 

uppfattning som har förekommit på universitet och andra institutioner såsom exempelvis kyrkan. 

Flertalet av författarna har dessutom varit verksamma som biskopar. 

  Rent metodologiskt kommer det att bli en jämförande studie av valda delar av reformationen. En 

allomfattande jämförelse låter sig inte göras utan jag kommer att välja några nyckelhändelser och 

nyckelpersoner av betydande karaktär och sedan jämföra hur dessa presenteras i mitt valda 

källmaterial. Verken kommer att jämföras med varandra för att försöka urskilja de tankefigurer som 

där förekommer. Undersökningen är således av historiografisk karaktär där jag kommer att 

                                                 

30
 Zander 1997, s. 111-112. 

31
 Aurelius 1994, s. 8-9. 

32
 Aurelius 1994, s. 10-11. 
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undersöka hur historiebruket har varit. Med andra ord, hur har det förflutna använts i den aktuella 

tidens historieskrivning? Genom detta kan jag förhoppningsvis placera in mitt studerade material i 

ett sammanhang för att få ett svar på varför de har skrivit som de har skrivit. 

  Jag kommer också att använda mig av Zanders tankar om historia som identitetsbildande. Det han 

skriver om gäller främst historia i skolvärlden men han tillskriver ändå en relevans för vuxna. Jag 

menar därför att detta borde vara applicerbart på det kyrkohistoriska ämnet vid universitetet. Vidare 

anser jag att hans teori om identitetspåverkan och historikern som innehavare av flera roller går att 

använda i min studie. Jag menar också att Zanders presentation av undervisning och dess koppling 

av nationsidentitet går att bredda till att även inbegripa det evangeliskt-luherska och en koppling av 

identitet till det. 

  

1.4 Källor och källkritik 

När det gäller forskning av detta slag är det inte helt självklart var man ska dra sin gräns för det 

studerade materialet. Vilka källor ska tas med och vilka källor ska lämnas utanför? Den första 

gränsdragningen jag har använt mig av är gentemot historielitteratur av allmän karaktär. Med det 

menar jag historieverk utan någon direkt inriktning eller specialisering vilka kan återfinnas på 

litteraturlistor till vanliga historiekurser. Även i allmänna historiska verk behandlas givetvis den 

svenska reformationen men dessa är således utlämnade i denna undersökning. Detta är för att jag 

vill ha den djupa bilden som har funnits av den svenska reformationen och som bäst torde återfinnas 

i en mer specialiserad litteratur av kyrkohistorisk karaktär. Vidare har jag avgränsat mig till 

kyrkohistorisk litteratur av mer ”avancerad” karaktär. Jag har således inte analyserat litteratur ämnat 

för studier i skolan eller den gamla folk-, realskolan eller gymnasiet. Sådan litteratur finns också 

men är av naturliga skäl inte lika djuplodad som den av mig eftersökta kyrkohistoriska litteraturen. 

  Till min hjälp att få fram bra kyrkohistoriska verk som källor har jag använt mig av Lennart 

Tegborgs artikel över svenska kyrkohistoriska verk.
33

 I artikeln gör Tegborg en exposé över de 

försök till ett allomfattande kyrkohistoriskt verk som dittills hade saknats. Några av dessa verk har 

dock behandlat den svenska reformationen och det är dessa som utgör grunden till mitt källmaterial 

i denna uppsats. Alla verk är skrivna av personer som torde ha haft stor påverkan på vilken syn 

Svenska kyrkan har haft på sig själv. De flesta har varit biskopar i Svenska kyrkan och alla har varit 

verksamma på hög nivå i det kyrkohistoriska ämnet på något av de två klassiska universiteten i 
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Sverige, Uppsala och Lund. Jag anser därför att de valda verken har en väl motiverad plats i denna 

studie. Den enda som saknas i Tegborgs artikel är Åke Andréns framställning om den svenska 

reformationen. Den var ännu inte skriven när Tegborg författade sin artikel. Även Andréns bok har 

en plats i min uppsats vilket motiveras under denna boks presentation. 

  Den förste som behandlar denna tidsperiod i det svenska kyrkolivet är Henrik Reuterdahl. Hans 

verk, Swenska kyrkans historia, utgivna under åren 1838-1869, slutar i och för sig med 

reformationens inledning, år 1533, men får ändå räknas som en viktig del i dessa sammanhang. Han 

var den förste att använda sig av vetenskaplig källkritik i ett sådant arbete och utgör således en 

motiverad del i min studie.
34

 

  Den andre mannen som skrev om den svenska reformationen i ett kyrkohistoriskt verk var Lars 

Anton Anjou. År 1851-1852 kom han ut med dubbelverket Svenska kyrkoreformationens historia. 

Denna framställning behandlar den reformatoriska perioden fram till och med Uppsala möte år 

1593.
35

 

  Det tredje verket som är aktuellt i denna studie är Carl Alfred Cornelius' framställning, Handbok i 

Svenska kyrkans historia, först utkommen 1867. Cornelius skrev även ett större verk, Svenska 

kyrkans historia efter reformationen, utgivna åren 1886-1887, och det är detta verk som undersöks i 

min uppsats då det är mer djupgående och inte lika översiktligt som det förra. Fram till 1930-talet 

var dessa de enda kyrkohistoriska verk som behandlade den svenska reformationen.
36

  

  Nästa projekt var Svenska Kyrkans Historia som utkom mellan åren 1933 till 1946. Här 

publicerades ett antal band som behandlade tidig medeltid till 1800-tal. Ett sammanfattande verk, 

Handbok i svensk kyrkohistoria, kom ut 1940 till 1948 skrivna av Hjalmar Holmquist och Yngve 

Brilioth. Det är band från den förstnämnda som är föremål för denna uppsats och inte det 

sammanfattande verket då det inte är lika omfattande. Det är deras verk som utgör underlag för min 

undersökning. Visserligen kom Berndt Gustafsson ut med Svensk kyrkohistoria ett antal år senare. 

Denna är dock en sammanfattning av Brilioths och Holmquists verk och därför utelämnas den ur 

min föreliggande analys.
37

 

  Det senaste tillkomna kyrkohistoriska verket som behandlar den svenska reformationen är Åke 

Andréns bidrag till Verbums verk Sveriges kyrkohistoria. Andréns framställning utgörs av band tre 

av ovan nämnda serie och heter Reformationstid. Hans bok utgör en naturlig slutpunkt på de här 
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framlagda verken som kommer att behandlas i denna uppsats. Boken utgör den senaste och mest 

aktuella sammanställningen och den ingår i ett antal kurser på högskolor och universitet runt om i 

Sverige. Eftersom Andrén inte beskriver hur situationen i landet såg ut innan reformationen kommer 

jag även att ha med band två i ovan nämnda verk. Detta band som heter Hög- och senmedeltid är 

författad av Sven-Erik Pernler. En presentation av författarna återfinns i kapitel 2. 

1.5 Historieteoretisk bakgrund 

I den allmänna historieskrivningen har det gjorts undersökningar på vilken syn på historien som 

varit den allmänt rådande. Detta har inte gjorts tidigare för ett renodlat jämförande kyrkohistoriskt 

material så som denna uppsats. Därför är denna uppsats av intresse. Jag kommer därför göra en 

allmän historieteoretisk genomgång som jag senare ämnar placera in mitt resultat i. Denna kommer 

inte att vara fullständig men tillräcklig för att ge en överskådlig bild och för att kunna placera in 

mitt material i ett större sammanhang. Förändringar av hur man skriver historia är inte något som 

sker över en natt och därför glider de olika synsätten in i varandra och skillnaderna är inte lika 

tydliga som de blir när man skriver ner dem i text. Därför kan detta bara bli en generalisering över 

de huvudsakliga linjerna som präglat historiesynen ett par hundra år tillbaka i tiden. Till detta har 

jag använt mig av Introduktion av historieforskningen – Historia som vetenskap och Källkritik och 

vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920, båda av Rolf Torstendahl, Historia i tiden av 

Sven Lilja och Historieskrivningen i Sverige med Gunnar Artéus och Klas Åmark som redaktörer.  

  De flesta är numera eniga om att historieämnet genomgick en professionalisering under 1800-talet. 

Det var då ämnet kom fram som ett vetenskapligt ämne som var skilt från andra ämnen. Det var 

först då historia blev ett vetenskapligt ämne vid universiteten. Det hade förvisso förekommit 

tidigare men då var det de konstnärliga idealen som stod i fokus. Personer som före 1800-talet 

ägnade sig åt studier av historiska skeendet kallas inte för historiker utan för historieskrivare. Det 

var under 1800-talet som nya krav växte fram på vetenskaplighet och objektivitet.
38

 Det är också 

under 1800-talet tre av mina fem undersökta kyrkohistoriska verka är skrivna. Det föranleder oss att 

gå ytterligare ett steg tillbaka för att placera in mina undersökta källor i ett vidare sammanhang som 

även sträcker sig bakåt i tiden. Historieskrivningen på 1700-talet kännetecknas av upplysningens 

ideal om förnuft och rationalitet med ett fokus på moral. Någon djupare källkritik fanns inte.
39

 

Historieskrivarna lämnade föreställningen om att våra förfäder skulle ha gjort stora intryck i 

världshistorien. Typexemplet på detta är Olof Rudbeck (1630-1702) och hans verk Atlantica. I 
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stället blev de mer nationella. De skrev på svenska och mer om det specifikt svenska. Uttrycket det 

”svenska folket” inträder.
40

 Sven Lagerbring (1707-1787) hör till 1700-talets mest framstående 

historieskrivare som personifierar denna upplysningens tid. Det är intressant att en av Lagerbrings 

främsta mottagare av kritik är den katolska kyrkan, enligt Lindberg. Författaren poängterar att 

denna kritik är en del av självförståelsen för det svenska och att den var mer påtaglig under 1700-

talet än under 1600-talet.
41

 

  Vilken historieskrivning är mest påtaglig under 1800-talet? 1800-talets tidiga historieskrivning 

kom delvis som en reaktion mot 1700-talets dito med sin rationalistiskt och moralistiskt präglade 

syn på historien. Det som kom på 1800-talet kallas för den romantiska historieskrivningen. Här 

framträder en ännu tydligare känsla av nationen som en betydande faktor. En annan sida som också 

framträder starkt under 1800-talet är den idealistiska historieskrivningen där idéer, händelser och 

personer står i centrum för det historiska skeendet.
42

 Den person som till stor del präglat denna 

period är Erik Gustaf Geijer (1783-1847). Gunnar Artéus benämner till och med denna tid och de 

personer som verkade i Geijers efterföljd som en del i Geijertraditionen. Förutom de ovan nämnda 

utmärkande dragen finns här också en fallenhet för att staten är i centrum i historien som delvis är 

religiöst motiverat. Författaren betonar också att de verksamma historikerna kristna tro spelar roll 

för deras synsätt på historien. Sammantaget är det den idealistiska historieskrivningen som från 

Geijer står stark under större delen av 1800-talet vid de svenska universiteten.
43

 

  Nästa stora linje som ska nämnas är den som kretsar kring historikern Harald Hjärne (1848-1922). 

Han är personen bakom det som kallas Hjärnetraditionen. Hjärne står också i den idealistiska fåran 

med en betoning i historiesynen på det politiska och staten i centrum.
44

 Källkritiken, som tidigare 

inte varit frånvarande, får ett förstärkt fokus och större betydelse. Det får verkningar på sättet att se 

på sanningen. Den är inte möjlig att nå utan det handlar om mer eller mindre sannolikt. Det är 

historikerns bedömning utifrån källorna som avgör detta.
45

 Vidare så brukar Hjärne förknippas med 

universalism. Det var en reaktion mot det som man såg som en alltför nationalistisk hållen 

historieskrivning. Man ville se den större gemenskapen i ett europeiskt perspektiv. Denna kritik mot 

det nationella var dock främst riktat mot nationalism i utlandet och inte i Sverige. Det var inte 

                                                 

40
 Lindberg 2012, s. 27; Torstendahl 1966, s. 28. 

41
 Lindberg 2012, s. 34. 

42
 Lilja 1989, s. 16-19. 

43
 Artéus 2012, s. 55; Torstendahl 1964, s. 309. 

44
 Björk 2012, s. 76; Torstendahl 1966, s. 32. 

45
 Lilja 1989, s. 28-30; Torstendahl 1964, s. 258, 272. 



14 

 

främst tidigare svenska historiker som han menade även fast de till viss del hade inspirerats av den 

utländska nationalistiska historieskrivningen.
46

 

  Denna tradition utmanades till viss del av den så kallade weibullska riktningen eller den historisk-

kritiska skolan. Den har fått sitt namn från bröderna Lauritz Weibull (1873-1960) och Curt Weibull 

(1886-1991). I centrum för denna riktning står den radikala källkritiken. Nu avvisades Hjärnes 

tankar om tonvikten på det sannolika som det enda målet. Det var bevisbara fakta som kunde 

fastställas som var i centrum. Om det fanns osäkerheter i källmaterielat så skulle detta mer eller 

mindre avvisas. Det var bättre att helt utesluta något som kanske hade hänt än att få med något som 

inte hade hänt. Det idealistiska historiesynsättet kritiserades också. Den, av vissa benämnda, strid, 

som även fick geografiska inslag, mellan traditionen i Uppsala från Hjärne och den i Lund baserade 

weibullska riktningen pågick fram till 1950-talet då den äldre fick ge vika.
47

 

   

 

2. Författarpresentation 

Här nedan följer en författarpresentation som kort visar vilka männen bakom de analyserade 

framställningarna var.   

2.1 Henrik Reuterdahl 

Reuterdahl (1795-1870) prästvigdes år 1825 och var en gedigen akademiker och han var bland 

annat professor i dogmatik innan han 1845 blev professor i kyrkohistoria. Han blev också så 

småningom ärkebiskop 1856, ett ämbete han hade fram till sin död. Han var även en aktiv man 

inom politiken och var bland annat talman för prästeståndet. Framför allt var Reuterdahl en 

akademiker och han hade stor inverkan på att göra om den dåtida prästutbildningen så att den blev 

knuten till universitet istället för att den låg under gymnasiet. Efter andra teologiska inriktningar 

koncentrerade han sig på kyrkohistoria där han utgjorde en portalgestalt för svensk kyrkohistorisk 

forskning. Detta genom sin källkritiska hållning och sina försök till objektivitet gentemot de 

primärkällor som användes. Hans största arbete är det verk om svensk kyrkohistoria som sträcker 

sig fram till år 1533. Som universitetsteolog framstod Reuterdahl som en man med liberala idéer. 
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Efter invalet som riksdagsman för prästeståndet kom han dock framstå som en konservativt och 

konfessionellt inriktad politiker.
48

 

2.2 Lars Anton Anjou 

Lars Anton Anjou (1803-1884) var också han en man verksam inom många områden. Han innehöll 

den kalsenianska professuren från och med år 1845 vilken hade starka kopplingar till ämnet 

kyrkohistoria. Anjou jämförs med Henrik Reuterdahl och blev den som har en naturlig fortsättning 

på hans kyrkohistoriska verk i och med Anjous Svenska kyrkoreformationens historia. Han blev 

prästvigd 1827 och sedermera biskop i Visby stift 1859-1884. Han var uppe som 

ärkebiskopskandidat både 1856 och 1870. Anjou var aktiv inom politiken, både i riksdagen, och 

efter ståndsriksdagens avskaffande, inom kyrkomötet. Men enligt Herman Lundström i Svenskt 

Biografiskt Lexikon ska hans insatser som kyrkohistoriker särskilt lyftas fram.
49

 

2.3 Carl Alfred Cornelius 

Carl Alfred Cornelius (1828-1893) hade en liknande bana som de tidigare beskrivna författarna. 

Prästvigd i Linköping 1855 och sedermera även biskop i samma stift år 1884 fram till sin död. 

Utöver politiskt engagemang inom kyrkomötets ramar var hans huvudsakliga livsgärning inom 

universitetets hägn. Där var han från år 1862 kalseniansk professor under vilket det kyrkohistoriska 

fältet var placerat. År 1878 inrättades en regelrätt professur i kyrkohistoria där Cornelius blev dess 

första innehavare.
50

 Hans kyrkohistoriska framställningar var grunden för universitetsstudier i 

ämnet kyrkohistoria och användes in på 1900-talet. Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon är det dock 

inte svårt att finna brister i hans framställningar. De är alltför beroende av andras verk och har inte 

tillräckligt med primärkällor som underlag. Det framhålls dock att de har legat till grund för många 

teologgenerationers kyrkohistoriska bildning.
51 

2.4 Yngve Brilioth 

Att Yngve Brilioth (1891-1959) räknas till en av de stora inom svensk kyrkohistorisk forskning kan 

knappast ifrågasättas. Brilioth prästvigdes år 1918 för Uppsala stift och blev året efter docent i 

kyrkohistoria vid Uppsala universitet. Han blev dock inte professor vid detta universitet utan det 

blev han år 1925 vid Åbo akademi. Några år senare kom han till Lund där han under ett decennium 
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kom att prägla ett par generationers teologstudenter. Brilioth var biskop för Växjö stift 1937-1950 

och blev utsedd till ärkebiskop år 1950. Ett ämbete han hade fram till och med år 1958.
52

 Även fast 

han inte var verksam som professor i kyrkohistoria vid någon av de prästutbildande institutionerna i 

Sverige torde hans påverkan på präster och blivande präster ha varit tämligen stort. Detta motiverar 

deltagande i denna analys. 

2.5 Hjalmar Holmquist 

Hjalmar Holmquist (1873-1945) blev docent i kyrkohistoria i Uppsala men inte professor. Under sin 

tid i Uppsala bidrog han till en omordning av den teologiska  examina med en riktning mot mer 

självständig svensk teologi. Han uppnådde dock professorsgrad i kyrkohistoria vid universitetet i 

Lund år 1909. Han prästvigdes år 1904 för Karlstad stift men hade sin huvudsakliga yrkeskarriär 

inom det akademiska området. Han tog under sin tid i Uppsala inflytande av Harald Hjärne. I 

Holmquists kyrkohistoriska arbete ser man en romantisk syn på kyrkan i Sverige med tydliga 

nationella särdrag utan beroende från utlandet, enligt presentationen i Svenskt Biografiskt Lexikon.
53

    

  Det var inom det kyrkohistoriska fältet han producerade flera av de kyrkohistoriska verk som 

under lång tid kom att gälla som litteratur för teologstuderande vid universiteten i landet. Ända fram 

till Andréns bok om reformationen var Holmquists framställning den modernaste som 

präststuderande hade att tillgå för att få kunskap om den svenska reformationen.
54

 

2.6 Åke Andrén 

Åke Andrén (1917-2007) är den senaste i raden av skildrare av den svenska reformationen. Hans 

första del av akademiska studier förlades till Lund. Där var han fram till 1954 då han blev utsedd till 

professor i praktisk teologi vid universitetet i Uppsala. Dessförinnan hade han vikarierat som 

professor vid motsvarande stol i Lund. Andrén prästvigdes för Göteborgs stift år 1943. Hans 

verksamma liv var dock koncentrerat till akademin. I Uppsala fick han bland annat ansvaret för den 

praktiska delen i prästutbildningen. Hans främsta inriktning är dock svenskt 1500-tal, alltså 

reformationstid. Detta fördjupades ytterligare när Andrén fick huvudansvaret för band nummer tre i 

Verbums kyrkohistoriska verk om kyrkan i Sverige. Detta band kom alltså uteslutande att handla 

om den svenska reformationen.
55

 Andréns framställning är det verk som återfinns på många av de 
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kyrkohistoriskt inriktade kurserna runt om i landet och torde därför ha en väl motiverad plats i 

denna studie. 

2.7 Sven-Erik Pernler 

Sven-Erik Pernler (1938-) disputerade i Kyrko- och missionsvetenskap vid Uppsala universitet 

1977. Han är docent i kyrko- och samfundsvetenskap vid universitetet i Lund med medeltiden som 

främsta område. Numer verksam som kyrkoherde på Gotland i den romersk-katolska kyrkan.
56

 

2.8 Jämförande analys 

Ovanstående visar nästan allas koppling till Svenska kyrkan och de universitet där teologiska 

studier företogs av blivande präster inom den Svenska kyrkan. Trots den korta presentationen menar 

jag att den tydligt visar att det förekommit ett inflytande från dessa personer och framför allt deras 

kyrkohistoriska verk har haft på generationer av präststuderande inom utbildningsväsendet i 

Sverige. Det är den huvudsakliga bild de har fått presenterat för sig innan de har påbörjat sin tjänst i 

Svenska kyrkan. Ingmar Brohed skriver att den kyrkohistoriska forskningen och dess företrädare 

har ett nära samband med grundutbildningen.
57

 Denna artikel är från år 1983 men jag finner ingen 

anledning att tro att läget var annorlunda varken före eller efter denna tidpunkt. 

  Vad vi också kan se, om vi tar med Zanders tankar om identitetspåverkan, är dock att inflytandet 

mot ett identitetsskapande till en tjänst inom en svensk luthersk kyrka överlag minskar med tiden i 

förhållande författarnas övriga roller i livet. Författarna på 1800-talet var alla biskopar medan de på 

1900-talet var en biskop. Holmquist och Andrén var förvisso prästvigda men hade sin huvudsakliga 

gärning vid akademin. Pernler är inte ens präst i Svenska kyrkan. Detta skulle varit otänkbart på 

1800-talet och nog även en bit in på 1900-talet. Som jag har kommit fram till tidigare var detta en 

tid där man inte långt tidigare såg det anti-katolska som en del i svensk självförståelse. 

  Gällande författarskapet ser vi alltså en tydlig förändring över tid om vilka som får skriva 

reformationshistoria så som den presenteras för präststudenter. 

3. Resultat 

Nedan följer det resultat som jag har funnit utifrån mina frågeställningar. Detta redovisas tematiskt 

med ett verk i taget för att sedan sammanfattas innan nästa tema belyses och analyseras. På detta 

sätt kommer läsaren få en bra bild av de analyserade frågeställningarna.  

                                                 

56
 Pernler 1999, s. 330. 

57
 Brohed 1983, s. 148. 



18 

 

 

3.1 Beskrivning av kyrkans och klostrens tillstånd innan reformationen 

För att få en så bred bild som möjligt är en undersökning av hur tillståndet i kyrkan före 

reformationen beskrivs intressant för denna uppsats. Hur beskrivs andligheten bland kyrkans folk av 

de undersökta författarna? Vidare kommer även den folkliga andligheten som beskrivs att tas upp 

under denna rubrik. 

3.1.1 Henrik Reuterdahl 

Henrik Reuterdahl beskriver de kyrkliga förhållandena i sin bok som en orolig tid. Kyrkans 

styrande män, biskoparna, befann sig i ett tillstånd av ”osäkerhet och villrådighet”.
58

 Vid tiden för 

Gustav Vasas tillträde som styresman för landet saknade kyrkan flera biskopar och de som fanns 

saknade ”samstämmighet och kraft” vilket också är en viktig förklaring till de händelser som sedan 

sker med kyrkan, enligt Reuterdahl.
59

 

  Oredan i kyrkans högre led drabbade även det lägre prästerskapet eftersom tillsynen med 

visitationer inte efterföljdes ordentligt i det svenska episkopatet. Detta ledde till att ett 

förvärldsligande av de svenska prästerskapet med råhet och godtycklighet som ytterligare 

konsekvenser, enligt författaren. Det fanns dock exempel på präster som kunde fullgöra sina sysslor, 

dock utan egentliga insikter.
60

 Detta var förhållandet just vid 1520-talets början och som vi ser var 

detta en orolig tid. Det kan därför vara av intresse att gå ytterligare några år tillbaka i tiden för att se 

hur de svenska kyrkoförhållandena skildras i Reuterdahls kyrkohistoriska verk. Eftersom år 1520 är 

en brytpunkt för författaren så hittar vi hans tidigare beskrivningar i ett tidigare band. Följande 

beskriver hans skildring av kyrkans folk vid slutet av 1400-talet. Det som lyfts fram är en 

dubbeltydighet. Det fanns mycket ont bland kyrkans folk. Präster och ordensfolk gjorde sig 

skyldiga till allehanda styggelser som till exempel dråp och otukt. Detta bekämpades dock från 

kyrkans ledare. Vidare fanns det många exempel på innerlig fromhet och kärlek till Kristus. Det var 

inom kyrkans vård de fattiga och sjuka befann sig.  Den förreformatoriska tiden beskrivs som en tid 

där både ont och gott fanns. Det onda var inte mer än att den gamla ordningen kunde bestå till dess 

att utomkyrkliga påtryckningar skakade kyrkan. Det som skedde i den svenska reformationen var 

inte en förstöring, enligt Reuterdahl, utan till uppbyggelse.
61

 I det senare bandet återkommer 
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Reuterdahl till den gamla kyrkans skick och det är återigen en dubbel bild som presenteras. Han 

skildrar klart att den förreformatoriska tiden hade en fin grund som var gudomlig. Den var bara 

dåligt förvaltad och som led kraftigt av den orenhet som den drabbats av. Om man hade kunnat resa 

tillbaka i tiden och inte vetat utgången av den svenska reformationen så skulle man ha varit orolig 

för utgången, skriver författaren. Det var ett Guds verk men oron skulle vara berättigad eftersom det 

även fanns goda saker som försvann i och med reformationen. Reuterdahl specificerar dock inte 

vilka dessa goda saker är.
62

 

  Också om tillståndet i klostren presenteras något av en dubbel bild. Här blandades världslighet och 

gudsfruktan, råhet och fromhet. Klostren var dock i förfall och i en nedåtgående trend vid 

reformationens intåg i landet och livet på klostren var försvagat och föga ansett. Detta på grund av 

undermåligt ledarskap.
63

 I takt med att reformationens verkningar började göra sig gällande på 

1520-talet synes ordningen och disciplinen ha minskat drastiskt i klostren i Sverige och det finns till 

och med exempel på våld inom dess väggar, enligt författaren.
64

 

 

3.1.2 Lars Anton Anjou 

Anjou är betydligt hårdare i sina utlåtanden över tillståndet i kyrkan i den svenska kyrkoprovinsen 

innan reformationens verkningar började i Sverige. Anjou har ett hårt domslut över den 

förreformatoriska kyrkan. Kyrkan hade fallit för frestelsen att för mycket njuta av fördelarna som 

kommer med att man har bra ställt materiellt sett och att man då bara ser ett rike av världsliga mått. 

Denna frestelse hade kyrkan redan fallit för innan den fick sitt fäste i Norden. Författaren har en 

lång utläggning om hur rik kyrkan var vid år 1520 och vilka frestelser detta innebar för kyrkans 

män. Denna frestelse ökade desto mer eftersom begreppet om den osynliga kyrkan försvann mer 

och mer.
65

 Det är intressant att här lägga märke till Anjous användning av ett klassiskt protestantiskt 

begrepp som talet om den osynliga kyrkan. Det får ingen förklaring eller utläggning utan nämns 

bara i förbifarten. 

  Anjou går vidare med att beskriva oförmågan hos kyrkan att ”inympa lefvande kristendom”.
66

 

Detta eftersom den medvetet inte delade med sig av biblar till lekmän och som därför blev 

utstängda från sanningen. Även dåtidens präster var till stor del främmande för bibeln. Bibelns 
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sanning beskrivs som ”vattuflöden” som är tänkt att vattna kyrkan men som i brist på sanningen 

förtvinar och torkar ut och därmed förvandlas kyrkans lära till gärningslära.
67

 

  Författaren vederlägger sedan något som verkar ha varit på tal vid tiden för bokens publicering. 

Det är talet om att prästerna sedlighet skulle ha förvärrats i och med reformationen eller i samband 

med den. Detta stämmer inte, enligt Anjou. Dels finns många exempel på bristande sedlighet hos 

prästerskapet före reformationen och dels är den i viss mån ursäktad eftersom den uppkom i ”den 

förvirring som medföljer hvarje brytning i menskliga förhållanden”.
68

 

  Vidare var också den folkliga sedligheten bristande och denna kunde inte den medeltida kyrkan 

avhjälpa. Enligt författaren var det så illa att Sverige knappt var ett kristet land eftersom en 

”papistisk kristendom” inte kunde utföra denna förändring och därför levde hedendomen kvar i ett 

slags kristen skepnad.
69

 

  Anjou har ingen närmare beskrivning av klostrens tillstånd före reformationens begynnande 

förutom att föreståndarna för klostren under lång tid haft ett ”skröpligt regemente”.
70

 Han lyfter 

dock fram exempel från det tidiga 1520-talet då reformationen på sin höjd var i sin linda. Redan då 

hade flera personer från klostren sökt anledningar till att lämna det monastiska livet. Det nya 

tankesättet hade påverkan många som tyckt att klostercellen var för trång. Redan i slutet av 1520-

talet försvann de ena klostret efter det ena. En del munkar blev präster och av nunnorna gifte sig 

många eller blev lösaktiga. Detta kan ses som bevis på hur dåligt ställt det var med sedligheten i 

klostren innan reformationen, enligt författaren.
71

 

 

3.1.3 Carl Alfred Cornelius 

Cornelius lyfter fram att det inom kyrkan innan den svenska reformationens inbrott var lugnt och att 

kyrkans styre var i goda händer i och med de biskopar som fanns var gudfruktiga och vårdade 

kyrkan på ett klokt sätt.
72

 Författaren lyfter dock fram att det bland de lägre prästerskapet var det 

inte lika bra. ”Ganska få prester kunde predika Guds ord för folket. Någre förmådde icke ens rätt 

läsa den Heliga Skrift, ännu mindre utlägga och förklara henne.”
73
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  Även det sedliga tillståndet bland det lägre prästerskapet var icke tillfredsställande. Det förekom 

dråp, dryckenskap och frosseri. Den allvarligaste synden var dock otukten, enligt författaren, där det 

fanns många exempel på bristande karaktär bland de svenska prästerna. Det fanns dock många 

exempel på fromhet också och biskoparna gjorde vad de kunde för att förhindra otukten bland 

prästerna.
74

 

  Predikandet var, enligt Cornelius, inte vanligt och uteblev oftast. Det fanns dock exempel på goda 

predikningar även då och här lyfts särskilt Birgittinermunkarna fram.
75

  

  Klostren får inga närmare skildring av Cornelius. Han nämner att de börjar upplösas under 1520-

talet och att munkarna fann det värdigare att arbeta för Gud utanför klostrens murar än innanför.
76

 

 

3.1.4 Yngve Brilioth 

Brilioth lyfter huvudsakligen fram de negativa konsekvenserna med den gamla ordningen då den 

svenska kyrkoprovinsen stod under påvens primat. Författaren drar slutsatsen att inflytandet har 

varit övervägande negativt. Positiv andlig eller kulturell betydelse har den inte haft utan snarare 

tvärtom. Moralen och det andliga livet blev nedbrutet av den romerska påverkan. Författaren 

raljerar lite och skriver att det enda en svensk lärde sig i Rom var att svära på italienska och tala ett 

svårare latin än vad som var nödvändigt.
77

 

  Brilioth beskriver vidare det liturgiska livet och dess överdåd av föremål och klädesplagg. Detta 

gick till ”smaklösa överdrifter”.
78

 Av själva liturgin fattade lekmannen ytterst lite vilket i hög grad 

utestängde folket från bibelns texter. Gudstjänsten var en gemenskapshandling men förblev främst 

ett skådespel för den vanlige mannen där den enskildes medverkan inte var av någon stor 

betydelse.
79

 

  Författaren går också hårt åt de vidskepliga föreställningar som fanns kopplade till det kyrkliga 

livet före reformationen. Exempelvis lyfter Brilioth fram att det ofta förekom primitiva tankar om 

Jesu närvaro i brödet. Många mirakelberättelser är kopplade till den invigda hostian vilket 
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författaren inte finner vara en sund tro.
80

 Även den starka helgonkulten blir klassad som vidskeplig. 

Den ger ett ”beklämmande intryck” och är sammanbunden med ”naiv fromhet”.
81

 

  Även hos Brilioth betonas frånvaron av predikan i den medeltida kyrkan där den beskrivs som ett 

sällsynt inslag som folket ofta inte fick höra.
82

  

  Inom det sedliga livet är situationen svårbedömd, enligt författaren. Han tar dock upp prästernas 

brister inom det celibatära området och att detta antagligen lett till en ”fortsatt förvildning” i det 

sedliga livet. Han tar upp flera exempel på prästernas bristande moral men skriver också att detta 

inte ger någon rätt till en allmän dom över prästerna på 1400-talet. Det fanns ju även exempel på 

goda präster, tillägger författaren.
83

 Prästernas bristande moral måste ha fått minskad effekt på 

kyrkans uppdrag som uppfostrare av folket. Det är dock väldigt svårt att bedöma lekmännens 

fromhet under denna tid, enligt Brilioth. Kyrkans insats på detta område får dock inte heller 

underskattas. Trots den medeltida kyrkans svaghet lyckades den i ”förvånande hög grad” inskola 

folket i den sedlighet som var önskvärd.
84

 I den mer andliga sfären så fanns också här ljuspunkter 

trots ”sjukliga devotionsformer” och den ”överdrivna Mariakulten”.
85

 Framförallt gällde detta när 

man låg för döden och till och med en ”rent evangelisk förtröstan” kan förnimmas.
86

 

  Brilioth skriver att det finns påfallande få uppgifter från den senare medeltidens klosterliv. Han 

lyfter dock fram att de inte stod i alltför gott anseende och att allehanda missbruk förekom inom 

klostren. Vidare tas exempel om dråp upp i framställningen och att klostren inte representerade 

någon andlig kraft.
87

 

 

3.1.5 Hjalmar Holmquist 

Holmquist verk om Sveriges kyrkohistoria tar vid där Brilioth slutar år 1521. Trots detta beskriver 

även Holmquist något om den förreformatoriska tiden i Sverige och om situationen i det kyrkliga 

området. Det lägre prästerskapet saknade, enligt författaren, en större allmänbildning och led 

moraliskt under celibatstvånget. Dåtidens Mariakult var överdriven, extrem och onyttig.
88

 En 

stegring av dessa osunda element sker också mot slutet av medeltiden. Författaren återger liturgiska 
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exempel där kristligt, heligt och andligt blandas med okristligt, oheligt och världsligt. Predikande är 

det dåligt ställt med. Prästerna saknar all förmåga till predikande förutom att läsa innantill. Här och 

där finns dock exempel på att riktig predikan har förekommit. Sammanfattningsvis, skriver 

Holmquist, att reformationen var ett tecken på allt inte stod rätt till i Sverige och i dess kyrka.
89

 Den 

förreformatoriska religionen betraktas som ”primitiv” utan några utvecklingsmöjligheter.
90

 

Holmquist beskriver kort klostrens tillstånd. De har en klart nedåtgående trend vid medeltidens slut 

där de hade kommit in i en situation med ”vegeterande passivitet och minskad rekrytering” som 

ledde till att deras motståndskraft vid reformationens intåg var kraftigt försvagat.
91

 

 

3.1.6 Sven-Erik Pernler 

Andrén har ingen närmare beskrivning av den förreformatoriska kyrkan i Sverige i sitt band. Han 

börjar direkt med skildringen av det reformatoriska skeendet och dess förlopp utan att närmare 

beskriva den föreliggande situationen. För information om denna är man hänvisad till tidigare 

framställningar i samma serie om Sveriges kyrkohistoria. I detta fall är verket som är aktuellt 

författat av Sven-Erik Pernler och behandlar tiden fram till år 1523.  

  Här framkommer en annan bild av den svenska förreformatoriska kyrkoprovinsen och i vilket 

skick den var i under 1400-talets senare del. Kyrkokonsten har en glansperiod i kyrkan där 

bildningsnivån beskrivs som hög bland många av de verksamma prästerna vid kloster och 

domskolor. Överlag pågår det, enligt Pernler, en vitalisering av kyrkolivet i Sverige under 1400-

talets senare del. På lekmannanivå uppkom sockengillen vilka påverkade positivt på den folkliga 

moralen som han medger hade försämrats på grund av högt intag av öl. Den stabila kyrkoekonomin 

lyfts fram i Pernlers skildring. Sammanfattningsvis, skriver författaren, att det är en andligt vital 

kyrka med stabil ekonomi.
92

 

  För att få en bild av hur klosterlivet framställs är man i denna skildring hänvisad till en artikel av 

Alf Härdelin som finns med i boken. Även Härdelin är, liksom Pernler, katolik. Han framhåller att 

det är svårt att ge en rättvis bild av detta på grund av reformationens hårdhänthet mot dessa 

institutioner. Mycket har gått förlorat. Han lyfter dock fram att klostren har haft stor betydelse för 

samhället i stort. Detta gäller inte bara inom det andliga och kulturella området utan även på det 
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praktiska planet. Här framstår klostret i Vadstena som en betydande faktor men det har främst att 

göra med att materialet är bättre bevarat härifrån än från andra klostret, enligt Härdelin.
93

  

 

3.1.7 Jämförande analys 

Den bild som förmedlas av den förreformatoriska kyrkan i ovanstående kyrkohistoriska verk är 

överlag negativ. Den skildring som står ut är Pernlers där det inte förekommer något värderande i 

stil med de övriga framställningarna. De övriga har dock värderande omdömen och slutsatser som  

huvudsakligen går i en negativ ton om kyrkans förhållande innan den svenska reformationen kom 

till stånd. Prästerskapet är en grupp som får utstå mycket av den negativa kritik som förekommer i 

de olika verken. De kan i princip inte predika och har i huvudsak bristande moral även om det är 

svårt att dra några tvärsäkra slutsatser för författarna. De är dock inte sena med att lyfta fram 

exempel på den bristande moralen. Anjou för också fram en teori som ursäktar den bristande 

moralen under den reformatoriska tiden. 

  Det religiösa livet är starkt kopplat till vidskeplighet och även här bristande moral. Den 

förreformatoriska religionen är primitiv och i vissa fall nedbrytande och Anjou går så långt att 

benämna den som kvarlevande hedendomen i kristen skepnad.   

  I alla skildringar, förutom Anjou, finns dock positiva inslag. Den som lyfter fram en hel del av det 

positiva är Reuterdahl, vilken är något förvånande om vi jämför med de övriga skildringarna från 

1800-talet. Det är ingen tvekan om var Reuterdahl står i sitt ställningstagande men han medger att 

den gamla ordningen i grunden var god. Detta står i bjärt konstrast till Anjous tidigare nämnda 

beskrivning av kyrkan som förtäckt hedendom. De positiva inslagen fungerar dock i mångt och 

mycket som de undantag som bekräftar regeln. Att helt förkasta det förreformatoriska hade inte 

varit trovärdigt. I ovanstående fall råder det dock inget tvivel om vilken bild som har förmedlats till 

studenterna vid de teologiska fakulteterna i vårt land under en lång tid. Det är en bild av en 

nedgången och nedbrytande kyrka som i mångt och mycket saknade den kunskap som var 

nödvändig för att ta hand om sitt folk.  

  De i överlag negativa och värderande omdömen som tagits upp sträcker sig alltså fram till och med 

Holmquists skildring. Inga stora förändringar går att skönja över tid till och med Holmquists verk. 

Det är snarare så att det är Reuterdahls verk som i någon mån står ut i mängden. Mina resultat 

stämmer i detta fall överens med de Blückert lyfter med Reuterdahl som en tämligen balanserad 
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skildrare av de båda sidorna kring reformationen och som en som inte lika hög grad återfinns i den 

romantiska historieskrivningen. Gällande Brilioth så är mina resultat dock inte i lika hög grad 

överensstämmande med det som Göransson har skrivit om i sin artikel. Jag finner att Brilioth i min 

begränsade undersökning kontrasterar tillståndet före och efter i ganska hög grad. Göransson 

poängterade Brilioths hävdande av kontinuitet men den var inte så stark i detta fall. Min 

undersökning är dock inte så allomfattande så man kan inte dra för stora slutsatser av detta. 

  Brilioth betonar dock den svåra situationen med källorna vilket stämmer bra överens med den 

skola som han anses tillhöra. Annars vill jag hävda att alla utom den senaste ligger inom samma fält 

av historieskrivning. Närmast till hands är att koppla den till den romantiska idealistiska fåran av 

historieskrivningen. Det är överlag skarpa kontraster som utmålas av tillståndet före reformationens 

intåg i historien. De nya idéernas företräde blir därmed tydligare. 

  Vidare är det särskilt intressant att lägga märke till vad som sägs om prästerna eftersom detta har 

lästs av många präster i den Svenska kyrkan de senaste dryga 150 åren. Fram till det senaste verket 

har deras identitet som präster i den evangelisk-lutherska kyrkan stärkts.  Att tillhöra något annat än 

det förreformatoriska har förmedlats som viktigt. Som jag nämnde tidigare är det Pernlers skildring 

som skiljer sig från de övriga. Det är denna skildring som sedan slutet av 1990-talet används i 

undervisningen. Här ges en annan bild än i de tidigare verken som inte är lika fördelaktig för den 

lutherska sidan och för en lutherskt identitet som förmer än den romersk-katolska. 

 

3.2 Beskrivning av de romersk-katolska och reformatoriska företrädarna 

Det är av stort intresse att närmare undersöka hur de ivrigaste och mest kända kämparna skildras i 

de olika kyrkohistoriska verken. Detta blir av naturliga orsaker personcentrerat utan de stora 

historiska dragen. I äldre tiders historieskrivning är personcentreringen större och måste således ta 

stor plats i denna uppsats. Det intressant är att se hur dessa beskrivs och framställs i de undersökta 

verken. 

3.2.1 Henrik Reuterdahl 

I denna skildring är det biskop Brask som dominerar av de personer som var negativt inställda till 

den förändring som var på gång. Han beskrivs som mycket engagerad och aktiv i sitt stift och för 

dess bästa. Han är man med ömhet och hade alltid en omtanke för sitt stifts bästa. ”Såsom biskopen 
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på detta sätt nitälskade för sitt stift, så nitälskade han ock för den swenska kyrkan i allmänhet.”
94

 På 

samma sätt han kämpade för kyrkan så kämpade han för fäderneslandets bästa på allehanda sätt. 

Han deltog aktivt i riksrådet och bidrog med skrivelser till detta. Han klagade dock på kungens 

fordringar men lydde dock ändå kungen. Brasks intresse för boktryck, handel, språk och teknik lyfts 

också fram i Reuterdahls skildring. Trots de svåra tiderna för honom så tröttnar inte Brask i sin 

verksamhet i stiftets arbete.
95

 När Västerås riksdags beslut sedan börjar verka blir det omöjligt att 

stanna kvar i landet för Hans Brask och han beger sig till Danzig. Han är sedan förhindrad att 

återvända på grund av situationen i Sverige och hans vacklande hälsa.
96

 

  En annan motståndsman till förändringarna var den valde ärkebiskopen Johannes Magnus. ”Af 

naturen synes han ej heller hafwa warit särdeles stark eller bestämd.”
97

 Denne man uträttade inte 

mycket i jämförelse med biskop Brask, enligt författaren, utan höll sig till en början väl med 

kungen. Detta fortgick inte utan även här blev relationen ohållbar. Johannes Magnus återvände 

aldrig till Sverige efter en resa till Polen. Han och hans bror blev kvar i utlandet och kämpade ofta 

med stor fattigdom.
98

 

  Ytterligare en person som figurerar som motståndsman mot den svenska reformationen är Peder 

Galle som under 1520-talet argumenterade för sin sak mot bland annat Olaus Petri. Den senare ska 

då ha varit den segrande, enligt Reuterdahl, eftersom Olaus Petri endast härledde sina bevis från 

Bibeln. Förhållandet är dock oklart, tillstår författaren. Båda beskrivs som kämpar för sin sak där 

båda har god bibelkunskap med skarpsinniga tolkningar men också att båda har konstlade 

tolkningar.
99

 I annan debatt beskrivs Olaus Petri uppträda med sin ”wanliga kraft och liflighet” och 

med en ton som är ”bitter”.
100

 Ordet bitter ska i den tid som boken skrevs inte förstås negativt utan 

positivt. Med dagens språkbruk skulle man nog säga att tonen var skarp. Under åren har ordet 

genomgått en betydelseförändring till att i våra dagar uppfattas negativt. Så var alltså inte fallet på 

1800-talet.
101

 En annan av reformationens män, Laurentius Petri, skildras som sansad och en man 

fylld av lärdom. Valet av honom till ärkebiskop omnämns som mycket lyckat eftersom han under de 

dryga 40 år han satt på ärkebiskopsstolen uträttade mycket gott för kyrkan i Sverige.
102
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En omistlig aktör i reformationens tidiga skede är Gustav Vasa. Hur skildras han? Den blivande 

kungen skildras under sin tid som riksföreståndare till en början som underdånig kyrkan. Han 

skriver skyddsbrev för kloster och andra kyrkliga inrättningar och lovar försvara kyrkans egendom. 

Detta hindrar honom dock inte att gå utanför sina rättigheter, enligt Reuterdahl, i exempelvis 

utnämningar.
103

 Författaren har även en utläggning om Gustav Vasas motiv för att vara positiv till 

de förändringar som var på gång inom kyrkan. Det går inte att belägga att han har några tidiga 

teologiska åsikter om den begynnande reformationen. Det visar sig dock ganska snart att Gustav 

visar en mer avog inställning till dess motståndare. Detta har dock främst med att göra hans 

fientliga inställning till danskarna, enligt Reuterdahl. Främst handlar det om att han insåg att hur 

kyrkan var ordnad inte var förenlig med den position han själv ville ha som kung.
104

 Det är således 

tydligt att författaren betonar de politiska aspekterna av Gustav Vasas handlande under 

reformationens tidiga skeende. Det är därmed även klart att de teologiska aspekterna har en mycket 

liten roll eller till och med ingen roll bakom kungens agerande enligt Reuterdahls framställning. Det 

författaren beskriver senare karaktäriseras snarare som en maktkamp mellan kungen och 

biskoparna. Denna strid betecknas som bitter och som får sitt slut genom kungens ”klokhet förenade 

stora kraft”.
105

 

  Författaren beskriver hur mer och mer egendom kommer kungen till del. Reuterdahl betonar dock 

att det vore fel att säga att kungen gick lika hårt åt all kyrkans egendom. Alla sockenpräster och 

sockenkyrkor var fredade från indragningar genom särskilda skyddsbrev som Gustav Vasa lät 

utfärda. ”Det war blott till det högre presterskapets och klostrens egendom, som hans ögon woro 

riktade.”
106

 Reuterdahl tar också upp vad de indragna medlen används till och tar där upp att kungen 

inte bara använt dessa resurser för eget bruk utan att dessa har kommit fattiga och sjuka tillgodo. 

Den efterföljande kommentaren kan dock tolkas något syrlig då författaren skriver: ”Detta war, 

åtminstone i wiss mån, sant.”
107

 

  De sista sidorna i detta kyrkohistoriska verk är en sammanfattande personskildring av Gustav Vasa 

som är mycket positiv till honom. En mängd positiv omdömen tillskrivs kungen, så som 

”oförwitlig”, ”djerf”, ”warsam”, medan de negativa sidor som tillskrivs honom ursäktas.
108

 I 

kyrkligt avseende, som är av störst intresse i denna uppsats, beskrivs han vara negativt inställd till 
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den gamla kyrkan eftersom han ansåg att deras företrädare hade skadat landet. Vidare lyfts kungens 

grundhållning fram som stadigt fast i det om Guds ords betydelse.
109

 

 

3.2.2 Lars Anton Anjou 

Anjou har flera utlåtanden över biskop Brask och de andra företrädarna. Brask har ingen vidare 

bildning eller djupsinnighet men kan ändå sägas ha förhållandevis gott omdöme. Hans 

brevskrivande, framförallt med Rom, visar dock något motsägelsefullt att han saknar kraft till eget 

tänkande.
 
Det enda skälet han hade till att vara motståndare till reformationen var att Rom sa att det 

var ett brott att tvivla på den sanning som var dem förelagda.
110

 Biskop Brask beskrivs vidare inte 

heller vara ren i sin kamp mot den svenska reformationen. Detta på grund av ”bristen på sedlig 

renhet och styrka i handlingssätt” och, som i sin tur, var grundad i jesuitismens frö  som grodde i 

kyrkan och orsakade också Brasks flykt från Sverige.
111

 Brasks romerska bekännelse är inte kraftig 

nog för att han ska stanna kvar och lida för sin tro. Därtill är den alltför svag, enligt Anjou.
112

 

  Johannes Magnus beskrivs vara en person nitälskande sin kyrka och fädernesland. Anjou frågar sig 

dock om detta var rätt man för uppgiften. Magnus hade nämligen ett par fel. Han var obeslutsam, 

fåfäng och led av ”vacklande halfhet”.
113

 Till en början höll han sig väl med kungen men började 

med tiden bli alltmer självständig vilket föranledde Gustav Vasas vrede och sedermera Johannes 

Magnus flykt från landet. Under sin tid i utlandet hade Johannes Magnus, trots sin påstådda 

fattigdom, aldrig mindre än sex tjänare, enligt författaren. Det som lyfts fram som kan sägas vara 

till hans fördel är hans flerbandsverk om Sveriges historia vilka han författade under sin tid i exil.
114

 

  Gällande debatten mellan Peder Galle och Olaus Petri har Anjou en lång redogörelse för deras 

argumenterande. Han kommer till klara slutsatser. ”Protestantismen hade onekligen utom 

sanningens styrka äfven på sin sida den skickligare sakföraren. Galle uppträder med lamhet och 

ljumhet...” och Anjou skriver att det delvis säkerligen beror på att han skulle tvivla på sin egen 

sak.
115

 När Anjou beskriver Olaus Petri som person är det en annan melodi än när han beskriver 

motståndarna. Olaus Petri brinner av kärlek för det sanna och rätta. Han är modig med en vaken själ 

som var kännetecknande för hela hans liv. Hans kunskap är djup som inte kan mätas. En annan av 
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reformationens män, Laurentius Andreæ, skildras som lugn, trygg men djärv och klok.
116

 Ytterligare 

en reformator som lyfts fram i boken är Laurentius Petri som beskrivs som den ”främste vårdaren af 

den sig nybildande Svenska kyrkans angelägenheter.”
117

 

  Anjou antar för säkert att Gustav Vasa under sin tid i Lübeck hörde talas om den nya läran. Det är 

dock osäkert hur pass som togs in då han hade fullt upp med värdsliga ting. Författaren antar med 

samma säkerhet att Gustavs hat mot det romerska grundläggs i och med Stockholms blodbad.
118

 Vi 

ser alltså här ett tidigt ställningstagande från kungens sida mot den romersk-katolska sidan. Det 

dröjer sedan inte länge till att det även blir ett ställningstagande för den reformatoriska sidan. Detta 

skedde genom att han lät Laurentius Andreae undervisa honom i de villfarelser som påven lärde och 

hur deras lära stod i strid med bibeln. Genom detta anslöt sig Gustav till samma sida som de 

reformatoriska förespråkarna. Anjou har sedan en diskussion om vilka bevekelsegrunder kungen 

hade för sitt agerande, om det verkligen var en frukt av ett andligt behov eller inte. Författaren 

menar att det är en stor orätt att diskutera att så skulle vara fallet. Det går inte säga att det berodde 

på rent maktanspråk eller rent andliga orsaker till hans ställningstagande om kyrkan. Anjou försöker 

vidare också balansera kungens roll i den framväxande reformationen. Detta gör han genom att ta 

avstånd från två extrempunkter. Det ena är tilldela Gustav Vasa stort beröm för sin vilja och makt att 

förändra kyrkan och det andra är att klandra honom för detsamma. Detta vederlägger författaren 

genom att hänvisa att det tog ända till år 1593 till dess att saken var klar. Kyrkans förändring var 

inte heller ett medel för kungen att förbättra sin position, enligt Anjou. Han var inte likgiltig till hur 

den förändrades i liv och lära.
119

 Gustav Vasa får ofta en mellanposition i framställningen där hans 

klart utskrivna mål är ett mellanting mellan ”det gamlas missbruk och det nyas öfvermod”.
120

 

  När Anjou skriver om hur kungen genom sina undersåtar tillskansar mer och mer makt över de 

kyrkliga egendomarna så erkänner författaren att det inte alltid gick rätt till. Ibland på grund av 

tvång men ibland också av ren illvilja. Dock går det inte att belägga att det senare skedde men 

Gustav Vasas godkännande.
121

 

  Gustav Vasas person sammanfattas av Anjou som en kraftfull man som stöttade reformationen i 

förvissning om att det därigenom var en Kristi seger som infriades. Vidare, skriver Anjou, hade 

insikten inte kommit att man skulle vara tvungen att helt ge upp kyrkans enhet. Därför fullbordade 

aldrig Gustav Vasa reformationen. Han ville förbli dess lärjunge och verkade för dess spridning. De 
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fel man kan finna hos honom ursäktas med att det var en orolig tid och att ingen människa är fri från 

brister.
122

 

  Gustav Vasas senare, mot slutet av 1530-talet, missnöje med Olaus Petri och Laurentius Andreæ 

”underhölls om icke väcktes, af[...] äfventyraren Konrad Peutinger eller v. Phy[sic!][...]”,
123

 enligt 

Anjou som även benämner honom som ”lycksökare”.
124

 Han fick hjälp av en annan utländsk man, 

Georg Norman, som dock framställs i positiva ordalag med citat från brev skrivna av Marin Luther 

och Philip Melanchton. Anjou skriver att de jämförde situationen i Sverige med den i Europa och att 

de därmed driver finner att reformationen ska drivas hårdare i Sverige. ”Konungen förvandlades nu 

till protestant i den strängaste meningen[...]”.
125

 Detta leder till en rättegång mot Olaus Petri och 

Laurentius Andreæ som, enligt Anjou, är ett missbruk av det förtroende von Pyhy fått av kungen. 

Rättegången kallar författaren för ett sorgespel.
126

 

 

3.2.3 Carl Alfred Cornelius 

Till en början är det positiva ord om biskop Brask som framkommer i Cornelius skildring. Brask 

vårdade sitt ämbete med kraft, stor skicklighet och mycket omsorg. Hans kärlek till fosterlandet 

lyfts också fram i positiva ordalag där Brasks kunskaper i politik och ekonomi betonas. Även i 

kyrkliga frågor var han en klok och erfaren person. Motståndet mot de lutherska tankarna gjorde det 

omöjligt att stanna kvar i Sverige och var tvungen att fly från sitt land. Från sin position i utlandet 

fortsatte han förmana folket i sitt stift men att komma hem och stå upp för den gamla läran var han 

alltför feg för, enligt Cornelius. Han var inte modig att bli martyr för sin övertygelses skull men han 

var dock sin kyrka uppriktigt tillgiven. Brask får också beröm för att han, trots sitt motstånd till 

kungen, aldrig deltog i några upprorsplaner. Därtill var hans fosterlandskärlek alltför stor.
127

 

  Johannes Magnus beskrivs inte i samma ljusa dager som Hans Brask. Hans fosterlandskärlek 

betonas dock, men han var inte den rätte för uppdraget att motverka de lutherska tankarna. Magnus 

beskrivs som kunnig men en fåfäng, svag och obeslutsam man som lätt gav vika för andras åsikter. 

Han var därför inget stort hot och accepterades som ärkebiskop. Efter en tid började hans motstånd 

bli tydligare i samband med de visitationsresor han företog. Dessa resor var dessutom fyllda med 

prakt och ståt, vilket Cornelius kritiserar honom för. En tid senare fick han ett uppdrag i Polen och 
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återvände aldrig mer till Sverige. Även Cornelius skriver, med nästan exakt samma ordalydelse, att 

den fåfänge prästen inte hade mindre än sex tjänare ständigt vid sin sida trots sin fattigdom men att 

han hade stora förtjänster som historieförfattare i och med sin kärlek till fosterlandet.
128

 

  Cornelius tar upp diskussionerna mellan Peder Galle och Olaus Petri. Galle hänvisar bara till 

kyrkofäderna medan Olaus Petri hänvisar till Bibeln. Båda var skickliga men det råder inget tvivel 

om att det är Olaus Petri som är den skickligare av de två.
129 

Också Cornelius skildrar Olaus Petris 

stora och djupa kunskaper. Författaren skriver vidare att hans ande måste ha varit besläktad med 

Luthers och att han har tagit stort intryck av honom. Vidare så är han en modig och beslutsam man 

som tidigt hade planer för en reformation i Sverige. Laurentius Andreæ framstår här som en lärd 

man som är trygg och klok.
130

 När sedan Olaus Petri kommer ut med sin postilla så beskrivs det 

som ett förträffligt arbete med djupa och klara insikter och ett tecken på stor kännedom om 

Bibeln.
131

 Vidare betonar Cornelius den tacksamhetsskuld som Svenska kyrkan har till ”denne 

utmärkte man.”
132

 

  Den tredje som brukar lyftas fram av reformatorerna är Laurentius Petri. Han skildras inte som en 

av de stora men att det därför var ett klokt val att ha honom som ärkebiskop. Denne man var mild, 

eftertänksam och självständig. Han arbete under 42 år som ärkebiskop var lysande, enligt 

Cornelius.
133

 

  När författaren tar upp Gustav Vasa första gången tar han avstånd från att reformationen var ett 

medel för kungen att komma åt kyrkans tillgångar. Cornelius erkänner att det för Gustav Vasa 

främst var ett medel för den politiska förändringen men att han också ville vara förtrogen med den 

nya evangeliska läran och att han mer och mer omfattade den i sanning.
134

 

  Kungens framfart med de kyrkliga egendomarna skildras också. Det är endast de högt uppsatta 

som drabbas medan Gustav Vasa gjorde allt för att skydda sockenprästernas och sockenkyrkornas 

egendom.
135

 Senare, när kungens reduktion gentemot kyrkan blir än mer kraftfull, kallas det för en 

kyrkoplundring. Denna beror dock på ”främmande inflytelse” över kungen.
136

 

  Gustav Vasas liv och gärning sammanfattas med en tämligen negativ inledning. Plundringen av 

kyrkan är en icke hedersam sak, betonar Cornelius. Vidare tar författaren upp hur hård och 
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orättfärdigt kungen behandlade Olaus Petri, Laurentius Andreæ och Laurentius Petri. Gustav Vasa 

beskrivs vara en misstänksam som med stor misstänksamhet följde kyrkans utveckling. Dock skall 

läsaren, betonar författaren, vara tacksam för den befrielse som kungen genomförde. Både på det 

andliga och världsliga planet.
137

 

    Även Cornelius tar upp Konrad Peutinger och Georg Norman i samband med brytningen mellan 

Gustav Vasa och hans kyrkliga rådgivare Petri och Andreæ. Detta gör han med nästan exakt samma 

ordalydelse som Anjou gjorde drygt 35 år tidigare. Cornelius skriver: ”Konungens missnöje 

underhölls, om icke väcktes af Konrad Peutinger eller von Pyhy, såsom han i Sverige kallade sig, en 

nederländsk äfventyrare[...]”.
138

 De förslag som han utarbetade tillsammans med Georg Norman, 

som omnämns i positiva ordalag, kallas omogna och även Cornelius belyser svenska kyrkans 

olikhet gentemot den protestantiska i Europa. Något von Pyhy och Norman har som förebild då de 

vill gå hårdare fram i Sverige. Enligt författaren är de dessa två som leder Gustav Vasa ”till 

protestant i den strängaste mening” och mot en cæsareopapistisk inriktning till skillnad mot den mer 

varsamma och försiktiga utveckling som Olaus Petri och Laurentius Andreæ stod för.
139

 Gällande 

rättegången mot dessa två beskriver lyfter Cornelius upp en osammanhängande anklagelseskrift 

författad av von Pyhy ”hvars ordasätt och ordvändningar uppenbart röja en tysk penna.”
140

 

 

3.2.4 Yngve Brilioth 

Denne författare nämner kort biskop Brasks praktiska sinnelag som mycket gott och han skötte sitt 

stift noggrant enligt medeltida anspråk. Annars framkommer det mest negativa saker om denne 

biskop. En av de första gångerna han omnämns är när han ännu var domprost och beskrivs då vara 

ärelysten.
141

 Enligt Brilioth har Brask egentligen fått för stor uppmärksamhet i förhållande till vad 

han egentligen uträttade och hur han var. Detta på grund av att han var relativt ensam i sin kamp för 

den gamla kyrkans bevarande. ”Men han har tydligen funnit sig innerligen väl tillfreds i sitt feta 

ämbete, liksom han tidigare varit en kurial ämbetsjägare som andra. För de etiska svagheterna hos 

den kyrka han tjänade saknade han blick.”
142 

  
Peder Galle beskrivs som en medelmåtta i snillets, alltså Olaus Petris, skugga. Galles framställning 

är dock kultiverad och ”ger oss ingen helt föraktlig bild av en svensk medeltidsteologs 
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tankevärld[...]” men den står sig slätt mot ”reformationens klara och djärva förkunnelse.”
143

 Brilioth 

har inte någon närmare beskrivning av reformationens företrädare eftersom hans skildring slutar vid 

dess begynnande. 

  Gustav Vasa nämns vid några tillfällen även av Brilioth. Vid något tillfälle blir det en mer 

värderande ton. År 1526 upplöstes Mariefreds kloster eftersom Gustav Vasa ”hårdhänt hävdade sin 

bördsrätt till den jord, som hans frände Sten Sture skänkt.”
144

 Hårdhänt är också beskrivningen av 

den reduktion av kyrkans egendom som kungen satte igång.
145

 

 

3.2.5 Hjalmar Holmquist 

I Holmquists framställning får biskop Brask en framträdande roll i det tidiga skedet. I kampen om 

kyrkan använder författaren sig av att dra paralleller till schackspelet. Genom detta framställs Brask 

såsom drottning för den ena sidan.
146

 Denna är alltså den mest framträdande pjäsen i schack. Han 

beskrivs dock inte uttryckligen i några vidare ordalag. Författaren kommer senare med ett par 

syrliga kommentarer angående biskop Brask. Vid jultid år 1527 får han en inbjudan till kungen 

vilken han tackar nej till på grund av hälsoskäl. Detta hindrar honom dock inte från att resa mitt i 

vintern till det katolska högkvarteret i Västergötland hos Ture Jönsson. Vad som sades under mötet 

är inte känt men Holmquist insinuerar starkt att de planerar att avsätta Gustav Vasa. 

Vad som förhandlades mellan Brask och dessa män, äga vi ej direkta vittnesbörd om men väl antydningar. 

En gång förut hade andliga och världsliga stormän mött samman i Västergötland för att ersätta en konung 

med en annan. Då gällde det Albrekt av Mecklenburg; kunde icke något liknande ske ännu en gång?
147 

   

Författaren fortsätter delvis i samma stil när han närmast sarkastiskt påpekar att Brask hoppas få 

avräkning i skärselden på grund av alla bekymmer han har i detta livet.
148

 

  Till slut drar sig biskop Brask tillbaka och lämnar landet eftersom situationen blir outhärdlig för 

honom, enligt Holmquist.
149
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  Beskrivningen av Johannes Magnus är betydligt klarare och hårdare. Han är en fåfäng person som 

har svårt att dölja sina tankars fattigdom och oförmågan till att fatta beslut och gå till handling.
150

 

Vidare så lider han av självöverskattning. Författaren lyfter fram att Magnus under sin exil hade en 

genuin kärlek till sitt fosterland i och med de historiska verka han skrev från utlandet. Dessa verk 

saknar dock sanningssinne och djup, enligt Holmquist.
151

 

  Bland reformationens män är det Olaus Petri som är den mest framträdande. Han ägde en stor 

begåvning, kristlig karaktär och vetenskaplig kraft som fick en stor betydelse. Vidare så beskrivs 

han ha en svensk återhållsamhet och en själ som påminner om de tallskogarnas tyngd och dess stilla 

andakt.
152

 I debatten mot Peder Galle är Olaus Petri klart teologiskt överlägsen. Galle använder sig 

av bibeln men låter kyrkan ha tolkningsföreträde vilket inte Olaus Petri har i sina tolkningar.
153

 

Laurentius Petri var en enkel och sund kristen man. Trots sin ställning som ärkebiskop utnyttjade 

han inte den höga ställningen för ett pråligt och pompöst liv. Det var istället präglat av apostolisk 

enkelhet och rena seder. Han var dock ingen svag man utan hade en god balans i sitt sinne och stark 

slagfärdighet med kraft och bredd.
154

 

  Gustav Vasa beskrivs, tillsammans med Olaus Petri och Laurentius Andreæ, vara det klöverblad 

som bestämde reformationens fortgång.
155

 Författaren beskriver kungens andliga uppväxt i en 

nästintill avkristnad adel. Något starkare motstånd när kungen fick höra de reformatoriska tankarna 

fanns därför inte. Hans tro beskrivs enkel och ärlig om än inte så djup. Författaren lyfter också fram 

att Gustav Vasa höll fast vid viktiga reformatoriska åsikter trots att dessa inte alltid gynnade honom 

personligen. Det var inte tal om att det skulle införas en ny lära. Dock, menar Holmquist, att kungen 

nog länge tänkt på en reformering gällande det kyrkliga styret.
156

 Gustav Vasa är, som sagt, en del i 

reformeringsarbetet. Och den svenska aspekten av det lyfter författaren fram. Holmquist skriver att 

Gustav vill tränga undan det tyska, mer radikala krafterna, till förmån för det svenska, underförstått 

mer, sansade krafterna som fanns hos bland annat Olaus Petri.
157

 När besluten från Västerås ska 

realiseras är det framför allt reduktionen av kyrkans egendom som ligger kungen om hjärtat till 

skillnad från bland annat Olaus Petri som koncentrerade sig på den evangeliska förkunnelsen. 

Kungen var dock väldigt noga med att skydda prästerna och de sockenkyrkorna, enligt 
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författaren.
158

 Gustav Vasa får dock ett hårdare omdöme senare när han lägger sig i besluten om 

prästtillsättningar som har sin grund i maktfullkomlighet.
159

 Och just makten verkar vara de mest 

centrala bevekelsegrunderna för hans agerande. När en del orosmoln hade skingrats är en 

fullständig reformation åter aktuell för Gustav Vasa eftersom detta bäst främjar en stärkt 

kungamakt. Detta ligger förvisso även närmast hans personliga övertygelse men bara när den inte är 

farlig för den kungliga makten.
160

 Klara utsagor om kungens tro återkommer även senare i 

framställningen. Vid ytterligare ett par tillfällen, än det tidigare nämnda, återkommer formuleringar 

om en enkel och lekmannamässig tro.
161

 Även när författaren skriver de sammanfattande orden vid 

skildringen av hans död återkommer samma formulering om en ”gripande bekännelse” till kungens 

”enkla lutherska lekmannatro”.
162

 

  När von Pyhy kommer in i bilden beskrivs han som religiöst ”indifferent eller kanske 

reformist.”
163

 Holmquist lyfter också fram folkets ovilja mot von Pyhy och ”dennes främmande 

ordningar” medan en man som Georg Norman är redbar och kunnig.
164

 Den tidigare nämnda 

anklagelseskriften mot Olaus Petri och Laurentius Andreæ tar även denne författare upp i sin 

framställning. Den beskrivs vara ett pekoral och ett sammelsurium från von Pyhys sida. Domen som 

kom från detta ses som en mörk fläck på kungens minne.
165

 

 

3.2.6 Åke Andrén 

I Andréns verk om den svenska reformationstiden framstår biskop Brask som en aktiv kämpe för sin 

sak. Det förekommer inga personliga och värderande omdömen om honom som person utan 

framställningen uppfattas som saklig. En kort informationsruta återfinns i skildringen. Annars 

uppfattas Brask som en aktiv person. Några exempel på det är att han ställer krav på kungen, han 

vidtar omedelbara åtgärder mot det lutherska kätteriet, han griper genast tag i pennan när det krävs 

och det betonas att Brask var tidigt ute med att bekämpa lutherdomen i Sverige.
166

 Biskop Brasks 
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lämnande av Sverige beskrivs som att han ”lät sig drivas med vinden till Danzig, varifrån han som 

landsflyktig bekämpade Gustav Vasa.”
167

 

  Johannes Magnus får inte heller där några värderande omdömen. Han blev vald till biskop efter 

påtryckningar av Gustav Vasa. Vidare så beskrivs Johannes Magnus ha fått utstått press från biskop 

Brask att hårdare bekämpa lutherdomen. Det är alltså Brask som är den egentliga drivkraften 

bakom.
168

 Johannes Magnus har ingen framträdande roll i framställningen och beskrivs inte alls lika 

aktivt som Hans Brask. 

 När Andrén skildrar debatten mellan Peder Galle och Olaus Petri tar han ingen ställning om vem 

som är den skickligare av de två. Författaren lyfter fram att båda använder sig av Bibeln i sin 

argumentation men att nyckelfrågan var hur man värderade bibeln och traditionen. I detta fall ställer 

Olaus Petri Bibeln över traditionen i lärofrågor vilket får som konsekvens att de kommer till olika 

slutsatser. Dessa slutsatser värderas inte i Andréns framställning.
169

 Inte heller i beskrivningen av 

reformationens företrädare finns det några värderande uttalanden. Den som framträder mest är 

Olaus Petri. Han jämförs i ett avsnitt med Laurentius Andreæ och författaren kommer till slutsatsen 

att den senare är den mer radikale. Detta i frågan om synen på botgöringen och eventuella 

ceremoniella förändringar där Andreæ var inspirerad av de sydtyska reformatorerna som var hårdare 

i sin framtoning mot den gamla kyrkan.
170

 Inte heller i samband med valet av Laurentius Petri till 

ärkebiskop förekommer någon närmare presentation av honom utan framställningen uppfattas som 

rent beskrivande utan värderande inslag.
171

 

  Då Andrén lyfter fram Gustav Vasa är det som en man som av politiska skäl vill skapa en stark 

stat. Det finns till en början ingen anledning att ifrågasätta hans lojalitet till den romerska kyrkan. 

Författaren tar exempelvis upp en skrift som år 1521 skriver om Gustav Vasas tro som går emot 

heliga kyrkan men avfärdar detta som propaganda.
172

 I den fortsatta beskrivningen är det den 

politiske Gustav Vasa som framträder. Författaren beskriver hur både han och biskop Brask verkar 

för påvliga konfirmation av ett antal biskopar. Meden Brasks motiv huvudsakligen är rent kyrkliga 

så är Gustav Vasas motiv politiska. Utan biskopar kunde han inte krönas eller ingå äktenskap vilket 

skulle försvaga hans ställning ute i Europa, enligt Andrén. Vidare beskrivs skillnaden i intentionen 

mellan reformatorerna och Gustav Vasa där de förstnämnda ville ha en evangelisk kyrka medan för 
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Gustav Vasa var viktigast att bryta den starka ekonomiska och politiska makt som kyrkan hade.
173

 

Även i arbetet med den nya bibelöversättningen så är det politiska intentioner som ligger bakom. 

Detta framkommer i en av boken fördjupningsartiklar författad av Birger Olsson. Genom en bibel 

på svenska så fick Gustav Vasa en auktoritet som stod över kyrkan. Bibeln behövdes även som 

lärobok för moral och politik.
174

 

  Andrén skriver dock inte bara om Gustav Vasa med hänvisning till politik. Den andliga 

dimensionen finns också. Författaren skriver att Gustav Vasa inte ansåg att reformatorernas idéer 

var en ny tro som kom till landet. Han tyckte detta var den ursprungliga tron som var innan kyrkan 

på medeltiden förvrängde budskapet.
175

 Men oftast är det den sluge politikern som står i centrum i 

framställningen. I samband med Västgötaupproret inleds förhandlingar mellan upprorsmakarna och 

kungen. Här får Gustav Vasa en benämning som ”skrupelfri politiker” som ger löften som sedan 

inte uppfylls.
176

 Den medvetna politiska hållningen är genomgående och har ofta hänvisning till det 

utrikespolitiska. Andrén lyfter fram att inget beslut fram till år 1538 om ett påbud om 

reformationens införande hade kommit från Gustav Vasa. Detta var av stor vikt eftersom om det 

politiska läget i utlandet ändrades till kungens nackdel som var han tvungen att ha ryggen fri. Han 

personligen skulle inte kunna bli beskylld för något.
177

 Förhållandena ändrades dock på ett sådant 

sätt att Gustav Vasa, i likhet med sina europeiska furstekollegor, visar sin maktfullkomlighet genom 

klarare åsikter om reformationens fortgång och klarare uttalanden för dess sak.
178

 

  De andliga dimensionerna återkommer i samband med skildringen hans död. Där lyfter Andrén 

fram att Gustav Vasas religiösa tankegångar inte är lika självklara och tydliga som det är med hans 

söner. Dessa var betydligt mer involverade i de teologiska spörsmålen än vad deras fader var. De 

teologiska beslut som Gustav Vasa kan förknippas med så är de nästan uteslutande i samband med 

något politisk ställningstagande. Det skulle dock vara orättvist om man inte erkände någon form av 

tro, enligt Andrén. Författaren menar på att Gustav Vasa präglades av en lekmannamässig bibliskt 

förankrad fromhet som gjorde att han även tog politiska risker när han understundom försvarade de 

reformatoriska tankarna med Bibeln som enda norm.
179

 

  I Andréns framställning beskrivs von Pyhy med släkthärkomst och vilken utbildning han hade. 

Han beskrivs vidare vara mannen bakom den kontinentala påverkan som Gustav Vasa stod inunder 
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mot slutet av 1530-talet. Andrén skriver att ”det är lätt att spåra kanslern Conrad von Pyhy bakom 

det nya kungaidealet.”
180

 Författaren tar upp von Pyhys anklagelseskrift som leder till rättegången 

mot Olaus Petri och Laurentius Andreæ. Rättegången mot dem beskrivs som remarkabel och 

dunkel.
181

 När Gustav Vasa blir sjuk år 1539 är det kansler von Pyhy som ansvarar för styret och 

han uttalar sig då i ”maktfullkomliga termer” och kungen beskrivs, när han blev, ta efter dessa ”nya 

maktanspråk” som sker under von Pyhys ledning.
182

 Även Georg Norman presenteras med 

släkthärkomst och en förteckning över vilka studier han har företagit.
183

 Han framkommer en hel 

del i Andréns verk men inte i några värderande termer eller att han har del i de negativt markerade 

händelser som von Pyhy beskrivs vara. 

 

3.2.7 Jämförande analys 

Skildringen av de olika företrädarna under reformationens tidiga år är skiftande men i hög 

utsträckning värderande. Det verk som skiljer sig mest, i avseende på värderande omdömen, är 

Andréns framställning av de olika företrädarna. Vidare återfinner vi än en gång att Reuterdahl står 

ut från de övriga 1800-talsverken, men även om vi jämför med Brilioth och Holmquist. Det blir 

framför tydligt med exemplet biskop Brask. I Reuterdahls framställning är det överlag en mycket 

positiv bild man som läsare får av Brask. Han gjorde mycket gott för den svenska kyrkan och hans 

breda intressen och kärleken till Sverige betonas men till slut blir det omöjligt för honom att vara 

kvar i landet. Detta står i bjärt kontrast med Anjous version där Brask saknar eget tänkande och är 

mer eller mindre styrd från Rom. Att han lämnar Sverige beror på brist i renhet och hans svaga tro. 

Cornelius intar något av en mellanposition mellan Reuterdahl och Anjou där både positiva och 

negativa värderande omdömen förkommer. När vi kommer till skildringarna från 1900-talet består 

den i överlag negativa bilden av biskop Brask med omdömen som ärelysten från Brilioths sida och 

med insinuationer från Holmquist om att han vill avsätta Gustav Vasa. I Andréns bok presenteras 

Brask utan personvärderande inslag. 

  Liknande resultat är det när vi undersöker diskussionen mellan Olaus Petri och Peder Galle. Bland 

verken från 1800-talet är det återigen Reuterdahl som står ut där både Olaus Petri och Peder Galle 

och får positiva och negativa beskrivningar. Reuterdahl lutar att åt det var Petri som avgick med 

”segern” men erkänner att det inte är helt säkert. När vi läser Anjou och Cornelius är skildringen 
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annorlunda. Petri är den modige, han besitter djupa kunskaper och hans ande är besläktad med 

Luthers. Galle är däremot lat och ljum, enligt Anjou, men Cornelius är dock något positiv till 

honom. Ingen tvekan kvarstår hos de båda författarna vem som är segrare i debatten mellan Petri 

och Galle. Samma bild finns kvar i Brilioths och Holmquists skildring av mötet mellan Petri och 

Galle. Galle står i skuggan av Petri som är teologiskt överlägsen. När Andrén beskriver de två är 

han mer analyserande av deras utgångspunkter i deras debatt. Han kommer fram till att de värderar 

traditionen olika och således drar de olika slutsatser. Ingen värdering görs av dessa två olika 

tillvägagångsätt. 

  Skildringen av Gustav Vasa är intressant och diversifierad. Det är ingen tvekan om att han i de 

flesta verk har en framskjuten plats och där han hyllas för sin insats. Mycket positivt lyfts fram och 

de negativa inslagen ursäktas ofta, dock inte alltid, med, enligt författarna, godtagbara förklaringar. 

De politiska aspekterna av hans handlande tas upp av alla författarna, utom Brilioth som av 

naturliga orsaker inte skriver så mycket om Gustav Vasa förutom att han var hårdhänt. I 

skildringarna från 1800-talet så råder det här ganska delade meningar om vilka bevekelsegrunder 

som är de mest centrala för hans handlande. Reuterdahl betonar de politiska aspekterna medan 

Anjou ser ett mer tydligt teologiskt ställningstagande bakom. Han finner det orättvist att ifrågasätta 

det hela. Cornelius lutar mer åt det politiska hållet men ser inte, precis som Anjou, reformationen 

som ett medel för de kyrkliga indragningarna. Holmquist lyfter fram det politiska men mer i 

makttermer. Det centrala är den kungliga makten. Andrén återkommer gång på gång i sin 

framställning om vilka politiska orsaker som låg till grund för Gustav Vasas agerande. Och ofta 

kopplat till det internationella läget ute i Europa. Detta stämmer bra överens med Zander där man i 

historieskrivningen den senaste tiden betonar de internationella aspekterna alltmer. 

  Egentligen är det ingen av författarna som är helt positiv till Gustav Vasa. Den som är mest positiv 

är Anjou som skildrar hur kungen såg en Kristi seger i reformationen och till viss del också 

Cornelius där tacksamheten till Gustav Vasa lyfts fram. I de andra skildringarna är det kungens 

enkla tro och tillit till Bibeln som står i centrum i det personligt andliga frågorna. Det binder 

samman Reuterdahl som skriver om Guds ords betydelse för kungen med Holmquist och Andrén 

som använder liknande formuleringar om Gustav Vasas lekmannamässiga och enkla tro. 

  Det är intressant att se hur det som är svenskt respektive icke-svenskt skildras oavsett vilken sida 

det är. Fosterlandskärleken betonas alltid, det spelar ingen roll vilken sida av konflikten man står på. 

Olaus Petri benämns med positiva omdömen som är kopplade till hans svenskhet. När 

reformationen får en hårdare inriktning så är anledningen till detta de utländska främmande inslagen 

och dessa omskrivs huvudsakligen i negativa termer. Särskilt Konrad von Pyhy blir beskriven i 
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negativa ordalag. Rättegången mot de svenska reformatorerna är i huvudsak inte kungens fel utan 

det är ett missbruk från von Pyhys sida, betonar Anjou och Cornelius. Något tvetydigt lyfter 

Cornelius fram honom som den nederländske äventyraren men där pennan bakom 

anklagelseskriften är tysk. I båda fallen är det dock främmande inslag som är negativa. Även i 

Holmquists verk lever detta tydligt kvar där det främmande framstår som negativt och där det 

specifikt svenska framstår som positiva egenskaper. Han betonar hur Gustav Vasa verkar för det 

svenska i sitt reformationsarbete. Andrén är inte lika värderande i sin skildring. von Pyhy beskrivs 

vara anledningen bakom den kungens nya maktanspråk och den dunkla rättegången. Det är dock 

inget värderande om det främmande utan det benämns som det kontinentala. 

 Det är alltså det svenskt unika som lyfts fram i sättet att skriva reformationens historia i de 

kyrkohistoriska verken utom det senaste. Även detta ligger i linje med 1800-talets historieskrivning 

med betoning på nationen och överförbart till den kyrkliga unika ställning som Sverige, enligt 

författarna, har jämfört med andra reformatoriska länder. De universalistiska dragen som skulle 

kunna återfinnas är inte tydliga i min undersökning. De har fått stryka på foten för att betona det 

svenska som exempelvis även är tydligt i Holmquists framställning. 

 

3.3 Beskrivning av enskilda händelser 

Under denna rubrik kommer att antal skeenden tas upp från respektive författare för att se hur 

beskrivningen av dessa eventuellt skiljer sig åt. Händelserna som tas upp är inte allomfattande utan 

är ett urval av några viktiga händelser som ägde rum under reformationen. En viss betoning har 

lagts vid händelser i det tidiga skeendet eftersom Reuterdahl slutar sin skildring av reformationen 

vid 1530-talets början. 

3.3.1 Henrik Reuterdahl 

 En händelse som tas upp är utgivandet av Nya testamentet på det svenska språket som utkom år 

1526. Arbetet är på Gustav Vasas initiativ och uppdraget går till Johannes Magnus som meddelar 

övriga biskopar och andra inom kyrkan. Reuterdahl tar upp att biskop Brask har vissa tveksamheter 

inför att översätta Nya testamentet till svenska men att betydande översättningsarbete förekommit i 

Linköpings stift, där Brask var biskop, vilket hade kommit till stor nytta om det funnits pengar för 

utgivning. I stället blev det inget av denna översättning från ”katolsk sida”, som Reuterdahl 
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skriver.
184

 På den andra sidan utmålas Laurentius Andreæ som ledare för översättningsarbetet. Han 

har antagligen inte gjort det ensam utan en klart utskriven gissning från Reuterdahls sida är att 

bröderna Petri har bistått med hjälp. Det samlade omdömet om det första Nya testamentet på 

svenska är alltigenom gott. Ett Nya testamente som var ett välsignat verk under en lång tid.
185

  

  En annan händelse som beskrivs i denna framställning är Västerås riksdag 1527.  Skildringen 

beskriver skeendet fram till själva beslutet där kungen lägger fram sina förslag och hotar med 

avgång. Detta diskuteras och efter tre skrivelser går Gustav Vasa med på att vara kung och beslutet 

kan tas med lätthet, enligt Reuterdahl. Besluten som fattades i Västerås medförde mycket stora 

förändringar för kyrkans del. Dessa förändringar gällde dock mest de praktiska delarna för 

Reuterdahl framhåller på samma sida att läran lämnades orörd. Det som lyfts fram är beslutet om att 

Guds ord skulle predikas rent och klart. Som sagt gällde förändringarna de praktiska delarna, hur 

kyrkan styrdes, och där betonar Reuterdahl att makten över kyrkan flyttas från biskoparna till 

kungen.
186

 Författaren återkommer senare med samma tankegångar. Besluten i Västerås bröt till 

största del ner kyrkan i Sverige. En kyrka som sedan starten haft, fram till nu, haft gemenskap med 

resterande delar av den kända världen, konstaterar Reuterdahl. Påvens makt över kyrkan gäller inte 

längre i Sverige, åtminstone inte för kungen vars makt blir fullständig, men författaren lägger till att 

det är sannolikt att biskoparna, största delen av prästerna och nästan hela folket hyllade påven, 

åtminstone i tysthet.
187

 

  Vidare tar författaren upp biskopsvigningen år 1528 i Strängnäs som ”en icke alldeles owigtic act” 

eftersom man därmed lösgjorde sig, inte från episkopatet, men däremot från Rom.
188

 

  Nästa händelse av vikt som Reuterdahl tar upp är Örebro möte år 1529 som var ett prästmöte som 

samlade 40 präster och ”flera andra clerker”.
189

 Han lyfter fram att mycket är osäkert kring detta 

möte. Hur de olika uppfattningarna gick isär mellan de olika falangerna, hur diskussion var, hur 

tonen var är okänt. Han betonar dock att den nya ordningens förespråkare hade överhanden. 

Författaren betonar att mötets härskande evangeliska riktning visas i beslutet att alla präster lovar att 

predika och sprida Guds ord. Efter en redogörelse av detaljerna i besluten kommer Reuterdahl till 

slutsatsen att de är ett viktigt komplement till det i Västerås och att de är mycket ingripande. 

Tillsammans är besluten den officiella ordningen av Sveriges nya kyrkoförhållanden. Reuterdahl 

tillstår dock att de är varsamt skrivna och att ingen gammal lära egentligen förkastades. Vissa 
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missbruk avskaffades men det är inget avskaffade av det gamla och införande av något nytt som det 

är fråga om.
190

 

  Reuterdahls verk sträcker sig inte längre än till år 1533 varför inget mer tas upp. 

 

3.3.2 Lars Anton Anjou 

Bibelöversättningen var ett initiativ av Gustav Vasa som genom den tog steg för att förbättra 

kyrkans lära, skriver Anjou. Den uppkomna tvisten grundade sig mycket på hur de lutherskt sinnade 

hade bibeln som stöd mot den gamla kyrkans ordning. Anjou menar dock att det ”påfviskt sinnade 

presterskapet var jäfvigt” och därför måste Nya testamentet komma ut på svenska så det blev 

tillgängligt för alla att se hur det var.
191

 Författaren redogör vidare för att uppdraget från kungen 

gick till hela kyrkan där olika stift och kloster skulle översätta olika delar av texten. Biskop Brask 

utpekas som motståndsman och vidare påpekar Anjou att orsakerna till denna översättnings ej 

slutförda arbete är okänt. De blev även förekomna i sitt arbete då Nya testamentet kom ut år 1526 

som var i protestantisk anda. Den huvudsaklige översättaren antas vara Laurentius Andreæ men att 

han samarbetat med Olaus Petri är högst sannolikt. Anjou diskuterar också om denna översättning 

var utförd på direkt uppmaning av Gustav Vasa eller om det var ett privat initiativ. Han landar nog i 

att det kunde vara en uppmaning för tävlan och kyrkans försummelse i att komma med en 

översättning var en dom över sig själva.
192

 Även Anjou tar upp det översättningsarbete i Linköping 

som gjordes ”i Romersk anda” och menar att det skulle vara en korrigering av 1526 års svenska 

översättning men att den aldrig kom ut i tryck.
193

 Slutsatsen för Anjou är att detta markerar början 

på befrielsen från det icke-svenska kyrkoväldet. Vidare konstaterar han att den också började befria 

det svenska språket från det ”främmande öfvervälde som under medeltidens sista tider förtryck 

detsamma” och att när hela Bibeln kom ut femton år senare så fullbordades till stor del denna 

befrielse.
194

 

  Västerås riksdag tar upp stor plats i Anjous framställning. Det är en dramatisk skildring där Anjou 

beskriver när Gustav Vasa lämnar riksdagen och inte längre vill vara kung och hur tårarna ”brusto 

härvid ur konungens ögon”.
195

 Diskussionerna skildras och hur kungen kommer tillbaka efter flera 

förfrågningar. Sedan kommer besluten som på en gång ”förvandlade Svenska [sic!] kyrkans 
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ställning.”
196

 Den svenska vägen var redan från början en egen väg, enligt Anjou, olik den tyska 

reformationen där man offrade sin självständighet och även skild från den kalvinska reformationen 

och dess fientliga inställning mot det borgerliga samhället.
197

 Besluten redogörs noggrant och 

författaren sammanfattar med att alla förändringar för det svenska folket aldrig var fråga om något 

annat än en reformation. Det var aldrig tal om en ny tro som kom upp i dagen utan det var den 

gamla kristendomens sanning men som var renad från alla villfarelser.
198

 Gällande uppslutningen 

bakom besluten tar Anjou upp att det inte var frågan om ett odelat bifall. Det skulle bara vara 

underligt om så var fallet. Men att kungen hade med sig de flesta präster och lekmän är utan tvivel, 

enligt Anjou.
199

 

  Biskopsvigningarna tas upp och att Svenska kyrkan genom dem bevarade den apostoliska 

successionen. Större vikt, ur reformatoriskt hänseende, läggs dock vid den efterföljande kröningen 

av Gustav Vasa. I och med den förkastades den gamla kyrkans ordning och Anjou skriver vidare att 

den svenska tronen från denna dag vilar på protestantisk grund.
200

 

  Mötet i Örebro nästföljande år tas upp och redogörs noggrant av Anjou och han skriver att det 

viktigaste av besluten där är det om Guds ords predikande och spridande. Författaren skriver också 

att inget är känt om hur själva mötet gick till men att diskussionerna inte var vidlyftiga eller 

långvariga och att detta säger något om mötets beskaffenhet. I likhet med Västerås riksdag benämns 

detta möte i linje med den medelväg som var specifikt för den svenska reformationen. Han 

beskriver dock de olika falangerna som möts i Örebro som ett mellan ”de ifrigare protestanterne och 

de halsstarrige påfviske”.
201

 

  Införandet av den svenska mässan är den viktigaste förändring som företogs i kyrkan, skriver 

Anjou, i och med att mycket av det romerska försvann som exempelvis mässofferläran. Att 

främmande språk försvann ses också som ett steg mot det heliga målet.
202

 

  År 1571 kom en ny kyrkoordning i Sverige som vilade på samma grundsatser som tidigare. Enligt 

Anjou innebär den nya kyrkoordningen inget nytt som kommer. Den innehåller det gamla men allt 

har prövats mot Guds ord i bibeln och det som inte överensstämde har tagits bort.
203

 

                                                 

196
 Anjou 1850b, s. 10. 

197
 Anjou 1850b, s. 13. 

198
 Anjou 1850b, s. 23. 

199
 Anjou 1850b, s. 33. 

200
 Anjou 1850b, s. 54-56. 

201
 Anjou 1850b, s. 74, 84. 

202
 Anjou 1850b, s. 87-89. 

203
 Anjou 1850b, s. 197. 



44 

 

  Inte långt därefter inleds ett skeende som brukar kallas den liturgiska striden och som har sin 

grund i revideringen av 1571 års kyrkoordning. Den kom att heta Nova ordinantia och behandlas i 

Anjous framställning. Författaren skriver att det var ett verk av kung Johan III och en man vid namn 

Petrus Fecht, kyrkoherde på Värmdö (d.1576). Laurentius Petri Gothus har skrivit förordet vilket, 

enligt Anjou, ”visade en villfarighet” och något som han skulle ångra.
204

 När beslutet tas är det lätt 

att se att beslutet inte togs frivilligt av prästerna, betonar författaren. Vidare skildras Johan III som 

blind som tror att han kan ena kyrkan på denna svaga grund som Nova ordinantia utgör. Biskoparna 

framställs som mycket avvaktande inför den nya ordningen och såg mellan fingrarna när präster inte 

följde den. Författaren betonar att den aldrig var i allmänt bruk.
205

 Dessutom skriver Anjou att 

många präster senare ångrade sig när de låg på sitt yttersta för att de låtit sig blivit förledda till 

godkännande av den nya ordningen. Han lyfter också fram att det inte fanns något stöd för den 

bland folket. Sammantaget var motståndet stort och Anjou betonar att motståndsmännen var 

överlägsna i fråga om bildning och detta orsakade det ena avfallet efter det andra bland anhängarna 

till den nya ordningen.
206

 

  När Johan III dör, och det blir aktuellt för romersk-katolske kronprinsen Sigismund att ta över, är 

det dags för det sista skeendet och händelsen som så småningom leder fram till Uppsala möte år 

1593. Sveriges präster och folk hade nu under en tid prövats och svurit protestantismen sin trohet, 

skriver Anjou.
207

 Det är oklart på vilket sätt han menar de svurit sin trohet för skildringen av själva 

mötet kommer senare. Själva mötet skildras noggrant. Beslutet sammanfattas som det viktigaste 

som hände inom den svenska reformationen seden Västerås riksdag år 1527. På detta beslut vilar 

inte bara Sveriges framtid utan hela Europa eftersom det banade väg för Gustav II Adolf och hans 

seger för trosfriheten, menar Anjou. Nu var målet vunnet och en sjuttioårig strid var över och det 

svenska folket kunde bekänna den tro där de fann enhet och frid.
208

 

3.3.3 Carl Alfred Cornelius 

Cornelius tar upp utgivandet av det Nya testamentet i sin framställning. Han skriver att det är på 

kungens initiativ och uppdraget går ut till hela kyrkan. Biskop Brask beskrivs som motståndare till 

översättningen. Inget av detta arbete kom dock fram, enligt Cornelius, utan det var i stället 

reformationens män som utkom med en översättning. Laurentius Andreæ är den huvudsaklige 

översättaren men med bistånd av de båda bröderna Petri. Han framhåller vidare att den var av stor 
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betydelse för ”kyrkoförbättringens framgång” och när hela bibeln sedan kommer ut år 1541 

beskrivs språket vara det renaste och skönaste som någonsin funnits på svenska.
 209

 

  Riksdagen i Västerås skildras även av Cornelius på ett dramatiskt sätt där Gustav Vasas utbrott i 

tårar finns med och hur han inte längre vill vara kung. Författaren tar även upp en diskussion som 

Olaus Petri deltar i där åhörarna, om inte omvända, blev betydligt mindre katolska i sin tro. 

Besluten beskrivs på en gång förvandla Svenska kyrkans ställning.
210

 Skildringen av besluten 

redogörs för. Den beskrivs bland annat gälla kyrkans lära i och med att inget annat än Guds ord 

skulle predikas men författaren tillstår något senare att läran lämnades oberörd. Dock hade besluten 

ett reformatoriskt syfte och därmed kan det sägas att det första steget var taget för den evangeliska 

läran. Sammanfattningen från Cornelius är nästan ordagrant tagna från Anjou tar han bland annat 

påpekar att det för svenska folket aldrig var frågan om något annat än en reformation, det var ingen 

ny tro utan det handlade om kristendomens gamla sanning.
211

 

  Biskopsvigningen år 1528 tas upp och att det innebar en ”lösgörelse från påfven” och att den 

apostoliska successionen bevarades men däremot läggs ingen vikt på den efterföljande 

kungakröningen.
212

 

  Örebrobesluten år 1529 beskrivs av Cornelius. Inget är känt från detta möte förutom att besluten 

som fattade där betonas vara tagna med stor varsamhet där ”ingen gammal lära förkastades” utan 

det var blott att man skulle förklara dess rätta innebörd.
213

 

  När Olaus Petri kommer med sin mässbok på svenska ses det som ett mycket viktigt steg för den 

svenska kyrkan. I och med denna försvinner flera katolska bruk och seder och framför allt 

mässofferläran. Boken ses som den ”vigtigaste och mest genomgripande förändring, som dittills 

inom kyrkan vidtagits.”
214

 

  Då Cornelius skildrar kyrkoordningen från år 1571 är det återigen nästan ordagrant vad Anjou 

tidigare har skrivit. Att den undviker allt nyskapande och att den svenska reformationen fortsätter i 

samma linje med att det inte är något nytt som kommer utan det är det gamla men allt det som inte 

stämmer överens med Guds ord är bortrensat.
215
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  Johan III:s ordinantia och tillkommande mässordning behandlas i Cornelius framställning i 

skeptiska ordalag. De antogs motsträvigt och med stor tvekan. Författaren skriver vidare att det var 

tydligt att den var menad att hämma reformationens utveckling från den lutherska tron och få den 

tillbaka till outvecklad katolsk skick. Så som det varit i Sverige under medeltiden.
216

 Han skriver 

vidare att det var bildningens män som var främsta motståndare mot de nya liturgiska bruken. 

Cornelius tillstår dock att det fanns ”tyvärr äfven sådana, som villigt böjde sig”.
217

 Han skriver 

vidare att det överallt fanns präster som var fästa vid den ordning som ersattes av Johan III:s 

liturgiska reform och hur kraven på ett kyrkomöte ökade vilket blev en realitet efter kungens död.
218

 

Mötet i Uppsala skildras noga och författaren kommer fram till följande slutsats om beslutet. 

Uppsala mötes beslut benämns vara epokavgörande och utgör slutstenen i det svenska 

reformationsverket. Kyrkan hade nu övergett den hittills obestämda hållning och i stället blivit klart 

evangeliskt-lutherska.
219

 

3.3.4 Hjalmar Holmquist 

Författaren tar upp översättningsarbetet av Nya testamentet till svenska som ett arbete som 

nödvändigtvis inte betyder ett ställningstagande för den nya läran. Han tar bland annat upp katolska 

reformister som Erasmus som möjliga influenser till ett översättningsarbete. Holmquist skildrar 

också hur olika delar av kyrkan fick översättningsuppdrag men att inget blev färdigställt och biskop 

Brask beskrivs vara skeptisk men att han ändå gjort sin del av arbetet.
220

 Författaren tar upp att Nya 

testamentet på svenska är ett arbete främst av Olaus Petri på kungens och Laurentius Andreæs 

uppdrag. Översättningen är, enligt Holmquist, bättre än både Luthers och Erasmus översättningar. 

Nya testamentet på svenska hade naturligt sin största påverkan på det religiösa området där den var 

ett bevis på det ”evangeliska sanningskravet” men den hade också stor betydelse för ”det svenska 

språkets rening och utveckling.”
221

 

  Riksdagen i Västerås tas upp under rubriken ”Genombrottet 1527”. Mötet beskrivs vara i den anda 

som var reformationens gåva till den statsutveckling som skulle komma i Sverige, nämligen det 

samarbete som var mellan kungen och folket representerat av riksdagens ständer. Författaren tar upp 

den dramatiska riksdagens händelser där Gustav Vasa avsäger sig kronan. Beslutet att evangeliet 

och Guds ord rent och klart skulle predikas betecknas som ett neutralt fattat beslut men författaren 
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betonar dock att det var frågan om en religiös omvälvning och det var början på den evangeliska 

religionens seger.
222

 Sammanfattningsvis skriver Holmquist att det inte var frågan om någon 

avgörande brytning med den katolska kyrkan men det innebar att Sverige började sin förvandling 

mot ett evangeliskt rike.
223

 

  I och med biskopsdömet nästföljande år anser Holmquist att påvedömet är borta och att en 

reformatorisk uppfattning finns om biskopsämbetet. Att den apostoliska successionen behålls tas 

också upp av författaren.
224

 

  Mötet i Örebro år 1529 sägs vara inom samma anda som det i Västerås, det vill säga den försiktiga 

medelvägen. I och med mötets beslut att man skulle undervisa om den rätta meningen om saker och 

ting tog man ett stort steg mot ”ett evangeliskt kyrkoliv”, dock utan formellt brytande med det 

katolska.
225

 

  Ingen större vikt läggs vid att Olaus Petri kommer ut med mässboken på svenska. Något som 

Holmquist tar upp och betonar som viktigt är vigningen av Laurentius Petri till ärkebiskop. Två 

dagar senare förrättade han Gustav Vasas vigsel och dessa två händelser ses som en delvis officiell 

brytning med den katolska kyrkan till förmån för den evangeliska tron i Sverige.
226

 

  Kyrkoordningen från år 1571 ses som den stora finalen på Laurentius Petris gärning som 

reformator i Sverige. Den framhålls som reformationens främsta verk vid sidan av att evangeliet 

kom ut på svenska och beskrivs vara den första reformationstidens avslutning. Den är en 

grundpelare för den evangeliska kyrkans bestånd, menar Holmquist.
227

 I Laurentius Petris långa 

arbete som ligger till grund för denna kyrkoordning betonas den specifikt svenska självständiga 

särställningen som visar prov på ”en fördjupad evangelisk uppfattning”.
228

 

  Nova Ordinantia drevs igenom av kungen där ingen vågade säga emot, enligt Holmquist. Vidare 

betecknas den att vara ett ”märkligt övergångsstadium i den svenska kyrkoordningens historia.”
229

 

När kungens vidare ändringar trädde in, i och med den nya mässboken, betraktas det godkännande 

beslutet fick som ett svek av författaren. Prästerna beskrivs vara negativt inställda till kungens 

liturgiska reformer.
230

 Författaren redogör för ett par mindre motstånd men sammanfattar med att 

skriva att det inte fanns något större känt motstånd mot kungens liturgiska reformer till en början. 
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1580-talet, då Johan III allt hårdare försökte genomdriva sina reformer, betecknas som en 

prövningens tid som ”framkallade ett klart konfessionellt lutherskt medvetande i breda kretsar och 

förberedde segern för en verklig luthersk folkkyrka”, skriver författaren.
231

 

  Författaren skildrar hur brytningarna mellan de olika företrädarna växer inom kyrkan och hur det 

leder fram till Uppsala möte 1593 efter Johan III:s död. Mötets giltighet beskrivs snabbt ha gått in i 

det allmänna folkmedvetandet.
232

 Mötets fortgång skildras i detalj och hela mötesbeslutet finns även 

i en bilaga till framställningen eftersom den har en sådan enastående betydelse för Svenska kyrkans 

historia, enligt Holmquist. Författaren lyfter fram att det finns få, om än några, paralleller till ”vad 

en folkkyrka kan göra för sitt land, när den tillåtes att röra sig med skälig frihet.”
233

 

 

3.3.5 Åke Andrén 

Författaren beskriver översättningen av Nya testamentet som ett initiativ från Gustav Vasas sida 

som gav uppdraget till kyrkan. Biskop Brask tyckte att det inte var helt okontroversiellt men var 

inte emot översättningsarbetet, enligt Andrén. Det är oklart hur mycket som gjordes av detta arbete, 

enligt författaren.
234

 I boken finns en fördjupningsartikel om Bibeln på svenska skriven av Birger 

Olsson. I den betonas Gustav Vasas skäl att få Bibeln på svenska som ett sätt att visa att det fanns en 

auktoritet som var förmer än kyrkan. Även för moraliska och politiska problem behövdes Bibeln på 

svenska, enligt Olsson. Olsson skriver att det är mycket svårt att veta hur översättningen har gått till 

men det som man vet redogörs för noggrant och han drar ett par säkra slutsatser. Det första är att det 

är flera översättare bakom och att det inte är en luthersk översättning. När han sedan ska namnge 

några eventuella översättare så menar Olsson att det mesta pekar på att det är ett arbete av 

Laurentius Andreæ och Olaus Petri plus kanske några till.
235

 

  Gällande besluten vid Västerås riksdag år 1527 är de inte så dramatiskt färgade. Att Gustav Vasa 

avsäger sig kronan tas upp men det är Laurentius Andreæ som läser upp de krav kungen ställer på 

riksdagen, inte han själv. Författaren tar också upp att besluten har påverkats av tyska influenser då 

de i formuleringar liknar de beslut som togs i flera tyska småstater. Andrén redogör för vad besluten 
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innebar och där tar han bland annat upp aspekten av att Guds ord skall rent och klart predikas och 

att kyrkans ekonomiska ställning förändras.
236

 

  Örebro möte beskrivs vara ett brett teologiskt möte. Här fanns katoliker, reformkatoliker och 

reformatorer representerade. Mötesbesluten redogörs för och författaren menar att dessa framför allt 

var en kompromiss mellan reformatorer och reformkatoliker. Återigen betonas Guds ords fria 

förkunnande och att de olika liturgiska bruken tolkas på rätt sätt.
237

 

  Utgivandet av Olaus Petris mässbok på svenska skildras med en genomgång av innehållet. 

Författaren betonar också att den kom att betyda mycket för den svenska reformationskyrkan.
238

 

  Författaren tar också upp de olika biskopsvigningarna år 1531. Den som lyfts fram i frågan om 

bevarandet av den apostoliska successionen är vigningen av Laurentius Petri till ärkebiskop. Andrén 

skriver att han, även från romerskt-katolskt synsätt, är bärare av denna succession om än att den 

betraktas som schismatisk.
239

 

  1571 års Kyrkoordning skildras ordentligt. Den drivande bakom kyrkoordningen beskrivs vara 

Johan III då han får igenom flera ändringar till skillnad från tidigare förslag. Bland annat kan 

nämnas att det blev obligatoriskt med biskopsvigning ”i det evangeliska Sverige.”
240

 

  Tillkomsten av Nova Ordinantia skriver Andrén vara kontroversiell och ett arbete till stor del av 

kung Johan och hans sekreterare Petrus Fecht. Vidare beskrivs den avvika mycket från ”svensk 

reformatorisk tradition.”
241

 Johan III:s liturgiska reformer beskrivs ha varit än mer kontroversiella. 

För att den skulle antas ville prästerna ha en utarbetad tolkning. Om tolkningen var rätt kunde vilka 

liturgiska bruk som helst godkännas. Detta låg i linje med svensk evangelisk tradition, enligt 

författaren. Kungen skildras vara mycket aktiv och arbetar genom hot och löften. När han sist drar 

in motståndarnas underhåll och sätter några i fängelse godtas hans nya gudstjänstordning.
242

 

  Mötet i Uppsala och beslutet där beskrivs ha sin förebild i hur Konkordieboken kom till år 1580. 

Det har således kontinentala mönster. Själva mötet och tillhörande förhandlingar utläggs detaljrikt 

och förhandlingarna beskrivs ha varit mycket kontroversiella. Beslutet som sådan skildras vara ett 

”enastående dokument som kyrklig och politisk enighet.”
243

 Mötet beskrivs också vara den 

urladdning som till slut formade kyrkan i Sverige till att vara en evangelisk-luthersk 
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bekännelsekyrka. Själv avgörandet till förmån för den evangelisk-lutherska sidan förläggs dock till 

slaget vid Stångebro några år senare.
244

 

 

3.3.6 Jämförande analys 

Återigen har vi en hel del skillnader mellan de olika författarna och hur de skildrar reformationen 

och under denna rubrik några av reformationens enskilda händelser. Och återigen är resultatet 

liknande som i de tidigare undersökta områdena. Utgivandet av Nya testamentet visar på 

olikheterna. Reuterdahl ser det som positivt och att den är från den reformatoriska sidan. Han är 

dock även positiv till det som var från den katolska sidan. Anjou och Cornelius, där man även här 

ser Cornelius beroende till Anjou, är tydligare med betydelsen som Nya testamentet på svenska har 

för reformationens sak. I verken från 1900-talet är perspektivet annorlunda. Holmquist menar att 

Nya testamentet inte är ett ställningstagande i sig men att den fick betydelse på det religiösa 

området. Artikeln av Olsson i Andréns bok framhåller till och med att översättningen inte är 

luthersk och det huvudsakliga syftet bakom översättningen inte var fråga om religiösa motiv. 

  Ytterligare jämförande exempel som ligger i linje med det ovan är Västerås riksdag. Anjou och 

Cornelius är likartade och i högre utsträckning mer dramatiska och ensidiga i sina skildringar. 

Reuterdahl vidhåller, i jämförelse med de andra 1800-talsskildringarna, en någorlunda balanserad 

redogörelse. Han tar upp att de flesta nog stöttade påven medan Anjou skriver precis tvärtom. Där är 

de flesta för de förändringar som sker i och med denna riksdag. Vidare betonas de tidiga enskilda 

händelserna i högre utsträckning bland de tidigare verken och detta är tydligt med exemplet 

Västerås riksdag. 1800-talsverken lyfter fram att kyrkans status ställning ändrades i ett slag och det 

beskrivs i dramatiska termer. När vi sedan ser på 1900-talsverken så framkommer inte alls samma 

bild. Holmquist skriver att reformationen påbörjades men att det inte var frågan om någon brytning 

och Andrén lyfter mer fram den ekonomiska aspekten på besluten.  

  Som man kan se i min redogörelse är mönstret, med smärre skillnader, genomgående för de 

enskilda händelserna fram till och med Uppsala möte 1593. Det som kan sägas är att Holmquist 

tenderar att mer likna 1800-talsverken än Andréns framställning. Det märks även på skildringen av 

Uppsala möte. Det är väldigt evangeliskt-lutherskt präglade skildringar som finns i verken. De är 

värderande i hur utgången och beskrivs och det är samtidigt är saken blir klar för reformationens 

sak. Detta gäller för alla utom Andréns framställning där författaren inte tar ställning och inte 

uttrycker sig på sätt som att segern är vunnen. Här ses inte ens saken som avgjord utan avgörande 
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förläggs senare än vad det gör i de tidigare verken. Den evangelisk-lutherska historieskrivningen är 

således väldigt påtaglig där Andrén är, som sagt, ett undantag. 

  Det svenska betonas på flera ställen hos vissa av författarna på ett särskilt sätt. Understundom är 

det också starkt värderande där det svenska ses som något mycket positivt. Bland 1800-talsverken 

är det Anjous framställning som är mest framträdande på denna punkt. Han betonar det svenska som 

något överlägset och som tidigare har varit förtryckt. Det är särskilt tydligt när han skriver om den 

svenska bibelöversättningen. Anjou skriver också om den svenska reformationen som något 

specifikt och väsensskilt från den i övriga delar av Europa. Dessutom framställs den svenska linjen 

som bättre än exempelvis den tyska eller den kalvinska reformationen. Detta framkommer inte i 

exempelvis hos Reuterdahl eller Cornelius på samma sätt. Även hos 1900-talsverken återkommer 

betoningen och framhävandet av det svenska som något unikt och som något förmer. Detta märks i 

Hjalmar Holmquists framställning. Han lyfter bland annat fram hur Bibeln på modersmålet är 

rening för det svenska språket och med betydelse för dess utveckling. Det är dock oklart vad det 

renas från men det är inte en alltför vågad gissning att det renas från det som inte ses som svenskt. 

Holmquist betonar också den svenska reformationens unika ställning. Den är kopplad till att vara 

evangelisk vilket i sammanhanget är positivt. Underförstått är alltså att de olika kontinentala 

reformationerna inte är lika evangeliska som den svenska. Åke Andrén skriver också om en svensk 

reformatorisk tradition. Han återkommer dock, som vi sett, till att flertalet händelser har sitt 

ursprung eller influerade av de kontinentala strömningarna. Han gör inget värderande av det 

svenska gentemot det som inte är svenskt som exempelvis Anjou eller Holmquist. 

  Det är vidare intressant att undersöka och jämföra under detta avsnitt något om vilken terminologi 

som används i de olika kyrkohistoriska verken om de olika falangerna under den reformatoriska 

tiden. 

  Här finner jag att man tämligen genomgående redan på ett tidigt stadium delar upp de olika 

sidorna i klara beteckningar. De äldre framställningarna skriver redan från första början om den 

Svenska kyrkan som om den redan var uttänkt på 1520-talet. Detta finner jag vara något 

anakronistiskt och att gå händelserna i förväg. Vidare får, särskilt i de äldre kyrkohistoriska verken, 

den ena sidan beteckningar som påviska och papister där den andra sidan är evangeliska. Även här 

är det ett tveksamt val av beteckningar. Det är svårt att hävda att man redan på 1520-talet hade som 

mål att bryta med påven och att då kallas evangeliska i motsats till påvisk blir även här 

anakronistiskt. 

  Även Åke Andréns framställning menar jag gör en alldeles för tydlig uppdelning mellan de olika 

positionerna. I alla fall i reformationens tidiga skeende. Redan vid skildringen av 1520-talet skriver 

han om den romersk-katolska kyrkan som något väsensskilt från den protestantiska sidan.  
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4. Sammanfattande resultat 

Huvudrubriken för denna uppsats är ”Reformation i förändring?”. Här har jag granskat en historisk 

händelse och närmare undersökt hur denna har skildrats genom historien. En faktisk händelse som 

bara kan ha gått till på ett sätt men som jag har visat ovan är i förändring. Jag har genom ett antal 

temata skildrat hur reformationen har skildrats i olika kyrkohistoriska verk från 1800-talet och 

framåt. Genom min undersökning har det också framgått att den skiljer sig åt över tid. 

  De tidiga verken är i högre grad allmänt värderande och positivt inställda till reformationen som 

sådan. Kyrkans tillstånd före reformationen är i huvudsak negativt. De reformatoriska företrädarna 

framstår överlag väldigt positiv medan deras meningsmotståndare framstår i mera negativa ordalag. 

De inledande händelserna är av betydande karaktär men ingen av förlägger själva avgörande av 

reformationen till före Uppsala möte 1593. Henrik Reuterdahls verk framstår som det mest 

balanserade och står ut från de övriga medan Lars Anton Anjou är mest negativ. Carl Alfred 

Cornelius visar starka tendenser på nästintill ren avskrivning. 

  Dessa ska sättas in i sitt historiska sammanhang i en tid med en stark romantisk och idealistisk 

historieskrivning. Den av tidigare forskning framkomna kritik av sin samtid som Reuterdahl har 

framkommer också till viss del även i min framställning. 

  1800-talets historieskrivning med betoning på det nationella och svensk är också ett resultat i min 

undersökning. Detta kan sägas vara de huvudsakliga tankefigurer som finns. Överförbart gäller 

detsamma om den unika ställning som teologiskt fanns i Sverige till skillnad från andra 

reformatoriska grenar i Europa. Sammantaget är det en unik svensk luthersk identitet som har 

förmedlats till blivande präster och som har präglat dem i kyrkohistoriskt avseende. 

  Historieskrivning i min undersökning lever i mångt och mycket kvar till de tidiga 1900-

talsskildringarna och det blir särskilt tydligt i Hjalmar Holmquist fall. Detta bekräftar den bild som 

finns i Svenskt Biografiskt lexikon. 1800-talets romantiskt och nationellt präglade historieskrivning 

levde vidare länge. Gällande Yngve Brilioth så finns det en tydlig skillnad på hur tillståndet i 

kyrkan är före och efter reformationen. Detta går emot en bild av Brilioth som betonar kontinuitet. 

Min undersökning är dock av begränsad karaktär så man kan inte dra för stora slutsatser av detta. 

  Den historieidentitet som således har förmedlats via kyrkohistoriska verk till präststudenter har 

även långt in på 1900-talet kännetecknats av det svenska och unika. 
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  Den stora skillnaden kommer i det senaste kyrkohistoriska verket. Här är det en reformation som 

har förändrats och som inte är så värderande och inte tydligt väljer sida. Den i andra sammanhang 

tydliga historieskrivningen med mer internationella influenser återfinns även här. Författarskapet är 

även annorlunda där det återfinns katoliker. Något som nog skulle vara otänkbart om vi ser till den 

helhetsbild som här har presenterats. Speciellt i åtanke att det klart uttalat vid 1800-talets inträdande 

var en del av svensk självförståelse att vara anti-katolsk. 

  Den bild som förmedlas i det kyrkohistoriska verk som används till dagens präststudenter och som 

eventuellt påverkar deras självförståelse och identitet är därmed annorlunda i dag jämfört med hur 

det sett ut bakåt i historien. Den unika utvecklingen med betoning på det svenska är inte 

framträdande. I min undersökning är den kontinentala påverkan större. 
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