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Förord 

Bidragen i denna bok presenterades ursprungligen på en session vid Svenska 

historikermötet i Göteborg den 7 maj 2011. Sessionen önskade uppmärk-

samma den svenska reformationen som under senare tid varit föremål för 

förhållandevis få studier inom den historiska forskningen. Föresatsen var att 

påvisa det laddade förhållandet mellan reformationens nya och gamla aukto-

riteter. En del av sessionens föredrag behandlade förändringarna i kyrko-

bruket och de konsekvenser som dessa förändringar fick för den folkliga 

fromhetskulturen. Andra ämnen som togs upp var den nya betoningen av 

”Guds ord” och dess följder för relationen mellan furste och undersåtar, 

samt kyrkoföreträdarnas försök att försvara sin personliga auktoritet i en tid 

av förändring. I denna antologi har samtliga bidrag utvecklats med diskus-

sion och empiriska exempel. 

Jag vill rikta ett tack till författarna som ställt upp med sin tid och kun-

skap för skapandet av denna bok. Det har varit många givande diskussioner 

vid våra sammankomster! Ett särskilt tack riktas även till utgivaren Opuscula 

Historica Upsaliensia samt till Kungliga Patriotiska Sällskapets Understöds-

fond som gjort det möjligt att tycka boken. 

 

Eva-Marie Letzter 

Historiska institutionen  

Stockholms universitet den 10 november 2012 
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Inledning 

Eva-Marie Letzter 

Vad händer i ett samhälle när reglerna för människors samvaro förändras? 

Vilka blir konsekvenserna när gamla traditioner och maktförhållanden rub-

bas och när nya upprättas i deras ställe? Frågor av detta slag är centrala för 

den som vill utforska reformationen och dess följder i det svenska riket. För 

att förstå denna brytningstid krävs kännedom om de krafter som verkade i 

samhället. Vi måste lära oss mer om vilka motiv som styrde aktörernas hand-

lande, både vad gäller anhängare och motståndare till den nya ordningen. 

Avsikten med denna bok är att visa på auktoritetens förvandling i Sverige 

med utgångspunkt i omförhandlingen av den allmänna fromhetskulturen, 

de ändrade lojalitetsbanden mellan fursten och hans undersåtar samt utifrån 

etableringen av nya maktförhållanden i lokalsamhället. Målet är att nyansera 

bilden av en epok då en religiös nyordning kom att inrättas. Den äldre 

historiska forskningen betraktade den svenska reformationen som ett resultat 

av ett genomtänkt politiskt program. Det faktum att Gustav Vasa på riks-

dagen i Västerås 1527 drev igenom konfiskeringen av kyrkans gods betraktades 

därtill som ett monumentalt genombrott för reformationen. Vidare intresse-

rade sig äldre forskning i stor utsträckning för etableringen av de lutherska 

gudstjänstformerna samt för kyrkans omorganisering.
1

 Modern forskning 

har omvänt pekat på de konkurrerande uppfattningarna beträffande 

kyrkolivets organisering. Under senare hälften av 1900-talet och framåt har 

reformationen även kommit att betraktats som en långsam process som 

endast så småningom ledde fram till skapandet av en luthersk ortodox stats-

kyrka.
2

 

                                                           
1 Se bland annat Emanuel Linderholm, Gustaf Vasa och reformationen i Sverige 
(Stockholm 1917), s. 34; Knut Bernhard Westman, Reformationens genombrottsår i 
Sverige (Stockholm 1918), s. 440. 
2 Se förslagsvis Sinikka Neuhaus, ”Reformationen”, i Jakob Christensson (red.), 
Signums svenska kulturhistoria. Renässansen (Kristianstad 2005), s. 182–184; Magnus 
Nyman, ”Katolikerna under de svenska reformationerna”, i Jakob Christensson 
(red.), Signums svenska kulturhistoria. Renässansen (Kristianstad 2005) s. 243–244; 
Ingun Montgomery, ”The institutionalisation of Lutheranism in Sweden and Fin-
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Modern forskning har också betonat det motstånd som reformations-

processen mötte runtom i samhället. Internationellt har forskare som Bob 

Scribner, Gerard Strauss, C. Scott Dixon och Eamon Duffy flyttat fokus 

från de kyrkliga doktrinerna till det folkliga fromhetslivet och den folkliga 

oviljan att överge det invanda trots överhetens påtryckningar. Framförallt 

har dessa understrukit kontinuiteten från senmedeltiden och framåt.
3

 I Sve-

rige har Christer Palmblads studie av den svenska mässan påvisat kontinuitet 

och likheter mellan den latinska och den folkspråkiga mässan under 1500-

talet.
4

 Peter Aronsson och Göran Malmstedt har ytterligare bidragit med 

förståelse av hur förändringarna i det praktiska kyrkolivet kom att påverka 

gemene mans religiositet och hur folket på sockennivå i flera fall kom att 

hålla fast vid sina gamla religiösa vanor långt in på 1600-talet.
5

 

Artiklarna i den här boken utgår tillika från synen på reformationen som 

en lång process. Men, med detta menas inte att alla förändringar kom grad-

vis. Inom vissa verksamhetsfält och landsdelar gick utvecklingen snabbare 

medan den på andra håll gick långsammare. Reformationens ekonomiska 

förlopp – konfiskeringen av kyrkogods – gick tämligen fort medan det tog 

längre tid att förändra människors kyrkovanor. Därför diskuteras i antologin 

dynamiken mellan de officiella besluten och deras praktiska konsekvenser.
6

 

Vad källorna angår bereder uttolkandet av 1500-talets ideologiska och 

politiska omvälvningar svårigheter. Merparten av de svenska vittnesmål som 

finns bevarade från perioden skrevs på uppdrag av den nyetablerade kunga-

makten. De speglar därmed reformatorernas perspektiv. I dessa skrifter 

möter teologernas fördömanden av religiösa sedvänjor såsom rituell mystik 

                                                                                                                      
land”, i Ole Peter Grell (red.), The Scandinavian Reformation. From evangelical 
movement to institutionalization of reform (Cambridge 1995), s. 144. 
3 Robert W. Scribner, Religion and culture in Germany (1400–1800) (Leiden 2001); 
Gerard Strauss, Luther’s house of learning. Introduction of the young in the German 
reformation (Baltimore 1978); C. Scott Dixon, The reformation and rural society. The 
parishes of Brandenburg-Ansbach-Kulmbach 1528–1603 (Cambrige 1995); Eamon 
Duffy, The stripping of the altars (New Haven 1992). 
4 Christer Palmblad, Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den 
senmedeltida bakgrunden (Lund 1998), s. 11. 
5 Peter Aronsson, ”Hustavlans värld. Folklig mentalitet eller överhetens utopi?”, i 
Christer Ahlbergh & Göran Malmstedt (red.), Västsvensk fromhet. Jämförande studier 
av västsvensk religiositet under fyra sekler (Göteborg 1993), s. 11–42; Göran Malmstedt, 
Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (Lund 2002). 
6 Jämför företrädesvis Gabriela Bjarne Larssons och Martin Berntsons artiklar. 
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och helgondyrkan. Reformatorerna menade att sådana praktiker saknade 

stöd i bibeln och borde överges till förmån för nyttigare former av guds-

fruktan; framförallt läsandet av Guds ord. I källorna möter också tankarna 

om en ny politisk ordning, i vilken kungens myndighet ställdes över kyrkans 

och där betydelsen av profant och andligt kom att omdefinieras. Men käl-

lorna kan även ge viktiga ledtrådar om folkets gensvar och den verklighet 

som reformatorerna hade att verka i. Det faktum att de religiösa påbuden 

ständigt behövde upprepas tyder på att nyordningen mötte motstånd.
7

 Kon-

flikten mellan den nya och gamla samhällsordningen kom i synnerhet till 

utryck i de uppror som bröt ut i Dalarna, Västergötland och Småland mel-

lan åren 1525–1543. Dessa uppror inbegrep reformationskritik som aktivt 

spriddes genom cirkulerande agitationsskrifter. De nya påbuden vållade 

ofrånkomligen ont blod på många håll.
8

 

Att fatta beslut om en ny tro är med andra ord en sak, och att vinna 

människors bifall för desamma, en helt annan. För att den luthersk-

evangeliska läran skulle få fäste i Sverige krävdes en omförhandling av gamla 

auktoriteter. Förändringen av människors uppfattningar lät sig emellertid 

inte göras över en natt. Exempelvis levde det gamla kyrkoårets högtider 

länge kvar, liksom helgonkulten.
9

 Det bästa sättet att förklara skeendena är 

därför att betrakta reformationen som en förhandling mellan yngre och 

äldre tankegods. 

Bokens innehåll 

I föreliggande antologi behandlas både de förändringar som ägde rum på 

central nivå och de som utspelades på den lokala arenan i samhället. För att 

förstå den omställning som reformationen innebar, krävs insyn i hur de 

religiösa förändringarna kom att påverka såväl makthavaranas strategier som 

menighetens vardagsliv. Det är dessutom viktigt att inse att dessa nivåer inte 

alltid utvecklades i samklang med varandra. Fokus tillägnas tre sakområden 

                                                           
7 Neuhaus (2005) s. 183. 
8 Martin Berntson, Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525–1544 
(Skellefteå 2010), s. 274–301. 
9 Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett mo-
dernt år i Sverige 1500–1800 (Göteborg 1994), s. 90–94. Se även Monica Weikert, I 
sjukdom och nöd. Offerkyrkoseden i Sverige från 1600-tal till 1800-tal (Göteborg 2004). 
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som genomgick märkbara förändringar under reformationen: fromhetskul-

turen, lojalitetsbanden mellan furste och undersåte samt maktförhållanden i 

lokalsamhället. Perspektiven tangerar olika tidsskeden under 1500-talet. 

Flera av artiklarna behandlar Gustav Vasas tid, andra den senare delen av 

1500-talet. Studierna berör både religiösa, sociala, politiska och diskursiva 

aspekter av reformationen. Därmed diskuterar artikelförfattarna inte bara 

den tidiga implementeringen utan också de långsiktiga följderna av besluten 

och hur aktörer på olika nivåer försökte påverka och hantera utvecklingen. 

Gabriela Bjarne Larsson visar i sin artikel hur riksdagsbeslutet år 1527 

fick omedelbara konsekvenser för hela kyrkans själavårdande verksamhet. 

När domkyrkor, kloster och konvent förlorade sina inkomster försämrades 

deras möjligheter att erbjuda dödsberedelse, begravning och själamässor. I 

städerna hade präster och munkar tidigare i stor omfattning bistått med 

dessa tjänster. Larsson argumenterar därmed för att Västerås riksdag fick en 

större och mer omedelbar inverkan på vissa områden än vad som tidigare 

uppmärksammats. 

Martin Berntson lyfter istället fram den protestantiska synen på helig-

heten. De fysiska ting som inom den traditionella kyrkan uppfattats som 

heliga i sig, skulle nu ses som symboler för det heliga. Alla ritualer kring 

föremål och bilder skulle upphöra. Det heliga flyttades från de gemensamma 

ceremonierna in i människan, genom betoningen av den individuella tron. 

Frälsningsarbetet skulle i den katolska tron ständigt pågå i kloster, konvent 

och kyrkor. Enligt luthersk uppfattning var det istället varje människas 

uppgift att själv reflektera över Guds ord och på så sätt söka sin själs fräls-

ning. Församlingens roll kom därmed att omdefinieras: från kollektivt del-

tagande till individuell uppmärksamhet på prästens uttolkning av Guds ord. 

Samtidigt förändrades också prästernas funktion. Istället för att utföra heliga 

ceremonier skulle de nu ansvara för att varje individ fick höra och förstå det 

evangeliska budskapet. 

Kajsa Brilkman utgår just från att förståelsen av ordet kom att bli 

centralt under reformationstiden, också när kungen tilltalade sina landsmän. 

I sin artikel undersöker hon begreppet ”kristet” och dess användning till-

sammans med begrepp som ”kung” och ”undersåte”. Genom att analysera 

den implicita betydelsen av ”kristet” finner Brilkman att begreppets inne-

börd reviderades under Gustav Vasas regering. Från att ha innefattat all 

from praktik kom nu ”kristet” att framträda som en avgränsad enhet, intimt 
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förbunden med den evangeliska kunskapen om ”Guds rena ord”. Om-

definieringen av kristendomsbegreppet innebar ett sätt för den svenska 

kungen att värja sig mot anklagelserna om att han ville införa en ny tro i 

riket. Kungen kunde nu utge sig för att försvara det sanna bibelordet och 

samtidigt förena sina undersåtar i en specifik, kunskapsmässig gemenskap. 

Detta innebar att undersåtarna nu själva förväntades förstå varför de måste 

följa överhetens påbud. 

Förhållandet mellan kungamakten och hans underlydande är också äm-

net för Annika Sandéns och Erik Peterssons studie av Linköpingsbiskopen 

Petrus Benedicti omvändelse från Johan III:s katoliserande religionspolitik 

till ortodox reformator på 1590-talet. Medan Brilkman på begreppslig nivå 

utforskar den tidiga konfessionaliseringen i Sverige närmar sig Sandén och 

Petersson dess senare del utifrån en enskild aktörs agerande. Författarna 

frågar sig vilka motiv som i djupare mening låg bakom Benedicti omvändelse. 

Var övergången till hertig Karls religionspolitik ett politiskt drag eller var 

detta ett uttryck för en sann religiös övertygelse? Vilken orsak Linköping-

biskopen än åberopade tyder dock hans agerande på att furstemaktens in-

flytande över religionen blivit allt starkare. Benedicti omvändelse skedde vid 

en tidpunkt då hertig Karl stärkt sin ställning på bekostnad av den katolske 

kung Sigismund, och då de svenska prelaterna var redo att samfällt sluta 

upp bakom den lutherska ortodoxin. 

Att hävda att reformationen innebar en social deklassering av rikets alla 

prästvigda skulle däremot vara ett förhastat antagande. I bokens avslutande 

artikel visar Mats Hallenberg genom tre explicita fall hur församlings-

prästerna under 1500-talet framgångsrikt försvarade sin sociala och religiösa 

status gentemot fogdar och andra vedersakare i lokalsamhället. Med reforma-

tionen blev prästen mer integrerad i det lokalsamhälle han verkade i. Prästen 

kom nu att gifta sig och med sin hustru bilda hushåll, precis som bönderna i 

socknen. Samtidigt som prästerna på detta vis hamnade närmare sina för-

samlingsbor fick de också nya uppgifter när det gällde att uppfostra och 

disciplinera dessa till ett kristligt leverne. Trots kronans plundring av kyrko-

gods och inblandningen i liturgin argumenterar Hallenberg för att den 

luthersk-evangeliska prästen kunde utnyttja de evangeliska påbuden om 

religiös renlärighet som verktyg för att befästa sin ställning som församlingens 

ledare. 
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Skärseld, mässor och döda själar 1527 

Gabriela Bjarne Larsson 

Det är allom bekant att Gustav Vasa plundrade kyrkor och kloster. Bakom 

de flesta av dessa konfiskeringar låg ett beslut från 1527 kallat Västerås recess. 

Även innan detta beslut hade fattats hade konfiskeringar genomförts. Mar-

tin Berntson har noggrant och systematiskt redogjort för hur allt detta gick 

till.
1

 Det handlade om att konfiskera såväl lös som fast egendom. Många 

forskare från skilda discipliner har betonat det ekonomiska tillförskansandet 

som huvudorsaken till riksdagens sammankallande sommaren 1527 i Väs-

terås. Det har varit lätt för forskarna att i texter producerade av kung Gustav 

Vasa och av reformatorerna Olaus Petri och Laurentius Petri finna hur de 

motiverade och argumenterade övergreppen i religiösa och ekonomiska 

termer. 

 I denna uppsats vill jag emellertid rikta uppmärksamheten på de reli-

giösa konsekvenser besluten under riksdagen fick. De beslut som fattades i 

Västerås recess, och som förklarades i Västerås ordinantia 1527, inverkade på 

den enskilda människans religiösa riter i mycket högre utsträckning än vad 

tidigare forskning diskuterat. Jag vill i det följande driva tesen att reformat-

ionen i Sverige fick ett omedelbart genombrott som följd av riksdagsbeslutet 

1527, därför att de ekonomiska besluten möjliggjorde en snabb upplösning 

av framförallt den regulära delen av kyrkan.
2

 

                                                           
1 Martin Berntson, Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och konvent i 
Sverige 1523–1596 (Skellefteå 2003). 
2 Per Stobæus, Hans Brask. En medeltida biskop och hans tankevärld (Lund 2008), 
diskuterar särskilt i kap. 4 och delvis i kap. 6 vad besluten 1527 fick för kyrkan och 
dess företrädare biskoparna och hävdar i motsats till äldre historisk forskning att 
besluten betecknar såväl en brytning med påven som en nedmontering av kyrkans 
rättigheter (juridiskt, ekonomiskt). Han hävdar också att teologin spelade stor roll i 
besluten i Västerås 1527 och att den viktigaste följden av dem var avskaffandet av den 
kanoniska rätten. 



 

 14 

Ekonomiska beslut på 1527 års riksdag 

Det är inte konstigt att forskningen framhävt och betonat ”den hittills 

största ekonomiska omfördelningen i svensk historia” som beslutet 1527 om 

konfiskeringen av räntor från biskopsbord, domkyrkor, enskilda sockenkyr-

kor och kloster innebar.
3

 De kyrkliga institutionerna ägde sjutton procent av 

landets alla gårdar, men inom loppet av femton år efter beslutet 1527 hade 

dessa övergått i kronans ägo.
4

 Kronans ekonomi stärktes på kyrkans bekost-

nad, och biskoparna ställdes utanför den världsliga makten. Deras själv-

skrivna medlemskap i det svenska riksrådet upphörde, trots att den rätten 

var lagstadgad.
5

 

Även religionsvetare och kyrkohistoriker har nedtonat de religiösa kon-

sekvenserna av besluten 1527 till förmån för de ekonomiska.
6

 Berntson har 

visat att beslutet i Västerås ordinantia om att begränsa tiggarordnarnas rätt 

att gå runt på landsbygden och tigga förnödenheter, undergrävde deras 

chanser att överleva. På bara något eller några år var förråden tomma och 

tiggarkonventen upphörde i stad efter stad. Många av franciskanernas loka-

ler omvandlades av staden till välgörenhetsinrättningar. De bröder eller 

systrar som ville, kunde få stanna och ägna sig åt vårdande uppgifter. Do-

minikanernas konvent däremot revs i större utsträckning ner, men tegel-

materialet togs till vara och användes till förbättrandet av slott och befäst-

ningar i de forna konventens närhet.
7

 Vi känner genom Nymans efterforsk-

ningar till att en hel del dominikanerbröder tog tjänst som kyrkoherdar.
8

 

                                                           
3 Lars-Olof Larsson, ”Växande furstemakt och folkligt motstånd”, i Jakob Christen-
sen (red.), Signums svenska kulturhistoria. Renässansen (Lund 2005), s. 27. 
4 Lars-Olof Larsson, ”Jordägofördelningen i Sverige under Gustav Vasa”, i Scandia 
(1985). 
5 Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa. Landsfader eller tyrann (Stockholm 2002), s. 137. 
6 Hjalmar Holmquist, Svenska kyrkans historia 3. Reformationstidevarvet 1521–1611 
(Stockholm 1933); Åke Andrén, Sveriges kyrkohistoria 3. Reformationstid (Stockholm 
1999); Sinikka Neuhaus, ”Reformationen”, i Jakob Christensen (red.), Signums 
svenska kulturhistoria. Renässansen (Lund 2005), s. 181–219. 
7 Berntson (2003), särskilt kap. 4. 
8 Magnus Nyman, ”Katolikerna under de svenska reformationerna”, i Jakob Chris-
tensen (red.) Signums svenska kulturhistoria. Renässansen (Lund 2005), s. 250. 
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I forskningen har man konstaterat att varken recessen eller den påföl-

jande ordinantian från Västerås riksdag 1527 förändrade den rådande litur-

gin eller ceremonierna, trots att Laurentius Andræ, Olaus Petri och Lauren-

tius Petri var i full gång med att verka för predikans förnyelse och prästernas 

predikoskyldighet och införandet av predikstolar i kyrkorna.
9

 Förändringar-

na i kulten kom först under 1540-talet och var då explicita, enligt forskarna. 

Heliga ting, som oljan som användes till exempel vid sista smörjelsen av den 

dödssjuke, avskaffades först då. År 1544 förbjöds helgondyrkan, pilgrimsfär-

der, vigvatten, vax, rökelse, monstranser och katolska mässor; det vill säga 

mässor hållna på latin utan nattvardsgäster.
10

 De mässor som åsyftades var de 

som förrättades för den dödes själ. De kallades i ordinantian från 1544 för 

”siälamässor, Löfftes mässor, och Likstohls mässor”.
11

 Jag återkommer nedan 

till dessa. 

Sekulär och regulär kyrka 

Den medeltida kyrkan kan delas upp i två delar: en sekulär del och en regu-

lär del. Den sistnämnda utgjordes av kloster och konvent, ordnar som styr-

des efter särskilda regler, därav beteckningen regulär. Den sekulära delen 

bestod av stiftsbiskopar och varje biskops underlydande präster. De sekulära 

betecknades så därför att de verkade utåt mot allmänheten. Uppdelningen 

mellan sekulärt och regulärt blev med tiden inte överensstämmande med 

verkligheten. Framförallt tiggarordnarnas prästvigda verkade under hela 

senmedeltiden utåt, mot allmänheten, och kom även att inneha och kon-

kurrera om poster inom den sekulära kyrkan, särskilt vid domkyrkor, men 

även i större städer utan domkyrkor som Stockholm och Kalmar.  

                                                           
9 Undantag utgör t.ex. H.B. Hammar, ”Reformationstidens predikan i Sverige”, i 
Carl-Gustaf Andrén (red.), Reformationen i Norden. Kontinuitet och förnyelse (Lund 
1973), s. 263–280 och som sagt Stobæus (2008). 
10 Neuhaus (2005), s. 199, 201. 
11 ”Konung Gustaf I:s och Riksens Råds Ordinantia i Vesterås anno 1544”, i P.H. 
Thyselius (utg), Handlingar till Sveriges reformations- och kyrkohistoria under konung 
Gustaf I. (Stockholm 1844), s. 192. 
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Överflödig verksamhet och kronan som  
överförmyndare 

Vid riksdagen 1527 angrep Gustav Vasa all ”överflödig verksamhet” vid 

domkyrkor, kloster och konvent. Endast det som behövdes för att på ett 

anständigt sätt upprätthålla biskopsämbetet och prästämbetet fick ligga 

orört kvar hos biskopsbord, domkyrkor och sockenkyrkor, all annan in-

komst hos dessa institutioner drogs in till kronan. Historikern Gunnar T. 

Westin har visat, dels hur Gustav Vasa knöt reformatorerna Laurentius 

Andræ och Olaus Petri till sig 1523, dels hur dessa två personer försåg 

kungen med argument, särskilt beträffande prästernas förkastliga ekono-

miska makt, så att det skulle bli lättare för kungen att driva igenom sina 

ekonomiska krav på kyrkans egendomar.
12

 Werner Buchholz har visat på 

överensstämmelser mellan vad som förhandlades på den svenska riksdagen 

1527 och vad som förhandlades på riksdagen i det tyska Köningsberg två år 

tidigare. Han uppmärksammar också det samarbete som förekommit mellan 

svenskar och tyskar inför riksdagen i juni 1527. Det var nämligen så att en 

delegation från Preussen kom till Stockholm två månader innan riksdagen 

öppnade. Buchholz konstaterar att både upplägg och ekonomiska resultat 

sammanfaller mellan lantdagen i Köningsberg och Västerås riksdag.
13

 

Efter riksdagsbeslutet sattes svenska kloster under en kunglig förmyndare 

som vaktade att inkomsterna från jordegendomarna klostret ägde kom kro-

nan till godo, och att endast de som vid reduktionen var inneboende i klost-

ret fick sitt underhåll betalt av klostrets egna inkomster. Inga nya rekryter 

kunde därmed tas in, eftersom tilldelningen av förnödenheter hade räknats 

ut på antalet inneboende vid reduktionsögonblicket. Vi har till och med 

konkreta exempel på att Gustav Vasa i direkt anslutning till Västerås möte 

utfärdade brev till kloster om att de inte fick ta in några noviser, exempelvis 

                                                           
12 Gunnar T. Westin, Olaus Petri, Peder Svart och Gustav Vasa. Religion, politik och 
historieskrivning i början av 1500-talet (Stockholm 2002), s. 12, 58–59, 62. 
13 Werner Buchholz, ”Fränkische Einflüsse auf die Reformation in Skandinavien”, i 
Wolfgang Wüst (red.), Frankens Städte und Territorien als Kulturdrehscheibe. Kom-
munikation in der Mitte Deutschlands. Mittelfränkische Studien Band 19 (Ansbach 
2008), s. 110–138. 
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gällande Vadstena nunnekloster den 2 augusti 1527 och till Skänninge nun-

nekloster (dominikaner) den 1 september 1527.
14

 

De styrandes politik gick sålunda medvetet ut på att upplösa kloster och 

konvent, i kungens fall av ekonomiska skäl, i reformatorernas fall av reli-

giösa skäl.
15

 Historikern Westin är den som framhävt Gustav Vasas och 

reformatorernas målmedvetenhet, men han har inte uttalat att Olaus Petri 

strävade efter att avskaffa klosterväsendet 1527, trots att han refererar utta-

landen av Petri som talar i den riktningen.
16

 I det följande ska jag peka på 

några viktiga religiösa konsekvenser de ekonomiska besluten fick. 

Tiggarordnarnas manliga konvent hade i flera fall redan innan redukt-

ionen råkat illa ut. Några franciskaner respektive dominikaner hade deltagit 

i uppror mot kungen 1525 respektive 1527.
17

 När Västerås recess klubbades 

igenom drabbades konventen ännu hårdare än klostren, sannolikt på grund 

av deras deltagande i dessa uppror. Genom att begränsa den tid bröderna 

fick gå på sina livsnödvändiga tiggarvandringar för att få allmosor av befolk-

ningen, blev intäkterna för små för att försörja medlemmarna. Inom loppet 

av några år upphörde alla manliga franciskan- och dominikankonvent. Läser 

man de förklaringar och kommentarer till Västerås ordinantia som ärkebis-

kop Laurentius Petri författade sex år senare, blir det uppenbart att syftet 

med att förkorta deras tiggarvandringar var just att bli av med tiggarkonven-

ten. I kommentaren till ordinantian påstår han att tiggarmunkar sprider 

lögner och är bedrägliga. 

Min tolkning är att detta påhopp på dem handlade om att de var ute 

och predikade bland vanligt folk samtidigt som de tiggde. Deras predik-

ningar överensstämde inte med den nya lärans och därför uppfattades deras 

predikande som ett hot, men det uttalade Laurentius Petri inte explicit. 

Man skulle också kunna tolka smutskastningen av predikarordnarna, i en-

lighet med Bob Scribner, som ett nödvändigt, politiskt verktyg, en ideolo-

gisk resurs, för att profilera sig som det bättre evangeliska alternativet i 

                                                           
14 Utgivna i P.H. Thyselius Handlingar rörande Sveriges inre förhållanden under 
konung Gustaf I. (Stockholm 1841), s. 107, 119. 
15 Jfr Martin Berntson, ”Från medeltidens slutskede till enhetskyrkans begynnande 
upplösning”, i Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyrkohistoria (Skellefteå 2012), 
s. 119–122 för en mildare tolkning än min. 
16 Westin (2002), s. 22, 56, 60–63. 
17 Westin (2002), s. 114–115. 
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kampen om tjänsterna. När man vill överta auktoritetsrollen från andra 

smutskastar man gärna deras moral.
18

 

 Laurentius Petri fortsatte i sin kommentar att avslöja att ”man” helt 

borde ha förbjudit konventen redan 1527: ”ähr wäll så stor skäll eemott 

Clöster wessende att man wäll hadhe mått förbudett them sitt tiggande, om 

man icke hade skonatt för the Swaga skuld”.
19

 Laurentius Petri förklarade 

orsaken till att man inte helt förbjöd dem (Clöster här syftande på konvent-

en och inte på ordinarie kloster) med att några inom orden var svaga och 

behövde understöd, det vill säga inte kunde försörja sig själva. 

Liknande resonemang finner man om de inneboende i egentliga kloster 

att de är svaga och oförmögna att försörja sig påpekas i både recessen och i 

ordinantian. Orsaken till att man inte lade ner kloster, som man gjort i 

Tyskland och i Danmark enligt Laurentius Petri, berodde på att de innebo-

ende i klostren var fattiga och gamla och att de inte skulle ha klarat sig om 

de kom ut i verkligheten.
20

 Jag tolkar det som att man ville visa att man av 

humanitära skäl lät kloster och konvent få finnas kvar så länge som de svaga 

inneboende levde, i stället för att direkt upplösa dem. På så sätt skulle dessa 

med tiden självdö, eftersom de inte fick ta in nya, unga noviser. 

Överflödig verksamhet av biskopar 

Det ”överflödiga”, det som drogs in till kronan, har av många forskare upp-

fattats som rikedomar som nu inte längre kunde nyttjas av klosterordnar 

eller av biskopar för lyx eller just överflöd. Det ligger säkert en hel del i en 

sådan tolkning, särskilt gällande biskoparnas leverne. I Laurentius Petris 

förklaring till recessen betonar han att biskoparna levde som världsliga her-

rar, med egna beridna trupper, egna befästa hus med mera. Gustav Vasa 

                                                           
18 Bob Scribner, “Anticlericalism and the cities”, i Peter A. Dykema & Heiko A. 
Oberman (red.), Anticlericalism in late medieval and early modern Europe (Brill 1993), 
s. 165. 
19 Laurentius Petri ”Förklaring på Ordinantien som och i Westeråhrs giordes på 
samme tidh”, i P.E. Thyselius (utg.), Handlingar rörande Sveriges inre förhållanden 
under konung Gustaf I (Stockholm 1841), s. 93–94. 
20 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 94; Laurentius Petri ”Een forklaring och 
Uthtydelse på Westeråhrs Recess, aff hwadt orsaak och Grund, han giord war”, i 
P.E. Thyselius (utg.), Handlingar rörande Sveriges inre förhållanden under konung 
Gustaf I (Stockholm 1841), s. 76–77. Hans kommentarer till recessen och ordinan-
tian trycktes 1533. 
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önskade, enligt Laurentius Petri, att biskoparna i fortsättningen uteslutande 

skulle sköta sitt andliga ämbete och inte blanda sig i politiken och därför 

drogs stora delar av deras inkomster in till kronan.
21

 

Biskopar och ärkebiskopar hade sedan Karl Knutssons tid tagit parti för 

eller emot skilda tronpretendenter och i de konflikter som uppstod använt 

sig av egna trupper.
22

 När 1516 ärkebiskopens starkt befästa slott vid Mälaren 

belägrades av riksföreståndaren Sten Sture den yngre och året därpå jämna-

des med marken, var symbolen för ärkebiskopens världsliga makt krossad. 

Ärkebiskopen av Lund tog den svenske ärkebiskopen Gustav Trolle i sitt 

beskydd och exkommunicerade riksföreståndaren Sten Sture den yngre för 

sitt tilltag. Men denna exkommunikation var verkningslös. Det slutade med 

att den svenske ärkebiskopen Gustav Trolle anklagades av Sten Sture för 

landsförräderi. Han avsattes från sitt ämbete av den världsliga makten. 

Vad Gustav Vasa genomförde 1527 var att frånta alla biskoparna det 

ekonomiska underlag som sörjde för hållandet av egna trupper och för vid-

makthållandet av deras befästa hus. Därmed undergrävde Gustav Vasa för-

utsättningarna för biskopsstiftens väpnade motstånd mot kungamakten. 

Biskoparna kunde inte mobilisera sina landbönder längre eftersom dessa 

blev underställda världsliga fogdar. Den ”överflödiga verksamhet” de ägnat 

sig åt var alltså den att delta i det politiska maktspelet, att bete sig som 

världsliga herrar och ägna sig åt världsliga frågor. De inkomster som lämna-

des kvar för biskoparna att förvalta efter reduktionen, räckte enbart till 

upprätthållandet av ämbetet som andlig ledare inom stiftet. 

I ordinantians angrepp på biskoparnas världsliga verksamhet inbegreps 

även deras domsrätt i andliga mål och den rätt till bötesuppbörd som auto-

matiskt följde av domsrätten. Åke Andrén har i en artikel 1973 utrett frågan 

och kommit fram till att domsrätten inte avskaffades, men att uppfattning-

en om vilka mål som kallades andliga mål och vilka som kallades världsliga 

mål omförhandlades. Den självklara rättigheten att vid dom även uppbära 

böterna upphörde däremot, enligt Västerås beslut. Efter kungens kröning 

1528 tillföll böterna honom fullt ut. Då reglerades hur uppbörden skulle ske 

                                                           
21 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 73–74. Liknande resultat i Köningsberg 
1525 enligt Buchholz (2008), s. 132–135. 
22 Berntson (2012) s. 96–102; Bertil Nilsson, ”Från missionstiden till medeltidens 
slutskede”, i Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyrkohistoria (Skellefteå 2012), s. 
83–86. 
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och hur omorganisationen för detta såg ut.
23

 Men jag ska inte fördjupa mig i 

detta eftersom det inte fick några följder för vanliga människors fromhetsliv. 

Överflödig verksamhet i domkyrkor, klosterkyrkor 
och i konventens kyrkor 

I stället går jag in på vad det var för ”överflödig verksamhet” de styrande 

ansåg pågick i domkyrkor, klosterkyrkor och i konventens kyrkor. Genom 

ärkebiskop Laurentius Petris förklaringar till Västerås recess och ordinantia 

blir det lättare att förstå hur de avsåg att ”överflödig verksamhet” skulle 

förstås.
24

 Men vi behöver också hjälp från fler samtida deltagare i debatten. 

Inför riksdagen och under riksdagen 1527 diskuterades inte enbart ekono-

miska frågor utan också ett antal utvalda trosfrågor diskuterades i öppna 

disputationer. Kungen hade året innan skickat brev till teologer från olika 

läger i landet med frågor som han ville få deras svar och synpunkter på. Jag 

kommer i det följande att använda mig av de svar Olaus Petri och Peder 

Galle gav på några av frågorna. Peder Galles svar baseras på det Olaus Petri 

väljer att låta trycka av hans svar till kungen.
25

 

Genom åberopande av Bibeln ansåg författarna av recessen att de kunde 

upphäva vissa religiösa handlingar, dels sådana som genomfördes av präster, 

dels sådana som genomfördes av gemene man. Jag börjar med prästernas. I 

domkyrkor hade under senmedeltiden flera altarstiftelser bildats genom 

donationer av fast egendom. Dessa stiftelser kunde genom att använda sig av 

avkastningen från egendomarna anställa en präst som bland annat skulle 

hålla mässor för döda själar. Beroende på var dessa tjänster fanns, hur om-

fattande de var och vilka uppgifter som ingick, kallades de olika. Laurentius 

Petri betecknade dem som fanns vid domkyrkor som prelaturer, kanikdö-

men och prebenden. Det var bland annat dessa stiftelser som underhöll 

”onyttige Prester.”
26

 

                                                           
23 Åke Andrén, ”Reformationskyrkorna och den andliga domsrätten”, i Reformation-
en i Norden. Kontinuitet och förnyelse (Lund 1973), s. 98–99, 101. För fler införda 
restriktioner mot kyrkans rättigheter se Stobæus (2008), s. 208–214. 
24 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 78. 
25 Olavus Petri samlade skrifter del I, utgiven (Uppsala 1914), ”Swar påå tolf spörsmål 
1527”, s. 223– 311. 
26 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 98. 
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Prästens huvuduppgift var att predika, att lära folket Guds ord, inte bara 

att sjunga mässan eller att läsa den på uppdrag av döda och levande männi-

skor, såsom prästerna vid altarstiftelser gjorde. Många gånger hölls dessa 

medeltida mässor dessutom utan åhörare eller deltagare och därmed ingick 

ingen predikan utan endast mässoffret. På så sätt var dessa präster onyttiga, 

menade reformatorerna. De arbetade på dessa specialtjänster mest för döda 

själar i stället för att aktivt undervisa levande människor genom predikan. 

Vad angreppet på altarstiftelser fick för konsekvenser för de tjänster som 

upprättats i domkyrkor kan utläsas i kungens brev till domkapitlen i Linkö-

ping, Växjö och Åbo som skickades kort efter riksdagen 1527. Kungen be-

stämde sig för hur många anställda präster som skulle få finnas i varje dom-

kyrka. Ingen blev avskedad, utan planen var att det mindre antalet skulle 

uppnås genom naturlig avgång, eller genom att några av dem som tjänst-

gjorde vid altarstiftelser i stället tog en ledig sockenkyrkotjänst. På så sätt 

kunde de ränteinkomster som var knutna till altarstiftelserna dras in till 

kronan när tjänsten vid altaret upphörde. Kungen förbehöll sig även rätten 

att bestämma vad som skulle hända med en prebenda när prästen som inne-

haft den tjänsten dött.
27

 Två av donatorns rättigheter bröts i och med dessa 

beslut. För det första bröts frälsets nyligen erövrade rätt, enligt Västerås 

recess 1527, att själva dra tillbaka de donationer släkten skänkt alltsedan 

1450-talet, för instiftandet eller upprätthållandet av en prebenda. För det 

andra miste donatorn eller dennes släkt rätten att tillsätta (eller avsätta) den 

präst som skulle anställas för tjänst vid vissa altartjänster, en rätt de haft i 

kanske tvåhundra år. 1527 ansåg sig kungen ha den rätten! 

I flertalet cistercienserkloster och även i dominikanska och i franci-

skanska kyrkor hölls mässor för döda själar. I alla de gillen som bildades i 

städer och på landsbygden efter 1400-talets mitt, anställdes en präst som för 

döda gillesmedlemmar höll sådana själamässor. Samtidigt med den själavår-

dande verksamheten pågick i kloster och gillen också omsorgsvårdande 

insatser. Angrep man själavården och det ekonomiska underlaget för den 

verksamheten så påverkade det också den sociala omsorgshjälpen. Själavård, 

fattigvård och sjukvård hängde ihop och vården utfördes under medeltiden 

av kyrkliga institutioner med medel från själavården. 

                                                           
27 Gustav Vasa till Linköping och till Växjö 2/9 1527, till Åbo 7/11 1527. 
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Återkrav och den nya prästens uppgifter 

Enligt recessen kunde donatorerna kräva tillbaka alla donationer för upp-

rätthållandet av inrättade stiftelser för läsande av böner och mässor för döda 

själar, oavsett om donationen var riktad till domkyrkor, kyrkor eller kloster. 

Gillena omnämndes här inte alls. Det ser inte ut som om frälset dragit till-

baka sina donationer för själavård för anhöriga och dem själva. Däremot 

tycks några familjer ha återkallat det de skänkt till fattigstugor och hospital, 

det vill säga donationer till vård för andra än släktingar. Detta framgår tyd-

ligt genom Gustav Vasas brev skickat redan den 25 januari 1528 till alla hos-

pital i riket, i vilka han förbjöd folk att återta denna form av donation. Han 

uttryckte å det bestämdaste att denna form av återtagande aldrig varit hans 

avsikt med beslutet om rätten att återta donationer till kloster och konvent 

som frälset skänkt. Inte heller var det ”rijkens rådz mening ... i for:da västrås 

möte.”
28

 

I Laurentius Petris kommentar till recessen ytterligare några år senare, 

var han noga med att upplysa om att donationer till kyrkor med avsikt att 

stärka kyrkobyggnaden, inte heller fick återkrävas. I dessa fall gällde det att 

medlen skulle gå till kyrkans underhåll, därför skulle medlen stanna. Inte 

heller fick donatorer återkräva gåvor som inrättats för studenters eller skol-

mästares uppehälle vid studier till predikare.
29

 Dessa skulle i en framtid ägna 

sig åt det nyttiga prästutövandet, dvs. att undervisa människorna genom 

predikan (inte att ägna sig åt det onyttiga läsandet eller sjungandet av mäs-

sor för döda själar). 

Laurentius storebror Olaus Petri ansåg, som alla reformatorer, att prästens 

huvuduppgift var att predika eftersom Gud själv uppmanat dem till detta i 

Bibeln.
30

 Att tro att bönen hörde till prästens uppgifter (som motståndaren 

Peder Galle hävdade) ledde tankarna fel. Alla kristna skulle be, det var inte 

något man lämnade över till andra att göra. Att hålla de sju bönetiderna (van-

ligt i kvinnliga såväl som i manliga kloster) tillhörde inte heller prästämbetet 

utan till gemene man.
31

 Huvuduppgiften för prästen var inte heller (som seden 

                                                           
28 Gustav Vasa 25/1 1528 i Thyselius (utg. 1841), s. 144. 
29 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 78. 
30 Olavus Petri I, s. 250. 
31 Olaus Petri I, s. 245–246; Johnny Hagberg (red.), Horæ de Domina. Vår Frus Tider. 
Studier, transkription, översättning och faksimil av inkunabeln från Vadstena Kloster-
tryckeri 1495 (Skara 2008). 
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varit) att i varje mässa offra Jesu lekamen för människorna. Olaus Petri ansåg 

att Jesus en gång för alla offrat sig på korset och att detta offer hade evig kraft 

och därför inte i mässan behövde förnyas av prästen. Prästens uppgift var 

varken att offra eller omvandla brödet och vinet under mässan, utan i stället 

att dela ut brödet och vinet till församlingsmedlemmarna till åminnelse av 

Jesu offer.
32

 Prästen skulle, när församlingsmedlemmen så önskade, skänka 

denne sakramentet, men han måste också kunna predika. Ingen annan än den 

som kunde predika fick enligt Olaus Petri vara präst.
33

 Dessa synpunkter, som 

publicerades 1527, var riktad mot den verksamhet som altarstiftelsernas präster 

i kloster och kyrkor utförde. 

Ytterligare en viktig sed som medeltida präster utförde var kyrkotukten, 

botinstitutet. I den inbegreps prästens eller biskopens rätt att banna, hans 

rätt att ge absolution och hans rätt att föreskriva en botgöring för syndaren. 

Bland reformatorerna diskuterades länge vad dessa handlingar egentligen 

innebar, men också på vilka typer av synder som bannet skulle användas. 

Det tog många årtionden innan man samsades om en tolkning.
34

 Enligt 

Laurentius förklaring till ordinantian ansåg han att varken absolution eller 

botgöring längre var nödvändiga ur syndarens perspektiv, eftersom Jesu död 

på korset löste syndaren från synden, en gång för alla. Prästen hade inte 

mandat att lösa någon från synd, menade han. Den var redan löst av Jesus, 

och ingen botgöring i världen kunde fungera som kompensation för den 

syndfulla handlingen.
35

 Däremot skulle prästen fortfarande år 1527 höra 

människors bikt, kallad Uppenbar skrift, men inte för att prästen därefter 

skulle skänka henne absolution, utan som ett tecken för församlingen att 

hon ville bättra sig. När prästen hade hört bikten menade Laurentius Petri 

att prästen därefter uteslöt (bannade) syndaren från nattvardens sakrament, 

som ett ”Uthwertes straff.” Rätten att banna fann han i Bibeln.
36

 

Den fjärde fråga som Olaus Petri och Peder Galle svarade på inför mötet 

1527 var just kyrkans bannrätt och vad den innebar. Peder Galle svarade att 

                                                           
32 Föreställningen om mässoffret levde länge kvar hos allmogen. Se Göran Malms-
tedt, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (Lund 2002), s. 
137–140. 
33 Olavus Petri I, s. 251–252. 
34 Andrén (1973) s. 109–113. 
35 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 86. 
36 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 87. Utestängning från nattvardens sak-
rament vanligt under 1600-talet: Malmstedt (2002), s. 139. 
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biskopar och präster hade rätt att banna, att utesluta syndaren från försam-

lingen, medan Olaus Petri hävdade motsatsen. Olaus Petri uppfattade be-

greppet församling annorlunda och inte så konkret som Peder Galle och 

många med honom. För Olaus tillhörde alla troende den andliga försam-

lingen. För att vara med i den andliga församlingen hade Gud utgjutit den 

helige ande i människan, och därmed kunde inte någon människa utesluta 

syndaren från församlingen och förpassa honom till djävulssidan. Det kunde 

bara Gud.
37

 

Ett sådant synsätt stred kraftigt mot den medeltida sedvänjan. Genom 

bannet, uteslutningen från församlingen utestängdes den medeltida männi-

skan från den nåd sakramenten innebar för henne. Nåden kom den medel-

tida människan till del via sakramenten, ansåg man. Utan nåd ingen fräls-

ning. För att återfå nåden behövde människan upptas i församlingen igen. 

Bannet kunde hävas genom absolution om syndaren biktade och ångrade 

sig. Ovanpå detta skulle syndaren utföra ett antal botövningar, för att sona 

sitt brott. Det var så medeltidsmänniskan hade varit van att handla. 

Vägen till frälsning och förhållandet till sakramenten 

Därmed är vi framme vid den enskilda människans fromhetshandlingar. Att 

emotta sakramenten var för medeltidsmänniskan vägen till frälsningen. Om 

och när en människa hade syndat behövde hon gottgöra sina synder, den 

sista av botsakramentets delar. När hon hamnade på dödsbädden borde hon 

ha gottgjort alla sina synder, inte bara biktat och ångrat dem. ”Den som dog 

botfärdig, men fortfarande hade botgöring kvar att utföra sedan jordelivet, 

skulle göra det efter döden. Själen fördes därför till skärselden för att genom 

rening fullgöra sin gottgörelse och för att vid yttersta domen kunna komma 

till himlen.”
38

 Skärselden var en mellanstation på vägen till paradiset. 

Tron på den döda människans själs vistelse i skärselden hade fått stora 

konsekvenser för hur medeltidsmänniskan handlade under sin levnad på 

jorden. Den enskilda människan skulle inte bara sörja för sin egen död och 

begravning utan släktingar och vänner som levde kvar hade en skyldighet 

                                                           
37 Olavus Petri I, s. 261. 
38 Stina Fallberg Sundmark, Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medel-
tida och reformatorisk tradition (Uppsala 2008), s. 161. 
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gentemot de redan döda. De efterlevande kunde hjälpa själarna i skärselden 

genom att be för dem eller genom att se till att andra bad för dem eller att 

mässor hölls för själen. Med denna typ av handlingar kortades tiden i 

skärselden för själen. För att åstadkomma hållandet av extra mässor för en 

specifik själ krävdes en utbildad präst. 

En av de frågor de lärde skulle besvara inför Västerås möte 1527 rörde 

skärselden. Fanns det något fog för den enligt Bibeln. Svaret var nej, enligt 

reformatorerna. Om skärselden inte fanns behövde människan inte göra 

någon botgöring vare sig före döden eller efter. Hon behövde inte heller se 

till att mässor hölls för den döda själen. När den nya läran blivit etablerad 

borde donationer för dessa ändamål upphöra. Under senmedeltiden hölls 

själamässor ofta av präster från tiggarordnarna. Dessa mässor och förböner 

hölls mot avgifter och donationer. Inkomsterna för tiggarordnarna var väl-

behövliga och själamässorna utgjorde tiggarordnarnas mest inkomstbring-

ande verksamhet. Under slutet av medeltiden konkurrerade tiggarordnarna 

ofta ut de sekulära kyrkornas erbjudanden om gravplats och själavård inför 

och efter döden.
39

 

Verksamheten var alltså omfattande. Förböner hölls vid sista smörjelsen 

då prästen och de närvarande bad om förlåtelse för den döendes synder. 

Omedelbart efter dödsfallet anbefalldes den dödes själ till Guds, helgonens 

och änglarnas vård. Under den för sockenprästen obligatoriska likvakan höll 

han en gudstjänst med psalmsång och böner för den dödes själ i skärselden 

och under requiemässan, dödsmässan, själamässan som den också kallades, 

bads om att den dödes synder skulle förlåtas. Efter själamässan hölls också 

en predikan under vilken rökelse och vigvatten användes för att hålla onda 

andar borta, samtidigt som förböner för den dödes själ sjöngs.
40

 Förutom 

dessa ordinarie förböner och mässor kunde alltså släktingar och vänner se till 

att fler mässor och böner lästes eller sjöngs för den döde. Uppfattningen var 

att mässoffret kom själarna i skärselden till godo.
41

 Alla dessa olika mässor 

                                                           
39 Jörgen Nybo Rasmussen, ”Franciskanerne i provinsen Dacia”, i Johnny Hagberg 
(red.), Kloster och klosterliv i det medeltida Skara stift (Skara 2007), s. 194–195; Bertil 
Nilsson ”Tiggarbrödernas konvent i Skara”, i Johnny Hagberg (red.), Kloster och 
klosterliv i det medeltida Skara stift (Skara 2007), s. 89–90, 102–103. 
40 Hilding Johansson i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Uppslagsord: 
Begravning, Förbön. 
41 Fallberg Sundmark (2008), s. 162. 
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ville reformatorerna avskaffa. 1544 vågade de slutligen formulera detta i den 

ordinantia som då utfärdades. 

Skärselden var ett påfund av människorna, hävdade Olaus Petri vid flera 

tillfällen. Den hade inget stöd i bibeln och därmed föll grunden för hållan-

det av förböner och själamässor för döda själar.
42

 Mässorna skulle inte hållas 

för den dödes själ utan för de efterlevandes uppbyggelse. En enda mässa 

skulle fungera som tröst för de efterlevande och inte som en hjälp för den 

redan döde. Den förändring av ritualerna som påbjöds utifrån detta synsätt 

tycks ha mött motstånd. Flera gånger fick både kungen och Olaus Petri 

backa. Den som var svag och döende när påbudet utgick fick följa de gamla 

sederna, men de anhöriga skulle anpassa sig till det nya. Den nya tidens 

präst skulle som ovan påpekats predika (undervisa) de levande. De döda 

skulle helt lita på Guds nåd. 

Stina Fallberg Sundmark har i sin avhandling från 2008 studerat såväl 

den senmedeltida som den tidig-reformerta själavården, den som gavs före 

dödens inträde, den så kallade dödsberedelsen. Systematiskt och noggrant 

har hon jämfört alla handlingar som utfördes av prästen och mottogs av den 

döende. Hon har naturligtvis funnit skillnader i förhållande till sakramenten 

mellan den katolska tiden och tiden efter 1527, men också att botsakramen-

tet, som enligt reformatorerna borde upphöra, levde kvar i en modifierad 

form. Trots att livet efter döden enligt reformatorerna inte längre utspelade 

sig i skärselden, var människorna under 1500-talets första hälft övertygade 

om att den dödes syndabekännelse och den förlåtelse prästen förmedlade 

påverkade livet efter döden till det bättre.
43

 

Sakramentet den sista smörjelsen förekom också ofta under denna pe-

riod, men smörjandet gav enligt de reformerade prästerna inte förlåtelse för 

synder som utförts med något av de fem sinnena, eller skyddade mot onda 

andar eller gav själslig läkedom som för medeltidsmänniskan, utan den 

fungerade enbart som läkedom för kroppen. Smörjelsen var sålunda inte 

längre en dödsberedelseakt utan en frivillig handling, enligt reformatorer-

na.
44

 Men för den som tog emot smörjelsen kunde de gamla uppfattningar-

na fortsätta att gälla. En av de stora skillnaderna Fallberg Sundmark kommit 

                                                           
42 Olavus Petri I, s. 299, 303. 
43 Fallberg Sundmark (2008), s. 165. 
44 Fallberg Sundmark (2008), s. 230. 
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fram till var den medeltida uppfattningen att förböner och mässor hjälpte 

den döde, medan reformatorerna ansåg att de inte hjälpte den avlidnes själ.45 

Reformatorerna ville alltså lägga ner all form av själavård som gick ut på 

att förbättra själen efter döden genom offermässor och böner för den döde. 

Därmed kan man säga att en stor del av verksamheten för präster, munkar, 

nunnor, bröder och systrar i kyrkor, kloster och konvent undergrävdes. Alla 

dessa institutioner utförde dessa handlingar. I stor utsträckning var det 

denna verksamhet som försörjde dem. Kloster, kyrkor och domkyrkor hade 

i flera århundraden fått donationer i fast egendom för att mässor och förbö-

ner skulle hållas för de dödas själar. Konventen hade främst fått donationer i 

form av lösöre.
46

 Det var dessa ”rikedomar” som konfiskerades 1527. 

Gustav Vasa och vården 

Gustav Vasa ville alltså lägga ner den själavårdande verksamhet som gällde 

den dödes själ, men ta vara på institutionernas själavårdande insatser före 

dödens inträde och även deras kroppsvårdande insatser bland fattiga. I Lau-

rentius Petri förklaringar till ordinantian från 1527 påpekade han att man i 

Tyskland hade omvandlat kloster och konvent till fattigvård och han upp-

manade Sverige att göra detsamma. Han sade också att de som tidigare gav 

till kloster hade gjort det med gott hjärta, men att de hade saknat kunskap 

om hur Gud verkligen ville att de skulle handla eftersom de inte fått någon 

riktig undervisning.
47

 

Om man skulle tolka Gustav Vasas konfiskationer positivt, skulle det 

vara ett försök att rensa upp i en dåligt fungerande socialvård. Kungen av-

skaffade klostrens och konventens själavårdande verksamhet för döda själar, 

medan han accepterade deras kroppsvårdande och själavårdande insatser för 

levande själar. Forskaren kan i de brev kungen riktade till städerna angående 

fattigvården tolka in att han ville ta statligt ansvar för att vården i städerna 

skulle fungera. Han gjorde socialvården till en kunglig fråga. Han uttryckte 

sin vilja och makt genom att formulera sig på det medeltida sättet: att ta en 

                                                           
45 Fallberg Sundmark (2008), s. 257. 
46 Gabriela Bjarne Larsson ”Omsorg om själen – vård av kroppen”, i Historisk tid-
skrift (2011):3. 
47 Laurentius Petri i Thyselius (utg. 1841), s. 79. 
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person eller i det här fallet en institution under sitt beskydd. Sålunda fast-

ställde kungen att: 

her medh tage wij förberörda fattiga siuka meniskor i oftbe:da hopitale 
medh alle the tillagor, rörliga och orörliga, som ther vnder lagde ähro i wår 
konungzlige hängn och försuar.

48

 

Gustav Vasa försökte göra vården till en kunglig angelägenhet, uttryckt 

genom att ge verksamheterna ett kungligt skyddsbrev. Den som förgrep sig 

på den av kungen påbjudna institutionen i staden gjorde sig till ovän med 

kungen. Under medeltiden byggde hela vårdapparaten (både den kropps-

vårdande och den själavårdande) på lokala och personliga lösningar som var 

kopplade till kyrkor, kloster, konvent, hospital och socken- och stadsgillen. 

Under den katolska tiden tog biskopen i de olika stiften denna typ av verk-

samhet under sitt beskydd och utfärdade skyddsbrev liknande det Gustav 

Vasa utfärdade ovan. Biskopen i de olika stiften var inte bara sockenpräster-

nas överhuvud utan också de flesta klostrens överhuvud. Genom biskopens 

försorg fördelades delar av tiondet för vården av fattiga och sjuka inom 

socknarna i stiftet. Ibland fick även vissa kloster tillgång till fattigtionde för 

att med det bidraget bättre kunna stå för social omvårdnad. Vissa andra 

kloster fick inte tillgång till fattigtionde för den sociala vård klostret gav 

allmänheten, utan de använde medel avsedda för själavården för att genom-

föra vård av sjuka och fattiga. Vad som återstår att undersöka är vilka följder 

kungens angrepp på och nedmontering av den själavårdande verksamheten 

fick för den sociala omsorgen och hur lång tid det tog innan vårdinstitut-

ionerna började fungera tillfredsställande igen. 

Den kroppsliga vården var under medeltiden som synes tätt samman-

kopplad med den själsliga vården, själavården. Synen på sjuka och fattiga 

skiljde sig från hur den kom att bli från och med Gustav Vasa och framåt, 

vilket Conny Blom visat.
49

 Enkelt uttryckt: från en positiv uppfattning om 

fattiga som stående närmare frälsningen än rika, till en negativ där man 

tyckte att alla människor skulle göra rätt för sig in i det sista. Även Blom 

visade att kungen ville få bort den katolska seden att ge för sin själs frälsning 

                                                           
48 Privilegier, Resolutioner och Förordningar för Sveriges Städer, 1523–1560 (PRSS II), 
utg. Ernst Nygren (Stockholm 1932), nr 84; fler skyddsformuleringar: nr 40, 48, 85. 
49 Conny Blom, Hospitalshjon och fribröder. (Lund 1991); Conny Blom, Tiggare, 
tidstjuvar, lättingar och landstrykare. (Lund 1992). 
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eller för ett bättre ”liv” i skärselden. Denna möjlighet var under medeltiden 

bara förunnat de rikare i samhället, menade han. Gustav Vasa motiverade i 

några av sina brev att alla måste kunna få ta del av vården. 

Den egendom och det lösöre som legat till grund för prästernas hållande 

av själamässor och förböner borde enligt reformatorerna i stället komma de 

fattiga i samhället till godo. Frågan är om en så högt uppsatt person som 

kungen förstod hur tätt sammankopplad själavården var med den sociala 

omsorgen och att den sistnämnda i stor utsträckning levde på de tillgångar 

som kloster och konvent fått för den själavårdande verksamheten. Kungens 

idé var att ta de rikas själagåvor till kloster och konvent och flytta dem till 

nystartade hospital. I flera brev till städerna finner vi hur Gustav Vasa slår 

ihop inkomsterna från fattigstugor, helgeandshus och kloster/konvent när 

han bildar nya hospital i städerna.
50

 Ibland flyttade hela den nystartade soci-

ala omsorgen in i franciskanernas forna lokaler. 

Vid Gustav Vasas död tycks den totala omfördelningen av det ekono-

miska underlaget för själavården ha varit lyckosamt genomförd ur ett eko-

nomiskt perspektiv. Kronan hade då fullständig kontroll över de forna regu-

lära och sekulära inkomsterna och putsade ut dem främst i form av spann-

mål till underhåll för biskoparna i stiften och för kyrkoherdarna, för skol-

mästarna och hospitalen i städerna, till domkyrkornas underhåll och till 

underhåll för studenterna vid domkyrkorna.
51

 Men antalet vårdinrättningar i 

städerna hade märkbart reducerats eftersom konventen och gillena hade 

avskaffats. Båda institutionerna hade ägnat sig åt själavård och social om-

sorg. Hur effekterna blivit på landsbygden återstår att undersöka. 

De medeltida gillena och vården –  
ett outforskat område 

Vad som särskilt inte uppmärksammats av forskningen är att Gustav Vasa 

1544 alltså avskaffade sockengillena på landsbygden och gillena i städerna 

”Att gille eller Convivia äro afsagde”.
52

 Som jag nämnde ovan hade gillena 

sina egna präster som vårdade gillesmedlemmarnas själar och i många fall 

                                                           
50 PRFSS 2 nr 69, 84. 
51 Utgiven i Thyselius (1844), s. 414–417. 
52 Thyselius (utg. 1844), s. 192. 
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även stod för kroppsvård. Gillenas insatser för medlemmarnas vård har i 

Sverige inte undersökts. Luther var mycket negativ till gillena som han 

uppfattade som självgoda sällskap för inre beundran.
53

 De medeltida gillena 

är dåligt undersökta och Gustav Vasas brev ger oss viss information om 

mängden gillen som fanns när han ville avskaffa dem. Utifrån denna in-

formation kan forskaren bilda sig en uppfattning om gillenas betydelse som 

själavårdare och vårdare av sjuka och fattiga gillesmedlemmar. 

De Knutsgillen som Curt Wallin studerat tycks alla ha haft en präst an-

ställd som ombesörjde själavården för gillets medlemmar, oavsett var i Nor-

den gillet fanns. Wallin försöker i sin studie från 1984 rekonstruera de me-

deltida Knutsgillenas verksamhet genom att studera de förändringar som 

drevs igenom av reformatorerna. Förändringarna var likartade i Sverige och 

Danmark. En stor del av den medeltida verksamheten ägnades åt att ta hand 

om svaga, sjuka, döende medlemmar. Gillena är värda en djupare studie. 

Avslutning 

Med denna artikel har jag velat visa hur de ekonomiska beslut som togs 1527 

påverkade en stor del av den verksamhet som bedrevs inom såväl den seku-

lära som den regulära kyrkan, och detta mycket snart efter att besluten 

fattats, vilket kan avläsas i brev författade 1527 och 1528. Vad det handlade 

om var att på sikt helt lägga ner den verksamhet som var inriktad mot vår-

den av döda själar. Denna själavård hade framförallt utförts genom hållan-

det av olika sorters själamässor för den döde. Kronan drog in alla de in-

komster som genom donationer tillfallit kyrkor, domkyrkor, kloster och 

konvent för detta ändamål. 

I artikeln har jag också antytt att nedmonteringen av själavården till-

sammans med nedmonteringen av kloster och konvent resulterade i att den 

socialvård (fattigvård, hospitalsvård och äldrevård) som klostren och kon-

venten stod för drabbades. Därmed stod det nya samhället inför svårigheter. 

Gustav Vasa övertog då själv ansvaret för den sociala omsorgen, åtminstone 

i städerna, men breven vittnar om att denna process tog lång tid och mötte 

svårigheter. En djupare studie av hur socialhjälpen drabbades av nedmonte-

ringen av den regulära delen av kyrkan återstår för mig att undersöka. 

                                                           
53 Curt Wallin De nordiska Knutsgillena och reformationen (Tomelilla 1984), s. 25. 
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De präster som hade riktade, själavårdande tjänster avsattes inte direkt 

men posterna tillsattes inte efter deras död (om inte kungen så tillät). De 

manliga tiggarkonventen självdog snabbare än andra därför att deras möj-

lighet att dra in sin andra huvudsakliga inkomst, allmosan, halverades i och 

med besluten 1527. De prästvigda inom tiggarkonventen uppmanades att ta 

tjänst som predikare inom den nya kyrkan. Inom den fick de inte längre ge 

absolution eller föreskriva botgöring, inte heller ge den döende sista smörjel-

sen. Han fick inte heller förrätta mässoffer utan endast erbjuda brödet och 

vinet till Jesu åminnelse. Prästens främsta syssla skulle hädanefter vara att 

undervisa människorna genom att i predikningar förklara Guds ord. 

Den nya tidens människa fick från och med 1527 lov att tänka nytt kring 

sin egen död, sina anförvanters död och sitt liv efter döden. De ritualer 

medeltidsmänniskan var van vid att utföra i livets olika skeden ersattes med 

andra eller försvann. Mottagandet av sakramenten utgjorde inte längre 

vägen till frälsning, påstod de nya prästerna: nattvarden var annorlunda 

(inte längre ett offer), botsakramentet inte längre ett sakrament, inte heller 

sista smörjelsen. I livet efter detta tillbringade man inte längre en tid i 

skärselden. Läsandet eller sjungandet av böner och mässor för döda själar 

fick inte heller förekomma efter besluten 1527. 

Jag hävdar sålunda att besluten 1527 fick genomgripande konsekvenser 

för människornas seder och trosuppfattningar långt innan de spikades i 

ordinantian från 1544. Gustav Vasa var väl medveten om hur människorna 

upplevde det: ”mångom tycker then nylärdom vnderlig vara” skrev han den 

2 juli 1528 i ett brev till biskop Mårten. Under många år skulle allmänheten 

komma att motsätta sig de nya auktoriteterna, särskilt de världsliga, men 

också en och annan omoralisk präst. 

Reformationen må ha varit en lång process, men Gustav Vasa gav den en 

rivstart. De ekonomiska åtgärderna innebar de facto ett dråpslag mot kyrkans 

själavårdande verksamheter och fick omedelbara religiösa konsekvenser. 
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Reformationsmotstånd och en 
kyrkosyn i förändring 

Martin Berntson 

1500-talet var en tid då traditionella auktoriteter utmanades, ifrågasattes och 

i många fall avskaffades. I de teologiska analyserna vändes varje sten meto-

diskt och ingenting var längre med nödvändighet heligt, bokstavligt talat. 

Både i Sverige och i andra delar av Europa samverkade teologer med världs-

lig makt i de omvälvande processer som förändringarna i fromhetslivet 

medförde. Samtidigt stod dessa processer aldrig helt oemotsagda. De nya 

auktoriteterna blev inte med självklarhet släppta över bron till det allra 

heligaste. Folkförsamlingar i olika svenska landskap samlades och samman-

ställde anklagelseskrifter mot kungen, upprorsallianser bildades. Krav ställ-

des på kungen att han skulle ta avstånd från sina onda rådgivare. Då skulle 

både Guds och folkets vrede kunna stillas. Det traditionella katolska from-

hetslivet försvarades med vapenmakt när det så krävdes. 

Orsakerna till upproren var, liksom innehållet i anklagelseskrifterna, av 

mångahanda art. Men under samtliga av de uppror som Gustav Vasa tving-

ades att konfrontera under sin regim, uttrycktes hård kritik mot hans sam-

röre med lutheranerna och mot dessas samfällda ingrepp i kyrkor och klos-

ter. Det är emellertid inte bara upprorsmännens agitationsskrifter som ge-

nomsyras av detta försvar av ett traditionellt fromhetsliv. Också i de brev 

som kungen skrev till upprorslandskapen och i de rapporter som olika med-

lare sammanställde under upproren möter vi en likartad retorik. Att döma 

av dessa källor riktades motståndet förvisso ofta mot hårt skattetryck och 

andra ekonomiska orättvisor men också mot konfiskationerna av kyrkliga 

inventarier som behövdes för mässfirandet, samt mot upplösningen av klos-

ter och konvent, mot kränkningar (både verbala och fysiska) av helgon och 

helgonbilder, mot ifrågasättanden av sakramentens status som heliga hand-

lingar. Det riktades också kritik mot det kanske mest oerhörda, att man i 

Stockholm hade börjat fira mässa på svenska och att man sjöng svenska 

”visor” i kyrkan. 



 

 34 

Denna typ av anklagelsepunkter var i omlopp under de tre dalupproren 

(1525, 1527 och 1531) samt under det så kallade ”Västgötaherrarnas uppror” 

1529. Också under Dackeupproret 1542–1543 uttrycktes kritik mot kungen 

för dennes konfiskationer av kyrksilver jämte den förändring av mässan som 

vid denna tid skett i hela landet, samt mot det pågående avskaffandet av så 

kallade sakramentalier i form av vigt vatten, salt, olja och palmblad.
1

 Från 

Dackeupproret härrör också de ofta citerade orden om att det på grund av 

silverkonfiskationerna snart var lika ljuvt att vandra i en öde skog som i en 

kyrka och att förändringarna av mässformen inneburit att en pojke vid en 

dyngvagn snart kunde vissla fram mässan.
2

 

De flesta av dessa uppror bemöttes från regeringsmaktens sida, åt-

minstone till en början, med pennan snarare än svärdet. Det gavs från 

kungens sida rikhaltiga löften om att allt skulle förbli som det alltid hade 

varit. Med facit i hand vet vi att detta antingen var lögner eller på sin höjd 

önsketänkande. Likväl ser vi flera hundra år senare hur delar, eller kanske 

möjligen fragment, av det fromhetsliv som försvarades i agitationsskrifterna 

trots allt levde kvar. Under 1600- och 1700-talen ger olika vittnesbörd vid 

handen att bondemenigheter bevarat gamla katolska sedvänjor som inte helt 

passade in i den evangeliska fromhetskultur som den världsliga och kyrkliga 

överheten förespråkade. Det fanns långt in på 1600-talet kvar kult av vissa 

helgon vilka fortsatte att vördas genom mässfirande och processioner.
3

 Dess-

utom fortsatte folk på olika håll att fira formellt sett otillåtna och avskaffade 

helgdagar.
4

 Andra bruk som kan ha medeltida rötter, åtminstone när det 

gäller de inre drivkrafterna bakom fenomenet, är dels seden att betrakta 

vissa kyrkor som så kallade offerkyrkor, d.v.s. som innehavare av en större 

helighet än andra kyrkorum,
5

 dels den så kallade eftermässningen som inne-

                                                           
1 En systematisk genomgång av anklagelserna mot regeringsmakten finns i Martin 
Berntson, Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525–1544 (Skellef-
teå 2010), s. 229–274. 
2 Om källorna till dessa ord, se Berntson (2010), s. 238–251. 
3 Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett mo-
dernt år i Sverige 1500–1800 (Göteborg 1994), s. 90–94. 
4 Malmstedt (1994), s. 76–79. 
5 Se Monica Weikert, I sjukdom och nöd. Offerkyrkoseden i Sverige från 1600-tal till 
1800-tal (Göteborg 2004); i enstaka fall går det att relatera offerkyrkoseden till kvar-
levande helgonkult och till förekomsten av offerkällor, se Weikert (2004), s. 219; om 
kvarlevande katolska sedvänjor, se även Hilding Pleijel, Hustavlans värld. Kyrkligt 
folkliv i äldre tiders Sverige (Stockholm 1970), s. 163–179. 
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bar att församlingen upprepade vad prästen sjöng eller sa, en praxis som kan 

tolkas som en vördnad för de heliga orden.
6

 

De åsiktsbrytningar som vi ser uttryck för under upproren när det gäller 

den reformatoriska omdaningen av kult och fromhetsliv kan förklaras på 

många olika sätt, likaså orsakerna till deras envisa fortlevnad. I det senare 

fallet har traditionalismen inom de breda folklagren förklarats både med 

utgångspunkt i riternas sociala betydelse,
7

 och i deras betydelse för det för-

moderna agrara samhällets sätt att med hjälp av traditionell religionsutöv-

ning bevara en god relation till den gudomliga världen som garant för in-

omvärldslig stabilitet.
8

 

Ett ännu oprövat sätt att analysera dessa brytningar är att låta dem rela-

teras till den samtida teologiska diskussionen om hur ”kyrkan” såsom in-

stitution och väsen kunde förstås. Ett sådant så kallat ecklesiologiskt per-

spektiv kan motiveras av två anledningar. För det första utgjorde åsiktsbryt-

ningarna om vad kyrkan ytterst kunde förstås som en viktig del av reformat-

ionens teologiska grundproblematik. De meningsmotsättningar som rådde i 

                                                           
6 Göran Malmstedt, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige 
(Lund 2002), s. 134, 161. 
7 Som exempel kan nämnas att seglivade traditionella folkliga bruk kring kyrktag-
ningsceremonin har betraktats som resurs för en reglering av ära och status i lokal-
samhället, se Annika Sandén, Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och 
välfärdsstrategier i Linköping 1600–1620. Andra upplagan (Linköping 2006), s. 155–

156. Likaså har det till synes oordnade beteendet i 1600- och 1700-talens kyrkorum 
förklarats med att det, utöver brist på religiös motivation och avsaknad av inre driv-
krafter för ett anammande av evangelisk fromhetskultur, fanns traditionella inslag i 
gudstjänstfirandet som kunde ha en social betydelse. Det var helt enkelt önskvärt att 
kunna träffas, prata och festa på söndagen. Till bilden hörde också prästens lokala 
ställning. Han hade inte den auktoritet som radikala förändringar krävde, Malms-
tedt (2002), s. 168–169. 
8 Till dessa trosföreställningar hör exempelvis tanken på upprätthållandet av tradit-
ionella sedvänjor som en garant för stabilitet i landet, upprätthållandet av den kunde 
betraktas som garant för fred, god årsväxt m.m., Malmstedt (1994), s. 193–194; se 
även Martin Berntson, Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och kon-
vent i Sverige 1523–1596 (Skellefteå 2003), s. 299–303; Per Stobaeus, Hans Brask. En 
senmedeltida biskop och hans tankevärld (Skellefteå 2008), s. 118–122; Berntson (2010), 
s. 296–299. Likaså kunde inslag i traditionellt fromhetsliv knytas an till så kallad 
magi, i synnerhet ”oskadlig magi”. Denna form av magi hade inte sällan en praktisk 
funktion, som att få boskapen att trivas, Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på 
magi i 1600- och 1700-talets Sverige (Stockholm 1999), s. 284ff. Likaså kan offerkyrko-
seden betraktas som ett sätt att ”höja rösten” i kommunikationen med det gudom-
liga, se Weikert (2004), s. 226. 
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fråga om kyrkans väsen har också uppfattats som grundläggande för förståel-

sen av många andra samtida teologiska kontroversfrågor.
9

 För det andra fick 

den lärda ecklesiologiska diskussionen flera direkta konsekvenser för det 

praktiska fromhetslivets utformning. 

Utgångspunkten för denna artikel är följaktligen att insikter i reformat-

ionstidens ecklesiologiska brytpunkter kan ge oss en förståelse för både 

orsakerna till de till synes brutala ingreppen i det traditionella fromhetslivet 

och för det motstånd som riktades mot dessa ingrepp, ett motstånd som 

alltså i detta perspektiv skulle kunna förstås som ett svar på en ecklesiologi i 

förändring. Den grundläggande problematiken för denna studie består i att 

de ingrepp i fromhetslivet som reformationsmotståndet till stor del kretsar 

kring, beror på att fromhetslivets praktiska uttrycksformer genom reforma-

torernas omdaningar kom att uppfattas som något annat än vad de tidigare 

hade varit. 

Min avsikt är därför att undersöka vad ett ecklesiologiskt perspektiv 

skulle kunna bidra med när det gäller förståelsen av motståndet mot reform-

ationen i Sverige. Ecklesiologin blir ett prisma genom vilket två fenomen 

belyses: dels uttrycket ”Guds tjänst”, som användes av både reformationens 

förespråkare och av dess motståndare, dels förändringen av helighetens 

innehåll under den aktuella perioden, en förändring som också är av bety-

delse för att förstå delar av upprorsmotståndet. 

Ecklesiologi, antropologi och helighet 

En av de auktoriteter som ifrågasattes under reformationen var kyrkans 

liturgi (det vill säga den formaliserade formen av gudstjänstutövning). Dit-

tills hade liturgin kunnat betraktas som en av kyrkans så kallade auctorita-

                                                           
9 Jean-Marie Tillard menar att frågan om rättfärdiggörelse genom tron inte var 
någon avgörande fråga under reformationstidens motsättningar, snarare var denna 
läropunkt enligt Tillard relaterad till den grundläggande problematiken kring relat-
ionen mellan Kristus, kyrkan och Bibeln, se Jean-Marie Tillard, ”Vi är olika”, i 
Signum 1986/6 (s. 147–153), s. 150. Ecklesiologins grundläggande betydelse lyfts också 
fram av Rowan Williams som hävdar att ”reformationsdebatten” ytterst handlade 
om var den (verkliga) katolska kyrkan gick att finna någonstans, en problematik som 
reformatorerna enligt Williams löste genom att hävda att den medeltida katolska 
kyrkan helt enkelt hade upphört att vara en kyrka, se Rowan Williams, Why study the 
past? The quest for the historical church (London 2005), s. 63. 
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tes.
10

 Liturgin förväntades ha en större auktoritet för trosnormen än exem-

pelvis universitetslärarnas teologiska utredningar. Liturgin hade till stor del 

sin auktoritet i kraft av att den utgjorde en viktig del av den tradition som 

kyrkan hade ärvt från apostlarna, vilka de troende vid mässfirandet uppfat-

tades stå i en direkt kontinuitet med, något som medförde att den betrakta-

des som en del av Guds uppenbarelse. Under reformationen förlorade de 

liturgiska handlingarna visserligen knappast sin betydelse – man fortsatte ju 

att fira gudstjänst, men vi kan dock skönja en attitydförändring där liturgin 

upphörde att vara en auktoritet i sig själv och istället blev föremål för för-

ändring i enlighet med reformatorisk bibeltolkning.
11

 

Med reformationstiden följer i den västliga kyrkan en förändring av 

principen ”lex orandi, lex credendi” (en sats som fritt översatt kan lyda: 

”bönens lag är trons lag” eller ”så som man ber, så tror man”), en princip 

kan tolkas som att de liturgiska traditionerna var konstitutiva för och till-

handahöll ramarna för trosinnehållet. Utgångspunkten var den fornkyrkliga 

principen att den liturgiska traditionen fanns före bekännelse- och kanon-

bildning. För reformatorerna kom trons lag i form av bibelteologisk akade-

misk analys och bekännelsebildning att vara grundläggande för en föränd-

ring av bönens lag, det vill säga de rituella uttrycksformerna: så som man 

trodde, så skulle man fortsättningsvis också be.
12

 

Denna auktoritetsförändring kan relateras till de successivt framväxande 

skillnaderna mellan katolsk och evangelisk syn på vad ”kyrkan” var. Den 

kristna antropologin i den västliga kyrkan byggde, både före och efter re-

formationen, på utgångspunkten att alla människor föds in i ett tillstånd av 

synd och skuld som människan på egen hand inte kan frigöra sig från. Det 

katolska perspektivet är till viss del påverkat av kyrkofadern Augustinus, 

som menade att människan under sitt livslopp söker efter frigörelse och 

lockas i denna process av skönhet, godhet och sanning i tillvaron. Genom 

dessa fenomen driver Gud människan till nåden. Guds nåd både frigör 

människans frihet och samverkar med denna frihet och ger henne kraft att 

                                                           
10 Kevin W. Irwin, Context and text. Method in liturgical theology (Collegeville 1994), 
s. 11. 
11 Irwin (1994), s. 11. 
12 Irwin (1994), s. 11, 15; Geoffrey Wainwright, Doxology. The praise of God in wor-
ship, doctrine and life. A systematic theology (New York 1980), s. 251, 263–264. 
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utföra gärningar som ger frälsning. I denna process är kyrkans uppgift att 

förmedla och göra nåden tillgänglig.
13

 

Ecklesiologi inom den förreformatoriska kyrkan 

Uppfattningen att kyrkan hade en funktion som kärl för Guds nåd och 

tanken på en samverkan mellan denna nåd och den gudssökande männi-

skan, bidrog till att den kristendom som genomsyrade det förreformatoriska 

samhället kom att präglas av vikten att så i en gemenskap vilken genom 

iakttagandet av vissa ceremonier och sedvänjor levde i och upprepade Kristi 

försoning.
14

 Andrew Louth har hävdat att dogmer, idéer och ord i denna 

fromhetskultur var av underordnad betydelse. Liturgin tjänade syftet att föra 

in människan i en gemenskap med både den transcendenta världen och med 

andra troende. Deltagandet i liturgin var enligt detta synsätt en sinnlig 

upplevelse där Kristi mysteriösa frälsningshandlande uppenbarades för 

människan. Detta mysterium beskrevs som något outgrundligt som inte 

kunde förklaras på ett rationellt sätt. Det primära var att utföra riterna på 

samma sätt som under tidigare generationer.
15

 Den förreformatoriska from-

hetskultur som här översiktligt har tecknats fick två direkta konsekvenser för 

människan. 

För det första var hon beroende av att det heliga, den transcendenta 

världen, manifesterades på ett konkret sätt i den synliga världen. Det litur-

giska livet med dess många fysiska objekt, som hostian, vinet, saltet, vaxljus-

en, askan, palmbladen, vattnet, ja även prästen som ämbetsutövare, var 

jämte andra fysiska objekt som klostren (och dess invånare) och reliker 

synnerligen betydelsefulla i den fromhetskultur som omförhandlades under 

reformationen. Sakrament, sakramentalier (vigd olja, ljus, palmblad etc.), 

helgonbilder, kloster, vigda präster, var i detta perspektiv manifestationer av 

                                                           
13 Se Roger Haight, Christian community in history. Vol. 1. Historical ecclesiology (New 
York & London 2004), s. 233–234. 
14 Adolf Martin Ritter, “Church, 2.2. Historical constructs and theories”, i The 
encyclopedia of Christianity. Vol. 1 (Grand Rapids 1999), s. 483. 
15 Andrew Louth, Discerning the mystery. An essay on the nature of theology (Oxford 
1983), s. 73–75, 89, 91–95. 
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den absoluta verkligheten,
16

 och kontakten med dem gav ordning, tröst och 

salighet.
17

 De utgjorde, med Alf Härdelins ord, ”genombrutna ytor”.
18

 

För det andra inbjöd den kollektivism och gemenskapstanke som ge-

nomsyrade det förreformatoriska fromhetslivet till en familjär inställning till 

det heliga. Gemenskapen var en förutsättning för gudsmötet. Denna ge-

menskap bestod både av andra troende, av ämbetsutövare som präster, bis-

kopar, munkar och nunnor och den transcendenta världens avlidna troende, 

helgon, änglar och Gud. Man samverkade både som gemenskap och som 

individ med Gud i frälsningsprocessen. 

Bild 1. Träskulpturer, föreställande helgon, från Skallmeja i Västergötland tillver-
kade under senare delen av 1400-talet. Foto: Lennart Karlsson. 

16 Den rumänske religionshistorikern Mircea Eliade driver tesen, att för att förstå 
religiösa riters betydelse i det förindustriella samhället, bör man vara medveten om 
motsatsförhållandet mellan heligt och profant. Den stora skillnaden mellan heligt 
och profant består enligt Eliade i att det heliga för människan manifesterar sig som 
hierofanier, ”manifestationer av det heliga”. Det heliga är i och genom dessa hierofa-
nier något som alltid är upphöjt eller annorlunda i relation till det profana. Männi-
skans strävan i det förindustriella samhället var, att leva nära dessa heliga, vigda 
föremål. Orsaken var att de besatt helig kraft och utgjorde uttryck för ”den verkliga 
verkligheten”, se Mircea Eliade, Heligt och profant. Om det religiösas väsen (Göteborg 
2008), s. 19–22. 33, 49–50. 
17 Berntson 2010 s. 349. Att det katolska medeltida fromhetslivet på tyskspråkigt 
område var livaktigt även före reformationen och att heliga objekt vid denna tid 
tillmättas större betydelse än under tidigare perioder, poängterades redan av Bernd 
Moeller i hans klassiska inlägg ”Probleme der Reformationsgeschichtsforschung”, i 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 76 (246–257) (1965), s. 254; perspektivet har därefter 
utforskats av bland andra Robert W. Scribner, se främst hans Popular culture and 
popular movements in Reformation Germany (London & Ronceverte 1987), s. 1–47. 
För Englands del har likartade perspektiv diskuterats av Eamon Duffy i The stripping 
of the altars. Traditional religion in England 1400–1580 (New Haven & London 1992). 
18 Alf Härdelin, Världen som yta och fönster. Spiritualitet i medeltidens Sverige (Stock-
holm 2005), s. 513. 
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Ecklesiologi inom tidig luthersk tradition 

Vad som främst utmärkte Martin Luthers och många av de andra reforma-

torernas kyrkosyn i jämförelse med den katolska var, att han betraktade 

kyrkan primärt såsom de heligas samfund, som var en (osynlig) gemenskap 

av alla troende i hela världen. Eftersom Luther menade sig se en hel del 

missbruk i den synliga, jordiska, kyrkan, kunde han konstatera att den till 

viss del behärskades av synden. Detta ledde honom till hans uppfattning att 

den sanna kyrkan, ”de heligas samfund”, måste vara något andligt. Kyrkan 

var för Luther en gemenskap av troende som fått nåden att ta emot Guds 

ord. Detta synsätt kan relateras till hans uppfattning om att människan blir 

rättfärdig endast genom tro, en lärosats som utgör en viktig förutsättning för 

hans ecklesiologi.
19

 

I de Schmalkaldiska artiklarna (som sammanställdes av Luther år 1537) 

uppgavs att ett barn på sju år numera visste vad kyrkan var, nämligen de 

heliga troende och ”fåren som hör sin herdes röst”.
20

 Luther förespråkade 

alltså en syn på kyrkan enligt vilken den var en gemenskap, eller ett ”folk”, 

som tagit emot Guds ord och därigenom genom tron på Kristus tagit emot 

helig Ande. Detta synsätt uttrycktes gentemot synen på kyrkan såsom syno-

nym med en hierarki bestående av påve, biskopar, präster och munkar.
21

 

Även för Luther var alltså kyrkan en gemenskap men en gemenskap med en 

relativt passiv roll i frälsningsprocessen: man tog emot helig Ande och var 

som får vilka lyssnade på sin herdes röst. 

Den sanna kyrkan var följaktligen för Luther inte kroppslig utan andlig. 

Den jordiska, synliga, kyrkan var därför inte identisk med ”de heligas sam-

fund”; det rådde en skillnad mellan den andliga inre och den yttre, kropps-

liga kristenheten. Även om de alltså inte var identiska behövde de inte heller 

betraktas som åtskilda, de hörde ihop som själen hörde samman med krop-

pen.
22

 Men påven och biskoparna kunde i Luthers kyrkosyn inte betraktas 

som kännetecken för den sanna kyrkan. Dess kännetecken utgjordes, enligt 

19 Bernhard Lohse, Martin Luther’s theology. Its historical and systematic development 
(Minneapolis 1999), s. 278–280. 
20 Schmalkaldiska artiklarna, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Femte upplagan 
(Stockholm 1985), s. 335. 
21 Leif Grane, Vision och verklighet. En bok om Martin Luther (Skellefteå 1994), s. 
218–219. 
22 Se Lohse (1999), s. 284. 
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den teologi som Luther företrädde under 1520-talet, istället av dopet, natt-

varden och evangeliet.
23

 Denna kyrkosyn kom till uttryck i Confessio Au-

gustana av år 1530: 

Vidare lära de, att en helig kyrka skall äga bestånd till evärderlig tid. Men 
kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangeliet rent förkunnas och sakra-
menten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara ense i 
fråga om evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke 
nödvändigt, att nedärvda människobud eller religiösa bruk eller yttre av 
människor föreskrivna former för gudsdyrkan överallt äro lika.

24

 

Den ”kyrka” som åsyftas i Confessio Augustana är den inre, andliga, kyrkan 

som alltså inte är helt frikopplad från yttre kännetecken (förkunnandet av 

evangeliet och sakramentsförvaltningen). I formuleringen sker en avgräns-

ning både mot det katolska sättet att låta den inre och yttre kyrkan sam-

manfalla, och mot den så kallade svärmiska uppfattningen att kyrkan enbart 

var en förening som bands samman av människors personliga kvalifikation-

er.
25

 Att ”tro” innebar att förlita sig på Guds ord och sakramenten, det vill 

säga de så kallade ”nådemedlen”, vilka de heligas samfund inte kunde sär-

skiljas från. Genom evangeliets förkunnelse och sakramentsförvaltningen 

skapar helig Ande tro i människans hjärtan.
26

 Samtidigt var dessa yttre kän-

netecken ingen objektiv garanti för att sann tro förelåg. Tron var osynlig 

varför alla som brukade nådemedlen inte nödvändigtvis behövde ha tron.
27

 

Mot den katolska mässoffertanken ställde Luther läran om ett allmänt 

prästadöme, vilken var en för Luther given konsekvens av hans lära om 

rättfärdiggörelsen.
28

 Utan att förneka betydelsen av ett läroämbete var upp-

fattningen att alla troende var ”präster” vilka kunde ha kunskap om och 

direkt tillgång till Guds Ord. Frälsningen byggde på att den enskilde indivi-

23 Leif Grane, Confessio Augustana med noter och kommentarer. Orientering i den 
lutherska reformationens grundtankar. Andra upplagan (Stockholm 1979), s. 70–72. 
24 Confessio Augustana, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Femte upplagan (Stock-
holm 1985) (s. 51–90), s. 59 (art. VII). 
25 Grane (1979), s. 72. 
26 Grane (1979), s. 72. Luther kom sedermera att utöka antalet kännetecken för den 
sanna kyrkan, se härvid exempelvis Lohse (1999), s. 284; Avery Dulles, Models of the 
church (New York 2002), s. 116–117. 
27 Grane (1979), s. 75. 
28 Se Ritter (1999), s. 485–486. 
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den såsom delaktig i detta allmänna prästadöme, läste eller hörde Guds Ord 

och att en känsla av ansvar för den enskildes kall därigenom väcktes.
29

 

Olaus Petri tog i likhet med Luther och andra reformatorer avstånd från 

tanken på ”kyrkan” som den synliga kyrkans strukturer och hierarkier. Gud 

var en ande och bodde inte i hus byggda av människor utan i ett andligt hus 

i form av människans själ. Kyrkobyggnaden var ett Guds hus genom att 

Guds ord förkunnades där, men inte för att det skulle vara en Guds speci-

fika boplats. Också Olaus Petri betonade den gemenskapsaspekt som rätt-

färdiggörelsen krävde: rättfärdiggörelsen var inte något individualistiskt eller 

”spiritualistiskt” projekt utan var anknutet till verksamheten i kyrkobyggna-

den, främst det förvaltande av nådemedlen som där ägde rum. I likhet med 

Luther betonade Olaus Petri följaktligen att den sanna kyrkan var ett and-

ligt rike som utgjorde summan av alla troende på hela jorden.
30

 Olaus Petri 

skilde sig emellertid från både Luther och Confessio Augustana genom att 

han inte lade samma vikt som dessa vid kyrkans yttre kännetecken. Visserli-

gen medgav han att helig Ande nådde människan genom Ordet och sakra-

menten, men han lade inte samma tonvikt som Luther vid att denna sanna 

kyrkan inte kunde finnas där dessa nådemedel inte fanns. Han hade inget 

större intresse av att utreda relationen mellan de utvaldas samfund och den 

yttre kyrkan; något som enligt Sven Ingebrand kan bero på Olaus Petris 

betoning av predestinationen och av Andens verksamhet i människans själ.
31

 

Utmärkande för Luthers kyrkosyn var också friheten i de skilda bruken. 

Man fick inte binda tron vid människostadgar som inte var nödvändiga för 

frälsningen. Allmänna kyrkliga bruk var inte nödvändiga för frälsningen 

men kunde bevaras för att skapa enhet. Det enda som krävdes var rätt för-

kunnelse och sakramentsförvaltning, allt annat var mänskliga traditioner 

som man i princip kunde ha och mista.
32 

 

29 Yves Congar, “Church, ecclesiology”, i The encyclopedia of religion. Vol. 3 (New 
York 1986), s. 483–484. 
30 Sven Ingebrand, Olavus Petris reformatoriska åskådning (Uppsala 1964), s. 311–312. 
Eftersom Olaus Petri betonade predestinationen, det vill säga tanken att Gud av 
evighet har bestämd vilka som skall tillhöra den sanna kyrkan, blir den kyrka han 
talar om enligt Ingebrand snarast summan av de predestinerade, se Ingebrand (1964), 
s. 312–313.
31 Ingebrand (1964), s. 315–316.
32 Grane (1979), s. 75–76; Roger Haight, Christian community in history. Vol. 2.
Comparative ecclesiology (New York & London 2005), s. 70–76. 
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Förändringen av de t  he l iga  

Luthers och de andra reformatorernas åtskillnad mellan den inre och den 

yttre kyrkan samt relativiseringen av de olika liturgiska bruken bidrog till att 

det under reformationen skedde en omdefiniering av ”heligheten”, något 

som medför att tidigare bärare av helighet, som sakramentalier, helgon, 

kloster och vissa riter, ifrågasattes för att snart nog avskaffas. Vi ser en över-

gång från en fromhetskultur där upplevelse och delaktighet i de heliga 

mysterierna ersattes av en fromhetskultur med en tydligare didaktisk prägel. 

När det gäller förändringen av vad som kan kallas ”heligt” kan det vara 

belysande med den förvisso polemiska upplysningen i de Schmalkaldiska 

artiklarna, där frågan om vad kyrkan ”är” anknöts till frågan om vad helig-

het är för något: ”Ty heligheten består icke i kyrkliga skrudar, tonsurer och 

andra ceremonier, som de utan stöd i den heliga Skrift uppdiktat, utan i 

Guds ord och den rätta tron”.
33

 

I det lutherska sammanhanget var kyrkan fortfarande ett heligt rum men 

heligheten satt inte i ”murarna” utan i de aktiviteter som bedrevs innanför 

dessa murar.
34

 I den syn på heligheten som Luther företrädde blev dess inne-

håll både snävare och vidare. Å ena sidan inskränktes, som synes av citatet 

ovan, heligheten till helig Andes sätt att skänka tron på Kristus till männi-

skorna. Å andra sidan innebar detta heliggörande något som berörde hela 

den kristna existensen även i vardagslivet. Denna syn på helighet kan belysas 

av ett citat ur Om koncilierna och kyrkan (1539): 

Ty kristen helighet, eller den helighet som är gemensam för kristenheten, 
finns då den helige Ande ger människor tro på Kristus och så helgar dem, 

33 Schmalkaldiska artiklarna, s. 335. 
34 Se härvid Anders Jarlert, ”Genom heligt bruk avskilt till allmännelighet. Det 
reformerade kyrkorummet enligt Kyrkoordningen 1571”, i Kyrkohistorisk årsskrift 
(1995), s. 99. Avery Dulles menar att den centrala skillnaden mellan katoliker och 
”protestanter” är deras oenighet om huruvida Guds ord eller den sakramentala 
handlingen är det centrala, Dulles (2002), s. 162–163. I likhet med katolsk teologisk 
tradition menade Luther att nådemedlen verkade oavsett prästens personliga kvalifi-
kationer, dock inte, såsom katolikerna menade, genom att han i sin vigning fått 
character indelebilis (en outplånlig karaktär) utan genom att han genom sitt uppdrag 
som präst tjänade församlingen med Guds ord som uppfattades som verkningskraf-
tigt i sig självt, Grane (1979), s. 80. Anders Jarlert uttrycker skillnaden på följande 
sätt: ”Heligheten uppfattas som innesluten i Guds befallning och löfte men aldrig 
som en följd av människans vigande av murar och stenar”, Jarlert (1995), s. 102. 
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Apg. 15[:9], det vill säga att han förnyar hjärta, själ, kropp, gärningar och liv, 
och skriver in Guds bud inte på tavlor av sten, men i hjärtan av kött, 2 Kor. 
3[:3].

35

 

Heligheten blir därmed något operationellt, osynligt, nästintill ett inre ske-

ende, och i jämförelse med den katolska fromhetskulturen blir den påtagligt 

immateriell. För det första frikopplas den kroppsliga, synliga, kyrkan från 

den – sanna – osynliga kyrkan, det vill säga de heligas samfund. Den sanna 

kyrkan är alltså ytterst något immateriellt (men kan ta sig vissa synliga ut-

tryck). För det andra fästs liten eller ingen helighet vid vigda, materiella ting 

som olja, vaxljus, helgonbilder, aska etc., något som byggde dels på uppfatt-

ningen att de inte besatt någon helighet i sig själva, dels genom att de redu-

cerades till människobruk. 

Också prästen fråntogs helighet då hans funktion försköts från de and-

liga kvalifikationer som han meddelats genom sin vigning, till hans uppgif-

ter inom läroämbetet. Det går visserligen att hävda att kyrkan inom luthersk 

tradition, exempelvis i Confessio Augustana, också har yttre kännetecken. 

Dessa var dock reducerade och var tydligt underordnade eller orienterade 

mot Ordets funktion. Det är i det perspektivet inte svårt att förstå Max 

Webers uppfattning att reformationen bidragit till moderniseringsprocessen 

bland annat genom att teologer som Calvin och Luther verkade för att ”av-

förtrolla” världen genom att förkasta alla magiska och sakrala medel för att 

nå frälsning.
36

 

35 D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (WA) 50 (Weimar 1914), s. 626;
översättningen är hämtad från Martin Luther, Om koncilierna och kyrkan (Vasa 
1994), s. 164.  
36 Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Lund 1978), s. 49. I 
samma anda har Keith Thomas menat att magin rensades ut ur det europeiska 
samhället bland annat genom reformationens förnekande av värdet i kyrkans ritua-
ler, se Keith Thomas, Religion and the decline of magic. Studies in popular beliefs in 
sixteenth and seventeenth century England (New York 1997), s. 52, 77. Även om det 
weberska synsättet kan kritiseras med att världen fortfor att, åtminstone bland ge-
mene man, vara “förtrollad” både under och efter reformationen (se härvid Robert 
W. Scribner, Religion and culture in Germany (1400–1800) (Leiden 2001), s. 346–365),
behöver denna strävan såsom kyrkopolitiskt ideal inte förnekas.
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Vikt en av kun skap  

Från att ha stått i en religiös kultur präglad av att vara del av kyrkan såsom 

en gemenskap vilken genom rituell aktivitet upprepade Kristi försoning på 

korset, ställdes nu – tydligare – krav på att folket skulle förstå ritualerna. 

Både ur ett humanistiskt och ett reformatoriskt perspektiv ansågs riterna 

sakna egenvärde i kraft av att de utfördes; de var enbart värdefulla i den mån 

de fick praktiska resultat, exempelvis förbättring av folkets moraliska livsfö-

ring.
37

 Visserligen var grundläggande troskunskap viktig även tidigare, men 

vi ser, åtminstone i reformatorernas polemik, en viss accentförskjutning mot 

högre värdering av inre kunskap på bekostnad av utförande av de yttre bru-

ken. Sålunda kunde Olaus Petri år 1531 hävda att mässan måste firas på 

svenska för att den skulle kunna ge goda frukter i människans liv. Om mäs-

san inte gick att förstå var den i princip helt meningslös eftersom den då 

inte kunde vara till nytta eller gagn. 

Även nattvarden hade en didaktisk funktion, ja den var närmast att anse 

som en predikan i ritens form.
38

 På ett likartat sätt kunde Peder Laurentsen i 

Danmark år 1530 förklara att nattvardsfirandet var till för att minnas Kristi 

lidande och död och fungerade som en pant eller stadfästelse på syndernas 

förlåtelse. Av den anledningen skulle mässan firas på danska så att vanligt 

folk kunde förstå, påverkas och uppväckas till att minnas Kristi försonande 

handling.
39

 

I rituella handlingar som exempelvis sjukbesök och dödsberedelse skedde 

en attitydförändring i handböckerna. Medan det fysiska agerandet i form av 

sakramental gemenskap och användande av vigvatten och vaxljus tidigare 

hade varit i fokus riktades i de reformatoriska handböckerna uppmärksam-

heten snarare mot Ordet i form av förmaningar och tröstande förklaringar.
40

 

Förutsättningen för att kunna skilja ut vad som var rätt tro var god lär-

dom, vilken förmedlades genom predikan. Fromhetslivet fick därmed en 

didaktisk prägel, något som var särskilt markant i Philipp Melanchtons 

utläggningar, där kyrkan närmast blev en skola. Härvid kan vi se en betydel-

37 Se diskussionen i Berntson (2010), s. 225–227. 
38 Olaus Petri, Samlade skrifter (fortsättningsvis förkortat OPSS) II (Uppsala 1915), s. 
392–395. 
39 Peder Laurentsen, Malmøbogen (Kjøbenhavn 1868), fol. 21. 
40 Se Stina Fallberg Sundmark, Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk 
medeltida och reformatorisk tradition (Skellefteå 2008), s. 257. 
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sefull nyansskillnad inom den evangeliska traditionen med skilda betoningar 

hos Luther och Melanchton som av Birgit Stolt sammanfattas: ”medan 

Luther såg den [församlingen] som en gemenskap av troende kristna, ett 

tempel åt den Helige Ande, såg Melanchton Kyrkan mest som en skolsal”.
41

 

Det synsätt som Melanchton representerade skulle komma att komma till 

uttryck i exempelvis 1571 års Kyrkoordning i vilken kyrkobesökarna omtala-

des som ”åhörare”.
42

 

Det bör klargöras att det reformatoriska synsättet, som antytts, inte in-

nebär att människan förväntades vara ”passiv” i sitt samhälleliga beteende.
43

 

Tvärtom kunde Luther och andra reformatorer betona att goda och kärleks-

fulla gärningar var en konsekvens av rättfärdiggörelsen. Även om synen på 

rättfärdiggörelse och kyrkans väsen i luthersk teologi alltså knappast innebar 

att människan såsom subjekt blev passiv i sitt mellanmänskliga agerande, 

innebar hennes passivitet i frälsningsprocessen att kyrkans ritualer kom att 

tillmätas ett annat värde än vad som tidigare hade varit fallet. Vi bör samti-

digt vara medvetna om att detta snarast rör sig om en accentförskjutning. På 

lutherskt område blev kyrkans riter långtifrån värdelösa, och likaså var den 

inre personliga inställningen av stor vikt även i katolska sammanhang. 

Ecklesiologi och synen på människans aktivitet 

Dessa två grundläggande ecklesiologiska synsätt skapade olika förutsättning-

ar för spiritualitet och fromhetsliv. Men de uttrycker också olika antropolo-

41 Birgit Stolt, “På väg mot en evangelisk kyrka i svensk tradition”, i Sven-Åke Se-
lander (red.), Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv. Svenskt Gudstjänstliv årg. 79 
(2004), s. 46. 
42 Se härom Malmstedt (2002), s. 31; Stolt (2004), s. 47. 
43 På ett sätt innebar reformationen ett försvårande på både politiskt och teologiskt 
plan av kollektiv handling och möjligheten att göra aktivt motstånd. Inom medel-
tida katolsk teologi och även i både världslig och kanonisk lag fanns stöd för tanken 
att göra uppror mot furstar som på ett tyranniskt sätt åsidosatte lag och rätt eller gav 
stöd åt heretiker, se Berntson (2010), s. 217–219. Hos reformatorerna är inställningen 
till uppror mot en legitim furste mer komplex. Å ena sidan kunde Luther rekom-
mendera passivt motstånd eller tålamod, i värsta fall flykt, som förhållningssätt till 
okristliga härskare, se härvid Ernst Troeltsch, The social teaching of the Christian 
churches. Vol. II (Louisville 1992), s. 548. Å andra sidan finns hos Luther och andra 
reformatorer en statsrättslig argumentationslinje som gör gällande att det faktiskt 
fanns en ”lydnadsgräns” då furstar agerade allt för tyranniskt, se Otfried Czaika, 
Elisabet Vasa. En kvinna på 1500-talet och hennes böcker (Stockholm 2009), s. 78–79.  
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gier; två sätt att betrakta människans aktivitet inför Guds ansikte.
44

 Å ena 

sidan en tanke på människan såsom passiv individ, och å andra sidan som 

delaktig i en aktiv gemenskap. I ett katolskt perspektiv ser vi ett tydligare 

bejakande av tanken på att kyrkan och dess folk tar en aktiv del i frälsnings-

processen, medan vi i luthersk tradition ser en tydligare betoning av männi-

skans passivitet i samma process (något som förstås inte utesluter att hon är 

aktiv i sin respons på denna process).
45

 

Stephan Borgehammar har betonat att kyrkans aktivitet härigenom får 

olika betydelse. Medan kyrkan i katolskt perspektiv intar en ”förmedlande 

roll” i frälsningsprocessen, utgår exempelvis lutheraner vanligtvis från att det 

är Gud som ensam frälser människan med sitt Ord (som förmedlas genom 

den kyrkliga gemenskapen) som enda medlande instans. Borgehammar 

menar att de olika perspektiven bottnar i synen på Kristi relation till kyrkan. 

I katolskt perspektiv utgör kyrkan Kristi kropp och är delaktig i Guds eget 

väsen. Genom mässoffret bär Kristus fram sig själv genom kyrkan ”samtidigt 

som kyrkan offrar sig själv åt Gud i förening med Kristus”.
46

  

Denna åsiktsbrytning, som berör frågan om huruvida kyrkan har en ak-

tiv del i Kristi försoning och frälsande handling, tar sig också uttryck i an-

tropologin genom den direkta frågan: är människan alls aktiv i förhållande 

till Gud? Övergången från katolskt till lutherskt fromhetsliv innebar en 

övergång från en uppfattning att den enskilde individen i sin väg mot fräls-

ningen var beroende av att stå i en aktiv gemenskap (den mässfirande för-

samlingen) där hon samverkade med personer som hade direkt tillgång till 

heligheten (mässcelebranten) till en syn på frälsningen där relationen mellan 

den enskilda individen och Gud stod i centrum. Visserligen stod samma 

individ också i det lutherska sammanhanget i en trosgemenskap som var 

nödvändig för hennes frälsning, men likväl blev frälsningen i detta sam-

manhang i mindre utsträckning beroende av yttre faktorer. Särskilt markant 

blir denna attitydförändring i synen på heligheten som i det reformatoriska 

kyrkolivet inte blev lika konkret som tidigare. Heligheten anknöts i lut-

herskt trosliv snarast till läsningen och utläggningen av Gudsordet och inte i 

                                                           
44 Se Haight (2004), s. 233–234. 
45 Om ecklesiologi som antropologi, se Stephan Borgehammar, ”Vad är kyrkan?”, i 
dens (red.), Kyrkans liv. Introduktion till kyrkovetenskapen. Andra utgåvan (Stock-
holm 1996), s. 29–30. 
46 Borgehammar (1996), s. 29. 
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samma utsträckning som tidigare i materiella ting som kyrkorum, vigd olja, 

vigt salt, vigda ljus och reliker.
47

  

Samtidigt bör vi inte göra misstaget att tro att brytningen mellan ka-

tolskt och evangeliskt under reformationstiden går att fånga i kategorierna 

”gemenskap” och ”individ”. Också i det evangeliska sammanhanget spelar 

kyrkan såsom gemenskap en viktig, om än indirekt, roll i frälsningsproces-

sen. Det rör sig emellertid om en något annorlunda form av gemenskap. 

Det var dessutom, till syvende och sist, både före och efter reformationen, 

den enskilde kristnes själ som blev frälst, inte ett själskollektiv.  

De didaktiska aspekter som på detta sätt förbands med kyrkans funktion 

och helighetens väsen kan anknytas till den på tysk mark utvecklade kon-

fessionaliseringsteorin som har använts för att förklara främst överhetens 

förhållningssätt till gamla kyrkliga sedvänjor. Denna teori går i korthet ut på 

att det i både katolska, evangeliska och reformerta länder går att se ett likar-

tat mönster: kyrka och världslig makt samverkar i syfte att implementera en 

viss konfession bland gemene man. Denna process förväntades resultera i 

bättre kunskaper om den aktuella konfessionen samt i en social discipline-

ring.
48

 Det ansågs alltså vara av betydelse att individen tillägnade sig rätt tro 

och inte enbart var delaktig i en yttre fromhetskultur. 

Den kyrkliga förändringsprocessen har i ett kulturhistoriskt perspektiv 

också beskrivits som en övergång från traditionell till modern religiositet.
49

 

Enligt denna modell utmanades under reformationen traditionell religion, 

präglad av traditionstrohet och plikthandlingar, av modern religion, vilken 

var genomsyrad av undervisning och kunskapssökande. Vi ser därmed en 

övergång från en traditionell religion, präglad av agrara strukturer, kollektiv-

ism och traditionstrohet, till en modern religion som utmärktes av dess 

urbana förankring, individualisering och en ökad satsning på undervisning, 

kunskap och intellektuell förståelse av tron.
50

  

47 Martin Berntson, Bertil Nilsson & Cecilia Wejryd, Kyrka i Sverige. Introduktion 
till svensk kyrkohistoria (Skellefteå 2012), s. 125–126. 
48 Som en del av denna process beskrivs den så kallade diabolisering av folkkulturen 
som innebar att olika ”magiska” bruk, som tidigare hade kunnat accepteras av kyr-
kan, började betraktas som djävulsskap, se Oja (1999), s. 286. 
49 Modellen har sitt ursprung hos Eamon Duffy och har i Sverige utvecklats i Malm-
stedt (2002), s. 175. 
50 Malmstedt (2002), s. 172–177. 
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Vi bör, som nämnts ovan, samtidigt vara försiktiga med att på ett teolo-

giskt plan tala om individualisering som något utmärkande för just denna 

period. Ytterst var det, som jag tidigare har nämnt, även inom katolsk teo-

logi så, att det var den enskilde kristnes själ som blev frälst. Dessutom var 

bikten och, i all synnerhet botens sakrament, något individrelaterat. I sen-

medeltida teologiska utredningar är det lätt att finna exempel på att den 

enskildes bikt skulle utgöras av en uppriktig hjärtats förkrosselse, av en 

grundlig självrannsakan och av en verklig vilja till bättring. Om man inte 

uppriktigt ångrade sina synder uppfattades bikten vara helt värdelös.
51

 Den 

reformatoriska kyrkosynen skulle emellertid kunna beskrivas som individua-

liserande med hänvisning till tanken på det allmänna prästadömet, vilken 

skulle kunna antyda ett andligt myndiggörande av lekfolket.  

Visserligen måste den reformatoriska användningen av tanken på det 

allmänna prästadömet relateras till trosgemenskapens roll. För exempelvis 

Olaus Petri innebar det allmänna prästadömet dels att de som hade mer 

kunskaper än andra om tron var skyldiga att undervisa andra om denna, 

dels att var och en skulle be för de andra. Allmänt prästadöme var för Olaus 

Petri följaktligen inte något individualistiskt projekt utan snarare tvärtom.
52

 

Människans frälsning och rättfärdiggörelse ägde också enligt Luthers synsätt 

rum i och genom (den synliga) kyrkan. För Luther kunde man bara vara 

kristen i ett troskollektiv. Kyrkan var det nya Gudsfolket och individen var 

en del av denna gemenskap genom evangeliets budskap.
53

 Vad som dock gör 

evangelisk kyrkosyn tydligare individualiserad än den katolska uppfattning-

en är avskaffandet av mässoffret, den lära som tanken på allmänt prästadö-

met ytterst riktade sig mot. Det var inte längre möjligt att som troende 

gemenskap, med prästen som dess representant, genom mässans offer sam-

verka med nåden. 
  

                                                           
51 Se exempel i Härdelin (2005), s. 359, 370, 426, 485–492. 
52 Ingebrand (1964), s. 313–314. 
53 Enligt Bernhard Lohse blev i Luthers sökande efter en nådefull Gud individen 
sedd i ett nytt ljus, men den individualitet som ofta anses typisk för ”protestantism-
en” saknas i Luthers tänkande, se Lohse (1999), s. 281. 
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Skillnaderna mellan katolsk och evangelisk kyrkosyn är svår att beskriva 

på ett förenklande sätt eftersom olika uppfattningar om kyrkans väsen var i 

omlopp under reformationstiden (och även dessförinnan). Det fanns dessu-

tom ingen helt färdig luthersk ecklesiologi under den tidiga reformationsti-

den.
54

 Om vi ändock skall ge oss på försöket att gestalta skillnaderna mellan 

grupperna kan vi påstå att det inom de protestantiska kyrkorna går att finna 

en tydligare åtskillnad mellan den synliga, konkreta, kyrkan och den osyn-

liga, av Kristus instiftade, kyrkan. Heligheten blir något immateriellt och 

flertalet kyrkliga sedvänjor får en relativ betydelse. Det heliga motiveras 

utifrån ett snarast funktionellt perspektiv, enligt vilket något är heligt i kraft 

av att det fyller en särskild funktion (exempelvis att väcka tro på Kristus och 

förnya människans livsföring). 

Enligt katolskt synsätt var den synliga och den osynliga kyrkan nära rela-

terade, vilket innebär att kyrkans konkreta manifestation i världen, den 

synliga trosgemenskapen, närmast utgjorde en manifestation av den osyn-

liga, av Kristus instiftade, kyrkan. Heligheten tar sig materiella uttryck och 

det ärvda fromhetslivet uppfattas som värdefullt. Heligheten kan motiveras 

utifrån ett substantiellt perspektiv enligt vilket något är objektivt heligt i 

kraft av exempelvis en vigning. Den yttre kyrkans betydelse i katolsk kyrko-

syn framgår i uppfattningen att kyrkan skulle vara delaktig i Guds eget 

väsen där gemenskapen dras in i Kristi offer som den därigenom också full-

54 Ett exempel på förändring inom den evangeliska traditionen är att medan den 
kyrkosyn som fastslogs i Confessio Augustana inte ger uttryck för konfessionalism, det 
vill säga att det väsentliga för kyrkan skulle vara en ”rätt dogmatik” eller rätt teologi, 
utan snarare åsyftar en andlighet som betingas av förkunnelse och sakramentsför-
valtning, kom det inom den lutherska ortodoxin att betonas att den rätta dogmati-
ken var konstitutiv för den sanna kyrkan, se härvid Grane (1979), s. 76. 

Bild 2. Målning, föreställande 
Gregorii mässa, på altarskåp från 
Danviken från ca 1500–1525. Altar-
skåpet kan ursprungligen ha fun-
nits i klarisskonventet i Norrmalm 
eller i franciskankonventet på 
Riddarholmen. Foto: Lennart 
Karlsson. 
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gör. Enligt reformatorernas synsätt bör inte den yttre kyrkan och gemen-

skapens aktivitet tillmätas denna aktiva roll i frälsningsprocessen. 

 

Förreformatorisk katolsk kyrkosyn och tidigmodern luthersk kyrkosyn 

Förreformatorisk katolsk kyrkosyn Tidigmodern luthersk kyrkosyn 

Den jordiska, synliga kyrkan och 

den av Kristus instiftade osynliga 

kyrkan är nära sammanbundna. 

Kyrkan är primärt att anse som ett 

osynligt ”de heligas samfund” som 

kan ta sig vissa synliga uttryck. 

Kyrkan har en förmedlande roll i 

frälsningsprocessen. 

Gud frälser människan genom sitt 

Ord (som tillhandahålles och för-

medlas genom kyrkan). 

Människan är både som individ och 

del av en gemenskap aktivt delaktig 

i frälsningsprocessen. 

Den enskilda människan och de 

troendes gemenskap är passiva mot-

tagare av nåden. 

Heligheten manifesteras på ett kon-

kret sätt i synliga objekt och perso-

ner. 

Heligheten manifesteras primärt i 

människans möte med 

Gud/Gudsordet/helig Ande. 

Heligheten är något substantiellt i 

den meningen att den är en objektiv 

egenskap som konstitueras av en 

vigning (vilket inte hindrar att he-

ligheten samtidigt kan spela en roll i 

människans väg till Gud). 

Heligheten är något funktionellt i 

den meningen att den är en subjek-

tiv kvalitet som fyller en funktion i 

människans trosliv (vilket inte hind-

rar att heligheten också kan ta sig 

konkreta och objektiva uttryck). 

Kyrkan förvaltar ett apostoliskt arv i 

kraft av en traditionsförmedling. Att 

förkasta detta arv, med både dess 

rituella och hierarkiska dimensioner, 

innebär att också förkasta den rätta 

apostoliska tron. 

Kyrkan förvaltar ett apostoliskt arv i 

kraft av sin bibelutläggning. Denna 

bibelutläggning har den katolska 

kyrkan fjärmat sig från genom att i 

den ärvda gudstjänsten införa män-

niskobruk utan förankring i Bibeln. 

Vissa av dessa människobruk kan 

behållas medan andra måste förkas-

tas. 



52 

Denna jämförelse, som är medvetet generaliserande, syftar till att illustrera brytpunk-

ter som var aktuella under reformationstiden (men inte nödvändigtvis under senare 

perioder). 

”Guds tjänst” ur ett ecklesiologiskt perspektiv 

I de motiveringar som vi finner i upprorens agitationsskrifter förklaras van-

ligtvis punktvis varför man rest sig mot Gustav Vasa och hans regim. Där 

finner vi uppräkningar av de ingrepp som kungen och reformatorer som 

Olaus Petri och Laurentius Andreae gjort i det ärvda fromhetslivet. Mer 

sällan förklarades varför dessa ingrepp skulle vara något förkastligt. Motta-

garna av agitationsskrifterna förväntades närmast förstå och känna samma 

indignation som avsändarna. Ett uttryck som dock ofta återkommer i upp-

rorsmännens retorik är att regeringsmaktens agerande mot kyrkan är pro-

blematiskt eftersom det medfört att ”Guds tjänst” har upphört.
55

 Detta 

uttryck hade vid denna tid en vidare betydelse än när vi idag talar om sön-

dagens ”gudstjänst”. I det perspektiv som genomsyrar upprorsmännens 

agitation syftar det ofta på prästers, munkars och nunnors och i förläng-

ningen även gemene mans tjänst, eller förpliktelser, inför Gud, inte sällan 

åsyftande mässfirande och tidegärd.
56

 Under exempelvis första dalupproret 

1525 anklagades kungen för att ha brutit mot kungaeden då han tog kleno-

der som vigts till Guds tjänst i form av monstranser, kalkar, helgedomakar 

(ett sorts fodral med reliker inuti) och helgonskrin.
57

 Det gällde alltså kleno-

der som fyllde funktioner inom mässfirandet och helgonkulten. 

Guds tjänst associerades av upprorsmännen också med munkars och 

nunnors verksamhet i klostren. I agitationsskriften från Lekeryd den 8 april 

1529, utfärdad under ”Västgötaherrarnas uppror” kritiserades Gustav Vasas 

regim med, att han stimulerat en falsk lära i riket, vilken medfört att kloster 

har övergivits, deras klenoder har stulits och munkarna som skulle uppehålla 

”Guds tjänst” har fördrivits: ”ffördriiffvit oc bor[t]korth mwnkana som 

gwdz tiänist oppeholla skwlle”.
58

 I en svensk översättning av Ture Jönsson 

55 Se Berntson (2010), s. 282–286. 
56 Berntson (2003), s. 297–299; Berntson (2010), s. 283. 
57 Handlingar rörande Skandinaviens historia del 23 (Stockholm 1839), s. 17. 
58 Konung Gustaf den förstes registratur (fortsättningsvis förkortat GR) VI (Stockholm 
1868–1893), s. 358. 
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med fleras smädesskrivelse om Gustav Vasas regim till kejsar Karl V (som 

troligen utfärdades år 1530) hävdades att munkar och nunnor hade fördrivits 

från sina kloster, så att det vid brevets utfärdande inte fanns några kloster 

eller kyrkor i riket (de var antingen nedrivna eller också hade de tagits över 

av kungens anhängare), vilket medfört att det i det svenska riket inte fanns 

någon som uppehöll Guds tjänst.
59

 I samma brev angavs vid ytterligare ett 

tillfälle att kungen avlagt Guds tjänst vilket nämns i anslutning till att den 

heliga kyrkans ceremonier avskaffats.
60

 

I det brev som ärkebiskopen Gustav Trolle tillsammans med bland andra 

biskop Magnus Haraldsson av Skara och Ture Jönsson sände till Dalarna år 

1532 (i samband med Kristian II:s återkomstförsök till Norden) berättades 

om Gustav Vasas okristliga styre, ”ther Kirkior och Closter nederslagne äre, 

och Gudz tieniste förlagd”.
61

 Av den anledningen plågade Gud det svenska 

riket med svår tid, hårt år, pest och andra plågor. Man fruktade dessutom 

att det skulle komma en ännu större ”gudz neffst” om det inte genom bot 

skedde försoning med Gud.
62

 Troligt är att det var tidebönerna och mässfi-

randet i kloster och kyrkor som förbands med Guds tjänst i detta avseende.
63

 

Att även nunnor innefattades i utförandet av Guds tjänst visas av den agitat-

ionsskrift som utfärdades vid Larvs hed under ”Västgötaherrarnas uppror” 

1529, där det hävdades att kungen fördrivit biskopar, präster, munkar och 

nunnor som skulle upprätthålla Guds tjänst.
64

 

59 GR VII, s. 515. 
60 GR VII, s. 516. I bergsmännens och invånarna i Dalarnas invånare i Dalarnas 
öppna brev till invånare i åtskilliga landskap att sända fullmäktige till ett möte i 
Arboga vid Eriksmässan den 12 april 1531 omtalas hur kyrkor och kloster i vilka det 
förr brukade uppehållas Guds lov och tidegärd, vilka vid tiden för brevets utfärdande 
var nedlagda och föraktade, se GR VII, s. 534–535. 
61 GR VIII, s. 361. 
62 GR VIII, s. 361. 
63 Se Berntson (2003) s. 297–298; Berntson (2010), s. 285; se härvid även allmogens 
svar vid Västerås riksdag 1527 på förslaget att riva ned klarisskonventet på Norr-
malm, GR IV, s. 225. 
64 GR VI, s. 361. Uttrycket kunde under upproren också användas på ett mer opre-
cist sätt, se exempelvis GR VI, s. 357, 373–374. 
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”Guds tjänst” i den teologiska diskussionen i Norden 

För att komma åt brytpunkterna i denna konfrontation finns det anledning 

att uppmärksamma den teologiska diskussion som under 1520-talet och en 

tid framåt fördes på nordiskt område om vad detta uttryck skulle fyllas med. 

Vi finner uttryck för en sådan diskussion dels i de svar som Peder Galle, 

Olaus Petri och Poul Helgesen lämnade på den sjätte av de trosfrågor som 

Gustav Vasa ställde år 1526, vilken lydde ” Om något annat än att följa 

Guds bud är Guds tjänst”, dels i en utredning av Peder Laurentsen i 

Malmøbogen år 1530. 

Enligt Peder Galle var, som kungens fråga förvisso antydde, endast att 

hålla Guds bud att anse såsom Guds tjänst. Implicit i det tredje budet, om 

att helga vilodagen, låg dock sjungandet av tideböner, mässfirande, att 

lyssna till predikan, knäfallande och ljuständning. Dessa handlingar var för 

Peder Galle en yttre Guds tjänst som inte uteslöt att det också fanns en inre 

Guds tjänst, som kunde innebära att förlita sig på Guds barmhärtighet och 

älska Gud.
65

 

Också Poul Helgesen, dansk humanist och karmelit, menade att Guds 

bud var avgörande för människans rättfärdighet men för att kunna bevara 

denna och skydda den troende från att avfalla, krävdes hjälpmedel för vissa 

svaga människor, i form av kommunitetsliv, vallfärder och böner. Dessa 

handlingar gjorde visserligen ingen salig, men de hade inrättats av Gud för 

att människan skulle kunna följa Guds väg på bästa sätt.
66

 Poul Helgesen 

gjorde aldrig klart huruvida dessa traditionella ritualer var att anse som en 

del av Guds tjänst eller enbart var att betrakta som en hjälp att utföra denna 

tjänst,
67

 men under alla omständigheter var de intimt förknippade med 

varandra. I likhet med Olaus Petri (se nedan) menade Poul Helgesen att 

Gud hjälpte människan att uppfylla buden, men inte genom att verka sin 

                                                           
65 OPSS I, s. 271. 
66 Poul Helgesen, Skrifter band 1 (København 1932) (fortsättningsvis förkortat PHS), 
s. 207–221; se även Berntson (2010), s. 339–340. 
67 Det kan noteras att hos Olaus Petri lyder frågan: ”Om noghot annat är gudz 
tiänest, än ath man holler hans bodh, såsom äre menniskio funder the gudh jntit 
budhit haffuer”, OPSS I, s. 270, medan den hos Poul Helgesen lyder: ”Om noghen 
andhen tieniste er Gudt tacknämmelig en mandt holder Gudtz budordt”, PHS I, s. 
206. 
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nåd i den passiva människan utan genom de inrättningar han lämnat i arv 

till apostlarnas efterföljare att aktivt använda sig av. 

Enligt Olaus Petri skulle Guds tjänst inte riktas direkt till Gud utan till 

vår nästa. Den som tjänade sin nästa tjänade följaktligen också Gud. Guds 

tjänst hade därför inget med de yttre bruken att göra utan handlade om 

goda gärningar mot medmänniskan.
68

 Den som satte människan i stånd att 

göra dessa gärningar var Gud själv. Utförandet av Guds tjänst var följaktli-

gen en handling där Gud verkade i människan och skapade en inre benä-

genhet att älska sin nästa, varför både rättfärdiggörelsen och dess etiska 

konsekvenser låg i Guds hand. Både de goda gärningarna och den väg till 

saligheten dessa medförde var alltså ett verk av Guds nåd. Utförandet av 

Guds tjänst innebar för Olaus Petri att vara passiv och mottaglig för Guds 

verkan i människan.
69

 Det innebar samtidigt inte att människan skulle vara 

passiv i sitt etiska agerande i samhällslivet. 

Malmøbogen publicerades av den tidigare karmeliten Peder Laurentsen år 

1530 som en förklaring av de grundläggande principerna vid reformationen i 

Malmö år 1529, då stadens alla kyrkor och kloster ställdes under rådets och 

de evangeliska predikanternas kontroll. Bokens teologi är genomsyrad både 

av den unge Luthers skrifter (särskilt av Om kyrkans babylonska fångenskap, 

1520) och av en bibelhumanism präglad av den tidigare läromästaren Poul 

Helgesen i kombination med en socialrevolutionär anda med en återkom-

mande kritik mot de andligas utnyttjande av den fattiga allmogen.
70

 Utmär-

kande i Malmøbogen är den återkommande distinktionen mellan den inre 

och den yttre gudstjänsten. Guds rätta tjänst är grundad i Bibeln och kan 

uttryckas som att tro och förlita sig på Jesus Kristus och på hans nåd och 

barmhärtighet, avhålla sig från synden och älska sin nästa av hela sitt hjärta.
71

 

Författaren vände sig från en utvärtes Guds tjänst och helighet i form av 

exempelvis klosterliv och utsmyckning av kyrkor, mot vilken han ställde den 

68 OPSS I, s. 272, 557. 
69 Se Berntson (2010), s. 335. 
70 Om Peder Laurentsen och reformationen i Malmö, se Niels Knud Andersen och 
P. G. Lindhardt, Den danske kirkes historie III (København 1965), s. 348–349; Martin 
Schwarz Lausten,”The early Reformation in Denmark and Norway 1520–1559”, i Ole 
Peter Grell (red.), The Scandinavian Reformation from evangelical movement to in-
stitutionalisation of reform (Cambridge 1995), s. 23–25. 
71 Malmøbogen, fol. 5 v. 
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rätta Guds tjänst som var något invärtes och innebar att tro och förtrösta på 

Kristus och på hans förmåga att göra människan rättfärdig.
72

  

Laurentsen menade att reformatorerna hade anklagats för att gynna en 

kultur i vilken Bibeln kunde läsas eller sjungas på en dyngvagn. Gentemot 

denna nidbild menade Peder Laurentsen att dyngvagnen inte var en värre 

plats att sjunga och tacka Gud på än den vackraste domkyrkan i världen. 

Gud såg nämligen i första hand till hjärta och ande och inte till det som var 

utvärtes. Tvärtom var det så, att Gud hellre lät sig lovsjungas på dyngvagnen 

än i vissa vackra kyrkor och kloster som byggts tack vare de andligas utnytt-

jande av gemene man. En fattig man eller kvinna som satt på dyngvagnen 

och sjöng Guds bud eller någon annan lovsång ur Bibeln hölls högre av 

Gud än många präster, munkar eller kaniker som från morgon till kväll stod 

”knwrrendis” (det vill säga bullrande) och ropande, trots att de saknade rätt 

kristen tro och dessutom inte beaktade vad de sade, sjöng eller läste. Och 

även om de hade förstått innebörden i orden hade deras aktiviteter ändå 

varit förgäves eftersom de enbart följde människors bud.
73

 

I Malmö hade man av den anledningen låtit ta över kyrkliga gods och 

räntor och använt dessa till en rätt Guds tjänst, som var att uppehålla det 

sanna Guds tempel, som ansågs utgöras av fattiga människor, föräldralösa 

barn, änkor, åldringar och sjuka samt till undervisning och till evangeliskt 

sinnade predikanter. Av den anledningen hade Malmöreformatorerna alltså 

inte ödelagt den rätta Guds tjänst utan snarare förmerat den och fått den i 

bättre skick.
74

 En sann Guds tjänst skulle därför ge ”frukt och gagn” (fruct oc 

gaffn) hos enkelt folk, något som de inte kunde få av en latinsk mässa som 

de inte kunde förstå.
75

 

Olaus Petris och Peder Laurentsens definition av Guds tjänst var på ett 

sätt smalare än Peder Galles och Poul Helgesens då enbart nästanskärleken 

(och i Peder Laurentsens fall också Gudsförtröstan) kvarstod. Samtidigt går 

det också att hävda att Guds tjänst blev mer allmänt hållen i den evangeliska 

traditionen eftersom uttrycket där kunde åsyfta olika delar i den kristnes 

vardagsliv. Det var inte bara i klostret, kyrkan och på vallfartsorterna som 

72 Malmøbogen, fol. 8 r. 
73 Malmøbogen, fol. 23 v. 
74 Malmøbogen, fol. 18 v. 
75 Malmøbogen, fol. 22 v. 
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man kunde göra en tjänst åt Gud.
76

(Även hos Galle och Helgesen rymdes 

tanken att en kristen i sitt vardagsliv kunde utföra Guds tjänst men inte på 

ett lika markerat sätt som hos reformatorerna).  

En annan olikhet mellan de två tankesystemen bygger på distinktionen 

mellan inre och yttre gudsupplevelse. För den troende som associerade Guds 

närvaro med aktiviteten vid altaret och som av den anledningen tillmätte 

upplevelsen av elevationen vid mässfirandet eller benediktionen (det vill säga 

välsignelsen) stort värde, var Gud lokaliserad i ”det yttre”, i hostian eller 

någon annanstans i den ”genombrutna” materien. För en troende med 

denna utgångspunkt kunde tanken på Guds närvaro enbart inom männi-

skan vara svår att relatera till.
77

 Visserligen skulle Gud behålla sin position 

”där ute” även i lutherskt synsätt (en mer radikal hållning kom senare med 

exempelvis 1600-talets kväkarrörelse och 1700-talets radikalpietism enligt 

vilken Gud söktes direkt i människans inre), men en viss nyansskillnad kan 

vi dock skönja under 1500-talet, något som återspeglas i Peder Laurentsens 

text. Det var för reformatorerna den inre inställningen som var avgörande 

snarare än den yttre gudstjänsten. På den katolska sidan hävdades givetvis 

inte att den inre inställningen skulle vara något onödigt, tvärtom. Däremot 

såg man ingen motsättning i att bejaka både den inre och den yttre guds-

tjänsten, de kunde enligt Poul Helgesen snarast befrukta varandra. Medan 

de yttre bruken enligt de katolska teologerna kompletterade eller befruktade 

den inre gudstjänsten, ansåg reformatorerna att de yttre bruk som inte hade 

förankring i Bibeln riskerade att störa den troende människans fokus på det 

genuint bibliska. 

76 Se härvid Sinikka Neuhaus, Reformation och erkännande. Skilsmässoärenden under 
den tidiga reformationsprocessen i Malmö 1527–1542 (Lund 2009), s. 119. 
77 Se Martin D. Stringer, “Introduction: theorizing faith”, i Elisabeth Arweck & 
Martin D. Stringer (red.), Theorizing faith. The insider/outsider problem in the study of 
ritual (Birmingham 2002), s. 7–8. 
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”Guds tjänst” hos Gustav Vasa 

Gustav Vasa använde ofta uttrycket Guds tjänst, både i svaren på upprors-

männens kritik mot att han bidragit till att avskaffa denna tjänst och även i 

andra sammanhang. Gustav Vasas användning av uttryckssättet påminde i 

stor utsträckning om den lutherska syn som Olaus Petri företrädde.
78

 Även 

för Gustav Vasa var Guds tjänst liktydigt med nästanskärlek, något som 

innebar att den furste som skyddade sitt folk också utförde Guds tjänst. 

Som svar på anklagelsen att han skulle ha lagt ned Guds tjänst kunde därför 

Gustav Vasa istället förklara sig vara den främste befrämjaren av den rätta 

Guds tjänst.
79

 Härigenom kunde kungen ge en ny motivering till några av 

de gamla sedvänjor som upprorsmännen ville försvara. Följaktligen kunde 

klostren få fortsätta att finnas kvar om de anpassade sig till den rätta Guds 

tjänst och istället för onyttiga tideböner och själamässor inriktade sig på 

fattig- och sjukvård.
80

 Därigenom kunde kungen besvara upprorsmännens 

anklagelser med att han alls inte lade ned någon Guds tjänst då kloster 

stängdes, tvärtom innebar konfiskationerna av klenoder och övertagandet av 

78 Se Berntson (2010), s. 340–343; se även Stobaeus (2008), s. 73. 
79 Berntson (2003), s. 305; Berntson (2010), s. 341. 
80 Berntson (2010), s. 310. 

Bild 3. Altarskåp från Jonsberg i Östergötland 
från ca 1500–1525. Scenen föreställer en biskop 
framför ett altare som har ett nattvardskärl (cibo-
rium) i vänster hand och som med sin högra hand 
ger hostian till en man som fallit på knä. Till 
vänster knäböjer en kvinna som troligen väntar på 
att få ta emot hostian. Foto: Lennart Karlsson 
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kyrko- och klostergods att kungen kunde skydda folket varigenom Guds 

tjänst bäst uppehölls.
81

 

På vilka sätt kan då ecklesiologiska perspektiv hjälpa oss att förstå den 

diskussion om Guds tjänst som ägde rum under upproren? Upprorsmän-

nens användning av Guds tjänst såsom något liktydigt med mässfirande, 

helgonvördnad och klostrens tideböner, kan relateras till en religiös kultur 

där vägen till individens frälsning förmedlades av den synliga, jordiska kyr-

kan, vilken nära förbands med den osynliga av Kristus instiftade kyrkan, 

med vilken en specifik helighet associerades och där den ärvda fromhetskul-

turen tillmättes ett stort värde. Denna ecklesiologi utmanades av reformato-

rerna och kungamakten, vars användande av Guds tjänst kan relateras till 

synen på de heligas samfund som en osynlig gemenskap av troende, där 

handlingar som tidigare ansetts besitta helighet relativiserades eller helt 

ifrågasattes. Ett allt för starkt fokus på vad upprorsmännen benämnde som 

(den yttre) Guds tjänst riskerade att fördunkla det väsentliga: helig Andes 

möte med människan genom Guds ord och de frukter detta fick i männi-

skans moraliska agerande gentemot sin medmänniska. 

Heligheten: från distinktion till separation 

På sätt och vis blev gränsen mellan heligt och profant utsuddad i reformato-

rernas fromhetsideal. Detta berodde dels på reformatorernas omdefinition 

av ”helighet” (något som möjligen fanns i förkunnelsen av Ordet och i 

sakramentsförvaltningen men inte i så kallade människobud och människo-

stadgar som man kunde ha eller mista), dels på den sammansmältning av 

kyrklig och världslig makt som blev en konsekvens av den evangeliska re-

formationen. Reformatorerna slog nämligen vakt om att inte dela upp tillva-

ron i heligt och profant utan betonade ofta att ”verkligheten är en enda”.
82

 I 

ett lutherskt perspektiv utgjorde både kyrkans förvaltande av nådemedlen 

81 Se exempelvis GR VI, s. 161. Göran Malmstedt har framhållit att det hos stor-
maktstidens bönder går att skönja uppfattningen att deltagandet vid predikan och 
liturgi betraktades som en förtjänstfull prestation, ett sorts opus operandum, och inte 
som ett tillfälle att tillägna sig undervisning, Malmstedt (2002), s. 161. 
82 Se härvid Jarlert (1995), s. 100. 
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och kungens maktutövning ytterst två sätt genom vilka Gud styrde världen. 

Att be i ett kloster var för Luther inte ”heligare” än att byta blöjor.
83

 

Snarast skedde en avmaterialisering av heligheten under reformationen. 

Inom kyrkans väggar förekom heliga bruk, d.v.s. förkunnandet av Guds 

ord, men själva rummet besatt i sig självt ingen specifik helighet på samma 

konkreta eller fysiska sätt som tidigare.
 
Det blev, som det hette, ”genom 

heligt bruk avskilt till allmännelighet”.
84

 Likaså skedde en försnävning av 

heliga objekt genom avskaffandet av tidigare hierofanier som helig olja, salt, 

palmkvistar med mera vilka reducerades till magi och människobruk. 

I det traditionella katolska fromhetslivet betonades vikten av att förvalta 

den ärvda gudstjänsten med den särskilda förmedlande roll som ämbetsutö-

varna spelade under mässan. Den ärvda och rätt utförda gudstjänsten liksom 

sakrament och andra objekt var uttryck för något som vi kan kalla ”helig-

het”. Även inom reformationskyrkornas fromhetsliv kunde heligheten kny-

tas till särskilda handlingar och riter som Guds ords förkunnelse och sakra-

mentsförvaltningen. Dessa fick dock sin helighet i kraft av att de åberopade 

Guds ord och inte genom att vara en ordning ärvd genom apostolisk för-

medling. Den bibliska anknytningen var en fråga om exegetik snarare än 

83 Luthers ord om blöjbyte kan relateras till hans kallelselära. Det var inte bara mun-
ken, nunnan och prästen som var kallade av Gud till sin gärning, även det äkten-
skapliga livet var en kallelse från Gud. I sin skrift Vom ehelichen Leben från 1522 
menade Luther att mitt i det vardagliga livet, där man måste vagga barn, byta blöjor, 
ta hand om det när det gråter och dessutom ta hand om sin fru och sköta sitt jobb, 
var det frestande att vilja fly till ”viktigare” och till synes högre ting, som exempelvis 
klosterliv. Man förbisåg då enligt Luther att det vardagliga livet hade en gudomlig 
sanktion. Man borde snarast vara tacksam över att man av Gud hade fått förtroendet 
att vagga och byta blöjor på barnet. På samma sätt förhöll det sig med modern då 
hon ammade, vaggade och badade barnet. Att byta blöjor var alltså att betrakta som 
en trosutövning, WA 10:II, s. 295–296; se härvid även Carter Lindberg, ”Luther’s 
struggle with social-ethical issues”, i Donald K. McKim (red.), The Cambridge com-
panion to Martin Luther (Cambridge 2003), s. 170. I Birgit Stolt, Martin Luther, 
människohjärtat och Bibeln (Stockholm 1994), s. 39–40. uppmärksammas hur Martin 
Luther efter att han fått barn kunde beskriva syndaförlåtelsen som ett blöjbyte, något 
som författaren föreställer sig byggde på hur han sett sin fru Käthe bytte blöja på 
barnet. Det förtjänar emellertid att nämnas, att i hans ovan nämnda utläggning från 
1522, som skrevs långt innan han gifte sig och fick barn, utgick Luther från att det 
var mannens uppgift att byta blöja, medan kvinnan förväntades amma och bada 
barnet; huruvida denna idealbild rörande könsrelationerna också kom att återspegla 
sig i hans senare egna äktenskapliga liv är en annan fråga. 
84 Jarlert (1995), s. 97–98, 100. 
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traditionsförmedling. Det finns en tydlig skillnad mellan synen på natt-

vardsakten som ett mässoffer och synen på den som en ”predikan”. 

Att vissla fram en mässa 

I Ernst Jöransson Tegels krönika (tryckt år 1622) finns de ofta citerade or-

den (som skall ha uttryckts i samband med dagtingan under Dackeupproret 

hösten 1542), om att mässan borde återställas i sitt gamla skick, ”Ty ett Barn 

kunde snart widh een Dyngewagn hwisle een Mässa fram”.
85

 En likartad 

formulering finns i Per Brahe den äldres krönika, där det uppges att upp-

rorsmännen vid dagtingan hösten 1542 reagerat mot att prästerna inte var 

bättre lärda, ”ähn att the kunde stå wid ehn dyngewagn och huisla en messa 

fram”.
86

 Genom deras bristande kunskaper i att fira mässa kunde de alltså 

lika gärna ställa sig vid en dyngvagn och vissla fram den. 

Tegels framställning, som sker i berättartempus, ger intryck av att vara 

ett refererat ur en (idag förlorad) lista, medan Per Brahes formulering kan 

vara en personlig minnesbild från hans egna erfarenheter av upproret.
87

 

Formuleringen har autenticitetens prägel då likartade retoriska formulering-

ar var i omlopp i samtiden. Olaus Petri omtalade år 1531 argumentet att om 

mässan skulle firas på svenska, då kunde alla fira mässa, även på ölstugan.
88

 

Hos Laurentius Petri, i en skrift från 1542, uppmärksammades argumentet 

att evangeliska troende sjöng psalmer då de satt berusade på krogen och 

genom detta beteende vanhedrades och föraktades Guds ord.
89

 Även Peder 

Laurentsen omtalade i Malmøbogen att det från påvens präster och deras 

anhängare riktats kritik mot att Bibeln skulle börja hanteras av gemene 

man. Det var inte rimligt, hette det, att man satt på en dyngvagn med Bi-

beln eller satt på krogen bland skökor och lösaktigt folk och sjöng.
90

 Både 

Olaus Petri, Laurentius Petri och Peder Laurentsen tycks alltså vidarebe-

fordra en uppfattning som kan ha varit i omlopp, om att evangeliskt from-

85 Erik Jöransson Tegel, Then stoormechtige, högborne furstes…her Gustaffs…historia 
(Stockholm 1622:II), s. 159. 
86 Per Brahe den äldre, Fortsättning af Peder Svarts krönika (Lund 1897), s. 44. 
87 Se Berntson (2010), s. 246. 
88 OPSS II, s. 400. 
89 Laurentius Petri, Dialogvs om then förwandling som medh messone skedde... 
(Wittemberg 1587), fol. 68 r. 
90 Malmøbogen, fol. 22 v. 
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hetsliv tog sig uttryck i att man under berusning satt på krogen och sjöng 

bibelvisor på folkspråket.
91

 Man reagerade mot att Guds ord härigenom 

förnedrades. Bibeln hörde inte hemma på krogen, på bordellen eller på 

dyngvagnen, där kontexten medförde profanering. 

I det tyvärr allt för kortugget motiverade motståndet mot mässan på 

svenska i citaten ovan, kan man dra slutsatsen att man reagerade mot att 

mässan hade blivit något annat än vad den tidigare var. Det hade blivit så 

”enkelt” att fira mässa, att det lika gärna kunde ske vid en dyngvagn eller på 

en krog. Ingen av dessa platser uppfattades i de anförda argumenten alltså 

som särskilt lämpliga att fira mässa på. Genom omvandlingen av mässan 

uppfattades den därför profaneras och förlora sin mystik och helighet. Or-

den kan ställas i relation till de under samma uppror upprepade kravet på 

att få återgå till en ordning med status som gammal sedvana, man ville 

återgå till ”alla gamble sedvanier med messe”.
92

 

 Orden kan alltså förstås mot bakgrund av distinktionen mellan heligt 

och profant: det fanns helt enkelt en tydlig skillnad mellan Bibeln och de 

heliga ärvda riterna och vad som uppfattades höra hemma i en profan 

krogmiljö eller smutsig dynga.
93

 Genom mässan på svenska profanerades, 

förvärldsligades (ja kanske till och med sekulariserades) det rituella handlan-

det – därför ansågs en pojke vid en dyngvagn numera kunna vissla fram 

mässan, därför var det snart lika ljuvt att gå i en öde skog som i en kyrka, 

därför kunde man snart skråla fram mässan på krogen. 

                                                           
91 De båda teologerna skiljer sig något åt när det gäller deras respektive svar på denna 
anklagelse. Medan Laurentius Petri (i form av den fiktiva gestalten Petrus) tog av-
stånd från de ”drickestutar” som utan gudaktighet och kristen tukt satt på krogen 
och skrålade svenska psalmer, se Laurentius Petri (1587), fol. 70 v, ansåg Peder Lau-
rentsen att Kristi ord visserligen inte borde ”handhas” på krogar eller bordeller och 
inte heller av berusade bönder, men om det på dessa ställen skulle sjungas något, var 
det väl bättre att man sjöng Guds ord och inte andra lösaktiga sånger, se Malmøbo-
gen, fol. 23 v. Det kan samtidigt tilläggas att Laurentius Petri menade sig acceptera 
att svenska psalmer sjöngs vid sedliga gästabud, något som var att föredra med tanke 
på alla ohöviska ”elskogs wisor” som brukade sjungas vid sådana tillställningar, 
Laurentius Petri (1587), fol. 71 v. 
92 Yttrandet härrör enligt Rasmus Ludvigssons krönika från allmogens krav ställda 
utanför Växjö i juli 1542, Historiska Handlingar 20 (Stockholm 1902), s. 65. Om 
kungens synpunkter på allmogens krav under Dackeupproret på att få återgå till 
gamla sedvänjor, se Svenska Riksdagsakter I:1 (Stockholm 1887), s. 342–343; GR XIV, 
s. 402–403; GR XV, s. 136, 287–288. 
93 Se Berntson (2010), s. 247–248. 
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Vad man reagerade mot var troligen inte enbart själva mässformen utan 

också prästens förändrade roll. Genom att låta mässan firas på svenskt tung-

omål uppfattades prästen bli avprofessionaliserad, så att ett barn vid en 

dyngvagn eller ett dryckeslag på krogen lika gärna kunde utföra hans tjäns-

ter. Gränsen mellan präster och lekmän riskerade att suddas ut.
94

 Men varför 

var det ett problem? Det handlade troligen inte enbart om att prästen riske-

rade att förlora sin status som ämbetsutövare (även om den aspekten knapp-

ast kan förbises) utan också om att mässan i så fall blev något annat än vad 

den tidigare hade varit. Vad den egentligen blev, var i det perspektivet av 

underordnad betydelse. 

Skiljelinjen mellan heligt och profant 

Sättet att läsa orden om kyrkan kontra dyngvagnen och krogen som uttryck 

för en dikotomi mellan heligt och profant är emellertid inte helt oproblema-

tiskt. Det finns nämligen en seglivad uppfattning att det först med reform-

ationen blir viktigt att göra tydliga distinktioner mellan heligt och profant. 

Robert Muchembled menar att från mitten av 1500-talet vann en ny definit-

ion av ”det heliga” terräng, där ”vidskepelse” avskildes från ortodoxi på ett 

tydligare sätt. Enligt Muchembled fanns för det lägre prästerskapet före 

1520-talet ingen tydlig skiljelinje mellan heligt och profant, tvärtom hörde i 

princip allt till helighetens sfär (ett yttrande som för övrigt Luther kunde ha 

instämt i). Prästen levde under samma villkor som sockenborna, han bar 

enligt Muchembled samma kläder som dem och höll sig ibland med kon-

kubiner och hade familj. Med reformationen blev enligt Muchembled det 

heliga definierat som en separat kategori, något som inte längre fick befläck-

as av det jordiska.
95

 Även Peter Burke menar att åtskillnaden mellan heligt 

och profant blev skarpare under reformationen än vad fallet hade varit un-

der medeltiden. Avsikten var att utplåna den traditionellt familjära inställ-

ningen till det heliga eftersom uppfattningen var att en sådan inställning 

skapade vanvördnad.
96

 

94 Berntson (2010), s. 250. 
95 Robert Muchembled, Popular culture and elite culture in France 1400–1750 (Baton 
Rouge 1985), s. 171–172. 
96 Peter Burke, Folklig kultur i Europa 1500–1800 (Stockholm 1983), s. 240. 
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Göran Malmstedt har uppmärksammat hur kyrkoledningen i Sverige 

under 1600-talet försökte att avgränsa ”heligt och profant” genom att mot-

arbeta de ”profana” aktiviteter som ägde rum i kyrkorum och på kyrko-

gård.
97

 På ett likartat sätt menar Thomas Lindkvist att 1500-talet innebar ett 

brott, då det genom reformation och motreformation kom att göras en 

åtskillnad mellan den andliga, religiösa sfären och den världsliga, något som 

enligt Lindkvist banat vägen för en sekulariserad samhällsuppfattning.
98

 

Vad Muchembled ytterst vill framföra är att genom den så kallade ackul-

turation som äger rum under tidigmodern tid, blev den socio-kulturella 

gränsen mellan präster och bönder tydligare. Denna snarast kulturella för-

ändring behöver dock inte nödvändigtvis återspegla en förändring av helig-

hetens gränser. Det faktum att vardagliga objekt under medeltiden kunde 

välsignas och det faktum att prästen tidvis levde som en bonde innebar 

emellertid knappast att det skulle ha saknats skiljelinjer mellan heligt och 

profant. Seden att viga vanliga ljus, palmkvistar och vatten vilka genom 

denna handling fick status som just heliga, pekar på motsatsen. 

Prästen bar rimligtvis samma kläder som bönderna när han arbetade på 

åkern (en mässhake är troligen inget bekvämt plagg att bära under skörden), 

men han var ålagd att bära särskilda kläder då han stod inför altaret eller då 

han gav smörjelse till en döende sockenbo.
99

 En kyrkogård var i kraft av en 

biskops benediktion ett ”heligt” område som inte fick profaneras, d.v.s. 

besudlas av exempelvis våldsbrott.
100

 Det fanns alltså i kyrkorätt, landskaps-

lagar och i teologisk diskurs före reformationen en ideal uppdelning mellan 

heligt och profant. Denna uppdelning gjorde ett direkt avtryck i människors 

                                                           
97 Malmstedt (2002), s. 156. 
98 Thomas Lindkvist, ”Världsbild och samhällsutveckling, kritik och uppror under 
medeltiden”, i Folkets historia 23/2–3 (s. 3–13) 1995, s. 4. Själv skulle jag vilja förlägga 
detta brott till 1700-talet. Även under 1600-talet genomsyrade kristendomen hela 
samhällsuppfattningen. Det var först genom upplysningen och dess rättsstatstän-
kande som det blev vanligare att motivera statens och samhällets funktion utan att 
utgå från vare sig religion eller konfession. 
99 Av både ikonografiska framställningar och i kanonisk rätt samt i svenska land-
skapslagar framgår exempelvis att sockenprästen skulle vara iklädd stola och röklin 
vid sjukbesök, se Fallberg Sundmark (2008), s. 84–86. 
100 Bertil Nilsson, De sepulturis. Gravrätten i Corpus iuris canonici och i medeltida 
nordisk lagstiftning (Stockholm 1989), s. 85ff. 
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sociala och rituella liv genom exempelvis de privilegier som präster åtnjöt 

och genom den status vigda föremål ägde.
101

 

Helighetens ”familjaritet” utesluter följaktligen inte att det gick att göra 

distinktioner mellan heligt och profant. Enligt Johannes Magnus krönika 

om de nordiska folken tog folk i Norden vid kyndelsmäss med sig vaxljus 

till kyrkan. Dessa vigdes under mässan och användes sedan i hemmen för 

diverse magiska ändamål.
102

 Detta tillvägagångssätt tyder på en familjär 

inställning till heligheten samtidigt som det var i kraft av vigningen som 

vaxljuset ansågs besitta denna kraft. Det var den vigda oblaten, och det vigda 

vinet och de likaledes vigda skrudarna, ljusen, palmkvistarna, oljan och 

askan som var bärare av helighet. Kyrkorummet, men inte krogen, var ett 

heligt rum. Deltagandet i eukaristin (det vill säga nattvardsfirandet), men 

inte slitet bakom en dyngvagn, var en helig akt. Mässfirandet i klostret var 

en helig akt, men inte blöjbytet i borgarhemmet. Om det inte hade funnits 

någon skillnad mellan heligt och profant hade det inte varit särskilt viktigt 

att begravas nära altaret i kyrkan eller att vandra åtskilliga mil till helgon-

skrinen i Vadstena, Nidaros eller Santiago de Compostela. 

En familjär inställning till det heliga 

Det faktum att det efter reformationen tycks växa fram en form av berö-

ringsskräck när det gällde så kallade profana aktiviteter i kyrkan innebar 

således inte att det före reformationen skulle ha saknats skiljelinjer mellan 

heligt och profant. Däremot ser vi under reformationen, som tidigare 

nämnts, en omformulering av vad som egentligen var ”heligt” och en härav 

påföljande skepsis inför en allt för familjär inställning till detta heliga. Gö-

ran Malmstedt har följaktligen en poäng när han påpekar att folk inte sak-

nade respekt för det heliga men var ”främmande inför att betrakta heligt och 

profant som skilda och oförenliga kategorier”.
103

 

”Det heliga” manifesterades inte längre i konkreta ting som salt, palm-

blad, relikskrin, kloster och vigda präster utan blev präglat mer av en didak-

tiskt orienterad och disciplinerad än av en familjär inställning. Medan di-

101 Se härvid Olle Ferm, Olaus Petri och Heliga Birgitta. Synpunkter på ett nytt sätt att 
skriva historia i 1500-talets Sverige (Stockholm 2007), s. 161–162. 
102 Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken (Stockholm 1982), s. 718–719. 
103 Om denna rädsla, se Malmstedt (2002), s. 156. 
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stinktionen mellan heligt och profant under medeltiden bestod i att vissa 

yttre fenomen som objekt och handlingar var heliga medan andra var pro-

fana, blev heligheten under tidigmodern tid relaterad till den verbala för-

kunnelsen av Ordet och det inre tillägnandet av detta Ord hos den enskilde 

individen. Helig Ande kunde nå människan genom Guds ords förkunnelse 

och genom den ”predikan” som sakramentsförvaltningen kunde anses ut-

göra. Den evangeliska fromheten krävde inga bugningar, kyssande eller 

prostrationer, utan snarare lyssnande, tillägnande och förmågan att visa att 

detta tillägnande hade medfört ”frukt och gagn”. Av den anledningen blev 

det av vikt att hålla distraherande faktorer borta. Heligheten blev bräckligare 

och känsligare genom att dess mindre konkreta framtoning kunde ignoreras 

på ett enklare sätt. Det krävdes ordning och tystnad för att skapa en god 

miljö för lärande, för att använda vår egen tids språk. Kanske är detta orsa-

ken till den ängslighet och rädsla som överheten visade gentemot kyrko-

rummet under 1600-talet.
104

 Paradoxalt nog innebar alltså helighetens 

mindre tydliga manifestationer, att det blev än viktigare och samtidigt svå-

rare att försöka separera heligt från profant. 

Att en familjär inställning till kyrkorummet knappast behöver innebära 

att det inte rådde någon skiljelinje mellan heligt och profant visas av hur 

folket beter sig i ortodoxa kyrkor ännu i vår egen tid, något som motiverar 

ett litet stickspår i denna framställning. Många västkyrkliga (det vill säga 

katolska och protestantiska) betraktare upplever att ortodoxa troende inte 

visar tillräcklig respekt och vördnad inför sitt kyrkorum. De lägger märke 

till hur människor kommer för sent, de kommer och går som de vill, ja vissa 

går till och med ut ur kyrkorummet och pratar eller passar barn en stund. 

Barnen leker inne i kyrksalen och vuxna talar med varandra högljutt om 

”profana” ting. 

Detta innebär inte att ortodoxa troende är ointresserade av liturgin. 

Tvärtom är den ortodoxa kyrkan och dess folk vanligtvis synnerligen litur-

gimedvetna. Men fokus är inte som i det moderna västerlandet riktat mot 

ett didaktiskt orienterat tillgängliggörande av predikans budskap (predikan 

förekommer dessutom inte alltid inom ortodox liturgi). Den ortodoxe tro-

ende befinner sig i ett rum med Gudsnärvaro där vederbörande tillsammans 

med en både synlig och osynlig trosgemenskap är delaktig i ett frälsnings-

104 Se Malmstedt (2002), s. 158–159. 
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drama. Hon eller han är delaktig även om de går ut en stund eller kommer 

”för sent” (vanligtvis påbörjar prästen det liturgiska handlandet redan innan 

någon annan har kommit till kyrkan). Ärkeprästen Christofer Klasson har 

förklarat situationen på följande sätt. 

Den troende ortodoxe upplever verkligen ett frälsningsdrama som tar sitt li-
turgiska uttryck i gudstjänsten. Men han är i sin Faders hus. Därför uppför 
han sig inte mycket annorlunda än han gör när han är hemma. Just på 
grund av sitt medvetande om heligheten i det som försiggår vågar han visa när 
tankarna börjar irra. Gudstjänst är för honom nämligen icke främst yttre di-
sciplin utan vägen att leva med sin himmelske Fader.

105

 [Min kursivering] 

Den ryske teologen Nicolas Zernov menar att det till synes oordnade bete-

endet i ortodoxa kyrkor inte utesluter en känsla av gemenskap ”där var och 

en enskild känner sig helt hemma och på sitt eget sätt ger uttryck för sin 

delaktighet i den gemensamma handlingen”.
106

 Zernov menar att orsaken till 

olikheterna mellan öst och väst inte i första hand beror på olika kulturer 

eller olika nationella temperament utan i olika uppfattningar om relationen 

mellan den enskilda individen och ”samfundet”. I det moderna katolska 

eller protestantiska väst agerar den troende enligt Zernov som enskild indi-

vid, men i gudstjänsten då han är tillsammans med andra underkastar han 

sig en frivillig disciplin. Den västliga kyrkobesökaren är alltså visserligen 

medveten om sin individualitet men anpassar sig efter ”handlingens sam-

ordning”.
107

 

Det oordnade beteendet i den ortodoxa kyrkan skulle paradoxalt nog 

bygga på en känsla av gemenskap i gudstjänsten. Den troende ställer sig 

under gudstjänsten i en gemenskap med både levande och döda. Gudstjäns-

ten firas med helgonen och de avlidna troende. De enskilda troende befin-

ner sig därmed ”såsom ett led i hela kyrkans liv”.
108

 I detta perspektiv blir 

den enskilde individens agerande i kyrkorummet av mindre betydelse. Oav-

sett om gudstjänstbesökaren leker med ett barn, går ut några minuter eller 

samtalar med en kamrat, är han eller hon, tillsammans med änglarna, hel-

                                                           
105 Christofer Klasson, Ortodoxa kyrkan (Stockholm 1973), s. 153. 
106 Nicolas Zernov, Den ortodoxa kyrkan med särskild hänsyn till den ryska kyrkan och 
dess förhållande till nordens kyrkor (Stockholm 1955), s. 46. 
107 Zernov (1955), s. 48. 
108 Zernov (1955), s. 48.  
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gonen och de avlidna troende, likaväl delaktig i det frälsningsdrama som 

äger rum i Faderns hus. 

Detta är visserligen uttryck för en ortodox hierarkiserande ecklesiologi,
109

 

men de antropologiska konsekvenserna av denna kyrkosyn förefaller snarlika 

dem som det tidiga 1500-talets menighet var insocialiserad i. Den familja-

ritet som ortodoxa troende visar inför sitt kyrkorum innebär inte att det 

skulle saknas tydliga skiljelinjer mellan heligt och profant. När den troende 

kommer in i kyrkan är det kutym att göra korstecken för att markera rum-

mets heliga status och för honom eller henne är det vanligtvis inte tillåtet att 

under den liturgiska akten gå bakom ikonostasen, där enbart celebranterna 

äger tillträde. Huruvida och hur ofta de troende mottar gåvorna i eukaristin 

varierar mellan olika ortodoxa kyrkor, men ofta krävs förberedelse i form av 

fasta och sexuell avhållsamhet innan bröd och vin tas emot. Mötet mellan 

heligt och profant är därför inget problem, det utgör snarast själva förutsätt-

ningen för liturgin, som symboliskt åskådliggör hur himlen och jorden 

förenas och försonas. Samtidigt får den manifesta och konkreta heligheten 

inte kränkas. 

Vi bör alltså skilja mellan ”distinktion” och ”separation” när det gäller 

relationen mellan heligt och profant. I förreformatoriskt fromhetsliv fanns 

en skillnad mellan heligt och profant, som innebar att reformatorernas in-

grepp i kulten kunde uppfattas som en profanering. I tidigmodernt kyrkoliv 

fanns hos kyrkoledningen i Sverige en ambition att separera heligt och pro-

fant, något som innebar ett hot mot den familjaritet som präglade den ärvda 

fromhetskulturen. 

För den helighetssyn vi möter under tidigmodern tid med dess betoning 

av respekt inför det område där heligheten kom till uttryck genom Guds 

ords läsande, utläggande och tillägnande, var familjariteten ett hot då den 

hindrade individens uppmärksamhet. Den nya heligheten var tydligare 

verbalt orienterad och allt som hindrade individens uppmärksamhet blev 

hotfullt. Genom individualiteten i den evangeliska ecklesiologin blev para-

doxalt nog anpassningen till kollektivet synnerligen betydelsefullt. Alla 

tillhörde ett allmänt prästadöme men var också – och just därför – får som 

skulle uppmärksamma sin herde. Den nya fromheten var individrelaterad 

men inte individualistisk. Och genom vagheten i den nya synen på helighet 

109 Se Borgehammar (1996), s. 30. 
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blev det paradoxalt nog både viktigare och svårare än någonsin att separera 

heligt och profant. 

Slutsatser 

Den åtskillnad som de evangeliska reformatorerna gjorde mellan den inre 

och den yttre kyrkan jämte den relativisering och de förbud som de genom-

förde av olika kyrkliga sedvänjor som inte ansågs förankrade i Bibeln, fick 

konsekvenser för den praktiska utformningen av fromhetslivet. Fenomen 

som tidigare hade betraktats som Guds tjänst, exempelvis mässfirande, 

helgonvördnad och klostrens böneliv, blev föremål för teologisk nytolkning 

och i vissa fall reducerade till så kallade människobud. Istället för dessa 

”yttre” ting framhölls den inre trosinställningen samt kristen nästanskärlek i 

vardagslivet som den rätta Guds tjänst. Härvid ifrågasattes en kultur där den 

kristna gemenskapen genom dess ärvda objekt och handlingar i kyrkorum-

met spelade en aktiv roll i frälsningsprocessen. 

De ingrepp i fromhetslivet som upprorsmännen reagerade mot hade till 

viss del motiverats av en kyrkosyn enligt vilken den synliga, jordiska, mate-

riella kyrkan var något annat än de ”de heligas samfund”. Sedvänjor, litur-

gier, heliga objekt var inte nödvändiga för rättfärdiggörelsen (även om de 

kunde användas av helig Ande i denna process) och deras värde blev därmed 

relativiserat. De kunde betraktas som antingen förkastliga (så som exempel-

vis kanonbönerna under eukaristin) eller som människobruk vilka man 

kunde ha eller mista. De riskerade att ta bort fokus på det genuint bibliska; 

på människans Gudsmöte och på de etiska konsekvenserna av detta möte. 

Denna yttre Guds tjänst var alltså något som var tydligt underordnad den 

inre Guds tjänst i form av Gudstro och de moraliska konsekvenserna av 

denna tro. Denna kyrkosyn, där de synliga och materiellt sett värdefulla 

objekten ansågs teologiskt värdelösa eller av relativt värde passade väl med 

statsmaktens behov av resurser för att bygga upp den ekonomiskt svaga 

staten. 

Upprorsmännen reagerade mot att de härigenom förlorade något som 

utgjorde en väsentlig del av den ärvda gudstjänsten. De nya fromhetsfor-

merna var i det perspektivet något annat, de var ”eljest”. De tillhörde den 

andra, sekulära sfären av tillvaron och kunde därmed betraktas som me-

ningslösa för frälsningen. Man förlorade något som gav ordning, tröst och 
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salighet och världen blev ”världsligare”. Att få folket att nå insikt om att 

också denna nya fromhetskultur kunde bistå människan i hennes menings-

skapande blev den stora didaktiska utmaningen för reformatorerna. 
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Reformationens tilltal och begreppet 
”kristet” 

Kajsa Brilkman 

Den tidiga svenska reformationen har ofta analyserats i forskningen utifrån 

dess aktörer. Gustav Vasa framträder, i framför allt historikers skildringar av 

perioden, som en maktlysten furste som instrumentellt använde sig av en 

reformatorisk argumentation för att stärka sin position. Reformatorerna, 

med Olaus Petri i spetsen, blir i denna forskning till kungens lakejer, och 

reformationen blir viktig för statsbildningsprocessen genom att den levere-

rade argument varigenom kungen kunde överta stora rikedomar från kyr-

kan.
1

 På längre sikt, om man rör sig över hela 1500- och 1600-talen, brukar 

också de sammanhållande möjligheter som den lutherska kulturen skapade 

betonas.
2

 Jag vill i denna text studera den process där reformationen var en 

del av statsbildningsprocessen ur ett något annat perspektiv, nämligen uti-

från hur begreppet ”kristet” användes under den tidiga svenska reformation-

en
3

 tillsammans med begreppen ”kung” och ”undersåte”. Det handlar alltså 

1 Ett bra exempel på detta finns hos Gunnar Olsson, Stat och kyrka i Sverige vid 
medeltidens slut (Göteborg 1947), s. 296, som skrev att “1520-talets statliga propa-
ganda” införlivade äldre idéer om att kyrkans rikedomar förstörde för staten och 
“underbyggde dem med Lutherska argument”. Michael Roberts, The early Vasas. A 
history of Sweden 1523–1611 (Cambridge 1968), s. 79 skrev angående riksdagen i Väs-
terås 1527 att ”[t]he struggle between church and state, latent and only occasionally 
articulate in the Sweden of the Stures, had been forced by Gustav Vasa to a crisis, ad 
that crisis had ended in a decisive and irreversible victory for the crown”. Ett nyare 
exempel finns i Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa. Landsfader eller tyrann? (Falun 
2005). 
2 Möjliga referenser här är oändliga, se bland annat Hanne Sanders ”På rejse mellem 
Gud och Djævelen”, i Hanne Sanders (red.), Mellem Gud og Djeavulen. Religiøse og 
magiske verdensbilederr i Norden 1500- 1800 (Köpenhamn 2001) och Joachim Östlund, 
Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins 
genombrott (Lund 2007). 
3 Därmed avses här perioden från reformationens början i Sverige fram till riksdagen 
i Västerås 1544. 

http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=early%20Vasas%20%3a%20a%20history%20of%20Sweden%201523-1611%20%2f%20Michael%20Roberts&beginsrch=1
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=early%20Vasas%20%3a%20a%20history%20of%20Sweden%201523-1611%20%2f%20Michael%20Roberts&beginsrch=1
http://lovisa.lub.lu.se/cgi-bin/webgw/chameleon?skin=iportal&lng=sv&inst=consortium&host=localhost%2b10198%2bDEFAULT&patronhost=localhost%2010198%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=2009&t1=Cambridge%20%3a%20Univ.%20Press,%201968&beginsrch=1
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inte om reformationen som propaganda från kungen eller som gemensam 

kultur utan om reformationen och språket. 

Forskningen har tidigare uppmärksammat att retoriken omkring re-

formationen, kungen och undersåtarna ändrades betydligt under den tidiga 

reformationen, från att ha präglats av försiktighet till att kungen med stor 

självsäkerhet framträder som den lutherska trons försvarare. Denna föränd-

ring har i hög grad förklarats utifrån aktörerna och de intentioner aktörerna 

hade. Kungens förändrade ställning i riket är en sådan förklaring. Från att 

ha varit en upprorsmakare som måste kämpa för att hålla sig kvar på tronen 

utstrålade Gustav Vasa efter Dackefejden en annan säkerhet på tronen. 

Retoriken är i detta perspektiv ett utslag av kungens stärkta maktposition.
4

 

En annan förklaring är kungens förändrade inställning till reformation-

en. Från att först ha varit strängt emot går det att från 1524 se en försiktigt 

positiv inställning. Riksdagen i Västerås innebar ett tydligt steg i reformat-

ionens riktning men besluten innehöll en antagligen avsedd tvetydighet. 

Samtidigt fanns det i många brev riktade till enskilda personer formulering-

ar och ordval som kopplades samman med en luthersk åskådning. Tvety-

digheten bestod fram till slutet av 1530-talet då kungen ställde sig i spetsen 

för en mera uttalad förändring av kyrkolivet. Många forskare har kopplat 

denna förändring i retoriken till några tyska medarbetares (Georg Norman 

och Conrad von Pyhy) inflytande i kungens kansli.
5

 Jag är här inte så intres-

serad av sådana aktörsfokuserade förklaringar, utan vill studera de konnotat-

ioner som förändringen bar med sig. 

För att göra detta vill jag först analysera tilltal och betydelse i begreppet 

kristet under den tidiga reformationen, för att sedan ta med mig denna 

analys i analysen av vad som händer när det reformatoriska kristet-begreppet 

användes tillsammans med begreppen kung och undersåte. Källorna jag 

använder mig av är reformatoriska skrifter, kungens brev till sina undersåtar 

4 Åke Andrén, Svenska kyrkans historia, 3. Reformationstiden (Malmö 2005), s. 23–
89. 
5 Exempel på detta: Åke Andrén, Introductorium theologicum. Studier kring ett doku-
ment om prästerlig församlingstjänst från svensk reformationstid (Lund 1950), s. 52–57; 
Sven Kjöllerström, “Gustav Vasa och reformatorerna”, i Scandia 36 (1970), s. 12; 
Andrén (2005), s. 94. 
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och texter från riskdagarna 1527 och 1544.
6

 Först ska dock de analytiska 

verktygen begrepp och tilltal presenteras. 

Tilltal och begrepp 

I det följande ska begreppet kristet studeras och särskilt det tilltal begreppet 

bar på. Tilltal som analytiskt verktyg är hämtat från diskursteorin och syftar 

till att undersöka de krav, handlingar och tankar som en text implicerar att 

människor har. Tanken är att liksom det inte finns ett sant sätt att avbilda 

verkligheten på, utan att avbildningen i sig är den verklighet vi människor 

lever i, finns det inget sant sätt att förstå människan. Istället är det diskurser 

som positionerar människor och ger utrymme för vissa tolkningar och upp-

fattningar. Texten skapar därigenom positioner för människor genom ett 

tilltal. Den tilltalade är den som texten talar om, den som syns och finns i 

texten. Frågan som ställs i denna text är: hur konstruerades en position för 

kungen och undersåten genom begreppet kristet under den tidiga svenska 

reformationen? 

För analysen är det också viktigt att förstå att detta tilltal inte är det 

samma som argumenten i texten, även om argumenten är nödvändiga för 

att komma ”ner” till den diskursiva nivån. Tilltalet är den kunskap som 

produceras ”nedanför” argumenten i texten. Texternas författare har en viss 

mening med texten, som framkommer i en analys av textens argument, men 

samtidigt som de producerar denna mening upprätthålls och skapas annan 

mening bredvid, utan att det var vad författaren avsåg. Analysen fångar 

därför inte reformationens tidsanda eller föreställningar utan den oavsiktligt 

producerade kunskap. 

6 Reformatoriska texter finns i: Samlade skrifter af Olavus Petri, I–VI, Uppsala 1914–
1917 (här förkortat OPSS). I övrigt använder jag mig av Konung Gustaf den förstes 
registratur, I–XI, Stockholm 1861–1888 (här förkortat GR) och Svenska riksdagsakter 
jämte andra handlingar som höra till statsförvaltningens historia under tidevarfvet 1521–
1718, I:1 1521–1544 (utg. Emil Hildebrand och Oscar Alin), Stockholm 1887 (här 
förkortat SRA:I:1). 
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Reformationen och talet om det kristna 

Egentligen är det motsägelsefullt att studera tilltalet i ett begrepp, därför att 

den diskurs ett begrepp är en del av bara blir synligt om man studerar det 

nätverk av begrepp som ett begrepp är kopplat till. Reformationens begrepp 

kristet hör därför ihop med begrepp som ”evangelisk”, ”sann”, ”rena guds 

ord” och ”hjärta”.
7

 Inom ramen för denna artikel har jag dock valt att kon-

centrera mig på enbart begreppet kristet. Att begreppen sitter ihop i nätverk 

som tillsammans bildar betydelse visar dock på att man inte kan söka ett 

tilltal i enbart ett begrepp utan måste förstå det sammanhang som begreppet 

användes i. I det följande vill jag visa på olika användningar av begreppet 

under den tidiga svenska reformationsprocessen, för att senare återkomma 

till det sammanhang som man måste se användandet av begreppet i. 

Under medeltiden utkämpades många strider mellan påven och kejsaren 

eller mellan olika grupper inom kyrkan, nya tolkningar av kristendomen 

uppkom och inkorporerades i kyrkan eller förkastades som kätterska. Med 

begrepp som ”kristendomen” eller ”christianitas” hade kyrkan sedan tidig 

medeltid definierat enhet och därigenom också producerat en yttre gräns. 

Till skillnad från begreppet ”kyrka” fanns det inte klara gränser för vem som 

kunde göra anspråk på begreppet ”kristendom” för sig vilket gjorde att 

begreppet under senmedeltiden och reformationen också användes för att 

uttrycka olika tolkningar av kristendomen.
8

 (Begreppet kristet ser jag här 

bara som ett adjektiv kopplat till samma betydelse som begreppen kristen-

dom och cristianitas.) 

I konflikten om reformationen gjorde alla parter anspråk på att just de 

visste vad som var rätt kristlig tro, därför blev begreppet under reformation-

en omtvistat. De svenska reformatorerna skrev om vad ”en rätt Christeligh 

fasta” eller ”en rätt Christeligh böön” var för något och tog därigenom också 

indirekt avstånd från andra tolkningar av fastan och bönen.
9

 Olaus Petri 

7 I mitt pågående avhandlingsprojekt gör jag en sådan analys av en rad begrepp från 
den tidiga svenska reformationen. Projektet har den preliminära titeln ”Reformat-
ionens kunskapande. Samtalsordning och subjekt i den tidiga svenska reformation-
en.” 
8 Se Trutz Rendtorff ”Christentum”, i Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart 
Koselleck (red.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch–
sozialen Sprache in Deutschland. Bd 1, A–D (Stuttgart 1972). 
9 OPSS:II, En liten ingång i den heliga skriften, s. 375. 
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skrev ett försvar för Luther i texten ”Svar på ett okristligt sändebrev”. Tex-

ten var ett angrepp på Paulus Helie som tidigare hade skrivit och kritiserat 

Luthers lära. Det var alltså Paulus Helies text som var det okristliga sän-

debrevet titeln syftade på. I sin egen text tog Olaus Petri sedan ställning till 

vad som var en ”Christelig lärdom” i en rad frågor.
10

 De reformatoriska 

texterna innehåller därför många exempel på hur något ska ske på ett krist-

ligt sätt eller är kristet. En god kung var en ”Christelighen konung”,
11

 den 

som skulle avrättas kunde bete sig kristligt,
12

 man skulle föra ett kristligt 

äktenskap
13

 och man skulle bruka en ”Christelig ock skiälig handell”.
14

 

Också reformationens motståndare gjorde anspråk på att veta vad som 

var kristet. Biskop Brask, som var den biskop i det svenska riket som tydlig-

ast reagerade mot reformatoriska argument, skrev till kungen om ”then 

helge cristelige troo” som länge hade varit i riket och som man inte skulle 

trängas ifrån.
15

 År 1531 skrev biskoparna i Strängnäs och Västerås för att klaga 

över de förändringar av kyrkan som hade skett i det svenska riket. De me-

nade att ”mygit ondther dagliga vpkommer, som then Helge Christelige 

troo [...] förnär är, till föracht och orätt” och att det berodde på ”thet för-

dömmelige och fördömde Lutterske Ketterijt och förgifftig lärdom (thet 

Gudh bättre) så wäl Rijget till skam och förderff, som Siälerne till stoor 

fahre”.
16

 

Vad exempel ovan ska visa på är att begreppet kristet användes av olika 

läger för att definiera just den position de intog i debatten om reformation-

en som rätt. I begreppet kristet låg i och med den hätska debatt som fördes, 

latent att det fanns något närvarande som inte var kristet, men utgav sig för 

att vara det. Detta betyder att genom konfliktsituationen syftade begreppet 

”kristet” i förlängningen på en särskild kunskap, nämligen den rena, sanna 

och ursprungliga. Det som var kristet enligt reformatorerna var att vända sig 

till den sanna, rena och ursprungliga läran och att leva, verka, tänka och 

känna efter detta. Det innebar att för att vara kristen måste man vända sig 

                                                           
10 OPSS:I, Svar på ett okristligt sändebrev. 
11 OPSS:I, Kröningspredikan. Brask skrev om ”en christelige förstis”, GR:1, s. 308. 
12 OPSS:II, En handbok på svenska, s. 359–365. 
13 OPSS:I, En liten undervisning om äktenskapet, s. 466. 
14 GR:13, s. 35. Flera exempel: ”godh Christen menniskia”, OPSS:II, En handbok på 
svenska, s. 366. 
15 GR:3, s. 423. Samma citat om ” ”then helge cristelige troo”, GR:3, s. 425. 
16 GR:7, s. 543–544. 
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från det missbruk och vantro som uppkommit i kyrkan och bryta med dessa 

traditioner. Denna kamp om vad begreppet kristet verkligen var gjorde att 

begreppet fick en kampkaraktär. Jag är inte så mycket ute efter vad man 

menade var att beteckna som kristet, som hur man använde begreppet. 

För att förstå förändringen av begreppet kristet måste man sätta in det i 

den reformationshistoriska kontexten. Reformationen börjar som en strävan 

efter reform inom kyrkan, men när reformen av kyrkan uteblev och enandet 

av kyrkan framstod som omöjligt blev begrepp som kristet också påverkat av 

detta. Denna process kan inte förstås enbart utifrån ett svenskt sammanhang 

utan måste ses i ett europeiskt perspektiv. Under 1530-talet framstod ett 

enande av kyrkan genom ett fritt koncilium som en allt mer avlägsen lös-

ning. I detta skede skapades fria evangeliska landskyrkor, en utveckling som 

också går att se i Sverige under 1540-talet.
17

 Denna process gjorde att två 

kyrkor, som båda gjorde anspråk på att ha den sanna och enda rätta tolk-

ningen av hur människan blev frälst, stod emot varandra.
18

 

Vad jag är ute efter är att reformationen som process förändrades under 

tiden från 1520-talet till 1544, där självständiga lutherska kyrkor blev ett mer 

och mer realistiskt alternativ. Begreppet kristet följde denna förändring, så 

att begreppet under 1540-talet syftade på en självständig och särskild kun-

skap som alla som tilltalas med begreppet förväntas besitta. Anteckningarna 

från riksdagen i Västerås 1544 inleddes med att sammanfatta mötets beslut: 

”Först att Gudz ord och thett heliga evanglium almenneligen brukas skall i 

then christeligha försambling [her i Sverige]”.
19

 Det kristna står i förgrunden 

och är nära knutet till riket. Som jämförelse kan texterna från riksdagen 1527 

citeras, där undviker man att så självsäkert framhålla att man själva var 

kristna utan talar om att man skulle predika ”rena Guds ordh”.
20

 

Begreppet kristet hade under hela reformationen en kampkaraktär, tyd-

lig i reformationens skrifter och i dess motskrifter. Denna kampkaraktär 

förstärks under slutet av den tidiga reformationen, när ett enande av kyrkan 

inte längre framstod som ett realistiskt alternativ. Begreppet syftar därför 

17 Andrén (2005), s. 91–112. 
18 I ett europiskt perspektiv måste man säga att det inte enbart var två framväxande 
konfessioner utan flera. I det svenska riket kan man dock under den tidiga reformat-
ionen tala om två konfessioner. 
19 SRA:I:1, s. 390. 
20 SRA:I:1, s. 84, 96. 
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mot slutet av den tidiga reformationen inte bara på en kamp utan också på 

”att vi har valt det rätta.” 

För att sammanfatta innebar reformationens tal om vad som var kristet 

för det första att kristet blev det samma som den enda och sanna kunskapen 

om hur människan blev frälst. För det andra bar detta begrepp med sig en 

kampkaraktär. Genom att det syftade på en särskild kunskap blev det också 

tydligt att begreppet tilltalade de som hade tagit till sig denna särskilda 

kunskap. Hur detta kombinerades med begreppen kung och undersåte är 

fokus för resten av artikeln, men först vill jag kort precisera vad jag menar 

med reformationens tilltal. 

Reformationens tilltal 

Reformationens texter genomsyrades av ett tilltal som krävde att människan 

skulle förstå, öppna sig och ta till sig kunskap om tron.
21

 Själen skulle träffas av 

och ta emot den sanna kunskapen, detta skedde genom olika processer där 

människan förstod och tog till sig kunskap och därigenom, genom att känna 

och veta sanningen i hjärtat kunde tro och därigenom bli frälst. Begreppet 

”kristet” rymmer ett tilltal med kunskap i centrum. Detta tilltal kan delas upp 

i två beståndsdelar. För det första lade begreppet fokus på att människan 

skulle införliva kunskap genom att öppnas sig och varsebli den frälsning som 

hade Gud skänkt. Detta skedde bland annat genom ett upprepat tal om vik-

ten av att ”förstå” Guds ord
22

 och att ha tron ”i hjärtat”.
23

 För det andra skrevs 

människan därigenom fram i texterna, inte som ensam och oåtkomlig utan 

som ett öppet, möjligt objekt för pedagogiska projekt. Genom talet öppnades 

människan som måltavla för förändring och förbättring. 

Därmed är jag inte ute efter att reformationen verkligen skapade innerlig-

het, alltså att människor fick ett mer innerligt förhållande till Gud efter re-

formationen, utan att reformationen skapade en föreställning om att denna 

process kunde eller borde ske. Det handlar här alltså inte om att människorna 

21 Tarald Rasmussen och Einar Thomassen, Kristendomen. En historisk introduktion 
(Malmö 2007), s. 309–310. 
22 Bland annat om att bara predikan och nattvarden på svenska ledde till att försam-
lingsborna kunde förstå Guds ord, se bland annat OPSS:II, Orsak till varför mässan 
bör vara på det tungomål som menige man förståndigt är.  
23 Bland annat i OPSS:II, En nyttig postilla, s. 207. 



 

 78 

tog till sig den sanna rena kunskapen utan om att reformationen skapade ett 

sätt att tala och tänka om människan som att hon kunde ta till sig kunskapen, 

införliva den och vara kristen utifrån denna kunskap. 

Kungen och begreppet kristet 

Efter att från början ha varit tveksam till reformationen och till och med 

förbjudit lutherska skrifter i Sverige började Gustav Vasa under mitten av 

1520-talet att argumentera för reformatoriska förändringar och han deltog i 

den pågående kampen om vem som skulle kunna använda begreppet kristet 

om sig. Det viktigaste begreppet för att sätta ord på reformationen under 

denna tid var dock inte kristet utan ”ny tro”. Kungen beskrev hur han an-

klagades för att införa en ny tro, vilket han menade inte var sant. I ett brev 

till menige Hälsingland från maj 1526 skrev kungen att han förstått att det 

gick rykten om att han var på väg att införa ”then nya troo och lutters 

lærdom”. Han förnekade detta och menade att ingen kunde bevisa att han 

”noghen annen tro wele styrke en then som gudt och hanss helge appostler 

oss lärth haffuer och wore framfarne föreldre haffue hollit” och att han ville 

”[d]öö en cristin man” så som hans förfäder.
24

 En ”ny tro” förekommer 

sedan som begrepp flera gånger.
25

 Samma begrepp återfinns i ett annat brev 

från vintern 1527. Kungen skrev till menigheten i hela riket för att återigen 

förneka att han ”skwla tiilstääddhia förswara och beskerma några predicare 

som nya tro lære”, utan det var bara det som ”wår herra och hans apostlar 

lærethe och annamadh haffwa” som skulle predikas och läras. Kungen ställ-

de sig som försvarare av den kristna tron. ”Jnghen ny troo annnama wj eller 

forswara, vthan vilie jw saa gerne döö en christhen man saa som naghen 

annen”, skrev han.
26

 I kungens tal vid riksdagen i Västerås nämns anklagelser 

om att kungen ”indrager nya tro i landit”
27

 och i recessen tas anklagelsen att 

kungen ”lat indraga nya tro” åter upp.
28

 Talet om ”en ny tro” syftade alltså 

                                                           
24 GR:3, s. 162. 
25 Många exempel i kungens kommunikation med undersåtarna: GR:4, s. 4, 12, 173, 
175, 252; GR:4, 209, 228. 
26 GR:4, s. 18–19. Samma formulering om att kungen ”saagerna vara en reth Chris-
ten man som nogonannen”, GR:4, s. 76. 
27 SRA:I:1, s. 71. 
28 SRA:I:1, s. 84. 
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till att det inte fanns någon ny, det vill säga nyligen uppkommen tro, utan 

att kungen stod för och kämpade för den enda rätta tron som alltid hade 

varit den sanna tron. 

Bild 4: Gustav I, 1497–1560, konung av Sverige. Förgylld trärelief av Willem Boy. 
Daterad till mitten av 1500-talet. 
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Efter riksdagen 1527 försvann begreppet ny tro mer och mer ur källorna 

och kungen betonade gång på gång att han stod för det som var kristet. 

Detta blir särskilt tydligt efter västgötaherrarnas uppror, där ny tro fortfa-

rande förekom, men där kristet eller okristet var vanligare.
29

 Upproret och 

det mera allmänna missnöjet mot reformationen ledde till att kungen blev 

tvungen att förhålla sig till undersåtarnas misstro och missnöje. Huvudar-

gumentet mot kungen hade varit att han var okristlig, att hans regemente 

var okristligt eller att han betedde sig på ett okristligt sätt.
30

 Kungen använde 

begreppet kristet därför för att avväpna kritiken. Efter upproret 1529 citerade 

kungen de upproriska och menade att de anklagade honom för att ha infört 

”kietterij, ochristeligen lärdom och onda synder”. Kungen svarade på detta 

genom att hävda att han ”inthet anneth foretaghä giöre eller vppå slå, Så 

lengie vort Regemente ware skal aff gudj wthan thet som Christelighit är”.
31

 

I ett annat exempel från västgötaherrarnas uppror skrev kungen till Dalarna: 

Och om oss, dannemen noghet på föris om cristendomen att wii skolle wela 
then fornidra, Thå görer som tro dannemen oc sätter ther, ingen tro tiil, ty 
wij haffuo mactat störkia oc föröka then helgha cristna tro oc aldrig henne 
fornidra j noghen måtta szom then heliga cristna tro kunne wtaff foruans-
kas, thå welom wij läggia oss win om att thet skall bliffua straffat, oc foru-
andlat tiil thet besta

32

 

Kungen ville undvika att dalkarlarna skulle bli inblandade i oroligheterna 

och försökte därför att förekomma kritiken genom att återigen betona att 

han stod för det kristna. I ett brev till Västergötland och Värmland finns 

liknande formuleringar. Kungen bedyrade att han ville: 

icke heller tiilstädia j wårt rike annatt predicas skall än thet som cristeligit är 
eij heller någher ocristeliga sedher wpkomma låtha j någhen måtto, Och 
acthe icke heller förläggia wthan holla then helga cristna troo wiid makt och 
så månge kirkior och kloster som then meneman sielffuom tickis nyttwgt 
wara

33

 

29 Om att kungen skulle införa ”ny tro” i riket och att detta inte är sant. GR:6, s. 
106, 74. 
30 Exempel: GR:6, s. 358. 
31 GR 6, s. 87–88. 
32 GR:6, s. 55. 
33 GR:6, s. 93. 
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Kungen försöker alltså argumentera och positionera sig som någon som gör 

allt för det kristna, som vill stärka och försvara det kristna. Efter västgöta-

herrarnas uppror 1529 skrev kungen att undersåtarna inte skulle tvivla på att 

han ville ”styrkia och wiid makt holla then helga cristeliga troo, kyrkior oc 

closter”.
34

 I dagtinget med de upproriska lovade kungen att ingen ”ocristelig 

lärdom” skulle predikas utan att man skulle ”bliffua wiid gudz Rena ordh oc 

goda gambla cristheliga seduenior”, detta lovade han ”wiid wåra konugliga 

ära sanning oc Christeliga tro”.
35

 

Övergripande kan man naturligtvis se att begreppet kristet var det mest 

positivt laddade begreppet överhuvudtaget och att allt handlande, vare sig 

det var av kungen eller hans undersåtar, ständigt måste kunna förstås som 

kristet för att vara gott. Att inte vara en kristlig herre och konung var en 

omöjlighet därför att motsatsen, att vara en okristlig kung skulle ta bort 

själva grunden för kungens legitimitet. Denna situation var inte heller ny 

utan typisk för det medeltida Europa. Jag är här inte så mycket ute efter vad 

kungen menade med vad som var kristet, eller hur han använde det taktiskt, 

utan det tilltal begreppet bar på. Begreppet var otydligt under 1520-talet och 

det potentiella tilltalet som begreppet bar på utvecklades inte. Kungen för-

sökte egentligen undvika att använda begreppet och när han gjorde det var 

det för att han var tvungen – det vill säga när han anklagades för att inte 

handla kristet. 

Argumentationen kring västgötaherrarnas uppror är dock snarare ett un-

dantag än en regel. Argument om att man är kristen, eller att man utgör en 

kristen gemenskap är ovanliga under tiden efter riksdagen i Västerås fram 

till slutet av 1530-talet och under sammansvärjningen i Stockholm 1536 mot 

kungen är begreppet kristet också sällsynt.
36

 

Om begreppet ”kristet” hade varit svårt att använda under 1520-talet blev 

det under 1530-talet och framförallt under Dackefejden vanligare. Nu fram-

träder det kristna begrepp som jag presenterade i inledningen också som en 

del av det politiska språket. Kristet var en avgränsad och tydlig kunskap som 

34 GR:6, s. 77.  
35 GR:6, s. 84 Flera exempel på hur kungen skyddar ”det kristna”: GR:6, s. 89; GR:6, 
s. 98; GR:6, s. 182; SRA:I:1, s. 135.; SRA:I:1, s. 149.
36 I ett brev till marknaden i Uppsala om sammansvärjningen i Stockholm, GR:11, s.
109–113. 
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stod i konflikt med annan kunskap. Kungen använde självsäkert detta be-

grepp tillsammans med den egna personen.  

I talet till ständerna under riksdagen 1544 i Västerås framgår det att riket 

led stort under tiden före Gustav Vasas trontillträde och att detta hade be-

kymrat kungen som därför hade riskerat mycket för rikets skull. Tack vare 

Guds hjälp hade han sedan ställt riket på fötter, och framför allt sett till att 

riket ”till Gudz sanne kunskap genom then sanskyllige och christelige lära 

komit”.
37

 Tidigare hade kungen framhävt kung Kristian som ett hot mot 

riket på ett sådant sätt att detta verkade som ett argument för enighet. Hotet 

från Kristian är fortfarande närvarande 1544, men begreppet kristet intar en 

mera framträdande plats i argumentationen. 

Istället för 1520-talets kamp där kungen måste kämpa för att kunna göra 

anspråk på att vara en kristen kung, blir det under senare delar av den tidiga 

reformationen en annan ton i användandet av begreppet. I ett öppet brev till 

menige man under slutet av Dackefejden skrev kungen att upprorsmännen 

borde ha besökt honom, ”theres rätte och christelige Öffuerheet och Ko-

nung”, med deras klagomål, men eftersom de inte gjorde det kunde kungen 

inte ge sina ”Christelige förmaninger”, istället missaktades kungens ”gode 

och christelige tilbudh”. Kungen avslutade med att konstatera att ”[h]uad 

christendom nu thetta är”, det vet bara Gud.
38

 Liknande citat finns i andra 

brev från kungen till allmogen under dackefejdens slutskede eller strax där-

efter, där det också bland annat talades om det ”ochristelige buller och obe-

ståndh”.
39

 Kungen talade i olika sammanhang gärna om sig själv som ”en 

godh och christelig konung”.
40

 

Från att begreppet i den tidiga reformationen av kungen främst hade an-

vänds för att avlägsna rykten om att han förde landet från den sanna kyrkan, 

förändrades användandet av begreppet till att präglas av större självklarhet. 

Denna förändring under undersökningsperioden är inte entydig,
41

 men som 

jag har försökt visa ändå synlig. Forskningen har många gånger tidigare 

uppmärksammat denna förändring i retoriken under slutet av 1530-talet och 

37 SRA:I:1, s. 339–340, citat 340. 
38 GR:15, s. 285. 
39 GR:15, s. 438–485, GR:15, s. 532–534. 
40 SRA:I:1, s. 375. Flera exempel i samband med riksdagen 1544: SRA:I:1, s. 342, 375; 
GR:15, s. 17, 483. 
41 Till exempel finns det under hela 1520-talet återkommande referenser till att 
kungen vill dö som en ”cristin man” som alla andra GR:3, s. 162.  
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början av 1540-talet. Som jag var inne på i inledningen är inflytandet från 

nya tyska medarbetare i kungens kansli en förklaring. Jag vill visa på att 

förändringen också går att förstå utifrån att de reformatoriska begreppen 

hade förändrats. 

Kristet betydde inte det samma under 1520-talet som 1544. Reformat-

ionsdebatten i Europa hade under 1520-talet präglats av en önskan om att 

lösa de teologiska kontroversfrågorna och därmed kunna hindra den begyn-

nande splittringen av kyrkan. Under 1530-talet framstod tanken på det kon-

cilium som skulle förena kyrkan som allt mer orealistisk, samtidigt skapades 

fria evangeliska landskyrkor. Begreppet kristet hade på liknande sätt föränd-

rats så att det mot slutet av den tidiga reformationen uttryckte en konflikt 

och bar med sig ett tilltal om att den som kallade sig kristen också hade tagit 

till sig den rätta förståelsen av det kristna budskapet. 

Genom att kristet i den konfliktsituation som reformationen utgjorde 

blev det samma som den enda och rätta tolkningen av hur människan blev 

frälst, alltså kopplad till en sann kunskap, fick det när det används tillsam-

mans med begreppet kungen, med sig denna betydelse så att kungen dras in 

i en sådan kunskap. Begreppet kristet var som jag försökte visa i inledningen 

ett begrepp som det rådde kamp om och alla som gjorde anspråk på att 

använda sig av. Det implicerade därmed också att det fanns andra okristna. 

Därmed avsågs att de som var de kristna var de som hade tagit till sig den 

sanna kunskapen. Kungen kunde mot slutet av den tidiga reformationen 

definieras inte bara efter de möjligheter, plikter och rättigheter han hade 

utan också efter den kunskap han besatt. 

Undersåten och begreppet ”kristet” 

Begreppet undersåte i samband med kristet genomgick en liknande föränd-

ring som den som har skildrats ovan. Begreppet var relativt nytt i den 

svenska kontexten under den tidiga reformationen
42

 och adopterades snabbt 

av den betydelse som reformationens sätt att tala om det kristna bar med 

sig. 

42 Eva Österberg ”Svenska lokalsamhällen i förändring ca 1550–1850. Participation, 
representation och politisk kultur i den svenska självstyrelsen. Ett angeläget forsk-
ningsområde”, i Historisk Tidskrift (1987), s. 321. 
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Under västgötaherrarnas uppror bad kungen undersåtarna att handla 

som ”cristna tro dannemän och stadige wndersåthe”,
43

 eller rikets råd ber 

inbyggarna i Västergötland att handla som ”cristeliga tro dandemen”.
44

 Det 

betydligt vanligare sättet att tilltala undersåtarna under perioden var dock 

utifrån de löften om trohet som de hade avgett till sin furste. När kungen 

vände sig till undersåtarna efter riksdagen i Västerås 1527 åberopade han det 

”huldskap troskap och manskap” som de hade lovat honom. Begreppet 

”kristet” förekommer inte som tilltal.
45

 

Också i kungens tal under själva riksdagen var tilltal om att undersåtarna 

ska handla ”kristet” frånvarande. Under det tidiga 1530-talet ändrades inte 

detta. 1532 skrev kungen om det hot som den avsatte kung Kristian utgjorde 

för riket och om hur han hade behandlat sina undersåtar, detta var något 

som ”christi folk” inte kunde lida och därför hade kungen handlat.
46

 Kung 

Kristian omnämns ofta som ”okristelig”,
47

 men undersåtarna i riket tilltalas 

sällan med kristenhetsbegrepp. Istället är det ”troskap, manskap och huld-

skap” som man har lovat kungen och yttranden från kungen som ”at i wele 

stå oss faste, och icke lathe eder forföra eller bedraga i frå oss”.
48

 

Att begreppet ”kristet” i tilltalet till undersåtarna är relativt ovanligt be-

tyder inte här att kristendomen i sig skulle vara av mindre betydelse – bara 

att begreppet inte behövde aktualiseras. Löften om att hålla troskap till 

kungen byggde också på föreställningar om att detta löfte i slutsändan var 

ett löfte till Gud om att hålla och inordna sig i den gudomliga ordningen. 

1520-talets relativa brist på tilltal om att undersåtarna skall handla ”kristet” 

handlar alltså inte om att religionen var frånvarande i argumentationen. 

Under 1540-talet ändrades tonen i kungens tilltal, som jag tidigare har 

varit inne på. Tilltalet blev självsäkrare och mera maktfullkomlig. I jämfö-

relse med tidigare under undersökningsperioden ökade användandet av 

begreppet ”kristet” som ett tilltalsord något, men det är långt ifrån entydigt. 

När kungen skulle förklara gemenskapen och motivera varför undersåtarna 

skulle handla på ett särskilt sätt var det fortfarande de löften de hade avgett 

43 GR:6, s. 32. 
44 GR:6, s. 58. 
45 SRA:1:I, s. 99. 
46 GR:8, s. 53. 
47 GR:9, s. 256 
48 GR:9, s. 257. 
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som ställdes i första rummet, men efter det att Dackefejden är över ökade 

användningen av begreppet kristen i tilltalet till undersåtarna. Vid riksdagen 

i Västerås 1544 tilltalades ”I som christne, fromme och trogne underdåner”
49

 

och i juni 1543 skrev kungen ett brev till fjorton härader i Småland där det 

talas om ”Christne vndersåter”.
50

 

I ett öppet brev vände sig kung Gustav till de församlade vid Eriksmäs-

sans marknad i Uppsala 1543. Detta var under tiden Dackefejden fortfarande 

pågick. Han beskrev händelserna i Småland och det hot mot riket som ”ten 

Skogztiuff, Mördere, Kättere och Förrädere Nils Dacke” utgjorde.
51

 Framför 

allt tre teman är tydliga i texten, att de upproriska ville vända upp och ned 

på ordningen, att de hotade den sanna kristna lärdomen och det hot mot 

riket som utländska män i riket innebar. Kungen kopplade i texten samman 

de upproriskas önskan om att återinföra de gamla sederna i kyrkan med 

oordning och kaos. I den ordning som de upproriska ville inrätta ville de 

”waro Herrer, The weleregere Präster, och vtläggie Latinsk måål […] The 

wele och så ware köpmän och hoffmän”. Texten skapade så en framställning 

av det orimliga i de upproriskas krav – att de ömsesidiga förpliktelserna som 

det tidigmoderna samhället byggde på skulle rasa. Ordningen däremot, 

skrev kungen, var given om ”[h]ärskapit sköthe sin befalning, Köpmän 

wacte vpå sitt. Hoffmannen bliffwe som han är. Bonden sköthe sin Åker 

och äng, så ståår Rikit j bäste motten, och thet är then äldste och bäste 

sedwane, som Rikit nyttigt warekann”. 

Argumentet i texten är alltså att förreformatoriska seder liksom lögner av 

biskopar och präster var en grogrund för oordning. Det ordnande samhället 

där alla deltog och utförde sin del framträder som norm. Detta sätt att fram-

ställa det välordnade samhället innehåller inte något kvalitativt nytt, hierar-

kier och förpliktelser mellan i grunden olika människor var centralt för att 

beskriva och förstå samhället. Att vända upp och ned på denna ordning var 

det värsta man kunde tänka sig, och kungen försöker i texten inskärpa en 

traditionell bild av hur samhället bör vara. Detta är den typ av tilltal som jag 

i inledningen sammanfattade med begreppet ömsesidiga förpliktelser. Un-

dersåten framträder som någon som spelade sin roll på världens teater och 

uppför den prestation som förväntades. Undersåte är man i texten ovan i 

49 SRA:I:1, s. 376.  
50 GR:15, s. 345 
51 GR:15, s. 284–289. 
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egenskap av bonde eller köpman och den uppgift som dessa roller är före-

nade med. Samtidigt finns det något annat i texten som är möjligt att 

komma åt genom de reformatoriska begreppen och de tilltal de bär på. 

Kungen var upprörd över att undersåtarna inte kunde acceptera den kristna 

tron. Han skrev att de: 

icke kunne lijde then sandskyldige Christelige Lärdom, som haffwer sin 
grundh aff gudz helige rene ord, vtan begärendis myckit aff thet gamble tå-
perijdt, som Gud bättred, ther Cristendomen länge noghmed bedraget och 
begäckid twarit haffwer

52

 

Texten forsätter med att det förklaras att detta hotade rikets säkerhet och att 

det bara kunde ändras om undersåtarna ”sig icke annerlunde saken företa-

ger” eller att Gud snart ”vpwäcker almogen till itt bättre sijnne och lynne”. 

Vad jag är ute efter i detta sammanhang är den koppling som görs mellan 

undersåten och den kristna läran. Tilltalet riktade sig fortfarande till en 

uppgift som allmogen ska utföra, men också ett tillstånd eller en kunskap 

som allmogen besatt. Tonen hade också förändrats, förutom de egna för-

pliktelserna ställer kungen krav på hur undersåtarna ska förhålla sig till den 

kristna läran. 

Det är här viktigt att det framgår att kungen inte menade att undersåten 

verkligen hade denna kunskap om kristendomen, det var ju just bristen på 

den som var en av flera anledningar till upproren. Men på en diskursiv nivå 

framträder detta tal som en del av skapandet av en möjlig koppling mellan 

undersåten och kunskapen. Det blir möjligt att tilltala undersåten utifrån 

föreställningar om en kunskap, i och med att begreppet kristet bar på ett 

tilltal om den sanna rena kunskapen. Begreppet kristet tillsammans med 

begreppet undersåte implicerade att handlandet skulle utgå från en kunskap 

om den kristna lärdomen. Genom reformationen hade föreställningen om 

en enad kristenhet gått förlorad, begreppet kristet, eller som det sägs här – 

den sanna kristna läran – bar därför också alltid på en bismak av att det 

finns de som kallade sig kristna, men som inte tillhörde den sanna kristna 

läran. Att allmogen skulle handla utifrån den kristna läran skapade därmed 

också kunskap om att allmogen besatt just denna kunskap och att de i egen-

skap av undersåtar kunde agera utifrån denna kunskap. 

52 GR:15, s. 287. 
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Ytterligare ett exempel ska visa på hur ”kristet” i samband med ”under-

såte” förändrade tilltalet. I ett brev till herr Holger Karlsson, herr Måns 

Johansson och herr Axel Ericson och andra adelsmän i Östergötland i febru-

ari 1539 vände sig kungen till dessa män för att be dem hjälpa honom att 

råda bot på Vadstena klosters och biskopen i Linköpings motstånd mot den 

evangeliska läran. 

Brevet inleds med att Gustav påminde om de gemensamt fattade beslu-

ten från Västerås 1527. Kungen tilltalade adelsmännen som att de hade lovat 

att ”förfordra, beskydde och försware then Ewangeliske saken” men att de 

såg igenom fingrarna med denna uppgift, däremot ville de gärna ”tage godz, 

gårder, ock annen eigendom i frå kirkier, Closter, och Prebender”. Syrligt 

lägger kungen till att i den betydelsen vill alla vara ”Christlig, och Ewange-

lisk”. ”Endog Chrsitendomen inthet henger ther vpå, vtan fast mere vpå 

andre stycker”, avslutade kungen. Kungen fodrade sedan att adelsmännen 

”jcke tilstediendes sådana tuist och venig lerdom ibland oss, (som schole 

hetas waraChristne)” och att de ”vdij then motte, wele liiffte någet vnder 

byrden mett, och icke alt hengiet jn på oss”. Avslutningsvis bad han dem att 

bättra sig, och att de ska bete sig som ”the the[r] wele ware och lathe siig 

kalle Christne”.
53

 

Argumentet i texten är att frälsemännen hade lovat att agera för att 

skydda den evangeliska saken, men att de gärna feltolkade detta och såg de 

ekonomiska fördelarna men inte ansvaret att skydda läran. Kungen bannade 

sina undersåtar för det. Förhållandet mellan kungen och undersåtarna (i 

detta fall frälset) vävs i brevet samman med reformationens argumentation 

och texten kretsade kring den kristne. Texten riktade sig till adelsmännen, 

men det var i egenskap av kungens undersåtar som de tilltalades. Begreppet i 

texten är ”Ridderschapit Jnnan Rådts och vtan j Östergötlandh”.  

Det är denna kunskap om det kristna som tilltalas i brevet när kungen 

skrev om att kristendomen inte hänger på att klostrens egendomar övergick 

i adelns händer ”vtan fast mere på andre stycker”. I brevet ska dock inte 

frälset använda sin kunskap om kristendomen – som de tilltalas att de har 

men inte fullt ut gör nytta av – till att rannsaka sig själva utan tillbeds att 

kontrollera andra utan att kungen ska behöva kontrollera dem. De ska bete 

sig som goda undersåtar utifrån en inneboende kunskap om vad som är rätt. 

53 GR:12, s. 169–171, citaten från s. 170, 171. 



88 

Reformationen skapade så en ny form för relationen mellan kungen och 

undersåtarna. Den byggde inte enbart på de formella ömsesidiga förpliktel-

serna som man genom löften hade utbytt utan sätter fokus på den kunskap 

som båda parter delar. 

Reformationen och begreppet kristet som tilltal 

Jag har varit ute efter att analysera hur den förändring av begreppet ”kristet” 

som reformationens strider innebar också påverkade betydelsebildning i det 

politisk-sociala språket och då särskilt runt begreppen kung och undersåte. 

Denna frågeställning bottnar i en övertygelse som att det religiösa och det 

världsliga inte går att dela på i det äldre samhället utan är intimt förknip-

pade med varandra. 

Reformationen var menad som en rening av den enda sanna kyrkan, 

men ganska snart i den process som följde blev det uppenbart att man istäl-

let hade en situation där olika tolkningar stod mot varandra. Reformationen 

blev därför också en kamp om tolkningsföreträde och det är den betydelse 

som begreppen fick i denna kamp som jag vill lyfta fram. Jag ser konflikten 

som viktiga kontexter för att förstå hur begreppet förändrades under den 

tidiga reformationen – det smalnades av och präglades av en kamp. Begrep-

pet kristet förändrades i linje med detta under den tidiga reformationen 

genom att det fick en uteslutande karaktär. Det var ett omtvistat begrepp 

som implicerade att det fanns andra som inte var kristna, som inte hade gått 

tillbaka till kyrkans ursprung utan levde i vantro. Detta betyder också att 

kristet efter reformationen fick en bismak av att det är en särskild kunskap 

om kristendomen som är den rätta. 

Förändringar i begreppet kristet kan sägas starta med reformationen, 

medan användandet av begreppet i ett politiskt-socialt språk låter vänta på 

sig. Det nya kristna begreppet som syftar på en särskild kunskap och som 

implicerar fiender användes tillsammans med ”kungen” i slutet av 1530-talet 

och i början av 1540-talet, för begreppet ”undersåte” går det att se en lik-

nande utveckling. Begreppet tilltalar en undersåte som har en sådan särskild 

kunskap och kan handla gentemot andra utifrån en sådan kunskap. På 

samma sätt är kungen säte för en sådan särskild kunskap och handlar utifrån 

det. I konturerna av detta reformationens tilltal ser vi möjligheterna att 

formulera gemenskap i riket utifrån en gemensam kunskap. För att åter-
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vända till inledningen och den tidigare forskningen om den svenska reform-

ationen, vill jag alltså framhäva att den process av integration av riket som 

ofta förknippas med Gustav Vasas person, och i relation till reformationen 

särskilt den tillväxt i maktresurser som reformationen innebar för kungen, 

också kan förstås som en oavsiktlig följd av att ett nytt sätt att tala och bilda 

betydelse växte fram i och med reformationen. Den kunskap som både 

kungen och undersåtarna implicerades besitta fungerade som ett integrerade 

element. 
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En svag och vacklande man? 

Petrus Benedicti omvändelse i ett omvälvande 1590-tal 

Erik Petersson & Annika Sandén 

Några av de sista dagarna i februari år 1593 samlades 306 prästmän i Upp-

sala. Johan III var död och en lång tid av kyrkopolitiska strider såg ut att 

därmed vara över. Hertig Karl som varit kungens främste motståndare öns-

kade en gång för alla göra upp med sina gamla motståndare när det kom till 

kyrkopolitiken. De som fortfarande stöttade Johan III:s kyrkopolitik fick 

skarp kritik. En av dem var biskopen i Linköping, Petrus Benedicti. Han 

hade varit en av de främsta att förfölja dem som inte ville följa kungens 

kyrkopolitiska linje. 

Nu kallades han in att framför mötesdeltagarna stå tillsvars för sina 

handlingar och offentligt be om förlåtelse. Benedicti gjorde omedelbart 

avbön och bad hertigen förlåta honom. Hertig Karl lät storsint meddela den 

ångerfulle biskopen ”[att e]fter Gud plägar den av nåde förlåta, som sig 

ångra och fly till hans barmhärtighet, så måste människor dem förlåta.”
1

 

Varför gjorde då Benedicti denna omsvängning och hur kom det sig att han 

inte stred för den linje som han så länge kungen levt hade kämpat för? 

Denna artikel behandlar det skede när kyrkan i Sverige slutligen blev en 

evangelisk-luthersk enhetskyrka. Tiden föregicks av den så kallade liturgiska 

striden och det brukar heta att religionsstriderna upphörde i och med Upp-

sala möte. Enligt mötet stod Sverige enat i religionsfrågan. Men faktum var 

att det som beslutades var en återgång till 1571 års svenska kyrkoordning och 

den Augsburgska bekännelsen från år 1530.
2

 Men några kyrkolagar var det 

inte fråga om och de gav inga fullödiga grunder för utformningen av en 

1 Alfred Westerlund & Johan Axel Setterdal, Linköpings stifts herdaminne (Linköping 
1915), s. 51. 
2 Martin Berntson, Bertil Nilsson, Cecilia Wejryd, Kyrka i Sverige. Introduktion till 
svensk kyrkohistoria (Skellefteå 2012), s. 138. 
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svensk ortodox luthersk inriktning. Mycket arbete återstod därför i landet 

för att etablera riktningens praktiska innehåll och utformning. Ärkebiskop 

Abraham Angermannus räfst år 1596 är kanske det tydligaste exemplet i 

Sverige på ett försök att förverkliga förändringen ute i landet. Eftersom det 

saknades institutioner fick de personliga uppfattningarna stort spelrum. 

Därför riktar vi i denna artikel intresset mot en av dessa aktörer som dessu-

tom gjorde en till synes märklig omsvängning i denna kamp. Genom denne 

mans agerande i de så kallade synodsmötena får vi en möjlighet att blicka in 

både i kyrkopolitiken på riksnivå såväl som på stiftsnivå. 

Enligt kyrkohistorikern Ingun Montgomery fanns i Norge redan på 

1580-talet en institution som kallas synoden. Denna blev enligt henne avgö-

rande när den lutherska ortodoxin skulle befästas i landsändarna.
3

 Samma 

forum fanns i Sverige men i vilka stift och från vilken tid är på grund av 

källäget osäkert. De första kända synodsmötena hölls i Uppsala stift på 1520- 

och 1530-talen, därefter höll förutom ett som hölls av Laurentius Petri år 

1566 inget möte förrän år 1604.
4

 Vi vill undersöka två specifika synodstill-

fällen i Linköpings stift, 1590 och 1594, för att utifrån dessa belysa Petrus 

Benedictis roll som stiftschef. Mellan mötena har alltså hans omvändelse på 

Uppsala möte ägt rum, och frågan är om detta avspeglar sig i synodsproto-

kollen. Genom dem får vi en inblick i hur konfessionaliseringen av religion-

en såg ut i Sverige under ett omvälvande 1590-tal.
5

 

Den tyska lutherdomen och den svenska liturgistriden 

Petrus Benedicti fick liksom andra unga män sin utbildning vid universitet 

utomlands. När han efter sina studieår kom hem till Sverige hade han i 

bagaget kunskaper som var präglade av studiemiljön. I juni 1558 skrev Peder 

Bengtsson in sig vid universitetet i Rostock under namnet Petrus Benedicti 

Glandensis Suecus tillsammans med en annan man från samma Glandensis, 

3 Ingun Montgomery, ”Synoden som ett led i reformationskyrkans inre konsolide-
ring. Synoderna i Bergen 1584 och 1589”, i Ingemar Brohed (red.), Reformationens 
konsolidering i de nordiska länderna (Oslo 1990), s. 77–91.  
4 Herman Lundström, Svenska synodalakter efter 1500-talets ingång (Uppsala 1908), s. 
5–7. 
5 Martin Berntson, Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525–1544 
(Skellefteå 2010), s. 375–378. 
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Bonnonius Nicolai. Antagligen syftar Glandensis till hemorten. Det brukar 

heta att han kommer från Öland men det är osäkert.
6

 

Rostock hade länge varit det populäraste målet för svenska studenter, 

men när reformationen slog igenom under 1520-talet hade Martin Luthers 

hemstad Wittenberg och dess universitet varit den givna studieorten. Nu på 

1550-talet var Martin Luther borta och Rostock hade åter fått status som den 

ledande universitetsstaden i norra Europa. En enskild person var anledning-

en till att det var så, professorn David Chytræus. För den svenska reformat-

ionens vidkommande skulle denna man få en odiskutabel betydelse. Han 

hade studerat i Wittenberg för Martin Luthers lärjunge och kollega Phillip 

Melanchthon.
7

 Chytræus representerar en lutherdom som dominerade 

andra hälften av 1500-talets Europa, som innebar att den tyska reformation-

ens män var Guds vittnen på att den sista striden nu var kommen. I verket 

Explicatio Apokalypsis Ioannis förklarar han Johannes uppenbarelser och 

beskriver det världshistoriska förloppet och den rådande situationen med de 

kyrkliga förvecklingarna som det sista skedet i mänsklighetens historia.
8

 

Genom att samla de trogna, lutheranerna, återstod nu att ta upp kampen 

mot Antikrist, den katolska kyrkan, för att avvärja vad som verkade vara det 

sista skedet för människorna på jorden.
9

 

Chytræus var även djupt involverad i de svenska kyrkopolitiska förhål-

landena. Han dedikerade sina verk till personer som han önskade stötta eller 

påverka, ett exempel på detta är att han 1563 dedikerade verket Explicatio 

Apocalypsis Ioannis till Erik XIV för att visa sitt stöd i den strid som då på-

gick i Sverige angående nattvardens utformning.
10

 

Vid denna tid pågick i Tyskland en debatt kring hur lutherdomen skulle 

vara till form och innehåll. Lösningen på den kampen kom 1577 i och med 

den så kallade Konkordieformeln, som författades av tre teologer. En av 

dem var Chytræus. Utformningen av lutherdomens gränser och innehåll var 

6 Christan Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828 (Stockholm 1988), s. 21. 
7 Ottfried Czaika, ”David Chytræus och hans betydelse för utformningen av en 
svensk bekännelsekyrka”, i Kyrkohistorisk årsskrift (2004) s. 23–29. 
8 Henrik Sandblad, De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och 
motreformation (Uppsala 1942), s. 89. 
9 Sandblad (1942), s. 89. 
10 Erik Petersson & Annika Sandén, Mot undergången. Ärkebiskopen Angermannus i 
apokalypsens tid (Stockholm 2012), s. 45. 
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alltså någonting som skedde på bred front i Europa, i Sverige såväl som i 

tysk-romerska riket. 

Nova ordinantia och Röda boken 

I Sverige fanns ett relativt kyrkopolitiskt lugn så länge ärkebiskopen Lauren-

tius Petri levde. Han var landets förste evangeliske ärkebiskop, var dessutom 

bror till reformatorn Olaus Petri, och han sammanfattade sin kyrkosyn i det 

som kom att bli något av hans testamente, det vill säga 1571 års kyrkoord-

ning. Den var inte dogmatisk, utan förhållandevis öppen när det kom till 

exempelvis ceremonier, men den var i vilket fall Sveriges första antagna 

lutherska kyrkoordning. 

Johan III som övertagit tronen efter Erik XIV hade inte samma uppfatt-

ning om hur kyrkan skulle formas som ärkebiskopen. Han hade genom sitt 

giftermål med den polska prinsessan Katarina Jagellonica, som var katolik, 

blivit påverkad av hennes tro och önskade ge den svenska kyrkan en del 

katolskinspirerade drag. När Laurentius Petri avled hösten 1573 fanns inte 

längre någon som stod i kungens väg för hans planer. Han önskade med en 

ny mässordning, Nova ordinantia, återinföra framför allt en del ceremonier 

som uppfattades som katoliserande. Några år senare tog Johan III också 

emot den påvlige legaten Antonio Possevino.
11

 Denne romerske legat hade i 

uppdrag att undersöka Johan och Sveriges möjligheter att återföras till den 

katolska sfären. Kontakterna resulterar bland annat i att en jesuitisk präst, 

Laurentius Nicolai Norvegus, inbjöds till Stockholm för grunda en särskild 

skola där man såg mer öppet på katolicismen. 

Så här långt var det nog inte många i Sverige som protesterade. Allt som 

Johan III hittills hade gjort var inom ramarna för den i Sverige ännu ofär-

diga lutherdomen. Det fanns dock några personer – som dessutom var 

populära talare och kyrkomän – som opponerade sig mot det som de upp-

fattade som en rekatolicering. Men de var få och hade inget allmänt stöd. 

Johan III nöjde sig inte med förändringarna, utan ville befästa sin kyr-

kopolitik och sin version av lutherdomen. 1576 skrev han en ny gudstjänst-

ordning, Liturgia Sueceanae ecclesiae, som snabbt blev känd som Röda boken 

för dess pärmar, men i samtiden var den mest känd som liturgin. Under 

11 Lars Ericson, Johan III. En biografi (Lund 2004). 
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tiden hade ett motstånd mot Johan III:s kyrkoplaner börjat formas. Flera 

betydelsefulla predikanter uppfattade att den nya gudstjänstordningen 

rentav var katolsk. Bland de starkaste motståndarna fanns Stockholms 

skolmästare, Abraham Angermannus, och biskopen i Linköping, Martinus 

Gestricius. De tog starkt avstånd från liturgin och kallade den ett verk av 

Antikrist. Hertig Karl, kungens egen bror, var dessutom en av de starkaste 

motståndarna. En spricka hade bildats mellan liturgister och antiliturgister, 

och tonläget var skarpt. Kungen blev alltmer mån om att få prästerskapet 

med sig. Han avkrävde dem därför i början av 1577 ett löfte och ett klart 

ställningstagande för liturgin. Alla som opponerade sig skulle han betrakta 

som sina fiender och han skulle göra vad han kunde för att oskadliggöra 

hotet från deras allt starkare röster. En av dem var Abraham Angermannus 

som avsattes från sin tjänst i Stockholm och förvisades till den lilla försam-

lingen Öregrund, 15 mil från huvudstaden.
12

 

Benedictus var vid tiden för detta omtumlande 1570-tal professor i Upp-

sala. Han accepterade Nova ordinantia och även liturgin. Ingenting talar för 

något motstånd mot den, vilket många andra kända präster gav uttryck för 

vid samma tid. 

Johan III hade inte fått något allmänt stöd hos prästerskapet för liturgin. 

Runt 1580 började han kämpa för att försöka få dem mer välvilligt inställda, 

och Johan III använde hårda metoder. Den präst som inte följde liturgin 

skulle ”bliva aktad för en menedare och ärelös man och därutöver missta sitt 

underhåll”.
13

  

Martinius Gestricius vägrade att acceptera liturgin. Johan III reste då till 

Linköping och i domkyrkan inför församlingen tvingade han biskopen att ta 

av sig sin skrud under förödmjukande former.
14

 Att ta strid för eller mot 

liturgin var alltså att ta strid för den rätta läran. Med det följde det som var 

allra viktigast för en kristen människa, nämligen Guds nåd och det eviga 

livet. Båda sidor försökte förtvivlat göra det som var rätt enligt sina respek-

tive uppfattningar. 

12 Petersson & Sandén (2012), s. 76. 
13 Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminnen (Falun 1939), s. 355. 
14 Petersson & Sandén (2012), s. 96–97. 
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Den lojale biskopen 

Benedicti hade alltså valt Johan III:s sida i liturgifrågan, och för det blev han 

rikligt belönad. Han tilldelades ett pastorat i Söderköping från vilket han 

erhöll inkomster, men behöll samtidigt sin tjänst i Uppsala. Från 1575 hade 

han inkomster från Uppland och Östergötland. År 1583 fick han dessutom 

biskopsstolen i Västerås stift. 

Samtidigt som Benedicti vigdes till biskop i Västerås, blev också Andreas 

Laurentii Björnram vigd till landets nye ärkebiskop. Björnram var liksom 

Benedicti en varm anhängare av liturgin. Nu hade kungen placerat lojala 

undersåtar i sina stift. Johan III:s främsta motståndare i den liturgiska stri-

den var röjda ur vägen.
15

 Allting såg ut att gå Johan III:s väg. Biskoparna fick 

i uppdrag att importera skrifter som hade det rätta liturgiska innehållet, eller 

trycka dem som fanns i landet, så att det fanns upplagor för både fattiga och 

rika. Instruktioner om hur gudstjänsten skulle firas beslutades nu också. 

Biskoparna skulle ha biskopsskrud och latinsk mässa skulle hållas vid de 

främsta högtiderna. Prästerna skulle ha röklin, en slag längre skjorta, och 

stola, en slags duk som lades över altaret. Därtill skulle biskoparna när de 

vigde präster använda smörjelsen som också skulle brukas vid sjukbesök. 

Moment som dessa hade under 1540-talet förbjudits och plockats bort av 

Gustav Vasa och Laurentius Petri, med hänvisning till att de skulle vara 

katolska. Nu skulle dessa alltså tillbaka igen. Folk hade protesterat högljutt 

när det begav sig. Sannolikt var det nu många som välkomnade de nygamla 

bestämmelserna. 

Benedictis verksamhet som stiftchef är tämligen okänd. 1586 och 1587 vi-

siterade han stiftet som vid tiden hade dålig ekonomi.
16

 Till exempel vet vi 

att en tomt i Västerås som domkyrkan och hospitalet fått i ett testamente 

tvingades säljas, då ingen av dem kunde lösa ut den andre. Benedictis lön 

var inte heller särskilt omfattande. Enligt löneavtalen skulle han få tio läster 

spannmål från tre olika kyrkohärbergen. Det motsvarade en ganska god lön. 

Biskopen skulle inte behöva hungra. Men den dåliga skörden 1584 innebar 

att det inte fanns tillräckligt med spannmål för att kunna avlöna honom, 

varpå Johan III grep in och gav honom hälften av det som skulle utgå i 

Linköpings stift. Vi får förmoda att skördarna varit bättre där. Men proble-

15 Petersson & Sandén (2012), s. 117. 
16 Ekström (1939), s. 358.  
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men kvarstod för Benedicti. Han slapp till exempel att betala skatt 1584, mot 

löftet att han förfärdigade biskopsgården. Kanske var han en dålig förvaltare 

av stiftet, eller så var förutsättningarna helt enkelt för dåliga. Benedictus tid i 

Västerås stift skulle hur som helst snart vara över. 

1587 hölls en riksdag i Vadstena där liturgifrågan var på dagordningen. 

Johan III ville nu övertyga sin bror hertig Karl om att införa liturgin i sitt 

hertigdöme. Hittills hade han vägrat alla påtryckningar. Samma vår hade 

hertigen samlat sitt hertigdömes prästerskap till ett möte, där de tog det 

gemensamma beslutet att inte på några villkor stödja liturgin. De förklarade 

den dessutom som helt felaktig. Kungens reaktion på detta lät inte vänta på 

sig. Han skrev ett öppet brev mot ”de ärelösa förrädare, trosspillare och 

huvudjägare”
17

 som han tyckte hade fria tyglar i hertigdömet. 

Det här brevet skulle publiceras i Västeråsstiftets alla kyrkor och 

Benedictus arbetade hårt för att fullfölja kungens önskan om detta. Han fick 

dessutom i uppdrag att rannsaka i stiftet vilka präster som var antiliturgister 

och rapportera detta till kungen. Biskopen fick beröm av kungen för sitt 

arbete mot liturgins motståndare. Men de som var föremålet för Benedictis 

och Johan III:s intresse fann honom inte det minsta berömvärd, tvärtom lär 

han ha blivit hatad för sitt hänsynslösa sätt att förfölja dem. För att stävja 

det folkliga missnöje som börjat gro mot biskopen i Västeråsstiftet blev han 

snart förflyttad. Den allmänna förklaringen var alltså att han fått sparken för 

sin hänsynslöshets skull. 

Synoden i Linköping 1590 

År 1588 förflyttades Benedicti till Linköpings stift. Johan III var som sagt 

inte missnöjd med Benedictis arbete, utan förflyttningen var nödvändig för 

att lugna situationen. Från den 18 december 1588 intog han biskopsstolen i 

Linköping som stått ledig en tid. Året innan hade den förre biskopen Petrus 

Caroli dött. Hans biskopstid hade präglats av ett svagt ledarskap. Under 

Erik XIV:s tid hade Caroli klagat på Vadstenanunnornas ”envisa papisteri”, 

men under Johan III ställde han sig helt och hållet bakom kungens liturgi-

ambitioner. För detta hade han blivit rikt belönad, och det var för denna 

vändning han då en gång erhållit biskopsstolen i Linköping. När Caroli dog 

                                                           
17 Ekström (1939), s. 359. 
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hade han sedan en tid varit blind och hade själv, liksom en del andra, be-

traktat det som ett Guds straff.
18

 För vad vet vi inte, kanske var han själv 

missnöjd med hur stiftet hade utvecklats under hans ledning. ”Lycksökare” 

kallades han eftersom han åtskilliga gånger hade vänt kappan efter vinden.
19

 

När Benedicti förflyttades från Västerås till just Linköping var det antaglig-

en för att Johan önskade placera en av sina förtrogna i det stora stiftet, som 

kunde vara förmögen att rycka upp verksamheten igen och därtill i en anda 

som tilltalade Johan III.
20

 

Hur drev då Benedicti verksamheten i Linköpings stift? Han var ju en utta-

lad liturgianhängare och tillsatt av Johan III. Från Benedictis verksamhet 

under hans första tid i Linköping finns en visitationsbok bevarad – Acta 

visitationis – som vittnar om många visitationsresor under de första åren. 

Petrus Benedicti, som nu var i sextioårsåldern, engagerade sig i befolkning-

ens levnadsvanor.
21

 Därtill finns från år 1590 protokoll bevarade från syno-

den som hölls i Linköping.  Vad kan dessa säga om hans kyrkliga inriktning 

vid denna tid? 

Synoden var ett slags kyrkomöte i stiftet där kontraktsprostar och bisko-

pen samlades ungefär vart fjärde år. Man skulle diskutera frågor som hade 

med de ideologiska dimensionerna av kyrkan att göra, som exempelvis vilka 

helgdagar som skulle gälla eller hur kyrkan skulle hantera grövre brottsling-

ar. Domprosten i Linköpings domkyrka, rektorn från stadens skola liksom 

från skolan i Vadstena, inklusive fem ledamöter och biskopen var de som 

samlades till Benedictis första synod 1590. Vid varje möte skulle man be-

stämma vilka som skulle närvara vid nästa möte, och det var slutligen bisko-

pen som avgjorde vilka som skulle få vara närvarande.
22

 

Av mötesprotokollet från år 1590 framgår att Petrus Benedicti försökte 

stävja det förfall som han hade fått ta itu med efter den förre biskopen Ca-

roli. Protokollet präglas av behovet av kyrkotukt och allmän uppstramning. 

18 Westerlund & Setterdahl (1915), s. 50–51. 
19 Jan Brunius, ”Petrus Caroli”, i Svenskt biografiskt lexikon. Bd 29, (Stockholm 1995–
1997), s. 209–211. 
20 K H Johansson, Linköpingsbiskopen Petrus Benedictis visitationsbok (Kalmar 1954), 
s. IX.
21 Johansson (1954), s. X.
22 Annika Sandén, Stadsgemenskapens resurser och villkor. Samhällssyn och välfärdsstra-
tegier i Linköping 1600–1620 (Linköping 2005), s. 68–69. 
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Folk tycks ha bullrat under predikningarna runt om i kyrkorna, till och med 

druckit, för att sedan slåss ute på kyrkogårdarna. Den åttonde punkten 

beslutar att: 

De som är vid kyrkan och likväl intet vilja in gå i kyrkan eller gå så när fram, 
att de måga höra, vad som talas/: eller sjunges:/ i kyrkan eller på kyrkogår-
den/:när lik begravas:/ utan gå och spatsera eller ställa sig hopetals och hålla 
kyrkoglam, eller utan sak utan sak löpa utur kyrkan på kyrkogården eller 
kyrkovallen, taga sig där sedan fåfängt tal, lek eller annat före, dricka öl eller 
brännvin. Dessa skola först troligen [troget] förmanas, att de med sådan sä-
kerhet skola avstå. 

Var icke förmaningar vill hjälpa skola sådana med kyrkostraff bliva straf-
fade.

23

 

Oavsett om man var liturgist eller inte var situationen långtifrån acceptabel. 

Det tycks som om folket snarare hängde kvar i gamla katolska vanor och 

traditioner, som exempelvis tillät att människor rörde sig relativt fritt i kyr-

korummet under mässan för att gå mellan olika altare.
24

 Men i den lutherska 

kyrkan var knappast detta längre det önskvärda. Man ville att människor 

skulle sitta på sina bestämda platser i kyrkan och lyssna på prästens eller 

biskopens utläggning av ordet. Det var alltså inte en fråga om att vara litur-

gist eller antiliturgist, utan snarare om att implementera lutherskt sätt att 

fira gudstjänst. Protokollet fortsätter nämligen: 

I kyrkan bör allting vara stilla, intet oljud eller buller göras eller kyrkoglam 
hållas, utan var och en söka Gud med bön och åkallan, vare tysta och stilla. 
[…] Om någon kvinna haver gråtigt barn, henne må tillsägas, att hon där-
med viker av kyrkan, att icke andra förhindrade vara.

25

 

Men att Benedicti länge stöttat Johan III:s liturgi syns tydligt i protokollet. 

För som allra första punkt anger han att en rad helgondagar och högtidsda-

gar som var katolska skulle firas i stiftet. 

Synodsprotokollen visar att lutherdomen fortfarande var under utveckl-

ing. Det lutherska sättet att fira gudstjänst under stillhet och kontemplation 

23 Åke Andrén, ”Petrus Benedicti och synodbeslutet i Linköping år 1590”, i Kyrkohi-
storisk årsskrift 1955, s. 248. 
24 Göran Malmstedt, Bondetro och kyrkoro: Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige 
(Lund 2002), s. 29–33. 
25 Andrén (1955), s. 248. 
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var uppenbarligen någonting som Benedicti ville understryka. Samtidigt 

ville han att helgdagar som av antiliturgister ansågs som katolska skulle firas 

i stiftet. Frågan är om synodsprotokollet ska ses som en kompromiss mellan 

olika riktningar – den liturgiska och antiliturgiska – eller om det helt enkelt 

ska ses som ett resultat av Benedictis personliga hållning just vid den här 

tiden. Enskilda personers övertygelse bör ha varit av stor betydelse just för 

att det inte fanns några klara riktlinjer för hur stiftet skulle styras, och fram-

för allt fungerade synoden som ett forum för biskopen att styra sina präster i 

stiftet. Biskopen som person hade möjlighet att sätta sin prägel på stiftets 

verksamhet och inriktning eftersom synoden inte var ett styrningsverktyg 

uppifrån. 

Omvändelsen 

Med Johan III:s bortgång på hösten 1592 var liturgins främste förkämpe ur 

tiden. Hertig Karl blev nu riksföreståndare och han hade varit en av de 

skarpaste kritikerna till liturgin. Han önskade att en gång för alla avsluta de 

senaste decenniernas religionspolitiska strider. Därför kallade han i början 

av 1593 in prästerskapet till ett kyrkomöte i Uppsala. Liturgin var förstås 

mötets huvudfråga, men fler avgörande frågor skulle diskuteras. Bland annat 

hade kyrkan saknat ärkebiskop i två år efter Björnrams död 1591 och utan 

ärkebiskop saknade kyrkan en enande kraft. 

Som stiftschef var Benedictus på plats i Uppsala i mars 1593. Tre dagar 

före förhandlingarnas början kallades han in till hertigen. Där klandrades 

han för sin nitiska förföljelse av antiliturgisterna. Benedicti bad hertigen att 

förlåta honom hans vilsenhet och menade att han hade handlat som han 

gjort av ”räddhåga och stor häpenhet för onåd”.
26

 Och hertig Karl förlät 

honom, men det var inte nog med det. Innan mötet var slut skulle 

Benedicti tvingas göra sin avbön offentlig. 

Mötet öppnades den 3 mars och dess viktigaste beslut gällde den tro och 

inriktning som den svenska kyrkan skulle ha. Man började med att välja 

professor Nicolaus Olai Botniensis till mötesordförande. Traditionen bjöd 

att om det inte fanns någon ärkebiskop i landet – så var det ju vid detta 

möte – så skulle biskopen från det näst största stiftet leda förhandlingarna, 

26 Johansson (1954), s. IX. 
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Linköpingsstiftet. Men Benedicti blev alltså förbigången då professor Nico-

lai Botniensis valdes till mötets ordförande.
27

 

Prästerskapets samstämmighet under mötet var slående. Förhandlingarna 

inleddes med att prästerna diskuterade liturgin och vilka ceremonier som 

borde gälla. Beslut togs och saken var klar. Mötesdeltagarna tillfrågades 

retoriskt om någon hade några invändningar: 

[Det] vart frågat om någon vill henne [liturgin] försvara. Vart dem tillfrågat, 
som henne allt här till hava gillat och vidtagit. Då nekade de alla där till att 
de henne efter denna dag aldrig ville anamma.

28

 

Men alla höll inte tyst: 

Först stod episcopus Lincopensis [Benedicti] upp och bekände sig för Gud 
och församlingen, att det han vedertagit Liturgian, det var skett delvis av 
okunnighet, delvis av tvång, delvis av deras föredöme, som då stodo i spetsen 
för kyrkan, och bad han om förlåtelse och sade sig icke vilja godtaga som 
bröder dem, som i fortsättningen antoge liturgian.

29

 

Benedictis omvändelse var utåt sett både ödmjuk och uppriktig. Men vad 

han innerst inne kände vet vi inte. Nu var det dock tid att blicka framåt. 

Den sceniska framställningen ska kanske ses som den slutgiltiga uppgörelsen 

med liturgin och dess anhängare. Eftersom Johan III inte fanns i livet längre 

fick Benedicti stå som representant för den riktning som han hade drivit. 

Kanske var det just därför som Benedicti inte heller placerats som mötets 

ordförande, då han ännu vid mötets öppnande inte gjort sin avbön offent-

lig. Att nu skicka fram honom inför alla att underdånigt avsäga sig sitt för-

flutnas kamp var att gestalta innebörden av mötet med en stark symbolisk 

kraft. Benedictis avbön och trohet gentemot lutherdomen legitimerades av 

församlingens närvaro. Avbönen i det offentliga, regisserad av hertig Karl, 

manifesterade också mötets beslut – Sverige var nu ett evangelisk-lutherskt 

land. 

 

 

 

                                                           
27 Petersson & Sandén (2012), s. 133–134. 
28 Ekström (1939), s. 361–362. 
29 Ekström (1939), s. 361–362. 



 102 

Bild 5: Hertig Karl (1550–1611). Gravyr av H Nützel, 1596. Kungliga biblioteket. 
Foto: Esbjörn Eriksson. 
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Synoden i Linköping 1594 

Innan mötet i Uppsala avslutades valdes den ortodoxe lutheranen Abraham 

Angermannus till Sveriges nye ärkebiskop. Det skulle dröja ett år innan han 

kom tillbaka från det tysk-romerska riket, där han uppehållit sig som flyk-

ting undan Johan III:s förföljelser mot antiliturgister. Sveriges rättmätige 

kung, Johan III:s son Sigismund, som dessutom var katolik, ansåg det dock 

som hans rätt att själv välja ärkebiskop. Sigismunds första val var verkligen 

inte den ortodoxt lutherske Angermannus. Däremot tyckte Sigismund att 

han hade en lämplig kandidat till posten i Linköpingsbiskopen Benedicti. 

Han hade ju tidigare med flit kämpat för liturgin och varit lojal mot Johan 

III. Uppenbarligen hade Benedictis omvändelse inte påverkat Sigismunds

inställning nämnvärt. Det Benedicti tidigare hade gjort hade imponerat på

den unge kungen.

Men nu hade Petrus Benedicti alltså skrivit under Uppsala mötes beslut. 

Redan sommaren 1594 var han mycket starkt engagerad i att arbeta emot de 

rester av katolicism som fanns i landet. Kanske var han en produkt av de 

starka strömningarna som for genom landet då, det vill säga att tiden för 

Johan III:s liturgiprogram var förbi och att den stora enigheten under mötet 

berodde på att protestantismen på allvar till slut hade slagit igenom. Och att 

Benedicti i detta klimat nu önskade utplåna rykten och misstänksamhet mot 

sitt eget förflutna? 

I maj 1594 reste Benedicti från Linköping till Vadstena i ett alldeles sär-

skilt ärende. Med sig till den gamla klosterstaden hade han en man vid 

namn Laurentius som tvärtemot alla andra vid denna tid gått från protest-

antismen till katolicismen, men som nu åter önskade bli protestant igen. 

Hur omvändelsen skulle gå till var noga uttänkt. Just i Vadstena fanns Sve-

riges sista aktiva nunnekloster, som nu allt mer hotades av stängning och 

bara var verksamt på nåder. Att låta en katolik omvändas till protestant i 

den katolska klosterkyrkan – inför den församlade skaran nunnor – var ett 

sätt att gestalta hela landets omvändelse och förstås genom det som sades 

när de nu var på plats och kunde höra på, ett sätt att övertyga nunnorna. 

Det katolska skulle ut, så även nu slutligen landets sista nunnor. Efter cere-

monin med Laurentius uppmanades nunnorna att göra samma sak. Men de 

vägrade. Då kallade Benedicti två av prästerna i klostret till ett möte. De 

menade dock inte biskopen vara deras kyrkas chef, inte heller ”lagligen 

kallad och invigd”. Honom såg de inga skäl att lyssna på. 
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Johannes Messenius, historikern från 1600-talet, berättar om händelsen 

att folk i staden faktiskt hade börjat vilja bli av med klostret och de katolska 

resterna, och att biskopen kommit till klostret med en uppretad folkhop i 

hasorna, beväpnade för att tvinga bort nunnorna. Prästerna drog sig då 

snabbt tillbaka och något beslut av mötet kom inte att fattas. Då meddela-

des från högsta ort, det vill säga från Sigismund som vid tillfället låg vid 

skären och väntade på vind och som inte kommit iväg från Sverige efter sin 

kröning. Han ska ha fått höra talas om händelsen i klosterkyrkan och blivit 

ursinnig.
30

 

Kanske var det ingen slump att jesuiten Germanico Malaspina strax 

därpå anlände till Vadstena hemligen utsänd av påven för att försöka rekato-

lisera Sverige.
31

 De såg sin chans nu när Sverige hade en katolsk kung på 

tronen. Och Sigismund som naturligtvis stod bakom underhandlingarna 

hade uppfattat att det var hög tid, nu när Benedicti så väldigt ovärdigt och 

kaosartat hade angripit nunnorna. Malaspina skulle gjuta nytt mod i dem.
32

  

 Vid S:t Petri tid, det vill säga på försommaren, hölls i Linköping åter ett 

synodsmöte i Linköping, det första efter Uppsala möte året innan. Nu kan 

man se att Benedicti antagit en hållning som skiljer sig från den han gav 

uttryck för i det möte som hade hållits på samma plats fyra år tidigare. Tuk-

taspekten var nu inte lika framträdande, istället lyser de lutherska ställnings-

tagandena igenom. Nu är definitivt ett annat ljud i skällan. Nu beslutas till 

exempel att prästerna inte skulle ha röklin, som Benedicti vid mötet 1590 

beslutade att de skulle ha. Elevationen skulle nu slutgiltigt avskaffas då den 

nu inte ansågs vara nödvändigt längre. Ärebiskopen Abraham Angermannus 

hade precis gjort samma sak i ärkestiftet.
33

 Helgdagarna avhandlades också. 

”Inge fester ska tillåtas, vem som helst som påkallar dem, utom de som finns 

nämnda av Luther i kalendariet. Därför bör Markus, Lukas, Sextus, Lauren-

tius, Botolfs, Marie födelse och himmelsfärds och Maria Magdalenas […] 

fester tas bort, samt andras som inte har särskilda berättelser eller som inte 

30 Lars Anton Anjou, Svenska kyrkans historia ifrån Upsala möte år 1593 till slutet af 
sjuttonde århundradet (Stockholm 1866), s. 86. 
31 Martin Berntson, Klostren och reformationen. Upplösningen av kloster och konvent i 
Sverige 1523–1596 (Skellefteå 2003), s. 246. 
32 Hans Cnattingius, ”Vadstena kloster sista tid”, i Annales Academiae Regiea Scien-
tiarum Upsalienses. Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala årsbok 1969:13, s. 46–
102. 
33 Petersson & Sandén (2012), s. 147–148. 
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tjänar kyrkans uppbyggelse”.
34

 Flera av dessa helgdagar hade på 1570-talet 

återinförts, efter att de en gång hade avskaffats som katolska. Då, på 1540-

talet hade det skett under starka folkliga protester. När de på 1570-talet 

återinfördes av Johan III mottogs dock även det beslutet av protester, i 

synnerhet från de kyrkomän i landet som uppfattade dem vara en återgång 

till katolskt bruk. En av dem som protesterade allra högst var skolmästaren i 

Stockholm, Abraham Angermannus, som för sin ovilja att fira högtiderna 

avsattes från sin tjänst.
35

 Kungens skarpa reaktion visar att han fruktade det 

stöd som Angermannus hade i sina läger. Frågan hade alltså varit kontrover-

siell under flera decennier och ett avskaffande av ceremonierna måste ses 

som ett led i att försöka mildra de konflikter som striderna hade lett till. 

Detta möte speglar alltså en viss förskjutning från det förra mötet, med 

avseende på den lutherska riktningen. Själva institutionen synoden och dess 

betydelse för kyrkan förstärktes också på detta möte: 

Prostar är skyldiga enligt uppdrag från vördnadsvärde Biskopen att varje år 
kalla till provinskonvent och i prästernas närvaro noga undersöka och lösa 
de fall som har att göra med och nära berör det kyrkliga läget.

36

 

Det tycks även som att prästen tilldelades en tydligare roll som förmedlare 

av den lutherska kyrkoriktningen. Dels skulle prästerna ta ett större avstånd 

ifrån sina församlingsmedlemmar. ”Fylla och umgänge med dumdristiga 

människor bör helt undvikas av prästerna för att de inte, liksom skadade av 

ormbett, ska infekteras av deras smitta.”
37

 Prästens funktion som själasörjare 

för de enskilda församlingsmedlemmarnas respektive själar och deras salig-

het underströks nu även: ”Till slut bör prästerna uppmanas att bevaka sina 

heliga funktioner med flit och uppmärksamhet och minnas att de själva ska 

göra räkenskap för de själar som anförtrotts dem av Gud den högste och 

störste […]”.
38

 

Synodsmötet 1594 visar alltså att någonting har hänt på stiftsnivå med 

hur kyrkan skulle formas och fungera. Det som hade varit stridsfrågor togs 

34 Synodsprotokoll 1594. Ur Otto Holmström, Linköpings domkapitelprotokoll, (Lin-
köping 1901). Översättning från latin till svenska av Kerstin Bergman. 
35 Petersson & Sandén (2012), s. 74–75. 
36 Synodsprotokoll 1594. Punkt 13. 
37 Synodsprotokoll 1594. Punkt 14. 
38 Synodsprotokoll 1594. Punkt 20. 



 

 106 

nu itu med och diskuterades och en konsensus kring lutherdomen tog sin 

början. Synodsprotokollet ger intryck av en strävan efter enighet i kyrkan 

och det som det som ansågs kontroversiellt såsom i ceremonierna, helgda-

garna och prästernas kläder avskaffades nu. Det gav onekligen en grund för 

den kyrkliga enighet som Uppsala möte hade beslutet om. 

Vägen framåt 

Benedicti visar alltså genom synodesprotokollet att omvändelsen på Uppsala 

möte var mer än en läpparnas bekännelse. Som biskop hade han redan i 

Västerås visiterat sitt stift, men där i strävan att införa den liturgi som Johan 

III då företrädde. Nu som biskop i Linköping – och med vad det verkar en 

mera ortodox agenda – hade han att åter visitera sitt stift. I egenskap av 

stiftschef var han den som skulle följa och vara ärkebiskopen Abraham 

Angermannus behjälplig på hans stora visitationsresa genom Linköpings 

stift på våren 1596. 

Protokollet från visitationen vittnar om att ärkebiskopen gick hårt fram 

mot vad han uppfattade som rester av ett katolskt sätt att leva, framförallt 

vad gäller samlevnadsformerna. Men protokollet ger inga besked om att 

någonting annat än att samarbetet förflöt på önskat vis mellan den så dog-

matiske ärkebiskopen och Benedicti. Vad tyckte Benedicti om denna grund-

liga visitering av sitt stift? På synodsmötet två år tidigare hade samlevnads-

formerna kommit upp på bordet. Bland annat stipulerades höga böter för de 

kvinnor som gifte sig med krona fast de inte fick.
39

 Att överhuvudtaget för-

lova sig utan att egentligen ha rådfrågat alla inblandade parter, såsom föräld-

rar och andra släktingar, räknades nu helt enkelt för förbjudet. Och för de 

som förlovade sig utan att fullborda förbindelsen i äktenskap innan året var 

slut tilldömdes ännu högre böter.
40

  

Benedicti önskade alltså komma åt folkets moral genom att skärpa reg-

lerna kring hur de ingick äktenskap. Han hade med andra orda samma 

uppfattning som Angermannus i frågor som dessa, som inte bara var deras 

egen. Det var inte bara deras personliga uppfattning att krafttag kring fol-

                                                           
39 Synodsprotokoll 1594. Punkt 10. 
40 Synodsprotokoll 1594. Punkt 11. 
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kets samlevnadskultur var av nöden. Det sågs som fundamentalt för att hålla 

ordning och reda i riket – det var en nationell angelägenhet. 

Arbetet med att påverka folkets moral och kyrkovanor gick vidare. I juni 

1600 hölls nästa synodsmöte i Linköping under Petrus Benedictis ledning. 

Ännu var det viktigt att påtala den mest grundläggande riktningen för kyr-

kan. Den första punkten rörde enigheten i religionsfrågan och beslutet 

fattades: 

Att prästerna så väl som församlingarna igenom prästernas flitiga förmaning 
skola vara enhälliga uti våra religionsartiklar, att de ingalunda där ifrån av-
vika efter de beslut som skedde in comitijs Lincopienis.

41

  

Att enigheten i religionen ens behövde påpekas måste ses som en tydlig 

indikation på att förhållandena var allt annat än eniga, trots att det nu hade 

gått sju år sedan Uppsala möte. 

Näst på dagordningen kom tuktfrågan. På mötet 1594 beslutades att 

prästerna skulle erhålla större auktoritet att hålla ordning på sin församling. 

Men uppenbarligen hade någon större förändring inte skett för att stävja 

synderna som frekvent begicks runtom i socknarna. De grövsta synderna 

räknades upp, där återfanns hor, mord, menederi och förfall från den rätta 

läran, och prästerna i varje socken hade att rapportera in sådana missdådare 

till biskopen. Den präst som vägrade göra detta eller som helt enkelt dolde 

synderna, skulle drabbas genom att bli fråntagen sin prästtjänst.
42

 

Själva formen för hur synderna skulle sonas reglerades också genom sy-

nodsprotokollet, och det stadgades att ingen fick komma till kapitlet utan 

brev och att sådana resor endast skulle ske på tisdagar.
43

 Här lyser viljan att 

kontrollera och organisera kyrkan igenom, men också människornas lev-

nadsmönster. Giftermål exempelvis var åter på agendan. Goda äktenskap var 

förstås vad kyrkan eftersträvade. Därför reglerades att de som gifte sig skulle 

vara ungefär jämngamla – för att de på så vis förmodligen antogs vara star-

kare och utsiktena för att äktenskapen skulle fungera då skulle vara större – 

att vigsel skulle ske i kyrkan och att prästen skulle vara närvarande vid för-

41 Otto Holmström, Acta synodica Lincopiæ annj 1600 mense junij, (Linköping 1901), s 
148.  
42 Holmström (1901), s 148. 
43 Holmström (1901), s 148. 
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lovning. Inte heller skulle några ljus användas vid mässan i kyrkan ”[…] 

efter de ingen nytta hava med sig […]”.
44

 

Synodsmötet 1600 följdes av nya synodsmöten årligen under Benedictis 

ledning. Därtill kom att han genomförde ytterligare en genomgripande räfst 

i sitt stift, allt för att implementera den lutherska ortodoxin. För Benedicti, 

som nu var i sjuttioårsåldern, var arbetet långtifrån avslutat med att skapa 

ett enhetligare kyrkobruk och en acceptabel folklig moral. När han avled 

1606 hade han åtminstone lagt grunden för den enhetskyrka i Linköpings 

stift som skulle prägla det nya seklet.
45

  

Att leda och att ledas i en osäker tid 

Hur ska då Petrus Benedictis omvändelse inför de församlade prästerna på 

Uppsala möte 1593 tolkas? För hertig Karl var det en viktig händelse, där 

Linköpingsbiskopen fick stå som representant för liturgin och den oenighet 

som den skapat inom kyrkan och därmed rikspolitiken. Händelsen illustre-

rade slutet på en epok. Benedicti befäste inte bara Uppsala mötes beslut, 

utan den förnedrande handlingen att tvingas göra avbön offentligt skulle 

också fungera avskräckande för kyrkomän att i framtiden avvika från den av 

hertig Karl utstakade linjen. 

Insåg Benedicti att tiden nu var ute för Johan III:s liturgi och den linje 

han själv hade kämpat för, och att det var därför som han valde att gå med 

på omvändelsen? Var det alltså fråga om en politisk bedömning och ett 

uttryck för en stark furstetro, som då alltså vägde tyngre än han personliga 

tro och uppfattning? 

Vi uppfattar att det sker en förskjutning i konfessionaliseringen mellan 

synodsmötet 1590 och det som hölls efter Uppsala möte, 1594. Mötesproto-

kollet från det senare mötet visar på stora förändringar, såsom visats ovan, 

med avskaffande av sådana ceremonier, klädedräkter och helgdagar som 

liturgisterna tidigare hade kämpat för att återinföra. Oavsett om Benedictis 

omvändelse var innerlig i religiös mening, så visar sig hans ställningstagande 

alltså tydligt i synodsprotokollen. 

                                                           
44 Holmström (1901), s 149. 
45 Sandén (2005), s. 68–73. 
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Så då återstår frågan varför han inte kämpade emot för att försvara litur-

gin, om han nu var övertygad om att den var den rätta att följa. Var det av 

fruktan för hertigens vrede, eller var han en orolig person, en man utan 

grundmurad tro och övertygelse, som föll för det sociala trycket och för 

dyrbara löften om lycka och välgång? Eller var hans ”omvändelse” endast ett 

uttryck för att furstelojalitet var det han slutligen satte högst? 

 Från den här tiden har vi en rad exempel på kyrkomän som går emot 

den allmänna strömmen – det räcker med att nämna namn som Abraham 

Angermannus och Martinus Gestricius, som båda avsattes för sitt motstånd 

mot liturgin. Benedicti menade själv att han hade följt Johan III och stöttat 

liturgin av ”häpenhet för onåd”, det vill säga att han varit rädd för att 

hamna i onåd hos kungen. Detta verkar med tanke på Angermannus och 

Gestricius öden ha varit en högst verklig rädsla. Dessutom menade 

Benedicti att Johan III på 1570-talet varit den ledande i kyrkopolitiken, 

liksom ärkebiskoparna Laurentius Petri Gothus och Andreas Laurentii 

Björnram, som båda helhjärtat hade stöttat kungens linje. Troheten till 

fursten var en betydande samhällsprincip vid den här tiden, och detta visar 

Benedicti och flera andra kyrkomän tydligt prov på när de stöttade Johan 

III och hans kyrkopolitik för att sedan byta fot när denne inte längre var i 

livet. 

Hela Europa var präglat av konfessionaliseringen under de sista decenni-

erna av 1500-talet. I det tysk-romerska riket hade svenska kyrkomän som 

Angermannus och Benedicti blivit formade, i mångt och mycket till och 

med av samma lärare, David Chytræus. Men i mötet med svenska förhål-

landen tolkade de uppenbarligen lutherdomen väldigt olika. Det de båda 

dock hade gemensamt var en stark tilltro till fursten, något som kom att bli 

räddningen för Benedicti, eftersom han valde att satsa på den som skulle gå 

vinnande ur den politiska striden. För Angermannus blev det tvärtom för-

ödande. Han valde ju att vara lojal mot den enligt konstitutionella principer 

rättmätige kungen Sigismund, som dock förlorade tronen. 

Under följande sekel ska den svenska kyrkan utvecklas till en ortodox 

statskyrka. Det föregick av ett enormt kyrkopolitiskt, konfessionellt och 

kulturell omvandlingsarbete i Sverige. Grunden för detta lades alltså under 

det omvälvande 1590-talet. Inte minst spelade enskilda personers agerande 

en betydande roll för att förändringen skulle förverkligas. 
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Acta Synodica, Linköping 1594 

Några artiklar, som behandlades i den allmänna synoden i Linköping i vid 

Petri tid år 94. 

1. Om högsta vördnad för dopet, som hädanefter ska utföras i temp-

let/kyrkan och inte i hemmet och till vars bevittnande trovärdiga

människor ska kallas.

2 [Vid] Offentligt möte, när bönerna inte utsträcks längre än åt-

minstone en timmes tid, bör man be för Prästerna, detta särskilt vid 

en tidpunkt när frestelser uppkommit från sekter. 

3. Man bör noga betona, fast försiktigt och vist, beträffande elevationen

av altarets sakrament, att denna överhuvudtaget inte är nödvändig

och därför bör tas bort, vilket Folket samtyckt med offentliga sigill.

4. Linnekläder: Röcklin ska inte användas i framtiden.

5. Inga fester ska tillåtas, vem som helst som påkallar dem, utom de

som finns nämnda av Luther i Kalendariet. Därför bör Markus´, Lu-

kas´, Sextus, Laurentius´, Botolfs, Marie födelse och himmelsfärds

och Maria Magdalenas (fester) tas bort, samt andra som inte har sär-

skilda berättelser eller som inte tjänar kyrkans uppbyggelse.

6. Tre dagar efter Bönsöndagen bör vi hållas (pliktiga) att endräktigt

tillbringa med heliga och flitiga böner och till att uppmana till att ge

Allmosor med frikostig hand.

7. Under quadragesimal-tiden [40 dagar före påsk, analogt med sönda-

garna Sexagesima och Septuagesima] och fyra veckor som närmast

föregår Kristi födelse ska delar av katekesen traderas.

8. Umgänge förbjuds helt med Tartarer omkring och de bör hållas helt

borta från Kyrkans Heliga Tjänst, deras barn ska inte döpas, deras

döda inte begravas och deras sjuka inte besökas av oss och de ska inte

förenas i äktenskap av oss och orsaken är den, att de syndar enormt

mot naturens lag.

9. Den som skändat en trolovad Jungfru ska böta tre mark.

10. Den [kvinna] som under lång tid blivit vanärad och inte drar sig för

att framträda offentligt med krona ska betala 20 mark. Men om hon
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noteras redan tidigare för skändning, medges hon krona med villko-

ret att täcka håret och hon må böta tre mark. 

11. Det är förbjudet att göra Avtal med mindre än att långvarigt och väl

övertänkt rådslag och rådfrågning från båda parter föregått och när

slutligen samtycke givits medges inte att utsträcka fullbordandet av

äktenskapet utöver årets slut, i följd av tre dalers böter.

12. När det gäller att bygga prästgårdar ska prästerna vara uppmärk-

samma och veta att exakt avlägga räkenskap om alla kyrkobyggnader.

13. Prostar är skyldiga enligt uppdrag från vördnadsvärde Biskopen att

varje år kalla till provinskonvent och i prästernas närvaro noga un-

dersöka och lösa de fall som har att göra med och nära berör det

kyrkliga läget.

14. Fylla och umgänge med dumdristiga människor bör helt undvikas av

prästerna för att de inte, liksom skadade av ormbett, ska infekteras av

deras smitta.

15. Präster som besöker marknader och gästabud, ska lämna kaplanen

[ämbetet] hemma, för att inte begå onämnbara handlingar alltför

lätt.

16. Vem som helst som finns bland kyrkans medlemmar, vilka förnöter

festdagar enligt Kalendariet av trä [sic] i sysslolöshet och slöhet och

på det sättet skandaliserar Kristi trogna med detta sitt dåliga exempel

och undandrar sig från tillåtet och nödvändigt arbete, betalar tre

mark, den första till kyrkan, den andra till prästen, den tredje till

prosten.

17. Den som i egen förblindad förslagenhet håller sig borta från Kyrkans

institution under en hel månads tid och så försvagar och fördärvar

heligaste Guds heligaste ämbete genom lära och information och

denna sin fördärvliga gärning, hålls under tre dagar i tukthus och le-

ver på bröd endast och vatten och betalar tre mark. Undantag görs

för sjuka och sådana som är upptagna av legitima och nödvändiga re-

sor.

18. Den som av Biskopen eller Prosten utsetts att besöka samlingsdagar

eller heliga konvent och envist vägrar påskynda resan, kommer att

berövas ämbetet eller betala sex daler.
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19. Vem som helst av Kontraktisterna [medlemmar i kontraktet] som 

spjärnar emot att komma till provinskonvent, ska betala två och en 

halv daler till Prosten, om han inte hindras av legitima sysslor. 

20. Till slut bör Prästerna uppmanas att bevaka sina heliga funktioner 

med flit och uppmärksamhet och minnas att de själva ska göra rä-

kenskap för de själar som anförtrotts dem av Gud den Högste och 

Störste: de ska uppmärksamma och frukta straffet för försumlighet 

samt eftersträva, hoppas och vänta löftenas belöning liksom för intet 

utan någon tvekan. 

Källa: Linköpings domkapitels protokollsbok, A 1:10, Landsarkivet i Vadstena 

Översättning från latin till svenska av Kerstin Bergman, Linköping 
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Församlingsprästen i det svenska riket 
under 1500-talet – traditionell 
auktoritet under omförhandling? 

Mats Hallenberg 

Den här uppsatsen handlar om församlingsprästens auktoritet i reformat-

ionstidens Sverige. Hur agerade kyrkans tjänare för att försvara sin sociala 

status i en tid då deras religiösa funktion var på väg att förändras, samtidigt 

som kyrkans ekonomiska bas plundrades av världsliga herrar? Den evange-

liska lärans landvinningar innebar att prästerna som grupp förlorade den 

unika position i lokalsamhället som celibatet hade skänkt dem. Förändring-

arna i gudstjänstbruket gjorde samtidigt prästens religiösa roll som för-

medlare mellan människor och gud mindre uttalad. Utifrån detta skulle vi 

kunna beskriva 1500-talet som en tid av identitetskris för det religiösa ledar-

skapet ute i församlingarna. Genom ämbetets avmystifiering och ekono-

miska degradering riskerade prästerna att förlora sin särställning och likstäl-

las med andra män. Nya maktspelare i lokalsamhället utmanade dessutom 

prästens traditionella ställning som överhetens lokale representant. Men 

prästmännen skulle ändå gå stärkta ur reformationstidens konflikter. De 

lyckades försvara sin ställning och framträdde från sekelskiftet 1600 som den 

Lutherska ortodoxins stolta fanbärare. Hur var detta möjligt? 

Jag kommer i det följande att presentera tre ”cases” som alla belyser kyr-

koherdar inblandade i våldsamma konflikter med sina församlingsbor 

och/eller andra överhetspersoner. Vad som intresserar mig är dels de utma-

ningar prästerna ställdes inför, dels vilka strategier man använde för att 

försvara sin auktoritet. De beskrivna konflikterna utgör snarast extremfall, 

och behöver inte i sig uppfattas som representativa för församlingsprästernas 

vardagssituation. Men med hjälp av tidigare forskning vill jag använda dessa 

fall för att belysa församlingsprästens ställning i lokalsamhället och diskutera 

prästrollens motsägelsefulla innebörder. Kyrkoherden var inte bara försam-

lingens religiöse ledare: han var också man, hushållsföreståndare och över-

hetsperson med särskilda befogenheter i den lokala offentligheten. I hans 
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person förenades i teorin den lutherska hustavlans tre dimensioner till en 

logisk enhet: kungens bundsförvant, församlingens lärare och prästgårdens 

husbonde. Men prästrollens sociala praktik var sällan så enkel. Min ambit-

ion är att påvisa några sådana sprickor mellan ideal och praktik, och med 

hjälp av dessa peka ut några fruktbara områden för vidare forskning. 

Luther och prästämbetets legitimitet 

Den lutherska reformationen, som fick sitt genombrott när Martin Luther 

1517 satte upp sina teser på dörren till slottskyrkan i Wittenberg, kan på 

goda grunder karakteriseras som resultatet av en lång period av religiös oro i 

norra Europa. I den störtflod av kritik som riktades mot påvekyrkans före-

trädare utgjorde antiklerikalismen ett ledande tema. Det lokala prästerskapet 

attackerades för sin bristande moral, sina ekonomiska privilegier men fram-

förallt för sin stora okunnighet om kristenhetens grundläggande budskap. 

Outbildade själasörjare ansågs rabbla böner och mässor utan att själva be-

gripa deras innebörd, något som i förlängningen kunde äventyra försam-

lingsbornas framtida salighet.
1

 

För Luther och hans anhängare var just kunskapen om den bibliska för-

kunnelsen den springande punkten. Guds ord fanns direkt tillgängliga för 

alla kristna i bibelns berättelser, och prästernas främsta uppgift var att ut-

tolka och förklara detta budskap för lekmännen. Kyrkans långa tradition av 

riter, sakrament och helgonberättelser var ur detta perspektiv enbart av 

sekundär betydelse, det viktigaste var ordet och skriften. Prästens särställ-

ning som förvaltare av de heliga sakramenten och Kristi ställföreträdare 

under mässan blev mindre uttalad, och prästkallet som sådant ansågs inte 

viktigare inför Gud än andra uppgifter.
2

 

Reformationen avmystifierade på flera sätt prästens religiösa funktioner 

och minskade avståndet mellan präst och lekmän. Det mest påtagliga bevi-

set på detta var att reformatorerna avskaffade det prästcelibat som den me-

deltida kyrkan hade kämpat så hårt för att driva igenom. Klerkerna skulle 

inte längre vara en utvald grupp som skilde sig från alla andra genom sitt 

1 José Sanchez, Anticlericalism. A brief history (Notre Dame, Ind. 1972); Heiko A. 
Oberman & Peter Dykema (red.), Anticlericalism in late medieval and early modern 
Europe (Leiden 1993). 
2 James D. Tracy, Europe's reformations, 1450–1650 (Lanham 1999), s. 16–19. 
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kyskhetslöfte.
3

 De lutherska reformatorerna hyllade istället det av Gud in-

stiftade äktenskapet som det bästa botemedlet mot köttsliga laster, och 

Luther själv föregick med gott exempel genom sitt giftermål med Katharina 

von Bora. Sammantaget innebar detta att prästerna riskerade att bli föremål 

för social nivellering. De tydligt markerade gränserna mellan Guds tjänare 

och lekmännen hotade att lösas upp, och de radikala reformatorerna predi-

kade att vem som helst som var uppfylld av Guds ande kunde fungera som 

präst.
4

 

Mot detta reagerade Luther och andra, som erkände behovet av religiösa 

auktoriteter för att garantera att Guds rätta ord, utan avvikelser, blev tydligt 

förklarade för lekmännen. Om det evangeliska budskapet skulle gå segrande 

ur kampen med papism och andra irrläror var det nödvändigt att försvara 

prästämbetets status.  Prästernas utbildning kom därför att utgöra det 

främsta vapnet i kampen om församlingsbornas själar. Wittenbergs universi-

tet blev det självklara centrum där Luthers lärosatser finslipades och lärdes 

ut, och till detta lärosäte vallfärdade studenter från många länder i norra 

Europa. Unga, entusiastiska förkunnare som Olaus Petri och Mikael Agri-

cola fick här lära sig den bibliska förkunnelsens grunder, innan de återvände 

till sina respektive hemtrakter för att föra budskapet vidare och i sin tur 

utbilda nya, evangeliskt sinnade präster.
5

 

Reformation som social disciplinering 

I ett större perspektiv brukar reformationstiden ses som en period av tillta-

gande konfessionalisering. Det blev allt viktigare för överheten – den världs-

liga så väl som den andliga – att försäkra sig om att undersåtarna verkligen 

omfattade den rätta tron. Kraven på religiös konformitet kom att resas i 

såväl katolska som protestantiska områden, då furstarna gjorde gemensam 

sak med kyrkliga ledare för att tvinga fram religiös enighet inom sina respek-

tive territorier.
6

 Den ökade fokuseringen på religiösa doktriner har av några 

3 Kekke Stadin, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige (Lund 2004), s. 170–179. 
4 James M. Stayer, The German peasants’ war and Anabaptist community of goods 
(Montreal 1991), s. 107–122. 
5 Ulinka Rublack, Reformation Europe (New York 2005), s. 12–64. 
6 Heinz Schilling, “Die Konfessionalierung im Reich: Religiöser und gesellschaft-
licher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620”, i Historische Zeitschrift 246 
(1988). 
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forskare liknats vid ett kulturellt krig, där den lärda eliten grep sig an upp-

giften att omforma den folkliga religiositeten i linje med den moderna ti-

dens krav. Konkurrensen mellan olika kristna förkunnelser medförde på 

många håll att toleransen mot lokala, ”traditionella” sedvänjor minskade.
7

 

I furstestaternas Europa gick omsorgen om människans frälsning hand i 

hand med överhetens ambition att skapa goda, lydiga undersåtar som rätt 

förmådde uppfatta statens intressen. Detta anknyter till Gerhard Oestreich 

och hans tankar om socialdisciplinering som ett centralt inslag i omvandling-

en av decentraliserade, medeltida herravälden till 1700-talets absolutistiska 

furstestater.
8

 När kyrkan och den världsliga makten agerade gemensamt 

skärptes kraven inte bara på undersåtarna, utan även på de präster som i 

många fall var överhetens enda bofasta representanter ute i socknarna. 

För församlingsprästerna innebar reformationsprojektet således både hot 

och möjligheter. Deras sociala status framstod som mindre exklusiv samti-

digt som de hamnade i ett ekonomiskt beroendeförhållande gentemot 

statsmakten. Men de ökade kraven på renlärighet och social disciplin erbjöd 

å andra sidan klerkerna skarpa maktinstrument att utnyttja mot eventuella 

meningsmotståndare i lokalsamhället. För Sveriges del har Per-Johan Öd-

man betonat genomslaget för en hårdare och mer intolerant inställning hos 

överheten gentemot alla beteenden som ansågs strida mot de världsliga och 

andliga reformationsprojekten. Religion, övervakning och fysiskt våld gick 

hand i hand när stat och kyrka gemensamt skulle forma folket till goda 

undersåtar.
9

 

Störst chans att lyckas hade kyrkans tjänare förmodligen när de kunde 

göra gemensam sak med rika borgare eller bofasta bönder för att disciplinera 

ungdomar, obesuttna och andra marginaliserade grupper. Forskare som 

R.W. Scribner och Lyndal Roper har visat att det fanns starka krafter i både 

stad och land som gärna ställde sig bakom prästen när denne ville bekämpa 

otukt och andra normbrott bland samhällets utsatta. Disciplineringsprocess-

7 Bob Scribner, “Introduction”, i Bob Scribner & Trevor Johnson (red.), Popular 
Religion in Germany and Central Europe, 1400–1800 (Basingstoke 1996), s. 1–15; 
Göran Malmstedt, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige 
(Lund 2002), s. 12–16. 
8 Gerhard Oestreich, “The Structure of the absolute state”, i Neostoicism and the early 
modern state (Cambridge 1982), s. 258–73; Rublack (2005), s. 184–186. 
9 Per Johan Ödman, Kontrasternas spel. En svensk mentalitets- och pedagogikhistoria. 
D. 1 (Stockholm 1995), s. 69–134.
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en kunde alltså mycket väl drivas framåt av lokalsamhällets egna krav – den 

sociala kontrollen var ett problem som angick de lokala eliterna i minst lika 

hög utsträckning som furstar och biskopar.
10

 

Prästernas manlighet 

Den religiösa disciplineringen innebar också en lösning på den manliga 

identitetskris som hotade att drabba kyrkans tjänare efter reformationen. 

Under medeltiden hade klerkerna kommit att omfatta en alternativ mas-

kulinitet som grundade sig på ett starkt avståndstagande från riddarklassens 

aggressiva heterosexualitet. Kyrkans tjänare befattade sig inte med kvinnor, 

och fysiskt våld var inte något sanktionerat medel att betvinga andra män 

med. Istället lärde sig präster och munkar att strida med ord och tävla med 

varandra i boklig bildning.
11

 Det var detta ideal som Luther och hans närm-

ast förtrogna byggde vidare på när de underströk behovet av skriftlig lär-

dom, så att prästerna förmådde tolka bibelns heliga budskap på rätt vis. 

På det sexuella planet bröt dock reformatorerna med den medeltida 

normen: där den gamla kyrkan upphöjde driftskontrollen och asketiska 

självdisciplinen till högsta ideal ville Luther istället bejaka sexualiteten, men 

begränsa den till den äkta sängen. Könsdriften var given av Gud och att 

undertrycka den skulle bara leda till otukt och onaturliga vanor. Alltså skulle 

prästen, precis som andra män, ta sig en hustru och med henne sätta barn 

till världen.
12

 

Guds tjänare måste emellertid höja sig över andra män i sin omgivning. 

Med sin stora lärdom skulle prästen förklara Guds ord för lekmännen och i 

10 R. W. Scribner, “Pastoral care and the Reformation in Germany”, i Religion and 
culture in Germany (1400–1800) (Leiden 2001), s. 172–195; Lyndal Roper ”Drinking, 
whoring and gorging. Brutish indiscipline and the formation of Protestant identity”, 
i Oedipus & the devil. Witchcraft, sexuality and religion in early modern Europe (Lon-
don & New York 1994), s. 145–167; Michael Braddick, State formation in early mod-
ern England, c. 1550–1700 (Cambridge 2001), s. 187–336.  
11 Ruth Mazo Karras, From boys to men. Formations in masculinity in late medieval 
Europe (Philadelphia 2003), s.67–108. 
12 Luthers syn på sexualiteten: Merry Wiesner-Hanks, “Lustful Luther”, i Scott H. 
Hendrix & Susan C. Karant-Nunn (red.), Masculinity in the Reformation era (Kirks-
ville, Miss. 2008), s. 190–209. Det evangeliska äktenskapet: Sinikka Neuhaus, Re-
formation och erkännande. Skilsmässoärenden under den tidiga reformationsprocessen i 
Malmö 1527–1542 (Lund 2009), s. 218–225. 
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äktenskapet skulle han vara ett föredöme för andra män i lokalsamhället. 

Den nya prästrollen kan beskrivas med orden: som andra, fast bättre. Äkten-

skapet var instiftat av Gud, prästens familjeliv och hushåll borde därför vara 

det mest välordnade av alla. Om prästen inte kunde leva upp till förvänt-

ningarna och t.ex. råkade i konflikt med sin hustru ansågs det särskilt allvar-

ligt.
13

 

Det klerikala manlighetsidealet fortsatte samtidigt att låna drag från den 

världsliga överhetens aggressiva maskulinitet. David Larsson har visat att 

kyrkoherden betraktades lika mycket som krigare som herde; hans uppgift 

var att samla hjorden men också att vakta den för falska lärare. Detta mer 

krigiska manlighetsideal torde ha varit särskilt gångbart i en tid när gamla 

trossatser och gudstjänstbruk var utsatta för omprövning och ifrågasättande. 

Prästen var också den världsliga överhetens representant i lokalsamhället och 

skulle därmed fungera som hela församlingens husbonde. Detta innebar att 

han förväntades tukta befolkningen för kungens räkning samtidigt som han 

själv utgjorde den religiösa överheten.
14

 

Det finns dock forskare som varnat för att tolka reformationen huvud-

sakligen som ett manligt disciplineringsprojekt. Lyndal Roper vill snarare se 

en konflikt mellan två motstridiga manliga principer: den väldisciplinerade, 

kontrollerade husbonden kontra den råe, oregerlige fyllbulten. Ju mer över-

heten ansträngde sig för att brännmärka oönskade beteenden, desto mer 

talades det om avarterna vilket ledde till att folk blev nyfikna på de vilda 

sidorna av livet. Vi kan se detta som en konflikt mellan ideal och praktik, en 

kamp som skulle fortgå i århundraden efter Luthers död.
15

 

Prästerna i det nordiska bondesamhället befann sig i ett annat samman-

hang än de tyska städer Roper beskriver, men de var likafullt klämda mellan 

13 Malmstedt (2002) s. 118–126; Gabriela Bjarne Larsson, ”Kvinnor, manlighet och 
hushåll 1350–1500”, i Maria Ågren (red.), Hans och hennes. Genus och egendom i 
Sverige från vikingatid till nutid (Uppsala 2003), s. 81–111; Malin Lennartsson, ”Att 
föregå med gott exempel. Våld och misshandel i den tidigmoderna prästfamiljen”, i 
Eva Österberg och Marie Lindstedt Cronberg (red.), Våldets mening. Makt, minne, 
myt (Lund 2004), s. 61–86. 
14 David Larsson, ”Manliga och troliga. En studie av den officiella klerikala manlig-
hetsideologin i 1500- och 1600-talets Sverige ur ett åldersperspektiv”, i Kyrkohistorisk 
årsskrift 105 (2009), särskilt s. 20–25. 
15 Lyndal Roper, ”Was There a Crisis in Gender Relations in Sixteenth Century 
Germany?”, i Roper (1994), s. 37–52. 
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de högstämda klerikala idealen och den konfliktfyllda lokala verkligheten. 

De historiker som studerat de svenska lantprästernas sociala situation beto-

nar, i linje med den internationella forskningen, prästens starka förankring i 

bondesamhället. Kyrkans tjänare kom själva ofta från bondehem och till-

bringade större delen av sitt liv i de församlingar där de blev placerade. Det 

var således viktigt för prästerna att hålla goda relationer med sina försam-

lingsbor, men närheten till allmogen gjorde samtidigt att de lätt drogs in i 

lokala konflikter.
16

 Martin Berntson har lyft fram den aktiva roll som präster 

och munkar spelade under 1500-talets uppror och bondeoroligheter. Bernt-

son studie ger rikliga belägg för att präster varit drivande i lokala konflikter, 

men visar samtidigt att de ofta utgjort måltavla för andra aktörer som velat 

hävda sitt inflytande i lokalsamhället.
17

 

Detta leder oss åter till frågan om hur prästerna agerade i sådana konflik-

ter. 1500-talets Sverige var ett samhälle där våld i många fall ansågs vara ett 

legitimt medel för att hävda sig i tvister. Våldet var också intimt förknippat 

med föreställningar om manlighet. En man som fick sin ära ifrågasatt för-

väntades vara beredd att slå tillbaka och handgripligen försvara sin rätt. 

Adelsmän och soldater var delaktiga i en kultur där förmågan att använda 

våld var en central komponent i den manliga identiteten. Våldet fick dock 

inte vara besinningslöst, det var omgärdat av föreställningar om det korrekta 

förfarandet för att pröva och försvara sin heder.
18

 

Också bönder och stadsbor levde i en tillvaro där en husbonde måste 

försvara både sin egen och hushållets ära när så krävdes. Enligt Luthers 

hustavla var mannen hushållets härskare och den manliga normen fordrade 

därför av husbonden att han förmådde kontrollera sina kvinnor. Offentliga 

rykten och anklagelser mot frun i huset slog obönhörligen tillbaka på man-

16 Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720–1800, 
Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet (Stockholm 1991); Malmstedt (2002), s. 93–
118; Ragnar Norrman, ”Den svenske prästen under 1600-talet – vägen till tjänsten”, i 
Ingun Montgomery (red.) Sveriges kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid (Stockholm 
2002), s. 238–247. 
17 Martin Berntson, Mässan och armborstet. Uppror och reformation i Sverige 1525–1544 
(Skellefteå 2010), s. 207–210. 
18 Jonas Liliequist, “Violence, honour and manliness in early modern Sweden”, i 
Mirkka Lappalainen & Pekka Hirvonen (red.), Crime and control in Europe from the 
past to the present (Helsinki 1999), s. 174–207; Christopher Collstedt, Duellanten och 
rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormaktsväldets slutskede (Lund 2007). 
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nens heder.
19

 Det fanns dock – åtminstone i teorin – andra medel att till-

gripa än fysiskt våld för att försvara sin ställning. Karin Hassan Jansson har 

undersökt den rättsliga diskursen i samband med hemfridsbrott 1550-1650. I 

linje med Roper ser hon i rättsfallen två manliga stereotyper ställda mot 

varandra, den överdådige respektive den fridsamme. I denna kontext fram-

står den fridsamme mannen, som förmådde behärska sig även när han blev 

utmanad, som ett ideal.
20

 

Studiens kontext och källor 

I det följande kommer jag att analysera tre församlingsprästers agerande i 

specifika konfliktsituationer.  Föreställningar om manlighet, rätten att an-

vända våld samt hushållets okränkbarhet kommer att utgöra ramen för att 

tolka de strategier som prästerna utnyttjade för att försvara sin ställning. 

Kyrkoherden skulle inte bara leva upp till det klerikala manlighetsidealet, 

han måste också konfrontera andra män i lokalsamhället som bekände sig 

till andra normer. Följaktligen måste han navigera mellan olika positioner: 

den milde herden, den straffande läraren, den myndige husbonden. Försam-

lingsprästens auktoritet hade både religiösa, sociala och politiska dimension-

er, och det är därför särskilt intressant att studera hur han omsatte dessa 

ideal i praktiken för att försvara sin position i lokala konflikter. 

Senmedeltidens och reformationstidens Sverige var framförallt ett bon-

desamhälle, med starka lokala gemenskaper. Den svenska högadeln var ur 

ett europeiskt perspektiv inte särskilt välbärgad och baserade i huvudsak sin 

ställning på förläningar samt egna landbogods utspridda över ett flertal 

landsändar. Det senare gällde i hög grad också för kyrkliga institutioner som 

kloster, domkapitel och biskopsbord. Till detta kom den djupgående poli-

tiska splittringen efter Engelbrektupproret 1434 som vid återkommande 

tillfällen ledde till inbördeskrig mellan olika aristokratiska fraktioner. Sam-

mantaget lämnade detta ett stort utrymme för det lokala självstyret. Kyrko-

herdens religiösa auktoritet gjorde honom till en naturlig ledare inom sock-

19 Elizabeth A. Foyster, Manhood in early modern England. Honour, sex and marriage 
(New York 1999), s. 65–94; Alexandra Shepherd, Meanings of manhood in early 
modern England (Oxford 2003), s. 207–220. 
20 Karin Hassan Jansson, ”Våld som aggression eller kommunikation? Hemfridsbrott 
1550–1650”, i Historisk Tidskrift 126 (2006), s. 429–452. 
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nen, något som förstärktes av hans ekonomiska särställning. Prästgården låg 

oftast centralt placerad på den bästa jordbruksmarken, och kyrkoherden 

hade också betydande extrainkomster genom böndernas tionde, som han 

själv administrerade och behöll en tredjedel av för egen räkning. Till detta 

kom att sockenkyrkan ofta ägde egna landbogods och i vissa områden 

kunde detta göra prästen till den störste jordägaren i socknen.
21

 

I Sverige fick reformationen sitt genombrott med Västerås riksdag 1527, 

då Gustav Vasa lyckades få de församlade ständerna med sig på förslaget att 

konfiskera stora delar av kyrkans egendom.
 
Kungen började med att beslagta 

biskoparnas och klostrens inkomster och vid mitten av 1540-talet hade han 

hunnit fram till sockenkyrkornas egendomar. Beslutet i Västerås gav också 

adeln rätt att kräva tillbaka gods som deras förfäder en gång donerat till 

kyrkliga institutioner. När det gällde trosfrågan valde kungen att gå försik-

tigt fram – Västerås recess innehöll endast en allmän förklaring om att 

”Guds ord måtte allerstädes i riket renligen förkunnat blive”.
22

 Men i prakti-

ken gynnade Gustav Vasa den evangeliska läran och en serie uppror och 

orolighet visar att den religiösa nyordningen inte var populär i alla kretsar.
23

 

Kyrkliga arkiv från 1500-talets Sverige är i allmänhet knapphändigt beva-

rade, vilket förstås beror på att de kyrkliga institutionerna blivit plundrade 

på sina dokument såväl som sin materiella egendom. I de statliga arkiven 

finns detaljerade beskrivningar av hur konfiskeringen av jordagods och 

värdeföremål har gått till. Kommissionsrapporter och räkenskaper visar att 

flera lokala frälsemän systematiskt roffat åt sig räntor och annan egendom 

från kyrkor och kloster. Upprepade anklagelser om överfall, utpressning och 

bedrägerier målar upp en dyster bild av församlingsprästernas situation.
24

 

Denna eländeshistoria bekräftas i allt väsentligt av prästernas egna brev till 

sin världsliga överhet. Många prästmän klagade bittert över sin stora fattig-

dom och bönföll kungen att ingripa och bistå dem i deras nöd.
25

 Som histo-

                                                           
21 I Tjust härad låg t.ex. hela tolv landbogårdar under Lofta, åtta under Ukna samt 
sju under Eds sockenkyrkor. Roger Axelsson, Det medeltida Sverige. 4, Småland. 5, 
Tjust (Kalmar 2008), s. 228–229 , 362–363, 416–417. 
22 Västerås riksdags beslut, Gustaf den förstes registratur (GIR), 1527, s 231. 
23 Martin Berntson, ”Tiden från år 1523 till omkring år 1600”, i Martin Berntson, 
Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd, Kyrka i Sverige. Introduktion till svensk kyrkohisto-
ria (Skellefteå 2012), s. 109–162. 
24 Riksarkivet (RA): Kammararkivet (KA), Klagomålsregister vol. 1–3. 
25 RA: Skrivelser till konungen; Johan III, vol. 1. 
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riker måste vi emellertid förhålla oss kritiska och inte behandla prästernas 

besvärsskrifter som trovärdiga sanningsvittnen. Klagomålen visar främst på 

prästernas förändrade ställning gentemot statsmakten: när de blivit av med 

sina jordagods var de beroende av statsmakten för sin lön och sitt personliga 

underhåll. 

För att få fram information om präster i lokalsamhället är vi hänvisade 

till notiser i domböcker och annat rättsligt material. Medan domkapitlen 

hanterade de religiösa frågorna var det lands- och häradstingen som var de 

främsta arenorna för att lösa lokala konflikter. Det är alltså i de världsliga 

domstolarnas dokument vi kan finna information som rör prästmännens 

sociala ställning samt deras strategier för att vidmakthålla och stärka sin 

status. Genom att pussla ihop sådana belägg med kungliga brev samt kame-

rala källor kan forskaren få inblick i vardagen för reformationstidens försam-

lingspräster. 

Herr Knut i Björskog: Prästen som hanrej 

Gustav Vasa byggde under sina första regeringsår upp ett omfattande lokalt 

nätverk av fogdar, vars uppgift var att kräva in skatter och hävda kungamak-

ten intressen i lokalsamhället. De hade även en viktig roll när det gällde att 

bevaka kungens politiska motståndare, och fick även verkställa indragningen 

av kyrkans och klostrens egendomar. Fogdarna var oftast av låg- eller ofrälse 

ursprung, och tjänsten fungerade inte sällan som en språngbräda för socialt 

avancemang. Att angripa kyrkoherden kan ha varit ett sätt för fogden att 

demonstrera statsmaktens fysiska närvaro såväl som sin personliga makt. I 

källorna möter vi flera exempel på fogdar som misshandlat och på andra sätt 

förödmjukat kyrkans tjänare.
26

 Men det är inte givet att det var prästen som 

måste ge vika i sådana konflikter. Fogdarna var främlingar i lokalsamhället 

och blev sällan särskilt långlivade på sina poster. Prästen däremot blev ofta 

kvar i sin församling under många år, och hade därför bättre förutsättningar 

att etablera varaktiga sociala band till sina församlingsbor. 

26 Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande 
under tidig vasatid (Eslöv 2001), s. 370–372. 
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Konflikten mellan kyrkoherden i Björskog
27

, herr Knut Jönsson, och 

fogden Severin Jute är ett exempel på detta. Severin Jute var, som namnet 

antyder, av danskt ursprung och började sin karriär som fogde i Sollentuna 

1538 innan han via uppdrag på Väsby kungsgård och Salberget avancerade 

till befallningsman på Västerås slott. Det faktum att Severin placerades på 

viktiga poster i Bergslagen tyder på att han hade kungens särskilda förtro-

ende, trots att han hade en olycklig vana att dra på sig klagomål genom sin 

våldsamma framfart.
28

 

År 1553 vände sig herr Knut till kungen för att klaga över Severin Jutes 

omilda behandling. Enligt dokumenten hade fogden fattat tycke för herr 

Knuts hustru och lyckats tubba henne att begå äktenskapsbrott. Severin 

hade sedan hotat att slå ihjäl prästen om denne berättade för någon om vad 

som skett. Herr Knut försökte trots detta dra ärendet inför rätta, men när 

nämndemännen ville stämma fogden till tinget svarade denne att han inte 

brydde sig om deras dom då han bara tänkte svara inför kunglig majestät 

själv. Som straff för att herr Knut skvallrat lät Severin plundra prästgården 

och hotade åter prästen till livet, denna gång med en laddad pistol riktad 

mot hans huvud. I klagoskriften beskriver herr Knut sin förödmjukelse när 

fogden tillsammans med prästhustrun festade på varor ur prästgårdens för-

råd.
29

 

Kungen verkar ha reagerat på prästens klagoskrift, för följande år blev 

Severin avsatt från fogdeposten. Han kvarstod emellertid i kunglig tjänst 

och blev så småningom återinsatt som fogde på Västerås 1562. Den här 

gången dröjde det knappt ett år innan han förlorade befallningen, sedan 

allmogen i länet klagat över hans våldsamma metoder. Severin Jute ut-

nämndes istället till skeppshövitsman och omkom något år senare i kriget 

mot Danmark.
30

 Herr Knut däremot blev kvar som kyrkoherde i Björskog 

ända till 1578, en period av totalt 34 år. Han hade tidigt utmärkt sig som en 

god kungatjänare och protestant genom att samla in kyrksilver från pastora-

tet och leverera till kammaren i Stockholms slott.  Skattelängderna visar att 

27 Björskogs socken ligger på slättbygden mellan Arboga och Köping. Om distriktet 
se Jonas Lindström, Distribution and differences. Stratification and the System of 
Reproduction in a Swedish Peasant Community 1620–1820 (Uppsala 2008), s. 27–28. 
28 Jfr kungens brev till Severin Jute, GIR 1545, p. 368. 
29 Herr Knuts klagomål mot Severin Jute. RA, KA, Strödda kamerala handlingar vol. 
55:19. 
30 Hallenberg (2001), s. 371–374 och 391–392. 
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han mot slutet av sin livstid var en av stiftets rikaste präster, och ägde såväl 

guld och silver som en ansenlig mängd tamboskap.
31

 Konflikten med Severin 

Jute verkar inte ha vållat prästen någon bestående skada vara sig socialt eller 

ekonomiskt. Möjligen gifte herr Knut om sig, herdaminnena berättar att 

hans änka efter hans död flyttade till det närbelägna Arboga, herr Knuts 

födelsestad.
32

 

Herr Knuts öde visar att det kunde löna sig att ha kungen som allierad i 

lokala tvister. Vi kan tolka det faktum att konflikten rörde brott mot det 

sjätte budet som att prästernas äktenskap fortfarande var en känslig fråga vid 

1500-talets mitt. Det var annars inte ovanligt att kungens fogdar blev ankla-

gade för olika former av sexuella övergrepp. Fogdarna hade en maktposition 

som de gärna utnyttjade till sin fördel, och deras familjer befann sig inte 

sällan på annat håll. Under medeltiden hade prästernas oförmåga att hålla 

celibatet varit ett populärt ämne i nidvisor och pamfletter.  På liknande vis 

kom fogdarna under 1500-talet att betraktas som orosskapare och hot mot 

de manliga hushållsföreståndarna. 

I detta fall verkar prästhustrun ha hanterats som en bricka i spelet mellan 

de båda männen. Fogden var den aggressiva parten som utmanade prästens 

auktoritet genom att angripa hans hem och hans hustru. Om prästen förlo-

rade kontrollen över sitt hushåll riskerade han att stämplas som omanlig och 

även förlora sin religiösa auktoritet. En hanrej till präst kunde knappast vara 

någon förebild för församlingsborna. Herr Knuts agerande framställs dock i 

linje med det fridsamma ideal som Karin Jansson funnit i de rättsliga käl-

lorna. Han svarade inte med våld utan vädjade först till lokala rättsinstanser 

och därefter till kungen själv. Källorna lämnar dock inga uppgifter om 

huruvida herr Knut fick sin upprättelse genom att förskjuta sin hustru, eller 

om paret kunde försonas. 

Herr Bengt i Husby: Prästen som flockledare 

Alla präster nöjde sig inte med att spela offer utan somliga tog en betydligt 

mer aktiv del i de lokala konflikterna. Herr Bengt, kyrkoherde i Husby
33

 i 

31 Herr Knuts fömögenhet taxerades 1571 till 1811 mark och 6 öre penningar. RA, KA, 
Älvsborgs lösen 1571, vol. 16:5, fol. 51. 
32 Gunnar Ekström, Västerås stifts herdaminne. Del 1:2 (Västerås 1949), s. 205–207. 
33 Vid Dalälven strax norr om Hedemora. 
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Dalarna var en lärd man som studerat i Wittenberg. Han ska ursprungligen 

ha stammat från det närbelägna Stora Tuna och tycks således (liksom herr 

Knut ovan) ha varit en bygdens son. Herr Bengt tillträdde sin tjänst 1545 

och hans bana kom att kantas av konflikter med både överhet och försam-

lingsbor. År 1550 stod han anklagad för att ha överfallit och knivskurit en 

bonde som burit in ved till kyrkans ottesång.
34

 Kyrkoherden friades av 

tinget, ett utfall som upprepade sig några år senare när prästen tvingades 

använda tinget för att försvara sig mot illasinnade rykten om hans person. 

Kring 1560 kom herr Bengt i träta med Anders Torbjörnsson, den nye fog-

den på Näs kungsgård.
35

 Konflikten blev snart allmänt känd och Erik XIV 

skickade därför de båda frälsemännen Nils och Lars Jespersson (Cruus) att 

undersöka saken med sockenstämmans hjälp.
36

 

Rannsakningen avslöjade att fogden spridit ett flertal illasinnade och 

ärekränkande rykten om prästmannen. Herr Bengt skulle dels ha ”bolat” 

(haft samlag) med sin tjänstepiga och dessutom ha förgripit sig på sin egen 

styvdotter! Prästen förnekade bestämt båda påståendena och fick stöd av 24 

bönder som kallats till sockenstugan (tolv åt gången) för att försvara sin 

kyrkoherdes heder. Anders Torbjörnsson insisterade dock på att herr Bengt 

ändå måste lösa sin borgen, något som fick prästen att tappa behärskningen. 

Han attackerade fogden inför sittande rätt (ett uppenbart brott mot tings-

friden) och med hjälp av den församlade menigheten lyckades prästmannen 

driva Anders på flykten. När Anders väl var borta ställde herr Bengt till-

sammans med sex löftesmän borgen för den ansenliga summan 500 mark.
37

 

Anders Torbjörnsson skulle senare ådra sig kungens vrede och dömdes 1563 

till avrättning av Kung Eriks höga nämnd.
38

 

                                                           
34 Ottesången, eller morgongudstjänsten före söndagsmässan, var en medeltida 
sedvänja som togs över av den protestantiska svenska kyrkan. Under 1600- och 1700-
talen kombinerades ottesången ofta med katekesförhör (Källa: Nationalencyklopedi-
en) 
35 Ekström (1949), s. 607–608. 
36 Lars Jespersson var domare i Dalarna sedan 1540 och hans bror Nils skulle senare 
bli hövitsman för landskapets knektar. I rätten satt förutom tio sockenbor också tolv 
representanter för bergsmännen samt kyrkoherdarna från Vika, Kopparberg, samt 
Svalesjö och Hedemora. RA, Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol. 5; 
rannsakningar från Husby socken 25 februari 1561. 
37 Som jämförelse hade gårds- och häradsfogdarna vid denna tid som regel 50–60 
mark om året i penninglön. Hallenberg (2001), s. 300–301. 
38 Höga nämndens dom i Historiska handlingar, del 13:1, s. 97–98.  
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Kyrkoherden i Husby mobiliserade alltså sina församlingsbor som stöd i 

konflikten med fogden. Det faktum att Anders Torbjörnsson gjort sig 

grundligt impopulär i socknen genom att lägga delar av böndernas betes-

mark under kungsgården förbättrade naturligtvis prästens chanser att vinna 

sockenbornas sympati. Men det här var inte första gången herr Bengt an-

vände sig av en sådan strategi. Vid rättegången kom det fram att kungen 

tidigare planerat att avsätta herr Bengt. Men den tilltänkte efterträdaren 

hade helt sonika blivit ivägkörd av bönderna, som uppenbarligen föredrog 

att ha sin gamle kyrkoherde kvar. Då rättens ordförare påpekade att allmo-

gen med denna handling brutit sin trohetsed till kungen, försvarade sig 

bönderna med att de inte visste något om någon kunglig utnämning. Det 

verkar som om prästen valt att tiga om innehållet i det kungliga brevet för 

att kunna behålla församlingsborna på sin sida. Komplotten fick också öns-

kat resultat, men bara för en kort tid då herr Bengt tvingades lämna sin 

tjänst redan följande år.
39

 

Prästen i Husby verkar inte ha tvekat att bemöta sina vedersakare med 

öppet våld när så krävdes. Han ser också ut att ha varit framgångsrik när det 

gällde att vinna stöd från bönderna i sina personliga konflikter med andra 

överhetspersoner. Anders Torbjörnssons strategi påminner å andra sidan om 

yrkesbrodern Severin Jutes agerande tio år tidigare. Båda fogdarna försökte 

skada prästens auktoritet genom att angripa hans kvinnor. I Anders fall 

handlade det enbart om verbala övergrepp men syftet var det samma: att 

offentligt skada kyrkoherden genom att visa att han inte förmådde kontrol-

lera sitt hushåll (eller när det gällde herr Bengt: att han inte kunde upprätt-

hålla kontrollen med lagliga medel). Prästens nyvunna roll som hushållsfö-

reståndare lämnade vägen öppen för motståndarna att angripa hans sexuella 

heder. I båda de fall vi hittills granskat var kyrkoherdarna framgångsrika när 

det gällde att möta sina vedersakare. Församlingsprästerna under 1500-talet 

fick se sin traditionella auktoritet utmanad av nya maktspelare som ville 

demonstrera sin närvaro i lokalsamhället. Men prästmännen hade strategier 

för att möta dessa utmaningar och det finns flera exempel på lokala prelater 

som varit lyckosamma i att försvara både sin sociala status och sin personliga 

egendom. De kamerala källorna nämner i förbigående flera präster som 

39 Herr Lars, som sockenborna lyckades driva bort, tillträdde dock aldrig som kyrko-
herde. Herr Bengts ersättare blev istället en tredje person. Ekström (1949), s. 608. 
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dragit nytta av den förvirring riksdagsbeslutet i Västerås skapade för att roffa 

åt sig egendom för egen del. Det finns också uppgifter om prästmän som 

bedrivit låneverksamhet med böndernas tionden.
40

 Prästen hade rätt att 

behålla en tredjedel av tiondet, men måste samtidigt kräva in och redovisa 

den överskjutande delen för kronans räkning. Rollen som skatteindrivare 

innebar att kyrkans män knöts närmare till den framväxande statsapparaten, 

något som knappast var särskilt uppskattat av bönderna. Centralmaktens 

stöd gav således sockenprästen nya maktinstrument, men det gjorde samti-

digt hans förhållande till församlingsborna mer komplicerat.
41

 

Herr Joen i Björklinge: Prästen som straffande lärare 

Reformationen öppnade nya möjligheter för prästmännen på den sociala 

kontrollens område.  Enligt Luther hade den kristna församlingen ett ge-

mensamt ansvar för att implementera Guds lag, men prästen förväntades i 

egenskap av sin stora bibelkännedom vara den som visade vägen. I tyska 

städer som Augsburg utvecklades ett intimt samarbete mellan stadens sty-

relse och kyrkans män för att disciplinera lekmännen och utrota oönskade 

beteenden.
42

 Prästerna i de agrara Sverige hade förmodligen mindre stöd 

från de världsliga myndigheterna, men vi kan även här skönja en hårdnande 

attityd gentemot moraliska och sexuella överträdelser. Ärkebiskop Abraham 

Angermannus visitationer på 1590-talet, då han reste land och rike runt för 

att personligen utdöma kroppsstraff mot pigor och drängar som brutit mot 

den moralisk-religiösa koden, är kanske det mest välkända exemplet på 

detta.
43

 Men mycket tyder på att delar av det lokala prästerskapet redan 

tidigare hade börjat inta en mer fördömande hållning.
44

 

40 Om finska prästers tillägnande av skattegods: RA, KA, Klagomålsregister vol. 1, f. 
208–224. Notiser om herr Måns i Varola och herr Sven i Fågelås (Västergötland); 
Klagomålsregister vol. 3:2. Jfr även om herr Jon i Å och dennes utlånings handel med 
tionden; Klagomålsregister vol. 2. 
41 Lars-Olof Larsson, ”Kyrkans tionde och kronans. Studier kring reformationens 
återverkningar på tiondebeskattningen”, i Scandia 32 (1966), s. 206–313. 
42 Lyndal Roper, The holy household. Women and morals, in Reformation Augsburg 
(Oxford 1989). 
43 Erik Pettersson och Annika Sandén, Mot undergången – Ärkebiskop Angermannus i 
apokalypsens tid (Stockholm 2012). Protokollen från räftsten finns utgivna av Otto 
Holmström (red.), Ärkebiskop Abrahams räfst: efter originalakterna (Uppsala 1901); 
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Fallet med herr Joen, kyrkoherde i Björklinge
45

, visar på den ömtåliga ba-

lansen mellan moraliskt nit och brutalt maktmissbruk. År 1584 blev hans 

konflikt med en viss hustru Ingeborg föremål för rannsakning på rådstugan i 

Uppsala. Tvisten hade sin upprinnelse i att Ingeborgs styvson hade gjort en 

piga med barn. Drängen var villig att ta sitt ansvar men prästen vägrade – 

tvärtemot konventionen – att låta sammanviga de båda, då otukten ägt rum 

i ”almusse stugun” och paret dessutom tagit för sig av allmosorna avsedda 

för socknens fattiga. Brottet uppfattades som särskilt avskyvärt då den unge 

mannen var skräddare och borde ha goda möjligheter att försörja sig själv. 

Ingeborg försökte istället ordna med vigsel i Gamla Uppsala, men prästen i 

Björklinge lyckades avstyra det hela genom att skriva till sin kollega. Trots 

utebliven välsignelse firade de unga bröllop med gästabud, men efteråt valde 

brudgummen att fly från socknen. För rätten förklarade denne att herr Joen 

inte bara bannlyst honom från kyrkan utan även hotat att ”låta hänga ho-

nom upp för det han haver ätit allmosor”. Den olyckliga pigan skickades 

istället ”med skam och nesa” till sina släktingar i Tierp, där hon senare 

födde ett dödfött barn.
46

 

Herr Joen ansåg emellertid inte detta vara straff nog. När pigan efter 

några veckor återvände till Björklinge lät kyrkoherden hämta henne för att 

arbeta på prästgården. Vid kvällsvarden blev pigan först inlåst i en kammare, 

sedan kom herr Joen med sin djäkne och befallde henne att klä av sig så att 

hon kunde bli pryglad inpå bara skinnet. När hon vägrade slet djäknen av 

henne kjorteln med våld, varpå de båda männen turades om att slå henne 

med riset. Prästen förklarade för rätten att detta var ett tillbörligt straff för 

att pigan stulit mjöl från husets förråd. Prästen menade alltså att han som 

husbonde hade rätt att prygla den vanartiga pigan, precis som han i egen-

skap av själasörjare kunde tvinga henne att sona sin synd genom arbete på 

                                                                                                                      
om denna se även Bengt Ankarloo, Trolldomsprocesserna i Sverige (Stockholm 1971), 
s. 58–59. 
44 Jfr t.ex. saköreslängder från Vadsbo och Värmland (1570-talet) i RA, KA, Kla-
gomålsregister, vol.3:3. 
45 Björklinge ligger där Uppsalaslätten övergår i skogsbygd, mellan Uppsala och 
Tierp. 
46 Rannsakning på Uppsala rådstuga, 4 mars 1584. RA, Strödda domböcker och 
rättegångshandlingar, vol. 5. I protokollet finns även en marginalanteckning som 
påstår att herr Joen själv bar skulden till missfallet, då han sökt upp pigan och miss-
handlat henne med en humlestör: ”vilket kona och hava bekännt för gode män”. 
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prästgården. Protokollet berättar att prästfrun kom in och tillrättavisade 

pigan när misshandeln väl upphörde: ”du tarv ej låta så illa därav, du haltar 

inte – hade jag fått hålla på dig med en tjäretamp då skulle du inte så väl 

hava rört dig som du nu gör”. 

När saken blev känd reagerade hustru Ingeborg starkt. Hon hotade kyr-

koherden inför allt folket på kyrkbacken och förklarade att hon skulle vända 

sig till drottningen för att klaga över prästens missgärningar. Herr Joen 

lyckades då övertala några präster i närliggande församlingar att medla i 

tvisten, parterna förlikades och lovade varandra vänskap ”för gode mäns 

förböners skull”. Ingeborg hävdade emellertid för rätten att prästen i Björ-

klinge låtit muta henne med två kor för att få uppgörelsen till stånd.  

Konflikten mellan kyrkoherden och bondhustrun skulle emellertid snart 

blossa upp igen. Under ett gästabud på Ingeborgs gård hamnade värdparet i 

träta med herr Joens borglägersknekt
47

, varför denne blev körd på dörren. 

Senare på kvällen fann man Ingeborg blödande i stugan, och hon påstod att 

det var herr Joen som kommit insmygande, skurit henne i halsen och däref-

ter sprungit sin väg igen. Prästen dök strax därefter upp på gården, slog sin 

yxhammare i golvet och krävde att få veta vad som hänt. Då Ingeborg upp-

repade sin anklagelse blev prästen rasande och försökte anfalla henne, men 

de andra på gården lyckades hindra honom. På rådstugan i Uppsala erkände 

Herr Joen att han visserligen förlorat behärskningen, men att han aldrig 

hade tillfogat Ingeborg någon skada. Kyrkoherden åberopade även att han 

med vittnen gått ed på sin oskuld inför häradstinget. 

Ingeborg ifrågasatte dock tingsrättens utslag. Hon menade att beslutet 

vilade på falsk grund då herr Joen övertalat en skara fattiga husmän, vilka 

samtliga var beroende av kyrkans understöd, att vittna till sin fördel. Därför 

hotade hon med att vända sig direkt till kungen med sin klagan, ”med några 

prästmän ville hon ingalunda giva sig till frids”. Herr Joen försökte då få 

saken ur världen genom att övertala fogden Björn Västgöte att sätta Inge-

borg i handklovar och deportera henne till ett annat härad. För rätten i 

Uppsala erkände prästen att det verkligen gått till på det viset, men han 

passade samtidigt på att beskylla Ingeborg för att vara en trollkona som 

förhäxat hans kreatur. Rådsturätten beslöt till sist att Ingeborg måste rentvå 

47 En fotsoldat som blivit inkvarterad hos civila, för att få sitt uppehälle under den 
tid då trupperna inte är mobiliserade. 
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sig från prästens anklagelser vid kommande häradsting. Herr Joen, som 

hånfullt anmärkte att ingen skulle vilja gå i god för Ingeborg, dömdes till 

böter för att ha föregripit tingets utslag genom att själv straffa pigan för 

hennes påstådda stöld. När det gällde prästens uppförande i övrigt valde 

rätten att remittera ärendet vidare till domkapitlet. Jag har inte funnit något 

utslag från denna instans, men ärkestiftets herdaminnen antyder att herr 

Joen blev kvar som kyrkoherde i Björklinge ända fram till sekelskiftet 1600.
48

 

Det är inte lätt att i efterhand avgöra vad som är sant eller falskt i denna 

härva av beskyllningar och motanklagelser. Men herr Joen erkände för rät-

ten att han velat straffa de felande ungdomarna genom bannlysning, samt 

att han själv tuktat pigan med riset då hon tjänade hos honom på prästgår-

den. Prästens brutala hävdande av sin religiösa auktoritet visar att han tog 

sin uppgift som församlingens straffande husbonde på största allvar. Han 

fullgjorde sin plikt genom att personligen tukta det unga paret som förbrutit 

sig mot äktenskapet och dessutom stulit från de fattiga. Möjligen är detta ett 

tecken på att hårdare krav på religiös konformism hade börjat slå igenom i 

lokalsamhället. Detta pekar i så fall fram mot 1600-talets oförsonliga håll-

ning, där individens synd upplevdes som ett hot mot hela församlingens 

andliga status.
49

 Att herr Joen tilläts vara kvar i församlingen kan tolkas som 

att prästens ansvar för att fysiskt försvara församlingens moraliska status var 

allmänt accepterad. Det var bara valet av metoder som fortfarande var en 

tvistefråga. 

I likhet med sin kollega herr Bengt mobiliserade kyrkoherden i Björ-

klinge framgångsrikt sina sociala nätverk i konflikten. Han samlade ihop 

vittnen i församlingen för att bevisa sin oskuld, präster från närliggande 

socknar kallades att medla i konflikten och häradsfogden ställde upp genom 

att helt sonika arrestera den påstridiga kvinnan. Hustru Ingeborg vägrade 

dock envist att ge vika. Det faktum att hon försökte ordna med vigsel i 

Gamla Uppsala liksom att hon ordnade med bröllopsfest utan kyrkans 

godkännande tyder på att hon förstod att utnyttja sina egna sociala resurser. 

Ingeborg agerade som en värdig motståndare till prästen, och även om hon 

48 Johan Eric Fant och Aufust Theodor Låstbom, Uppsala ärkestifts herdaminne. Del 
1 (Uppsala 1842), s. 147. 
49 Ingun Montgomery, Sveriges kyrkohistoria. 4 (Stockholm 2002), s. 68–89; Anna 
Maria Forssberg, Att hålla folket på gott humör: informationsspridning, krigspropa-
ganda och mobilisering i Sverige 1655–1680 (Stockholm 2005), s. 287–288. 
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tycks ha varit gift (hennes man nämns i rättsprotokollet) var det hon som 

försvarade hushållet mot prästen angrepp. Hennes hot att klaga inför drott-

ningen anspelade dessutom på en kvinnlig maktresurs som stod utanför 

prästens kontroll.
50

 

I denna konflikt är det prästen som framstår som den aggressiva parten. 

Herr Joens våldsamma och auktoritära framtoning rimmar illa med de 

högstämda kyrkliga idealen om prästen som levnadsexempel. Med sin yx-

hammare i högsta hugg
51

, sina vredesutbrott och verbala utfall agerade han 

på samma vis som fogdar och adelsmän brukade göra i sina konflikter med 

allmogen. I klagomålsregistren finns även fler exempel på präster som an-

vände våld för att sätta sig i respekt.
52

 Det var viktigt att fysiskt markera sin 

närvaro så att undersåtarna inte behövde tvivla på överhetens handlings-

kraft. I praktisk handling anslöt sig prästen i Björklinge snarare till de 

världsliga makthavarnas aggressiva maskulinitet än till någon specifik kyrklig 

sådan. Det är dock fullt möjligt att han själv såg sig som en trons krigare, 

som hade att bekämpa brott mot Guds lag med alla tillgängliga medel. Herr 

Joens kraftfulla hävdande av kyrkans normer samt hans raljerande om häx-

konster visar att han också var väl införstådd med de andliga strömningarna 

i sin samtid. 

Slutsatser 

Hur ska vi då förstå dessa tre tämligen disparata fall med församlingspräster 

som varit huvudaktörer i sociala konflikter? En första reflektion är att dessa i 

hög grad återger en kamp om social status och inflytande i lokalsamhället. 

50 Om kvinnliga makthavare och deras sociala nätverk under tidigmodern tid: Svante 
Norrhem, Kvinnor vid maktens sida: 1632–1772 (Lund, 2007), s.61–68. 
51 Yxhammaren var ett vanligt arbetsverktyg, men den tycks ofta ha kommit till 
användning i våldsamma konflikter. Den hanterades på liknande vis som den strids-
klubba som var symbolen för en kunglig fogde. Jfr Mats Hallenberg, ”Militär eller 
civil? Kungatjänare och våldsverkare före professionaliseringen”; Militärhistorisk 
tidskrift (2002), s. 151. 
52 Herr Sigfrid, kyrkoherde i Trosa, stod 1593 anklagad vid tinget i Hölebo bl.a. för 
att ha överfallit en knekt och givit denne tre hugg med sin yxhammare. Sigfrid, som 
kyrkoherde i nära 30 år och deltagit vid två riksdagar, förflyttades följande år till ett 
annat pastorat i Strängnäs stift. RA, KA, Klagomålsregister vol. 3.3, jfr Magnus 
Collmar, Strängnäs stifts herdaminne. Del 2 (Nyköping 1964), s. 191–192, 466, 621–
623.
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De båda första fallen med herr Knut i Björskog och herr Bengt i Husby 

handlar om kyrkoherdar som tvingas försvara sig mot angrepp från kungens 

fogdar, den världsliga maktens representanter i lokalsamhället. Den religiösa 

dimensionen är i princip frånvarande här; prästerna mobiliserade sina poli-

tiska och sociala resurser för att försvara sig och tycks i båda fallen ha varit 

framgångsrika. Det var fogdarna som, trots sin våldsamma framtoning, drog 

det kortaste strået och tvingades dra vidare till andra distrikt (eller, i Anders 

Torbjörnssons fall, till fängelsehålan i Stockholms slott). Dessa konflikter 

från 1500-talets mitt bekräftar Martin Berntsons bild av församlingsprästen 

som centralfigur i den lokala politiken, samtidigt som de också pekar på 

behovet av att ha goda kontakter med kungen. I Husbyprästens fall räckte 

inte de lokala kontaktnäten till för att hålla honom kvar i socknen när han 

väl ådragit sig kungens missnöje. 

Historien om herr Joen i Björklinge skiljer sig delvis från de övriga två 

genom att det här är fråga om en konflikt mellan präst och församlingsbor, 

närmare bestämt hustru Ingeborg och hennes hushåll. Men i övrigt tycks 

herr Joen ha agerat på ungefär samma sätt som herr Bengt i Husby tjugo år 

tidigare: han mobiliserade sina sociala kontaktnät, utnyttjade de lokala 

rättsinstanserna och litade ytterst till sin aggressivt auktoritära framtoning. 

De brutala metoder som prästen i Björklinge använde för att tukta motsträ-

viga församlingsbor påminner i hög grad om de som världsliga befattnings-

havare kunde använda sig av för att sätta sig i respekt hos omgivningen. I 

den bemärkelsen agerade herr Joen som vilken makthavare som helst, när 

han ville markera sin sociala överordning. 

I Björklingefallet är samtidigt de religiösa inslagen påtagliga. Konflikten 

hade sin upprinnelse i att kyrkoherden agerade religiös krigare och sökte 

upprätthålla Guds lag genom att fysiskt bestraffa några olyckliga ungdomar. 

Prästens våldsamma disciplinering väckte visserligen ont blod hos parets 

anhöriga, men det verkar som att hans överordnade ändå tolererade hans 

handlingar.  I konfliktsituationer blottlades en aggressiv maskulinitet, där 

kyrkoherden agerade precis som vilken man som helst då hans auktoritet 

ifrågasattes. För kyrkoherden i Björklinge var det lika viktigt att direkt be-

svara en utmaning som det tycks ha varit för de soldater som Jonas Li-

liequist har beskrivit. I stora drag verkar samma hederskodex ha varit till-

lämplig för såväl klerker som knektar och bönder. De mjukare sidorna av 
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den ideala kyrkliga manligheten har lämnat få avtryck här, när det fysiska 

våldet tog överhanden i konflikternas sociala praktik. 

Det är intressant att fundera över kvinnornas roll i dessa konflikter. I 

samtliga fall förekommer kvinnor som offer och instrument för männens 

maktambitioner. Herr Knuts äktenskapsbrytande hustru, kvinnorna på 

prästgården i Husby och den misshandlade pigan i Björklinge vara alla 

pjäser som kunde utnyttjas i männens kamp om social status och inflytande. 

Detta visar samtidigt att prästens förhållande till kvinnorna i sin närmaste 

omgivning var ett kontroversiellt ämne även efter reformationen. 

Hustru Ingeborg är den som bryter mönstret: hon står upp för styvsonen 

och hans tilltänkta maka, och hon forsätter att utmana prästen med alla 

medel som fanns till buds. Herr Joen må ha varit en auktoritär kyrkoherde, 

men hans ställning var inte starkare än att en kvinna som Ingeborg kunde 

utmana honom och hota hans ställning som församlingens ledare. I de båda 

första fallen var det prästens hushåll som var föremål för angrepp. Den 

långdragna konflikten i Björklinge kan snarare förstås som en långvarig 

kamp mellan två hushåll, vilken trappades upp efterhand trots omgivning-

ens försök till medling. 

Församlingsprästens auktoritet framstår i dessa källor som en samman-

smältning av olika, delvis motsägelsefulla roller och ideal. I hustavlans tre-

ståndsschema kunde prästen – i teorin – hamna högst upp i samtliga kate-

gorier. Han var naturligtvis den självklare auktoriteten i läroståndet och 

dessutom husbonde i det hushåll som borde vara förebild för andra i lokal-

samhället. Men kyrkoherden var också en viktig person i det politiska stån-

det. Liksom alla andra var han förstås kungens undersåte, men i flera avse-

enden var han också representant för den världsliga överheten. Prästen 

skulle förmedla kungens budskap till församlingen, hans skulle kräva in 

tiondeskatten samt beivra brott mot kyrkans bestämmelser (vilka blev allt-

mer integrerade med den kungliga rättskipningen). I den lokala politiska 

offentligheten hade han en nyckelroll som den person som kunde kommu-

nicera gemenskapens vilja till de centrala makthavarna. 

De religiösa och politiska funktionerna var knappast nya under 1500-

talet, även om villkoren för utövandet måste omförhandlas som en följd av 

reformationen och statsorganisationens framväxt. Rollen som äkta man och 

familjefar var däremot ny för prästerna, så det är knappast konstigt att kon-

flikter om auktoritet kom att kretsa kring prästhushållet. 
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Kyrkoherden var med andra ord en man med makt på flera områden, 

och som alla män med makt riskerade han att bli föremål för utmaningar. 

På sätt och vis kan prästämbetets sammansatta funktioner ha gjort prästen 

extra sårbar. Ett angrepp på hans manlighet, som t.ex. hans förmåga att 

försvara och kontrollera kvinnorna i sitt hushåll riskerade att underminera 

även den religiösa och politiska auktoriteten. Precis som andra män var 

prästen beroende av sin auktoritet som hushållsföreståndare för att kunna 

agera i den lokala offentligheten.
53

 Församlingsprästerna hade således på 

många sätt en extra utsatt position men de hade också tillgång till ett antal 

(mer eller mindre) unika maktresurser: utbildning, institutionell legitimitet, 

skriftlig färdighet osv. Kraven på konfessionell renlärighet och undersåtlig 

disciplin satte också nya instrument i händerna på kyrkans män. 

Många prästmän lyckades förmodligen navigera genom lokalsamhällets 

konflikter på ett smidigare vis än herr Bengt eller herr Joen. Men dilemmat 

torde i stort sett ha varit detsamma för de flesta av deras ståndsbröder. De 

specifika handlingssätt som har beskrivits ovan behöver inte vara representa-

tiva för präster i allmänhet vid denna tid – det är fullt möjligt att betrakta 

dessa män som ovanligt stöddiga rötägg. Men deras handlingar sätter fokus 

på de inneboende konflikter som prästrollen förde med sig, liksom de stra-

tegier som fanns att tillgå för att lösa dem. I den meningen hävdar jag att 

dessa tre handplockade fall ändå har en generell räckvidd. 

Kyrkoherden var i slutänden en person som andra maktspelare i lokal-

samhället måste förhålla sig till. Resultatet av reformationstidens konflikter 

blev att prästerna – som grupp – lyckades behålla men också befästa sin 

traditionella auktoritet. Lutherdomens höga moraliska krav erbjöd prästen 

nya maktresurser när det gällde att kontrollera och disciplinera sin försam-

ling. Den allt tätare interaktionen mellan centralmakt och lokalsamhälle 

gjorde prästerna oumbärliga för att kommunicera överhetens påbud samt 

artikulera allmogens motkrav. Det senare förhållandet torde vara värt sin 

egen undersökning. Som grupp försvarade sig församlingsprästerna med 

framgång mot den nya tidens utmaningar, och skapade därmed förutsätt-

ningar för nästa generations kyrkmän att flytta fram sina positioner på den 

religiösa ortodoxins område. 

53 Neuhaus (2009), s. 151–160. 
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