Sverige - från ett katolskt land till
ett lutherskt land. Hur gick det till?
År 2017 högtidlighåller vi att det är 500 år sedan reformationens vindar började
blåsa i tyska Wittenberg. Inom några decennier vreds stora delar av Europa bort
från påvekyrkan och började utvecklas enligt nya riktlinjer, vilka knappast kan överskattas om vi önskar förstå varför vårt samhälle idag ser ut som det gör. Men hur
gick det till? Hur och när anammade Gustav Vasas Sverige de nya tankarna? När kan
man säga att svenskarna blev protestanter?
Dick Harrison
kyrkoordning utan kontroll av kyrkans rikedomar.
Andliga spörsmål borde – menade kungen och
nästan alla andra – avgöras på ett kyrkomöte.

De reformatoriska idéerna kom till oss från Martin
Luthers land, och de första som anammade de nya
idéerna var, föga förvånande, tyskar som levde i
Sverige, framför allt i städer som Stockholm, Söderköping och Kalmar. Vi har belägg för lutheraner
i Stockholm redan 1521. Annars utgjorde den nya
lärans anhängare länge en liten minoritet. Olaus Petri
och Laurentius Andreae, de män som brukar förknippas med den svenska reformationen, representerade inte svensken i gemen utan en radikal
intellektuell elit.

Gustav Vasa och de nya idéerna
Inledningsvis hade de inte Gustav Vasas öra.
Johannes Magnus, Sveriges ärkebiskop, yrkade på att
kungen skulle angripa kättarna, något denne också
lovade göra. Det finns inget som tyder på att kungen
under första hälften av 1520-talet sympatiserade
med den lutherska teologin som sådan.
Däremot insåg han tidigt, liksom många tyska
furstar, de statsekonomiska och politiska fördelarna
med att kapa banden till Rom. Den katolska kyrkan
var en mäktig institution, närmast en stat i staten,
och de kyrkliga institutionerna – inte minst klostren
– förfogade över omfattande jordegendomar. Om
lutheranerna kunde hjälpa kungen att genomföra en
omfattande reduktion av kyrkogods, vilket behövdes
för att kungen skulle kunna betala tillbaka sina lån
till Lübeck, och stärka hans makt över det svenska
riket fanns det inget som hindrade att Gustav Vasa
räckte dem en hjälpande hand i deras religiösa iver.
Men kungen skyndade långsamt. Han började med
att göra framträdande protestanter till sina nära förtrogna, till exempel genom att år 1523 utnämna
Laurentius Andreae till kunglig sekreterare och medlem av riksrådet. I övrigt förhöll han sig lojal mot
den existerande kyrkan och gjorde vad han kunde
för att fylla de många vakanta biskopsstolarna med
katolska ämbetsinnehavare. Lärda katoliker som
biskoparna Peder Månsson i Västerås och Hans
Brask i Linköping levde, verkade och predikade sida
vid sida om den lutheranska minoriteten. När den
senare pockade på förändringar drog Gustav Vasa
i bromsen. Hans primära intresse var inte en ny
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Riksmötet i Västerås 1527

’’

Därför leder det fel att, såsom ofta sker, kalla riksmötet
i Västerås i juni 1527 en ”reformationsriksdag”. Det
var varken en riksdag (denna term tycks inte ens ha
funnits på svenska vid tillfället) eller en reformation.
Det viktigaste skälet till riksmötets sammankallande
i just Västerås, som var gediget katolskt, var behovet
att nedkämpa ett uppror i det närbelägna Dalarna.
I det beslut som fattades, Västerås recess, slogs fyra
punkter fast: (1) upprorsmännen skulle bestraffas,
(2) kungen fick rätt att förfoga över kyrkans ”överflödiga” inkomster samt biskoparnas slott, (3) adeln
fick återkräva egendomar som sedan 1454 donerats
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eller sålts till kyrkan, och (4) Guds ord måtte ”allestädes i riket renliga predikat varda”. Inget sades
om lutherdom; katoliker och protestanter var
rörande överens om att Guds ord skulle predikas
sanningsenligt. Det väsentliga för Gustav Vasa var att
han hade folket bakom sig mot de upproriska och
att han fick fullmakt att dra in kyrkogods till kronan.
Förvisso ägde en disputation mellan Olaus Petri
och Peder Galle rum under riksmötet, men debatten
slutade oavgjort.
Den enda slutsats parterna kunde dra av Västeråsmötet var att Sverige hade fått en statskyrka, det vill
säga att kungen bestämde över biskoparna. Det var
radikalt nog. Teologiskt sett var statskyrkan katolsk,
med biskopar som representerade de reformvänliga
grenarna på det påvliga trädet, inte protestantisk.

En utblick till övriga Europa
För att förstå varför reformationen segrade i Sverige
måste vi lyfta blicken mot övriga Europa. I Preussen
utbredde sig sedan 1200-talet ett tyskt korsriddarvälde, Tyska orden, där makten delades mellan
biskopar och ordensriddarens högmästare. År 1525
lät den senare, Albrekt av Hohenzollern, omvandla
sitt välde till ett ärftligt hertigdöme under polska
kronan, med lutherdomen som religion. Den evangeliska landskyrka som skapades i Preussen visade
med all önskvärd tydlighet hur protestantismens
idéer kunde omsättas i praktisk politik.
Hertig Albrekt var bara en av allt fler tyska furstar
som bröt med påven och berikade sig på kyrkojord.
Gustav Vasa, liksom de danska och engelska
kungarna, kunde inte undgå att påverkas. Oavsett
vad man tyckte och tänkte i religiösa frågor stod
det klart för de nordeuropeiska monarkerna vilken
fördel det var att slippa frukta Roms bannlysningar
och interdikt och vilka stora vinster som stod att
vinna på indragning av klosterjordar och kyrksilver.
Till råga på allt vet vi att en preussisk delegation
besökte Stockholm 1526.

Opposition mot ”lutheriet”
Likväl är det viktigt att läsa historien framlänges, ur
de då levande människornas perspektiv, och inte
baklänges, med nutidens efterklokhet som ledstjärna.
För Gustav Vasa framstod det länge som fullt möjligt
att de lutherska statskyrkliga experimenten kunde
slå fel. Framtiden var ett oskrivet blad. Ytterst
handlade det om maktpolitik, om vem som segrade i
väpnade konflikter. För en svensk kung var det bäst
att vara försiktig opportunist och treva sig fram, nogsamt iakttagande de internationella konjunkturerna.
Följaktligen handlar källorna om Sveriges socknar och
kyrkoliv på 1530-talet huvudsakligen om ekonomiska
konflikter, inte religiösa. Kungen lät prästerna läsa
mässan som de ville men pungslog dem friskt på
silver, klockor andra materiella resurser.
Att vissa präster sällade sig till oppositionen mot
kungamakten och aktivt deltog i väpnade resningar
visar emellertid att mer än en svensk anade vart
vinden blåste. Ett typiskt exempel är kyrkoherde Evert
Andersson i Leksand. Han var en av ledarna för 1531
års ”klockuppror”. Sedan Dalarna pacificerats av
kungens män fängslades Evert år 1533 och dömdes
påföljande år till döden (han avled innan dödskmt januari 2017

Stockholm, 1570-tal, sett från Helgeandsholmen. Källa: Creative Commons.
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domen hann verkställas). Just i Everts fall har vi uttryckliga belägg för att han skrämdes av lutherdomens frammarsch. På våren 1527 hade han framfört klagomål inför kungen ”om det lutheri, att där
om är största ropet, besynnerliga om den predikan
i Stockholm och svenska visor och sång”. En annan
person, betydligt mer prominent, som tog konsekvenserna av vad han, helt korrekt, antog var början
på slutet för den romersk-katolska kyrkans ställning
i Sverige var biskop Hans Brask i Linköping. På
sensommaren 1527, kort tid efter Västeråsmötet, gick
han frivilligt i exil till Danzig.

Offer på protestantismens altare
Den 12 januari 1528 kröntes Gustav Vasa till svensk
kung i Uppsala domkyrka. Tillsammans med Laurentius
Andreae hade kungen tagit bort löftet att beskydda
kyrkan från den traditionella kröningseden, en tydlig
signal om att den svenska kyrkan nu var ett statligt
ämbetsverk. Dessutom lät han Olaus Petri hålla
kröningspredikan, i vilken kungens ansvar tolkades
i reformatorisk anda. Mot sådana manifestationer
vägde det lätt att nästan alla svenska biskopar och
medlemmar av domkapitel fortfarande var trogna
katoliker som, låt vara i lönndom, förfasades över
lutheranernas idéer.
Det första offret på protestantismens altare var
klosterväsendet. Det dröjde inte länge efter riksmötet i Västerås och kungakröningen i Uppsala förrän
konventen började dras in och läggas ned. Förvisso
kunde många nunnor ännu en tid fortsätta att verka
i sina hus – Vadstenas nunnor fanns kvar ända till
1590-talet – men för munkarna klämtade klockan. I
Västerås stängdes dominikankonventet redan vid
påsken 1528. I andra städer tog det längre tid. Kalmars
dominikaner fick några års nådatid, och 1529 förklarade Gustav Vasa uttryckligen att han var ”väl
tillfreds” med deras verksamhet, men under de år
som följde stängdes konventet. Överallt förvandlades klosterbyggnader till stenbrott för om- och
tillbyggnader på slott och borgar.
Fortsättning på nästa sida
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Forts.

Det första offret på protestantismens altare var klosterväsendet.
Här Vadstena kloster i nutida version. Källa: Creative Commons, foto: L G Foto
Nästa offer var de sociala välfärdsinrättningarna, de
hospital och helgeandshus som var ägnade vården
av fattiga, sjuka, gamla och föräldralösa barn. Söderköping, Östergötlands största stad, drabbades hårt.
År 1531 slogs hospitalet ihop med helgeandshuset och
den förra anläggningen revs – idag återstår endast
ett vitputsat källarrum. I nästa skede reducerades
den sammanslagna institutionens ekonomi kraftigt,
med lätt förutsägbara effekter för stadens fattigaste.
Samma utveckling ägde rum i många städer.

Fortsatta steg mot ett lutherskt land
Nedläggningen av kloster och andliga stiftelser var
dock inte detsamma som att katolicismen försvann
från scenen. Ännu rörde det sig främst om ekonomi,
inte teologi. På kyrkomötet i Örebro 1529 utverkades
en kompromiss som varken tillfredsställde protestanter eller katoliker. Alla besvärliga frågor, till
exempel om liturgi, sköts på framtiden. Inte heller
efter de kungliga segrarna i ”västgötaherrarnas uppror” och ”klockupproret” slog Gustav Vasa in på en
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klar lutherskväg. Vigningen av lutheranen Laurentius
Petri till Sveriges förste lutherske ärkebiskop den 22
september 1531 visade tydligt vart kungen syftade,
men inte heller nu rörde det sig om en reformation i
mer omfattande bemärkelse. Vigningsförrättaren Peder
Månsson var katolik, liksom Uppsalas domkapitel.
Betydligt mer genomgripande var de förändringar
som inleddes i Västerås stift sedan Peder Månsson
år 1434 avlidit och efterträtts av den övertygade
lutheranen Henrik Jönsson. I de visitationer den nye
biskopen genomförde var toleransen mot katolska
bruk låg. Henrik mötte ibland motstånd, som när
han påbjöd att mässan skulle sjungas på svenska i
Rytterne sockenkyrka och anklagades för kätteri.
Biskopen överlämnade ärendet till Gustav Vasa,
som vägrade acceptera att ”en part av bönderna i
for[eskrev]ne socken upphävt sig emot Guds ord
och kallat det kätteri och annat sådant, vilket står oss
icke till lidandes, att de skola så skicka sig mot Guds
heliga ord”. De påvligt sinnade bönderna kvästes på
kunglig order.

Gustav Vasa ändrar kurs
Orsaken till Gustav Vasas kursändring var utrikespolitisk. I Tyskland och Danmark identifierade sig
furstar och kungar alltmer med protestantismen och
organiserade sig i Schmalkaldiska förbundet. För den
svenske monarken blev det allt viktigare att bekänna
färg, att sälla sig till det lutheranska lägret. Så
skedde med full kraft i början av 1540-talet, när
kungens inofficielle kyrkominister Georg Norman
lät genomföra en omfattande luthersk visitation av
landets kyrkor.
I och med det var Sveriges övergång till protestantismen ett faktum. Icke desto mindre skulle det dröja
ända till Uppsala möte 1593 innan Svenska kyrkans
teologi en gång för alla fastlades i enlighet med de dogmer som skulle bli vägledande för landets officiella tro
i påföljande sekler. Men det är en senare historia.
Dick Harrison är professor i historia vid Lunds
universitet
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