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FÖRO KD.

I år firas 300-årsminnet af Upsala möte 1593. Icke 
blott intresset för längesedan förgångna tilldragelser, utan 
äfven tacksamhet öfver att genom det mötet och dess be
slut ha befriats från att åter komma under katolska kyrkans 
välde, bör frammanas af det minnet. Om denna lilla skrift 
kunde bidraga därtill, vore mig kärt.

Eljes må man icke här söka en undersökning af re
formationens orsaker eller berättigande, och icke häller en 
framställning af mötets betydelse för svenska kyrkans dog
matiska utveckling. Här framlägges blott ett försök att 
sätta in den liturgiska striden i sitt historiska sammanhang 
samt att skildra själfva mötet efter till det mesta otryckta 
kälk >r.

Utrymmet och planen för denna småskriftspublikation 
ha icke tillåtit mig att i noter framlägga bevis för mina 
påståenden. II vad som är nytt, skönj es lättast vid en jäm
förelse med Anjous kyrkohistoriska arbeten. En redogö
relse för otryckta källor till mötets historia har jag lämnat 
i Historisk Tidskrift, första häftet för i år. Mina förnämsta 
tryckta källor angifvas på nästa sida.

Upsala den 1 Februari 1893.
Karl Hildebrand.



De viktigaste tryckta källorna äro:

Ranke, Die römischen Päbste I—II. (Protestantisk ståndpunkt). 
Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestrehungen während der Regierung 

Karls Y. Freiburg 1879. (Katolsk ståndpunkt).
Birck, Georg Cassanders Ideen über die Wiedervereinigung der christ

lichen Confessionen in Deutschland. Köln 187G.
Anjou, Svenska kyrkoreformationens historia I—III. Upsala 1851—52. 
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I.

I början af 1500-talet var kristenheten clelad i två 
skilda kyrkosamfund: den grekiska kyrkan i Ryssland, 
Grekland och mellanliggande länder och den romersk-katol
ska i det öfriga Europa. Den senare gjorde anspråk på 
att erkännas såsom universalkyrka, dess öfverhufvud, påf- 
ven, betraktades såsom efterträdare åt aposteln Petrus, som 
af Kristus fått särskildt uppdrag att vaka öfver den kristna 
församlingen (Joh. evancj. kap. 21, vv. 15—17). De olika 
länderna bildade skilda kyrkoprovinser med en hel andlig 
ämbetsmannakår, som i de flesta fall var undantagen från 
statens beskattningsmakt och dess rättsväsende. Kyrkorna 
ägde stora jordbesittningar, och det högre prästerskapet 
bildade den främsta och mäktigaste samhällsklassen. En 
mera afskild ställning intogo klostren, där från början konst 
och vetenskap blomstrat, och där den kyrkliga världsåskåd
ningen vuxit fram.

Under århundradenas lopp hade kyrkans utveckling i 
lära och seder icke hållit jämna steg med dess yttre blom- 
string. Det var lättare att bevara ursprunglig enkelhet och 
renhet under striden med hedendomen än under maktens 
och rikedomens tid. Prästerna förvärldsligades, i det de 
högre — prelaterna — fingo stora områden att beherska 
och blefvo likställda i intressen och sträfvanden med världs
liga furstar och- stormän, och de lägre — församlingsprä
sterna — nedsjönko till stor del i armod och okunnighet. 
Att kyrkan riktades, hade från början sitt berättigande 
därigenom, att den sörjde för undervisning och andlig od-



ling, for sjukvård och fattigvård. Men då allt detta bör
jade vårdslösas, och inkomsterna i stället användes till än
damål, som icke gagnade det allmänna, då kunde berätti
gade kraf uppställas på en reduktion af kyrkans öfverllö- 
diga egendom.

Reformationens strider ocli stormar frambesvuros därför 
icke blott af religiösa grunder, utan orsakerna äro af tre
dubbel natur. Prästerskapet intog en framskjuten social ställ
ning ocli hotade att öfverdygla andra samhällsklasser genom 
skattefrihet ocli andlig domsrätt, som i vissa fall gällde lek
män. Följden af denna privilegierade ställning blef en strid 
mellan olika stånd, som mångenstädes slutade med kyrko- 
väldets störtande. Till reformationens omstörtningar med
verkade alltså sociala orsaker, men äfven politiska grunder 
funnos. De kyrkliga godsen ökades oafbrutet genom testa
menten och gåfvor, beroende på kyrkans lära om goda verk 
såsom medverkande till salighetens vinnande, men i samma 
proportion minskades statens inkomster, enär godsen genast 
blefvo skattefria. Prästerskapet lydde dessutom under en 
utländsk herre, påfven, och mottog lagar, som staten icke 
hade makt att förkasta, samt motsvarade i allmänhet en 
kosmopolitisk riktning, som måste lägga hinder i vägen 
för uppkomsten af nationella stater. 1 Sverige t. ex. stodo 
de andliga för det mesta i spetsen för det aristokratiskt- 
unionella partiet gent emot riksföreståndarna och det de
mokratiskt fosterländska. Men viktigare än alla andra äro 
reformationens religiösa grunder, som gåfvo form och färg 
åt hela rörelsen. Såsom grundval för kyrkans lära betrak
tades icke blott bibeln, utan äfven kyrkofäders skrifter och 
gammal häfd, eller med andra ord traditionen. Men följden 
blef att bibelns enkla läror skötos tillbaka, liksom dyrkan 
af jungfru Maria och helgonen skymde undan Kristi person. 
Stundom hade utvecklingen afvikit från den grund, som först 
lagts, och detta var kanske främst fallet med läran om 
rättfärdiggörelsen, där människan och hennes förtjänst in- 
togo en allt för framskjuten ställning. Då slutligen miss



bruken blefvo allt för tydliga, da prelaters och prästers 
osedligbet, en följd af förbudet mot andliges äktenskap, 
undergräfde vördnaden för det heliga, då en uppväxande 
vetenskap genom noggranna bibelöfversättningar ostraffadt 
bevisade ohållbarheten af månget kyrkans påstående, och 
då den nyuppfunna boktryckarkonsten omöjliggjorde, att en 
andlig rörelse kunde begränsas inom ett mindre område, 
genom att den spred stridsskrifterna öfver hela kristenheten 
— då var revolutionen oundviklig.

Martin Luther uppträdde i Tyskland, Zwingli och 
Calvin i Schweiz. Den förre kom först att bekämpa kyr
kans lära om rättfärdiggörelsen, som enligt honom tillkom
mer människan genom tron allena utan den ringaste egna 
förtjänst, hvarefter goda verk komma såsom en naturlig 
följd. Denna nya predikan spriddes hastigt öfver de tyska 
länderna och mötte mycket bifall, men äfven opposition. 
Men oppositionen var icke af det slaget, som krossar eller 
förkväfver, utan sådan, som blott eggar till ytterligare an
fall. Modigt fortsatte Luther på den väg han beträdt, ocli 
inom ett par år gällde striden icke blott en af kyrkans sat
ser, utan påfvedömets tillvaro, prästernas äktenskap, lek
mäns undfående äfven af kalken i nattvarden, traditionens 
bibehållande såsom lärans grund eller med andra ord större 
delen af den katolska kyrkoläran.

Tyskland hade under den senaste medeltiden haft en 
sämre ställning gent emot kyrkan än andra länder såsom 
Spanien och Frankrike, där konungarna tillförsäkrat sig in
flytande på kyrkostyrelsen. I Tyskland förbands därför re
formationen med en fosterländsk rörelse och fick en oer
hörd utbredning. År 1530 enades protestanterna om en 
gemensam bekännelse, den Augsburgiska, kring hvilken de 
slöto sig fast samman, och som de måste försvara i ett 
blodigt religionskrig. År 1561 uppgifver ett utländskt sän
debud, som reste genom Tyskland, att det föreföll, som om 
endast 1/io af befolkningen ännu vore katolsk. Här hade 
rörelsen börjat bland präster och vetenskapsmän vid uni
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versiteten, men furstar och folk. hade snart förenat sig 
med dem.

Annan form tog reformationen i de flesta vestra Eu
ropas länder. Där utbreddes de nya lärorna företrädesvis 
från Schweiz och fingo anslutning i opposition mot rege
ringen. Reformationens anhängare slöto förbund med libe
rala eller republikanska politiska partier, och dessa ge
mensamt antingen gingo segrande ur striden, bröto sig ut 
ur den förra staten och bildade en själfständig republik så
som i Nederländerna, eller tillkämpade sig åtminstone tros
frihet såsom i Frankrike, eller besegrades och krossades i 
grund såsom i Italien och Spanien. — Reformationens tredje 
form är den, att regeringen först upplöser sambandet med 
Rom, med påfven, och sedan gynnar en långsam andlig 
ombildning i tänkesätt och kyrkolära. Med olika modifika
tioner skedde så i England, Danmark-Norge och Sverige.

Omkring år 1560 hade reformationen kanske nått sin 
största utbredning. Hvad vårt land beträffar, inskärpte det 
året Gustaf Vasa i sitt testamente, att hans son Erik “framför 
allt Guds ära och heliga och saliggörande ord älska och för
svara“ skulle, samt låta utbreda och predika det “uti oför
falskad lärdom utan någon öfvertro eller människors påfund“. 
Men redan då kunde begynnelsen till ett bakslag förnim
mas. Reformationen undertrycktes i Spanien och Italien, 
och den katolska kyrkan rustade sig till att återvinna det 
förlorade genom att besluta yttre reformer och genom att i 
nya munkordnar, framför allt jesuitorden, skaffa sig modiga 
och hänsynslösa förkämpar.

II.

Inom den kristna kyrkan har alltid funnits en tanke 
på enhet och samhålligliet. Kristus har ju också själf talat 
om en herde och ett fårahus. Men denna tanke kunde i
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yttre former ej länge förverkligas. Så snart kristendomens 
läror bredts ut öfver ett större område, måste kyrkoseder 
och kyrkolära ikläda sig något olika former på skilda or
ter, beroende på folkens olika utvecklingsstadier och på 
olikartade nationella påverkningar. När häfden omkläddes i 
dogmats — trosregelns — form, visade sig öppen skillnad 
i uppfattning, och inga kyrkomöten kunde helt återställa kyr
kans enhet. Först tusprängdes kristenheten, tills reformatio
nen än mera söndrade; från midten af 1500-talet funnos fyra 
större skilda kyrkosamfund: de grekiska, romersk-katolska, 
luterska eller protestantiska och reformerta (zwinglianska- ' 
kalvinistiska) kyrkorna. När dessa inbördes bekämpade och 
fördömde hvarandra i tal och skrift, måste många ärliga och 
sanna kristna känna sorg öfver kyrkans utveckling samt 
ägna mycket af sina bästa krafter åt försök till enhetens 
återställande. Inom livarje kyrkosamfund uppstod därför 
ett tämligen mångskiftande förmedlingsparti. Dit hörde 
många vetenskapernas idkare, som framför allt ville vara i 
fred, och som betraktade alla religionsstrider som onödiga 
ordstrider, utan att ha blick för livad som fanns bakom och 
under orden; en sådan man var t. ex. den berömde Eras
mus från Rotterdam, som genom bibelöfversättningar kraf
tigt främjat reformationens sak och först hälsat Luthers 
uppträdande med glädje, men snart skilj t sig från honom 
för att söka medla fred från katolsk ståndpunkt. Till 
samma riktning hörde furstar, hvilkas världsliga makt un- 
dergräfdes genom hätska partistrider; den förnämste af dem 
är kejsar Karl V, som länge sökte främja en återförening j 
mellan de katolska och protestantiska kyrkorna, dock i det 
äfven han sökte förblifva en lydig son åt den katolska kyr
kan. Förkämparna för dessa medelpartier voro dock and
liga, som i många fall voro fullt ärliga i sitt medlarearbete. 
Pä protestanternas sida är den märkligaste den finbildade 
och sympatiske Melanchton, som led af kyrkans söndring 
och därför förmåddes att gå längre än rådligt var i efter
gifter ; han saknade Luthers beundransvärda kraft och hans



synbart oerhörda trossäkerhet, livilket gör att han ofta 
framstår klenmodig och svag. — De djupa leden inom 
detta parti utgjordes till stor del af alla vacklande och 
obestämda, af alla inom protestantiska länder, som hade 
kvar katolska sympatier, och af alla inom katolska områ
den, som i någon mån önskade en genomgripande refor
mation.

I Tyskland var splittringen störst, och det är egent
ligen där, som medlingsförsöken gjordes. l)et tillvägagå- 
ende, som valdes, var anordnandet af offentliga religions- 
samtal. Vanligen vid riksdagar utsågos några af hvardera 
bekännelsens främsta teologer att genom disputationer 
söka enas om gemensamma trosformler. En gång (år 1541) 
hade de stridande verkligen enats om fyra artiklar, hvari- 
bland en om rättfärdiggörelsen; många trodde redan, att 
kyrkosplittringens tid var förbi, men deras glädje blef icke 
lång, ty å båda sidor började man tumma på den öfver- 
enskomna formeln, tills ingendera parten ville erkänna den. 
Motsatsen var icke af sådan art, att den kunde utplånas 
genom antagandet af några gemensamma artiklar, som se
dan kunde uttydas efter behag. Den låg djupare, och allt 
klarare visade sig, att återförening var omöjlig. Ett yttre 
skäl till den snöpliga utgången af religionssamtalen och 
hela återföreningsförsöket, var det, att protestanterna be
traktade påfven och den katolska kyrkan som part, lik
ställda med dem, hvaremot katolikerna ansågo, att katolska 
andliga väl kunde disputera med protestantiska, men att i 
yttersta hand påfven vore skiljedomare, efter hvilkens ut
slag alla borde rätta sig. Detta kunde naturligtvis prote
stanterna aldrig erkänna.

Fördelarna af en återförening voro dock allt för tyd
liga, för att man skulle kunna så lätt upphöra med försö
ken därtill. Teologerna disputerade, men förgäfves; käjsa- 
ren försökte med påbud och slutligen med vapenmakt, men 
han misslyckades. En gång synes påfven varit böjd för 
eftergifter; han antydde en möjlighet att låta präster få
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gifta sig ocli lekmän få kalken i nattvarden; då begagnades 
icke tillfället, ocli det kom aldrig tillbaka. Det är väl också 
osäkert, om andra eftergifter kunnat erhållas. I stället re
formerade den katolska kyrkan sig i yttre måtto utan att 
lämna den grund, som århundradens utveckling skapat; pro
testanternas lära om rättfärdiggörelsen fördömdes, och de 
själfva förklarades för kättare. Detta skedde på kyrkomötet 
i Trident (afslutadt 1563), ocli efteråt var en återförening 
otänkbar, emedan den katolska kyrkan än mindre än förut 
kunde eller ville göra eftergifter. Men dock fortsattes för- 
eningsförsöken. Katolska kyrkan hindrade icke alldeles dessa 
försök, men efter det tridentinska mötet gingo dess förhopp
ningar endast ut på, att arbeten i dylik riktning skulle un- 
dergräfva protestantismen, så att den sedan skulle kunna 
krossas. Före kyrkomötet var ärligheten, eller oärligheten, 
ungefär lika fördelad å båda sidor vid underhandlingarna, 
men efter mötet måste katolikernas deltagande i förmed- 
lingsförsök stämplas såsom bedrägeri i syfte att förbereda, 
katolicismens återinförande.

En nitisk och äfven ärlig förkämpe för kyrkans enhet 
var Georg Cassander, en tid professor i Brügge och död i 
Köln år 1566. Han öfvergaf aldrig sin katolska tro, men 
upptog mycket af reformatorernas läror, hvilket gjorde, att 
ett par af hans skrifter förbjudits inom den katolska kyr
kan. Orsaken till sina förmedlingsförsök angifver han själt 
i följande ord: “Det förekom mig, som om ena parten 
(den protestantiska kyrkan) af hat till det skadade (inom 
kyrkan) ville skära bort och aflägsna äfven det, som var 
friskt eller kunde helas; och som om motparten (den ka
tolska kyrkan) däremot af blind kärlek för själfva kroppen 
ville skydda jämväl det skadade och sjuka, som om det 
vore friskt och godt. Då nu båda parterna syntes ha af- 
vikit från kungsvägen, den ene åt höger, den andre åt vän
ster, trodde jag mig vara uppfordrad och drifven genom en 
gudomlig befallning att uppsöka denna säkra kungsväg.“ 
Åt detta sökande offrade han hela den senare delen af



sitt lif, ocli den “kungsväg“ han trodde sig finna var att 
återgå till det kyrkotillstånd, som fanns under käjsar Kon- 
stantinus (död år 337). Till en början utgaf han några li
turgiska skrifter, emedan han ansåg viktigast, att gudstjän
stens form först blefve lika. En skrift om nattvarden väckte 
allmännare uppseende, hvarför kejsar Ferdinand kallade ho
nom till Wien för att utarbeta ett ordentligt medlings
förslag. Han af böj de på grund af sjuklighet, men lofvade 
att sända ett utlåtande öfver de katolska och protestantiska 
kyrkornas förening. Detta förslag är ganska märkligt: Cas- 
sander sökte gå en medelväg mellan de två kyrkornas läror, 
men kunde icke vinna någonderas anhängare för sina pla
ner. Han förklarar liksom protestanterna bibeln ensam så
som grund för kyrkoläran, men utvecklade, att bibelordets 
uttydning icke kan lämnas åt hvar enskild persons godtycke, 
utan traditionen — kyrkofädernas skrifter och kyrklig häfd — 
beliöfdes för att lämna en allmängiltig kommentar till bi
beln; men därmed stod han åter på katolsk grund. Inom 
kyrkan hade dock många olika åsikter gjort sig gällande, 
och därför borde endast det anses såsom apostolisk lära, 
som alltid, af alla och öfverallt hållits för sant. Felet är 
härvidlag, att enligt den regeln intet behöfde tros, emedan 
hvarje lärosats alltid varit omstridd eller olika uttolkad. 
Den satsen måste han också mildra. — Läran om rättfär- 
cliggörelsen framställde han ungefär så, som den. vid religions- 
samtalet år 1541 antagits af några teologer från båda kyr
korna; han förbisåg dock, att den formuleringen strax ef
teråt ogillats af båda parterna, emedan den var alltför obe
stämd och sväfvande. Angående sakramenten behöll han i 
det närmaste den katolska läran; den viktigaste olikheten 
var ett medgifvande, att lekmän i nattvarden skulle kunna 
erhålla icke blott brödet, utan äfven vinet, dock med det 
tillägget, att utdelandet af brödet allena icke var stridande 
mot Guds ord. — Församlingsprästerna borde kunna få ingå 
äktenskap, men klostren skulle få finnas, ehuru klosterlef- 
nad icke i och för sig själf vore Gudi behaglig. Helgonens
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tillbedjan ogillas, ocli vallfärder till s. k. heliga orter för
klaras för straffvärdt lättsinne. — Påfvedöraet och biskops- 
värdigheten kunde icke anses vara af gudomligt ursprung, 
men borde bibehållas såsom nyttiga verktyg för kyrko
styrelsen.

Felen i Cassanders förslag voro många. Först och 
främst är det omöjligt att vända tillbaka till ett samfunds- 
tillstånd, som funnits några hundra år förut. Utvecklingen 
orsakas af uppkomsten af nya behof, och för deras tillgo
doseende kunna väl nya former uppsökas, men de kunna 
icke helt och hållet bortförklaras. Dessutom saknade han 
tillräckliga kyrkohistoriska studier för att se, att tillståndet 
på Konstantinus" tid icke var idealiskt; äfven då rasade 
häftiga kyrkostrider. Ett af Cassanders hufvudfel var också 
att förbigå viktiga tvistepunkter och vid lösandet af andra 
taga sin tillflykt till allt för sväfvande ordalag.

Medan han var sysselsatt med att utarbeta sitt förslag, 
dog kejsar Ferdinand, och hans son och efterträdare, Maxi
milian, mottog väl Cassanders skrift, men gjorde intet för
sök i dess anda. Det enda större land, där hans läror haft 
inflytande, och där ett allvarligt försök gjordes till deras 
förverkligande, är Sverige. Den, som gjorde försöket, var 
konung" Johan III.

Efter Gustaf Vasas död 15G0 utbröt snart oenighet 
mellan sönerna, hvilken gick ända därhän, att den äldste, 
konung Erik XIV, lät fängsla sin broder Johan. Denne 
hade förut äktat en katolsk polsk prinsessa, Katarina, som 
följde honom i fängelset. Genom sin gemål kom han i 
närmare beröring med den katolska religionens anhängare, 
och detta kunde endast öka hans förkärlek för religiösa 
spörsmål. I fängelset studerade han kyrkofädernas skrifter 
och i Cassander lärde han känna en föregångare och me
ningsfrände.

Några år senare var Johan fri och störtade sin broder 
Erik; såsom konung kunde han sätta i verket sina religiösa 
idéer. Han sammankallade ett kyrkomöte i Stockholm år



14

1574 och uttalade där, att man borde hålla fast vid deii 
gamla kyrkans lära, icke den tidens romersk-katolska, utan 
den, som varit förherskande under de första århundradena 
efter Kristi död. Förändringar borde vidtagas, och liksom 
Cassander började Johan med de yttre ceremonierna. Några 
tillägg till 1571 års kyrkoordning gjordes, hvarigenom natt
vardens utdelande och messan kom att likna det bruk, som 
varit rådande före reformationen. Något allvarligare mot
stånd gjordes icke. Men året därpå lät Johan sprida sin 
beryktade liturgi, en kyrkohandbok, som återinförde än 
mera af den katolska gudstjänsten. Johans afsikt var al
drig att småningom förbereda katolicismens återinförande, 
utan endast att för sin del återgå till förhållandena under 
idealtiden, kyrkofädernas tid, men hans tillvägagående miss
uppfattades både i Sverige och i utlandet, där katolikerna 
med glädje mottogo underrättelsen om hans förmenta öf- 
vergång till den katolska kyrkan. Jesuiter hitsändes, och 
en påflig legat infann sig vid det svenska hofvet. Johan 
upptog allt detta med glädje, och katolikerna sökte på
skynda hans förmedlingsförsök för att sålunda drifva honom 
öfver till den katolska kyrkan. Ordentliga underhandlingar 
fördes, och Johan förklarade sig villig att erkänna påfven 
såsom kyrkans öfverhufvud, men på vissa villkor: nattvarden 
skulle utdelas under både bröd och vin åt lekmän, präster 
skulle få ingå äktenskap, en del ceremonier skulle ändras 
m. m. Det var det gamla förslaget från religionssamtalens 
dagar, det var Cassanders idéer.

Afven angående bibeln och traditionen, klosterlif och 
mycket annat hade konung Johan tagit Cassander till före
bild. Om påfven blott ville godkänna villkoren, skulle Sve
rige icke återföras till katolicismen, utan snarare kyrkornas 
förening verkställas i följd af Sveriges åtgörande, och en 
ny katolsk, allmännelig kyrka uppstå. Men alla dessa ko
nungens drömmar blåstes bort af påfvens vägran: intet vik
tigare villkor ville han godkänna. Och han kunde icke göra 
på annat sätt. Södra Europas länder voro återförda till
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lydnad under påfven, i Tyskland återvann katolicismen för
lorade områden, och underhandlingar pågingo med grekiska 
kyrkan om antagande af den romersk-katolska kyrkoläran. 
Af ett nytt förmedlingsförsök kunde för påfven föga vara 
att vinna, men allt att förlora. Men med glädje skulle han 
i sin kyrka återupptaga den svenske konungen och hans 
folk. Svenska ynglingar lockades ut till katolska läroan
stalter att studera, och det svenska språket började läsas i 
Roms prästseminarier. Ifriga anstalter gjordes till sven
skarnas omvändelse, men nu var det Johan, som lade hin
der i vägen för påfvens planer. Den påfliga legaten måste 
lämna Sverige, och några åtgärder vidtogos mot katolikerna. 
Men Johan stannade på halfva vägen. Sitt älsklingsverk, 
liturgien, ville han icke uppgifva; åtminstone den svenska 
kyrkan borde hålla sig vid den rena läran från forna tider. 
Dessutom hade Johan försökt uppfostra sin son Sigismund 
utan bestämd religionsbekännelse, så att lian lika väl skulle 
kunna blifva konung i modern Katarinas halfkatolska Polen, 
som i fadern Johans halfprotestantiska Sverige; men följden 
hade endast blifvit, att katoliker hade fått den unga prin
sen i sin makt, så att han alltmer befästes i den katolska 
läran. Detta gillade icke Johan, men han hindrade det ej; 
lian var för mycket de halfva åtgärdernas man.

Sverige hade en lialfkatolsk kyrkohandbok och en ka
tolsk tronföljare. Faror hotade för framtiden, och därför 
växte motståndet mot Johans åtgärder. Men oppositionens 
ledare afsattes eller fängslades, och Johan fortsatte med 
sitt verk. I Polen blef Sigismund konung år 1587 och lät 
genast begagna sig såsom redskap för den katolska kyrkans 
planer. Detta bådade icke godt för Sverige.

Johans yngre bror Karl antog aldrig liturgien i sitt 
hertigdöme, Södermanland och andra områden. Hos honom 
funno också liturgiens motståndare skydd och hjälp. Men 
hans makt var ringa emot den, som Sigismund borde kunna 
få både i Sverige och Polen.

Förmedlingsförsöken hade visat sig såväl i Tyskland
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som i Sverige endast gagna katolicismens återinförande. 
Därför formulerade större delen af de tyska protestanterna 
sina strängt lutherska åsikter i konkordieformeln (1577), 
och i Sverige följdes deras exempel genom antagandet af 
Upsala mötes beslut, strax efter Johans död.

III.

Det var stora planer, som Johan lit hade, men det 
mesta af dem kunde han aldrig genomdrifva, och af det, 
som sattes i verket, skördade han endast sorg och bekym
mer. Hans son Sigismund blef konung i Polen, och en 
union mellan två af nordens mäktigaste riken ställdes i ut
sikt, en makt, som kunde blifva lika fruktansvärd för Ryss
land som för Danmark, men redan ett par år före sin död 
måste Johan önska, att det valet aldrig vore skedt, och 
ville låta sonen nedlägga Polens krona. — Inom riket var 
liturgien erkänd öfverallt utom i hertig Karls furstendöme; 
ärkebiskop och biskopar gingo konungens ärenden. De 
främste motståndarna voro fängslade eller hade lämnat lan
det; andra hade förlorat sina platser. Johan syntes vara 
segrare, men var det endast skenbart. I Sverige liksom i 
England hade reformationen genomdrifvits på en konungs 
bud, och allt motstånd hade krossats. Hvarför kunde så icke 
ske än en gång? Så trodde Johan, men han ansåg sig själf 
vara mäktigare än han verkligen var; och framför allt miss
uppfattade han motståndets karakter. Sedan brytningen 
med påfvekyrkan var oåterkallelig, spriddes inom landet 
obehindradt reformationsskrifter och reformationsidéer, och o 
den lära och den kristendomsuppfattning, som först stött 
på så kraftigt motstånd, hade småningom växt in i folk- 
iuedvetandet. Mot befallningar af sina konungar var man 
emellertid icke på sin vakt, och de mer oviktiga kyrkostri- 
derna under Erik XIV voro icke tillfyllest att väcka upp
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värt folk. Men motståndet mot liturgien verkade, livad 
denna sjillf icke kunnat åstadkomma. Det gaf folket något 
att tänka på; striden upprörde sinnena, ocli när uppmärk
samheten en gång var väckt, sade lätt eftertanken, att man 
kommit in på en farlig väg.

I följd af politiska svårigheter måste Johan försona 
sig med sin hroder Karl, liturgiens ifrige motståndare. 
Tiden syntes lämplig för ett nytt anfall mot Johans planer, 
och det lät ej heller vänta på sig. På våren 1592 sändes 
två medlemmar af Yäxiö stifts prästerskap upp till konungen 
med en märklig skrifvelse, som af biskopen, Nils Stephani, 
uppsatts i enlighet med öfverläggningar på ett stiftsmöte. 
Innehållet utgjordes dels af en anhållan om befrielse tills 
vidare från liturgien, dels af en begäran om sammankal
lande af ett allmänt kyrkomöte för att fullständigt afgöra 
kyrkostriderna. Ombuden fingo först ett skarpt svar, men, 
innan de återvände, ett mera nådigt.

Johans motståndskraft var icke densamma den förut 
varit; han var sjuk, och det är ovisst, om en skrifvelse från 
Västerås stifts präster, äfven den mot liturgien, hunnit fram
lämnas till honom. Ilan dog den 17 November 1592. På 
dödsbädden säges han ha uttalat en önskan om kyrkomötes 
sammankallande. Äfven i denna fråga måste han alltså er
känna, att han misslyckats.

Johan III har merendels blifvit mycket strängt be
dömd, men det är att märka, att hans fiender öfverlefde 
honom, och att deras omdöme för mycket gjort sig gällande 
vid en framställning af hans regering. Man kan icke från- 
känna honom goda uppsåt och ärlig vilja, och hans förföl
jelser mot oliktänkande voro för den tiden mycket lindriga; 
att han velat göra sig till katolicismens verktyg, eller ens 
öfvergå till den katolska kyrkan, kan icke bevisas; hans 
planer gingo åt annat håll, och de kunna uppväcka ganska 
mycken sympati, men de framställa sin upphofsman såsom 
en opraktisk politiker, som för mycket lät leda sig af sin 
känsla. En god uppfostran hade han åtnjutit, och finbildad

Föreningen IJciwdals folkskrijter. 4. 2
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och kunnig var han, men han saknade kraft i viljan och 
stål i karakteren.

Helt annorlunda var hans son Sigismund, Sveriges och 
Polens konung. Han synes ha ärft flera egenskaper af sin 
mor än af sin far. Hans envishet finner en ädlare .not- 
svarighet i moderns uppoffrande trohet mot sin make och 
sega fasthållande vid sin katolska tro; och samma passivi
tet och brist på företagsamhet, som han vid flera tillfällen 
visat, framlysa i moderns bref. Endast en känsla tycks han 
helt och fullt kunnat omfatta, och det är kärleken tik den 
katolska kyrkan. Utmärkande för honom är hans uider- 
gifvenhet för påfven ocJi hans lydnad för katolska, särskildt 
jesuitiska rådgifvare. För sitt fosterland synes han haft 
föga medkänsla; han måste ju ock från sin ståndpunkt be
trakta sina landsmän såsom affällingar från den kyrka, som 
han af allt sitt hjärta ansåg som “den allena saliggörande“.

För Sverige var det ett viktigt ögonblick, detta, då 
Johan lämnade riket i arf till Sigismund. Denne vistades 
i Polen, och i Sverige fanns ingen ordentlig regering; den 
sista tiden hade utmärkts af politisk splittring, och tvedräkt 
rådde inom kyrkan, som därtill saknade ärkebiskop. I li
turgien fanns en god anknytningspunkt för ett katoliserings- 
försök, och nu är det kändt, att viktiga underhandlingar 
fördes i Polen om bästa sättet att återvinna vårt land för 
katolicismen. På påfvestolen satt Clemens VIII, som med 
ifver arbetade på sin kyrkas utbredning. Frankrikes ko
nung Henrik IV öfvergick just till katolicismen; i Neder
länderna rasade ett religionskrig, och i Tyskland pågingo 
mer dolda strider mellan olika kyrkosamfund. I Polen be
fästes katolicismen oaflåtligt, och de närmaste målen för 
påfvens politik voro att vinna insteg bland slaverna i Kyss
land och annorstädes, att bilda en liga mot turkarnas an
fall samt att katolicera Sverige. Hur man tänkte sig, att 
det sista skulle tillgå, visar påfvens instruktion för en legat, 
som uppsökte Sigismund kort före hans afresa till Sverige 
på sommaren 1593. Till ärkebiskop borde en katolsk utses,
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och katoliker borde utnämnas till alla viktigare ämbeten; 
ett katolskt lärareseminarium borde upprättas i Stockholm, 
eller åtminstone svenska ynglingar sändas till katolska län
der att studera. Dessutom öfVerlämnade legaten en större 
penningsumma till hjälp vid katoliceringsarbetet. — Samma 
tillvägagående, som Sigismund tillråddes använda, hade förut 
med den stöista framgång brukats flerestädes i Tyskland 
samt i Polen. Grundade förhoppningar funnos därför, att 
äfven i Sverige protestantismen skulle kunna undergräfvas 
och störtas.

Men alla katolikernas planer korsades. I Sverige fun
nos män, som sågo faran, men som ock sågo medlen att 
afvända den. Det är hertig Karls ovanskliga förtjänst att 
härvid ha gått i spetsen. Så snart Johan var död, öfver- 
tog han regeringen, och uttalade äfven en tanke på allmän 
riksdag. Den landsflyktige Abraham Angermannus återkal
lades af hertigen, och de professorer, som förlorat sina 
platser och nyligen fått lämna sitt fängelse, fingo un
derstöd.

Riksdagsplanerna synas snart ha öfvergifvits, men i 
stället framställdes den 3 Januari 1593 en ny begäran om 
kyrkomöte af en stor mängd präster, som samlats i Stock
holm för att öfvervara det högtidliga flyttandet af Johans 
lik till slottskyrkan. Strax därefter torde formligt beslut 
om kyrkomöte ha fattats, och ifvern för detsamma griper 
allt vidare kring sig; men så var också skyndsamhet af nö
den. Hertigen och rådet kommo öfverens om, att den Augs- 
burgiska bekännelsen, de tyska lutheranernas gemensamma 
trosbekännelse, äfven borde antagas i Sverige, och samma 
dag, som det sker, hålles i Stockholm ett adelsmöte, som 
skriftligen tackar regeringen för underrättelsen om det be
slutna kyrkomötet samt för löftet att förhjälpa därtill, “att 
Guds rena ord efter den Augsburgiska bekännelsen, måtte 
blifva predikadt, lärdt och förkunnadt“. — Kallelsebref till 
mötet utfärdas af hertigen och rådet och ställas till bisko
parna. Det säges i brefven, att “de förnämsta och lärdaste
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af prästerskapet“ skulle- samlas i Upsala den 25 Februari 
för att bestämma om kyrkolära, kyrkoceremonier och kyrko
tukt samt välja ärkebiskop och lydbiskopar; biskoparne 
borde själfva komma och medtaga domkapitelsmedlcmmar, 
prostar och några präster från hvart härad.

Så spriddes underrättelsen ut öfver landet om regerin
gens viktiga beslut; med blandade känslor torde den mot
tagits af- olika religiösa partier, och intresset i de olika 
stiften synes ha varit ganska olika. Äfven för allmogen, 
som var samlad i Upsala vid Distings marknad, lät rege
ringen tillkännagifva kyrkomötets sammankallande. Men 
om man i stad och på land fick mycket att orda om och 
mycket att beställa, så hvilade dock det tyngsta bekymret 
på hertigen och rådet. Det var afgjordt, att ett kyrkomöte 
skulle samlas, men ovisst var, huru detta skulle gestalta sig. 
Under den föregående tiden hade stridens vågor gått högt, 
och djup bitterhet fanns mångenstädes. Skulle den kunna 
återhållas vid mötet? På den frågans besvarande låg stor 
vikt. Om man icke kunde enas om ett ärligt och manligt 
beslut, ett beslut, som verkligen kunde gifva Sveriges kyrka 
och dess män kraft att bestå i en kommande storm, då 
vore hela mötet till mer skada än gagn, då vore det illa 
bestählt med svensk trosfrihet.

Rådet ville, att för säkerhets skull bestämda gränser 
skulle uppdragas, inom hvilka besluten måste stanna, när
mast för att hindra hvarje slag af besinningslös reformifver. 
Men därpå ville hertigen icke ingå; han insåg att mötet 
måste ha sin fulla frihet för att kunna uppträda till verklig 
nytta; däremot borde man förmana, “att allt saktmodeligen 
och skickeligen måtte tillgå“. Vidare beslöts, att rådsher- 
rarne skulle deltaga i mötet, samt att kringboende adelsmän 
skulle få åhöra förhandlingarna. — En annan förberedelse 
till mötet var, att Petrus Jonm, som valts till Strängnäs 
stifts biskop, men som af Johan hindrats i att blifva vigd, 
nu blef högtidligen installerad i sitt ämbete (den 21 Januari).

Sedan allt sålunda ,var i ordning, afsändes den 10
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Februari underrättelse till Sigismund um det kommande 
kyrkomötet.

Den 25 Februari skulle deltagarna samlas. Den dagen 
var fastlagssöndag; men icke på långt när alla infunno sig 
redan då. När man i släde skulle tillryggalägga vägen från 
Växiötrakten eller från Piteå till Upsala, kunde det också 
hafva sina svårigheter att vara framme vid bestämd tid. Än 
svårare färd böra finnarna ha haft öfver liafvet midi i vintern.

En mönstring af de förnämsta deltagarna i mötet är 
nödvändig för en rätt uppfattning af deras uppträdande. — 
Främst i rang bland prästerna stodo de fyra biskopar, som 
infunno sig, och den förnämsta bland dem var biskopen i 
Linköping, magister Petrus Benedicti. *' Denne tycks ha 
varit svag och eftergifvande till sin karakter; under Johans 
tid var han lika ifrig liturgist, som han vid mötet var redo 
att fördöma liturgien. Egendomligt var det, att han såsom 
den förnämste fick förklara den präst sitt prästämbete för- 
lustig, som varit allt för fanatisk anhängare till liturgien. 
Han dog såsom biskop 1606. — En helt annan person var 
magister Petrus Jonce, biskop i Strängnäs. Liksom Petrus 
Benedicti hade han studerat vid Tysklands universitet, samt 
sedan anställts vid Upsala akademi. På 1570-talet uppträdde 
han i tal och skrift mot liturgien, tills Johan lät fängsla 
honom 1581. Han lyckades fly och kom öfver hertigdömet 
och Danmark till Tyskland. Hertig Karl hemkallade honom 
snart och gjorde honom till kyrkoherde i Nyköping 1585 
samt till biskop i Strängnäs 1586. Vid mötet utöfvade han 
stort inflytande, ehuru han måste försvara sig mot beskyll
ningar för kalvinistiska åsikter. Han dog i Strängnäs 1607.

* Under medeltiden började präster eller i allmänhet lärda män 
att skaffa sig tillnamn af faderns förnamn med den latinska ändelscn 
-i. Petrus Benedicti betyder egentligen Benedictus’ son Petrus. Om fa
dern till en präst hette Erik, tog prästen tillnamnet Erici; om åter en 
lekman hette Erik, kalhndc sönerna sig Eriksson. Däremot betyder t. 
ex. namnet Bothniensis, att personen i fråga är från Bottniska vikens 
kust, liksom Angermannus, att han är från Ångermanland.
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— Biskopen i Vesterås, magister Olof Stephan i hade an
tagit liturgien, men kort före Johans död, såsom redan är 

2 nämndt, anhållit om dess afskaffande. Han tycks icke ha 
spelat någon synnerligen viktig roll vid mötet. Ar 1606 
blef han af politiska skäl för en tid afsatt från sitt biskops
ämbete, men återinsattes och dog 1618 såsom biskop. — 
Magister Ericus Evici, biskop i Åbo, hade äfven varit en 
anhängare till liturgien; han omtalas föga vid mötet. Sitt 
biskopsämbete förestod han från år 1583 till 1625, då. 
han dog.

Af större betydelse voro vid mötet de fyra professo
rer, som voro närvarande. Magister Ericus Jacobi Schin- 
nerus och magister Nicolaus Olai Bothniensis blefvo båda 
efter studier vid tyska universitet professorer vid det semi
narium, som Johan upprättade i Stockholm. Båda voro 
ifriga motståndare till liturgien, hvilket föranledde deras 
fängslande år 1589. Ericus Jacobi blef en af mötets no
tarier och utnämndes sedan till det återupprättade Upsala 
universitets rektor samt dog 1597. Han tycks ha varit 
kraftig och oförskräckt liksom Nicolaus Olai, som med stor 
majoritet valdes till mötets ordförande. Efteråt blef denne 
senare teologie professor och domprost, samt utnämndes år 
1599 till ärkebiskop, men dog redan 1600. — Magister Pe
trus Kenicius var liksom de båda andra professor i Stock
holm och blef med dem fängslad för sitt motstånd mot li
turgien. Ar 1596 invigdes han till biskop i Skara stift, 
hvarifrån han år 1609 kallades såsom ärkebiskop till Upsala, 
där han dog 1636. — Magister Jacobus Evici hade äfven 
varit professor i Stockholm, men tycks ha varit obetydli
gare än de tre andra. En viktig ställning vid mötet intog 
äfven magister Olof Martini, som jämte Schinnerus blef 
notarie. Efter studier i Tyskland blef han år 1584 skol
rektor i Nyköping och tillhörde alltså Strängnäs stifts prä
ster, som aldrig antagit liturgien. 1601 blef han ärkebiskop 
och dog 1609. — Till sist må äfven Erik Olai Schepjevus 
nämnas. Såsom komminister i Stockholm gynnade han först
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liturgien, men ändrade åsikt och blef sedan en af dess bitt
raste fiender. Han synes lia varit svår att liafva att göra 
med, så att lian flera gånger blef fängslad, såväl under Jo
han som sedan under Karl. Han dog såsom kyrkoherde i 
Enköping 1620.

Antalet närvarande präster uppgick till 306 enligt en 
bevarad namnförteckning. Af dem voro 135 från Upsala 
stift utom Norrland, d. v. s. från nuvarande Upland; de 
hade närmast till samlingsorten och inlunno sig därför tal
rikt. Från Norrland kommo 19; de, som bodde nordligast 
voro från Bygdeå och Piteå. Linköpings stift represen
terades af 29 medlemmar, Skara af 15, Strängnäs af 51, 
Västerås af 35, Växiö af 9 och Åbo stift af 13.

En person, som väl icke bevistade mötet, men soip 
dock är af en viss vikt att känna, är magister Abraham 
Andrem Angermannns. Han var skolrektor i Stockholm 
samt gift med Laurentius Petri d. ä:s dotter. Han var en 
af liturgiens allra skarpaste motståndare, hvarför Johan 
först förvisade honom till Åland och sedan höll honom 
fängslad i Åbo. Han lyckades fly och kom till Tyskland, 
där han fortsatte striden mot liturgien. Han återkallades af 
hertig Karl redan före mötet, samt valdes till erkebiskop 
innan han hunnit fram. Senare blef han afsatt år 1599 
och dog i fängelse 1608.

Utom prästerna deltog rådet i mötet, och dess främ
sta medlemmar voro drotsen Nils Gyllenstjerna, nu bortåt 
70 år gammal, en smidig hofrnan, som flera gånger växlat 
parti och religiös öfvertygelse, död i lugn 1602; kansleren 

-Erik Sparre, en man i sina bästa år, finbildad och lärd, 
en af Sveriges första statsrättsförfattare och mycket in
vecklad i de politiska striderna; han afrättades i Linköping 
år 1600; samt Hogenskild Bjelke, en man med stor rike
dom och med stora historiska intressen (afrättad 1605), 
lik de öfriga däruti, att religiösa skäl för honom voro af 
underordnad betydelse. Vid mötet arbetade de dock för en
dräkt inom den svenska kyrkan, i det de tjänstgjorde såsom
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underhandlare mellan hertigen och prästerskapet. — Dess
utom bevistades förhandlingarne af några adelsmän, hvar
jämte nagra Stockholmsborgare en gång uppträdde såsom 
åklagare inför mötet.

Emellertid må vi återvända till fastlagssöndagen den 
25 febr. ar 1593. — Efter aftonsången samlades prästerna 
trån Upsala stift jämte de fyra närvarande professorerna 
och biskopen i Linköping i akademiens större auditorium, 
och där höll pastorn i Upsala Joakim Qfat ett anförande 
om orsakerna till mötets sammankallande samt bad de när
varande till morgondagen bereda sig till ärkebiskopsval. 
Det sista var en ganska själfrådig uppmaning, enär valen 
stodo sist på föredragningslistan enligt kallelsebrefven.

På måndags morgonen var den första allmänna sam
mankomsten, ehuru finnar och sörmlänningar ännu felades. 
Kl. 9 var samling på samma ställe, där Joakim Olai ta
lat föregående dag. Biskopen i Västerås Olof Stephani 
höll ett tal, äfven han om mötets ändamål. Ärkebiskops- 
valet nämnde han sist, och till det borde man gå under bön, 
“a,tt Gud ville utvisa den, som hans namn kunde komma 
till ära och pris och församlingen till nytta och fromma“. 
Särskildt uppmanade han till endräkt, “så att ingen den 
andra före vita eller vräka skulle, utan att sämja och enig
het måtte varda vid makt hållen“. — Efter talet fick Ja
cobus Erici i uppdrag att anteckna de närvarande; eljes 
berättas för denna dag endast, att biskopen i Strängnäs 
Petrus Jonte infann sig i Upsala.

Hertigen hade icke kommit, och för den skull kunde 
mötet ännu icke högtidligen öppnas. På tisdagen (den 27 
febi.) samlades emellertid prästerskapet ånyo, och magister 
Erik Jacobi Schinnerus höll ett långt och prydligt tal på 
latin. Det anmärkes uttryckligen, att han talade ur min
net, hvilket visar, att sådant hörde till ovanligheterna. Han 
talade om “vetenskapernas nödvändighet, nytta och höga 
värde“; bibeln eller teologiens studium vore dock det allra 
nödvändigaste för att vinna den eviga saligheten. Sedan
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talade hau om kyrkoreformationen under Gustaf Vasa samt 
om förändringarna under den sista tiden. Liturgien hade 
vunnit så många anhängare, emedan man annars kunnat 
förlora sina inkomster; dess följder hade blifvit att många 
präster sändt sina söner till katolska läroverk att studera. 
— Sedan han påvisat flera fel i liturgien, slutade han bl. a. 
med orden: “Det är nog, att jag påvisat kyrkans sjukdo
mar; Eder tillhör att skaffa läkemedel.“

Senare på dagen kom hertigen med sin gemål och 
riksråden från Gripsholm. Äfven biskop Erik Erici från 
Åbo och hans stiftsmedlemmar kommo fram, så att de 
närvarande voro fulltaliga, med undantag möjligen af en
staka präster, som kommo senare. Hertigen tog in på 
slottet och bevistade icke sammanträdena; hans tid upptogs 
af mångahanda regeringsärenden, och med enskilda präster, 
framför andra Petrus Jo me, tycks han ha stått i liflig be
röring.

På onsdags morgon (den 28 febr.) kommo biskoparna, 
professorerna och några andra tillsammans “i gamla skol- 
mästaregården“ för att rådslå om mötet. Här återupptogs 
den fråga, som Joakim Olai synes ha antydt söndagen 
förut, nämligen om ärkebiskopsvalet skulle ske genast eller 
först sedan lära och ceremonier voro bestämda. På katol
ska kyrkomöten hade ofta den erfarenheten gjorts, att det 
aldrig blef tal om läroreformer, om påfve förut valdes. Om 
man också icke kunde frukta detsamma här, så kunde dock 
ett ärkebiskops val lätt medföra tvedräkt och ömsesidig för
bittring mellan anhängarna af olika kandidater, om det an
ställdes genast, innan man enskildt hunnit enas om en be
stämd person. Dessutom var bestämmandet af kyrkans lära 
det viktigaste. A andra sidan ansågs Linköpingsbiskopen 
själfskrifven såsom ordförande, då ärkebiskop icke fanns, 
och det syntes många vådligt, att en - så eftergifvande per
son, som nyligen varit en af liturgiens ifrigaste anhängare, 
skulle såsom ordförande intaga den främsta platsen och, 
när så behöfdes, vara mötets representant. Därtill kom,
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talrikt samlade, önskade i en nyvald ärkebiskop finna en 
ledare, så att de kunde utöfva ett inflytande, som motsvarade 
deras talrikhet. — De båda motsatta åsikterna möttes gan
ska skarpt vid det enskilda sammanträdet. Mot ärkebiskops- 
val genast opponerade sig de fyra biskoparna, hvaremot 
de fyra professorerna lika kraftigt häfdade den motsatta 
åsikten. Denna fick också flertalet på sin sida, och man 
tycktes alltså ha enats om, att ärkebiskopsval borde ske 
före andra öfverläggningar. Omedelbart efteråt samlades 
prästerna från Upsala stift kring samma öfverläggnings- 
ämne; deras mening uttrycktes så, att “om de icke finge 
ärkebiskop, så ville de alla samtliga begifva sig livar hem 
till sitt“. Emellertid gingo biskoparna och de förnämsta 
prästerna upp på slottet för att höra hertigens tanke om 
ärkebiskopsvalet; han svarade endast, att han ville öfver- 
lägga därom med rådet. Deputationen tackade hertigen för 
mötets sammankallande, och Linköpingsbiskopen gjorde af- 
bön för sitt antagande af liturgien, hvilket skett “af rädd
håga och stor häpenhet för onåd“. Hertigen genmälde: 
“Efter Gud vill förlåta dem, som sina synder ångra och 
tro honom om nåd, måste ock människor förlåta dem.“

Torsdagen den 1 mars öppnades mötet högtidligen. 
Klockan 3 på eftermiddagen var prästerskapet samladt, 
och då inträdde riksens råd och några adelsmän. Riks- 
drotsen Nils Gyllenstjerna talade till prästerskapet å rege
ringens vägnar, och hans ord föllo sig enligt samtida refe
rat ungefär på följande sätt: Vår nådiga furste låter till
säga meniga prästerskapet all gunst och nåd. — Det är 
allom väl veterligt, hvad skadelig oenighet och tvist uti 
religionen både om lära och ceremonier i vårt fädernesland 
i många år varit hafver. På det sådant måtte blifva af- 
skaffadt, och vi må återkomma till en god kristelig enighet 
igen, hafver hans fursteliga nåde samt riksens råd och prä
sterskapet, som församladt var, när konungens lik nedbärs 
i slottskyrkan om nyårsafton, ansett rådeligt och nödigt
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vara, att det måtte blifva ett allmänt kyrkomöte, där alla 
åter måtte komma till en kristelig enighet både i den kri
steliga läran och i ceremonier. Ty om det icke sker, skola 
vi frukta, att det varder gängandes så med oss och vårt 
fädernesland, såsom med Frankrike och Nederland, där de 
mäktiga städer äro öde blefne igenom religionsoenighet; ty 
där icke är endräktighet uti lära och religion, där kan al
drig kärlek och samdräktighet vara uti världsliga saker, 
utan tvist och allt fördärf. Prästerskapet bör förena sig 
och gifva tillkänna, om det något eller intet vill behålla 
af liturgien. Den, som har något visst skäl att försvara 
henne med den heliga skrift, honom skall det vara lofligt 
stiga fram, honom skall ock gifvas ljud. till att utsäga sin 
mening. Sådant är ett fritt kyrkomöte. Vidare bör prä
sterskapet ställa en trosbekännelse, hvarvid vi vilja hålla 
oss i alla våra lifsdagar. Förenom oss efter Augsburgiska 
bekännelsen och gamla ärkebiskop Laurentius’ religionsbe- 
kännelse i lära och ceremonier.

Sedan han fått den frågan bejakad, om de frånvarande 
ville vara ense med de närvarande uti trosbekännelsen, 
fortsatte han: När nu all ting äre beslutne, skall sedan 
blifva handladt om ärkebiskopsvalet. Biskopen i Skara och 
biskopen i Växiö äro icke tillstädes, utan liafva sändt sina 
domkapitelsledamöter och gjort dem fullmyndiga i sitt 
ställe; alltså kan också Upsala stift låta sig nöja med pro
fessorer och domkapitelsmedlemmar. — Sedan drotsen yt
terligare nämnt, att rådet skulle vara närvarande vid sam
mankomsterna, så vidt tid gåfves därtill, slutade han så: 
Om konungen i Polen kommer hit, skall han icke bli herre 
öfver vår tro och samvete, utan vi skola blifva vid den 
läras förening, som nu besluten blifver. Hvad som nu blif- 
ver efter Guds rena ord samtyckt, måste kristligen förfat- 
tadt blifva och af hvar och en underskrifvet. På det sista 
önskar jag, att den evige Guden vill vara den högsta regent 
uti detta kyrkomöte, allting regera, att det måtte lända
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Gud till lot' och lira, oss och våra efterkommande till ett 
godt bistånd och evigt själ agagn.

Biskopen i Linköping trädde fram såsom i rang den 
främste och besvarade drotsens tal. Han tilläde äfven en 
begäran, att regeringen skulle lämna föreskrifter för samman
trädena. Detta uppkallade Erik Schinnerus och Erik Schep- 
perus, hvilka förklarade, att om regeringen lämnade sådana 
föreskrifter, “så blef kyrkans frihet ingen“.

Frågan om ärkebiskopsvalet syntes vara afgjord med 
regeringens bestämda uttalande, men ett nytt uppslag gafs, 
då Erik Schepperus framställde en begäran, att mötet redan 
i början skulle få välja ärkebiskop eller åtminstone ord
förande. Erik Sparre frågade då Upsalastiftets medlemmar, 
om de ville nöja sig med valets uppskjutande, men de sva
rade enhälligt nej. Herrar Klas Bjelke och Sten Baner 
gingo upp till hertigen och framförde Upsalastiftets begä
ran om ärkebiskop eller ordförande. Hertigen afgjorde sa
ken så, att mötet verkligen erhöll rättighet att välja ord
förande, som dock efter kyrkomötets slut icke finge behålla 
något af den myndighet, han under mötet komme att ut- 
öfva. Det blef alltså en medelväg, som togs'. Ärkebiskops
valet skulle visserligen äga rum sist, men mötet fick välja 
en särskild ordförande. Det förefaller, som om det när
mast innebure en seger för professorerna, som utöfvade ett 
mycket stort inflytande.

Ordförandevalet företogs den 2 mars med sluten om
röstning. Erik Schinnerus och Olof Martini voro valda 
till mötets notarier och mottogo rösterna af prästerna, som 
ropades fram i ordning efter stift, först Upsala stift, så 
Linköpings, Strängnäs’, Västerås’, Skara, Växiö och Äbo 
stift — de enda, som den tiden funnos i Sverige. Sedan 
omröstningen afslutats, fingo alla närvarande själfva an
teckna sina namn, hvarefter denna förteckning lämnades 
till hertigen. — Hos honom räknades de afgifna rösterna 
och professor Nicolaus Olai Bothniensis, som erhållit stör
sta röstetalet (196), erkändes såsom ordförande. Kl. 5 på
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6. ra. samlades prästerskapet ånyo, och Linköpingsbiskopen 
tillkännagaf valresultatet och hertigens bekräftelse därpå. 
Nicolaus Bothniensis undanbad sig det svåra värfvet, förebä
rande “sin ungdom, oförfarenhet ocli ringa förstånd“. Men 
han lick till svar, att han icke borde undandraga sig, då 
han själf begärt ordförande och deltagit i valet. Och där
vid blef det. Sedan föreslog K rik Schinnerus, att tolf asses
sorer skulle väljas att biträda ordföranden, såsom brukligt 
varit “i andra sådana ärliga, fria och lofliga sammankom
ster“. Förslaget, som förut gillats af hertigen, antogs, och 
tolf framstående präster från olika stift valdes.

Lördagen den 3 mars hölls den första ordinarie ses
sionen från kl. 9 f. m. Sedan prästerskapet samlats, steg 
den nyvalde ordföranden, professor Nicolaus Bothniensis 
upp i katedern, hvarefter den latinska psalmen Veni Sancte 
Spiritus (n:o 132 i vår psalmbok) afsjöngs, och biskopen i 
Västerås läste en bön. Sedan alla satt sig, upplästes asses
sorernas namn, och därefter talade ordföranden till försam
lingen. Han påvisade, att mötet vore sammankalladt af 
hertigen för att rätta alla villfarelser inom kyrkan. Mötet 
hade föregångare inom den gamla kristna kyrkan på apost
larnas och kyrkofädernas tid, men alla kyrkomöten hade 
icke varit Gudi behagliga. Talaren önskade därför, att 
detta måtte blifva Guds namn till ära. — Sedan uppläste 
Olof Martini sju af ordföranden författade teser, innehål
lande grundregler, om hvilka alla borde vara ense. Den 
första handlade om de bibliska böckernas författande genom 
den helige Andes ingifvelse; den andra om bibeln såsom 
rättesnöre för vår vandel och källa till salighetens kunskap; 
den tredjes innehåll var, att i bibeln väl finnas svårfattliga 
ställen, men att allt, som är nödvändigt för vår salighet, 
är klart och tydligt; den fjärde påvisar, att liknelser och 
dunkla ställen dock kunna förklaras af andra bibelord; — 
den femtes innehåll är karakteristiskt för hela den prote
stantiska reformationen; dess början lyder: “Denna det 
gamla och det nya testamentets skrift är ensam pelaren
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och grunden för vår tro och är norm och regel för dom 
uti alla religiösa tvister och strider.“ Dessa ord utgöra 
den skarpaste motsats till hela den katolska lärobyggnaden, 
som är fotad på tradition lika mycket som pä bibelns ord. 
An tydligare uttalar den sjätte tesen, hur kyrkofädernas 
skrifter böra uppfattas, i de orden: “fädernas och de gam
les skrifter böra ingalunda likställas med den heliga skrift, 
utan underordnas denna.“ Den sjunde tesen slutligen er
känner såsom bekännelseskrifter de Apostoliska, Nicenska 
och Athanasianska symbola, af hvilka vi hvarje söndag höra 
det första uppläsas i våra kyrkor. Teserna förklarades af 
ordföranden och biskop Petrus Jonse.
/ Under sammanträdet hade rådsherrarnes inträde för- 
anledt ett kort afbrott. Om hvad sedan skedde berättar 
en deltagare i mötet på följande sätt: “Och sedan begåfvo 
de sig till Augsburgiska bekännelsen, och hvar artikel, som 
notarien hade uppläst, uttolkades af magister Nicolaus ord
föranden först på latin och sedan för dem, som enfaldiga 
voro, på svenska; och förmanade han dem därhos på det 
allra flitigaste, att därest någon fanns, som hade där något 
att motsäga eller eljest det icke väl förstod, han skulle 
komma fram, så skulle han blifva väl och fullkomligen ve
derlagd. Där emellan blef liturgien alltid förbannad och 
kallad ett afskyvärdt odjur, tillika med alla andra papisters 
villfarelse; vardt därhos ock högeligen förmanadt, att om 
någon var, som visste några argument, med hvilka han 
kunde bevisa liturgien vara god, han skulle komma där 
fram och låta sig se.“

Utaf de närvarande prästerna hade de allra flesta förut 
gillat liturgien eller åtminstone stillatigande fördragit den, 
men nu steg ingen själfmant fram till dess försvar. Mycket 
torde därtill ha bidragit, att liturgien på många håll an
setts som en öfvergång till den rent katolska messan, och 
att man därför ansåg den farlig under en katolsk konungs 
regering; men lika viktig var säkerligen den omständig
heten, att regeringen nu intog en motsatt ställning i frågan
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styrka att genom motstånd mot liturgien sätta sin ämbets- 
ställning på spel och kanske utsätta sig för att komma i 
fängelse, och därför är det förklarligt, att vi finna de kraft
fullaste och dugligaste männen bland liturgiens motståndare. 
Flertalet af de öfriga hade vikt undan för stormen under 
den föregående tiden, liksom de äfven nu böjde sig för kraf
tigare viljor. Orsaken må emellertid ha varit hvilken som 
helst, hufvudsaken blir, att en enighet och en sämja rådde, 
som bådade godt för mötets ändamål. Genom antagan
det af Augsburgiska bekännelsen förenade sig den svenska 
kyrkan med Tysklands protestanter och preciserade närmare 
sin ställning gent emot den katolska kyrkan.

På lördagsförmiddagen genomgingos ocli antogos fyra 
artiklar af den bekännelsen. De tre första handla om Gud 
och tre personer i Gudomen, om arfsynden samt om Kri
sti person, ämbete och välgärningar. Den fjärde handlar om 
människans rättfärdighet, och den innehåller en punkt, som 
Luther först efter hårda själsstrider kom till en fast öfver- 
tygelse om, men som också blottade en del af påfvekyrkans 
brister. Gent emot den katolska läran, att människans goda 
verk bidraga till salighetens vinnande, lyder punkten med 
stöd af bihelns ord: människan “varder rättfärdig utan all 
förtjänst för Kristi skull genom tron“.

Sedan bön hållits i domkyrkan hölls den andra sessio
nen på eftermiddagen, hvarunder de fem följande artiklarne 
antogos. Den femte artikeln handlar om tron och prediko
ämbetet, den sjette om goda gärningar såsom trons frukter; 
den sjunde talar om Guds församling såsom “en helig för
samling, den ock alltid blifva skall“. Längre ned säges: 
“Och är icke för nöden, att allestädes skall vara lika män- 
niskostadgar, kyrkoseder och ceremonier, af människor in
stiftade.“ — De två följande artiklarna handla om prediko
ämbetets kraft och om dopet.

Ordföranden tillrättavisade Upsalapastorn Joakim Olai
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under denna session för några meningar, som an sågos irr- 
läriga, “till hvilket lian alldeles intet hade till att svara“.

Den 4 mars var söndag, då “hvar och en lät sig fin
nas i domkyrkan“, där pastor Joakim höll messan, icke i 
enlighet med Johans liturgi, utan efter den ritual, som förut 
brukats, och Petrus Jonae predikade.

Kl. 7 på måndagsmorgonen öppnades den tredje ses
sionen, och den räckte till kl. 11. Tio artiklar i Augsbur- 
giska bekännelsen genomgingos, af livilka den första (= den 
10:de från början) handlar om Herrans nattvard; därvid 
begärde Petrus Jonse ordet för att tillbakavisa livarje miss
tanke på, att han skulle hysa kalvinistiska sympatier. Den 
ll:te artikeln handlar om skriftermål och aflösning, den 12:te 
om syndabot och bättring, den 13:de om sakramentens 
nytta och gagn, den 14:de om predikoämbetet och den 
15:de om ceremonier eller kyrkoordningar, innehållande 
bl. a. den principen, att “de ceremonier skola behållas, som 
utan synd behållas kunna“. Den 16:de handlar om världs
lig öfverhet, och där säges. att “alla värdsliga, dock lagliga 
ordningar äro Guds goda verk“, samt att kristna “med 
rätta“ kunna “missgärningar straffa, rätt krig föra, strida, 
efter lag sälja och köpa, öfver sitt eget råda, eder gånga, 
när öfverheten det lagligen begär“ m. m. Artiklarna 17— 
19 handla om den yttersta domen, människans fria vilja 
och om syndens orsak. — Med anledning af artikeln om 
predikoämbetet förmanade rådet biskoparna att icke viga 
dera präster än som behöfdes; ordföranden kom i samman- 
m an han g därmed fram med ett ordspråk, att om man slår 
på en buske, komma där strax tio präster fram. — För att 
granska en försvarsskrift för liturgien af f. d. kyrkoherden 
i Stockholm Petrus Paulinus tillsattes en kommitté.

Kl. 2 hölls den fjärde sessionen, då Augsburgiska be
kännelsen slutbehandlades. Den 20:de artikeln handlar om 
rättfärdigheten och goda gärningar och den 21:sta om hel- 
gondvrkan. De sista sju artiklarna innehålla en kritik af 
den katolska kyrkans missbruk, såsom att lekmän icke få
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anamma vinet i Herrans nattvard, att prästerna icke få 
gifta sig m. in.

Därmed var en viktig bekännelseskrift antagen för 
den svenska kyrkan, y Att redogöra för dess rika innehåll, 
skulle upptaga för stort utrymme; de antydningar, som gif- 
vits, måste här vara tillräckliga*. ( På ordförandens fråga 
“lofvade alla samtligen, riksens herrar, bisperna och ge
mene prästerna sig blifva vilja vid allt det, som författadt 
är i Augsburgiska bekännelsen i alla sina lifsdagar, och om 
det behöfvas skulle, besvuro de sig till att henne försvara 
vilja med lif och blod in i döden“. Sedan berättas ordfö
randen ha yttrat: “Nu är Sverige blifvet en man, och alla 
hafva vi en Herre och Gud.“

Vidare beslöt man anhålla hos hertigen, att alla uppen
bara katoliker, som talade försmädligt om Sveriges religion, 
skulle utvisas ur landet; att katoliker icke skulle få bekläda 
ämbeten; att ingen skulle få blifva präst eller skollärare, 
om han icke ville förbinda sig att hälla den Augsburgiska 
bekännelsen; samt att Vadstena nunnekloster, som ännu 
fanns kvar, skulle indragas, och dess anslag användas till 
studenters underhåll. £ .

På tisdags förmiddag var den utsedda kommittén syssel
satt med att granska Petri Paulini skrifter, hvarför någon 
session ej kunde hållas förr än kl. 2 e. m. (5:te sessionen). 
Ordföranden tog då fram liturgien och frågade, om någon 
ville försvara henne. Linköpingsbiskopen Petrus Benedicti 
steg då fram och gjorde för sig och sitt stift “en uppenbar 
bekännelse för Gud och Guds församling, att de hade yn- 
keligen syndat den evige Gud emot och hans helga försam
ling förargat, i det de hade bejakat och vedertagit (antagit) 
liturgien, bedjandes därhos ödmjukeligen af Gud och Guds

* Augsburgiska bekännelsen såväl som Upsala mötes beslut lin
nes tryckt i svensk öfversättning i Confessio fidei, utgifven af samfundet 
Pro fule et Christianismo på F. & G. Beijers förlag (pris 1 krona). Att 
märka är blott, att underskrifterna under beslutet visserligen äro häm
tade från en källa från år 1594, men dock äro mycket felaktiga.

Föreningen Heimdals folkskrifter. 4. 3



församling, att sådant måtte dem förlåtet och tillgifvet 
varda, lofvandes sig därhos henne aldrig mer vederkännas 
vilja“. Detsamma gjorde biskoparna från andra stift, eller 
där biskoparna icke infunnit sig, de förnämsta prästerna. 
Några kända liturgister framkallades särskildt och fingo 
göra afbön. Den redan förut omtalade Upsalapastorn Joa
kim Olai sade endast, att “om alla andra ville öfvergifva 
liturgien, så ville ock han; men ordföranden sade: den be
kännelsen duger icke, frågade så honom, om honom tyck
tes, att han hade godt samvete eller ondt, att han hade 
hållit med och försvarat liturgien. Han visste intet livad 
han skulle svara, dock på sistone sade han sig vilja öfver
gifva liturgien och blifva ense med de andra.“

Sedan steg drotsen upp och tackade biskop Petrus 
Jome och prästerskapet i Strängnäs stift, för att “de uti 
rätta sanningen hade stått fasta, och där utöfver mycket 
ondt lidit“. Därmed gjordes en förlikning mellan prästerna 
i hertigdömet och dem i konungariket efter den häftiga 
och bittra strid, som rasat förut. — De präster, som lem- 
nat skriftlig förbindelse att hålla liturgien, begärde att få 
dem tillbaka. Drotsen lofvade, att så skulle ske, så snart 
Sigismund kommit till Sverige, emedan alla kanslihandlin
gar förseglats strax efter Johans död. Därpå framtogos 
skarpa utlåtanden om liturgien från fyra tyska Universität, 
nämligen från Helmstad, Leipzig, Wittenberg och Frank
furt an der Oder. Det från Helmstad upplästes i svensk 
öfversättning, men mera medhanns icke den dagen.

På onsdags morgon (d. 7 mars) samlades mötesdelta
garna till session kl. 7. De tre återstående tyska skrifvel- 
serna föredrogos jämte en bekännelseskrift mot liturgien, 
som flera år förut uppsatts af prästerskapet i Strängnäs’ 
stift. Därefter hölls räfst med Petrus Paulinus, emedan 
han skriftligen försvarat liturgien, men ock därför att han 
genom snikenhet och rått predikosätt väckt allmän förar
gelse. Han blef “så vidt drifven, att han med gråtande 
tårar sin galenskap bekände, bad om vänskap och lofvade
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sig- vilja vara med dem enlig uti läran ocli ceremonierna“. 
Hans sak uppsköts emellertid till nästa dag.

Kl. 3 var ny session (den 7:de sessionen under mötet). 
Då framkallades först några liturgister, som fingo göra 
afbön, ocli sedan frågade ordföranden de närvarande, om 
de ville afskaffa allt, som hörde ihop med liturgien ocli var 
en följd af den. Svaret blef ett enstämmigt ja. På grund 
däraf afskaftädes öfverflödiga helgdagar, som kommit i bruk 
under Johans tid, jämte den litania, som då användts; de 
öfverflödiga altaren i kyrkorna, som funnos kvar från den 
katolska tiden, skulle borttagas m. m. S:t Eriks skrin i 
Upsala domkyrka skulle ställas ur vägen, så att det icke 
skulle blifva föremål för dyrkan.

Då liturgien icke mer skulle efterlefvas, behöfdes an
nan kyrkohandbok att följa. Den frågan kom före på för- 
middagssessionen den 8 mars och besvarades så, att den 
gamla kyrkoordningen af år 1571 och den gamla handbo
ken, som antogs 1529, åter skulle blifva gällande. En 
granskning af dem ansågs dock nödig, och den första punkt, 
som man något stannade vid, var den om exorcismen. Ile
dan tidigt hade med läran om arfsynden förknippats den 
uppfattningen, att ett odöpt barn vore besatt af onda mak
ter, livilka måste lämna barnet, innan dopet kunde försiggå. 
Detta föreställningssätt tog sig uttryck i dopformuläret på 
så sätt, att prästen bjöd den onda anden lämna, barnet, 
hvilken handling kallas exorcism. Efter någon diskussion 
bestämdes, att exorcismen själf skulle bibehållas, men några 
ord i formuläret ändras; så skulle t. ex. orden “far härut“ 
till den onda anden utbytas mot “vik här ifrån“.

Petrus Paulinus framkallades på nytt, och utom prä
ster uppträdde nu äfven två borgmästare och fyra rådmän 
från Stockholm såsom åklagare. Enligt mötets beslut för
klarade biskopen i Linköping honom förlustig prästämbetet. 
Med anledning af Stockholmsborgarnas anklagelser, lofvade 
rådet, att rättegång skulle vid domstol anställas.

Den 9 mars hölls nästa session, kl. 8 f. m. Ordfö-
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randen sammanfattade i korthet de föregående dagarnas be
slut, hvarefter man tog itu med ceremonierna. Det bestämdes, 
att sådana sedvädjor skulle bortläggas, som att bära kors och 
fana framför lik och bära det rundt omkring kyrkan; att tända 
ljus, då evangelium läses från altaret; att låta barn kyssa al
taret; att göra pilgrimsresor till orter, som ansågos heliga, 
m. m. Därefter fortsattes förhöret med ökända liturgister samt 
med andra präster, som på något sätt förbrutit sig. Kyrko
herden i Åbo, magister Tomas, var anklagad för att ha 
“fördrifvit“ sin företrädare i ämbetet, emedan denne icke 
velat godkänna liturgien, livilken handling då var lika för
tjänstfull, som den nu skaffade sin upphofsman sträng näpst. 
En berättare tillägger om denne Tomas: “Men huru han 
med penningar hade skaffat sig’ magistergrad i Tyskland är 
bevisligt. Om våren, när ärterna såldes, drog lian dit; om 
hösten, när de uppforos, kom han hem såsom promoverad 
magister. “

På e. m. öfverlade man om kyrkotukt och framför 
allt om prästernas tillsättande och seder. Det bestämdes, 
att präster böra vara väl förfarna i den heliga skrift, att 
de skola lagligen invigas till sitt ämbete, men först exami
neras af biskop och domkapitel, samt att ingen finge “köpa, 
muta eller truga sig till gäll“.

Den 10 mars hölls mötets elfte session. Kyrkoordnin
gens bestämmelser om predikoämbetet upplästes och gåfvo 
anledning till diskussion. Biskopen i Strängnäs, Petrus 
Join®, betonade, att predikanten först måste bestämma sitt 
ämne och sedan indela det; det vore nödvändigt att både 
kunna välja ämnet och att kunna lämpa sig efter sina åhöra
res uppfattningsförmåga. Talaren anbefallde till läsning fram
för allt ett arbete af Melanchton (“Loci communes“) samt 
en bok, som Linköpingsbiskopen Erik Falk (död 1569) 
öfversatt med titeln: Egenteligit sätt, huru man hög richtige 
puncför och artildar i församlingen framföra skall. \ i- 
dare framhöll biskop Petrus, att predikningarna måste vara 
praktiska, så att predikanten kunde beröra just de laster
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och brott, som den tiden voro förherskande. Hustaflan, 
som funnes i Luthers lilla katekes, borde också uppläsas, 
och i sammanhang därmed inskärptes behofvet af katekes
förhör. Längre fram under diskussionen yttrade Strängnäs- 
biskopen också, att predikanten icke borde upptaga tiden 
med långa inledningar eller undersökningar och slutsatser. 
Man talade äfven om predikans längd: den borde icke räcka 
längre än en timme för att icke uppväcka trötthet hos 
åhörarna, så att de illa lyssnade till Guds ord. Bland an
nat citerades ett yttrande af Luther till Bugenhagen: “visste 
jag, att du ville säga alltsammans det du visste på en tid 
i din predikan, så ville jag en annan tid intet söka din 
predikan.“

Äfven denna dag måste räfst hållas med en präst, 
men nu för högförräderi; han hade nämligen förfalskat ko
nungens sigill på ett bref, men blef nu afsatt från sitt 
prästämbete/]

Under dessa förhandlingar förekom, att prästerna hos 
rådet' begärde ändring i åtskilliga missförhållanden. Rådet 
förklarade emellertid, att alla dylika besvärspunkter borde 
uppsättas i en särskild skrifvélse, som det lofvade fram
lämna till hertigen. Utom ett mötesbeslut, som var en 
nödvändig och naturlig frukt af besluten, skulle präster
skapet alltså uppsätta mer speciella eller enskilda fordrin
gar särskildt; dessa kallades postulata (latinskt ord = for
dringar). På söndagen den 11 mars höllos öfverläggningar 
af biskoparna och de öfriga förnämligare prästerna om inne
hållet och uppställningen af dessa postulata. Själfva stili
seringen uppdrogs åt professor Erik Schinnerus, och han 
var färdig med sitt värf redan följande morgon. Kl. 10 
f. m. föredrogs hans förslag, som innefattade 63 olika punk
ter. Det godkändes af mötet och afskrefs sedan af några 
representanter för hvarje stift. På e. m. hölls en fåtaligt 
besökt session (den 13:de under mötet), där endast dorns- 
mål förekommo. Själfva mötesbeslutet förelåg färdigt och 
öfverlämnades till rådet med begäran, att det skulle öfverse
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detsamma ocli sedan lämna det åt hertigen. Den begärda 
granskningen verkställdes också och var afslutad redan föl- 
jande dagen, den 13 mars. ['Det var endast redaktionsför- 
ändringar, som rådet fann sig föranlåtet att göra, men detta 
omarbetade förslag synes icke ha kommit hertigen tillhanda 
förr än ett par dagar senarea

Redan den 10 mars hade hertigen uppsatt några fråge- 
punkter, som lian ämnade lämna mötet till besvarande. 
De gällde framför allt exorcism och elevation (sakramentets 
upplyftande vid nattvarden, liksom till tillbedjande), hvilka 
båda ceremonier hertigen önskade afskaffa. Båda voro då 
redan godkända af mötet, hvarför hertigen väl fann lämpli
gast att vänta med saken, tills han finge kännedom om 
mötesbeslutet. Säkert är åtminstone, att hans frågor aldrig 
lämnats till mötet. På tisdagen (d. 13 mars) tycks han på 
enskild väg ha erhållit kännedom om beslutets innehåll, ty 
det berättas, att Södermanlandsprästerna på hertigens an
stiftan åter drogo fram frågan om ceremonierna under en
skilda öfverläggningar och förklarade, att elevationen kunde 
afskaffas. Rykten spredos om hertigens åsikter och väckte 
både oro och missnöje. Emellertid framlämnades postulata 
till rådet denna dag, såvida det icke skett redan förut. På 
onsdagen (den lf mars) fick prästerskapet endast ett löfte 
att snart få svar på sina “artiklar“. Eljes upptogs tiden 
med förberedelser till biskopsvalen, hvilka företogos på tors
dagen den 15 mars. Ärkebiskopsstolen var ledig, och den 
skulle först besättas. Men dessutom ansågos biskoparna i 
Växiö ock Skara allt för gamla och skröpliga, hvarför ställ
företrädare till dem skulle utses. På förmiddagen företogs 
det första valet. Prästerskapet var samladt kl. 9 på mor
gonen. På ett bord ställdes en sluten låda, i hvilken röst
sedlarna nedsläpptes genom en obetydlig öppning. En af 
notarierna uppropade de närvarande efter den upprättade 
förteckningen, först de fyra biskoparna och sedan professo
rerna och andra medlemmar af Upsala stift, så af Linkö
pings, Strängnäs’, Västerås’, Skara, Växiö och till sist Abo
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stift. Resultatet blef, att Abraham Andrem Angermannus, 
som måst lämna landet för sitt motstånd mot liturgien och 
ännu icke hunnit återkomma, var vald till Sveriges ärke
biskop. Närmast i röstetal kommo Nicolaus Bothniensis 
och Petrus Jonm. — På eftermiddagen valdes Olaus Mar
tini till biskop i Växiö och Henrik Gadolenus till biskop 
i Skara. Dessa båda tillträdde dock icke sina biskopsämbe
ten, emedan de gamla innehafvarna fingo kvarstanna till 
sin död.

Härmed hade mötet egentligen fyllt sitt värf. Kyr
kans lära och ceremonier voro bestämda, liturgien var form
ligen afskaffad, och biskopar valda. Besluten hade fattats 
nästan enhälligt, och af den föregående tidens skarpa mot
satser hade föga märkts. Före sammankallandet hade hertig 
Karl verkat för, att mötet skulle blifva fullkomligt fritt 
och själfständigt, men från Gustaf Vasas dagar hade rege
ringen rätt att bekräfta lagar, som angingo kyrkan, lika 
väl som alla andra lagstadganden, och den rätten ville her
tigen icke låta regeringen förlora. Besluten hade i ett par 
punkter gått hertigen emot, och lian var icke villig att 
utan strid gifva efter. Men detta lössläppte den bitter
het, som förut dämpats. Hertigens motstånd föranledde 
fordran på skarpare bestämmelser i beslutet, och många 
fruktade, att hela mötet skulle upplösas utan vunnet resul
tat. De män, som äran tillkommer att ha hindrat mötets 
sprängning och bragt allt till en lycklig lösning, äro mötets 
ordförande Nicolaus Bothniensis, Petrus Jonm, Erik Schin- 
nerus och Erik Schepperus samt kanske främst hertig Karl, 
som slutligen visade sig kunna uppoffra sin egen mening 
för det allmänna bästa.

Klockan 9 på fredags morgon (den 16 Mars) gingo 
mötets ordförande, biskoparna och några andra präster samt 
rådet upp till hertigen på slottet. Först nu tycks hertigen 
fått fullständig kännedom om prästerskapets förslag till mö
tesbeslut och om rådets ändringar. När han “fick höra att 
riksens råd beslutit med prästerskapet honom oåtspord, blef
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han misslynt och talade riksens råd hårdt till, hvarför de 
ville utesluta honom“. Bland annat yttrade han, att de 
hade åter anrättat något på fatet, men täckefatet vore ännu 
icke pålagdt, syftande på att besluten voro föga värda utan 
hans godkännande. — De närvarande prästerna blefvo öf- 
verraskade, ty de hade antagit, att rådet under hela mötet 
underrättat hertigen om förhandlingar och beslut. Emel
lertid förklarade hertigen sig gilla besluten om Augsbur- 
giska bekännelsens antagande, om kyrkotukt, biskopsval 
och de flesta ceremonier; blott angående exorcism och ele
vation samt ett par andra, oviktiga, kyrkobruk önskade han 
ändring i beslutet. Han öfverlämnade ett förslag till mö
tesbeslut, som han själf uppsatt, samt återlämnade dess
utom postulata, om livilka han verkligen tycks ha öfverlagt 
med rådet, för att delvis omarbetas.

Prästerskapet sammankallades till kl. 3 e. m., då her
tigens förslag upplästes, men förkastades, “därför att exor
cismus var utelyckt“. Några hufvudpunkter hade förut 
uppsatts såsom grund för en sammanjämkning mellan mö
tets och hertigens förslag och dessa godkändes vederbör
ligen. Bland prästerna, som ej fullständigt kunde följa 
händelsernas gång, trodde man, att hertigen haft mötets 
förslag i sin ego allt sedan den 12 mars. hvarför förbitt
ringen mot honom var ganska stor. Mänga ansågo bäst 
att lämna mötet utan regeringens bekräftelse på beslutet. 
Norrlandsprästerna höllo på aftonen en enskild samman
komst, där en skriftlig protest uppsattes mot hertigens än
dringsförslag — främst på anstiftan af några An ger man
kind spräster. — Då prästerskapet samlats kl. 8 nästa mor
gon (den 17 mars), framlämnades protesten till ordföran
den, men dess uppläsande hindrades af ett rykte, att her
tigen ämnade gifva vika. Ordföranden, biskoparna och nå
gra andra skyndade upp till hertigen, så snart samman
komsten afslutats. Hertigens motstånd kunde medföra be
tänkliga följder på grund af jäsningen bland prästerna, och 
därför måste detta motstånd brytas. Deputationen begärde
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åter hertigens bekräftelse på mötets beslut. Hertigen sva
rade såsom förut: han skulle lämna sin bekräftelse, så snart 
de förklarade, att exorcismen kunde afläggas. Erik Schin- 
nerus steg då afsides och skref på en bit papper, “att exor
cismus kunde med ett godt samvete afläggas och efter en 
kristelig frihet hållen varda som andra kristeliga ceremo
nier“. Papperet tycks Schinnerus lämnat hertigen, ty denne 
svarar genast, att exorcismen icke vore en ceremoni, utan en 
verklig handling (actio quondam). Han fortsatte med hetta, 
sägande, att han ville skrifva till de lärdaste akademier i 
Tyskland, samt att han kunde få deras utlåtande inom 6— 
7 veckor, “och de skulle sätta en vaxnäsa på Sveriges prä
sterskap, som exorcismen försvara vill“. Han tilläde, att 
den präst, som hos honom ville använda exorcismen, skulle 
“blifva afdankad med en eldgaffel“. Nicolaus Bothniensis, 
som icke tycks ha varit lättskrämd, svarade: “Om de icke 
hafva någon bättre besked än vi, så känna vi dem föga 
god före att sätta någon vaxnäsa på oss.“ — “Då steg 
magister Erik Schepperus fram och sade hans furstliga 
nåde, huru saken förhöll sig, nämligen att hela kyrkomötet 
sig däröfver mycket besvärade, att den trosbekännelse, som 
samtyckas skulle på kyrkomötet, skulle blifva dem föreställd 
och föreskrifven utaf hofvet, och kunde det så icke kallas 
ett fritt kyrkomöte.“ Då de öfriga instämde häruti, biföll 
hertigen slutligen, att ett nytt förslag till mötesbeslut skulle 
utarbetas af mötets första förslag med rådets rättelser, och 
af hans eget förslag. Något löfte att godkänna den nya 
redaktionen kunde han naturligtvis icke lämna, innan han 
fått se den, så att ovissheten om mötesbeslutet fortfor.

Emellertid hade * postulata omarbetats, antagligen af 
biskoparna och assessorskollegiet efter hertigens och rådets 
anvisningar. Det nya förslaget bestod endast af 51 artik
lar, i det ett par i det gamla voro hopslagna samt visser
ligen ett par nya tillagda, men många flera uteslutna, sär- 
skildt alla, som blott gällde ett enda landskap. Regeringen 
ansåg dock icke lämpligt att stadfästa dem, utan fattade
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det beslutet, att de skulle underställas Sigismunds bekräf
telse. Dessa postulata synas ej fått någon större betydelse, 
livarför deras innehåll här kan förbigås.

Det nya förslaget till mötesbeslut, som af de förnäm
sta prästerna utarbetades, upptog mycket ur hertigens för
slag, ehuru mest angående formen. Om flera ceremonier 
såsom elevation och andra bestämdes, att de skulle afskaf- 
fas först om de bevisligen missbrukades, om t. ex. elevatio
nen orsakade tillbedjan af sakramentet. Rätt att stadga om 
deras afskaffande skulle tillkomma biskopen och prästerska
pet i hvarje stift, förutsatt att alla förändringar skedde “i 
stillhet“. Exorcismen skulle bibehållas, “dock så, att man 
härmed icke därföre fördömer de församlingar i främmande 
land eller höga personer här i riket, som denna icke så 
bruka, utan hafva sig den förbehållen, och eljes med oss 
öfverensstämma i tron“. Hertigen kunde alltså förbjuda 
den i sitt hertigdöme. Ur hertigens förslag upptogs ett ut
tryckligt förkastande af katolska kyrkans lära och villfarel
ser, med det tillägg, att mötet äfven ogillade sakramentera
res, vederdöpares och andra kättares läror.

Detta förslag var färdigt redan på söndagen den 18 
mars, så att prästerskapet kunde från predikstolen i dom
kyrkan kallas till sammanträde, så snart gudstjänsten var 
slutad. När alla samlats, läste Erik Schinnerus upp för
slaget, som man lyckats få af hertigen godkändt redan i 
förväg. Nu syntes alla svårigheter vara undanröjda, men 
de sista händelserna hade alstrat på inånga håll en bitter
het och en ömtålighet gent emot hertigen, som åter tog sig 
uttryck. Hertigen och sörmlänningarna misstänktes i hem
lighet hysa kalvinistiska tänkesätt, ehuru Petrus Jonse redan 
en gång under mötet tillbakavisat hvarje sådan misstanke 
såsom ogrundad. När det första förslaget uppsattes, hade 
man icke tänkt på att intaga några bestämmelser med an
ledning af dessa misstankar, men nu var “där åter en part, 
som mycket grannlaga voro och sade sig ingalunda ställa 
sig tillfreds, med mindre än att kalvinisterna (och zwinglia-

. am
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nerna) blefvo där uppnämnda, där sakramenterare insatts“t 
Det var biskoparna i Abo och Västerås, som jämte andra 
framkommo med detta yrkande, som i sista stund måste 
anses mycket olämpligt.

Detta blef mötets ordförande för starkt. Nu hade ett 
förslag utarbetats, som godkänts af hertigen, ehuru hans 
fordringar icke uppfyllts, men då uppställdes svårigheter af 
annan art. Han blef “högeligen förtörnad“ och nedlade sitt 
ämbete, sedan han först förklarat, att om biskoparna “visste 
något annan besked än att kalvinister kunde inrymmas un
der namnet sakramenterare, så måtte de själfva gå till hans 
furstliga nåde och därom handla“. Erik Schinnerus talade 
för samma uppfattning och sade “sig kunna med 40 eller 
50 skäl bevisa, att sakramenterare och kalvinist vore nästan 
ett och detsamma“. Emellertid utsågos två präster att hos 
hertigen begära kalvinisternas insättande i mötesbeslutet bland 
öfriga irrläriga. Hertigen tycks genast på enskild väg blif- 
vit underrättad om förloppet; och nöjd kunde han icke gärna 
blifva, då allt tydligen var tillställdt såsom en opinionsytt
ring mot honom. Då de två ombuden voro på väg till 
slottet, “mötte dem några af hertigens sekreterare och af- 
rådde dem, att de ingalunda skulle gå upp för hans furst
liga nåde på den tiden, ty han var svårligen förtörnad. 
Och så blef då intet mer beslutadt den dagen“.

Tidigt på morgonen den 19 mars tog Petrus Jonse 
Linköpingsbiskopen och Nicolaus Bothniensis med sig upp 
till hertigen och begärde “i all underdånighet“, att orden 
kalvinister och zwinglianer skulle få sättas in i mötesbeslu
tet. Om hertigens svar berättar en mötesdeltagare: “Då 
svarade hans furstliga nåde gärna, sågandes: Sätter in alla 
dem, som 1 veten vara af det slaget, och fanen i helvetet 
med, ty han är ock min fiende. — Därmed gingo de glada 
till kyrkomötet och förtalde det nådiga svar hertigen dem gaf.“

Kl. 9 på morgonen var prästerskapet åter samladt. 
Ordföranden återtog sin plats och läste upp förslaget till 
mötesbeslut med den begärda ändringen samt frågade, om
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de nu voro nöjda. Ett enhälligt ja afgafs. Sedan tillkänna- 
gaf biskopen i Linköping, att de alla skulle samlas kl. 1 
på slottet för att tacka hertigen för hans tillmötesgående. 
Därefter fingo prästerna fritt draga hem igen, men bisko
par, domkapitelsmedlemmar och professorer skulle stanna 
kvar för att underskrifva mötesbeslutet. — Kl. 1 samlades 
prästerna i slottskyrkan, hvarefter hertigen och rådet in
trädde. Hertigen höll ett tal, livari lian förmanade alla 
till flitighet i deras kall och ämbeten, så att de icke så lätt 
skulle låta sig bedragas, om, hvilket Gud förbjude, något 
nytt skulle påkomma. Han lofvade dem bistånd i allt och 
lät läsa upp ett nyligen ankommet bref från konung Sigis
mund med uppdrag för hertigen och rådet, att förestå rege
ringen. Till sist höd hertigen “dem väl fara, och så drog 
livar hem till sitt undantagandes dem allena, som försegla 
och underskrifva skulle.“

Det stora verket var fullbordadt. Alla viktigare frå
gor om kyrkans lära hade afgjorts under stor endräkt, som 
de sista dagarnas tvister om mer obetydliga ting‘icke böra 
undanskymma.

Den 20 mars skref hertigen under heslutet, tillika med 
de förnämsta bland rådet, adeln och prästerskapet. Hundra 
år senare, år 1093, lät konung Karl XI förfärdiga ett silf- 
verskrin, uti hvilket detta exemplar af mötesbeslutet ned- 
lades, och så finnes det ännu förvaradt i riksarkivet. — Af- 
skrifter af beslutet togos sedan och kringsändes rundt kring 
Sveriges rike under våren och sommaren 1593 samt under- 
skrefvos af adelsmän och präster, hvarjämte härader och 
städer läto trycka sina sigill inunder.

Uti beslutet hänvisas först på den split och oenighet, 
som åren förut rådt i religionen, hvaraf man kunnat draga 
den lärdomen, att ingenting vore skadligare uti något ko- 
ningarike än tvist och oenighet, “och intet nyttigare och 
gagneligare, eller det som mera förbinder hjärtan samman, 
än sämja och enighet, och särdeles i religionen“. Efter 
denna inledning förklaras först, att de alla vilja blifva ‘vid
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Guds rena och saliggörande ord, livilket i de heliga profe
ters, evangelisters och apostlars skrifter författadt är", samt 
att i Sveriges församlingar “skall lärdt, trodt och bekändt 
varda, att den heliga skrift af den helige Ande sitt ursprung 
hafver och innehåller fullkomligen“ allt det, som utgör en 
kristens lärdom “om Gud den allsvåldigste och vår salighet 
samt goda gärningar och dygder“. -— Vidare lörklaras de 
Apostoliska, Nicamska och Athanasii symbola samt den 
Augsburgiska bekännelsen för den svenska kyrkans bekän
nelseskrifter. Kyrkoordningen af år 1571 antages såsom 
gällande, hvaremot liturgien förklaras upphäfd. Om cere
monier är redan taladt. Slutligen förklara underskrifvarne 
för sig och hela folket: vid det ofvan anförda halva vi 
“igenom Guds den allrahögstes nådiga hjälp och bistånd 
enhälligt lofvat, tillsagt och förpliktat oss in i döden vilja 
fasta och ståndaktiga blifva, och därifrån aldrig någon tid 
låta locka, tvinga eller nödga, hvarken igenom gåfvor, gunst, 
vänskap, släktskap, hot, ogunst eller uiulsägelse, utan oss 
och den saken befalla Gud den allsmäktige i händer, hvil- 
ken den allena tillhör; hans gudomliga majestät varder oss 
därmed väl nådigt beliållandes och kraftigt forsvarandes.“ 

Af det, som bestämdes vid Upsala möte, är allt ännu 
gällande, så vida icke uttrycklig ändring sedan inträdt. Nu 
ha vi annan kyrkolag, men samma bekännelseskrifter.

Lätt blef det icke att af Sigismund erhålla bekräftelse 
på detta mötesbeslut. På sommaren kom han öfver till 
Sverige för att bevista sin fäders begrafning och själf 
krönas. Riksdag samlades i Upsala, och först när her
tig Karl hotade att eljes upplösa ständerna och således 
hindra kröningen, måste konungen gifva efter: beslutet be
kräftades och Abraham Angermannus erkändes såsom ärke
biskop.

Senare måste hertig Karl med vapenmakt försvara 
Sveriges protestantiska tro mot Sigismund. Striden Höt



slutligen .samman med den stora europeiska kampen mellan 
katoliker och protestanter, som kallas det 30-åriga kriget. 
Karls son Gustaf II Adolf fick på Tysklands jord kämpa 
både för sitt lands och för sina tyska trosförvandters frihet. 
I den striden stupade han väl, men därutinnan vann han 
seger, att påfvekyrkan sedan dess aldrig vågat rikta något 
kraftigare anfall mot vårt land.



Korta biografiska upplysningar jämte nagra 
ordförklaringar.

Martin Luther, född 1483, professor i Wittenburg i Tyskland. Ledaren 
af den rörelse inom kyrkan, som kallas reformationen, död 
1546.

Filip Melanchton, Luthers medhjälpare, professor i Wittenberg, död 1560.
Ulrich Zwingli, präst i Zürich i Schweiz, ledaren af ett kyrkligt och po

litiskt reformparti, död 1531.
Johan Calvin, fransman, verkade i Geneve i Schweiz såsom reformator, 

ehuru han i mycket skiljer sig från de tyska reformatorerna. 
Ordnaren af den reformerta kyrkan, död 1564.

Reformation är egentligen en lugn förändring och förbättring af bestå
ende förhållanden till skillnad mot revolution, som alltid är 
af våldsam natur. Här användes ordet reformation för att 
beteckna den rörelse inom kyrkan i början af 1500-talet, 
som leddes främst af Luther och Calvin, och som orsakade, 
att en del af den romersk-katolska kristenheten skiljde sig 
från påfvestolen.

Protestanter kallades efter 1530 anhängarna af Luthers läror.
Reformerta kallades Zwinglis och Calvins anhängare.
Sakramenterare är egentligen en person, som har en falsk lära om sakra

menten ; därmed menas vanligen do reformerta.
Väderdöparc kallades en sekt inom den protestantiska kyrkan, som lick 

sitt namn däraf, att den förkastade barndopet, men som 
arbetade på en kyrklig, politisk och social omstörtning af 
det bestående.

Universalkyrka är ett sådant kyrkosamfund, som vill omfatta hela den 
kristna delen af världen.

Dogm är en trossats, som kyrkan formulerat för att utmärka skillnaden 
mot åsikter, som förklarats oriktiga.

Symbolum (pluralis symbola) är en bekännelseskrift, en sammanfattning 
af flera dogmer för att utmärka kyrkans lära.

Mässa betecknar ursprungligen sättet för nattvardens utdelande; därmed 
åsyftas vanligen hela den katolska gudstjänsten.

Liturgi är en kyrkohandbok, en noggrann framställningvaf gudstjänstens 
förlopp.

Konkordieformeln är en af den tyska lutherska kyrkans symboliska böc
ker, tillkommen för att formulera de rent lutherska läro
satserna gent emot alla försök till förmedling med den ka
tolska kyrkan.





Anmälan.
Folkupplysning är ett kraf, som i våra dagar 

framställes med ständigt växande eftertryck. Och detta 
icke utan skäl, emedan en tillfredsställande lösning af 
de många och stora frågor, som tränga vår tid inpå 
lifvet, mer än förr fordrar fri och enig samverkan 
mellan alla lager och kretsar af vårt folk.

En sådan samverkan kommer icke utan inbördes 
meddelande till stånd och förutsätter, att den ene 
känner den andres intressen och behof, förutsätter 
med ett ord — upplysning. Oundgänglig är denna, 
men dock intet osvikligt medel, ty upplysningen måste 
gå hand i hand med god vilja och tillmötesgående. 
Sker så, har man rätt att med godt mod se framtiden 
till mötes, att hoppas på en lugn och sansad utveck
ling för vårt folk.

Föreningen Heimdal, stiftad af studenter i Upsala, 
har känt det såsom en fosterländsk plikt att efter för
måga medverka till detta mål. I de folkskrifter, som 
nu under dess namn träda inför allmänheten, bjuder 
den bidrag till folkupplysningens befrämjande, för 
hvilkas halt och värde den känner sig kunna bära 
ansvaret. Och dess bemödanden att för sitt företag, 
hvars hela syftning är det allmännyttiga i ordets bästa 
bemärkelse, vinna insiktsfulle fackmäns medverkan 
hafva hittills rönt stort och välvilligt tillmötesgående.

Genom förläggarnes behjärtande af vårt syfte kunna 
vi erbjuda dessa folkskrifter i mönstergillt yttre och 
till en prisbillighet, som äfven för den obemedlade 
möjliggör deras anskaffande.

Skall emellertid denna insats till folkupplysningens 
framåtförande blifva af någon verkan, så måste vi



(Se innersidan häraf).

räkna på folkskrifternas spridning ej blott genom bok
handeln, utan ock genom enskild förmedling, och upp
manas härför intresserade, så korporationer, som en
skilda personer, att hänvända sig till F. & G. Beijers 
Bokförlagsaktiebolag, Stockholm.

Omkring 10 nummer beräknas årligen ; utkom ma 
till en storlek växlande mellan ett och tre tryckark, 
priset mellan 10 och 25 öre.

Upsala i mars 1893.
Föreningen Heimdal.

Af Föreningen Heimdals folkskrifter hafva ut
kommit:

1) Unionen, sådan den skapades och sådan den blifvit.
I. Den ursprungliga unionen. Af Doc. Rudolf Kjeilen. 
0,25.

2) Om Engelbrekt Engelbrektsson och betydelsen af
hans verk. Af Prof. E. J. Boethius. 0,20.

3) Om lungsot och tuberkulos. Af Prof. S. E. Henschen.
0,20.

4) Upsala möte 159^. Ett 300-årsminne. Tecknadt af
Fil. Kand. Karl Hildebrand. 0,25.

Inom kort utkommer:
5) Yärnpliktssoldaten, en handbok för värnpliktige.

Almqvist AWiksplls Boktr. Aktieb. Upsala.


