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1. Inledning 
Jag har i min B- uppsats skrivit om de i historien ”synliga” medeltida kvinnorna vilka var 
hustrur, helgon och härskarinnor och om orsaker till deras framgång under medeltiden. Många 
kvinnor födda i det högre ståndet hade bättre möjlighet att utforma sina egna liv än vad både 
tidigare och senare tiders kvinnor troligen haft. Detta kom sig bland annat av att regelsystemet 
för kvinnligheten ännu inte var klart utformat. Enligt den rådande kyrkliga ideologin hade alla 
själar lika värde, och kvinnor kunde bli delaktiga i det intellektuella tankeutbytet under 
förutsättning att de behärskade latin. 
 
Börden betydde mer än könet under medeltiden och detta gav kvinnor möjligheter till politisk 
makt under vissa förutsättningar. Rika kvinnor disponerade sina tillgångar efter behag, 
kvinnor var under medeltiden synliga överallt, både inom kyrkan och litteraturen, i 
produktionen av varor på landsbygden och i stadens handel. Vår nordiska medeltid räknas 
från ungefär år 1000 till mitten av 1500-talet (1523). Under denna period i vår historia var 
kvinnor; helgon, drottningar, godsägare och politiker. 
 
Detta har gjort mig nyfiken på vad som hände med kvinnans positions i historien efter 1523, 
då medeltiden enligt svensk tidräkning tar slut. Hur förändrades synen på kvinnan från 
medeltida helgon till reformationens häxor? 
Det händer mycket i Sverige efter 1523; 

- Gustav Vasa tar makten och Sverige blir en riksenhet. 
- 1563 inleds sjuårskriget mot danskar och lybeckare. 
- Reformationen drar in över Sverige och Katolicismen avvecklas vilket kom att ta 

många år att genomföra och först kring år 1610 var svenska kyrkan en reformerad, 
luthersk folkkyrka. 

- Boktryckarkonsten kom till Sverige, och vår första svenska bibel trycks på 1530-talet. 
- Klostren töms och läggs ner och man börjar jaga ”häxor”. 

 
Syfte 
Syftet med följande uppsats är att påvisa hur synen på kvinnan förändrades i och med Vasa-
tiden, och den roll reformationen kom att spela, och vilka andra faktorer som påverkade synen 
på kvinnan från att vara medeltida helgon till att bli reformationens häxor. En poäng är att 
visa hur attityder till kvinnan är intimt beroende av den officiella religionen 
föreställningsvärld och värderingar. 
 
För att svar på syftet har uppsatsen delats in i två delar. 
 
- Del I; Ger en kortfattad bild av det svenska medeltida samhället. I denna första del ligger 

fokus på helgonens betydelse under medeltiden, och en fördjupad studie görs av; Heliga 
Birgitta, den kvinna som nåde positionsmakt och blev Sveriges enda officiella helgon. 

 
- Del II; Innehåller en kortfattad skildring av det svenska samhället under Vasa-tiden, för 

att försöka ge läsaren en känsla av det nya samhälle, som växer fram under denna tid. I 
denna andra del undersöks orsaker till att kvinnor började betraktas som häxor. Orsaker 
som Klostrens avveckling, vidskepelserna som växer fram hos allmogen och 
reformationen bidraganderoll till händelseförloppet. 
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Metod 
För att behandla syftet med denna uppsats har jag gjort ett litteraturstudium utifrån ett antal 
primärkällor som finns i översättning till modern svenska, men även sekundärt källmaterial av 
olika forskare har använts. Dessa källor återfinns i listan över referenslitteratur. 
 
Källkritik 
För en forskare, som är van vid 1900-talets källrikedom (dagstidningar, riksdagsprotokoll, 
reklamblad, radio och TV, med mera) ter sig medeltiden – oavsett vilken medeltida epok han 
eller hon betraktar - som en i alla avseenden mörk tidsålder. För en forskare som har 
medeltiden som sin hemmaplan är det uppenbart att denna jättelika tusenårsperiod, egentligen 
inte är någon period alls, annat än i rent kronologiskt avseende. 
 
För att komma så nära den primära källan som möjligt har jag använt mig av översättningar 
till modern svenska av Birgittas uppenbarelser och Olaus Petri skrifter. Det primära 
källmaterialet kring häxprocesserna är domstolsprotokoll och vittnesprotokoll, som jag har 
tagit del av via avhandlingar. Detta material har jag använt mig av för att veta att källans 
närhet i tiden ska överensstämma. Dessa källor har ju direkt anknytning till tiden, och ämnet i 
min uppsats. Det ovan nämnda källmaterialet är inte beroende av att styrkas på något vis då 
det är direktöversättningar av originalmaterialet. Materialet i Birgittas: ”Himmelska 
uppenbarelser” är en direktöversättning av den latinska standardtexten av uppenbarelserna, 
sådan den föreligger i den första tryckta upplagan, utkommen i Lübeck 1492. 
 
Olaus Petri samlade skrifter översatta 1914 har endast genomgått en översättning till något 
modernare svenska, innehållet i det tolv skrifterna utkomna åren 1526–28 är identiskt med 
originaltexterna. Reformatorn Olaus Petri som har spelat en vis roll i förmedlingen av 
förlorade källor från senmedeltiden, används också i uppsatsen. Olaus Petri bedöms allmänt 
som en god historiker. Mycket i Olaus Petri författarskap är naturligtvis tidsbundet, 
framförallt är det strakt präglat av situationen då det tillkommit. Han skrev många skrifter och 
ett framträdande drag är deras starka inritning på de aktuella samhällsproblemen. 
 
Domstolsprotokoll från häxprocesserna, Birgittas himmelska uppenbarelser och Olaus Petri 
samlade skrifter kan anses vara riktigt källmaterial. Min tanke med användandet av detta 
material var en önskan att komma dessa personer så nära som möjligt för att bland annat 
säkerställa den direkta anknytningen till tiden i det jag skrivit om i uppsatsen. Detta har hjälpt 
mig att se tendenser till olika tolkningar av det primära källmaterialet i de sekundära källor 
jag använt mig av för att färdigställa min uppsats. 
 
Forskningsläge 
Under det senaste århundradet har forskning om kvinnor och kvinnors villkor väckt intresse 
under flera perioder. Kvinnohistorisk forskning har fram till våra dagar varit ett mer eller 
mindre försummat område. Under de senaste tio åren har intresset för att forska om ”den 
andra halvan av mänskligheten – Kvinnorna” ökat i takt med att tonvikten inom 
historieforskningen förskjutits från politisk historia till social och ekonomisk dito. Allt fler 
människor både inom forskarvärlden och utanför har insett att kunskap om kvinnors liv och 
arbete i gångna tider är viktigt för nutida jämställdhetsarbete. 
 
Men det är svårt att forska om kvinnor, eftersom kvinnors verksamhet sällan lämnat spår i det 
kvarlämnade källmaterialet. Från förhistorisk tid saknar vi dessutom skrivna källor, bortsett 
från runinskrifter. Att skriva en heltäckande kvinnohistoria för Sverige är mot den 
bakgrunden näst intill omöjligt, men att anlägga ett kvinnligt perspektiv är fullt möjligt. Här 
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handlar det om att granska redan använt material utifrån kvinnosynvinkel och ställa nya 
frågor. Detta är mycket svårt, ty att utgå från kvinnosynvinkel kräver inte bara historikerns 
normala dubbelglasögon, utan också ett par extra glas. 
 
Generellt kan man dock under perioden 1300- till 1500-tal säga att kvinnans religiösa position 
kom att genomgå märkbara förändringar. Kyrkan kom tidigt att ge kvinnan en rad 
möjligheter, Kristnandet öppnade en ny bildningsväg för kvinnan, d v s gav ett alternativ till 
hennes reproduktiva roll, hon hade nu möjlighet att nå ”positionsmakt”, inom kyrkan. Kyrkan 
har historiskt sett varit den offentliga plats i samhället där kvinnan genomgående haft en 
synlig närvaro. Kvinnorna var inneslutna i kyrkornas ritualer och ceremonier lika mycket som 
männen och kunde här uppnå ”positions makt” ända fram till reformationen. Det kom att 
uppstå en dubbel kvinnosyn inom kyrkan, främst orsakad av prästerskapets krav på celibat, 
nämligen dualiteten mellan jungfrun – det goda moderidealet och den onda, köttsliga 
opålitliga kvinnan. Ansvaret för sexualiteten lades på kvinnan, hon var föremålet för mannens 
sexualitet och därmed själva syndens upphov. Under 1500- och 1600-talet fick 
kvinnofientligheten sedan sitt värsta uttryck i häxprocessen. 
 
Vad har då forskarna idag för tankar kring den roll heliga Birgitta kan ha spelat under 
reformationen? Hennes frälsningsbudskap var av det slag att det uppfattades som ett hot av 
den patriarkala kyrkan och reformationens män. Birgitta har skapat ett matriarkat 
Mariaevangelium, där Gudsmoderns roll som aktiv part i frälsningshistorien byggs ut av vad 
vissa forskare kallar en Maria levnadssaga. I Nya testamentet förekommer Maria sparsamt 
och försvinner helt ut ur historien efter att hennes son korsfästs. Men i Birgittas verk får vi 
följa Jesu moder från hennes obefläckade avlelse till hennes död vid 63 års ålder. Heliga 
Birgitta försöker inte att feminisera det gudomliga, utan hon lyckas gudomliggöra det 
feminina – genom att göra Maria Kristotypisk, framhåller forskningen idag. I heliga Birgittas 
verk finns en tyngdpunktsförskjutning från Kristus till Maria. Detta kan man tydligt se i den 
originella utformningen av Kristi korsfästelse där den lidande modern vid korsets fot får en ny 
konkretion genom att Birgitta låter Maria vittna om både sitt och sonens lidande. Denna 
fokusering på Maria, det kvinnliga som Birgitta framhåller i sina uppenbarelser, detta 
”utombibliska” avvisades av reformationens män. 
 
Vad säger forskningen om fenomenen under reformationen? Sedan länge har det stora 
flertalet forskare som ägnat sig åt svenskt 1500-tal menat att det tog mycket lång tid att få 
nordborna att överge sin katolska tro och föreställningsvärd. ”Den katolska fromheten hade 
ännu icke blivit övervunnen hos den stora massan bland folkets breda lager. Också den 
missionshistoriska forskningen visar hur det vanligen krävs cirka tre generationer – det vill 
säga runt hundra år – innan en andlig grundhållning kan ersätta en annan. 
 
Generationer av reformationshistoriker har sett reformationen som något positivt. Men nytt 
material som forskare idag har tillgång till visar att reformationen kan synas mer som ett 
misslyckande än som den fullständiga framgång den en gång ansågs ha varit. Det har visat sig 
att det är stora brister på primärkällor som kan bevisa att församlingsbor med öppen famn 
välkomnade reformationens pastorer. Det har visat sig att den gamla kollektiva tron krossades 
på sikt utan att automatiskt kunna ersättas av någon ny tro eller religiös praxis. Historiker har 
helt enkelt varit blinda för att senmedeltidens kyrka var i hög grad levande, dynamisk och 
med ett stort folkligt stöd. 
 
I Sverige har vi möjlighet att använda oss av primärt källmaterial när det gäller 
trolldomsprocesser, dessa uppgifter kan hämtas från de visserligen rika men ensidiga 
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lagmaterialet. Till detta kan läggas kyrkolagstiftning och konciliebesluten. I vår tid är 
Lundprofessorn B. Ankarloo den i ämnet mest insatta, han har bland anat givit ut boken 
Trolldomsprocesser i Sverige. Men den första att i Sverige göra ett försöka att ge en samlad 
förklaring till trolldomsprocesserna var A U Bååth. Utan stöd av något omfattande 
källmaterial och således närmast intuitivt beskriver han trolldomsprocesserna. Han tecknar en 
bild av en ekonomisk betryckt och socialt isolerad allmoge utan vare sig intresse- eller 
värdegemenskap med det härskande skiktet av adelsmän och präster. Kyrkans ortodoxa 
förkunnelse förmådde inte möta det andliga behovet hos den alienerade bondeklassen. Olika 
inslag i denna tolkning skulle återkomma hos två forskare, som har publicerat brett upplagda 
studier av processerna. Psykiatern B Gadelius och kyrkohistorikern E Linderholm. Gladelius 
anknyter direkt och uttryckligt till Bååths skildring av den ur hunger och nöd framväxta 
önskedrömmen. De utpekade häxorna blev ”ett slags organ för den folkhysteriska övertron”. I 
en central formulering pekar Linderholm på magins roll som alternativ folklig ideologi, på 
eller utanför gränsen till den nya officiella religionen. 
 
Uppsatsen är skriven utifrån ett kvinnligt och jämförande perspektiv och är tänkt att belysa 
kvinnan, för att på så vis få med genus i historisk forskning, något som det finns relativt lite 
av i svensk historieforskning. Jämförelsen som har gjorts belyser kvinnan som god kontra 
ond, under två perioder i historien. Perioder då kvinnan har varit speciellt framträdande, som 
det goda helgonet under medeltiden och senare som den onda häxan under reformationen. Jag 
vill med denna uppsats klart påvisa hur synen på kvinnan kom att förändras i samband med 
reformationen. Man kan i uppsatsen klart se att attityder till kvinnan är intimt beroende av den 
officiella religionens föreställningsvärld och värderingar. 
 
1 Del I; kvinnoliv under medeltiden 
I detta avsnitt av uppsatsen ger jag läsaren en bild av det medeltida samhället, och tar läsaren 
med till en av kvinnans storhetstider i historien, till medeltiden, då kvinnan kunde få 
”positionsmakt”, bland annat som helgon. Det är här fokus ligger i denna del, på helgon och 
en djupare studie kring vårt svenska helgon, Den heliga Birgitta. 
 
1.1 Medeltiden ca 1000-1523 
Tiden mellan år 1000 och 1500-talet, den så kallade medeltiden, betraktas kanske av många 
som en mörk period, då inte många framsteg gjordes. Men i själva verket är medeltiden en 
mycket dynamisk period när grunden läggs, till vårt moderna samhälle. För Sveriges del 
bevittnar vi under dessa århundraden övergången: 
 
- från ett hedniskt till ett kristet samhälle, där kyrkan får ett allt större inflytande 
 
- från ett samhälle, huvudsakligen bestående av bönder och krigare, med hög grad av 

självhushållning, till ett mer differentierat samhälle där penninghushållningen blir allt 
viktigare. Många städer uppstår. Nya grupper såsom köpmän, hantverkare m fl krävde 
politiskt inflytande 

 
- från ett decentraliserat samhälle, där olika bygder i stort sett sköter sig själva, till ett enat 

rike med en centraliserad statsmakt.1 
 
Dessa stora förändringar påverkar naturligtvis alla människor, både män och kvinnor – men 
på olika sätt.1 

                                                 
1 B. Sawyer. Kvinnoporträtt. s. 2 
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Det kan vara värt att observera hur kyrkan vid denna tid tog på sig stora och viktiga uppgifter. 
Folkungatidens katedralbyggen fortsattes eller avslutades under tiden före reformationen – 
1435 invigdes Uppsala domkyrka. Kyrkan introducerade nya typer av kvarnar, stimulerade 
framväxten av småskaliga industriföretag, stödde gruvdriften, införde sågen och 
boktryckarkonsten. Öppnandet av Uppsala universitet år 1477 var ett annat kyrkligt projekt. 
Klostren och de större kyrkorna införskaffade vidare ny teknologi, till exempel de mekaniska 
urverken. Kyrkan hämtade hit utländska specialarbetare inom glastillverkning och metallurgi 
till Sverige. Inom byggnadskonsten, apotekarkonsten och de moderna språken fanns åtskilligt 
att lära från utlanden menade man inom kyrkan.2 
 
Kyrkan stod alltså på många sätt vid denna tid som en representant för det moderna och 
internationella. Inom kyrkoledningen fanns ett ekonomiskt kunnande och initiativkraft utan 
motsvarighet i dåtidens Sverige, med intresse för moderna språk teknologi och utbildning. 
Lärdomen i Sverige var koncentrerad till domkapitlen och klostren, och rubbades 
grundvalarna för deras bestånd så hotade onda tider.3 
 
1.2 Medeltida helgon 
Medeltidens människor trodde att Gud ständigt ingrep i de levandes värld. Ett av de främsta 
uttrycken för den nära förbindelsen mellan himmel och jord var helgonens underverk. Genom 
helgonens förmedling kunde människan söka bot mot sjukdomar och skydd mot 
naturkatastrofer eller be om tryggad årsväxt. De första kristna helgonen var de som dog för 
sin tro. Dödsdagarna antecknades i kalendrar och blev föremål för högtider. Iden uppkom att 
martyrerna visserligen var döda rent kroppsligen men levde vidare med Kristus. Alltså borde 
man kunna vända sig till dem med böner. Under tidig medeltid utvecklades denna tro till att 
inkludera även andra människor än martyrer; lärda kyrkofäder, biskopar, munkar, 
klostergrundare, kungar, drottningar m fl uppfattades, förenklat uttryckt, som medlare mellan 
Gud och människor – osynliga hjälpare.4 
 
Den nya religionen erbjöd kvinnliga förebilder, främst av dessa stod Jungfru Maria. Men 
legender om kvinnliga helgon och martyrer var viktiga inspirationskällor för kvinnor under 
medeltiden. Det viktiga med dessa övernaturliga händelser som beskrivs i legenderna är vad 
de säger om kvinnans ställning i dåtidens samhälle. Helgonen var en länk mellan människan 
och Gud en garanti för att det fanns en förbindelse mellan himmel och jord. Denna viktiga 
funktion kunde alltså även en kvinna fylla.5 Under tidig medeltid kunde den lokale biskopen 
självständigt besluta om att någon skulle dyrkas som helgon, men senare tillkom denna rätt 
påven.6 Påvekyrkan har försökt att monopolisera detta beslut genom en process kallad 
kanonisering, varigenom helgonet får officiellt erkännande. Detta slog igenom på allvar under 
1200-talet (1234), och bidrog till ett minskat antal helgonförklaringar eftersom det är en lång 
och kostsam process. Så var inte fallet under svensk äldre medeltid (ca.1000-1350). Under 
hela den tidsepoken var det ytterst folket själva som bestämde om någon skulle dyrkas som 
helgon eller inte. 
 
Av alla svenska medeltidshelgon blev endast, Birgitta Birgersdotter, kanoniserad. Men vi har 
ändå många svenska medeltida helgon, som t.ex. ”Elin av Skövde, Ingrid av Skänninge, 

                                                 
2 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 39 
3 M. Nyman. Förlorarns historia. s. 40-41 
4 D. Harrison. Sveriges historiska medeltid. s. 146 
5 A-S Ohlander. Tusen svenska kvinnoår. s. 21-22  
6 M. Nyman. Förlorarns historia. 
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Katarina, heliga Birgittas dotter m fl.7 Dessa skrinlades under högtidliga former, 
skrinläggningen var ett viktigt steg på vägen mot helgonförklaring. Stora människomassor 
slöt upp vid dessa högtider och bekräftade därigenom helgonens betydelse, dels för 
fromhetslivet, dels som stöd åt en framväxande svensk nationell identitet.8 
 
1.3 Den Heliga Birgitta 
Birgitta Birgersdotter, föddes omkring 1303, hon växte upp på gården Finsta, som ligger sex 
mil sydost om Uppsala. Fem säkra uppgifter känner man till om hennes släkt; hög börd, 
inflytelserik, förmögen, kultiverad och from. Redan genom släkten hade den lilla Birgitta 
Birgersdotter fått en mycket privilegierad ställning i det tidiga 1300-talets Sverige. Denna 
förnäma, betydande och kultiverade släkt var rik, mycket rik. 
 
Det finns historiska dokument som klart fastställer vilka gårdar Birgitta ärvde efter faders 
död. Man vet med säkerhet att Birgitta fick 13 gårdar med kvarn, sågverk och smälthyttor i 
Uppland och Närke. Det är också helt oomtvistat att Birgitta växte upp i ett fromt hem. 
Hurdan såg Birgittas skolgång ut? Hennes ”utbildning” och ”uppfostran”? Den kan verka 
blygsam i våra dagar, men var säkert förträfflig i hennes samtid. Hon kunde både läsa och 
skriva, och bägge delar var högst ovanligt för den tidens unga flickor. Det står helt klart att 
det hem Birgitta växte upp i på Finsta var präglat av teologi, litteratur och kultur.9 
 
När Birgitta är 11 år dör hennes mor och med det är Birgittas barndom över. Birgitta flyttar 
till moderns syster, för att uppfostras av henne. Vid 13 års ålder är Birgitta en gift kvinna. 
Hon kom att skaffa sig erfarenhet av ett trettioårigt samliv med sin man Ulf. Och fick vara 
med om åtta förlossningar. 
 
Den avgörande vändningen i hennes liv skedde då hon drygt fyrtioårig blev änka. Hon valde 
då ”den gudomliga kärlekens brinnande älskog” framför ”köttets begärelse”. Birgitta kom att 
lämna Sverige 1349, för att leva resten av sitt liv i Rom, där hon dog 23 juli 1373, 70 år 
gammal. Denna kvinna kom att bli Sveriges enda officiella helgon, då hon den 7 oktober 1391 
blev helgonförklarad av påven i Rom.10 
 
Birgitta uppfattade sig som en kvinnlig Moses som hör Gud tala ur den brinnande busken, hon 
börjar producera ”Kristi nya lag”. Guds ord uppfattades av Birgitta som ett underbart tecken 
på att tiden var mogen för en teologisk genuskorrigering. För hur ska man annars tolka hennes 
arbete för att vidga definitionen av det gudomliga till att omfatta även kvinnomänskliga 
erfarenheter? Men hon väljer en annan väg än den tidens teologer. Hennes förkunnelse ska 
inte lukta av den ”fåfängliga lärdomens träck” eller vara sammansatt ”av filosofernas och de 
beställsamt vältaliga retorernas ruttna trådar”. Den ska vara Guds levande ord, begripliga för 
framtiden.11 
 
Hon kom att hämta sina metaforer från egna erfarenheter. Resultatet blir en text där 
kvinnokönet framställs som universellt, ja nästan som en modell för manskönet, på den 
gudomliga nivån.12 Grunden för Birgittas berömmelse är hennes uppenbarelser, här avses i 
första hand de meddelanden som hon påstod sig ha er hållit från framför allt jungfru Maria, 

                                                 
7 D. Harrison. Sveriges historia medeltiden. s. 147 
8 M. Nyman. Förlorarns historia. s. 62 
9 H. Nordahl. Den heliga Birgitta. s. 14-33 
10 H. Nordahl. Den heliga Birgitta. s. 14-33 
11 E. Witt- Brattström. Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser. s. 9 
12 E. Witt- Brattström, Heliga Birgitta himmelska uppenbarelser. s. 12 
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Jesus Kristus och då och då Gud. Dessa uppenbarelser finns ned skrivna i första uppenbarelse 
boken, med Kristus och Maria som tunga karaktärer, ett bibliskt, teologiskt innehåll 
(treenigheten, inkarnationen, återlösningen, Marias roll). Hennes starka ställning berodde 
snarare på den roll man med rätt eller orätt tillskrev henne som just Guds särskilda 
budbärare.13 
 
Himmelska uppenbarelser kan indelas i några större huvudgrupper. Den första varierar, med 
Kristus och Maria som tunga karaktärer, ett bibliskt, teologiskt innehåll (treenigheten, 
inkarnationen, återlösningen, Marias roll). Till denna skildring av Kristus och Marias liv hör 
tre omfattande skildringar av Kristi lidande på korset. En beskrivning av Kristi födelse, samt 
interiörer från den heliga familjens liv i Nasaret. 
 
Den andra huvudgruppen innehåller råd och stränga uppmaningar till påvar, präster och 
prelater samt till världens styrande män och enstaka kvinnor, men även till Birgitta själv. Det 
största utrymmet här det av budskapen till prästerskapet, Birgitta ger biskopar ingående råd i 
utövande av deras ämbete och klandrar frimodigt försumliga präster. 
 
En annan grupp av uppenbarelser återger allmänna reflektioner över livet och tillvaron eller 
bringar klarhet i frågor som har med världsordningen att göra. Verket spänner över trettio år, 
och med hjälp av dessa himmelska uppenbarelser kan man förstå hur Heliga Birgitta tänkt sig 
att förändra världen. 
 
En sista grupp utgörs av domstolsscenerna, där uppenbarelserna befatta sig med avlidna 
personers öden, dessa uppenbarelser är utformade som rättegångsprocesser, förda inför den 
himmelska domstolen. 
 
Heliga Birgitta är en av många starka och ofta lärda kvinnor och nunnor som från 1000-talet 
och framåt utövade vad man frestas kalla ett alternativt ledarskap i tidens ledande stormakt; 
kyrkan. De arbetade på att uppvärdera Jungfru Maria och föra upp mer kvinnliga värderingar 
på den religiösa agendan. De var bland annat kritiska till den kyrkliga hierarkins prål och ståt 
som bredde ut sig,14 I Birgittas himmelska uppenbarelser kan man läsa hur Gud klagar hos 
Birgitta. 
 

”Den här tidens präster har tagit mina tio budord och slagit ihop dem till ett 
enda. Vilket är detta ord? Räck ut din hand och ge pengar.” 

 
Gentemot korruption och liknöjdhet krävde dessa kvinnor en vardagens religion som omsatte 
kärleken till Kristus i ett liv fyllt av arbete, bön och barmhärtighetsverk. De hade en viss 
framgång, från och med 1100-talet ökar antalet helgonförklarade kvinnor, och under Birgittas 
sekel är ett av fyra helgon en kvinna.15 
 
Den protestantiska reformationens män, Martin Luther och Olaus Petri, ogillade starkt hennes 
Mariacentrerade budskap. Gustav Vasa menade att ”Jomfrue Marie Miölck och Sancte Brijtes 
oppenbarelser”, hörde till det som skulle bort. Men i den katolska världen fortsatte hon att 
vara en storhet, 1999 blev Heliga Birgitta europeiskt skyddshelgon.16 
 

                                                 
13 B. Bergh. Heliga Birgitta. s. 21 
14 E. Witt-Brattström. Heliga Birgittas Himmelska uppenbarelser. s. 13 
15 E. Witt- Brattström. Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser. s. 13 
16 E. Witt- Brattström. Heliga Birgittas himmelska uppenbarelser. s. 7 
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I Sverige har man sedan länge haft en negativ bild av vårt svenska helgon. Den som angav 
tonen var självaste Martin Luther (1483-1546). Om han tidigare hade låtit sig övertygas om 
det gudomliga ursprunget till Birgittas uppenbarelser, menade han sig i efterhand ha kommit 
på bättre tankar, han ansåg att hon måste vara skvatt galen, ”die tolle Birgit”. Birgitta får ju 
inte bara uppenbarelser som skildrar Kristus och Marias liv, man kan i de himmelska 
uppenbarelserna läsa om de stränga uppmaningarna till påvar, präster och prelater samt till 
världens styrande män, som hon fått mottaga i sina uppenbarelser. Reformationens ledande 
män i Sverige var knappast hågade att tycka något annat än att detta var påhitt och Birgitta var 
skvatt galen. Mycket riktigt, på olika sätt förlöjligade och nedvärderade de Birgitta, och det 
var i och för sig en klok ”protestantisk politik”. 
 
De var inte dummare än att de insåg att det effektivaste sättet att röja väg för den nya läran var 
att skjuta in sig på den för det reformatoriska Sveriges i särklass populäraste gestalt, den 
heliga Birgitta. Landets enda kanoniserade helgon och därtill kvinna.17 
 
Det kom att skapas en negativ bild av henne efter medeltiden. Varje gång hon kom på tal, 
dröjde inte länge innan man påminde om vad hon ”egentligen” var för sorts människa; en 
veritabel satkärring, som emellanåt förfäktade något som hon kallade ”gudomliga 
uppenbarelser” när hon inte kunde genomdriva sina vanligtvis elaka infall. Då blev nämligen 
alla spaka och Birgitta fick som hon ville.18 
 
Min mening med denna första del av uppsatsen har varit att ge en bild av kvinnans möjlighet 
att inom den medeltida kyrkan nå ”positionsmakt”, och att belysa att kvinnan under denna tid 
i historien var högt respekterad. Att kvinnan kunde fylla en sådan viktig funktion som länken 
mellan människan och Gud, som helgon. Min fokusering på heliga Birgitta, ger en bild av en 
kvinna som under medeltiden hade rollen som guds särskilda budbärare. Men som under 
reformationen kom att användas i ”protestantisk politik, förlöjligas och nedvärderas för att 
röja vägen för den nya läran. 
 
Jag har i denna första del önskat att framhålla den heliga Birgitta, en kvinna, ett helgon som 
nådde positionsmakt. Den primära källa jag använt för att lyckas med detta är Tryggve 
Lundens sakliga och poetiska handfasta översättning av den första tryckta upplagan av 
Birgittas himmelska uppenbarelser. Denna källa har ju direkt anknytning till tiden och ämnet i 
den här första delen av uppsatsen. 
 
2 Del II; Kvinnoliv under Vasa-tiden 
I den andra delen av uppsatsen, kan läsaren ta del av det framväxande samhället under Vasa-
tiden. Läsaren kan nu följa hur den nya synen på kvinnan växer fram. Den respekterade 
kvinnan, helgonet, trängs mer och mer undan genom reformationens framväxt och bilden av 
kvinnan kommer att förändras från helgon till häxa. Några orsaker till detta tas upp här i del 
II. 
 
2.1 Vasa-tiden Ca; 1523 - 1611 
Sverige, på kung Gustavs tid vid 1500-talets början, var glest befolkat. Uppskattningsvis 
fanns det i Sverige sexhundratusen människor. Städernas befolkning var liten, omkring 

                                                 
17 B. Bergh. Heliga Birgitta, åttabarns mor och profet. s. 11 
18 B. Bergh. Heliga Birgitta åttabarns mor och profet. s. 11 
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sextusen personer, varav många höll boskap. Svin, hästar, kor, får, getter, höns och gäss 
utgjorde en naturlig del av städernas liv.19 
 
Under Gustav Vasas år på tronen ägde fem större uppror mot centralmakten rum, därtill kan 
läggas Stockholms blodbad - Gustavs eget uppror mot danskarna. Något senare kom 
avsättandet av Erik från tronen och kampen mellan Sigismund och hertig Karl vid seklets slut. 
Allt detta sammantaget gör århundradet till det mest upprorstäta i modern svensk historia.20 
Vid inledningen av 1500-talet hade skråväsendet börjat få fastare form i landet. Tidigt ute att 
organisera sig var yrken som, skomakare, skräddare, bagare och smeder.21 
 
Kyrkan och dess mäktiga internationella organisation började utgöra ett hot mot framväxten 
av en stark statsmakt. Det fanns skäl för kungen att överväga att reducera kyrkans 
ekonomiska makt och överföra expertkunskap från kyrkan till staten. Inte minst kunde detta 
vinnas genom att reducera de två viktigaste kyrkliga ledningsfunktionerna: domkapitlet och 
klostren.22 Gustav Vasa valdes den 6 juni år 1523 till rikets konung efter att ha lovat att stödja 
och bevara den katolska tron, samt följa gällande lag och beskydda landets invånare. Men 
redan året därpå ägde kyrkliga visitationer rum som lede till stora konsekvenser för klostrens 
verksamhet på flera håll i landet.23 
 
Omvandlingen i Sverige under 1500-talet kan också beskrivas som kulturevolution. I stället 
för en kultur som prioriterade bön och kontemplation – och såg sådana aktiviteter som viktiga 
för stat och samhälle – så får vi under seklet en kultur för vilken den praktiska nyttan var det 
primära värdet. Klostrens nytta som skatteobjekt insåg Gustav Vasa givetvis omedelbart. Än 
bättre skulle det vara för staten att få kontroll över deras egendomar.24 
 
2.2 Klostren 
De medeltida klostren började under 1500-talet att utsättas för påtryckningar, dels från 
kungen som ville reducera både klostren och kyrkans ekonomiska ställning, dels den 
avundsjuka och misstänksamhet som började visa sig hos befolkningen. Klosterfolken hade 
lovat att leva ett enkelt gemensamt liv, utan privat egendom och under ett visst mått av 
fattigdom. Denna fattigdom var naturligtvis relativ. Stora befolkningsgrupper levde i större 
armod än klosterinvånarna och även om nunnan och munken levde ett enkelt liv så såg 
befolkningen något annat. Klostren var rejält byggda av sten och tegel, med stora utrymmen 
och många gårdar och hus.25 
 
Vid tiden för Gustav Vasas trontillträde fanns det drygt femtio kloster i riket. Av ännu 
existerande lämningar vet vi att många av dessa kloster var betydande anläggningar. De tog 
emot pilgrimer, de drev skolor och sjukhus, de stod i frontlinjen när det gällde att introducera 
ny teknik i landet och hade internationella kontakter. Omkring ett tjugotal klosterskolor drevs 
av munkar eller nunnor.26 Klosterbiblioteken var de utan jämförelse största biblioteken i 
landet. Under medeltiden hade kyrkorna och klostren inte enbart en, vad vi skulle kalla 

                                                 
19 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 35 
20 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 84 
21 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 38 
22 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 40 
23 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 61 
24 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 40 
25 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 55 
26 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 43 
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”religiös” funktion. Det andliga var integrerat i allt det övriga; i religion, kultur, konst, 
jordbruk, utbildning, och som tillika med sociala och juridiska uppgifter bildade en helhet.27 
 
Vid Vadstena kloster, orden som grundades i Birgittas visioner, framgick det tydligt hur orden 
skulle fungera. En abbedissa skulle styra hela klostret. Hon representerade ju Maria, och 
precis som Guds moder var apostlarnas drottning, så skulle abbedissan vara hela klostrets 
ledare.28 
 
Det är här i klostren som kvinnor får sin möjlighet till kunskap och bildning. Kristnandet och 
klostren öppnade en ny bildningsväg för kvinnan, d v s gav ett alternativ till hennes 
reproduktiva roll. Heliga Birgitta satte själv sina döttrar i kloster för att fostras i ”heliga 
seder”, här ingick bland annat undervisning i läsekonsten.29 Skövlingen av den gamla 
klosterkulturen i Sverige, som inleddes på allvar 1523 genom stängningen av kartusianklostret 
i Mariefred och avslutades med att Birgittinersystrarnas utvisning till Polen 1596, bör givetvis 
ses som ett utslag av det reformatoriska tänkandet. 
 
2.3 Reformationen och Olaus Petri 
Prästen Olaus Petri, kom att bli svenska kyrkans reformator. Han började predika 
reformationens idéer omkring 1520, och kom då att få i uppdrag av Gustav Vasa att verka för 
reformationens genomförande i Sverige. Därför attackerade han den katolska kyrkan, som var 
den organisation som stod i vägen för honom.30 En katolsk tradition som hårt ut sates för 
reformationens attacker var klosterväsendet, Olaus Petri utgav 1528 skriften ”Om 
klosterlefverne”. Tankarna kring lag och nåd intog inte den främsta platsen i Olaus Petri 
förkunnelse, det centrala för honom var istället den lutherska så kallade skriftprincipen – den 
princip som säger att endast det som står i bibeln är ofelbart. Olaus Petri var sålunda 
angelägen om att göra skarp åtskillnad mellan Guds ord i Bibeln och (katolska) kyrkans läror 
och påfund. De senare är enligt Olaus, mänskligt påfund som därför i princip kan förkastas. I 
skriften ”svar på okristligt sändebref” Som är Olaus Petris starkaste skrift försvarar han den 
lutherska läran och det som kommer att bli till reformationen i Sverige. 
 
I sin kritik av ordenslivet uppehåller sig Olaus Petri med förkärlek vid klosterbyggnadernas 
dyrbarhet – ”klostren liknade mer slott än enkla kristna bostäder”. Vidare gör sig 
klosterfolket, enligt kritiken, märkvärdiga genom kläder och seder, fastor och tideböner, kort 
sagt genom sin gärningsfromhet. 
 

”Man övergiver sitt eget och lever i lättja och fåfänghet av annan mans svett och 
arbete, och när man ser rättsliga till, då är det märkliga rikedomar, som 
klosterfolken kalla fattigdom”31 
 

Klostren menar Olaus Petri vidare är mänskliga påfund, något som enligt hans sätt att se på 
saken gör att de egentligen inte har något existensberättigande. Hela det moderna 
klostersystemet är kort och gott emot Guds vilja och strider mot. 32 

 
”Then Cristeliga troo som Christus och Apostlarna predikat”32 

                                                 
27 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 44 
28 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 48 
29 G Kyle. Handbok i svensk kvinnohistoria. s. 18 
30 Norstedts uppslagsbok. 
31 O. Petri. En liten bok. (1528) samlade skrifter, band I.(Ur M. Nymans bok, Förlorarnas historia). s. 51 
32 O. Petri, band I. (Ur M. Nymans bok, Förlorarnas historia). s. 52 
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Olaus Petri nöjer sig inte med dessa allmänna påhopp, utan riktar in sig på nunnorna. Han 
menar att dessa gör sig skyldiga till ”hjärtats okyskhet”, de ger presenter som ger en glimt 
från en svunnen vardagsvärld, d v s: 
 

”Nunnorna har för vana att giva manfolk örtakvastar, kransar och näsdukar. 
Snacka med manfolk, skriver dem gärna till, läsa gärna deras skrivelser, vilja att 
de skola leva dem i åminnelse”33 

 
Många av de lösa anklagelser som på detta sätt kom att cirkulera rörande ordensfolkets 
liderlighet under denna tid skall nog främst ses som ett propagandainslag i stridens hetta, men 
det kom att ge resultat.34 
 
Mild är Olaus dock inte mot svensk medeltids mest framträdande person, den heliga Birgitta, 
som hade blivit helgonförklarad av påven. Birgittas inflytande i Sverige hade inte minskats 
efter hennes död 1373: hennes uppenbarelser hade utgivits på latin, svenska och andra språk, 
hennes klosterorden hade spritts över Europa och det hade utvecklats en kult kring henne, 
med kyrkliga hymner, målningar, skulpturer och Birgittaaltare. 
 
Olaus ställer sig helt avvisande till Birgittas utsagor. Han är överhuvudtaget negativ till 
utombibliska uppenbarelser - sådana kan lika gärna vara djävulens verk, påpekar han - och att 
Birgitta skulle vara ett Guds språkrör menar han vara uteslutet. Hennes revelationer innehåller 
nämligen sådant som enligt reformatorn inte är den rena läran. En av dessa icke-lutherska 
punkter är just maningen till uppror mot kungen; en sådan order kan aldrig komma från Gud, 
anser Olaus. Han drar därför slutsatsen att det inte kan ha varit jungfru Maria som Birgitta 
talade med. I de polemiska breven till den danske munken Paulus Helie, som författades på 
1520-talet, ger han också uttryck för sin åsikt att Birgittas uppenbarelser inte är från Gud utan 
från djävulen. 
 

För svenska medborgare kom det att bli förbjudet att tillhöra den katolska kyrkan 
– ett ”brott” som från år 1617 var belagt med dödsstraff.35 

 
2.4 Vidskepelser 
Samtidigt som protestantismen avskaffades eller omtolkade många av de katolska 
sakramenten, förstörde reliker och förbjöd vallfärder, så befäste och fördjupades många i våra 
ögon vidskepliga åsikter. Detta märks främst vad det gäller, kvinnan och hennes roll som 
trollpacka och häxa. 
 
Lutherdomens försvarare betraktade folket som genomdränkt av allsköns vidskepelse. Denna 
övertro betraktades av den nya kyrkans män som avgudadyrkan och således som en 
kvalificerad form av sacrilegium – hädande av det heliga. Där sådant förekom kunde hela 
nationens existens vara hotad. Den gudomliga vreden kunde väckas och drabba folket så som 
en gång skett med Sodom och Gomorra. 
 
I en talande sats sammanfattar ärkebiskopen Olof Swebilius i sin katekes dessa farliga 
vidskepligheter som att:36

 

                                                 
33 O. Petri. Samlade skrifter I. (Ur M. Nymans bok, Förlorarnas historia). s. 52 
34 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 58 
35 M. Nyman. Förlorarns historia. 
36 O. Swebilius. Enfaldiga förklaringar öfer Luthers lilla Catechismum 6. (ur M. Nyman. Förlorarnas historia). s. 
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”Tå man tilbeder sool, Månan och Himmelens Häär, Englar, afsommnade 
Helgon, Helgonens Beläte och aflewor, eller söker help af Diefwulwn och hans 
wärktyg, såsom Trollpackor (häxor), Löfwjerskor, skogzråå, Tomtegubbar och 
mera sådant.” 

 
Man kan av citatet se hur populär folklig katolsk helgonkult, utomkristen dyrkan av 
himlakroppar och gammal folktro på tomtegubbar, skogsrå och trollpackor av Swebilius vävs 
samman till ett paket av djävulens förvillelse. 
 
Paradoxalt nog tycks protestantismens många utfall mot katolska kulturbruk ha förstärkt 
folkets magiska aktiviteter. På sina håll i Sverige fanns det efter religionsomvandlingen ”ett 
stort antal” personer som med olika typer av hemtillverkade signerier, böner och besvärjelser 
sökte skydda såväl människor som boskap och arbetsredskap.37 
 
Det är i den Kristna kulturens mark det begrepp långsamt kommer till utveckling som under 
1400 - 1600-talen, trolldomsprocessernas tidevarv förbands med ordet häxa. I den klasiska 
forntidens saknas detta begrepp, och det existerar inte heller under den tidiga medeltiden i den 
omfattning och med den speciella innebörden varmed det framträder under 1500-talets 
början.38 
 
I de kulturperioder som domineras av trolldomsprocesserna hade ordet samma makt som 
dynamiten i våra dagar. Ville man bringa en medmänniska i olycka, kunde man kasta ett ord i 
hennes väg, och därmed var det lätt att tillintetgöra liv och välstånd. Farligare än alla andra 
beskyllningar, tillmälen och skällsord var det lilla ordet häxa. Blåkullafärderna var på denna 
tid det allmänna samtalsämnet. Med monoton enformighet upprepades samma berättelser ute 
och inne, av hög och låg, och aldrig har elaka tungor sladdrat om ett begärligare ämne eller 
under tacksammare förhållanden spritt förtalets gift.39 Vem har ej hört Blåkulla omtalas? Nu 
ler vit åt blotta ordet. Men dessa kvinnor skrattade inte, de som stod åtalade för häxkonst, och 
bortförande av barn till Blåkulla.40 
 
Människorna har för länge sedan vaknat ur en av djävulstrons ohyggligaste mardrömmar, 
begreppet häxa har bleknat, men som ett torrt ormskinn skvallrar ordet häxa med sin fonetiska 
uttrycksfullhet om den tid då det ännu hade liv och fylldes av det värsta gift mänskligt förtal 
någonsin frambringat.41 
 
2.5 Reformationens häxor 
Trollpackorna eller häxorna, folkets tämligen oskyldiga idéer kring trollpackorna gick ut på 
att dessa besatte ”krafter”, något som kunde vara till nytta enligt dåtida föreställningar när det 
gällde att hela människor och boskap och när man hoppades på en god skörd. Farligt kunde 
det bli om ”kraften” i destruktivt syfte vändes mot någon eller något. Den här sortens 
föreställningar demoniserades nu successivt i mötet med den lärda världen som ansåg det 
bevisat att mörkrets furste kunde ta människor i besittning för sina ondskefulla syften. 
De första tydliga stegen i denna riktning hade tagits under årtiondena före reformationen. 
Beryktad är handboken för inkvisitorer ”Häxhammaren”, skriven av två tyska dominikaner 

                                                 
37 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 196 
38 B. Gadelius. Häxor och häxprocesser. s. 7 
39 B Gadelius. Häxor och häxprocesser. s. 78-79 
40 B Gadelius. Häxor och häxprocesser. s. 71 
41 B. Gadelius. Häxor och häxprocesser. s. 78-79 
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(med kyrkligt godkännande 1487). Den tidiga moderna demonologin uppstod alltså i 
skärningspunkten mellan en klerikal och en folklig kultur.42 
 
Häxan är enligt ”häxhammaren” en sådan från Gud avfallen människa som; förnekar den 
högste, avsäger sig hans nåd, ingår förbund med den lede, ger sig åt honom med liv och själ, 
bedriver otukt med djävulen, besöker hans samlingsplatser och sabbat, av honom erhåller 
gifter och i egenskap av hans trogna undersåte och medhjälpare utför hans befallningar, plågar 
eller bringar om livet människor eller djur och med den av djävulen givna trolldomsmakten 
anställer oväder och skada på fält och ängar, på skogar och trädgårdsland och med sina 
konster förvirrar förloppet av naturkrafternas gång. En sådan eländig varelse är icke värd en 
kristen människas misskund utan var och en måste betrakta det som gudstjänstligt att med alla 
medel förhjälpa densamma till ett rättmätigt straff.43 
I ”häxhammaren”, står bland annat: 
 

”Allt häxeri kommer av köttlig lusta, och den är hos kvinnan omättlig” 
 
Synen på den kvinnliga sexualiteten som ett farligt hot fanns grundlagd i kristendomen sedan 
århundraden. Nu kom den väl till pass. Historiskt sett har uppfattningen om kvinnan som 
bärare av den farliga sexualiteten varierat i styrka. Även om formuleringen gjordes tidigt är 
det först under 1500- och 1600-talet som den får sina mest uttalade uttryck. Det skedde både 
genom större hårdhet mot ogifta och icke trolovade mödrar - och mot kvinnor över huvud 
taget - som i häxprocesserna, blåkulla färderna och barnbortförandet gav de svenska 
processerna deras speciella karaktär.44 Men det var alltså först under 1500-talet och 1600-talet 
som de mest motbjudande utslagen av vidskepelse, och då sanktionerade av kyrkan, 
grasserade i alla samhällsskikt. I Sverige kom omkring trehundra kvinnor att drabbas av 
häxprocesser och flera av dem brändes på bål. 
 
Under senmedeltiden och reformationen är det kyrkan och den kristna överheten som 
definierar brottet. Om alltså trolldomen i huvudsak bibehållit sin relativt enkla, medeltida 
karaktär, medförde dock reformationen att formen för de rättsliga behandlingarna av brotten 
förändrades. Reformationen hade på straffrättens område medfört att staten iklätt sig 
huvudansvaret för stävjandet av religiösa förbrytare, vilket man ansåg att häxor och trolldom 
var. Men dessa föreställningar svarade mot ett religiöst behov, som den nya kyrkan och 
reformationen inte förmådde tillfredställa hos allmogen. Linderholm pekar på magins roll som 
alternativ folklig ideologi hos allmogen utanför den nya officiella religionen. Detta oskrivna 
system av magiskt bruk betydde stark konkurrens för den nya kyrkan med dess etiska och 
religiösa krav.45 
 
Många forskare menar att detta fenomen tar form samtidigt som det gamla medeltida 
samhället är på väg att upplösas och en ny samhällssyn och uppfattning om människan 
började ta form.46 
 
2.6 Pastorskan anklagas för häxkonster 
Det kanske största rättsfallet i Gävle var anklagelserna mot kyrkoherden Petrus Fontelius 
hustru Katarina Bure. Kyrkoherden i Gävle Petrus Fontelius, var gift med Katarina Bure. 

                                                 
42 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 202 
43 B. Gadelius. Häxor och häxprocesserna. s. 78-79 
44 A-S Ohlander. Tusen svenska kvinnoår. s. 118 
45 B. Ankarloo. Trolldomsprocesser i Sverige. s. 20-22 
46 M. Nyman. Förlorarnas historia. s. 16 
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Allvarliga rykten började förmäla att kyrkoherdens fru förde borgmästarens barn till Blåkulla, 
Det sades att kyrkoherdens hustru redan från barndomen var övad i trolldom. När dessa 
rykten varit i gång under en tid och sannolikt debatterats i samhället, började en mängd barn i 
staden kasta sina beskyllningar på kyrkoherdens hustru, som nu drogs inför rätta. Många 
skyndade till hennes försvar, men som vanligt stod sig den anklagade illa gentemot barns 
beskyllningar. Barnen berättade det vanliga att de i Blåkulla blivit omdöpta, skurna i fingret 
eller ansiktet och ”med blod inskrivna i en bok”, att kyrkoherdens hustru lärt dem 
förbannelseböner, att hon i blåkulla ätit, dansat och sammanlegat med den onde osv. 
Pastorskan Katarina Bure förnekade frimodigt alla dessa beskyllningar, under förmodan att 
barnen blivit ”lockade och tubbade att vittna mot henne”. 
 
Pastorskan Katarina Bures egna barn infann sig vid rätten och avvisade alla den beskyllning 
som riktats mot deras mor. Men rätten menade att ”ingen av barnen hade med tår visat” att de 
på något vis vore ledsna till sinnet. Den 9 mars 1675 dömdes hon till döden. Dock fann rätten 
skäligt för ”det goda extime”, hon tillförne haft, och då hon vore en förnämlig mans hustru, 
att benåda henne med kyrkogården”. Med det menades att hon efter halshuggningen slapp 
begravas på rättsplatsen. Redan några dagar innan domen över Katarina Bure avkunnades, 
hade fem förmenta trollpackor avrättats, av vilka fyra efter exekutionen blivit brända på bål. 
På detta sätt blev kvinnor anklagade, dömda och avrättade för förment häxkonst i Sverige 
under 1500-1600-talet.47 
 
I denna andra del av uppsatsen, har man kunnat ta del av några av orsaker till varför 
kvinnosynen förändras under Vasa-tiden, för att ytterst leda till de framväxande 
häxprocesserna. Min mening har här varit att få fram de stora förändringar som påverkade 
kvinnans liv under Vasa-tiden, för att läsaren ska se det uppenbara i hur synen på kvinnan 
förändras från att vara ett presumtivt helgon till att bli utpekad som häxa. 
 
I den här andra delen av uppsatsen har mitt primära källmaterial varit, Olaus Petri samlade 
skrifter och protokoll från trolldoms granskningar. Min tanke med användandet av detta 
material har varit att säkerställa den direkta anknytningen till tiden och få ta del av 
författarnas egna texter. Vilket har hjälpt mig att se tendenser till olika tolkningar av det 
primära källmaterialet som gjorts i de sekundära källor jag använt mig av i denna del av 
uppsatsen. 
 
Slutdiskussion 
När jag nu mer än sju hundra år efter heliga Birgittas födelse försöker komma henne närmare, 
läser jag om en kvinna vars väldokumenterade liv är fyllt av jordiska sysslor och andligt liv, 
barnafödande – åtta barn- och praktiska ekonomiska och politiska aktiviteter. Dessutom, 
under de sista trettio levnadsåren, präglat av visioner där Kristus och Jungfru Maria uppmanar 
henne att skapa en modell för ett bättre samhälle. Hon var helt klart en världsförbättrare, hon 
såg roten till det onda hos den enskilda människan och det var genom denna insikt hon ville 
försöka förbättra världen. Efter sin död blev hon Sveriges enda officiella helgon. Men det 
fanns i Sverige flera kvinnliga helgon, som dock inte blev kanoniserade i Rom. 
 
Var reformationen positiv eller negativ för kvinnor? Man kan tänka sig att den starkare 
statsmakten har inneburit att kvinnors möjligheter att agera självständigt och offentligt har 
beskurits. Särskiljandet mellan manligt och kvinnligt skall därigenom ha blivit större under 

                                                 
47 B. Gadelius. Häxor och häxprocesser. s. 86-90 
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Vasa-tiden. Man kan tillskriva protestantismen ett negativt inflytande eftersom möjligheten 
till ett religiöst liv inom kyrkans hägn upphörde när klostren försvann. 
 
I och med att klostren stängdes så försvann den väg kvinnan under medeltiden hade skapt för 
egen bildning. Övertygelsen att kvinnor varken hade någon plats eller funktion utanför 
äktenskapet förklarar det kraftfulla motståndet mot undervisning för kvinnor som följde i och 
med att klostren stängdes. 
 
Inga nya utbildnings alternativ för kvinnor erbjöds, ty kvinnan kunde inte ha någon nytta av 
utbildning i den en roll Gud och naturen hade tilldelat henne. Det låg ingen ekonomisk 
vinning i att utbilda kvinnor och utbildade kvinnor kunde lätt förlora sitt värde på 
äktenskapsmarkanden. Risken med lärdom för kvinnor var även att kunskapen kunde höja 
henne över hennes, av reformationen, tilldelade plats. 
 
Orsakerna till häxprocesserna är flera, men man vet att det materiella tillståndet i Sverige 
under denna tid var svårt och kärvt. Den stora allmogen led svårt av svält och dåliga skördar. 
Andligt sett var det heller inte bättre ställt. Prästerna predikade en mörk förkunnelse, där en 
sträng gudom och en ond djävul kämpade om de fattiga människornas själar. Djävulstron var 
mycket stark och det var egentligen ingen som tvivlade på satans realitet och makt, skräcken 
var mycket stor inför vad satan kunde hitta på. 
 
En förklaring till häxprocesserna tar sikte på ideologiska element i det kristet feodala 
samhället. Det var den patriarkala kvinnosynen som gav upphov till häxbålen, och det var 
kyrkan och dess män som stod för den ideologiska produktionen. En senmedeltida fransk 
författare skriver att: 
 

”Eva är ett ofullkomligt djur utan trohet, rättvisa, respekt eller stadga.” 
 
Har man den synen på kvinnan, då kanske det inte är så konstigt att män kunde döma henne 
till döden för ”häxkonster”. 
 
Med min uppsats hoppas jag ha belyst det faktum att kvinnan i historien har haft ”status 
och/eller stigma”, och att detta har varit starkt knutet till den officiella religionen. 
 
I uppsatsen använder jag mig av begreppet ”positionsmakt”, det tydliggör den status som 
kvinnan under medeltiden hade möjlighet att uppnå, till skillnad från reformationens kvinnor 
som råkade ut för social klasskillnad och brännmärktes som häxor. 
 
Könsmakt ............................................................................................ positionsmakt 
 
Om man använder sig av denna uppdelning av dessa två begrepp så framgår det tydligt, att 
männen i historien alltid haft könsmakt. Det är den manliga överordningen som följer av den 
självklara könsmakten. Kvinnan hade ”positionsmakt” under medeltiden, till exempel som 
helgon, men ”positionsmakten” är föränderlig. Detta kan man tydligt se när man tar steget in i 
reformationen, där kvinnans möjlighet att nå ”positionsmakt” tas ifrån henne. 
 
Den heliga Birgitta är ett tydligt exempel på en kvinna som uppnådde ”positionsmakt” dels 
som helgon efter sin död, men även medan hon levde hade hon ”positionsmakt”. Birgitta är 
den första kvinnliga profeten, som en profet ur gamla testamentet kallas denna stormans änka 
och åtta barns mor att vara Guds brud och språkrör. Detta gav henne ”positionsmakt” inom 
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den katolska kyrkan. Heliga Birgitta är en av många starka och ofta lärda kvinnor som från 
1000-talet och framåt utövade ”positionsmakt” i tidens ledande stormakt; Kyrkan. 
 
Men under Vasa-tiden och genom reformationen och främst Olaus Petri kommer den 
kvinnliga positionsmakten att vitra sönder. Nu kom man att skapa negativa bilder av Birgitta, 
ett effektivt sätt att svart måla denna medeltida populära kvinna, var att på olika sätt förlöjliga 
och nedvärdera henne, hon var inget annat än en elak stormanna änka, som föregav något som 
hon kallade ”gudomliga uppenbarelser”. Många av de lösa anklagelserna som kom att 
cirkulera om Birgitta och ordensfolket, och då främst nunnorna, under denna tid skall nog 
främst ses som ett propaganda inslag i stridens hetta, men det kom att ge resultat. Kvinnan 
förlorade sin ”positionsmakt. 
 
Sammanfattning 
I den mån källorna tillåtit, har meningen med den här uppsatsen varit att tittat på orsaker till 
vad som hände kvinnan; som vara medeltida helgon – men blev reformationens häxa. 
 
I del I av uppsatsen, ges en bild av det medeltida Sverige, för att sen fokusera på helgon och 
då speciellt heliga Birgitta, som efter sin död blev Sveriges enda officiella helgon. 
 
I del II av uppsatsen ges en kortfattad bild av ett svenskt samhälle i förändring, och berört 
några bidragande orsaker till den förändrade kvinnobilden, som slutligen leder fram till 
kvinnan som häxa. Klostrens nedläggning, där mycket av kvinnans tidigare möjligheter att ha 
en position inom kyrkan gick förlorad. Gör här en koppling till reformationen och Olaus Petri, 
vår svenske reformator, och vad han kan ha tyckt om kvinnan och kyrkan. Slutligen lägger jag 
fokus på reformationens häxor, och häxprocesserna. 
 
Sålunda har syftet varit att, med denna uppsats, beskriva hur det kommer sig att synen på 
kvinnan radikalt förändras från att vara kvinnligt helgon som folk tillbad, till att bli onda 
häxor som man under folkets jubel brände på bål. Det framgår i uppsatsen hur attityderna till 
kvinnan har varit intimt beroende av den officiella religionens föreställningsvärld och deras 
värderingar. 
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1. Inledning


Jag har i min B- uppsats skrivit om de i historien ”synliga” medeltida kvinnorna vilka var hustrur, helgon och härskarinnor och om orsaker till deras framgång under medeltiden. Många kvinnor födda i det högre ståndet hade bättre möjlighet att utforma sina egna liv än vad både tidigare och senare tiders kvinnor troligen haft. Detta kom sig bland annat av att regelsystemet för kvinnligheten ännu inte var klart utformat. Enligt den rådande kyrkliga ideologin hade alla själar lika värde, och kvinnor kunde bli delaktiga i det intellektuella tankeutbytet under förutsättning att de behärskade latin.

Börden betydde mer än könet under medeltiden och detta gav kvinnor möjligheter till politisk makt under vissa förutsättningar. Rika kvinnor disponerade sina tillgångar efter behag, kvinnor var under medeltiden synliga överallt, både inom kyrkan och litteraturen, i produktionen av varor på landsbygden och i stadens handel. Vår nordiska medeltid räknas från ungefär år 1000 till mitten av 1500-talet (1523). Under denna period i vår historia var kvinnor; helgon, drottningar, godsägare och politiker.

Detta har gjort mig nyfiken på vad som hände med kvinnans positions i historien efter 1523, då medeltiden enligt svensk tidräkning tar slut. Hur förändrades synen på kvinnan från medeltida helgon till reformationens häxor?

Det händer mycket i Sverige efter 1523;


· Gustav Vasa tar makten och Sverige blir en riksenhet.

· 1563 inleds sjuårskriget mot danskar och lybeckare.

· Reformationen drar in över Sverige och Katolicismen avvecklas vilket kom att ta många år att genomföra och först kring år 1610 var svenska kyrkan en reformerad, luthersk folkkyrka.

· Boktryckarkonsten kom till Sverige, och vår första svenska bibel trycks på 1530-talet.

· Klostren töms och läggs ner och man börjar jaga ”häxor”.


Syfte

Syftet med följande uppsats är att påvisa hur synen på kvinnan förändrades i och med Vasa-tiden, och den roll reformationen kom att spela, och vilka andra faktorer som påverkade synen på kvinnan från att vara medeltida helgon till att bli reformationens häxor. En poäng är att visa hur attityder till kvinnan är intimt beroende av den officiella religionen föreställningsvärld och värderingar.

För att svar på syftet har uppsatsen delats in i två delar.


· Del I; Ger en kortfattad bild av det svenska medeltida samhället. I denna första del ligger fokus på helgonens betydelse under medeltiden, och en fördjupad studie görs av; Heliga Birgitta, den kvinna som nåde positionsmakt och blev Sveriges enda officiella helgon.


· Del II; Innehåller en kortfattad skildring av det svenska samhället under Vasa-tiden, för att försöka ge läsaren en känsla av det nya samhälle, som växer fram under denna tid. I denna andra del undersöks orsaker till att kvinnor började betraktas som häxor. Orsaker som Klostrens avveckling, vidskepelserna som växer fram hos allmogen och reformationen bidraganderoll till händelseförloppet.

Metod


För att behandla syftet med denna uppsats har jag gjort ett litteraturstudium utifrån ett antal primärkällor som finns i översättning till modern svenska, men även sekundärt källmaterial av olika forskare har använts. Dessa källor återfinns i listan över referenslitteratur.

Källkritik


För en forskare, som är van vid 1900-talets källrikedom (dagstidningar, riksdagsprotokoll, reklamblad, radio och TV, med mera) ter sig medeltiden – oavsett vilken medeltida epok han eller hon betraktar - som en i alla avseenden mörk tidsålder. För en forskare som har medeltiden som sin hemmaplan är det uppenbart att denna jättelika tusenårsperiod, egentligen inte är någon period alls, annat än i rent kronologiskt avseende.

För att komma så nära den primära källan som möjligt har jag använt mig av översättningar till modern svenska av Birgittas uppenbarelser och Olaus Petri skrifter. Det primära källmaterialet kring häxprocesserna är domstolsprotokoll och vittnesprotokoll, som jag har tagit del av via avhandlingar. Detta material har jag använt mig av för att veta att källans närhet i tiden ska överensstämma. Dessa källor har ju direkt anknytning till tiden, och ämnet i min uppsats. Det ovan nämnda källmaterialet är inte beroende av att styrkas på något vis då det är direktöversättningar av originalmaterialet. Materialet i Birgittas: ”Himmelska uppenbarelser” är en direktöversättning av den latinska standardtexten av uppenbarelserna, sådan den föreligger i den första tryckta upplagan, utkommen i Lübeck 1492.

Olaus Petri samlade skrifter översatta 1914 har endast genomgått en översättning till något modernare svenska, innehållet i det tolv skrifterna utkomna åren 1526–28 är identiskt med originaltexterna. Reformatorn Olaus Petri som har spelat en vis roll i förmedlingen av förlorade källor från senmedeltiden, används också i uppsatsen. Olaus Petri bedöms allmänt som en god historiker. Mycket i Olaus Petri författarskap är naturligtvis tidsbundet, framförallt är det strakt präglat av situationen då det tillkommit. Han skrev många skrifter och ett framträdande drag är deras starka inritning på de aktuella samhällsproblemen.


Domstolsprotokoll från häxprocesserna, Birgittas himmelska uppenbarelser och Olaus Petri samlade skrifter kan anses vara riktigt källmaterial. Min tanke med användandet av detta material var en önskan att komma dessa personer så nära som möjligt för att bland annat säkerställa den direkta anknytningen till tiden i det jag skrivit om i uppsatsen. Detta har hjälpt mig att se tendenser till olika tolkningar av det primära källmaterialet i de sekundära källor jag använt mig av för att färdigställa min uppsats.


Forskningsläge


Under det senaste århundradet har forskning om kvinnor och kvinnors villkor väckt intresse under flera perioder. Kvinnohistorisk forskning har fram till våra dagar varit ett mer eller mindre försummat område. Under de senaste tio åren har intresset för att forska om ”den andra halvan av mänskligheten – Kvinnorna” ökat i takt med att tonvikten inom historieforskningen förskjutits från politisk historia till social och ekonomisk dito. Allt fler människor både inom forskarvärlden och utanför har insett att kunskap om kvinnors liv och arbete i gångna tider är viktigt för nutida jämställdhetsarbete.

Men det är svårt att forska om kvinnor, eftersom kvinnors verksamhet sällan lämnat spår i det kvarlämnade källmaterialet. Från förhistorisk tid saknar vi dessutom skrivna källor, bortsett från runinskrifter. Att skriva en heltäckande kvinnohistoria för Sverige är mot den bakgrunden näst intill omöjligt, men att anlägga ett kvinnligt perspektiv är fullt möjligt. Här handlar det om att granska redan använt material utifrån kvinnosynvinkel och ställa nya frågor. Detta är mycket svårt, ty att utgå från kvinnosynvinkel kräver inte bara historikerns normala dubbelglasögon, utan också ett par extra glas.


Generellt kan man dock under perioden 1300- till 1500-tal säga att kvinnans religiösa position kom att genomgå märkbara förändringar. Kyrkan kom tidigt att ge kvinnan en rad möjligheter, Kristnandet öppnade en ny bildningsväg för kvinnan, d v s gav ett alternativ till hennes reproduktiva roll, hon hade nu möjlighet att nå ”positionsmakt”, inom kyrkan. Kyrkan har historiskt sett varit den offentliga plats i samhället där kvinnan genomgående haft en synlig närvaro. Kvinnorna var inneslutna i kyrkornas ritualer och ceremonier lika mycket som männen och kunde här uppnå ”positions makt” ända fram till reformationen. Det kom att uppstå en dubbel kvinnosyn inom kyrkan, främst orsakad av prästerskapets krav på celibat, nämligen dualiteten mellan jungfrun – det goda moderidealet och den onda, köttsliga opålitliga kvinnan. Ansvaret för sexualiteten lades på kvinnan, hon var föremålet för mannens sexualitet och därmed själva syndens upphov. Under 1500- och 1600-talet fick kvinnofientligheten sedan sitt värsta uttryck i häxprocessen.

Vad har då forskarna idag för tankar kring den roll heliga Birgitta kan ha spelat under reformationen? Hennes frälsningsbudskap var av det slag att det uppfattades som ett hot av den patriarkala kyrkan och reformationens män. Birgitta har skapat ett matriarkat Mariaevangelium, där Gudsmoderns roll som aktiv part i frälsningshistorien byggs ut av vad vissa forskare kallar en Maria levnadssaga. I Nya testamentet förekommer Maria sparsamt och försvinner helt ut ur historien efter att hennes son korsfästs. Men i Birgittas verk får vi följa Jesu moder från hennes obefläckade avlelse till hennes död vid 63 års ålder. Heliga Birgitta försöker inte att feminisera det gudomliga, utan hon lyckas gudomliggöra det feminina – genom att göra Maria Kristotypisk, framhåller forskningen idag. I heliga Birgittas verk finns en tyngdpunktsförskjutning från Kristus till Maria. Detta kan man tydligt se i den originella utformningen av Kristi korsfästelse där den lidande modern vid korsets fot får en ny konkretion genom att Birgitta låter Maria vittna om både sitt och sonens lidande. Denna fokusering på Maria, det kvinnliga som Birgitta framhåller i sina uppenbarelser, detta ”utombibliska” avvisades av reformationens män.

Vad säger forskningen om fenomenen under reformationen? Sedan länge har det stora flertalet forskare som ägnat sig åt svenskt 1500-tal menat att det tog mycket lång tid att få nordborna att överge sin katolska tro och föreställningsvärd. ”Den katolska fromheten hade ännu icke blivit övervunnen hos den stora massan bland folkets breda lager. Också den missionshistoriska forskningen visar hur det vanligen krävs cirka tre generationer – det vill säga runt hundra år – innan en andlig grundhållning kan ersätta en annan.


Generationer av reformationshistoriker har sett reformationen som något positivt. Men nytt material som forskare idag har tillgång till visar att reformationen kan synas mer som ett misslyckande än som den fullständiga framgång den en gång ansågs ha varit. Det har visat sig att det är stora brister på primärkällor som kan bevisa att församlingsbor med öppen famn välkomnade reformationens pastorer. Det har visat sig att den gamla kollektiva tron krossades på sikt utan att automatiskt kunna ersättas av någon ny tro eller religiös praxis. Historiker har helt enkelt varit blinda för att senmedeltidens kyrka var i hög grad levande, dynamisk och med ett stort folkligt stöd.


I Sverige har vi möjlighet att använda oss av primärt källmaterial när det gäller trolldomsprocesser, dessa uppgifter kan hämtas från de visserligen rika men ensidiga lagmaterialet. Till detta kan läggas kyrkolagstiftning och konciliebesluten. I vår tid är Lundprofessorn B. Ankarloo den i ämnet mest insatta, han har bland anat givit ut boken Trolldomsprocesser i Sverige. Men den första att i Sverige göra ett försöka att ge en samlad förklaring till trolldomsprocesserna var A U Bååth. Utan stöd av något omfattande källmaterial och således närmast intuitivt beskriver han trolldomsprocesserna. Han tecknar en bild av en ekonomisk betryckt och socialt isolerad allmoge utan vare sig intresse- eller värdegemenskap med det härskande skiktet av adelsmän och präster. Kyrkans ortodoxa förkunnelse förmådde inte möta det andliga behovet hos den alienerade bondeklassen. Olika inslag i denna tolkning skulle återkomma hos två forskare, som har publicerat brett upplagda studier av processerna. Psykiatern B Gadelius och kyrkohistorikern E Linderholm. Gladelius anknyter direkt och uttryckligt till Bååths skildring av den ur hunger och nöd framväxta önskedrömmen. De utpekade häxorna blev ”ett slags organ för den folkhysteriska övertron”. I en central formulering pekar Linderholm på magins roll som alternativ folklig ideologi, på eller utanför gränsen till den nya officiella religionen.


Uppsatsen är skriven utifrån ett kvinnligt och jämförande perspektiv och är tänkt att belysa kvinnan, för att på så vis få med genus i historisk forskning, något som det finns relativt lite av i svensk historieforskning. Jämförelsen som har gjorts belyser kvinnan som god kontra ond, under två perioder i historien. Perioder då kvinnan har varit speciellt framträdande, som det goda helgonet under medeltiden och senare som den onda häxan under reformationen. Jag vill med denna uppsats klart påvisa hur synen på kvinnan kom att förändras i samband med reformationen. Man kan i uppsatsen klart se att attityder till kvinnan är intimt beroende av den officiella religionens föreställningsvärld och värderingar.


1 Del I; kvinnoliv under medeltiden

I detta avsnitt av uppsatsen ger jag läsaren en bild av det medeltida samhället, och tar läsaren med till en av kvinnans storhetstider i historien, till medeltiden, då kvinnan kunde få ”positionsmakt”, bland annat som helgon. Det är här fokus ligger i denna del, på helgon och en djupare studie kring vårt svenska helgon, Den heliga Birgitta.


1.1 Medeltiden ca 1000-1523


Tiden mellan år 1000 och 1500-talet, den så kallade medeltiden, betraktas kanske av många som en mörk period, då inte många framsteg gjordes. Men i själva verket är medeltiden en mycket dynamisk period när grunden läggs, till vårt moderna samhälle. För Sveriges del bevittnar vi under dessa århundraden övergången:


· från ett hedniskt till ett kristet samhälle, där kyrkan får ett allt större inflytande


· från ett samhälle, huvudsakligen bestående av bönder och krigare, med hög grad av självhushållning, till ett mer differentierat samhälle där penninghushållningen blir allt viktigare. Många städer uppstår. Nya grupper såsom köpmän, hantverkare m fl krävde politiskt inflytande


· från ett decentraliserat samhälle, där olika bygder i stort sett sköter sig själva, till ett enat rike med en centraliserad statsmakt.1


Dessa stora förändringar påverkar naturligtvis alla människor, både män och kvinnor – men på olika sätt.


Det kan vara värt att observera hur kyrkan vid denna tid tog på sig stora och viktiga uppgifter. Folkungatidens katedralbyggen fortsattes eller avslutades under tiden före reformationen – 1435 invigdes Uppsala domkyrka. Kyrkan introducerade nya typer av kvarnar, stimulerade framväxten av småskaliga industriföretag, stödde gruvdriften, införde sågen och boktryckarkonsten. Öppnandet av Uppsala universitet år 1477 var ett annat kyrkligt projekt. Klostren och de större kyrkorna införskaffade vidare ny teknologi, till exempel de mekaniska urverken. Kyrkan hämtade hit utländska specialarbetare inom glastillverkning och metallurgi till Sverige. Inom byggnadskonsten, apotekarkonsten och de moderna språken fanns åtskilligt att lära från utlanden menade man inom kyrkan.


Kyrkan stod alltså på många sätt vid denna tid som en representant för det moderna och internationella. Inom kyrkoledningen fanns ett ekonomiskt kunnande och initiativkraft utan motsvarighet i dåtidens Sverige, med intresse för moderna språk teknologi och utbildning. Lärdomen i Sverige var koncentrerad till domkapitlen och klostren, och rubbades grundvalarna för deras bestånd så hotade onda tider.


1.2 Medeltida helgon

Medeltidens människor trodde att Gud ständigt ingrep i de levandes värld. Ett av de främsta uttrycken för den nära förbindelsen mellan himmel och jord var helgonens underverk. Genom helgonens förmedling kunde människan söka bot mot sjukdomar och skydd mot naturkatastrofer eller be om tryggad årsväxt. De första kristna helgonen var de som dog för sin tro. Dödsdagarna antecknades i kalendrar och blev föremål för högtider. Iden uppkom att martyrerna visserligen var döda rent kroppsligen men levde vidare med Kristus. Alltså borde man kunna vända sig till dem med böner. Under tidig medeltid utvecklades denna tro till att inkludera även andra människor än martyrer; lärda kyrkofäder, biskopar, munkar, klostergrundare, kungar, drottningar m fl uppfattades, förenklat uttryckt, som medlare mellan Gud och människor – osynliga hjälpare.


Den nya religionen erbjöd kvinnliga förebilder, främst av dessa stod Jungfru Maria. Men legender om kvinnliga helgon och martyrer var viktiga inspirationskällor för kvinnor under medeltiden. Det viktiga med dessa övernaturliga händelser som beskrivs i legenderna är vad de säger om kvinnans ställning i dåtidens samhälle. Helgonen var en länk mellan människan och Gud en garanti för att det fanns en förbindelse mellan himmel och jord. Denna viktiga funktion kunde alltså även en kvinna fylla.
 Under tidig medeltid kunde den lokale biskopen självständigt besluta om att någon skulle dyrkas som helgon, men senare tillkom denna rätt påven.
 Påvekyrkan har försökt att monopolisera detta beslut genom en process kallad kanonisering, varigenom helgonet får officiellt erkännande. Detta slog igenom på allvar under 1200-talet (1234), och bidrog till ett minskat antal helgonförklaringar eftersom det är en lång och kostsam process. Så var inte fallet under svensk äldre medeltid (ca.1000-1350). Under hela den tidsepoken var det ytterst folket själva som bestämde om någon skulle dyrkas som helgon eller inte.

Av alla svenska medeltidshelgon blev endast, Birgitta Birgersdotter, kanoniserad. Men vi har ändå många svenska medeltida helgon, som t.ex. ”Elin av Skövde, Ingrid av Skänninge, Katarina, heliga Birgittas dotter m fl.
 Dessa skrinlades under högtidliga former, skrinläggningen var ett viktigt steg på vägen mot helgonförklaring. Stora människomassor slöt upp vid dessa högtider och bekräftade därigenom helgonens betydelse, dels för fromhetslivet, dels som stöd åt en framväxande svensk nationell identitet.


1.3 Den Heliga Birgitta


Birgitta Birgersdotter, föddes omkring 1303, hon växte upp på gården Finsta, som ligger sex mil sydost om Uppsala. Fem säkra uppgifter känner man till om hennes släkt; hög börd, inflytelserik, förmögen, kultiverad och from. Redan genom släkten hade den lilla Birgitta Birgersdotter fått en mycket privilegierad ställning i det tidiga 1300-talets Sverige. Denna förnäma, betydande och kultiverade släkt var rik, mycket rik.


Det finns historiska dokument som klart fastställer vilka gårdar Birgitta ärvde efter faders död. Man vet med säkerhet att Birgitta fick 13 gårdar med kvarn, sågverk och smälthyttor i Uppland och Närke. Det är också helt oomtvistat att Birgitta växte upp i ett fromt hem. Hurdan såg Birgittas skolgång ut? Hennes ”utbildning” och ”uppfostran”? Den kan verka blygsam i våra dagar, men var säkert förträfflig i hennes samtid. Hon kunde både läsa och skriva, och bägge delar var högst ovanligt för den tidens unga flickor. Det står helt klart att det hem Birgitta växte upp i på Finsta var präglat av teologi, litteratur och kultur.


När Birgitta är 11 år dör hennes mor och med det är Birgittas barndom över. Birgitta flyttar till moderns syster, för att uppfostras av henne. Vid 13 års ålder är Birgitta en gift kvinna. Hon kom att skaffa sig erfarenhet av ett trettioårigt samliv med sin man Ulf. Och fick vara med om åtta förlossningar.


Den avgörande vändningen i hennes liv skedde då hon drygt fyrtioårig blev änka. Hon valde då ”den gudomliga kärlekens brinnande älskog” framför ”köttets begärelse”. Birgitta kom att lämna Sverige 1349, för att leva resten av sitt liv i Rom, där hon dog 23 juli 1373, 70 år gammal. Denna kvinna kom att bli Sveriges enda officiella helgon, då hon den 7 oktober 1391 blev helgonförklarad av påven i Rom.


Birgitta uppfattade sig som en kvinnlig Moses som hör Gud tala ur den brinnande busken, hon börjar producera ”Kristi nya lag”. Guds ord uppfattades av Birgitta som ett underbart tecken på att tiden var mogen för en teologisk genuskorrigering. För hur ska man annars tolka hennes arbete för att vidga definitionen av det gudomliga till att omfatta även kvinnomänskliga erfarenheter? Men hon väljer en annan väg än den tidens teologer. Hennes förkunnelse ska inte lukta av den ”fåfängliga lärdomens träck” eller vara sammansatt ”av filosofernas och de beställsamt vältaliga retorernas ruttna trådar”. Den ska vara Guds levande ord, begripliga för framtiden.


Hon kom att hämta sina metaforer från egna erfarenheter. Resultatet blir en text där kvinnokönet framställs som universellt, ja nästan som en modell för manskönet, på den gudomliga nivån.
 Grunden för Birgittas berömmelse är hennes uppenbarelser, här avses i första hand de meddelanden som hon påstod sig ha er hållit från framför allt jungfru Maria, Jesus Kristus och då och då Gud. Dessa uppenbarelser finns ned skrivna i första uppenbarelse boken, med Kristus och Maria som tunga karaktärer, ett bibliskt, teologiskt innehåll (treenigheten, inkarnationen, återlösningen, Marias roll). Hennes starka ställning berodde snarare på den roll man med rätt eller orätt tillskrev henne som just Guds särskilda budbärare.


Himmelska uppenbarelser kan indelas i några större huvudgrupper. Den första varierar, med Kristus och Maria som tunga karaktärer, ett bibliskt, teologiskt innehåll (treenigheten, inkarnationen, återlösningen, Marias roll). Till denna skildring av Kristus och Marias liv hör tre omfattande skildringar av Kristi lidande på korset. En beskrivning av Kristi födelse, samt interiörer från den heliga familjens liv i Nasaret.

Den andra huvudgruppen innehåller råd och stränga uppmaningar till påvar, präster och prelater samt till världens styrande män och enstaka kvinnor, men även till Birgitta själv. Det största utrymmet här det av budskapen till prästerskapet, Birgitta ger biskopar ingående råd i utövande av deras ämbete och klandrar frimodigt försumliga präster.


En annan grupp av uppenbarelser återger allmänna reflektioner över livet och tillvaron eller bringar klarhet i frågor som har med världsordningen att göra. Verket spänner över trettio år, och med hjälp av dessa himmelska uppenbarelser kan man förstå hur Heliga Birgitta tänkt sig att förändra världen.


En sista grupp utgörs av domstolsscenerna, där uppenbarelserna befatta sig med avlidna personers öden, dessa uppenbarelser är utformade som rättegångsprocesser, förda inför den himmelska domstolen.


Heliga Birgitta är en av många starka och ofta lärda kvinnor och nunnor som från 1000-talet och framåt utövade vad man frestas kalla ett alternativt ledarskap i tidens ledande stormakt; kyrkan. De arbetade på att uppvärdera Jungfru Maria och föra upp mer kvinnliga värderingar på den religiösa agendan. De var bland annat kritiska till den kyrkliga hierarkins prål och ståt som bredde ut sig,
 I Birgittas himmelska uppenbarelser kan man läsa hur Gud klagar hos Birgitta.

”Den här tidens präster har tagit mina tio budord och slagit ihop dem till ett enda. Vilket är detta ord? Räck ut din hand och ge pengar.”

Gentemot korruption och liknöjdhet krävde dessa kvinnor en vardagens religion som omsatte kärleken till Kristus i ett liv fyllt av arbete, bön och barmhärtighetsverk. De hade en viss framgång, från och med 1100-talet ökar antalet helgonförklarade kvinnor, och under Birgittas sekel är ett av fyra helgon en kvinna.


Den protestantiska reformationens män, Martin Luther och Olaus Petri, ogillade starkt hennes Mariacentrerade budskap. Gustav Vasa menade att ”Jomfrue Marie Miölck och Sancte Brijtes oppenbarelser”, hörde till det som skulle bort. Men i den katolska världen fortsatte hon att vara en storhet, 1999 blev Heliga Birgitta europeiskt skyddshelgon.


I Sverige har man sedan länge haft en negativ bild av vårt svenska helgon. Den som angav tonen var självaste Martin Luther (1483-1546). Om han tidigare hade låtit sig övertygas om det gudomliga ursprunget till Birgittas uppenbarelser, menade han sig i efterhand ha kommit på bättre tankar, han ansåg att hon måste vara skvatt galen, ”die tolle Birgit”. Birgitta får ju inte bara uppenbarelser som skildrar Kristus och Marias liv, man kan i de himmelska uppenbarelserna läsa om de stränga uppmaningarna till påvar, präster och prelater samt till världens styrande män, som hon fått mottaga i sina uppenbarelser. Reformationens ledande män i Sverige var knappast hågade att tycka något annat än att detta var påhitt och Birgitta var skvatt galen. Mycket riktigt, på olika sätt förlöjligade och nedvärderade de Birgitta, och det var i och för sig en klok ”protestantisk politik”.


De var inte dummare än att de insåg att det effektivaste sättet att röja väg för den nya läran var att skjuta in sig på den för det reformatoriska Sveriges i särklass populäraste gestalt, den heliga Birgitta. Landets enda kanoniserade helgon och därtill kvinna.


Det kom att skapas en negativ bild av henne efter medeltiden. Varje gång hon kom på tal, dröjde inte länge innan man påminde om vad hon ”egentligen” var för sorts människa; en veritabel satkärring, som emellanåt förfäktade något som hon kallade ”gudomliga uppenbarelser” när hon inte kunde genomdriva sina vanligtvis elaka infall. Då blev nämligen alla spaka och Birgitta fick som hon ville.


Min mening med denna första del av uppsatsen har varit att ge en bild av kvinnans möjlighet att inom den medeltida kyrkan nå ”positionsmakt”, och att belysa att kvinnan under denna tid i historien var högt respekterad. Att kvinnan kunde fylla en sådan viktig funktion som länken mellan människan och Gud, som helgon. Min fokusering på heliga Birgitta, ger en bild av en kvinna som under medeltiden hade rollen som guds särskilda budbärare. Men som under reformationen kom att användas i ”protestantisk politik, förlöjligas och nedvärderas för att röja vägen för den nya läran.

Jag har i denna första del önskat att framhålla den heliga Birgitta, en kvinna, ett helgon som nådde positionsmakt. Den primära källa jag använt för att lyckas med detta är Tryggve Lundens sakliga och poetiska handfasta översättning av den första tryckta upplagan av Birgittas himmelska uppenbarelser. Denna källa har ju direkt anknytning till tiden och ämnet i den här första delen av uppsatsen.


2 Del II; Kvinnoliv under Vasa-tiden


I den andra delen av uppsatsen, kan läsaren ta del av det framväxande samhället under Vasa-tiden. Läsaren kan nu följa hur den nya synen på kvinnan växer fram. Den respekterade kvinnan, helgonet, trängs mer och mer undan genom reformationens framväxt och bilden av kvinnan kommer att förändras från helgon till häxa. Några orsaker till detta tas upp här i del II.

2.1 Vasa-tiden Ca; 1523 - 1611

Sverige, på kung Gustavs tid vid 1500-talets början, var glest befolkat. Uppskattningsvis fanns det i Sverige sexhundratusen människor. Städernas befolkning var liten, omkring sextusen personer, varav många höll boskap. Svin, hästar, kor, får, getter, höns och gäss utgjorde en naturlig del av städernas liv.


Under Gustav Vasas år på tronen ägde fem större uppror mot centralmakten rum, därtill kan läggas Stockholms blodbad - Gustavs eget uppror mot danskarna. Något senare kom avsättandet av Erik från tronen och kampen mellan Sigismund och hertig Karl vid seklets slut. Allt detta sammantaget gör århundradet till det mest upprorstäta i modern svensk historia.
 Vid inledningen av 1500-talet hade skråväsendet börjat få fastare form i landet. Tidigt ute att organisera sig var yrken som, skomakare, skräddare, bagare och smeder.


Kyrkan och dess mäktiga internationella organisation började utgöra ett hot mot framväxten av en stark statsmakt. Det fanns skäl för kungen att överväga att reducera kyrkans ekonomiska makt och överföra expertkunskap från kyrkan till staten. Inte minst kunde detta vinnas genom att reducera de två viktigaste kyrkliga ledningsfunktionerna: domkapitlet och klostren.
 Gustav Vasa valdes den 6 juni år 1523 till rikets konung efter att ha lovat att stödja och bevara den katolska tron, samt följa gällande lag och beskydda landets invånare. Men redan året därpå ägde kyrkliga visitationer rum som lede till stora konsekvenser för klostrens verksamhet på flera håll i landet.


Omvandlingen i Sverige under 1500-talet kan också beskrivas som kulturevolution. I stället för en kultur som prioriterade bön och kontemplation – och såg sådana aktiviteter som viktiga för stat och samhälle – så får vi under seklet en kultur för vilken den praktiska nyttan var det primära värdet. Klostrens nytta som skatteobjekt insåg Gustav Vasa givetvis omedelbart. Än bättre skulle det vara för staten att få kontroll över deras egendomar.


2.2 Klostren


De medeltida klostren började under 1500-talet att utsättas för påtryckningar, dels från kungen som ville reducera både klostren och kyrkans ekonomiska ställning, dels den avundsjuka och misstänksamhet som började visa sig hos befolkningen. Klosterfolken hade lovat att leva ett enkelt gemensamt liv, utan privat egendom och under ett visst mått av fattigdom. Denna fattigdom var naturligtvis relativ. Stora befolkningsgrupper levde i större armod än klosterinvånarna och även om nunnan och munken levde ett enkelt liv så såg befolkningen något annat. Klostren var rejält byggda av sten och tegel, med stora utrymmen och många gårdar och hus.


Vid tiden för Gustav Vasas trontillträde fanns det drygt femtio kloster i riket. Av ännu existerande lämningar vet vi att många av dessa kloster var betydande anläggningar. De tog emot pilgrimer, de drev skolor och sjukhus, de stod i frontlinjen när det gällde att introducera ny teknik i landet och hade internationella kontakter. Omkring ett tjugotal klosterskolor drevs av munkar eller nunnor.
 Klosterbiblioteken var de utan jämförelse största biblioteken i landet. Under medeltiden hade kyrkorna och klostren inte enbart en, vad vi skulle kalla ”religiös” funktion. Det andliga var integrerat i allt det övriga; i religion, kultur, konst, jordbruk, utbildning, och som tillika med sociala och juridiska uppgifter bildade en helhet.


Vid Vadstena kloster, orden som grundades i Birgittas visioner, framgick det tydligt hur orden skulle fungera. En abbedissa skulle styra hela klostret. Hon representerade ju Maria, och precis som Guds moder var apostlarnas drottning, så skulle abbedissan vara hela klostrets ledare.


Det är här i klostren som kvinnor får sin möjlighet till kunskap och bildning. Kristnandet och klostren öppnade en ny bildningsväg för kvinnan, d v s gav ett alternativ till hennes reproduktiva roll. Heliga Birgitta satte själv sina döttrar i kloster för att fostras i ”heliga seder”, här ingick bland annat undervisning i läsekonsten.
 Skövlingen av den gamla klosterkulturen i Sverige, som inleddes på allvar 1523 genom stängningen av kartusianklostret i Mariefred och avslutades med att Birgittinersystrarnas utvisning till Polen 1596, bör givetvis ses som ett utslag av det reformatoriska tänkandet.


2.3 Reformationen och Olaus Petri

Prästen Olaus Petri, kom att bli svenska kyrkans reformator. Han började predika reformationens idéer omkring 1520, och kom då att få i uppdrag av Gustav Vasa att verka för reformationens genomförande i Sverige. Därför attackerade han den katolska kyrkan, som var den organisation som stod i vägen för honom.
 En katolsk tradition som hårt ut sates för reformationens attacker var klosterväsendet, Olaus Petri utgav 1528 skriften ”Om klosterlefverne”. Tankarna kring lag och nåd intog inte den främsta platsen i Olaus Petri förkunnelse, det centrala för honom var istället den lutherska så kallade skriftprincipen – den princip som säger att endast det som står i bibeln är ofelbart. Olaus Petri var sålunda angelägen om att göra skarp åtskillnad mellan Guds ord i Bibeln och (katolska) kyrkans läror och påfund. De senare är enligt Olaus, mänskligt påfund som därför i princip kan förkastas. I skriften ”svar på okristligt sändebref” Som är Olaus Petris starkaste skrift försvarar han den lutherska läran och det som kommer att bli till reformationen i Sverige.

I sin kritik av ordenslivet uppehåller sig Olaus Petri med förkärlek vid klosterbyggnadernas dyrbarhet – ”klostren liknade mer slott än enkla kristna bostäder”. Vidare gör sig klosterfolket, enligt kritiken, märkvärdiga genom kläder och seder, fastor och tideböner, kort sagt genom sin gärningsfromhet.


”Man övergiver sitt eget och lever i lättja och fåfänghet av annan mans svett och arbete, och när man ser rättsliga till, då är det märkliga rikedomar, som klosterfolken kalla fattigdom”


Klostren menar Olaus Petri vidare är mänskliga påfund, något som enligt hans sätt att se på saken gör att de egentligen inte har något existensberättigande. Hela det moderna klostersystemet är kort och gott emot Guds vilja och strider mot. 32


”Then Cristeliga troo som Christus och Apostlarna predikat”


Olaus Petri nöjer sig inte med dessa allmänna påhopp, utan riktar in sig på nunnorna. Han menar att dessa gör sig skyldiga till ”hjärtats okyskhet”, de ger presenter som ger en glimt från en svunnen vardagsvärld, d v s:


”Nunnorna har för vana att giva manfolk örtakvastar, kransar och näsdukar. Snacka med manfolk, skriver dem gärna till, läsa gärna deras skrivelser, vilja att de skola leva dem i åminnelse”


Många av de lösa anklagelser som på detta sätt kom att cirkulera rörande ordensfolkets liderlighet under denna tid skall nog främst ses som ett propagandainslag i stridens hetta, men det kom att ge resultat.


Mild är Olaus dock inte mot svensk medeltids mest framträdande person, den heliga Birgitta, som hade blivit helgonförklarad av påven. Birgittas inflytande i Sverige hade inte minskats efter hennes död 1373: hennes uppenbarelser hade utgivits på latin, svenska och andra språk, hennes klosterorden hade spritts över Europa och det hade utvecklats en kult kring henne, med kyrkliga hymner, målningar, skulpturer och Birgittaaltare.


Olaus ställer sig helt avvisande till Birgittas utsagor. Han är överhuvudtaget negativ till utombibliska uppenbarelser - sådana kan lika gärna vara djävulens verk, påpekar han - och att Birgitta skulle vara ett Guds språkrör menar han vara uteslutet. Hennes revelationer innehåller nämligen sådant som enligt reformatorn inte är den rena läran. En av dessa icke-lutherska punkter är just maningen till uppror mot kungen; en sådan order kan aldrig komma från Gud, anser Olaus. Han drar därför slutsatsen att det inte kan ha varit jungfru Maria som Birgitta talade med. I de polemiska breven till den danske munken Paulus Helie, som författades på 1520-talet, ger han också uttryck för sin åsikt att Birgittas uppenbarelser inte är från Gud utan från djävulen.

För svenska medborgare kom det att bli förbjudet att tillhöra den katolska kyrkan – ett ”brott” som från år 1617 var belagt med dödsstraff.


2.4 Vidskepelser


Samtidigt som protestantismen avskaffades eller omtolkade många av de katolska sakramenten, förstörde reliker och förbjöd vallfärder, så befäste och fördjupades många i våra ögon vidskepliga åsikter. Detta märks främst vad det gäller, kvinnan och hennes roll som trollpacka och häxa.


Lutherdomens försvarare betraktade folket som genomdränkt av allsköns vidskepelse. Denna övertro betraktades av den nya kyrkans män som avgudadyrkan och således som en kvalificerad form av sacrilegium – hädande av det heliga. Där sådant förekom kunde hela nationens existens vara hotad. Den gudomliga vreden kunde väckas och drabba folket så som en gång skett med Sodom och Gomorra.

I en talande sats sammanfattar ärkebiskopen Olof Swebilius i sin katekes dessa farliga vidskepligheter som att:


”Tå man tilbeder sool, Månan och Himmelens Häär, Englar, afsommnade Helgon, Helgonens Beläte och aflewor, eller söker help af Diefwulwn och hans wärktyg, såsom Trollpackor (häxor), Löfwjerskor, skogzråå, Tomtegubbar och mera sådant.”

Man kan av citatet se hur populär folklig katolsk helgonkult, utomkristen dyrkan av himlakroppar och gammal folktro på tomtegubbar, skogsrå och trollpackor av Swebilius vävs samman till ett paket av djävulens förvillelse.

Paradoxalt nog tycks protestantismens många utfall mot katolska kulturbruk ha förstärkt folkets magiska aktiviteter. På sina håll i Sverige fanns det efter religionsomvandlingen ”ett stort antal” personer som med olika typer av hemtillverkade signerier, böner och besvärjelser sökte skydda såväl människor som boskap och arbetsredskap.


Det är i den Kristna kulturens mark det begrepp långsamt kommer till utveckling som under 1400 - 1600-talen, trolldomsprocessernas tidevarv förbands med ordet häxa. I den klasiska forntidens saknas detta begrepp, och det existerar inte heller under den tidiga medeltiden i den omfattning och med den speciella innebörden varmed det framträder under 1500-talets början.


I de kulturperioder som domineras av trolldomsprocesserna hade ordet samma makt som dynamiten i våra dagar. Ville man bringa en medmänniska i olycka, kunde man kasta ett ord i hennes väg, och därmed var det lätt att tillintetgöra liv och välstånd. Farligare än alla andra beskyllningar, tillmälen och skällsord var det lilla ordet häxa. Blåkullafärderna var på denna tid det allmänna samtalsämnet. Med monoton enformighet upprepades samma berättelser ute och inne, av hög och låg, och aldrig har elaka tungor sladdrat om ett begärligare ämne eller under tacksammare förhållanden spritt förtalets gift.
 Vem har ej hört Blåkulla omtalas? Nu ler vit åt blotta ordet. Men dessa kvinnor skrattade inte, de som stod åtalade för häxkonst, och bortförande av barn till Blåkulla.


Människorna har för länge sedan vaknat ur en av djävulstrons ohyggligaste mardrömmar, begreppet häxa har bleknat, men som ett torrt ormskinn skvallrar ordet häxa med sin fonetiska uttrycksfullhet om den tid då det ännu hade liv och fylldes av det värsta gift mänskligt förtal någonsin frambringat.


2.5 Reformationens häxor


Trollpackorna eller häxorna, folkets tämligen oskyldiga idéer kring trollpackorna gick ut på att dessa besatte ”krafter”, något som kunde vara till nytta enligt dåtida föreställningar när det gällde att hela människor och boskap och när man hoppades på en god skörd. Farligt kunde det bli om ”kraften” i destruktivt syfte vändes mot någon eller något. Den här sortens föreställningar demoniserades nu successivt i mötet med den lärda världen som ansåg det bevisat att mörkrets furste kunde ta människor i besittning för sina ondskefulla syften.

De första tydliga stegen i denna riktning hade tagits under årtiondena före reformationen. Beryktad är handboken för inkvisitorer ”Häxhammaren”, skriven av två tyska dominikaner (med kyrkligt godkännande 1487). Den tidiga moderna demonologin uppstod alltså i skärningspunkten mellan en klerikal och en folklig kultur.


Häxan är enligt ”häxhammaren” en sådan från Gud avfallen människa som; förnekar den högste, avsäger sig hans nåd, ingår förbund med den lede, ger sig åt honom med liv och själ, bedriver otukt med djävulen, besöker hans samlingsplatser och sabbat, av honom erhåller gifter och i egenskap av hans trogna undersåte och medhjälpare utför hans befallningar, plågar eller bringar om livet människor eller djur och med den av djävulen givna trolldomsmakten anställer oväder och skada på fält och ängar, på skogar och trädgårdsland och med sina konster förvirrar förloppet av naturkrafternas gång. En sådan eländig varelse är icke värd en kristen människas misskund utan var och en måste betrakta det som gudstjänstligt att med alla medel förhjälpa densamma till ett rättmätigt straff.


I ”häxhammaren”, står bland annat:


”Allt häxeri kommer av köttlig lusta, och den är hos kvinnan omättlig”

Synen på den kvinnliga sexualiteten som ett farligt hot fanns grundlagd i kristendomen sedan århundraden. Nu kom den väl till pass. Historiskt sett har uppfattningen om kvinnan som bärare av den farliga sexualiteten varierat i styrka. Även om formuleringen gjordes tidigt är det först under 1500- och 1600-talet som den får sina mest uttalade uttryck. Det skedde både genom större hårdhet mot ogifta och icke trolovade mödrar - och mot kvinnor över huvud taget - som i häxprocesserna, blåkulla färderna och barnbortförandet gav de svenska processerna deras speciella karaktär.
 Men det var alltså först under 1500-talet och 1600-talet som de mest motbjudande utslagen av vidskepelse, och då sanktionerade av kyrkan, grasserade i alla samhällsskikt. I Sverige kom omkring trehundra kvinnor att drabbas av häxprocesser och flera av dem brändes på bål.

Under senmedeltiden och reformationen är det kyrkan och den kristna överheten som definierar brottet. Om alltså trolldomen i huvudsak bibehållit sin relativt enkla, medeltida karaktär, medförde dock reformationen att formen för de rättsliga behandlingarna av brotten förändrades. Reformationen hade på straffrättens område medfört att staten iklätt sig huvudansvaret för stävjandet av religiösa förbrytare, vilket man ansåg att häxor och trolldom var. Men dessa föreställningar svarade mot ett religiöst behov, som den nya kyrkan och reformationen inte förmådde tillfredställa hos allmogen. Linderholm pekar på magins roll som alternativ folklig ideologi hos allmogen utanför den nya officiella religionen. Detta oskrivna system av magiskt bruk betydde stark konkurrens för den nya kyrkan med dess etiska och religiösa krav.


Många forskare menar att detta fenomen tar form samtidigt som det gamla medeltida samhället är på väg att upplösas och en ny samhällssyn och uppfattning om människan började ta form.


2.6 Pastorskan anklagas för häxkonster

Det kanske största rättsfallet i Gävle var anklagelserna mot kyrkoherden Petrus Fontelius hustru Katarina Bure. Kyrkoherden i Gävle Petrus Fontelius, var gift med Katarina Bure. Allvarliga rykten började förmäla att kyrkoherdens fru förde borgmästarens barn till Blåkulla, Det sades att kyrkoherdens hustru redan från barndomen var övad i trolldom. När dessa rykten varit i gång under en tid och sannolikt debatterats i samhället, började en mängd barn i staden kasta sina beskyllningar på kyrkoherdens hustru, som nu drogs inför rätta. Många skyndade till hennes försvar, men som vanligt stod sig den anklagade illa gentemot barns beskyllningar. Barnen berättade det vanliga att de i Blåkulla blivit omdöpta, skurna i fingret eller ansiktet och ”med blod inskrivna i en bok”, att kyrkoherdens hustru lärt dem förbannelseböner, att hon i blåkulla ätit, dansat och sammanlegat med den onde osv. Pastorskan Katarina Bure förnekade frimodigt alla dessa beskyllningar, under förmodan att barnen blivit ”lockade och tubbade att vittna mot henne”.


Pastorskan Katarina Bures egna barn infann sig vid rätten och avvisade alla den beskyllning som riktats mot deras mor. Men rätten menade att ”ingen av barnen hade med tår visat” att de på något vis vore ledsna till sinnet. Den 9 mars 1675 dömdes hon till döden. Dock fann rätten skäligt för ”det goda extime”, hon tillförne haft, och då hon vore en förnämlig mans hustru, att benåda henne med kyrkogården”. Med det menades att hon efter halshuggningen slapp begravas på rättsplatsen. Redan några dagar innan domen över Katarina Bure avkunnades, hade fem förmenta trollpackor avrättats, av vilka fyra efter exekutionen blivit brända på bål. På detta sätt blev kvinnor anklagade, dömda och avrättade för förment häxkonst i Sverige under 1500-1600-talet.


I denna andra del av uppsatsen, har man kunnat ta del av några av orsaker till varför kvinnosynen förändras under Vasa-tiden, för att ytterst leda till de framväxande häxprocesserna. Min mening har här varit att få fram de stora förändringar som påverkade kvinnans liv under Vasa-tiden, för att läsaren ska se det uppenbara i hur synen på kvinnan förändras från att vara ett presumtivt helgon till att bli utpekad som häxa.


I den här andra delen av uppsatsen har mitt primära källmaterial varit, Olaus Petri samlade skrifter och protokoll från trolldoms granskningar. Min tanke med användandet av detta material har varit att säkerställa den direkta anknytningen till tiden och få ta del av författarnas egna texter. Vilket har hjälpt mig att se tendenser till olika tolkningar av det primära källmaterialet som gjorts i de sekundära källor jag använt mig av i denna del av uppsatsen.


Slutdiskussion

När jag nu mer än sju hundra år efter heliga Birgittas födelse försöker komma henne närmare, läser jag om en kvinna vars väldokumenterade liv är fyllt av jordiska sysslor och andligt liv, barnafödande – åtta barn- och praktiska ekonomiska och politiska aktiviteter. Dessutom, under de sista trettio levnadsåren, präglat av visioner där Kristus och Jungfru Maria uppmanar henne att skapa en modell för ett bättre samhälle. Hon var helt klart en världsförbättrare, hon såg roten till det onda hos den enskilda människan och det var genom denna insikt hon ville försöka förbättra världen. Efter sin död blev hon Sveriges enda officiella helgon. Men det fanns i Sverige flera kvinnliga helgon, som dock inte blev kanoniserade i Rom.

Var reformationen positiv eller negativ för kvinnor? Man kan tänka sig att den starkare statsmakten har inneburit att kvinnors möjligheter att agera självständigt och offentligt har beskurits. Särskiljandet mellan manligt och kvinnligt skall därigenom ha blivit större under Vasa-tiden. Man kan tillskriva protestantismen ett negativt inflytande eftersom möjligheten till ett religiöst liv inom kyrkans hägn upphörde när klostren försvann.

I och med att klostren stängdes så försvann den väg kvinnan under medeltiden hade skapt för egen bildning. Övertygelsen att kvinnor varken hade någon plats eller funktion utanför äktenskapet förklarar det kraftfulla motståndet mot undervisning för kvinnor som följde i och med att klostren stängdes.


Inga nya utbildnings alternativ för kvinnor erbjöds, ty kvinnan kunde inte ha någon nytta av utbildning i den en roll Gud och naturen hade tilldelat henne. Det låg ingen ekonomisk vinning i att utbilda kvinnor och utbildade kvinnor kunde lätt förlora sitt värde på äktenskapsmarkanden. Risken med lärdom för kvinnor var även att kunskapen kunde höja henne över hennes, av reformationen, tilldelade plats.

Orsakerna till häxprocesserna är flera, men man vet att det materiella tillståndet i Sverige under denna tid var svårt och kärvt. Den stora allmogen led svårt av svält och dåliga skördar. Andligt sett var det heller inte bättre ställt. Prästerna predikade en mörk förkunnelse, där en sträng gudom och en ond djävul kämpade om de fattiga människornas själar. Djävulstron var mycket stark och det var egentligen ingen som tvivlade på satans realitet och makt, skräcken var mycket stor inför vad satan kunde hitta på.


En förklaring till häxprocesserna tar sikte på ideologiska element i det kristet feodala samhället. Det var den patriarkala kvinnosynen som gav upphov till häxbålen, och det var kyrkan och dess män som stod för den ideologiska produktionen. En senmedeltida fransk författare skriver att:

”Eva är ett ofullkomligt djur utan trohet, rättvisa, respekt eller stadga.”

Har man den synen på kvinnan, då kanske det inte är så konstigt att män kunde döma henne till döden för ”häxkonster”.

Med min uppsats hoppas jag ha belyst det faktum att kvinnan i historien har haft ”status och/eller stigma”, och att detta har varit starkt knutet till den officiella religionen.


I uppsatsen använder jag mig av begreppet ”positionsmakt”, det tydliggör den status som kvinnan under medeltiden hade möjlighet att uppnå, till skillnad från reformationens kvinnor som råkade ut för social klasskillnad och brännmärktes som häxor.

Könsmakt
positionsmakt


Om man använder sig av denna uppdelning av dessa två begrepp så framgår det tydligt, att männen i historien alltid haft könsmakt. Det är den manliga överordningen som följer av den självklara könsmakten. Kvinnan hade ”positionsmakt” under medeltiden, till exempel som helgon, men ”positionsmakten” är föränderlig. Detta kan man tydligt se när man tar steget in i reformationen, där kvinnans möjlighet att nå ”positionsmakt” tas ifrån henne.


Den heliga Birgitta är ett tydligt exempel på en kvinna som uppnådde ”positionsmakt” dels som helgon efter sin död, men även medan hon levde hade hon ”positionsmakt”. Birgitta är den första kvinnliga profeten, som en profet ur gamla testamentet kallas denna stormans änka och åtta barns mor att vara Guds brud och språkrör. Detta gav henne ”positionsmakt” inom den katolska kyrkan. Heliga Birgitta är en av många starka och ofta lärda kvinnor som från 1000-talet och framåt utövade ”positionsmakt” i tidens ledande stormakt; Kyrkan.

Men under Vasa-tiden och genom reformationen och främst Olaus Petri kommer den kvinnliga positionsmakten att vitra sönder. Nu kom man att skapa negativa bilder av Birgitta, ett effektivt sätt att svart måla denna medeltida populära kvinna, var att på olika sätt förlöjliga och nedvärdera henne, hon var inget annat än en elak stormanna änka, som föregav något som hon kallade ”gudomliga uppenbarelser”. Många av de lösa anklagelserna som kom att cirkulera om Birgitta och ordensfolket, och då främst nunnorna, under denna tid skall nog främst ses som ett propaganda inslag i stridens hetta, men det kom att ge resultat. Kvinnan förlorade sin ”positionsmakt.

Sammanfattning

I den mån källorna tillåtit, har meningen med den här uppsatsen varit att tittat på orsaker till vad som hände kvinnan; som vara medeltida helgon – men blev reformationens häxa.

I del I av uppsatsen, ges en bild av det medeltida Sverige, för att sen fokusera på helgon och då speciellt heliga Birgitta, som efter sin död blev Sveriges enda officiella helgon.

I del II av uppsatsen ges en kortfattad bild av ett svenskt samhälle i förändring, och berört några bidragande orsaker till den förändrade kvinnobilden, som slutligen leder fram till kvinnan som häxa. Klostrens nedläggning, där mycket av kvinnans tidigare möjligheter att ha en position inom kyrkan gick förlorad. Gör här en koppling till reformationen och Olaus Petri, vår svenske reformator, och vad han kan ha tyckt om kvinnan och kyrkan. Slutligen lägger jag fokus på reformationens häxor, och häxprocesserna.


Sålunda har syftet varit att, med denna uppsats, beskriva hur det kommer sig att synen på kvinnan radikalt förändras från att vara kvinnligt helgon som folk tillbad, till att bli onda häxor som man under folkets jubel brände på bål. Det framgår i uppsatsen hur attityderna till kvinnan har varit intimt beroende av den officiella religionens föreställningsvärld och deras värderingar.


Käll- och litteraturförteckning

Källor


Den heliga Birgittas: ”Himmelska uppenbarelser”, består av fyra band som 1957 blev översatt till modern svenska. Malmö: AB Allhem.


Ur: ”Meddelanden av Gestriklands Kulturhistoriska Förening 1926” (Protokollen från trolldomsgranskningarna I, Gefle 1675). Handlingar rörande 1600-talets häxprocesser förvaras i Gefles rådhusarkiv.


Olaus Petri skrifter, tolv stycken utkom åren 1526-28, dessa ingår i ett band av 3 böcker utgivna och översatta till modernare svenska 1914. Uppsala: Almqvist & Wiksell.
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