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This study is about the contemporary historical usage of Martin Luther with the 

purpose of discovering how his life and theology is described, how the historical 

usage takes its shape in the present time and how the results of the study can be 

understood in relation to the Swedish curriculum and the values it contains.  

 

The study bases it’s theoretical outlining on previously conducted studies in the 

field of historical usage and production in the field of Swedish church history, 

and a previously done study by professor in dogmatic Carl Axel Aurelius that 

researches usage of Luther in Sweden throughout the past four centuries. The 

theory and method used by Aurelius is applied to my own study.  

 

The result of the study shows that the usage of Martin Luther in the contemporary 

literature can be said to use a common ground when it comes to his theology, but 

it also shows difference in the usage. In general, it can be said that the differences 

are smaller than the similarities  
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1 Inledning 

När man ser namnet på detta examensarbete kan man luras till att tro att det är en 

undersökning som handlar om reformatorn Martin Luther och om reformationen, vilket är helt 

fel! Det här är en undersökning av hur det religiösa historiebruket av Martin Luther ser ut i 

samtiden. Undersökningen handlar alltså inte om reformatorn Luther som var där och då utan 

om hur Luther förstås och brukas här och nu, och vad det kan säga oss om det faktiska rum 

där historien skapas. På vilket sätt kan det då hävdas att detta är en historisk undersökning? 

Jo, det kan hävdas genom att historia inte är något som sker där och då utan är en samtida 

process som sker i nuet och att det är genom denna process bilder av det förflutna processers 

(tolkas) för att göra samtiden förståelig (orientering) och också för att ge perspektiv på 

framtiden. Med detta arbete avser jag också att utöka och tillföra till den svenska 

kyrkohistoriska forskningen genom att använda mig av teoribildning kring religiöst 

historiebruk och religiöst historiemedvetande som är ett relativt okänt och outforskat område 

inom den svenska utbildningskulturen. Min ödmjukaste önskan är således att mitt egna lilla 

arbete blir en pusselbit i hur historiedidaktisk teoribildning kan stärka upp svensk 

kyrkohistoria. Även om jag själv inte vågar drista mig till att ens påstå att jag är i närheten av 

den akademiska nivå som författarna till både litteraturhänvisning eller de som utgör mina 

källor är. Arbetet bör därför inte ses som något annat än en modest önskan om att tillföra 

något relevant till ett forskningsfält och en akademisk disciplin som jag har funnit mig själv 

dragen till.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att genom undersökningen av fyra böcker där Luthers person 

och/eller teologi är huvudämnet undersöka den samtida bilden av Luther, det religiösa 

historiebruket av Luther samt att tolka resultatet av undersökningen i relation till skolans 

värdegrund utifrån ett lärarperspektiv.  

 

1) Hur framställs berättelsen om Luthers liv och teologi? Finns det återkommande teman som 

är gemensamma hos flera författare? Vad fokuserar man på i hans teologi? 

 

2) Hur och varför formas det religiösa historiebruket som det gör kring Luther? 
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3) Hur kan undersökningens resultat tolkas och förstås utifrån ett lärarperspektiv satt i relation 

till skolans läroplan? 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Det normala i en uppsats är att skribenten använder sig av rubrikerna teori och tidigare 

forskning, jag har dock valt att avvika ifrån den gängse rubriksättningen eftersom att det som 

uppfattas som relevant teoribildning också är relevant som tidigare forskning. Den logiska 

följden av detta är att de två rubrikerna blir ett och att relevant teoribildning från tidigare 

forskning diskuteras löpande under denna rubriken. Främst bygger de teoretiska 

utgångspunkterna på kyrkohistorikern och f.d. biskopen Carl Axel Aurelius forskning kring 

Lutherreceptionen i Sverige under fyra sekler, men annan forskning som anses relevant lyfts 

också in (viktigast är kyrkohistorikerna Carola Nordbäck och Jakob Dahlbacka).  

 

1.2.1 Det självklara i tiden och tvärsnitt som metod 

Aurelius är författare till Luther i Sverige: Den svenska Lutherbilden i Sverige, från 2015. 

Boken kan och bör betraktas som en ovärderlig teoretisk utgångspunkt för mitt eget arbete 

eftersom att det jag de facto gör är att analysera Lutherbilden under det nuvarande seklet (som 

inte behandlas i Aurelius verk). Därför känns det som självklart att jag hämtar inspiration från 

dels den metod och teori Aurelius brukar sig av, dels att jag också betonar vad som skiljer 

mitt arbete ifrån Aurelius och således hur den är motiverad ur ett forskningsperspektiv. Det 

som undersöks i boken är de olika tidernas självklarheter (det självklara i tiden), alltså det 

implicita, och hur detta kan skådas genom Luther, samt hur dessa självklarheter är 

föränderliga över tid och inom olika grupperingar.1 Det som åsyftas är alltså att penetrera 

texten och få tillgång till det som präglar diskursen och den underliggande tankefiguren. 

Aurelius lånar in begreppet tankefigur från sociologen Johan Asplund som menar att 

begreppet har två innebörder, för det första är de komplexa som exempelvis förlåtelse och 

kärlek som kan innehålla flera föreställningar som försonande, förstående och ovillkorlig. För 

det andra förändras tankefigurer långsamt över tid. Tankefigur i Aurelius bemärkelse är de 

fundamentala och självklara mönstren för tolkning och orientering i tillvaron vilket påverkar 

livshållning och ger förbestämda handlingsmönster.2 Tolkning och orientering är som bekant 

också ledord inom historiedidaktiken. Som exempel på en samtida tankefigur och ett utfall av 

                                                 
1 Aurelius, Carl Axel, Luther i Sverige: den svenska Lutherbilden under fyra sekler, 2., rev. och utök. uppl., Artos, 
Skellefteå, 2015, s, 10–11.  
2 Aurelius, Carl Axel, Luther i Sverige: den svenska Lutherbilden under fyra sekler, s, 13.  
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tolkningen kärlek är handlingen kyss, som tolkas som en kärlekshandling. Tolkningen att 

kyssen är en kärlekshandling är underförstådd i kulturen, ett exempel kan vara kindpussen 

mellan mor och son, ett annat kyssen mellan två älskande. Det här visar också att kärlek kan 

beskriva flera olika relationer och att kyssen som kärlekshandling kan utföras med olika 

intentioner. Det som dock verkar avgörande för att kyssen i detta fall är en kärlekshandling 

avgörs av dessa motiv, kyssen kan exempelvis också symbolisera död och svek, dödskyss och 

judaskyss.  

 

Detta visar på komplexiteten i begreppet tankefigur, som visar på riktigheten i Aurelius 

användning av begreppet men också dess svårighet att använda som analytiskt redskap 

eftersom det alltid föreligger en svårighet och osäkerhet i om man lyckats penetrera en text 

och fångat in det implicita. För att lyckas med detta krävs att bilden breddas genom att flera 

röster får göra sig hörda, något Aurelius är medveten om och därför gör han både längdsnitt 

och tvärsnitt i historien när han undersöker Lutherbilden.3 Med tvärsnitt menar han att skilda 

och olika röster inom de undersökta tidsepokerna (början av de fyra seklerna efter 

reformationen) ska komma fram och att man genom komparation av dessa kan filtrera fram 

om det finns en gemensam tankefigur, och med längdsnitt avses självklart spridning över flera 

århundraden. Det här är ett metodologiskt angreppsätt (längdsnitt lämnas dock ute) som jag 

avser att ta till vara på i min egen undersökning genom att låta flera författare med skilda 

perspektiv utgöra materialet. Det är därför av stor vikt att ta till vara på Aurelius utgångspunkt 

att inte enbart arbeta med material från kyrkligt och akademiskt håll, eller material som enbart 

tillkommit i kölvattnet av jubelfirande.4 Detta vill jag tro är av yttersta vikt för min egen 

undersökning som rör sig i en samtid där identitet och religion dels inte har samma självklara 

koppling till Svenska kyrkan som tidigare, dels inte har samma auktoritet över mänskliga 

relationer, tankevärldar, allmänna debatten och livet rent generellt. Utifrån detta kan man 

fråga sig vilka uttryck och sidor som tillskrivs denna tidens Luther. 

 

För att bättre visa på hur Aurelius teori och metodik kommer tillämpa i uppsatsen visar jag 

hur metoden tillämpas i Aurelius kapitel om Lutherbilden i början av 1600-talets Sverige, där 

Luther sällan nämns och där Gustav Vasa istället är den gudomligt inspirerande ”wundermän” 

och också får agera som ”reformator och salvator”.5 Vilket får innebörden att Vasa är den som 

                                                 
3 Aurelius, Carl Axel s, 14. 
4 Aurelius, Carl Axel s, 17. 
5 Aurelius, Carl Axel s, 34–42. 
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beskrivs ha återinfört Guds heliga ord som nu predikas över hela riket, men först efter att han 

frigjort folket från den danske tyrannen Kristian II och det papistiska tyranniet. Detta kan 

kopplas samman med att den förhärskande föreställningen, eller tankefiguren i tiden är den 

s.k. försynstron som utgår ifrån att Gud agerar genom försyn, eller Guds omsorg, Guds 

omtanke. Med detta åsyftas att Gud aktivt förvaltar (visar omsorg över) sin skapelse som 

helhet.6 Det är alltså en ständigt närvarande Gud som lägger sig i mänskliga göromål, skapar 

balans och motverkar det onda, och detta kan Gud passande nog göra genom särskilda 

”wundermän”. Aurelius påvisar att detta synsätt inte är unikt för Sverige utan samma tro på 

”wundermän” finns i Tyskland och Danmark med skillnaden att man där brukar Luther som 

wunderman, olika utslag av samma sätt att tänka som han uttrycker det, vilket återigen visar 

på operationaliserbarheten i begreppet tankefigur.7  

 

Detta får utgöra utgångspunkten för min bakåtblick men att jag därtill lägger till ett 

socialhistoriskt perspektiv som bygger på Linda Ojas och Göran Malmstedts forskning om 

förställning om magi och kyrkotukten  under 1600- till 1700- talet respektive stormaktstiden, 

där man visar på överhetens pedagogiska nit att föra ut den Lutherska ortodoxin i landet i ett 

gigantiskt folkfostringsprojekt övervakat av kyrkan.8 Båda påvisar att ortodoxin stötte på 

patrull hos befolkningen där katolska och andra typer av rituella handlingar och 

föreställningar fortsätter förekomma. Jag vill ta tillvara på det här perspektivet som visar på 

vikten av att analysera och ifrågasätta harmoniseringar som görs när någon brukar historien.  

Harmoniseringen är det som uppkommer i hjärnan för att tillrättalägga processen på ett sådant 

sätt att individens egna historiska medvetande implicit framkommer, t.ex. när Gustav II Adolf 

skriver ett edikt 1621 där Gustav Vasas utnämnande som hövitsman får stå som utgångspunkt 

för jubelfirandet av reformationen i Sverige. I ediktet beskrivs Gustav Vasa som ”hjälten som 

befriade det förtryckta fosterlandet, fördrev tyrannen Christian II, gjorde väck det papistiska 

mörkret och såg till att folket fick se det evangeliska ljuset”.9 För Gustav II Adolf var detta 

säkert ett logiskt uttalande som stämde väl överens med hans egen politik och historiesyn, 

men utifrån ett  sentida (vår tid) forskningsperspektiv var detta knappast sant och man kan 

                                                 
6 Aurelius, Carl Axel, s, 29–32. 
7 Aurelius, Carl Axel, s, 38–42. 
8 Oja, Linda, Varken Gud eller natur: synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige, B. Östlings bokförl. 
Symposion, Diss. Uppsala: Univ.,Eslöv, s, 21–26 och Malmstedt, Göran, Bondetro och kyrkoro: religiös 
mentalitet i stormaktstidens Sverige, Nordic Academic Press, Lund, 2002, s, 17–22. 
9 Aurelius, Carl Axel, s, 22–23.  
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hävda att reformationen är en betydligt längre och mycket mindre harmonisk process.10  

Harmoniseringen skvallrar också om människors historiska medvetande, som ska förstås som 

en process som äger rum i samtiden men som agerar som en tyst process i bakgrunden vars 

funktion är att göra samtiden begriplig utifrån en bakåtblickande orientering.11 Genom att 

analysera harmoniserande moment i historiebruket kommer vi således närmare det historiska 

medvetandet och det implicita i tiden.  

 

1.2.2 Religiöst historiebruk och historiemedvetande 

Med dessa utgångspunkter i bakhuvudet bör jag också närma mig det samtida materialet, med 

uppgiften att söka efter det självklara i min egen samtid vilket ironiskt nog görs genom 

undersökningen av hur det förflutna beskrivs och hur samtiden skapar harmoniseringar i 

produktionen av sina egna Lutherbilder. Till hjälp för arbetet tillförs även kyrkohistorikern 

Carola Nordbäcks självreflexion om att varje försök att beskriva Luther resulterar i en slutsats 

om att hennes egna tolkning av Luther bygger på hennes egna urval av densammes teologi.12 

Vilket Nordbäck menar är ett selektivt urval som gjorts av henne och alla andra som försöker 

göra Luther meningsfull för samtiden. Detta tas tillvara av mig genom tumregeln att 

författarna måste förstås, inte enbart förklaras. Min egen utgångspunkt för detta är att 

författarna låter sin Luther agera på ett sätt som för dem är meningsfullt, logiskt och rationellt. 

Nordbäck står också för ytterligare tänkvärda och värdefulla tankegångar som gör 

historiedidaktiska tankegångar mer funktionella i kyrkohistoriska sammanhang. Ett sådant 

tillskott är att evigheten adderas som tidsdimension för att göra historiskt medvetandet till ett 

mer funktionellt begrepp inom en kyrkohistorisk kontext.13 Dimensionerna blir alltså nu, då, 

sedan och evigheten och jag är villig att hålla med om detta, eftersom att varje försök att 

förstå kristendom och dess uttolkare betyder kontakt med en diskurs där evigheten är en 

självklar och betydelsefull del av världsförståelsen, förväntningar på framtiden och en 

föreställning om hur något var för länge sedan. Detta motiveras mest logiskt utifrån 

erkännandet av att entiteten Gud och de domäner han huserar i utifrån en normativ 

uppfattning av kristendom innebär att Gud dels står utanför tiden och att Gud rör sig och 

                                                 
10 Berntson, Martin, Kättarland: en bok om reformationen i Sverige, Artos, Skellefteå, 2017 s, 275–279. 
Berntsson sammanför forskning som gjorts de senaste decennierna och gör synen på en snabb reformation 
svår att köpa.  
11 Karlsson, Klas-Göran i Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till 
historiedidaktiken, 2., [uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s, 46–51.  
12 Nordbäck, Carola, När kyrkan blir på riktigt, Svensk Kyrkotidning, 2012-12-14, s, 491.  
13 Nordbäck, Carola i Claesson, Urban & Neuhaus, Sinikka (red.), Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk 
från nationsbygge till pluralism, Makadam, Göteborg, 2014, s, 32.  
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existerar på flera dimensioner onåbara för människan. På detta sättet är Gud också evig, vilket 

kan antas vara implicit underförstått både hos författarna utifrån en västerländsk förståelse av 

Gudsbegreppet men också något som är implicit i Martin Luthers världsförståelse.  

 

Till teoribildning hämtas också inspiration från den finlandssvenska kyrkohistorikern Jakob 

Dahlbacka och hans doktorsavhandling Framåt med stöd av det förflutna som behandlar det 

religiösa historiebruket hos den österbottniska religionsfrihetsförespråkaren Anders Svedberg. 

Det mest relevanta hos Dahlbacka för min egen del, är att dels ta tillvara på diskussionen 

kring ”slutet på historien” och ”historiens återkomst” där han refererar till Klas-Göran 

Karlsson och Jörn Rüsen, dels att ta tillvara på den teoribildning Dahlbacka ändå erbjuder 

kring religiöst historiebruk och historiemedvetande. Det av särskilt intresse är historiens 

återkomst där man menar att historieintresset hos gemene man ökat samtidigt som historia 

som vetenskap varit på fall ända sedan efterkrigstiden.14 Detta är långt ifrån en hemlighet och 

det vi beskådat är snarare slutet på ”the great narratives/den stora historien [min idiomatiska 

översättning]” och upplyftande av ”the small narratives/de små historierna [min idiomatiska 

översättning]” alltså att människor idag väljer ut vad de själva vill läsa om i historien och att 

ingen historiesyn därför längre kan göra avkall på den sanna historien, eller att det skulle 

finnas personer som i tyngden av sin profession bättre tolkar historien. Nej, samtiden präglas 

snarare av allas rätt att tolka och rätt att hävda sin historia. En vandringsutställning som Vi är 

romer eller alla de program som sänts på SVT om samer de senaste åren är talande exempel 

på detta. Samtidigt lever vi i en samtid där människor verkar få det allt svårare att komma 

överens med varandra i den allmänna debatten, nästan som om de diskuterar förbi varandra då 

de föreställer sig världen utifrån sina egna historiesyner som i mångt bottnar i en önskan om 

att skapa den egna individen. Men kan det kanske vara så att det här kan antas bygga på en 

gemensam tankefigur som alltså är det självklara i tiden?  

 

Vi tar nu istället och lägger fokus på Dahlbackas tankar kring religiöst historiebruk, så ser vi 

vad som kan vara relevant att lyfta in. Jag börjar med att utgå ifrån definitionen Dahlbacka ger 

som är att religiöst historiebruk är var historien brukas (oftast i en religiös gemenskap) och av 

vem den brukas (oftast av religiösa aktörer).15 Jag vill dock mena att detta inte räcker. Det 

som gjorts är att det fastlagts att vem som helst kan vara brukaren, jag vill dock lägga till en 

                                                 
14 Dahlbacka, Jakob, Framåt med stöd av det förflutna – Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg, Åbo 
universitet, Åbo, s, 2015, s, 39–41.  
15 Dahlbacka, Jakob, Framåt med stöd av det förflutna – Religiöst historiebruk hos Anders Svedberg, s, 31.  
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dimension om vad religiöst historiebruk används till. Min tes är att religiöst historiebruk 

används för att förstå och tolka historiska händelser/personer utifrån en religiös 

förståelsehorisont, en person som Luther eller ett dokument som Augsburgska bekännelsen är 

goda exempel på när ett religiöst historiebruk blir relevant att tala om, för kan man beskriva 

någondera utan att tillämpa någon form av religiöst historiebruk? Troligen inte eftersom 

Luthers livsverk är oförståeligt utan den religiösa dimensionen, precis som den Augsburgska 

bekännelsen tillkomst är helt omöjlig att förstå utan en förståelse för skillnaden mellan 

katolskt–protestantiskt och de sprickor som uppstått i Tyskland som en följd av publikationen 

av Luthers 95 teser. Med andra ord tror jag inte det är genomförbart eller önskvärt att 

undersöka den samtida Lutherbilden utan att ta hänsyn till det religiösa historiebruk som 

ovillkorligen bör äga rum när en person som Luther ska tolkas och förstås. Av relevans för det 

religiösa historiebruket kring Luther är också att ta tillvara på kyrkohistorikern Sinikka 

Neuhaus tolkning av Jörn Rüsen, där Neuhaus i sin tolkning särskilt betonar vikten av hur 

brytpunkter i historien framställs.16 Detta beror på att man i tolkningen menar sig kunna se en 

skillnad mellan ett föreställt då och nu, vilket ofta resulterar i att man beskriver vad den 

diskontinuiteten beror på. Vilket för mig blir en intressant utgångspunkt eftersom Luther 

oftast framställs och uppfattas som en person som skapade diskontinuitet i historien genom 

både sin handling och sitt tankegods. Talande för detta är att en del i övergången från det 

medeltida till det tidigmoderna Sverige ofta uppfattas ske genom införandet av Lutherska 

läror och brytningen med påven, hur påverkar detta sättet som vi beskriver mannen bakom 

dessa läror?   

 

1.3 Metod 

För att närma mig texten krävs det en kvalitativ analys av texten som söker efter det holistiska 

i framställningen. Detta erfordrar alltså analys av hur Luthers liv och gärning framställs, men 

att även kontexten han rör sig i och hur han framställs i relation till andra människor lyfts in 

för att skapa just en heltäckande bild av hur Luther brukats av de olika författarna. Analysen 

stärks även upp med en komparativ ansats. Hur skiljer sig de olika författarnas bruk åt, varför 

skiljer de sig och beror likheter/skillnader på att författarna lutar sig mot samma typ av bruk 

samt finns det gemensamma och återkommande teman hos de olika författarna? Jag avser 

alltså att fånga in både det kontextuella och innehållsmässiga i bruket av Luther och som 

redan nämnts under föregående rubrik använder jag mig även av det Aurelius kallar att dra ett 

                                                 
16 Neuhaus, Sinikka i Claesson, Urban & Neuhaus, Sinikka (red.), Minne och möjlighet: kyrka och historiebruk 
från nationsbygge till pluralism, s, 49–50.  
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”tvärsnitt”, vilket redan beskrivits men som kort kan summeras igen. Att dra ett tvärsnitt i min 

bemärkelse innebär att flera författare får komma tills tals och att syftet med att använda sig 

av flera författare är att det blir enklare att åskådliggöra samma eller olika bruk av Martin 

Luther. Jag väljer också att inte gå in med i förväg formulerade mallar för analys eftersom att 

detta kan styra analysen i en icke-önskvärd riktning där mallarna får styra hur författarnas 

bruk definieras istället för att låta författarnas bruk i efterhand leda till klassificering av 

bruket.  

 

1.4 Material 

Det materialet jag tänkt undersöka är Hjärtpunkten, från 1995 av Carl Axel Aurelius, Luther 

själv, från 2004 av Birgit Stolt, Luther – Om kamp och frihet, från 2016 av Carl Magnus 

Adrian samt Frihet, jämlikhet, reformation, från 2016 av Per Svensson. Böckerna har valts ut 

utifrån ett kriterium om att de ska sätta Luther i fokus och ta ett helhetsgrepp kring 

reformatorns liv och/eller teologi, med andra ord ska inte skilda delar av Luthers liv eller 

Luthers tycke i en specifik fråga stå i fokus. Undersökningen gör inget avkall på att försöka 

fånga in en heltäckande bild av den samtida lutherreceptionen eftersom detta är både för 

omfångsrik och tidskrävande för att rymmas inom undersökningens begränsningar, man bör 

betänka att en av de förmodade vinsterna med undersökningen är att visa på funktionaliteten 

av historiedidaktisk teoribildning inom kyrkohistoria.   

 

2 Undersökning  

I undersökningen presenteras varje författare var för sig, analys och komparation sker löpande 

genom texten och man bör veta att författarna inte presenteras i kronologisk ordning utan 

snarare utifrån akademiskt hemvist vilket resulterar i att språkvetaren Stolt kommer först följt 

av teologerna och klerkerna Adrian och Aurelius för att avsluta med journalisten och 

redaktören Per Svensson. Jag har tagit mig själv rätten att dela upp varje rubrik i 

underrubriker med romersk numrering där jag även tagit mig friheten att namnge dessa vilket 

jag gör i samtliga fall utom när det gäller Stolt eftersom jag ansett hennes egna 

rubriksättningar vara funktionella, varje rubrik kommer också att avslutas med en 

sammanfattning   
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2.1 Luther själv 
Professor emerita i tyska vid Stockholms universitet och hedersdoktor i teologi Birgitta Stolt 

publicerade 2004 sin bok Luther själv – Hjärtats och glädjens teolog via Artos förlag. Boken 

utgår direkt ifrån primära källor från Luthers hand alternativt nedtecknade i direkt anslutning 

till Luther, som Stolt översätter och diskuterar löpande i sin bok med den röda tråden att den 

svenska samtida bilden – och då främst bilden i pressen – är en vrångbild av reformatorn där 

Luther målas upp som en tråkighetens apostel ständigt hetsande till arbete, sittandes på din 

axel viskandes förmaningar i ditt öra.17 Stolt har svårt att känna igen denna Luther och menar 

att den svenska bilden är ett unikum bland Lutherska länder. Med sin bok vill hon därför 

motarbeta denna vrångbild och istället lyfta fram en Luther som förespråkade livsglädje och 

det mänskliga behovet att känna med hjärtat (hjärtat intar en annan betydelse i Stolts Luthers 

föreställningsvärld, mer om det senare). Den röda tråden kännetecknas också av intellectus et 

affectus (intellekt och känslor) där Stolt lyfter fram att affectus i den svenska 

Lutherreceptionen hamnat i bakvattnet till intellectus, trots att Luther allt som oftast betonade 

värdet av affectus över intellectus.18 I boken får läsaren också stifta bekantskap med en av 

reformationens stora portalfigur och likaledes Luthers nära medarbetare Philip Melanchthon 

som trots att han är författare till den Augsburgska bekännelsen – det viktigaste 

bekännelsedokumentet i Svenska kyrkan, nu som då! – helt försvunnit ur det allmänna 

medvetandet vilket är något Stolt reagerar på och faktiskt tillägnar Luther och Melanchthons 

relation ett helt eget kapitel! Stolt har som bekant valt att arbeta direkt med källmaterialet och 

det finns två saker att säga om detta. För det första kringgår Stolt att nyttja sig av 

sekundärkällor, som hon flertalet gånger visar på de facto censurerar och tillrättalägger 

Luthers tankegångar, och på så sätt kommer hon också väldigt nära Luther. För det andra har 

Stolt gjort valet att arbeta med ”den äldre Luther” och materialet kommer uteslutande från 

tiden efter Luthers familjebildning med Katharina von Bora, alltså efter 1525. Valet motiveras 

av Stolt med att den äldre Luther oftast framställts som en grinig och bitter gubbe som nästan 

är väsensskild från den unga rebellen som gick i strid mot hela den katolska överheten. Denna 

bild vill Stolt nyansera och komplettera.19  

 

 

 

                                                 
17 Stolt, Birgit, Luther själv: hjärtats och glädjens teolog, Artos, Skellefteå, 2004, s, 25–27.  
18 Stolt, Birgit, Luther själv: hjärtats och glädjens teolog, s, 10.  
19 Stolt, Birgit, s, 13–14.  
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I Kallelsens Glädje  

I det första kapitlet behandlar Stolt den i Sverige uppfattade relationen mellan Lutherdom och 

arbete – Luther på axeln – som Stolt menar kan härledas till hur den Lutherska kallelsetanken 

uppfattats i Sverige som hon sedan jämför med det hon själv hittar hos Luther, för att sedan 

förklara hur det blev som det blev. Stolt menar att man i Sverige skapat denna artificiella 

relation mellan kallelsen enligt Luther och det dagliga arbetet, som i hennes syn är en falsk 

dikotomi. När jag läser Stolts utläggning gör både jag och Stolt en intressant iakttagelse som 

skvallrar om ett talande generationsgap mellan oss födda på nittonhundratalet (beroende på 

när!) och det är att Stolt lyfter fram en morgonpsalm man sjöng i skolans morgonbön vars text 

lyder ”Verka tills natten kommer, kallelsens verk är stort”.20 Detta har troligen precis som 

Stolt påpekar påverkat äldre generationer – exempelvis min kära mormor Inga som är född på 

30-talet – men som troligen är en okänd psalm och företeelse för många födda på den andra 

halvan av 1900-talet. Relevant att fråga sig – men som inte kan besvaras här – är hur stor 

relevans denna kallelsetanke har idag i det bredare folklagret. Givet att det kan antas att 

kunskapen om och det tillskrivna värdet av psalmer, kristendom och den lutherska 

kallelsetanken idag är betydligt lägre än vad den varit för tidigare generationer. Stolt garderar 

sig förvisso med att det är en äldre generation som kan anses ha påverkats mest av denna 

uppfattning om luthersk arbetsmoral, men vad innebär en äldre generation, vart ska den yttre 

gränsen för detta dras? För sakens skull och utifrån exemplen Stolt ger så får vi anta att 

generationen som åsyftas är de födda före andra världskriget – Stolt använder Astrid Lindgren 

och Ingvar Carlsson som exempel, båda födda före andra världskriget, Lindgren till och med 

före det första. Luther tillskrivs vara upphovsman till denna generations strikta arbetsmoral 

och om man ska tro på pressen verkar Luther snarast ha varit en slavdrivare som pådyvlade 

ständigt arbete, ja till och med så illa att det skulle vara ”till gamle Luthers belåtenhet” att 

dubbelarbetande kvinnor sliter som hästar enligt Stolt.21 Ytterligare exempel från pressbilden 

ges och det återkommande temat verkar vara Luthers avsky mot glädje, fritid, semester och 

allting som skulle kunna uppfattas som glädjande och lättjefullt, en ytterst asketisk och stram 

moral med andra ord. Men stämmer verkligen detta frågar sig Stolt, förespråkade inte Luther 

frälsning genom ”tron allena” inte gärningar?22  

 

För att söka svaret på sin fråga börjar Stolt med att härleda den etymologiska betydelsen av 

ordet arbete i Sverige och hon härleder att ordets ursprung kommer från lågtyskans ”arbt” 

                                                 
20 Stolt, Birgit, s, 26. Psalm nr. 585.  
21 Stolt, Birgit, s, 26–27. 
22 Stolt, Birgit s, 28.  
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som kom till Sverige under medeltiden i och med tyska hantverkares inflyttning till Sverige. 

Stolt menar att ordet från början har en positiv konnotation som kan jämföras med det 

fornnordiska ”verka” som har en negativ konnotation och åsyftar tungt arbete inom 

jordbruket.23 Med tiden tar dock arbete över som gängse term och betecknar både tungt och 

lättare arbete, Stolt poängterar att man måste betänka de då rådande skillnaderna mellan den 

tyska och svenska reformationen, Luther var och förblev en stadsbo som främst skrev och 

verkade inom en stadsrörelse medan reformationen i Sverige var en långsam process i ett 

agrart och konservativ jordbruksland.24 Jag tolkar detta som att Stolt vill visa på att Luthers 

bruk av ordet arbete har en positiv konnotation och främst syftar på borgerliga yrken i en 

stadsmiljö, något som dock blir ”lost in translation” när samma tankegångar ska översättas till 

agrarlandet Sverige där arbete främst uppfattades som betungande och slitsamt jordbrukande. 

Vilket också bör kunna härledas till Stolts utgångspunkt om att den svenska reformationen 

från början intog och gick sin egna väg i jämförelse med andra länder. 

 

I kontrast till den mörka Lutherbilden som tecknats i pressen vill istället Stolt teckna en 

betydligt positivare bild av reformatorn och hon vill lyfta fram glädjen och demokratiseringen 

i Luthers kallelsetanke. Den gamle munken vill först och främst göra upp med tanken att det 

andliga ståndet skulle ha en vocatio, en kallelse, och således utföra arbete som var Gud mer 

behagligt än världsligt arbete.25 Nej, Luther verkade istället för en demokratisering av 

kallelsen och menade att alla stånd hade förpliktelser mot Gud och således blir uppdelningen i 

världsligt och andligt arbete en falsk dikotomi. Jag ser det som att Stolt genom denna tolkning 

av Luther också krattar manegen för att enkelt kunna koppla samman Luthers syn på 

kallelsen, det allmänna prästadömet och att vägen till frälsning går genom tron allena och att 

detta kommer till var och en oavsett stånd. Vilket hon också delvis gör, men det hon lägger 

särskild tonvikt på är Luther som en sann demokrat, pedagog och en folkets man som förstod 

att om man skulle nå ut till folket var det genom att tala deras språk, därför skulle hans 

bibelöversättning till tyska lyssna noga på ”modern i huset, barnen på gatan och menige man 

på torget”.26 Den Luther som här framträder är alltså en som förstår sig på att tala till folk som 

folk, med en demokratiserad syn på kallelsen och frälsningen som kommer var och en till 

dels, så länge de bara tror, vilket av Stolt framhävs som en för sin tid unik förmåga som 

Luther besatt.  

                                                 
23 Stolt, Birgit, s, 28–29.  
24 Stolt, Birgit, s, 30.  
25 Stolt, Birgit, s, 31.  
26 Stolt, Birgit, s, 31–32.  
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Stolt väljer också att lyfta fram Luthers syn på arbetsplikten och även hans kritik mot munkar 

och då främst de från tiggarordnar (Luther själv hade varit munk i augustinerorden). Kritiken 

låg i att varje människa som hade förmågan var kallad att arbeta inom sitt stånd. De som 

undantages från denna kallelse till plikt är de som förhindras av kroppslig svaghet eller lyte. 

Vilket får Luther att se rött när han kritiserar fullt friska munkar som genom sitt tiggande tar 

av de behövandes allmosor.27 Samtidigt vill Stolt betona att Luther inte har en sammanbiten 

och hård pliktmoral, det viktiga är och förblir tron och det är genom tron som människan kan 

känna glädje, tacksamhet och verksamhetslust så till den graden att de efter morgonbönen 

med glädje går till sina arbeten.28 Stolt fortsätter att måla upp en kontrasterande bild gentemot 

pressbilden och det vore synd och skam att kalla hennes Luther för en tråkighetens apostel! 

Den röda tråden betecknas som en glädjens man och att arbeta kan och bör vara något 

glädjefullt i Stolts tolkning av honom, ja Luther tillskrivs till och med vara anledningen till att 

tyskans ”arbeit” fått en ljus klang i protestantiska trakter.29 Den återkommande tematiken i 

kapitlet kan summeras som arbetsglädje, frälsning genom tron allena och Stolt lyfter även in 

att Luther ansåg syndafallet upphävt genom Jesu offer och lidande vilket åter gjort arbete till 

något glädjande, vilket tyvärr helt fallit ur den svenska lutherreceptionen.30 Ibland kan jag 

tycka att Stolt är onödigt hård och att hon pådyvlar den svenska receptionen alldeles för 

mörka drag baserat på en sentida pressbild.  

 

Det ges också exempel på att Luther var emot att arbeta för mycket och att detta baseras på 

budet om sabbaten, men också att Djävulen kunde lura i vassen och vara den som pushar för 

att man ska jobba för mycket, vilket av Stolts Luther ses som girighet.31 Vilket leder Stolt 

vidare till att Luther faktiskt såg ytterst positivt på fritid. Av särskilt stort intresse är när Stolt 

ger en direkt översättning av Martin Luther och sätter den i relation till den första 

översättningen av bordssamtalen gjorda av Aurifaber år 1566. Skillnaderna är påtagliga och i 

Stolts översättning framträder en Luther som ser positivt på att en människa som mår dåligt 

kunde trösta sig med både mat och dryck, ja till och med ”tankar på flickor” vilket är mycket 

ofrommare än Aurifabers översättning där tankar på flickor helt tas bort och mycket läggs till 

                                                 
27 Stolt, Birgit, s, 33–35.  
28 Stolt, Birgit, s, 34.  
29 Stolt, Birgit, s, 36.  
30 Stolt, Birgit, s, 37–38.  
31 Stolt, Birgit, s, 42–43.  
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för att göra Luther mer from och asketisk.32 Stolt går så långt som att hon kallar detta för 

historieförfalskning, och hon driver genom hela boken en linje om att Luther från början 

censurerats och ibland helt sonika plockats bort. I hennes mening är det därför inte så konstigt 

att bilden blivit så negativ, allt det positiva, glädjande och roliga har plockats bort ifrån 

reformatorn och kvar har en argsint och krävande gubbe stått. Frågan kan dock aktualiseras 

hur mycket av Sverige befolkning som verkligen delar denna mörka uppfattning av 

reformatorn? 

 

II Den tyska reformationens reception i Sverige 

Kapitlet behandlar hur den tyska reformationen mottogs i Sverige, men också den svenska 

reformationen och dess reformatörer, den Augsburgska bekännelsen och även Philip 

Melanchthon. Kapitlet inleds med att Stolt fastlår att den svenska reformationen och dagens 

svenska kyrka trots att den betecknas som ”evangelisk-luthersk” är ett unikum som skiljer sig 

från Tyskland och övriga Skandinavien. 33 Stolt lyfter även in att hon upprepade gånger fått 

höra från tyska vänner att ”ni är ju katoliker” baserat på interiörer och hur en svensk 

högmässa ser ut, vilket får mig att fundera på hur mycket detta präglar hennes egna 

framställning av Luther. Hon följer dock upp detta med att fastslå att det Lutherska arvet i 

Sverige inte lika mycket verkar anses påverka gudstjänsten som moralen, attityder och själva 

livskänslan.34 Stolt fortsätter alltså den röda tråden från föregående kapitel, men hon avser nu 

att ta reda på när och varför det svenska unikumet uppstått och vänder således blickfånget 

bakåt för att förklara och förstå nuet. Innan bakåtblickandet konstaterar Stolt dock att Luther 

länge var osynlig i den svenska reformationsreceptionen, för att sedan ”återupptäckas” i och 

med pietismen och nå sin höjdpunkt under denna rörelse för att bibehålla en ljus bild kring sig 

i det allmänna medvetandet fram till efter andra världskriget då ”luckan öppnades under” allt 

tyskt i Sverige.35 Den negativa bilden av Luther menar hon verkar ha uppkommit i pressen 

under 80-talet.  

 

Enligt Stolt är det utmärkande för den svenska reformationen att den till övervägande del är 

politisk och inte teologisk i sin karaktär, den genomdrivs av Gustav Vasa med motivet att 

tillskansa sig politisk och ekonomisk makt på bekostnad av kyrkan, vilket också verkar 

förklarande till varför Vasa och inte Luther lyfts fram som den stora reformatorn (Vasa ville 

                                                 
32 Stolt, Birgit, s, 43–46.  
33 Stolt, Birgit, s, 49–51.  
34 Stolt, Birgit, s, 50.  
35 Stolt, Birgit, s, 53.  
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inte ha någon konkurrens).36 En annan sak som utmärker den svenska reformationen är att det 

är en långsam process där Lutherskt tankegods enbart används när det passar regentens 

realpolitiska motiv och när det väl görs nämns inte Luther, exempel som ges är tankegods om 

lydnad mot överheten som passar helt perfekt att nyttja sig av. Stolts argumentation och 

poänger känns igen från Aurelius, Luther i Sverige är verket som åsyftas, och det förvånar inte 

när hon också gör referat till just Aurelius. Den huvudsakliga poängen är att Gustav Vasa 

länge lyftes fram som Sveriges reformator (vilket känns igen från Aurelius) och att 

reformationsprocessen främst är realpolitiskt präglad (vilket ligger helt i linje med den 

samtida forskningsfronten). Det som främst känns igen i det allmänna medvetandet bör vara 

Gustav Vasas roll som landsfader som än idag bör kunna betraktas som cementerad, knappast 

konstigt med tanke på hur många århundraden detta har pådyvlats folket, men av särskilt 

intresse är att Stolt argumenterar utifrån linjen att det Lutherska tankegodset passerade tre 

filter innan det nådde församlingen, dessa tre sägs vara 1. Gustav Vasa, 2. Våra svenska 

reformatorer, Stolt lyfter främst fram Olavus och Laurentius Petri och de viktigaste 

skrifterna,37 samt 3. det konservativa svenska folkets reaktion, som enligt Stolt kräver ett helt 

eget avsnitt.  

 

Hur Gustav Vasa har fungerat som ett filter har redan behandlats, men det bör också 

framhållas att Stolt lyfter fram honom och kungarna som följer därpå som ett sorts 

”överfilter” som inte kan frikopplas ifrån de andra filtren. Vilket känns logiskt eftersom 

kungamakten var det högsta beslutsfattande organet i Sverige under perioden. När det gäller 

inledningen av den svenska reformationen lyfts Olavus Petri fram och Stolt poängterar att han 

studerat i Wittenberg åren 1516–1518 och kan antas ha hört Luther predika i staden. Däremot 

kan det inte beläggas att han studerat för Luther eller varit i kontakt med honom, vilket skiljer 

Petri från den danska reformatorn Johann Bugenhagen som av Stolt betecknas som ”fjärrstyrd 

av Luther”.38 Att den svenska reformationen sticker ut markeras alltså direkt. 

Argumentationen fortsätter i linje med den fastslagna röda tråden av att reformationen i 

Sverige främst var politisk. Stolt framhåller att utgångspunkten i den svenska reformationen 

som bekant var Gustav Vasas maktambitioner och att de utlösande faktorer som gjorde sig 

gällande i Europa, som avlatskrämande och dylikt som Luther reagerar hårt gentemot, inte är 

relevanta i Sverige. Därför blir det också logiskt att Olavus Petri filtrerar och censurerar 

                                                 
36 Stolt, Birgit, s, 54–59. 
37 Stolt, Birgit, s, 56.  
38 Stolt, Birgit, s, 57–59.  
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Luthers polemiska skrifter eftersom han inte anser dem vara relevanta för det svenska folket, 

ja att de till och med kan anses vara skadliga för de som är svaga i tron, men som redan 

nämnts behålls de delar som passar Vasas realpolitiska ambitioner.39  Det anförs ytterligare 

exempel på hur Luther suddas ut.  Hans Bibelöversättning får i Sverige namnet Gustav Vasas 

Bibel och att den i princip är en översättning av Luthers tyska översättning göms undan i 

förordet, ja det enda stället där Luther får stoltsera med sitt namn är på lilla katekesen och det 

är kanske därför Luther för många kopplas samman med skola, tvång och plugg frågar sig 

Stolt.40  

 

Överlag tecknar Stolt en bild av en för den svenska reformationen osynlig person, men vid 

läsning finner jag något ytterst intressant som delvis motsäger Stolts delvis underförstådda 

linje om svenskar som kryptokatoliker. Jag tänker på Luthers och Laurentius Petris inställning 

till tre olika inslag i kyrkliga ceremonier: de nödvändiga, de frivilliga (adiafora) och de 

förkastliga. Av särskilt intresse är adiafora där Stolt själv säger att Svenska kyrkan än idag 

ligger närmare lutherskt tankegods än tyska protestantiska kyrkor där man efter Luthers död 

förkastade tanken kring adiafora. Adiafora är enkelt förstått inget som är nödvändigt, men det 

är inte heller något ont och kan utövas så länge man inte tillskriver det ett värde av att vara 

nödvändigt. Med andra ord bör det inte betraktas som olutherskt eller katolskt att liturgiska 

kläder och dylikt brukas i Sverige, men att detta blir svårförståeligt för tyska besökare som 

baserat på en annan reformationsprocess och historia ser detta som ”katolskt” medan det i 

Sverige motiveras av ”fäders bruk”. Stolt går faktiskt själv in i den här diskussionen och 

menar att man i Tyskland hade ett behov av att synligt distansera sig ifrån katolska bruk 

eftersom katoliker och protestanter verkade i samma områden, medan detta behov aldrig fanns 

i det religiöst homogena Sverige som också hade en konservativ bondebefolkning som var 

tämligen förtjust i sina religiösa sedvänjor.41  

 

För att summera kapitlet som till övervägande del inte handlar om Luther kan det sägas att 

Luther till stor del var osynlig i den svenska reformationen där Gustav Vasa agerar som den 

store reformatorn i en process som är mer politisk än teologisk. Det stämmer att Luther sällan 

nämns, men jag måste instämma i det som fastslagits av Aurelius och det är att Luthers 

betydelse och plats i det allmänna medvetandet aldrig kan underskattas till följd av att hans 

                                                 
39 Stolt, Birgit, s, 60.  
40 Stolt, Birgit, s, 64–65.  
41 Stolt, Birgit, s, 69–73.  
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namn stod på lilla katekesen som alla förväntades känna till! Jag vill mena att Stolt förbiser 

denna detalj och att Luther till följd av detta ändå inte var helt osynlig. Ett funktionellt sätt att 

beskriva det bruk av Luther Stolt lyfter fram bör vara ett icke-bruk, som i korthet innebär att 

man medvetet väljer att inte bruka sig av en historisk person eller händelse. Det är också detta 

historiska icke-bruk av Luther i den svenska reformationsprocessen som Stolt beskriver och 

reagerar mot.  

 

III Luther och Melanchthon 

Luther var självklart inte den enda reformatorn som agerade i Tyskland, men som en följd av 

hur osynlig Luther varit i den svenska reformationsreceptionen är det enligt Stolt inte 

förvånansvärt att vännen, kollegan och likaledes ytterligare en portalfigur till reformationen 

Philip Melanchthon i princip är osynlig för alla som står utanför det teologiska facket.42 

Därför anser hon det vara motiverat att undersöka deras relation samt Melanchthons betydelse 

för reformationen i Tyskland och Sverige. Det sistnämnda kommer dock nämnas i korthet av 

mig eftersom det inte är motiverat att diskutera bruket av Melanchthon i denna uppsatsen, 

men det ändå är på sin plats att stundtals göra detta eftersom hans persona ibland får stå som 

kontrast mot Luthers. Stolts bruk av Melanchthon är också intressant eftersom hon till 

skillnad från de andra dels för en djupare diskussion om honom, men främst för att hon också 

sätter Luther i relation till just Melanchthon och således blir det intressant att analysera den 

relation hon målar upp. Inledningsvis slår Stolt fast att Luther var ”reformationens profet, 

banbrytare och drivande kraft” men att det är Melanchthon som systematiserar hans teologi 

och även den som författar det avgörande teologiska dokumentet inom rörelsen (Augsburgska 

bekännelsen).43 I relationen Luther–Melanchthon är ett återkommande tema hos Stolt att 

Luther är en stridens man som aldrig väjde från konflikt medan Melanchthon var en 

försiktigare diplomat som bättre förstod sig på politik än Luther, något som Stolt låter Luther 

själv säga och som han i hennes översättning sätter stort värde på hos Melanchthon.44 Man 

kan fråga sig varför Melanchthon ska ha en plats i en bok som i grunden handlar om Luther, 

vilket blir en gäckande fråga vid läsningen av Stolt, men samtidigt kan jag också se det som 

motiverat eftersom att det stämmer precis som Stolt säger att Luther är den person som känns 

till i Sverige medan Melanchthon lyser med sin frånvaro i det allmänna medvetandet. Det är 

också intressant att se den Luther som Stolt låter växa fram i relationen med kollegan och 
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vännen Melanchthon, hon menar exempelvis att Luther var den av de två som hade förmågan 

att jämka i deras inbördes relation, kanske hör detta samman med åldersskillnaden mellan de 

två?   

 

I relationen Luther–Melanchthon får vi också i Stolts berättelse stifta bekantskap med Luther 

som själavårdare som brevväxlar intensivt med en Melanchthon som håller på att knäckas av 

tyngden riksdagen i Augsburg kom att lägga på hans axlar. I denna brevväxling ser vi en 

Luther som ständigt förebrår Melanchthon för hans bristande tillit till Gud och att han måste 

lära sig att släppa taget och låta händelseförloppet utvecklas utefter Guds vilja.45 Den röda 

tråden i Luthers teologi kan sägas vara beständig i tanken på tron allena och Stolt väljer att 

lyfta fram en själavårdare som utgår ifrån denna tanken vilken återkommer flera gånger i 

brevväxlingen. Det religiösa historiebruk av Luther som kan tillskrivas bör redan nu kunna 

fastslås vara centrerad kring denna grundsats, vilket är en poäng Stolt knappast är ensam om 

att göra, men det är noterbart hur konsekvent och återkommande denna tanke är i hennes bruk 

av Luther.  I relationen Luther–Melanchthon ska det slutligen lyftas fram en sista noterbar sak 

ifrån Stolts framställning och det är konflikten mellan Luther och humanismen (och 

humanisterna) som Stolt delvis låter gestalta genom relationen Luther–Melanchthon. I Stolts 

framställning beskyller Luther Melanchthon för att ägna sig åt filosofi istället för tro, vilket 

går rakt emot Luthers uttalande om ”Philosophia est error in theologia”, eftersom 

utgångspunkten för filosofi är intellektet medan teologin utgår från hjärtat. 46 Alltså att filosofi 

i grunden är inkompatibel att svara på grundläggande teologiska frågor eftersom 

utgångspunkten för förståelsen aldrig fullt ut kan besvara frågan, eller kanske snarare att man 

söker med felaktiga verktyg.  

 

Luther förespråkar i denna framställning som bekant en ”hjärtats teologi” vars innebörd för 

Luther utgår från det latinska cor som i den bemärkelsen står för hela den mänskliga 

upplevelsen och känslan, hjärtat blir alltså ett holistiskt begrepp som omfattar hela persona 

och inte enbart känslolivet i denna bemärkelse.47 Utifrån denna förståelse är det inte heller 

ologiskt att Luther dels polemiserar mot humanisterna och skolastikerna som han menar 

försöker inskränka betydelsen av cor till att enbart syfta till en intellektuell upplevelse, vilket 

Luther angriper utifrån en ståndpunkt att tron på Gud ska vara helhjärtad, i denna bemärkelse 
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46 Stolt, Birgit, s, 113.  
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holistisk. Denna del är central för att förstå Luthers teologi i Stolts framställning där det 

återkommande temat kan summeras som att Luther dels har ett holistiskt synsätt på hur tron 

ska förstås, dels att Luther lägger större tonvikt vid affectus (känsla) än intellectus.48  Luthers 

syn på tro kan summeras med att han går i bräschen mot en tro som enbart bygger på 

intellektet, nej riktig tro ska kännas i hjärtat och för att tron verkligen ska kännas där behövs 

erfarenhet. Vilket kanske inte är konstigt att Stolt framhåller eftersom hon också menar att 

Luther var ”rikt utrustad på känslornas område”. Samtidigt får jag känslan av att den Luther 

som framställs underförstått också passar bra in på Stolts beskrivning av en stridens man, 

vilket kan verka förklarande till varför han så ofta verkar polemisera med de stora orden och 

inte verkar söka försoning. Återigen slår det mig hur konsekvent Stolt är i sitt bruk av Luther 

och hur hon på detta sätt levandegör reformatorn på ett förståeligt och självklart sätt, man får 

känslan av att man kommer reformatorn inpå skinnet medan Stolt blir förvånansvärt osynlig. 

Vilket kanske är talande för den vetenskapliga tradition Stolt står inom, och man ska heller 

inte glömma att detta är explicit uttalat av Stolt i början av hennes bok. Men ibland blir det 

svårt att se vad som är Stolts egna tankar, Luthers tankar och Stolts tolkningar av dessa, de 

flyter liksom ihop. Återigen är det dock otroligt viktigt att förstå denna del av Stolts 

Lutherreception eftersom den är nyckeln till att förstå ”hjärtats teologi” som Stolt tillskriver 

honom och som hon sedan utvecklar i följande kapitel. I mitt tycke kan denna teologin förstås 

utifrån satsen att affectus är symptomatisk på äkta tro eftersom äkta tro i den här bemärkelsen 

inte kan existera utan känslor men att äkta tro inte är beroende av intellectus som kan verka 

hämmande gentemot sann tro eftersom den uppvärderar det mänskliga intellektet gentemot 

något som fullt ut inte kan förstås av människan. Luthers kritik gentemot Melanchthon kan 

alltså säga sig grundas i Luthers förståelse för vad som är grundläggande när det kommer till 

äkta tro.  

 

IV ORDet och förkunnelsen: Den helige Ande och ”hjärtats retorik” 

Enligt Luthers religiositet intar språket en särställning i religiositeten eftersom att Gud dels 

förmedlar sig själv genom ORDet (märk väl att versalerna indikerar skillnaden gentemot 

mänskligt tal) och det är genom språket Guds ord bäst förmedlas och det är det talade ordet 

som är att föredra.49 Som bekant är grunden i Luthers teologi att beröra ”hjärtat”, något som 

görs med hjälp av Ordet, men detta kommer också att innebära att Stolt tillför ytterligare en 

dimension till Luther, nämligen den av en stor retoriker. Luther är som sagt en man som 
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förstod sig på att tala med ”folk på folks vis” och som stod för en demokratisering av tron, 

men för att detta ska bli ett logiskt sammanhängande bruk är det på sin plats att hans 

förståelse för retorik, tal och ord lyfts fram vilket också sker i detta kapitlet. Som brukligt var 

bland den tidens lärda var Luther självklart skolad i retorik och det var en självklarhet för 

honom att inkorporera delecatare, movere och docore (roa, beröra och undervisa) i sin 

predikan och samtidigt göra detta utifrån en medvetenhet om vem man predikade inför 

(sändare – mottagare) med en önskan om att ”tala till hjärtat”.50 På ett funktionellt sätt knyter 

Stolt samman de olika komponenter hon tidigare använt sig av i sitt bruk av Luther och han 

blir mer och mer levande. Hela kapitlet kan enkelt summeras som Stolts sätt att systematisera 

Luther som teolog där hon främst flätar samman de tidigare uppradade röda trådarna till ett 

bredare rep som bättre kan spännas kring reformatorn. Det finns dock en sak till som är 

nämnvärd i kapitlet och det är när Luther tillåts säga ”Så länge en människa inte tror känner 

hon ingenting, då finns den [tron] inte heller i hennes hjärta”.51 Detta stärker självklart den 

röda tråd Stolt drivit konsekvent genom boken, men det för också tankarna till Carola 

Nordbäcks självreflexion om att varje försök att definiera Luthers teologi i slutändan 

resulterar i ett urval av det man själv gillar bäst hos Luther.  

 

V Bönen i liv och lära 

Stolt utgår ifrån en tes om att det vi idag menar med bön inte fullt ut kan överföras till vad 

Luther uppfattade som bön, exempelvis menar hon att bönen hos Luther kan förstås som ett 

”hjärtats samtal” som sker internt och i tystnad med Gud, men också att varje kristen 

människa har en böneplikt gentemot Gud.52 Som man vid en första anblick kan gissa sig till är 

det återigen hjärtat som står i centrum för samtalet med Gud, vilket också är och förblir den 

självklara utgångspunkten för den Lutherska teologin i detta bruk. Bönen är dock mer än bara 

ett samtal med Gud, det är också ett vapen mot djävulen som inte klarar av att höra Guds ord 

samt att det i bönen finns ett kontraktsförhållande som bör klarläggas mellan adressat och 

sändare. Som vapen är det högst funktionellt mot djävulen och då särskilt under ”nattliga 

anfäktelser” (som vi idag skulle beteckna som nattliga ångesttillstånd) som Luther allt som 

oftast plågades av och som ibland till och med resulterat i att han skickat iväg den ”onde med 

en fjärt” något som Stolt hävdar senare censurerats eftersom det ansetts för grovt.53 Här 

kommer också en av de intressantaste röda trådarna i Stolt framställning fram och det är när 
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hon låter dessa mer mänskliga delar av Luther komma fram, i mitt tycke är det bland de 

absolut starkaste sidorna i framställningen eftersom den gör Luther så mycket mer mänsklig 

och levande än om man enbart diskuterar hans teologi eller hans stora görande. I det lilla ser 

vi människan helt enkelt. När det gäller kontraktsförhållande mellan adressat och sändare är 

det glasklart, sändaren är helt underordnad adressaten som har total och oinskränkt makt, 

därför är det påpassligt att knäppa händer, lyfta blicken mot skyn m.m. Det centrala synes 

vara att kroppsspråket ska vara en spegling av den inre känslan.54 Bönen är inte heller 

avgränsad till specifika tillfällen, även om morgonbönen lyfts fram som särskilt viktig enligt 

Luther, och kan utföras när som helst under dagen, verbalt eller internt, ensamt eller i grupp, 

fritt eller färdigformulerat. Notera att den röda tråden är affectus inverkan på bönen.  

VI Husfadern, familjen och katekesen 

I det sista kapitlet lyser människan Luther igenom gång på gång, kanske beror detta på att 

Stolt har valt att beskriva de intima relationer som uppstår mellan make–maka och fader–

barn? Oavsett vad är detta kapitlet det mest välskrivna (i mitt tycke) där hela Stolts 

författarskap och yrkesskicklighet lyser som en sol när människan, maken och fadern Martin 

får träda fram. Äktenskapet mellan Luther och den förlupna nunnan Katharina (Käthe) von 

Bora äger rum 1525, efter att Käthe som den siste bland nio förlupna nunnor som tagit sin 

tillflykt till Wittenberg två år tidigare förs till altaret av mannen som tagit dem under sina 

beskyddande vingar. Talande för äktenskapet är att det inte sker mellan två förälskade 

personer, utan snarare som en överenskommelse mellan två starka personligheter, vilket 

ändock resulterar i ett lyckligt äktenskap där tillgivenhet och humor existerar mellan bägge 

parter. Stolt lyfter flertalet gånger fram hur Luther skojade med sin hustru och refererade till 

henne som ”dominus” och ”mein herr Käthe”, men alltid med glimten i ögat och flera 

exempel ges på hur fäst Luther var vid sin fru.55 Exempel på detta är när Luther säger 

”Epistola ad Galatas är min [älskade] lilla epistel som jag anförtrott mig åt. Den är min Keth 

von Bor”.56 Exemplet säger intressant nog både något om deras relation men också vad Luther 

ansåg om Galaterbrevet. Som bekant högaktade Luther Pauli skrifter och då särskilt 

Romarbrevet och Galaterbrevet varifrån Luthers välkända tankegång om ”rättfärdiggörelsen 

genom tron allena” är hämtad. Att visa Käthe samma tillgivenhet som Galaterbrevet är alltså 

bland det finaste Luther de facto kunde sagt, och detta är talande för Stolts bruk eftersom hon 

inte bara gör Luther till en person som lyfte upp värdet av affectus i ord utan även i handling!   
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Luther blir fader sent i livet (42 år!) och efter detta förändrades hans liv radikalt och det är 

även efter hans inträde i fadersrollen som han reviderar (Luthers) lilla katekesen (till det 

format vi känner den), han kom till och med att likna Guds kärlek till människan med 

faderskärleken, då varken människan eller barnet gör sig förtjänta av den kärlek de erhåller.57 

Detta känns som en logisk vidareutveckling av kärlekens teologi som Stolt så koncist har 

framhållit genom hela sin bok, men att den nu äntligen tar sig en fysisk liknelse i form av 

relationen föräldrar – barn vars kärlek kan liknas vid (dock ändå underställd!) den ovillkorliga 

kärleken som existerar i relationen Gud – människa. Som en följetong i det oförtjänta lyfts 

också syndaförlåtelsen av nåd [allena] in eftersom den de facto alltid är oförtjänt och enbart 

erhålls genom Guds oändliga kärlek. Det är också symptomatiskt att denna förändring i 

Luthers liv leder till att han inkorporerar husfadern i lilla katekesen, tänkvärt är också att lilla 

katekesen är riktad till barn (och enkla [illitterata] människor) och att Luther läst denna varje 

dag med sina egna barn.58  

Det tråkigaste med den gedigna boken av Stolt, den absolut mest innehållsrika av allt mitt 

källmaterial, är dess avslut där Stolt helt sonika väljer att fastslå att förståelsen för Luther är 

kalejdoskopisk och mångtydig, därför måste varje tid söka efter sin egen Luther. Vilket dock 

kanske är just det utmärkande för Stolts bruk av Luther, för vilken människa är inte 

mångtydig?  

2.2 Luther – Om kamp och frihet  
Prästen, Lutherkännaren och Lutherguiden Carl Magnus Adrian fick år 2015 sin bok Luther – 

Om kamp och frihet publicerad vid Argument förlag. Om man ska söka efter en röd tråd i 

boken bör denna vara Adrians personliga möte med Luther och han är helt öppen med att hans 

uppgift är att ”förstå, tolka, använda, omformulera eller helt enkelt lämna”.59 Boken utgår 

också ifrån ett tydligt konfessionellt ställningstagande för protestantisk kristendom och man 

kan även beteckna Adrians bok som den renaste biografin bland de källmaterial jag arbetar 

med. Detta ses tydligast genom att Adrian avser teckna en bild av hela Luthers liv som följer 

en kronologisk ordning från Luthers födsel i Eisleben (i Sachsen-Anhalt) fram till hans död i 

Eisleben. (Det slutade där det började som Adrian vitsigt formulerar det.)  Särskilt talande för 

just Adrians bruk av Luther är att han är väldigt tydlig med när han själv gör tolkningar av 

eller om reformatorn. Ytterligare en sak som är utmärkande i framställningen är att Adrian 

använder sig av ett formspråk passande för guidade turer, vilket kunnat passerat många förbi 
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men turligt för mig är jag själv yrkesverksam guide och jag ska utifrån bästa förmåga försöka 

påvisa för läsaren dels hur man känner igen detta formspråk som skapar en typ av kärnfullhet 

och röda trådar i längre berättelser (så att åhörarna ska orka med att lyssna).  

 

I Barndom och klosterliv  

Luther föddes den 10 november 1483 som den äldste sonen till Hans och Margareta Luther i 

Eisleben, Adrian berättar också att familjen Luther två år senare flyttade till Mansfeldt och att 

den unge Martin där fick vara korgosse. Den unge Martin är någon föräldrarna väljer att satsa 

på och han som ensam i syskonskaran får gå i skolan, där han började banan i Mansfeldt för 

att sedan fortsätta skolgången i Magdeburg och senare Eisenach för att som sjuttonåring 

påbörja de högre studierna i Erfurt där han läste en magisterexamen. Adrian väljer att 

poängtera att Luther blev skolad i retorik, disputation och författande av teser och han flikar 

in att det alltså inte är något uppseendeväckande i publikationen av de 95 teserna (utom det 

innehållsmässiga då) utan att det var kutym i den tidens akademiska värld.60  

 

Än så länge inget uppseendeväckande i Adrians framställning, men berättelsen trappas upp 

och Luther slängs in i de omdanande strömningar som drog genom samhället vid tidpunkten. 

Uppfinningar som Gutenbergs boktryckarkonst, kompassen som allmängods inom sjöfarten, 

den förändrade världsbilden till följd av Columbus upptäckt av Amerika (att Columbus var 

först ifrågasätts [med rätta] på sina håll idag, men det är en helt annan diskussion) och det 

uppsving antiken kom att få i Europa relateras till principen om ad fontes (till källorna).61 Det 

sistnämnda åsyftar humanismen och dess utmanande av den medeltida skolastiken, men det 

av särskilt intresse är att Adrian väljer att beskriva tidens anda som en förändringens tid vilket 

relaterar väl till den teoretiska utgångspunkten att vi är benägna att överbetona förändringar i 

historien när vi rör oss i gränslandet kring två [uppfattade] epoker. Det verkar dock inte som 

att den unge Luther var helt tillfreds med studierna och samma år som han påbörjat sina 

juridikstudier (1505) överrumplas han av ett åskväder i byn Stotternheim, där han skall ha 

skrämts till livet av ett blixtnedslag och där och då ska han ha lovat sankta Anna att bli munk 

om hon hjälpte honom.62 Adrian fyller också skämtsamt i att han vid besök vid platsen (en 

minnessten är rest) noterat att någon lustigkurre gjort upp eld för att markera platsen, här 

kommer också ett exempel på den humor som genomsyrar Adrians framställning och som gör 
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boken minnesvärd och lättläst. Men något som också är ett ”guideknep” [ett retoriskt grepp] 

som man gärna tar till någon gång under guidningen för att bibehålla intresset och även 

markera särskilt viktiga punkter.  

 

Sagt och gjort, Luther blev som bekant augustinermunk i Erfurt vilket inte uppskattades av 

fadern och vi får också läsa om hur Luther plågades av anfäktelser i klostret, att han ofta 

biktade sig och att han uppfattade det som nästan omöjligt att förtjäna Guds nåd.63 Den unge 

Luther betonade gudsfruktan som central vilket plågade honom hårt, men genom kontakt med 

kyrkofadern Augustinus skrifter kom han att finna tröst i att inte betona ”jag” och ”mitt” utan 

istället flytta fokus till Kristi liv, gärning och offer (Guds verk alltså). På detta sätt krattar 

också Adrian manegen för Luthers kända ”allena”-satser som är återkommande även i 

Adrians framställning.  I klostervärlden verkar Luther ha stuckit ut med sitt skarpa intellekt 

eftersom han ansågs passande att både utbildas till präst och få fördjupa sina studier. Adrian 

låter också berätta att Luther vid sin första mässa (som han höll i) var livrädd eftersom han nu 

stod helt ensam inför Gud.64  Gudsfruktan betonas alltså återigen i den unge Luthers liv, men 

vi får samtidigt ljusglimtar där Luthers skarpa intellekt lyfts fram. Värt att nämna är att 

Adrian lyfter in påvens (Benedictus XVI åsyftas) besök till Erfurts kloster där han höll ett tal 

som visar på det idag goda ”ekumeniska samtalet” mellan romersk-katolska kyrkan och de 

Lutherska kyrkorna, vilket noteras eftersom Adrian återkommer till jämförelser mellan 

samfunden då och nu. Luther kom även att utses som representant för klostret vid 

förhandlingar i Rom angående hur konsekvent man skulle tillämpa de ursprungliga 

ordensreglerna. På sin resa kom dock Luther att komma i kontakt med den grymma 

verkligheten att fiffel och båg existerar även inom kyrkan, och han fick även bevittna det 

pågående påvliga projektet att bygga Peterskyrkan.65 Vi börjar ana början på slutet av den 

unge och naive Luther som nu kommit i kontakt med världen. Adrian rör sig långsamt framåt 

men det är inte heller för inte som han gör detta, många bitar ska läggas på sin plats innan 

några teser spikas upp vilket också talar för hans vilja att måla upp en fullständig bild av 

Luther. Men också för att Adrian explicit menar att förståelsen för Luther bäst kommer genom 

att kronologiskt undersöka hans liv.66  
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Luther blev år 1511 placerad i Wittenberg för att tillträda en tjänst vid det nybildade 

universitet i staden och redan året efter kom han att avancera till Doctor biblicus, för att 

senare även bli professor i Lectura in Biblia, och han predikade även ofta i stadens kyrka.67 

Adrian låter nämna att Luther gärna föreläste och kommenterade de bibliska böckerna 

Psaltaren, Galaterbrevet och Romarbrevet för sina studenter, vilket han menar på sikt kom att 

leda till en nyorientering för Luther i hans förståelse för och av kristendom. Genom denna 

framställning kommer man, nästan ovillkorligen, att på något sätt komma fram till de för 

Luther karaktäristiska allena satser vilket i sig är logiskt eftersom att dessa anses vara 

grundsatserna i Luthers teologi, vilket även Stolt lyfter fram i sitt bruk av Luther.68 Nu 

kommer flera stycken i Adrians framställning som känns igen hos Stolt, som exempelvis att 

Luther förespråkade att man talade till folk som folk, att man ska nå åhörarnas hjärtan och inte 

bara intellekt och att nåden är gratis för [tillfaller] den som tror.69 Som jag förstår det håller 

Adrian med Stolt om affectus över intellectus och dessa stycken blir självklart särskilt 

intressanta eftersom de visar att samma bruk av Luther reproducerats hos två författare skilda 

av genre och tid och rum.  

 

Adrian framhåller även att det självklara i Luthers samtid var tron på Gud, vilket han 

differentierar från idag, och denna entitet måste också utgöra utgångspunkten för hela livet, 

alltså att det åligger varje människa att tro på och tacka Gud för allt han av nåd givit oss.70 

Vilket inte är unikt för Luther eller protestantism utan istället är en av grundsatserna inom 

kristendom, alltså att den största nådegåvan Gud skänkt är frälsningen till de som tror på 

honom [jfr. Joh 3.16]. I Adrian framställning når Luther denna insikt efter att han länge 

plågats av vers 1:17 i Romarbrevet om att ”Den rättfärdige skall leva genom tron” och att 

detta berodde på att han länge uppfattat versen filosofiskt, men att han ca 1513 kom att inse 

att rättfärdigheten var tillgänglig för varje människa så länge de trodde [sola fide].71 Adrian 

tillskriver också denna teologiska insikt till Luthers tillskansade erfarenheter av sin egna 

bibelstudier, vilket kan liknas vid hur Luther i Stolt framställning utvecklar sin teologi utifrån 

sina egna erfarenheter.  Adrian fortsätter också med att göra en utläggning för att människan i 

Luthers teologi var både rättfärdig och syndig, rättfärdig genom sin tro på Jesus men samtidigt 

syndare i sin mänskliga natur, och att rättfärdigheten givits helt gratis genom Guds nåd som 
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ett försoningsoffer för människans skull (alltså en nådegåva).72 Genom detta bruk målas 

relationen mellan människan och Gud upp i en tydlig makthierarki där fadern [Gud] känner 

till allt om människan [jfr Lukas 12:7] men ändå eller trots detta väljer att genom sin nåd 

rättfärdiggöra människan. Den Gudsbild som hos Adrian lyser igenom förstås av mig som den 

av den kärleksfulla och förlåtande fadern, därför är det talande för min tolkning att Adrian 

väljer att själv betona att syndaren inte är värdelös utan är älskad som en ögonsten av Gud i 

enlighet med Ps 17:8.  

 

I den lutherska samtiden var också tron på skärselden, purgatorium, en självklarhet som de 

flesta skulle bli tvungna att genomleva eftersom de genom kyrkans absolution kunde 

förväntas undvika helvetet. Alla kunde i princip förväntas bli tvungen att spendera tid i 

skärselden eftersom att ingen människa var syndfri och det är här avlaten [betyder ungefär 

förlåtelse] kommer in. Eftersom det är det systematiska missbruk av avlaten i Luthers samtid 

som får honom att reagera kraftfullt den 31 oktober 1517, Adrian betonar att den katolska 

kyrkan tagit avstånd från missbruket av avlaten under medeltiden.73 Märk väl att Luther inte 

reagerar mot avlaten som sådan, utan hur den missbrukades av kyrkan genom att säljas vilket 

inkräktar på tanken om sola fide och således underkänner Guds auktoritet och på så sätt blir 

försäljningen av avlat en form av människolära. Utifrån detta måste självklart Adrians Luther 

reagera och detta göra han genom att formulera 95 teser! 

 

II Reformatorn 

Den 31 oktober står Luther vid slottskyrkans i Wittenbergs port och spikar upp sina 95 teser 

och man ska veta att detta inte är samma port som står där idag då kyrkan förstördes av en 

brand under 1800-talet låter Adrian berätta.74 Vilket visar på två saker dels att Adrian skriver 

under på att Luther verkligen spikade upp teserna (som av många ifrågasätts), men också på 

att boken i sitt formspråk är som en guidad tur genom Luthers liv där Adrian systematiskt 

arbetar för att göra den kronologiska berättelsen av Luther så levande som möjligt. De 95 

teserna återges i korthet av Adrian där de mest nämnvärda är ifrågasättande av Påvens 

ofelbarhet (som inte var dogm förrän första vatikankonciliet), att man kan köpa sig fri från 

skärselden är människolära, kyrkans sanna skatt är evangeliet och att befrielsen från synd är 
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kostnadsfri.75 En särskild udd riktas också mot påven när Luther frågar sig varför påven tar 

betalt för att rädda personer ur skärselden när han egentligen borde utrymma skärselden helt 

gratis för kärlekens skull. Allt detta leder till att påven inleder en inkvisitionsprocess mot 

Luther och Luther drabbar samman med den av påven utsände Cajetanus och senare teologen 

Johannes Eck där han i båda fallen hävdar att påven inte är ofelbar och även att nyckelmakten 

tillföll kyrkan som helhet och inte påven som person.76 Det som Adrian säger är helt enkelt att 

Luther öppnar upp för det allmänna prästadömet där sakramenten och den sanna tron inte är 

beroende av påven. Adrian lyfter också fram att Luthers kritik av påven bygger på satsen om 

sola scriputra som är principen för all rättsprövning, kyrkan och påven anses alltså inte vara 

ofelbara! Detta bruk sammanfaller väl med synen på Gud som allsmäktig och på människan 

som rättfärdig och syndare, ingen människa bör utifrån ett sådant synsätt kunna stå över 

någon annan oavsett placering i den kyrkliga hierarkin.  

 

Luthers tilltag uppskattades självklart inte av påven och 1521 exkommunicerades Luther ur 

den kristna gemenskapen, 41 av hans teser stämplades som irrläror och han kallades till 

riksdagen i Worms där han på inrådan av kurfursten (Luthers kurfurste) Fredrik den vise 

skulle dömas av tyskar och inte av Rom.77 Vid denna riksdag ska Luther ha sagt ”Här står jag 

och kan inte annat, Gud hjälpe mig. Amen”, han samvete förbjöd honom att ta tillbaka sina 

skrifter och riksdagen slutar med att han döms i rikets akt, men på vägen ifrån riksdagen 

”kidnappades” han och fördes till borgen Wartburg som ägdes av Fredrik den Vise och det är 

här Luther översatte gamla testamentet, utifrån de grundtexterna på grekiska Erasmus samlat 

ihop, till tyska.78 Även Adrian väljer att i likhet med Stolt lyfta fram Luthers egna ord om att 

översättningen ska göras för ”mor i huset, barnen på gatan, gemene man på marknadstorget” 

Luther framställs alltså återigen som ett språkligt geni som förstod sig på behovet av ett 

vardagligt språk om man vill nå ut till folk. Intressant är också att Adrian för en diskussion 

om hjärtats centrala plats i Luthers teologi och han utgår från samma förståelse av hjärtat som 

Stolt (alltså holistiskt), och han tillfogar till och med att Luther sagt att den som inte kunde 

känna Guds ord med hjärtat skulle vara förbjuden att läsa i skriften!79 Återigen kan alltså 

samma reproduktion i bruket hos Stolt och Adrian beskådas, och det bör nämnas att Adrian i 

sin bok gör referat till både Stolt och Aurelius, men Adrian väljer också att gå längre och 
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pekar på en strängare sida hos reformatorn än den som Stolt tecknar. Kanske kan denna 

skillnad i bruket bestå i att Adrian avser att teckna en mer omfattande bild än Stolt som enbart 

fokuserar på ”den äldre Luther” och även gör så med en uttalad ambition om att lyfta fram 

hjärtat och glädjens teolog.  

 

Medan Luther befinner sig på Wartburg börjar det koka i Wittenberg när den självklara 

ledaren för reformationen är borta. Då försöker andra att driva reformationen framåt men 

utifrån deras egna tolkningar, Melanchthon försökte hålla emot dem mer extrema 

strömningarna men han var inte lika stridbar som Luther som självmant valde att återvända i 

mars 1522 för att få kontroll över situationen.80 Dessa radikala grupper kom av Luther att 

kallas svärmare och det Luther reagerade på hos dessa var att de försökte göra alltför rent hus 

inom de kyrkliga rummet och bruket, något som Luther allt som oftast ansåg som valbart, 

adifora, och att överbetoning av användandet för eller emot yttre bruk och klädsel var av ondo 

eftersom det kan skymma det centrala. Alltså tron på Kristus som salvator mundi. Adrian 

stödjer denna tankegång på referat till Aurelius och detta stämmer även väl överens med vad 

Stolt skriver om Luthers syn på adifora. Det finns alltså bland det utvalda författarna en 

konsensus om Luthers syn på adifora, det finns dock en skillnad mellan de tre och det är att 

Stolt inte ger sig in i någon nämnvärd diskussion kring ämnet medan både Adrian och 

Aurelius väljer att göra detta. Kanske kan detta förklaras med att Adrian och Aurelius känner 

sig mer manade att diskutera fråga eftersom den första är aktiv som präst och den andre är 

före detta biskop? Oavsett tänkbara förklaring till varför är det slående att båda hävdar att det 

centrala är tron på Kristus som ska stå i det första rummet och enda rummet, allt som 

skymmer denna insikt är förkastligt. Vilket också visar på hur Lutherskt tankegods förvaltas 

och reproduceras av svenska kyrkans representanter än idag!  

 

Några av dessa svärmare där de mest kända är Müntzer och Andreas Karlstadt förespråkade 

radikala förändringar och Müntzer till och med så långt att han ledde en skara bönder i 

bondekriget som skedde i hela Tyskland mellan 1523–1525. Det är i relation till dessa 

bondekrig som namnet Luther blir svärtat bland mången vanlig man i Tyskland då han väljer 

att ställa sig på adelns sida i konflikten inte för att han gillade slakt av bönder utanför hans 

rädsla för anarki och avsky för uppror med ”evangeliet i hand”.81 Jag uppfattar dock inte detta 

som apologi för Luther från Adrians sida eftersom han följer upp detta med att konstatera att 
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Luther allt som oftast saknade förståelse för politiska konsekvenser av sitt eget agerande. På 

något sätt gör detta Luther mer mänsklig eftersom Adrian inte försöker dölja hans brister, 

något som han kommer återkomma till flera gånger, vilket även möjliggör en tydlig parallell 

till Stolt som gång på gång arbetar för att lyfta fram människan Martin Luther. Detta passar 

självklart också in i en av Adrians huvudpoänger i boken, nämligen den om människan som 

rättfärdig och syndare som självklart också den måste appliceras på Luther.  

 

III Tills döden skiljer oss åt 

Som bekant gifter sig Luther med den förlupna nunnan Katharina von Bora år 1525 och även 

Adrian lyfter fram den skämtsamma och kärleksfulla tonen paret hade sinsemellan, men han 

lägger inte i närheten så mycket krut på att beskriva deras relation som Stolt gör, och lägger 

även till att den målmedvetna Käthe fick sköta hushållet.82 Adrian går dock snabbt vidare från 

deras relation och lyfter istället in Stolts diskussion om hur Luther censurerats, tillrättalagts 

och omskrivits på grund av sin icke rena framtoning och poäng verkar vara att Adrian skriver 

under på att den riktiga Luther var en rätt glad typ och inte en tråkighetens apostel. Man kan 

tänka att detta skulle kunna nyttjas som kritik gentemot Stolts tes om att Luther uppfattas som 

tråkighetens apostel i Sverige, men då gör man en feltolkning av Stolt som utgår ifrån gemene 

mans syn och detta kan knappast säga vara giltigt för prästen och lutherkännaren Adrian. Av 

intresse är att Adrian inte ens nämner diskussion kring Luther som tråkighetens apostel, 

frågan är om detta är ett medvetet val vilket i sådant fall bör uppfattas som ett icke-bruk. 

Käthe lämnas snabbt för att återgå till en diskussion kring Luthers teologi där Adrian väljer att 

först diskutera vad tron intar för ställning hos Luther och varifrån tron kommer, i detta fall 

genom evangeliet i den mån evangeliet kan betraktas som Guds ord.83 Alltså att tron ligger i 

Guds ord som förkunnas genom evangeliet vilket starkt hör ihop med det av Adrian redan 

fastslagna att det kyrkans största skatt är förvaltningen och förmedlingen av evangeliet. 

Frälsningen tillkommer som bekant den som tror, men detta leder också till att frälsningen är 

något som står utanför människan och det är i denna relation mellan människan och Gud som 

Adrian rör sig.  

 

Men kan inte tanken på sola fide verka passiviserande frågar sig Adrian, ja men bara om man 

lösrycker den från den Lutherska kallelsetanken menar han.84 Diskussionen kring vocatio 
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känns igen från Stolt och Adrian är helt överens med henne om det allmänna prästadömet och  

att alla människor har någon form av kall, men han särskiljer sig från Stolt då han också 

menar att goda gärningar är symptomatiska för den rätta tron och att Guds kall också sker i 

vardagen genom att våra medmänniskor behöver hjälp. Adrian har således en bredare 

definition av den lutherska kallelsetanken än vad Stolt har, man bör också tänka på att Adrian 

inte har samma vetenskapliga förhållningssätt som Stolt har. Det står honom alltså helt fritt att 

skriva utifrån ett konfessionellt perspektiv som han oftast också gör, vilket färgar av sig på 

hans bruk av Luther som får en mer teologisk och religiös dimension i Adrians framställning.  

Kyrkan definieras även enligt Luther som två saker, dels som en osynlig entitet där alla sant 

troende ingår, dels som en fysisk plats där ordet och sakramentet förvaltas och utdelas.85 Det 

finns alltså bara en sann kyrka och man bör ha i huvudet att Adrian advocerar för ekumenik 

mellan katolska och protestantiska samfund, samtidigt passar detta in i linjen med att Luther 

aldrig ville ha till en schism i kyrkan vilket även passar in i bilden av en person som inte hade 

förmågan att förutse de politiska konsekvenserna av sitt agerande. Bilden av kyrkan som 

framträder utifrån detta bruk blir således en inkluderande sådan som är öppen för alla de som 

uppfyller minimikravet (tron på Kristus samt ordet och sakramentets centrala placering) vilket 

kan sägas gå stick i stäv med tillåtenheten för skiftande yttre bruk, alltså adiafora.  

 

Det sista Adrian diskuterar kring Luther är dels att han under sina sista år var sjuk, dels de 

anti-judiska skrifter som kom ifrån hans penna. Om vi låter oss titta närmare på de sistnämnda 

så är det ingen apologi för Luther utan med Adrians egna ord ett försök att ”förstå utan att 

försvara”.86 Man får inte lösrycka Luther ur sin samtid där anti-judaism var en självklarhet, 

men detta är inget försvar för att Luther explicit uppmanat till brännandet av synagogor och 

önskandet av död och pina för judar, sen är det självklart inte hans fel att hans texter brukats 

av bruna krafter i tredje riket. Adrian lyckas dock göra en poäng av detta som pekar på att 

Luther i sanningen inte var ett helgon utan en syndare i ordets sanna bemärkelse vilket för 

honom är positivt eftersom att Luther på detta sätt aldrig kan överskugga kristendomens sanna 

portalgestalt, alltså Jesus. Vilket går väl ihop med att Adrian låter Luthers sista ord vara ”vi är 

alla tiggare”, alltså att vi alla är beroende av de nådegåvor som Gud ger oss, vilket 

understryker det för Adrian återkommande temat att betona Luthers mänsklighet. Det känns 

alltså symptomatiskt för detta bruk av Luther som vanlig människa att Adrian lyfter fram att 
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det är i dessa sprickor, imperfektioner, som Kristus skymtar.87 Denna slutkläm förstås av mig 

som Adrian sätt att knyta ihop säcken med poängen att glöm aldrig bort att du är mänsklig och 

imperfekt, det gör inget för trots denna imperfektion är du ändå älskad av Gud trots att du inte 

är ett helgon!  

 

2.3 Hjärtpunkten 
Professorn i dogmatik och före detta biskopen Carl Axel Aurelius står som författare till 

Hjärtpunkten – Evangeliets bruk som nyckel till Augsburgska bekännelsen, utgiven vid Artos 

år 1995. Boken är det tydligaste teologiska verket i materialet och är inte ett försök att 

beskriva ett historiskt händelseförlopp utan bör betraktas som Aurelius sätt att förklara hur 

Luther, och Melanchthons, tankegångar och teologi utmynnar i den Augsburgska 

bekännelsen. Delar av Luthers liv lyfts självklart in men det som står i centrum är hans teologi 

och hur den kom att påverkan den evangeliska rörelsen och slutligen utmynna i en av rörelsen 

absolut viktigaste dokument. Boken blir ett sätt att förstå den Lutherska teologin på ett mer 

renodlat sätt och den Luther som betonas är främst professorn och prästen, inte den privata 

människan. Boken blir även ett stort erkännande för Luthers betydelse för reformationens 

tankegods och dess viktigaste bekännelsedokument, vilket i sig är talande för betydelsen 

Aurelius tillskriver Luthers teologi.88 

 

I Synen på Gud och rättfärdigheten  

I likhet med Adrian börjar Aurelius med att teckna en bild av Luthers samtid som en 

förändringsperiod där det medeltida tänkande allt mer utmanas för att på sikt bytas ut mot ett 

modernt. Aurelius driver dock en tes om att det som betecknas som Luthers ”reformatoriska 

upptäckt” egentligen inte är en sådan utan en helt vanlig fråga, han syftar på sökande efter en 

nådig Gud, som ställts av människor i alla tider men att det utmärkande för Luther var att han 

ställde frågan skarpare och sökte svaret mer enträget än andra.89 Man kan känna igen denna 

bild av Luther som envis och mindre kompromisslös från de tidigare författarna, men 

Aurelius fortsätter att nysta upp en delvis annan historia där han dels betonar att [den unga] 

Luther plågades av sin otillräcklighet i att nå godhet, som känns igen från Adrian, dels att 

Luther gör en stor upptäckt i att om han vänder sig till Skriften på dess originalspråk, grekiska 
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och hebreiska, kan man göra helt andra upptäckter än genom läsning av Versio Vulgata.90 

Aurelius särskiljer sig från Stolt och Adrian genom att han lägger betoning vid de 

humanistiska insikter Luther gjort vid sin tidigare skolgång, något som Adrian förvisso 

implicit nämner när han skriver om tillbaka till källorna, alltså ad fontes, men som han aldrig 

explicit skriver ut som Aurelius gör. Aurelius menar däremot att den stora reformatoriska 

upptäckten Luther gör är den han finner i Rom 1:17, alltså rättfärdigheten genom tron, men att 

denna tolkning baseras på kunskap från Ps 5:9 där det stipuleras att ” HERRE, led mig genom 

din rättfärdighet, för mina förföljares skull; gör din väg jämn för mig.”, märk väl att alla 

referenser till Bibeln hämtas ifrån 1917 års översättning.91 Aurelius förklarar att ordet som 

används för rättfärdighet i denna grundtext är ”sedaka” som är en gemenskapsterm som 

uttrycker en jag-du-relation, utifrån denna förståelsen av grundtexten uppstår alltså 

rättfärdigheten i relationen Gud-människa där den första är anledningen till att den andra kan 

få rättfärdighet. Aurelius och Adrian är alltså överens i denna relationella frågan kring hur 

frälsningen tillkommer människan, men Aurelius visar hur ad fontes kan sägas vara 

ursprunget till den reformatoriska upptäckten vilket också blir skillnaden dem emellan. Detta 

kan möjligen förklaras av att Aurelius skriver en bok riktad till teologer av facket medan 

Adrian vänder sig till en bredare publik och således inte går in i detalj på samma sätt, den 

tilltänkta målgruppen påverkar självklart framställningssättet. Det som också är talande för 

Aurelius mer teologiska bruk är att han menar att Luthers upptäckt leder till en 

Kristuscentrerad förståelse för Bibeln där Skriften är oförståelig om man plockar bort Jesus ur 

den, med andra ord leder Gamla Testamentet ovillkorligen fram till Jesus precis som Nya 

Testamentet blir oförståeligt utan Jesus.92 Denna framställning blir logisk och verkar 

förklarande för den Lutherska grundtesen om sola scriptura och sola fide, för att förstå 

skriften måste man alltså dels tro men också utgå från att skriften är den enda platsen där 

ordet existerar, vilket känns igen från Adrian som också han betonar tron och ordet som 

centrala i Luthers teologi. Man bör därför ha i bakhuvudet att Adrian dels gör flera referat till 

Aurelius men också att Adrian är verksam i samma stift som Aurelius varit biskop i 

(Göteborgs) och ett antagande om att Aurelius således påverkat Adrians framställning känns 

inte orealistisk.  
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Aurelius broderar ut bilden av den lutherska rättfärdiggörelseläran genom att lyfta fram en syn 

på Gud som en aktiv deltagare i historien, samtiden och som påverkare av framtiden, där den 

tydligaste vändpunkten i historien är Jesu lidande och död.93 Det som poängteras är alltså 

passionsberättelsen vars uttydning landar i att Gud genom sin eviga nåd tar på sig 

mänsklighetens synd för att således skänka den nåd och det är varje god kristens uppdrag att 

tro på detta samt att förmedla detta genom Ordet. Ordet är alltså något levande som inte 

beskriver något som hänt utan är en förkunnelse om Guds eviga nåd vars syfte är att beskriva 

den relationen Gud och människan står i och detta preciseras i Auguburgska bekännelsen 

genom att Aurelius lyfter fram att reformatorerna såg sig som försvarare av arvet från 

fornkyrkan gentemot de som överbetonade saker som uppstått utanför Ordet och evangeliet 

och således riskerar att skymma dessa. Det bruk som uppdagas hos Aurelius visar dels på hur 

Gud blir en aktiv deltagare i historien, men också nödvändigheten och behovet av att 

inkorporera evigheten som tidsdimension i kyrkohistoriska studier helt i enlighet med Carola 

Nordbäcks teoribildning på området.  

 

II Gudstjänsten 

Relationen mellan Gud och människa måste dock uppstå någonstans och denna plats är 

gudstjänsten eftersom att det är platsen för både Ordet och förmedlingen av sakramenten, men 

det är ingen radikal förändring av gudstjänsten som Luther förespråkar utan i princip 

densamma med tyngre betoning på förkunnande av evangeliet.94  Vilket i sig själv är logiskt 

och härifrån kan också benämningen evangelisk härledas ifrån vilket Aurelius understryker 

genom att lägga den lutherska tonvikten vid att Ordet alltid ska predikas när församlingen 

samlas [jfr. med att man i reformationens Sverige skulle ”predika Guds ord rent och klart”]. 

Han fortsätter med att låta Luther förorda tre principer gällande gudstjänsten, dels den om 

lectio continua alltså att en biblisk bok behandlas kronologiskt över en tidsperiod, dels 

formula missae et communionis (latinska mässan) samt deutsche messe. Det kan uppfattas 

som konstigt att Luther inte var emot en latinsk mässa hävdar Aurelius som menar att Luther 

aldrig varit en motståndare mot den utan att hans problem låg i att församlingen till följd av 

mässan på latin kunde missuppfatta vad som pågår under gudstjänsten.95 Detta bruk kan med 

fördel kopplas samman med diskussionen om adiafora vilket Aurelius också gör med 

utgångspunkt i att allt som varken förordas eller förbjuds i evangeliet är något man kan ha 
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eller mista. Det Lutherska bruket som framträder är alltså det av frihet som ges till de troende 

och som kan utnyttjas inom ett givet ramverk och varför skulle en representant för svenska 

kyrkan, Aurelius är verksam präst när boken skrevs, inte förordade adiafora när det redan 

klarlagts att det finns påtagliga skillnader i yttre bruk mellan svenska kyrkan och exempelvis 

tyska lutherska kyrkor.  

 

Ytterligare saker som betonas i den Lutherska gudstjänsten är att Kristus ska komma till 

församlingen genom predikan och nattvarden, där utgångspunkten dels är att Kristus 

tillkommer församlingen vid förmedlingen av Ordet, men också hans realpresens vid 

nattvarden med udden mot att detta ska vara en gemensam handling.96 Detta bruk är intressant 

eftersom den betonar de mänskliga relationerna inom församlingen och inte enbart relationen 

Gud-människa, vilket förstås utifrån att nattvarden definieras som en gemenskaps handling 

inom församlingen. Vidare lyfts det fram att Luther ansåg vissa bruk som verkoffer alternativt 

tackoffer, där verkoffer exempelvis är vallfärder och klosterliv och där tackoffer exempelvis 

är predikan och nattvard. Skillnaden mellan dessa förstås bäst utifrån vad som står i vägen för 

Guds sanna ord och vad som är nödvändigt för det där verkoffer utgör det första och tackoffer 

det sistnämnda, skillnaden utgörs i att ett verkoffer är en handling som försöker förtjäna Guds 

gunst medan tackoffer är en handling av tacksamhet för Guds nåd.97 Hårklyveri kan tänkas, 

men utifrån Aurelius bruk av Luther kan det knappat betecknas som sådant eftersom 

skillnaden här bli förkunnandet av människolära i kontrast till Guds ord, rättare sagt att den 

som tror sig behöver förtjäna Guds nåd implicit menar att mänskligt handlande är avgörande 

för detta. Den sanna gudstjänsten skall fylla hela hjärtat, intressant är att även Aurelius skriver 

under på Stolts definition av hjärta, och ska kännas från topp till tå. Man kan alltså tala om att 

inte heller Aurelius skriver under på tanken om ”luther på axeln” vilket egentligen vore 

förvånansvärt med tanke på hans akademiska och yrkesmässiga hemvist, utan det verkare 

snarare som att Aurelius ser Luther som en teolog som är öppen för olika religiösa och yttre 

bruk så länge det inte står i vägen för Ordet och tron.  

 

III Kristenheten  

I den lutherska betydelsen av ordet kyrka intar Aurelius och Adrian samma syn, alltså att 

kyrkan är en osynlig entitet som rymmer alla sant troende, men med skillnaden att Aurelius 

menar att Luther själv varken gillade eller helst ville använda sig av begreppet kyrkan utan att 

                                                 
96 Aurelius, Carl Axel, s, 42–51.  
97 Aurelius, Carl Axel, s, 52–55.  



 36 

 

han föredrog kristenheten.98 I mitt tycke läggs tonvikten således på det ekumeniska, 

inkluderande och holistiska i tron som alltså omfattar alla troende, vilket passar bra in på den 

tidigare argumentation för adiafora som i sig själv är inkluderande och öppnar för ekumenik 

mellan samfund, givet att det finns en samsyn kring Ordet och evangeliet. Talandet för den 

här tolkningen är att Aurelius lyfter fram att Luther ansåg att sant kristna kunde existera i 

Grekland, Vitryssland och Böhmen, alltså utanför det påvliga primatet. Detta är självklart 

oförenligt med den förhärskande attityden inom romersk-katolska kyrkan under tiden som 

menar att deras hierarki är en återspegling av den himmelska kyrkans hierarki, vilket kan 

kontrasteras mot Luthers osynliga kyrka som skapas genom tron och upprätthålls genom 

predikan av Ordet.99 Tron och Ordets centrala plats återkommer alltså återigen i bruket, vilket 

det kontinuerligt kommer göra oavsett vad det är som avhandlas vilket kan sägas grundmura 

Aurelius uttalande om att Luthers teologi inte går att förstå om man inte förstår dessa 

grundsatser, inte i detta bruk åtminstone.  

 

Det finns ändock ett par saker som är yttre kännetecknen för den kristna gemenskapen och det 

är förkunnande av Ordet och förvaltandet av sakramenten (dopet och nattvarden) som vi 

känner igen sen tidigare, men Luther tillför även innehavandet och brukandet av nycklarna.100 

Med nycklarna åsyftas det som löser människan från synd men också det som binder 

människan till synden [jfr. Matt 16:19, Joh 20:23], alltså att syndaförlåtelsen existerar inom 

kyrkan. Aurelius tillägger dock att Luther inte förespråkade en strikt kyrkotukt utan att varje 

människa som visar tecknen på ånger och bot skall lösas från synd, men att den som lever i 

synd för sin egen skull måste medvetandegöras om detta genom bindenyckeln.101 Intressant är 

att Aurelius inte nämnvärt diskuterar den skillnad som föreligger mellan denna syn på 

nyckelmakten som uppstår mellan Luther och det romersk-katolska, i gängse romersk-katolsk 

tolkning av Matt 16:18-19 tillfaller nyckelmakten påven och verkar legitimerande för hans 

primat något som Luther underkände och aktivt bestred eftersom han ansåg nyckelmakterna 

som tillhörande kristenheten som helhet. Ytterligare kännetecknen är att det inom 

församlingarna finns tillsatta ämbeten men att detta inte innebär en högre status utan dessa bör 

betraktas som tjänare vars uppgift består i att verka som Kristus redskap för de troende, tron 

betonas återigen som det centrala och när Aurelius nämner bönen som det sjätte tecknet låter 
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han Luther berätta att bönen kan likställas med förkunnandet av Ordet.102 Att denna 

likställning möjliggörs mellan Ordet, bönen och även bekännelsen menar Aurelius sker 

eftersom Luther utgår ifrån ett trinitariskt gudsbegrepp, alltså att Gud är ett väsen delat i tre 

väsen Fadern, Sonen och Anden, samtidigt som människan betraktas som rättfärdig och 

syndare. Utifrån detta menar Aurelius att synen blir sådan att bönen och förkunnelsen trots att 

de är mänskliga ord kan förstås på samma sätt som predikan av det mänskliga ordet eftersom 

frälsningen tillkommer genom tron på att dessa ord är verksamma, vilket således kan liknas 

vid Ordet. Det kan uppfattas som snårigt men om man betänker att det genomgående bruket är 

att framhäva betydelsen av tron, Ordet och evangeliet blir detta logiskt utifrån den redan 

fastslagna röda tråden i den Lutherska teologin. Det sjunde och sista yttre tecknet är det om 

korset, som i denna bemärkelsen syftar på lidandet de sant troende kommer få utstå i Kristi 

namn, och att när alla dessa sju tecknen sammanfaller i gudstjänsten då vet man att man att 

förbundet mellan människa och Gud upprätthålles korrekt.103 

 

Denna gudstjänstordning kan spåras tillbaka till urkyrkan och en av poängerna är att visa att 

de evangeliska inte är något nytt, inte är en önskan om en schism eller skulle vara särskild 

från den sanna kyrkan, reformationen ska således ses som en önskan att återgå till det viktiga 

och den lutherska kritiken gentemot de romersk-katolska bottnar i att de lagt till ytterligare 

ting till denna ordning som inte har stöd i skriften.104 Udden riktas inte mot att man tillfört 

ytterligare ting utan att man beskriver dessa tillförda ting som nödvändiga, därför kritiserar 

Luther exempelvis teologin bakom avlaten eftersom att den skymmer vad som verkligen är 

nödvändigt för frälsning. Aurelius avslutar tankegången med att återigen betona den tillåtande 

lutherska synen om att allt som befordrar evangeliet och tron är tillåtet och önskvärt, medan 

allt som motsäger eller skymmer är otillåtet och skadligt, och däremellan existerar 

adiafora.105  

 

IV Den evangeliska tron  

Enligt Aurelius blir den evangeliska tron, eller rättare sagt den evangeliska tolkningen av tron, 

en jordnära tro som förankras i vardagen, dels genom en närvarande och aktivt agerande Gud, 

dels genom varje människas kallelse, voactio.106 Utifrån denna gudssyn blir Gud förvaltaren 
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av sin skapelse som är ständigt närvarande, Gud fyller alltså ut allting både tids- och 

rumsmässigt. Men Aurelius Luther gör aldrig något försök att definiera eller ens försöka 

förstå Gud utan detta avfärdas som mänsklig högfärdighet, Gud och Guds verk ska dyrkas och 

man ska sätta sin tilltro till honom och tacka honom för hans offer.107 Bruket är talande för att 

det är rättfärdighet genom tron som leder till frälsningen och inget annat vilket alltså återigen 

återkommer, men det talar också för att Gud som entitet ska kännas i hjärtat och inte i 

intellektet vilket talar för att Aurelius också skriver under på att affectus är det avgörande i 

relationen och inte intellectus. Han fortsätter med att i relationen människa – Gud finns ingen 

annan rangordning än den mellan döpta och icke-döpta, vilket åsyftar det andliga regementet, 

men att det i relationen människa – människa existerar det mångfald i status och genom denna 

världsliga överhet agerar Gud genom sin försyn för att skydda människorna i samhället, som 

benämns ”borgerlig rättfärdighet”.108 Detta innebär inte att den världsliga överheten äger 

rätten att göra vad den vill utan att den måste verka för att bibehålla den samhälleliga 

ordningen, men detta räcker inte och därför krävs det att vi utför goda gärningar i våra 

mellanmänskliga relationer. Poängen är inte att goda gärningar ska utföras för att nå frälsning, 

alltså för Guds skull (förlåt, blev tvungen), utan för att våra medmänniskor behöver dem. 

Evangeliet i vardagen förstås också utifrån kallelsetanken där Aurelius framhäver det 

vardagliga och allmänneliga i den lutherska kallelsen, alltså den att varje ämbete och yrke kan 

anses vara en kallelse ifrån Gud.109 I likhet med Stolt betonar Aurelius det demokratiska och 

allmänneliga i kallelsen som inte kan anses vara reserverade för ett särskilt andligt stånd.  

 

2.4 Frihet, jämlikhet, reformation! 
Journalisten Per Svensson verk Frihet, jämlikhet, reformation! – 500 år med Luther, utgiven 

2016 vid Weyler särskiljer sig från de andra genom att inte ha någon, känd, teologisk skolning 

och hans bok sticker ut på ett sådant sätt att han målar med bredare penseldrag än de andra. 

Förvisso går även han självklart in på Luthers teologi men på ett mer summariskt och 

självklart sätt där poängen inte är att förstå eller gå på djupet utan används snarare för 

förklarande för varför Luther agerar som han gör i livet. På det sättet blir bruket förvisso likt 

Adrians men samtidigt annorlunda då Svensson lägger tonvikten vid den historiska 

förmedlingen medan Adrians tonvikt ligger på det teologiska. Avsnittet kommer av den 

anledningen på ett påtagligt sätt skilja sig ifrån de andra eftersom skiftet i framställningssätt 
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delvis påverkar vad som framkommer i analysen men också eftersom Svensson verkligen inte 

har skrivit en kronologiskt ordnad bok utan han hoppar vilt i tid och rum för att allt som oftast 

ägna sig åt långa diskussioner om saker som till synes inte har något med Luther att göra. Ett 

exempel är skildringen och jämförelsen av karaktärerna Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Svensson 

driver också genom boken en liknande tes som Stolt om att Luther var en motsägelsefull 

person, men även här skiljer han sig från Stolt genom att han beskriver fler och betydligt 

grövre sidor av Luther än henne, men han utgår även ifrån andemeningen i hennes slutsats om 

att det finns en Luther för alla. Historien Svensson målar upp är på sina ställen väldigt spretig 

och ofta går han in i diskussioner kring saker som direkt inte har något med Luther att göra 

förutom att det sker i hans samtid. Man bör vara medveten om att Svensson blandar fakta med 

fiktion i boken vilket han är helt öppen med, och det är oftast uppenbart när det är Svensson 

som dramatiserar för den dramaturgiska effekten.  

 

I Bondekrig, fursteslickaren och äkta maken 

Svensson börjar intressant nog med att inleda sitt första kapitel genom att skriva om Thomas 

Müntzer och bondekrigen som rasade i Tyskland mellan 1523–1525 innan han efter tjugo 

sidor kortfattat nämner Luther och då i relation till hans tanke om att alla människor är lika 

inför Gud. Luther nämns relativt sparsamt i det första kapitlet och min tolkning av detta är att 

ett av Svensson motiv är att sätta Luther i en större samhällelig kontext där han försöker att 

fånga in tidens anda som han i likhet med Adrian menar är en förändringens anda, Luther blir 

således resultatet av en epok istället för en epokgörare om man så vill. Exempel på detta är 

när Svensson diskuterar John Wycleaf och Jan Hus som föregångare och inspiratörer till 

Luther i den meningen att de också var kritiska gentemot den romersk-katolska kyrkan och 

dess dogmer.110 Det finns dock en annan poäng i att Svensson lämnar så mycket plats åt en 

diskussion kring Müntzer och bondekrigen och den synliga poängen verkar vara att visa att 

reformationen dels hade en revolutionär sida, dels belyser det också böndernas situation i 

dåtidens Tyskland [tyska riket] för att sedan visa på att Luther gick överhetens ärende när han 

hårt kritiserar böndernas agerande och till och med uppmuntrar till att bönderna ska slås ner 

hårt och brutalt.111 Detta bruk skiljer sig markant åt från det Adrian och Aurelius, för att inte 

tala om Stolt som helt ignorerar det, lyfter fram hos Luther i relation till bondekrigen och 

svärmarna, där de väldigt kort och summariskt nämner händelserna och där båda betonar att 

Luther kritiserade båda sidorna.  
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Svensson bygger även vidare kring denna tes om Luther som ”fursteslickare” och baserar det 

på att bönderna dels verkar ha ignorerat professorn som därav ansett sig försutten, dels 

Luthers beroende av en välvillig överhet som kunde skydda honom ifrån både kejsarmakten 

och påvemakten.112 Detta tilltag uppskattas inte av alla och Luthers namn faller i kurs bland 

vanligt folk i Svenssons framställning har han till och med skrivit in sig i historien som 

”bödlarnas husideolog”.  Samtidigt förvånas han över hur Luther samtidigt kan ha gjort sig 

känd som reformationens rebell som reste sig mot överheten för att några år senare liera sig 

med en annan överhet för att sparka nedåt. Denna bild av Luther känns inte igen från de andra 

författarna och det går att ställa upp det som en diskussion kring vem som har rätt eller fel. Ur 

ett historiebruksperspektiv blir frågan ointressant, istället blir frågan varför Svensson målar 

upp denna annorlunda bild. Vilket i sig blir en omöjlig fråga att besvara, en tanke kan vara att 

Svensson väljer att betona detta för att lyfta fram sin egen tanke om självmotsägelserna i 

Luther, även om han också blåser upp Luthers roll i det hela lite väl mycket för hur mycket 

kan man anta att Luthers rättfärdigande egentligen betydde för furstarnas beteende? Nåväl, en 

sak som kan fastlås genom detta bruk är att Luther verkligen inte är något helgon i Svenssons 

framställning och kanske är denna framställning ett resultat av att tonvikten läggs vid det 

historiska händelseförloppet och inget vid teologin, oavsett lyckas Svensson att fånga in den 

inneboende dualismen som finns hos varje människa och personifieras genom Luther.  

 

I det första kapitlet behandlas också Luthers giftermål med Käthe och således sluts den 

reformatoriska och upproriska cirkeln genom hans förkastelse av det självpåtagna celibatet.113 

Vi kommer alldeles strax återvända till hur cirkeln sluts, men först är det värt att lyfta in att 

Svensson i likhet med alla andra författare betonar att det centrala axiomet i Luthers teologi är 

rättfärdigheten genom tron, om man ska tala om fogden i bruket av Luther verkar det som att 

detta måste sägas vara utgångspunkten som alla är överens om, axiomet blir relevant i 

sammanhanget eftersom det är utifrån den som celibatet kritiseras. Det blir också relevant att 

dra en parallell till både Adrian och Stolt eftersom Svensson i likhet med dem hävdar att 

giftermålet inte sker av kärlek utan av nödvändighet, men med tillägget att Svensson låter 

fadern Hans uttrycka sin glädje över att sonen äntligen begravt de av fadern förhatliga 

munkgrillerna och nu kunde leverera barnbarn! Men i och med giftermålet genomför Luther 

också sin ”sista stora protesthandling” och hädanefter skulle reformationen rulla på av egen 
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kraft och revolutionären skulle få se sig utbytt med patriarken.114 Svensson lägger alltså en 

tydlig tyngdpunkt vid den unge Luthers agerande vilket på ett sätt är intressant eftersom att de 

”stora protesthandlingarna” beskrivs längre fram i boken ska då detta första kapitel betraktas 

som ett dramaturgiskt knep för att sedan få frossa i den unga revolutionärens agerande? 

Oavsett berättar det något djupare om Svenssons syn på Luthers liv och gärning där det 

existerar en tydlig vattendelare i giftermålet med Käthe mellan den unge revolutionären och 

den gifte patriarken.  

 

II Student, munk, akademiker och reformator 

I det andra kapitlet får vi stifta bekantskap med barnet, studenten, munken, akademikern och 

reformatorn Martin Luther. Återigen förbehåller sig Svensson rätten att fritt hoppa fram och 

tillbaka i reformatorns liv när han skriver fram sin Luther där den tydligaste linjen i kapitlet är 

Luthers kometkarriär inom akademin, en karriär som tog sin första stapplande steg i skolan i 

Mansfeld. Något visst måste det varit med den äldsta sonen i hushållet Luther då fadern kände 

sig manad att påkosta honom en skolgång, och en förhoppning om en karriär som jurist vilket 

skulle räddat pensionen, och i kapitlets inledning vill Svensson gör upp med två bilder, dels 

den om en enkel munk, dels den om att Luther skulle haft en enkel bakgrund, vi kommer att 

följa båda linjerna och börjar således med den första. Den första linjen drivs utifrån en 

förståelse av Luthers professionella självbild som akademiker som var anledningen till att han 

spikade upp teserna för att bjuda in till akademisk debatt och Svensson hävdar att 

reformationen främst var just en sådan.115 Denna poäng drivs vidare genom att Svensson 

följer hela Luthers skolgång där han visar hur han kommer i kontakt med humanistiskt 

tankegods, hur han tar magisterexamen för att påbörja juridikstudierna som han kom att lämna 

för att bli munk och på sikt även professor i teologi. I likhet med Adrian berättar Svensson 

också om hur Luther efter att ha fångats i ett åskväder utanför Stotternheim lovade att gå i 

kloster, men han driver en tes om att detta kanske bara är påhitt av Luther själv för att 

efterlikna det som hände Saulus [Paulus] när han red mot Damaskus och kanske även för att 

fadern Hans då inte skulle kunna motsätta sig detta, för vem kan sätta sig emot Gud? Poängen 

är att betona Luthers respekt för auktoritet där faderns auktoritet trumfas av Gud, precis som 

påvens auktoritet trumfas av Ordet och evangeliet.  
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Att Luther blir munk innebär dock inte ett slut på dennes akademiska karriär utan ska förstås 

som ett byte från juridisk till teologisk fakultet och som akademiker beskrivs han som en 

arbetshäst som kom att bli den lysande stjärnan på universitet i Wittenberg, samtidigt som han 

gjorde karriär inom klosterväsendet och avancerade till ordensvikarier för Thüringen, Luther 

verkar ha flytt från sig själv och sin ångest genom arbetet enligt Svensson.116 Detta verkar 

faktiskt vara ett återkommande tema i framställningen av Luther där han alltid målas upp som 

en person med en strikt arbetsmoral som särskilt i sin ungdom plågades av ångest och ständigt 

var i arbete, Svensson går faktiskt så långt att han liknar Luther vid en ”anorektiker som aldrig 

kan bli smal nog”. Detta bruk går oftast stick i stäv med att den unge Luther innan han gjort 

den ”reformatoriska upptäckten” var fast övertygad om att frälsningen förtjänades genom 

handling, anfäktelserna ska alltså förstås utifrån den unge Luthers syn på frälsningen. Den 

första linjen är alltså relativt klar, Luther ska alltså inte förstås som en enkel munk utan hans 

agerande ska sättas i relation till hans akademiska karriär och position.  

 

När det gäller den andra linjen ställer sig Svensson frågandes till varför Luthers bakgrund 

gärna görs mer rustik alternativt tonas ner, har det att göra med sonens offentliga självbild 

som ”enkel bondson” eller är man inte medveten om att familjen var relativt väl bemedlat 

borgerskap?117 Det känns som Svensson vill presentera något sensationellt när han därefter 

kan peka på arkeologiska utgrävningar av familjen hus som visat på att där gick det ingen 

nöd, men det verkar också finnas en djupare poäng i att beskriva familjebakgrunden som 

småborgerlig och egenföretagande inom gruvnäringen i Mansfeld. Poängen är att Luther 

tydligt präglats av borgerliga ideal om individualism och könsroller samtidigt som han också 

fick insupa egenskaper och förmågor som tuffhet, fysiskt mod, ledaregenskaper, en 

auktoritativ världsbild med över- och underordning alltihopa hämtat från hans barndom bland 

entreprenörer och gruvarbetarna i Mansfeld.118 Underförstått har barndomen en stor påverkan 

på den man Martin kom att bli och det är nämnvärt att Svensson är den som tydligast och 

djupast går in på Luthers barndom som kan jämföras med Adrian som ytterst kort och 

summariskt nämner barndomen. Gruvindustrin i Mansfeld får också stå som exempel på den 

nya och stundande moderna tid som är på intåg i form av större bolag, ett utökat monetärt 

system och en form av framväxande kapitalism.  

                                                 
116 Svensson, Per, s, 95–103.  
117 Svensson, Per, s, 108–110.  
118 Svensson, Per, s, 110–111.  
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Svensson passar även på att sätta en stämpel på Luther som fundamentalist i ordets sanna 

bemärkelse eftersom att Luther inte godtog någon annan auktoritet än Guds ord blir han 

urtypen på en bokstavstrogen fundamentalist vars enda rättesnöre är Bibeln.119 På ett sätt 

säger Svensson det alla de andra redan sagt, men kan skillnaden enbart ses som semantisk 

eller finns det något djupare bakom detta ordval? Det avgörande är egentligen vilken 

betydelse Svensson lägger i fundamentalist, menar han bokstavstrogen dogmatiker eller någon 

som vill gå tillbaka till fundamentet? Ett entydigt svar är svårt att uttolka och Svensson kan 

mycket väl mena båda delarna och ordet i sig behöver inte uppfattas som negativt och det är 

inte svårt att passa in Luther i den fundamentalistiska mallen. Oavsett semantik är det 

intressanta i sammanhanget att Svensson precis som alla andra betonar vikten av rättfärdighet 

genom tron och skriften som enda auktoritet, det bör därför kunna fastslås redan här att det 

samtida religiösa medvetandet och bruket av Luther utgår ifrån en förståelse för satserna om 

tron, ordet och skriften. När man fortsätter i detta kapitel framkommer ytterligare likheter med 

de andra och då främst Stolt, Svensson lyfter nämligen fram dels hans förmåga som retoriker 

och förståelse för att tala till folk som folk, dels att han knappast ville sitta på någons axel. 

När det gäller den första delen är det intressant att alla säger precis samma och att alla 

använder precis samma citat från Luther om att ”fråga frun i huset, barnen i gränden, gemene 

man på torget...”.120 Det passar väl helt enkelt in i bilden av Luther som ett språkligt geni som 

också det verkar vara en självklar del av bruket idag. Den andra linjen fastslår Stolts poäng, 

Svensson citerar faktiskt Stolt, att Luther knappast kan beskyllas för att vara en glädjedödare 

eller förespråkare av hårt och nitiskt arbete utan att han faktiskt betonade de glädjande i livet 

och i likhet med alla de andra slår också Svensson fast tanken om kallelsen, vocatio. Det som 

vid en första anblick är annorlunda med Svensson får alltså inte lura en, så fort man skrapar 

på det yttre så träder en bild av reformatorn som känns igen fram.  

 

III Den inneboende dualismen 

I bokens tredje och sista kapitel, som heter Skräckens Luther, börjar Svensson med att 

återigen skriva om annat än Luther och den här gången är det berättelsen om Dr. Jekyll och 

Mr. Hyde som tillägnas åtskilliga sidor. Som man redan kan gissa handlar alltså kapitlet om 

dualismen som kännetecknar både Luther men också mänskligheten i stort, i Luthers fall är 

det mest talande kännetecknet för hans dualism tanken om människan som rättfärdig och 

                                                 
119 Svensson, Per, s, 115–117.  
120 Svensson, Per, s, 123.  
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samtidigt syndare, som även här kopplas samman som en förutsättning för satsen om 

rättfärdighet genom tron.121 Vilket även det är ett bruk som existerar hos de andra och som 

bör betraktas som en logisk följd av att man utgår från just allena satserna som normerande 

för förståelsen för Luthersk teologi. Det finns dock något som sticker ut hos Svensson och det 

är att han tar Luthers dualism till en ny nivå när han frågar sig hur hans karaktär kunde 

inrymma paradoxer som den konservativa revolutionären och att samtidigt vara en förkunnare 

av frihet och trälbunden frihet, hur kommer detta sig?122 Svaret kan nog återfinnas i att 

Svensson utgår ifrån en syn av Luther som en sturig fundamentalist som alltid utgick ifrån att 

han själv hade rätt och passar även in i bilden av den äldre Luther som en reaktionär patriark. 

Talande för detta bruk av den sturiga fundamentalisten Luther är att han efter att han utmanat 

påvens auktoritet går till våldsamma polemik mot alla de som går emot hans egna läror, som 

exempelvis den schweiziska reformatorn Huldrych Zwingli när det gäller nattvardssynen där 

Luther inte vek en tum ifrån synen om Kristi realpresens i, med och under nattvarden och 

vägrade acceptera den Zwinglianska synen som hävdar att det är en symbolisk handling, 

brödet och vinet varken förvandlas eller konsubtationeras, alltså är det inte tal om Kristi 

realpresens.123  När det gäller den andra delen om den mänskliga friheten respektive 

trälbundna viljan landar Svensson återigen i diskussionen kring rättfärdighet genom tron, en 

människa kan således inte anses kunna påverka sin egen frälsning och har på det sättet inte 

något annat än en trälbunden vilja i relation till sin egen frälsning. Men människan har en 

frihet i sitt eget liv och kan i den profana meningen anses vara fri att göra som hen vill, men 

denna frihet är alltid underkastat överheten och i de saker som betyder något (de som frälser) 

kan den mänskliga viljan inte existera.124 

 

Svensson vidareutvecklar sedan detta resonemang kring den lutherska dualismen, alltså den 

om individualism och universalism, och hur den än idag präglar den svenska kulturen, men 

för att detta ska bli funktionellt behöver han först ge en historisk överblick som erbjuder en 

tolkningsram för detta påståendet vilket han gör genom att börja från första början. Denna 

statsindividualism kan spåra sina rötter till Gustav Vasa och inledningen av reformationen och 

att den kunnat växa fram i just Sverige förklaras med de förutsättningarna landet bjöd för en 

enhetskultur, homogeniteten i kulturen härleds som en starkt bidragande orsak, samtidigt som 

han också betonar att reformationen i Sverige genomförs genom en form av ursvensk 

                                                 
121 Svensson, Per, s, 207–211.  
122 Svensson, Per, s, 214.  
123 Svensson, Per, s, 214–217 
124 Svensson, Per, s, 250–257.  
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pragmatism.125 Enhetskulturen betraktas här som en viktig förutsättning för hur 

socialdemokratin senare kom att utformas och även pragmatismen känns igen i, så länge man 

behåller makten kan man kompromissa är devisen som anförs. Historien fortsätter dock fram 

och när väckelserörelserna gjorde sig hörd under 1800-talet gick slutligen den enhetskulturen 

med sin statskyrka i graven och öppnade således upp för religiös mångfald, men skam den 

som ger sig och den gamla statskyrkan bytte ut kungen mot folket och blev en folkkyrka.126 

Poängen är att alla svenskar inom både folkkyrkan och folkhemmet skulle tillhöra samma 

gemenskap men ändå leva i individuell frihet ungefär tillsammans var för sig, var för sig 

tillsammans. Detta menar Svensson är den lutherska dualismen som gör sig synlig i svensk 

kultur och han ger ytterligare exemplen som den svenska självbilden av ett fredsälskande land 

som samtidigt är en energisk vapenexportör och bilden av världens jämställdaste land som 

ändå aldrig haft en kvinnlig regeringschef. Arvet från reformatorn gör sig alltså gällande än 

idag i vår politiska kultur men kan vara svår att skymta då den är så bakomliggande helt 

enkelt.  

 

En sista sak ska anföras utifrån Svenssons bok och det är Luthers inställning till judar och 

precis som Adrian har Svensson inga snälla ord om Luther här det är en antisemit vi möter i 

framställningen och eftervärldens dom måste falla hårt mot honom. Uttalanden från Luther 

om att deras synagogor ska brännas, deras rikedomar och egendom beslagtas, ja judarna är till 

och med Djävulens bundsförvanter.127 Om Adrian kan sägas gå in med inställningen att förstå 

utan att försvara klampar Svensson in med inställningen att han förstår, att det inte kan 

försvaras och att det är ren och skär ondska som skymtar hos reformatorn. Man kan tala om 

att Svensson tar synen på Luther som syndare och samtidigt rättfärdig till det extrema vilket 

vill hävda är det återkommande i hans framställning, att han även om han alltid går längre än 

de andra författarna ändå stödjer sig på samma grundläggande tankegångar. 

3 Slutsats 

Uppsatsen landar i att om det är något som är beständigt och gemensamt i det samtida bruket 

av Luther så är det, föga förvånande, allena satserna och då främst rättfärdighet genom tron 

som är återkommande hos alla. Mer förvånande är kanske att alla också reproducerar bilden 

av Luther som språkligt och retoriskt geni, bilden av honom som en stridens man (förutom 

                                                 
125 Svensson, Per, s, 232–243.  
126 Svensson, Per, s, 243–247.  
127 Svensson, Per, s, 313–320.  
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Aurelius som dock skriver en främst teologiskt präglad bok) samt även Luthers tanke kring 

adiafora. Det som förvånat mig mest är hur likt Svenssons bruk egentligen är de andras, trots 

att det till det yttre skiljer sig mest och att om man ska prata om någon som sticker ut så är det 

nog främst Stolt som gör det med sin betoning av den glade teologen. Stolt är också den enda 

som explicit undviker att skriva om simul iustus et peccator även om tankegången hägrar i 

bakgrunden, något som också sticker ut hos Stolt är hur varmt hon beskriver relationerna 

Luther-Käthe, Luther-barnen och Luther-Melanchthon och det kan nämnas att Svensson och 

Adrian förvisso nämner Melanchthon men på ett så summariskt sätt att det inte är noterbart 

vilket kan kontrasteras mot Stolt som ägnar ett helt kapitel åt deras relation.  

 

Varför formas då det religiösa historiebruket av Luther på detta sätt? En del av svaret ligger 

nog i den dynamiska personligheten Luther utgör som i sig själv väcker intresse samtidigt 

som hans plats i det historiska medvetandet är den av en reformator som för alltid kom att rita 

om Europas religiösa karta. Utifrån denna förståelse för bruket av Luther kan man hävda att 

det alltid kommer finnas ett intresse för både hans person och teologi, det ligger helt klart 

något visst i Stolts konstaterande att bilden av reformatorn är kalejdoskopisk vilket passar helt 

perfekt ihop med Nordbäcks konstaterande att varje försök att beskriva reformatorn kan ses 

som en reflektion av ens egna urval av hans teologi (eller persona). Man kan helt enkelt 

pådyvla det mesta på reformatorn som exempelvis Per Svensson som spårar både folkhemmet 

och den svenska dualismen tillbaka till Luther, eller Adrian när han ser människan Luther i 

sin fulla imperfektion och att det är just denna imperfektion som leder oss till frälsning, och 

även om man kan tala om att bruken ibland går isär landar jag ändå i att de tar avstamp ifrån 

en gemensam grund. Denna gemensamma grund anses vara en utgångspunkt i människan som 

ofullständig varelse som dels lyfts fram av alla författare men också som något som hägrar i 

bakgrunden och detta kan verka förklarande till varför man är så mån om att betona Luthers 

mänsklighet och/eller mänsklighetens i hans teologi.  

 

En slutsats som också dragits utifrån uppsatsen är det värde historiedidaktiskt forskning kan 

erbjuda svensk kyrkohistoria genom att erbjuda begrepp och teori för att undersöka hur det 

religiösa historiebruket och medvetandet formats kring personer och processer. Ett förslag 

från min sida är helt klart att reformationen som process borde undersökas utifrån ett 

historiebruks perspektiv. Utifrån min slutsats vill jag också uttala en modest önskan om att en 

mer heltäckande bild av Luther borde undersökas i en svensk kontext eftersom att det hade 

kunnat ge en bred bild av hur bruket av Luther skiftat över decennier, min undersökning kan 
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enbart konstatera att det finns en gemensam grundsyn på Luthers teologi bland en liten skara 

författare, skulle det samma kunna sägas om perspektivet breddades och inkluderade 

exempelvis skolböcker?  

 

4 Didaktisk diskussion 

Hur kan då denna undersökning förstås i relation till skolans läroplan? Jag tror att en bra 

början är att utgå ifrån det som stipuleras som en av skolans grundläggande värderingar om att 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande”.128 Fokuset kommer föga förvånande läggas på den kristna traditionen men 

vad är det egentlig som avses med denna term? Jag avser att försöka förklara hur en form av 

kristen tradition kan hjälpa oss att fostra individer i enlighet med dessa värdeord, självklart 

utifrån ett icke-konfessionellt förhållningssätt, och för att göra detta vill jag hävda att man 

utifrån en luthersk-kristen tradition kan hitta ett tankesätt som betonar behovet av att utföra 

goda gärningar just för att hjälpa sina medmänniskor och inget annat, vilket i mina öron låter 

generöst. Utifrån min förståelse kan man också nyttja sig av reformatorns tankegods om att 

allt som inte står i vägen för evangeliet är okej och allt som befrämjar evangeliet ska 

framhävas och genom att byta ut evangeliet mot värdegrunden får vi en trossats god nog att 

dagligen repeteras av alla lärare ”rättvisa genom värdegrunden allena”. Ska således varje 

lärare förvandlas till en strikt dogmatiker blint följandes värdegrunden? Nja, det är inte min 

poäng, även om man ibland kan få den bilden, det jag snarare fiskar efter är att varje lärare har 

en skyldighet att känna till och kunna förhålla sig till värdegrunden för att kunna agera rättvist 

och riktigt i sin roll som just lärare. En annan lärdom jag drar från det lutherska arvet är 

fördelen med att simplifiera, rättvisa genom värdegrunden allena är helt klart en bra sats som 

lägger tonvikten (dock lite humoristiskt) vid den betydelse och ställning värdegrunden faktiskt 

intar i lärarens vardag.  

 

En ytterligare poäng som det lutherska arvet kan tillföra i relation till värdegrunden är den om 

att ”tala till folk som folk” som kan sättas i relation till skolans uppdrag om att ”Den ska 

främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära”.129 Ett funktionellt 

                                                 
128 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, [Stockholm], 2017, s, 7.  
 
129 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s, 7. 
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sätt att göra detta borde vara att utgå ifrån att varje elev har ett behov av att man pratar till 

dem på deras egna språk, i likhet med Luther bör läraren alltså vara lyhörd och observant på 

sina elevers språkliga behov, för vem har inte stått framför en eller flera elever och funderat 

hur ska jag nå fram till dem, hur ska jag prata så att de förstår mig? Är inte just denna 

kommunikativa förmåga som reformatorn verkar ha besuttit just det som varje lärare behöver 

besitta, för kan vi verkligen förvänta oss eller kräva att eleverna ständigt ska anpassa sig efter 

oss? ”Nej, din åsna det är din uppgift att tala svenska så att eleverna i skolbänken känner igen 

vad du säger och det är din uppgift att de lär sig något” hör jag Luther skrika till mig, och fel 

kan jag knappast säga att han har.  

 

Slutligen vill jag lyfta fram en sak som jag menar kan vara behjälpligt för mig i min roll som 

lärare och det är den Lutherska kallelsetanken och synen på arbetsglädje som Stolt skriver sig 

så varm om. För om det finns något jag innerligen tror på så är det att det inre reflekteras i det 

yttre, alltså om jag kan känna en genuin glädje i min roll som lärare kommer detta reflekteras 

i det yttre och förhoppningsvis kan detta dels verka motiverande för eleverna, dels göra att jag 

själv orkar och står ut med min vardag. Att finna glädjen i sin vardag och sitt yrke är alltså 

också det en viktig sats att ta vara på ifrån det lutherska arvet, för är det ändock inte detta som 

är viktigast i livet och är detta inte bland de viktigaste lektionerna vi kan lära oss själv och 

eleverna genom både ord och handling. Alltså att sök efter ert kall och oavsett vad detta kall 

är finna glädje i det, för oavsett vilka val vi gör, får vi aldrig glömma bort att ingen människa 

är felfri utifrån den Lutherska bemärkelsen att vi alla är fläckade och ofullständiga [syndare]. 

Men är det inte så att när vi accepterar att vi och alla andra är just detta som vi verkligen 

erkänner oss som människor, och är det inte först då som vi verkligen kan verka för ett 

inkluderande samhälle som accepterar olikhet?  

 

5 Avslutande diskussion 

Om det är något jag personligen lärt mig av denna undersökning så är det hur arvet från 

Martin Luther än idag är livs levande och än idag väcker hans liv och gärning till eftertanke 

och debatt. Denna möjlighet att få fördjupa sig i det reformatoriska tankegodset ses av mig 

som en ynnest få förunnade och någon kanske reagerar för den här uppsatsen handlade ju inte 

om reformationen eller Martin Luther? Paradoxalt nog är det kanske precis vad den gjorde, 

fast inte i bemärkelsen av vad som skedde där och då utan hur jag och andra uppfattar den här 

och nu, på det sättet är reformationen och reformatorn en fortsatt pågående process som 
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fortsätter att vara omvälvande så länge det skrivs böcker om det. Det som slår mig är det sätt 

historiedidaktiken verkar vitaliserande för mitt eget historiska tänkande och min egen förmåga 

att producera just historia, för om det finns något jag onekligen lärt mig av den här berättelsen 

är det dels den grundläggande berättelsen om Martin Luther, vill någon gissa hur många 

gånger jag läst den i olika tappningar? Men också hur historia kan framställas på flertalet 

olika sätt alla med sina egna vinster och förluster, oavsett vad är det en ödmjukande 

erfarenhet att ställas inför så pass mycket kunskap och yrkeskunnighet som lagts ner för att 

författa dessa olika verk om Luther och om jag bara lyckats snappa upp och tillgodogöra mig 

en bråkdel av varje författares styrka vet jag att jag kommer utvecklas i mitt eget skrivande 

och framförallt i min egen kunskapsbas. Att detta varit en ödmjukande erfarenhet kommer 

också av att jag ställts inför så många skilda sätt att framställa berättelsen om munken från 

Wittenberg medan det varit en självklar utgångspunkt att jag inte ska värdera eller moralisera 

över de olika framställningssätten, det är inte min uppgift helt enkelt. Det i sig själv är en 

träning i tolerans och öppenhet, att träna sig själv i att inte hoppa till slutsatser och att hålla 

två tankar i huvudet är något vi alla behöver träna oss i och jag är glad att jag fått en möjlighet 

att göra just detta.  

 

Vad tycker jag själv då om Martin Luther? Jag är lite kluven för han var onekligen inte en 

perfekt människa men återigen vem är det? Jag ser det inte som min uppgift att moralisera 

över honom, men jag kan ibland hänföras av det modet som det måste krävts för att ställa sig 

upp mot både påven och kejsaren. För mig blir det en viktig läxa om att man alltid bör stå upp 

för det man tror på och även om det ser mörkt ut inte ge upp! Samtidigt ser jag också en 

Luther som kunde vara onödigt hård och omedgörlig mot de som inte höll med honom och 

från det lär jag mig också att viljan till kompromiss inte är något som i grunden är av ondo, 

men att det faktiskt finns frågor där man inte kompromissa en millimeter.  
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