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Inledning: 

Under hög och senmedeltiden kom den kanoniska lagen att inrättas för de kristna folket i 

Sverige. Den var ganska annorlunda mot för andra existerande lagar man redan haft och hade. 

Detta, då de allra flesta lagar hölls regionala. Detta gällde dock inte den kanoniska lagen. Den 

lagen gällde alla. Det spelade heller ingen roll vilket kön eller vilken klass du tillhörde. Lagen 

var som sagt lika för alla och en var, oberoende av dessa.1  

Påven besatt en stor makt inom den medeltida kyrkan. Han hade makten att ge nåd, privilegier 

och licenser för att nämna några få. Allt eftersom att påvarnas uppgifter blev fler, och behovet 

att lasta över sitt arbete på någon annan steg, gav påvarna vissa präster rätten att utöva delar 

av det påvliga arbetet. T.ex. lyssna på bikter och frikänna syndare. Under sent 1200-tal utsåg 

påven kardinaler, som hade till uppgift att koordinera dessa prästers aktiviteter. Dessa 

kardinaler fick sedan privilegier av påven att t.ex. ge olika dispenser. Man kan säga att dessa 

personer agerade som en sorts tidig domstol 2 

Eftersom man hade hand om komplicerade kyrkliga lagar behövdes specialisters hjälp. Dessa 

var personer som ansågs vara experter på de kyrkliga lagarna, alltså revisorer, som hade till 

uppgift att se till att allt gick rätt till, och att domstolen följde de kyrkliga lagarna. 3 Uppsatsen 

kommer handla om vilka ärende som sändes till Rom, och hur prästerna följde regelverket 

eller inte, samt vilka regler som prästerna bröt emot.  

Eftersom präster, och andra människor, begick brott, eller kanske ville bli ansedda som 

legitima barn till ett ogift par, var man tvungen att uppsöka en präst. Denna präst kunde, om 

brottet haft en god anledning, se till att avskriva brottet, samt se till att inget straff skulle 

inrättas, eller om ett straff redan tillfallit, se till att avskriva det. Prästen kunde också ibland, 

om det behövdes, föra saken vidare upp till högre uppsatta, som sedan kunde ge sin dom. 

Processen startade med att en person fått vetskap om att denna agerat emot lagen, eller 

behövde dispens eller en licens för att legalt kunna göra någonting som lagen förbjöd. Om 

man gått emot lagen var man först tvungen att bekänna, alltså bikta sig för en präst. Prästen 

som man bekände för kunde då i vissa fall frige personen och besluta om botgöringen. Om 

fallet var alldeles för allvarligt, och församlingsprästen inte kunde hjälpa, blev man i stället 

                                                           
1 James A Brundage. Medieval canon law (Longman group limited 1995) S. 3 
2 Sara Risber & Kirsi Salonen. Auctoritate papae the church province  of Uppsala and the apostolic 
penitentiary 1410-1526 (National archives of Sweden 2008) S-7  
3 Auctoritate papae S 7-8  
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skickad till en lokal biskop, som hade större makt. Men det var inte alltid denna kunde hjälpa. 

De allra svåraste fallen var för den påvliga myndigheten att ta hand om och ingen annan. Då 

vart man sänd till den påvliga kurian. Man fick antingen åka till Rom för att själv föra sitt fall, 

detta kunde dock vara ganska svårt då vissa fall kanske krävde en snabbare lösning. Men det 

vanligaste fallet var att använda den lokala biskopens budbärare. Sedan, då man fört fallet till 

Rom fördes det sedan till representanten för den svenska biskopen eller kungen i kurian. Detta 

var inte heller alltid ett alternativ då kungen eller biskopen inte alltid hade några 

representanter i kurian. Det tredje alternativet var att använda en vän eller släkting som 

budbärare som då kunde resa till Rom.4  

Syfte och frågeställning:  

Syftet med denna undersökning är att se vilka typ av ärenden som kyrkan i Uppsala stift sände 

till Rom, med särskilt fokus på klerker och hur dessa förhöll sig till det klerikala regelverket 

under senmedeltiden. Resultaten kommer därefter att jämföras med vad tidigare forskning 

visat om reformationen.  

För att uppnå syftet kommer jag också söka svar på: 

1. Vilka var de vanligaste fallen som skickades in till Rom?    

2. Vilka personer gällde fallen? (Titel, ålder och kön)   

3. När ärendet gällde illegitima barn, vad var då anledningen till att barnen ville få dispens 

och bli ansedda som legitima?  

Tidigare forskning:  

Det finns inte allt för mycket skrivet om detta ämne under senmedeltiden, vilket gjorde det 

svårt att finna böcker som kunde passa mitt syfte. Dock verkar det finnas mycket mindre om 

reformationen som är relevant för min forskning, i alla fall vad jag kunnat se. Det flesta 

böcker tar mer upp om antingen enskilda personer och deras liv, eller om själva systemet, och 

vilka det var som styrde och upprätthöll reglerna, och inte hur prästerna förhöll sig till dem 

m.m. Det är just därför som jag nu ska basera min undersökning på detta, då man tidigare inte 

tagit upp specifika fall, vilket är där jag kommer in.  

                                                           
4 Auctoritate papae s. 66-67 
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James A Brundages tar dock upp i ett kapittel i sin bok om hur den kanoniska domstolens 

procedur funkade, och att påvarna var den som stod högst i detta system där dem, precis som 

biskopar, var tvungna att lyssna och hjälpa i tvister och andra juridiska ändamål. Och som jag 

tidigare nämnt, när påvens alla åtaganden vart för mycket, och hotade att ta över alla påvens 

andra ansvar, förslog kyrkomän att han skulle överlåta lite av sitt arbete till några andra5  

Brundage menar att den kanoniska lagen kom att spela en viktig roll för människorna i 

medeltiden. Den kom att formade människors tankar och handlingar, och hade därför en 

effekt på allas dagliga liv.6 Han säger att det mesta som har klarat sig från medeltidens Europa 

är juridiska dokument som t.ex. register och testamenten, men även kyrkliga dokument, som 

t.ex. kyrkliga påbud från råd och andra kyrkliga administrationer, vilket är det som 

möjliggjort den undersökning som jag nu håller på med. Han tar även upp hur de tidiga 

lagarna under de tre första århundraderna mest var riktad för att hålla de kristna medlemmarna 

disciplinerade och bara höll sig till den slutna gruppen som utgjorde de kristna. Detta, då 

kristna hade svårt att få kontroll och erkännande över hela det Romerska imperiet från den 

majoritet som inte hade den kristna tron, och som i stället förföljde alla de som trodde på 

kristendomen.7 Brundages fokuserar mer på den kyrkliga organisationen och lagen i sig.8  

Daniel E. Thiery, som mest fokuserar på prästerna i Europa, skriver om hur det vardagliga 

bylivets krav, och de religiösa kraven kunde bli svårt för präster. Präster var ju trots allt 

individer som skapade sin egen karriär. Redan innan och efter att prästerna fått sitt ämbete 

stötte de alltid på sekulära relationer, som de kunde bli väldigt fast förankrade i. Skillnaden 

mellan de kristna prästerna och andra heliga män från vissa andra religioner var att prästerna 

inte blev heliga p.g.a. sin härstamning, utan på grund av inträdet i den heliga orden, vilket 

betyder att de upptogs till prästämbetet, och fick medverka i de olika ritualer som skulle 

utföras. Den heliga statusen gavs som så till en person som tidigare varit en helt vanlig 

människa av en viss klass och samhörighet. Denna kontrast mellan den vanliga och det heliga 

kom att leda till frågor om präster i konflikter, t.ex. vilken del de hade i dessa konflikter m.m. 

Eftersom att en präst inte kunde ingå i äktenskap eller bruka våld gjorde detta att viktiga delar 

                                                           
5 Brundage 1995 s. 123 
6 Brundage 1995 s. ix 
7 Brundage 1995 s. 6-7 
8 Brundage 1995 s. 1 
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av den medeltida maskuliniteten förvägrades honom. Han pratar ganska mycket om prästers 

våld vilket är en del som kommer tas upp i min uppsats9  

Sven Lindegårds bok fokuserar mer på de svenska prästerna från medeltid till nutid. Han 

berättar i sin bok att präster, under medeltiden, skulle dömas av en så kallad andlig domstol. 

Och då inte bara i fall som t.ex. rörde ämbetsbrott, utan även brott som t.ex. hade med 

kriminalitet att göra. Prästerna skulle också avhålla sig från att dra varandra inför de 

världsliga domstolarna, då detta kunde medföra att de förlorade sitt ämbete. Påven Sylvester 

sa också att ingen lekman bör beskylla en präst för någon brottslig handling10  

Författaren Yngve Brilioth kommer nog kanske närmast av det jag ska undersöka. Han 

fokuserar också på de Svenska prästerna. Han tar upp att vem som helst inte kunde bli präst 

under senmedeltiden. Personen måste ha en viss ålder för att kunna bli prästvigd, men dispens 

kunde förekomma. Han nämner också att fysiska skador kunde bli ett stort hinder, samt om 

man spillt blod eller dödat någon. Om något som detta hände efter att man blivit prästvigd 

fick man inte utföra de heliga handlingarna. 11 Han kommer även in på hur kyrkan förbjöd 

äktenskap mellan t.ex. släktingar i fjärde led. Även om dispens kunde ges i vissa fall. 12 Han 

konstaterar också straff för brott, vilka var bannlysning av två slag. Den ena innebar bara 

utestängning från kyrkans sakrament och heliga handlingar, medan den andra innebar en 

fullständig utestängning ur det kristna samfundet. Om en person skulle få för sig att prata med 

den bannlyste skulle denna själv dra på sig den lättare bannlysningen13  

Källmaterial 

Det material jag använt mig av för min undersökning är bevarade dokument som skickats in 

till Rom. Där kan man finna olika fall från personer som ville få dispens av olika slag. Jag har 

använt mig av boken Auktoritate papae som mitt källmaterial. Den är utgiven 2008 och tar 

upp 453 olika fall. Tecken på Latin som stått i originalbreven till Rom finns med i boken, men 

det finns även en engelsk sammanfattning. Auctoritate Papae tar till störst del upp dessa 

personliga dokument om människor som vänt sig till präster för anledningar som kräver 

                                                           
9http://go.galegroup.com.proxy.ub.umu.se/ps/i.do?&id=GALE|A127544392&v=2.1&u=umea&it=r&p=LitRC&s
w=w&authCount=1 
10 Sven Lindegård. Ämbetsbrott av präst, en kyrkorättslig studie från medeltid till nutid (Arcus förlag, Lund1999) 
S. 9-10 
11 Yngve Brilioth. Svenska kyrkans historia (Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag 1941) S. 646 
12 Brilioth 1994 s. 741 
13 Brilioth 1994  s. 751 
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dispens, t.ex. om man gjort något olagligt. I början går boken också igenom mer allmänt om 

prästers befogenheter och skyldigheter. Samt alla de olika kategorier av fall som kunde 

komma in till prästerna och förts vidare till Rom.   

Tidsperioden jag valt att hålla mig till är senmedeltiden. Mer specifikt 1410-1526, då det är 

denna tidsperiod som boken tar upp. Det är en bra avgränsning då boken själv avgränsat sig 

till just denna tid. Därför kan jag ändå inte öka eller minska tidsperioden eftersom att jag då 

skulle gå utanför mitt material som jag jobbar med. Mitt material har också närhet i rum, då 

originalbreven har bevarats och det är dem man utgått från i Auctoritate papae, om än dem 

blivit sammanförda till just denna bok.  

 

Källkritik: 

Problemen som kan uppstå med källmaterialet är olika. Bl.a. kan sammanfattningen från Latin 

till Engelska leda till att en viss information gått förlorad som kanske kunde varit viktig. Vi 

kan heller inte veta om dessa är alla dokument som fanns att tillgå, då det kanske fanns mer 

brev i Roms arkiv. Närheten i tid och rum är dock mycket bra, då breven är sammtida. Kan 

dock hända att utgivarna varit selektiva med vilka fall som skulle få finnas med i boken. Vi 

vet heller inte om de medeltida människorna som hade hand om dessa brev kanske reducerade 

breven från arkivet, eller om något av breven kommit till skada under tidens gång i t.ex. en 

brand. Vi bör dock utgå från att utgivarna haft goda kunskaper i ämnet, samt varit noggranna i 

sina undersökningar och därför är tillförlitliga.  

Metod: 

Med hjälp av boken kommer jag gå igenom alla fallen som finns att tillgå i Auctoritate papae 

och använda dessa för att få svar på mina frågeställningar. Samtliga ärenden som skickats in 

kommer läsas och därefter katigoriseras in i följande system: Först kommer jag att göra en 

egen kategorisering av de fall som skickats in till Rom för att få en bra översikt av dessa. 

Sedan kommer jag att gå in på titlarna de olika personerna som skickat in fallen hade. För att 

sedan söka svar på ålder, kön och av vilken anledning de illegitima barnen hade ett intresse av 

att få bli ansedda som legitima.  

Metoden är kvantitativ såväl som kvalitativ. Min forskning kommer vara kvantitativ då jag 

kommer kategorisera och räkna ihop mina svar i diagram. Den kommer dock också vara 



6 
 

kvalitativ då jag kommer studera få fall, och sedan försöka få en översikt över den stora 

helheten utifrån de få fall som jag studerat.  

Prästers regelförhållanden och befogenheter: 

Den kyrkliga domstolen hade rätt att utfärda 4 olika nåder. Den första var att man kunde 

frikänna den som brutit mot en kyrklig lag. För det andra kunde de också ge dispens till de 

som ville agera mot kyrkans normer. Dock måste det finnas en god anledning för detta. Den 

tredje var att ge kristna som ville agera mot de traditionella trosutövningarna olika licenser. 

Den fjärde och sista var deklarationsbreven vars uppgift t.ex. var att frige någon för mord som 

varit oskyldig.14 

Det finns olika kategorier där prästerna hade rätt att utöva sina befogenheter. Den första kallas 

för De matrimonialibus. Här ingick fall som rörde giftermål. Prästerna kunde ge dispens, 

men även syndaförlåtelse/frikännande för personer som ville gifta sig eller fortsätta vara i ett 

giftermål som ansågs förbjudet, t.ex. om båda parter var släkt. Det var inte ens tillåtet att gifta 

sig med en släkting till ens före detta, eftersom att man tydligen ansågs vara släkt med dennes 

släktingar då. Det var av yttersta vikt att paret gifte sig frivilligt för att det skulle erkännas. Så 

klart fanns det också andra viktiga faktorer att ta i beaktning för att giftermålet skulle anses 

giltigt. De kyrkliga lagarna hade olika regler och lagar som kunde hindra ett äktenskap. Vissa 

av dessa kunde överses med dispens från någon behörig, t.ex. en präst, medan andra inte 

kunde överses alls. 15 

Den andra kategorin heter De devisis formis. Där en mängd olika fall tas upp. T.ex. våldsamt 

beteende, avhopp eller byte av kloster, Problem gällande vissa bannlysningar eller förbud och 

helgerån. Här kunde prästerna ge dispens, syndaförlåtelse och speciella licenser. Det finns en 

skillnad mellan en Lekman/icke prästvigd person och en präst. Om en lekman begick ett brott 

blev han bannlyst, och ifall brottet var stort kunde endast påven eller någon som påven gett 

makten upphäva bannlysningen. När de blivit förlåtna kunde de åter igen anses som kristna 

medmänniskor, även om de först måste gottgöra sin synd. Hur denna botgöring skulle gå till 

fick biktfadern besluta.  

Även präster som begått brott behövde syndaförlåtelse för att kunna återgå till det normala. 

Men till skillnad från lekmännen behövde de en speciell dispens. En präst som bröt mot den 

                                                           
14 Auctoritate papae s. 8-9 
15 Auctoritate papae s 12 
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kyrkliga lagen ansågs okvalificerad, därför var dispensen väldigt viktigt för att åter kunna 

utöva sitt ämbete. Präster och lekmän som gått emot reglerna kunde få dispens, men bara om 

det fanns ett giltigt motiv för regelbrottet. Präster var förbjudna att bära vapen och bruka våld. 

Bara genom att vara närvarande på en plats där våld skett riskerade han straff, och var därför 

inte tillåten att längre utföra sitt jobb innan han fått dispens och annat nödvändigt som krävdes 

för att få återgå.  

 

Om prästen spillt blod blev han utan inkomst och fråntagen altartjänsten för evigt. Den enda 

som kunde ändra på detta var en påvlig absolution och dispens. En präst som ville fortsätta 

som präst behövde ett gott skäl till varför han utfört våldet, och att det inte varit mening att 

bruka våld. Om våldet utförts i vrede eller hat ansåg man att personen inte varit fullt medveten 

om sin handling, och därför kunde bli förlåten. Även att medverka i krig eller döma någon till 

döden var ett brott för en präst.16 Men att döda någon i självförsvar var tillåtet. Men 

mordvapnet måste varit något på plats, och inget som prästen burit med sig. Präster var 

tillåtna att bära en specifik kniv. Om denna använts var det legitimt, och inget straff 

behövdes.17 

 

Lagen löd att man måste svära att leva i lydnad, kyskhet och fattigdom för att få bli medlem i 

kloster. Om man inte tyckte om det kloster man hamnat i och i stället ville byta var det tillåtet, 

men endast om man fick tillåtelse från en högre uppsatt. I vissa fall kunde man till och med få 

dispens att byta klosterorder. Om personen inte kunde handskas med klosterlivet p.g.a. 

sjukdom eller andra skäl kunde personen gå ur klostret, men då måste hen lova att fortsätta 

leva enligt de tre löftena. Att lämna klostret utan de nödvändiga tillåtelserna ansågs vara ett 

grovt brott. Att upprepa sakrament som t.ex. dop, var också ett brott eftersom detta enbart 

kunde utföras endast en gång. Och en präst fick inte utöva sina prästliga befogenheter utanför 

sin socken utan medgivandet från den lokala prästen eller biskopen. 18 

 

Helgerån var ett brott emot kyrkans egendom. Självfallet även för präster. Att bryta en ed var 

också allvarligt. Endast påven kunde frikänna dem från det. Löften ansågs inte lika allvarliga 

att bryta som en ed, men man förväntades ändå alltid hålla sina löften. 19 

                                                           
16 Auctoritate papae s. 18-21 
17 Auctoritate papae s. 46 
18 Auctoritate papae s- 28-30  
19 Auctoritate papae S 32-33  
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Att ingå i sexuella handlingar då man svurit celibat, eller sexuella handlingar som bröt mot 

kyrkans normer var förbjudet. Trotts detta hade vissa munkar och präster m.m. sex. Här kunde 

en biskop eller abbot utfärda exil för förbrytaren. Man behövde inte en påvlig bannlysning, 20 

 

Trots att fastan var en viktig del för de kristna kunde man få dispens från fastanset om man 

t.ex. var sjuk och behövde kött, ägg och andra liknande produkter för sitt välmående. Eller om 

man var allergisk mot fisk, som ansågs vara ett substitut, samt bodde på ett ställe där den 

tillåtna maten under fastatiden inte var lättåtkomlig. Man behövde dock en speciell licens som 

talade om att det var tillåtet att förtära den förbjudna maten. 21 

 

Det var väldigt viktigt att en präst inte hade några fysiska skador. Om en fysisk skada 

inträffade och denna person ville fortsätta som präst behövde han en dispens.22 

 

Den tredje kategorin heter De declaratoriis. Så kallade Deklarationsbrev. Breven kunde ha 

olika anledningar. T.ex. kunde det handla om att man behövde brevet som ett slags certifikat 

som visade att man inte hängett sig åt människoslakt, även om man varit med under en 

händelse där människor dött. En annan anledning var för personer som behövde visa att de 

inte var utövande munkar och nunnor även om de tillbringat tid i kloster. Vissa personer 

tvingades in i kloster av sina föräldrar, men eftersom att det inte var frivilligt kunde man få ett 

deklarationsbrev, så att man kunde återgå till sitt gamla liv.23 Den tredje och sista anledningen 

till ett deklarationsbrev var för att omintetgöra ett äktenskap, om man t.ex. tvångsgifts. 24 

 

Illegitima barn kunde få deklarationsbrev som kunde ge dem rätt till sådant de annars inte 

skulle ha. Vilket för oss in på De defectu natalium och De uberiori kategorin. Det var inte 

lagligt för präster att gifta sig. Trots detta hände det inte sällan att präster ingick sexuella 

umgängen som ledde till barn, som automatiskt ansågs illegitima. Vissa av barnen fick en 

önskan om att själva bli präster, eller inneha andra kyrkliga ämbeten. Många av dessa var 

också väldigt kapabla tack vare att deras präst till far undervisat dem i hemmet. Men deras 

illegitimitet gjorde det svårt för dem.  Kyrkan var dock alltid i behov av kapabla män, och 

kunde därför inte gärna strunta i dessa barn. Därför kom man att utfärda dispensions som på 

                                                           
20 Auctoritate papae s. 35 
21 Auctoritate papae s. 36 
22 Auctoritate papae s, 39-40 
23 Auctoritate papae s. 50 
24 Auctoritate papae s. 42-43 
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så sätt gav tillåtelse för barnen att inneha kyrkliga yrken. De defectu natalium tillät barnet att 

prästvigas i den heliga orden och inneha ett prebende med själavård. De uberiori är en 

liknande dispens men man får i stället hålla två eller fler prebenden. Det finns en tredje 

dispens kallad ubi pater där barnet fick en dispens på illegitimiteten samt rätten att inneha ett 

kyrkligt kontor där fadern jobbade25 

 

Kyrkan ville inte att opassande personer skulle söka sig till en kyrklig karriär. Och lagen för 

vem som kunde inneha dessa ämbeten var väldigt strikt. Därför kollade man upp 

ansökningarna för att se vilken kvalitet personen höll. Detta gick under namnet De promotis 

et promovendis. 26  

Den sista kategorin kallas för De confessionalibus. Alla kristna var tvungna att erkänna sina 

synder, åtminstone en gång per år som minst. Man fick dock bara erkänna inför den lokala 

prästen, och inte någon annan. Om man ville erkänna för en annan präst behövdes en speciell 

licens. Man kunde få så kallade biktbrev. Vilket innebar att innehavaren av detta brev själv 

kunde välja en präst den personen fann lämplig.27 

 

Enligt lag förbjöds präster att konsumera för mycket alkohol. Om detta skedde riskerade de att 

bli avstängda. Trots detta dracks det ändå alkohol på vissa festligheter, och man kunde ibland 

se präster öppet alkoholpåverkade. Detta gick dock att överse med om det inte skedde 

upprepade gånger.28  

 

Undersökning: 

Fallen som skickats till Rom: 
 

Som tidigare nämnts kunde det komma in en mängd olika fall till Rom. Därför har jag nu valt 

att kategorisera in dessa på mitt eget vis så att vi lättare kan få en överblick och förståelse 

över alla de olika fall som kunde tänkas tas upp i Rom från Uppsala. Dessa fall gäller inte 

bara präster utan alla de fall som tas upp i mitt material.  

                                                           
25 Auctoritate papae s 52-54 
26 Auctoritate papae s. 55-56 
27 Auctoritate papae s. 59-60 
28 Auctoritate papae s. 137 
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Källa: Sara Risberg & Kirsi Salonen. Auctoritate Papae, the church province  of Uppsala and the 

apostolic penitentiary 1410-1526 ( National archives of Sweden 2008)  

 

Illegitimitet:  

Som vi kan se på tabellen så handlar drygt en fjärdedel av fallen om personer som ville bli 

ansedda som legitima barn till antingen en präst och en kvinna, eller bara till vanliga personer 

som inte var gifta, och därför inte kunde få barn som ansågs legitima. Ibland kunde barnen 

dölja sin illegitimitet och på så sätt inneha ett kyrkligt ämbete, om detta kom fram blev de 

dock tvungna att vända sig till Rom, för hopp om att kunna fortsätta inneha sitt kyrkliga 

ämbete. Detta var fallet med prästen Hacquinus, som i mitten av 1400-talet fick en befordran 

till den heliga orden, men hade trätt i tjänst både innan och efter att han vetat att han var född 

utomäktenskapligt. Hans far var dock nu gift med den som förmodligen var Hacquinus mor. 

Han ber därför om dispens från sin illegitimitet, då fadern och modern är från en god familj, 

och det skulle svarta ner deras namn on detta skulle komma i ljuset.29   

Ett liknande fall är klerken Gudmundus Petri från Linköpings distrikt, som hållit sin 

illegitimitet hemlig och fått en befordran. Han blir dock får dispens från illegitimitet.30  

                                                           
29 Auctoritate papae brev 42, 9.9 1453 
30 Auctoritate papae brev 137, 16.12 1466 
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Jag fann att det tycks vara flest studenter som ansökt om dispens för illegitimitet än någon 

annan. Vilket kan tyda på att de ville få möjlighet att avancera inom sitt område när de väl 

skulle anses som fullärda.  

Våld:  

Det var inte sällan fall som handlade om våld kom in till Rom. Våldet kunde utföras av både 

kyrkans män eller lekmän. Ett exempel är mannen Påvel Petterson från Turku, från 1450, som 

dödat en präst. Han blir dock frigiven, och en fråga att ställa sig är varför han blev frikänd. Vi 

får inte veta detta då dokumentet är mycket kortfattat, vilket leder till att vi heller inte får veta 

om det var han själv som skickade in brevet, och i så fall vilken ursäkt han gett för mordet.31  

Då de handlar om kyrkliga personer var det ofta inte ens de själva som handlat våldsamt, om 

man ska utgå från breven, utan någon annan som sedan tvingar dem till självförsvar. I fallet 

med Michael Nicolai, som varit på ett bröllop, som sedan urartat sig till ett storskaligt 

slagsmål med dragna vapen. Nicolai försökte gå emellan och be värden att se till att gästerna 

slutade uppträda skandalöst. Brudgumen började också bete sig våldsamt och attackerade en 

av gästerna. Nicolai hade fått en yxa för att kunna försvara sig mot anfallande gäster, men han 

höll den högt för att inte orsaka skada, brudgummen trillade då baklänges och rakt in i yxan, 

som senare ledde till hans död ett tag efter. Därför ber Nicolai om att bli oskyldigförklarad 

från mord.32 Om nu prästerna alla gånger varit så oskyldiga som de sägs att de var går dock 

kanske att debattera. Självfallet skulle de ju aldrig erkänna att de frivilligt mördat någon utan 

att det behövts. Det var därför väldigt bra att kunna skylla på självförsvar, eftersom att man ju 

då skulle slippa straff och andra komplikationer.  

Men visst fanns det även fall där präster medvetet mördat någon. Som i fallet med Benedictus 

Magni från Stockholm, som tillsammans med några andra smög sig till deras konventledares 

hus för att troligtvis mörda honom. För att fly dem hade förmyndaren försökt fly genom 

fönstret, vilket blev hans död. Benedictus blev dock fri från bannlysning.33 Vi får inte veta 

varför de ville ha ihjäl konventledaren.  

Ibland var våldet som utförts av mindre allvarsam karaktär, men ändå så pass att det behövts 

tas upp i Rom. Det kanske handlade om en person som tuktat någon olydig tjänare med ett 

                                                           
31 Auctoritate papae brev 28, 11.8 1450  
32 Auctoritate papae brev 192, 14.7 1473 
33 Auctoritate papae brev 246, 4.6 1478 
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slag eller liknande, som inte varit hårt nog för att döda, men att tjänaren sedan på något annat 

sätt dött ändå. Som Andreas Ludolphi, som slog sin tjänare med en träkäpp. Han slog utan att 

gjuta blod, eller så hårt så att det skulle ha dödat tjänaren, men tjänaren hade tidighare lidit av 

en återkommande sjukdom. Alla som sedan såg tjänaren efter tukten kunde vittna om att 

denne sett ut att må bra och även ätit bra. Men efter ett par dagar blev tjänaren sjuk och dog. 

Eftersom att det varit sjukdomen som tagit död på tjänaren förklarades Andreas oskyldig till 

mord.34  

Biktbrev:  

56 fall som behandlar biktbrev tas upp.  

Många personer skickade brev till Rom för att be om så kallade biktbrev. Att bikta sig 

åtminstone en gång årligen var ett måste, men vissa ville inte bikta sig för sin lokala präst av 

en eller annan anledning. För dessa fanns det en annan möjlighet med de så kallade 

biktbreven. Då fick man själv välja den man ville bikta sig för. Man var emellertid fortfarande 

tvungen att bikta sig en gång varje år, men då fick man i alla fall en valmöjlighet till vem man 

skulle göra detta inför. Breven kunde vara giltiga under olika tider. Vissa biktbrev kunde vara 

giltiga hela livet, men vissa kunde vara giltiga endast i t.ex. 5 år. Vanligast var dock ett brev 

giltigt på livstid35 Bl.a. bad en adelsman vid namn Lars Hjort tillsammans med sin fru från 

Uppsala distrikt om ett biktbrev med permanent giltighet och fick detta.36 

En annan man vid namn Lars, med fru från Västerås distrikt bad även de om biktbrev med 

permanent giltighet. Vi får dock inte veta om det vart beviljat eller inte.37 

Giftermål:  

Det finns många fall rörande giftermål. Dom allra flesta, om inte alla, handlar om personer 

som bett om dispens att få antingen gifta sig, eller fortsätta att vara gifta trots att de är släkt. 

Under medeltiden ansågs man vara släkt med personen som man inte ens hade blodband till. 

Om t.ex. en man gifte sig med en kvinna, så ansågs han vara släkt med dennes bröder och 

                                                           
34 Auctoritate papae brev 239, 7.10 1477 
35 Auctoritate papae s. 59-60 
36 Auctoritate papae brev 141, 29.1 1467 
37 Auctoritate papae brev 144, 2.4 1468 
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systrar, och om kvinnan han gift sig med plötsligt dog, och han skulle vilja gifta sig med en 

syster, skulle detta inte vara lovligt, om han inte fick dispens från Rom vill säga.38  

En man vid namn Henrik Olofsson och hans fru Martinsdotter från Turku distrikt gifte sig 

trots att de var släkt av fjärde graden. De hade dock inte fullbordat giftermålet och ber därför 

om dispens så att de kan få tillåtelse att fullfölja giftermålet och få sina barn legitima, vilket 

också beviljas.39  

Ett annat fall är med Erik Trolle och hans käraste Ingeborg från Uppsalas distrikt, som ber om 

dispens att få gifta sig även om de är släkt i fjärde graden eftersom Ingeborgs första man var 

släkt med Erik i fjärde gradens släktskap. Deras önskan blir beviljad av biskopen Julianus.40 

Det jag fann i breven var att de flesta som bad om denna dispens också bad om att få sina 

barn, eller framtida barn legitima. Föräldrarna ville kanske på så vis säkra sina barns framtid. 

Då detta gäller lekmän, eftersom att präster inte lagligt kunde gifta sig, kan man anta att 

föräldrarna ville få sina barn legitima för att säkra deras arv, så att de kunde få en dräglig 

framtid.  

Dispens under fasta:  
 

Att äta viss mat under fasta, som t.ex. kött och ägg, var inte lovligt. Men man kunde få 

dispens om man led av t.ex. en sjukdom eller någonting som krävde att man måste äta just den 

förbjudna maten. T.ex. så bad drottningen av Sverige, Norge och Danmark om en sådan 

dispens då hon led av en sjukdom. Vilken sjukdom hon led av kom dock inte fram41  

Det finns även en präst vid namn Ericus Olavi från Uppsala distrikt, som bett om att få äta 

ägg, smör och annat dylikt under fastan. Det framkommer dock inte varför han ber om detta. 

Men troligast är att han också led av någon sjukdom42  

Enbart tre fall som dessa tas upp, vilket gör det till en väldigt liten kategori, och det finns 

inget utstickande med dem då alla mer eller mindre ber om samma sak. Det enda som sticker 

ut är att självaste drottningen bett om denna dispens. 

                                                           
38 Auctoritate papae s. 11-12 
39 Auctoritate papae brev 85, 9.7 1460 
40 Auctoritate papae brev 296, 9.4 1487 
41 Auctoritate papae brev 93, 23.2 1461 
42 Auctoritate papae brev 171, 20.9 1471 
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Klosteravhopp:  

Att lämna ett kloster man blivit intagen i var strängt förbjudet. Ändå hände det att folk rymde 

från eller lämnade klostren av olika anledningar, ibland för att man helt enkelt inte ville 

stanna kvar, och ibland av att omständigheterna krävde det för att man kanske helt enkelt bara 

ville byta kloster. 

En man vid Nanne Kärling från Skara distrikt skickades till klostret av sina föräldrar, för rädd 

för att gå emot föräldrarna vågade han inte säga att han inte ville, utan svarade ja då han 

frågades om man ville ingå i orden. Men efter bara ett par månader återgick han till ett 

sekulärt liv. Men han tvingades snart tillbaka till klostret. Nanne återgick dock till ett sekulärt 

liv åter igen efter inte allt för lång tid. Nannes bror förflyttade så honom till ett annat kloster. 

Men abboten där skickade tillbaka honom till det förra klostret, som han åter igen lämnade.  

När ärkebiskopen fick reda på detta tvingade han så åter igen Nanne tillbaka till klostret. 

Abboten lät honom dock tillslut återgå till ett sekulärt liv som han önskade stanna i. Nanne 

fick som så lov att lämna klostret.43 

Nanne är faktiskt rätt så känd i vår tid. Det har skrivits en del om honom, men detta är inte 

särskilt intressant för min undersökning, så därför låter jag det enbart vara en liten notis för de 

som må hända kan vara intresserade av att följa upp om Nannes liv.  

Befordran:  

Vissa personer skrev in till Rom för att be om en befordran. Det kunde finnas lite olika 

anledningar till varför man var tvungen att vända sig till Rom med detta. T.ex. fick studenten 

från Skaras distrikt Anders Johansson lov att bli befordrad till den heliga orden av vilken 

biskop som helst44  

Eller som klerken Symon Johannis, som också ville bli befordrad till den heliga orden, men 

inte kunde gå till sin egen biskop för detta ändamål. Han bad därför att få bli befordrad av 

vilken katolsk biskop som helst, vilket han också blev beviljad.45 

Ämbetsproblem: 

                                                           
43 Auctoritate papae brev 22, 15.1 1450 
44 Auctoritate papae brev 8, 27.2 1439 
45 Auctoritate papae brev 11, 13.12 1439 
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I vissa fall fans det olika situationer där en kyrklig ämbetsman inte kunde utföra sina sysslor 

p.g.a. skador. Åldern kunde också bli ett problem om någon t.ex. var för ung, vilket inte var 

tillåtet, eller någon för gammal för att utan problem kunna utföra sina sysslor, eller så kanske 

det var någon som hade någon form av defekt och därför behövde dispens för att kunna 

fortsätta utöva sina plikter. Därför finns här fall som behandlar båda skador och ålder. 

I ett av fallen som behandlar en defekt person möter vi prästen Paulus Scheel, som ber om 

dispens att tjäna sin order och vid altaret trots en defekt tumme, som han fått då han var vid 

Ryska gränsen för att försvara den katolska tron, och ett sprängämne, eller delar av det, 

exploderade och skar av tummen på honom.46   

I ett fall som behandlar åldern ber prästen Ricardus om att få bli fri från bannlysning efter att 

han blivit ordinerad till den heliga orden trots att han var för ung.47 I ett annat åldersrelaterat 

fall ber den åldrande dominikanska brodern Henricus Johannis om att få lekbrodern Olavus 

Pauli vid sin sida för att tjäna honom.48  

Ämbetsutövning trots förbud: 
Om man utfört ett brott kunde man få förbud att utöva sitt ämbete, trots detta fanns det vissa 

personer som trots allt utförde sitt ämbete trots förbudet, fullt medvetna om att de inte fick. 

För att åter kunna utöva sina ämbeten igen var man då tvungen att få dispens, vilket man 

kunde be om i Rom.  

Prästen Hinsekinus Nicolai från Västerås distrikt hade utövat sitt ämbete trots att han var 

bannlyst av sin biskop. Cardinalprästen i Gerusalem, Dominicus, ger därför order om att 

biskopen ska frige Hinsekinus.49  

Sekundär/omedveten medverkan till mord:  
Som tidigare nämnts fick präster inte ens vara i närheten av då ett mord skett då detta kunde 

skapa problem för dem och i värsta fall leda till bannlysning. Därför var man tvungen att 

vända sig till Rom, även om man själv inte spillt en annans människas blod, eller tagit någons 

liv, och därför bara medverkat sekundärt. Man var tvungen att skicka in fallet till Rom för att 

kunna bedyra sin oskyldighet. I denna kategori har jag även tagit med då präster läst upp 

dödsdomar. Detta var inte tillåtet för präster, men det hände ändå att en präst fick läsa upp en 

                                                           
46 Auctoritate papae brev 357, 12.8 1498 
47 Auctoritate papae brev 12, 4.4 1442 
48 Auctoritate papae brev 438, 7.2 1520 
49 Auctoritate papae brev 33, 3.12 1450 



16 
 

dödsdom. Detta skedde då oftast för att prästen inte vetat på förhand vad som stått i brevet, 

och därför bara läst det. Men om man läst ut en dödsdom, om än den var omedveten var man 

tvungen att söka dispens i Rom.  

Dekanen Laurentius Petri tjänade en gång kungen då det var krig mellan Sverige, Norge och 

Danmark. Städer och slott förstördes, men även kloster och andra viktiga platser för kyrkan, 

tillsammans med invånarna och deras saker p.g.a. eld och plundring. Laurentius lydde bara 

order men fruktar att han åsamkat sig bannlysning och ber om dispens.50  

En klerk från Linköpings distrikt vid namn Christoferus Nicolai råkade en gång läsa ut en 

dom som sände två personer till döden, Han blir frikänd och blir befordrad till den heliga 

orden på villkoret att han inte agerat domare eller på något annat sätt varit medveten om 

innehållet han läst.51 

Förbjudna dop:  
Sakrament som t.ex. dop fick bara göras en gång. Föräldrarna kunde dock känna att de var 

tvungna till nöddop om barnet t.ex. var sjukt, för att sedan efter ett tag låta döpa det igen, då 

barnet var utom fara. Om dopet skedde två gånger ansågs detta som brottsligt. Därför, om 

man medvetet, eller omedvetet, döpa någon två gånger kunde man vända sig till Rom för att 

berätta detta och få dispens, så att man inte behövde oroa sig för straff.  

Prästen Jacobus Sunonis döpte en gång ett sjukt barn på hemmaplan, men föräldrarna lät 

sedan åter döpa sitt barn, för att få ett ordentligt, kyrkligt dop. Prästen minns dock inte att han 

redan döpt detta barn, och lät som så döpa det igen. Därför drog han på sig banlysning men 

fortsatte ändå tjänstgöra som präst. Han blir dock friad från denna banslysning efter att brevet 

till Rom skickats in.52 

Sexbrott:  

Trots att präster inte fick tillåtelse till sexuellt umgänge hände det ju såklart att detta ändå 

skedde. I sådana fall kunde man också vända sig till Rom, för att försöka undgå straff. T.ex. 

höll prästen Torbernus Arvidi två systrar som konkubiner efter varandra, och fick barn med 

                                                           
50 Auctoritate papae brev 76, 13.7 1458 
51 Auctoritate papae brev 26, 13.2 1450 
52 Auctoritate papae brev 78, 1.3 1459 
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båda. Han vart därför bannlyst. Han blev dock friad, men avstängd från altartjänst i sex 

månader.53 

Det finns tre liknande fall som tas upp som handlar om präster som haft sexuellt umgänge, 

trots att det varit förbjudet och ett brott mot eden om att leva i kyskhet. För att inte tala om 

alla de otaliga fall där barn till präster försökt få legitimitet.  

Löften:  
Löften var viktiga att hålla under medeltiden. Även om löften även idag är viktiga att hålla 

verkade man ta än mer allvarligt på löftesbrott än vad man gör idag. Det fanns dock tillfällen 

och situationer då personer gett ett löfte men inte kunnat hålla det. I sådana situationer kunde 

den personen, eller någon som personen kände skriva till Rom och be om att löftet skulle 

upphävas, eller be om att få situationen löst på något annat sätt. Det finns bara två fall som tas 

upp i acutoritate papae där löften inte kunnat hållas. Den ena var prästen Magnus Johannis, 

som blivit galen av pesten och smärta. Hans vän föreslog då att han skulle gå med i ett kloster 

om han tillfrisknade, vilket han svor en ed på. Magnus vart frisk men minns inte eden han 

svurit, och ber därför om att få göra en annan from handling i stället för att gå med i klostret.54 

I det andra fallet ber en Magdalena från Linköpings distrikt om syndaförlåtelse för hennes 

mans skäl, samt en ändring av hans ed till någon annan from handling. Detta då hennes man 

under en sjukdom gett ett löfte om att göra en pilgrimsresa till en helig grav, men dött utan att 

löftet kunnat uppnås.55  

Övrigt: 

I denna kategori har jag placerat fall som jag inte kunnat placera in i någon av de andra 

kategorierna. T.ex. ber prästen Andreas Johannis att få fira det gudomliga ämbetet varhelst 

han vill.56 Medans en annan präst vid namn Nicolaus bad om att få tillstånd att bära med sig 

en portabel altare57 En tredje präst vid namn Johannes Ingvari blev befordrad till den heliga 

orden av en utländsk biskop utan att ha dem rätta breven för detta. Han svor även en ed om att 

                                                           
53 Auctoritate papae brev 95. 4.3 1461 
54 Auctoritate papae brev 290, 11.6 1485 
55 Auctoritate papae brev 306, 13.9 1491 
56 Auctoritate papae brev 10, 10.7 1439 
57 Auctoritate papae brev 380, 14.10 1500 
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stanna i denne biskops stift. Han blir dock frigiven och lovad att få hålla den ed han svurit 

biskopen.58  

En Johannes Calp vittnar om att Nanne Torbjörnsson Kärling har gjort en pilgrimsresa till 

apostlarnas Peter och Pauls gravar i Rom, samt det apostoliska havet för sin och Torsten 

Kärlinges själar. Han blir därför fri alla sina synder59 

En ställföreträdande sheriff lät med orätt fängsla klerken Johannes Ulf och drog därför på sig 

en bannlysning, som han sedan blev friad från.60 Det var svårt att finna en bra benämning till 

vad en sheriff är, men en sheriff är en slags tjänsteman, och den ställföreträdande sheriffen är 

den person som sheriffen anställer för att hjälpa till. 61 

Vilka titlar hade personerna som fallen berör? 
 

I denna undersökning så lägger jag mitt fokus på präster, men eftersom att mitt material berör 

även andra personer, som inte innehaft något kyrkligt ämbete, så valde jag även att ta med 

dessa i denna spalt, inte för att de kommer ligga i fokus, utan för att det kan vara av intresse 

att ta med dessa också, då denna frågeställning faktiskt innefattar även personer som inte hade 

någon kyrklig ställning, i mitt material. Jag har därför valt att göra två diagram. En som bara 

berör kyrkans personer, och en annan som berör personer vars titlar inte har med kyrkan att 

göra.  

Kyrkliga titlar:  
Här kommer jag enbart ta upp fall som lämnats in av kyrkliga personer och inga andra. Det 

man bör veta är att en präst även kan ingå i andra kategorier som finns i tabellen nedanför 

som t.ex. kyrkoherde, Kaplan, Kanik m.m. Så även om de i mitt material enbart benämnts 

som t.ex. kyrkoherde, så kan de även ha titeln som präst. Men då man i vissa fall bara 

benämnt dem som präst så är det bara enbart den kategorin jag kunnat tilldela dem. Därför 

valde jag att göra uppdelningen på detta sätt.  

                                                           
58 Auctoritate papae brev 25, 11.2 1450 
59 Auctoritate papae brev 20, 5.81449 
60 Auctoritate papae brev 379, 27.8 1500 
61 https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-deputy-sheriff-and-an-actual-sheriff 
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Källa: Sara Risberg & Kirsi Salonen. Auctoritate Papae, the church province  of Uppsala and the 

apostolic penitentiary 1410-1526 ( National archives of Sweden 2008)  

Präster: 

Som vi kan se gällde de flesta fallen präster, eller klerker om man så vill.  

B.la. skickade Klerken Andreas Benedicti in en önskade till Rom om att få bli sedd som 

legitimt barn till en präst och en ogift kvinna.62  

Eller prästen Raynaldus Laurentii från Nyköpings konvent, som var medbrottsling till mordet 

på en annan präst-broder, som till och med tillhörde samma order. För detta blev han 

bannlyst, men lyckades få benådning.63 

Då jag tittat på mitt material tycks präster vara med i väldigt många våldsfall. Dock Inte alltid 

som skyldig till att ha startat våldet, och inte alltid heller som den som dräpt någon. 

Många av de som sökte om att bli legitima hade också präster till pappa, vilket visar att 

präster, trots att dem inte borde ingå sexuella umgängen, ändå gjorde detta.  

Studenter: 

                                                           
62 Auctoritate papae brev 105, 12.3 1463 
63 Auctoritate papae brev 253, 11.8 1479 
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Studenter nämns också väldigt mycket i mitt material, men man får inte veta vad de studerar. 

Under medeltiden kunde man studera till t.ex. präst, då skolorna var mer eller mindre bundna 

till kyrkan. Men man kunde också studera för att kunna få ett arbete inom stadsförvaltningen, 

eller bara för att lära sig läsa och skriva, vilket kunde vara nyttigt att kunna om man t.ex. ville 

bli en handelsman.64  

Men antagligen är det störst chans att det fall som nämns här hade med något kyrkligt att 

göra, eftersom att många av studenterna var söner till präster. Fallen handlar oftast om att 

studenterna vill anses som legitima. Det verkar vara det vanligaste fallet i denna kategori.  

Som Studenten Lars Karlson, som bad om just detta. Han var en son till en präst och en ogift 

kvinna. 65 

 

Kyrkoherdar:  

Det var ganska många kyrkoherdar som skickade in brev till Rom. Som kyrkoherden 

Nicolaus. Nicolaus hade en släkting som bodde hos honom. Detta då hon var föräldralös. Hon 

berättade för Nicolaus att en präst, som redan hade ganska dåligt rykte om sig försökt antasta 

henne, inte bara en utan ett par gånger. En dag hade han hört konstiga ljud inifrån flickans 

rum och tänkt på det flickan berättat. Han rusade in till hennes rum för att försvara henne. 

Som Nicolaus misstänkt var prästen i rummet. Han började som så attackera Nicolaus. För att 

kunna övermanna prästen, utan att döda honom, slog Nicolaus honom med en kniv. Prästen 

dog senare, men inte av skadorna. Nicolaus ber då att få bli benådad så att han kan fortsätta 

med sitt jobb m.m. Det slutar med att han blir benådad, men får inte utföra altartjänst.66 

Ett annat fall berör kyrkoherden Ericus Johannis från Uppsala distrikt. Som blev beviljad ett 

biktbrev med permanent giltighet.67 

Akolyter:  

                                                           
64 http://medeltiden.kalmarlansmuseum.se/niva3/1-3-9.phtml?userid=0 
65 Auctoritate papae brev 37, 15.12 1450 
66 Auctoritate papae brev 117, 3.2 1466 
67 Auctoritate papae brev 148, 13.10 1468 
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Det finns fyra vigningar som ansågs lägre inom kyrkan. En akolyt är en person som innehar 

de högsta av dessa fyra vigningar.68  

Det finns 13 fall där akolyter skickat in brev till Rom. En av dem är akolyten Kanutus 

Laurentii som ber om att få bli ansedd som legitimt barn69 

Ett annat fall är Ragvaldus Karoli från Uppsalas distrikt. Han blev uppsatt till den heliga 

orden utan att berätta att han var son till en son till en präst och en ogift kvinna. Han vill 

därför bli frikänd så att han kan fortsätta tjäna inom den heliga orden, vilket han får.70  

Diakoner:  

I norden under senmedeltiden ansågs diakoner inte utgöra någon speciell grupp. Diakoner 

fortsatte sina studier då det bara var en vigningsgrad att vara diakon. Diakoner var de som 

skötte altartjänsten. För att kunna bli präst var man först tvungen att bli en diakon71  

Tio Diakoner skickade brev till Rom. Bland dom fanns Ericus van der Lipen som bad om att 

få ett biktbrev med permanent giltighet.72 

Eller diakonen Amberinus Birgerii. Som blev attackerad av en hästriden lekman som höjt sitt 

armborst och svärd. Amberinus, som fruktat för sin säkerhet tog en liten yxa. Han lyckades 

skada lekmanen och tog sig därifrån. Lekmanen dog, men troligtvis för att han inte tagit hand 

om sitt sår. Amberinus blir därför oskyldigförklarad för mord.73  

Kanik:  

En kanik är en person som är medlem i domkapitlet. Han har också rätt till att rösta. Ett 

domkapitels uppgift är att få in överklaganden, för att sedan besluta hur man ska gå till väga 

med dessa. Om det ska bli avslag eller om överklagan skall bli gällande. Dem skall också ha 

uppsyn över diakoner och präster.74  

Det finns ett få antal fall där en kanik skickat in ett brev till Rom. En kanik vid namn Jacobus 

Trolle försökte en gång medla mellan två personer som börjat bråka. I vredesmod försökte en 

                                                           
68 http://fho.sls.fi/tema/18/medeltiden/ 
69 Auctoritate papae brev 50, 14.7 1455 
70 Auctoritate papae brev 152, 28.7 1469 
71 http://fho.sls.fi/tema/18/medeltiden/ 
72 Auctoritate papae brev 118, 20.3 1466 
73 Auctoritate papae brev 119, 29.3 1466 
74 https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/domkapitell 
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av männen mörda Jacobus. Jacobus försökte fly, men då han inte lyckades så bra med det 

beslöt han sig för att slå mannen med en käpp i stället, enbart i självförsvar. Den andra 

mannen använde då detta till sin fördel och gav mannen det dödande slaget genom att sticka 

en lans genom halsen mot den som attackerat Jacobus. Om detta stämmer kan Jacobus få 

dispens, eftersom att han i så fall tekniskt sätt inte mördat någon.75  

Dekanus/Dekan: 

En dekans jobb var att se till så att gudstjänsten skulle gå rätt till, samt se till andra inre 

angelägenheter i kapitlen. Han kunde också uppta nya medlemar och leda kapitlets möten och 

sammankalla dess medlemmar när det behövdes. Dekanen måste vara fullt prästvigd.76  

I Dekanuskategorin finns det 4 personer. En av dem var Olavus Petri, som gav order om att 

arrestera en man som betett sig våldsamt och som Olavus ville straffa. Mannen ville dock inte 

ge med sig utan fortsatte kämpa. Han hamnade dock i fängelse men vart snart släppt varav 

han sedan dog av skadorna från slagsmålet som uppstått då han skulle arresteras. Olavus blev 

dock benådad och fri från stämpeln som mördare.77 

Eller Johannes som var dekanus av skara, som en gång varit rådgivare och kaplan för kung 

Karl av Sverige. Han hade varit en del av kungens eskort där lekmän vart mördade och 

slagna. Johannes dödade ingen, och inte heller hade han något överseende med dådet. Man 

vill därför be att Johannes ska förklaras oskyldig till mord och inte okvalificerad.78  

Kaplan: 

En kaplan var den person som var kyrkoherdens medhjälpare.79 Det finns bara 1 kaplan i 

fallen som jag undersökt. Denne hette Petrus. Fallet handlar om ett bråk som uppstått. Han 

och någon annan hade varit och besökt en bekant där alkoholhaltig dryck bjudits. Då började 

en tjänare mucka gräl. Grälet hade dock avblåst ganska fort. Men tjänaren började snart 

mucka gräl med en annan man. Petrus hade då bett tjänaren att sluta. Han följde med tjänaren 

hem. Men efter att Petrus föll på grund av mörkret, och tjänaren kommit med en spydig 

kommentar, gav Petrus honom en smäll med gå-käppen. Dock inget som skulle gett någon 

allvarlig skada. Efter att Petrus lämnat tjänaren dök mannen som varit Petrus följeslagare till 

                                                           
75 Auctoritate papae brev 4, 12.7 1414 
76 http://fho.sls.fi/tema/18/medeltiden/ 
77 Auctoritate papae brev 279, 14.2 1484 
78 Auctoritate papae brev 172, 7.12 1471 
79 http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-har-en-kaplan-inom-svenska 
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festen fram till tjänaren, berusad, och skadade honom alvarligt med ett svärd, vilket ledde till 

tjänarens död. Detta skedde av mannens egna vilja, och inte Petrus. Därför skulle Petrus bli 

utan skuld, så länge som allting som sagts stämmer.80  

Prost:  

Inom den katolska kyrkan är prosten den som är föreståndare för domkapitlet. Dessa var 

underordnade biskopen. Kapitlet var de som utsåg prosten. Prosten skötte domkapitlets 

administration.81 

Precis som i fallet med kaniken finns det bara en prost vid namn Laurentius. Han och ett gäng 

andra drog på sig bannlysning efter att inte ha åtlytt ett varningsbrev som skickats till dem. 

Medan dem var i exil fortsatte de med sina vanor som ledde till att de ansågs opassande. 

Laurentius och de andra ansåg sig dock oskyldiga.82 

Övrigt: 

I övrigt-kategorin finner vi dem vars titel inte riktigt går att fastställa inom den kyrkliga 

sektorn. I detta fall valde jag också att sätta in en man vid namn Lars Nilsson i denna kategori. 

Detta, då man inte vet om han var en klerk eller student.83 Vi finner även en man vid namn 

Ericus Simonis. Det står att han är en broder av birgittinska orden, men vi får inte veta vilken 

titel han har, utan bara vilken order han kommer ifrån.84 Ibland förekommer det att enbart 

namnet har nämnts, och att vi inte får någonting utöver det. Det går dock att tänka sig att 

dessa personer troligtvis bara är vanliga personer som inte innehar något kyrkligt ämbete.  

Icke-kyrkliga titlar:  
 

I denna tabell tar jag upp titlar som nämns i fallen som inte har med kyrkan att göra. Vad som 

är viktigt att veta här är att lekmännen kunde ha titlar som adel, riddare, väpnare m.m. Men 

precis som i fallet med prästerna, är det denna uppdelning jag valde. Detta då de flesta lekmän 

inte titulerats som annat än just lekmän. Det är därför omöjligt att veta om dom t.ex. var 

riddare eller adel.  

                                                           
80 Auctoritate papae brev 303, 2.6 1489 
81 http://fho.sls.fi/tema/18/medeltiden/#P 
82 Auctoritate papae brev 343, 27.2 1495 
83 Auctoritate papae s. 433 
84 Auctoritate papae s. 187 
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Källa: Sara Risberg & Kirsi Salonen. Auctoritate Papae, the church province of Uppsala and the 

apostolic penitentiary 1410-1526 ( National archives of Sweden 2008)  

 

Lekmän:  

I denna tabell är det lekmännen som är dominerande. Märk väl att alla lekmän som finns i 

denna kategori skulle ha kunnat vara adelsmän, riddare och väpnare m.m. Men eftersom att 

man i fallen bara har benämnt dem som lekmän och inget annat är det också i den kategorin 

dem placerats in i. I de andra fallen där deras faktiska titel har getts ut har jag dock kunnat 

kategorisera in dem på andra spalter. I ett fall där bara lekman nämns finner vi lekmannen 

Lars Vastesson, som dragit på sig en bannlysning efter att ha medverkat i ett slagsmål som lett 

till en prästs död.85 

Kvinnor:  

Samtidigt som jag besvarade frågan angående personernas titlar valde jag också att besvara 

könsfrågan i samma tabell, i stället för att enbart ge den en alldeles egen tabell, då jag redan 

vet att männen är den mest dominerande kategorin. Som tabellen visar finns det enbart 7 fall 

där kvinnor förekommer, vilket gör dem till en betydlig minoritet till skillnad från männen. 

Det är dock många kvinnor som omnämns i många fall, men då oftast tillsammans med en 

                                                           
85 Auctoritate papae brev 57, 23.10 1455 
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man där man t.ex. bett om dispens att gifta sig och dylikt. Som Magnus Stefansson och Anna 

Magnusdotter, som begär att få dispens så att de ska kunna gifta sig, trots att de är släkt i 

tredje och fjärde gradens släktskap.86 Det kunde också vara för att tillsammans med mannen 

be om ett biktbrev. Detta gör de 7 fall där enbart kvinnan varit aktiv ovanliga.  

En av dessa kvinnor var Drottningen av Danmark, Sverige och Norge, som bad om tillåtelse 

att få äta kött och annan mat som var förbjuden att förtära under fastan. Hon bad om detta då 

hon led av en sjukdom, och behövde denna mat, vilken jag redan nämnt tidigare87 

Ett annat fall rör Bella ”Stina” från Linköpings distrikt som blivit en änka. Hon blev beviljad 

ett biktbrev med permanent giltighet av kardinalprästen Philippus.88 En kvinna vid namn 

Katarina Johansdotter ber om samma sak.89 

Änkan Magdalena berättar att hennes man, Ivar Axelsson, under en sjukdom lovat att göra en 

pilgrimsresa om han tillfrisknar. Då han dog och inte kunnat hålla detta löfte ber hon om 

syndaförlåtelse för sin mans själ och ber om att eden ska bytas till någon annan from 

handling, vilket beviljas.90  

De flesta fall som tar upp kvinnor tycks handla om just biktbrev.  

Adel:  

Även de från adeln kunde ibland skicka in brev till Rom. Adelsmannen Lars Hjort 

tillsammans med sin fru, fick t.ex. ett biktbrev med permanent giltighet.91 

Eller en annan adelsman med fru vid namn Hartvig Jakobsson som bad om precis samma sak, 

vilket beviljas.92 

Riddare:  

                                                           
86 Auctoritate papae s. 107-108 
87 Auctoritate papae brev 93, 23.2 1461 
88 Auctoritate papae brev 83, 2.4 1460 
89 Auctoritate papae brev 207, 30.3 1475 
90 Auctoritate papae brev 306, 23.9 1491 
91 Auctoritate papae brev 141 29.1 1467 
92 Auctoritate papae brev 130-131, 3.12 1466 
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Ett par riddare omnämns i fallen, om än inte många. Som Riddaren Erik Axelsson som 

tillsammans med sin fru blev godkänd ett biktbrev med permanent giltighet. Precis som den 

tidignämnda Lars Hjort93 

En annan riddare från Dalarna med namn Ingel, som tillsammans med sin fru också blir 

beviljade biktbrev som räckte livet ut.94  

Väpnare:  

Det finns bara två väpnare omnämnda i fallen. Den ena, väpnaren Filip Ivarson, och hans fru 

ber om att få dispens så att de kan fortsätta vara gifta, trots att de var släkt i fjärde graden. Den 

andre väpnaren, Hans, bad om ett biktbrev med permanent giltighet.95 

Markis:  

Det finns enbart 1 markis vid namn Joakim. Han ville få dispens att gifta sig med en kvinna 

trots att de är släkt av tredje graden, och inte vilken kvinna som helst heller utan självaste 

dottern till kungen av Danmark, Sverige och Norge.96  

 

Kunglig förvaltare:  

Det finns även en kunglig förvaltare som skickat in ett brev till Rom. Han hette Erik Eriksson 

och bad om ett biktbrev för honom och hans fru med rätt att själva få välja en präst som kunde 

lyssna på deras bikt och frige dem alla deras synder som de berättar för honom.97  

Marskalk:  

Precis som med kungens förvaltare finns det bara en marskalk som omnämns i dessa fall vid 

namn Karl. Han och en kvinna önskar gifta sig, men kan inte göra det då de är släkt med 

varandra i tredje och fjärde graden, eftersom att kvinnan var släkt med Karls nu döda fru i 

fjärde graden. Därför ber dem om dispens så att de kan få lov att gifta sig, trots detta.98  

                                                           
93 Auctoritate papae brev 181, 12.9 1472  
94 Auctoritate papae brev 197-198, 27.11 1474  
95 Auctoritate papae brev 88, 21.7 1460 och brev 89, 9.8 1460 
96 Auctoritate papae brev 384, 25.4 1501 
97 Auctoritate papae brev 55, 1.9 1455 
98 Auctoritate papae brev 6, 13.7 1438  
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Ställföreträdande sheriff:  
 

Det finns även bara ett fall som behandlar en ställföreträdande sheriff. Han hette Mats 

Klemetsson. Matts fängslade en klerk som hette Johannes, och detta med orätt, vilket 

resulterade i att Mats hamnade i exil.99   

Övrigt:  

I övrigt-kategorin har jag valt att ta upp fall där personens titel inte alls benämns. Därför har 

jag heller inte kunnat tilldela dem någon annan kategori en just denna. Det går dock kanske att 

tänka sig att dessa personer troligtvis bara är vanliga lekmän som inte innehar något någon 

finare titel, och därför kanske inte anses värd att nämnas. 

 Som ett exempel har vi mannen Påvel Petterson, från Turku distrikt som har dödat en präst 

men blir frigiven av biskopen Johannes100 

Eller som en man vid namn Peter, son till Nils Pettersons som överfallit en präst men blivit 

benådad av kardinalprästen av Santa Croce.101  

I båda dessa fall nämns det inte vad personerna hade för titel. Oftast så nämns i alla fall någon 

sorts titeln på personerna i fallen, vilket gör det intressant varför dessa varit ett undantag.  

Vilken ålder hade personerna som fallen berör?  
 

Det kan vara intressant att se vilken ålder människorna som skickade in fallen hade. Var dem 
unga eller gamla? 

                                                           
99 Auctoritate papae brev 379, 27.8 1500  
100 Auctoritate papae brev 28, 11.8 1450  
101 Auctoritate papae brev 32, 1.12 1450 
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Källa: Sara Risberg & Kirsi Salonen. Auctoritate Papae, the church province  of Uppsala and the 

apostolic penitentiary 1410-1526 ( National archives of Sweden 2008)  

När det gäller åldrar på personer som fallen rör nämns det aldrig hur gammal någon av dem 

är. Därav anledningen till att övrigt är den dominerande spalten med fyrahundraförtioåtta 

personer. Men jag ville ändå göra någon form av undersökning på detta. Därför valde jag att 

kolla på de fall där personen varit för ung för att inneha prästämbetet. Jag hittade 5 fall där 

åldern tagits upp. Även om inte deras ålder specifikt nämnts på personerna så nämner Yngve 

Brilioth i sin bok att man vanligtvis var tvungen att vara 24 år för att få bli prästvigd, även om 

detta troligtvis kunde skilja sig från plats till plats, och att en dispens från detta inte heller var 

en omöjlighet. Vi kan därför anta att fallen som tar upp att personen varit för ung för att 

inneha sitt ämbete troligtvis var yngre än 24 år.102  Detta stöds av Laurentius Gustavi, som fått 

dispens att bli befordrad till prästämbetet då han uppnått åldern 24 år. Vilket visar på att det 

Yngve säger verkar stämma103  

Varför ville de oäkta barnen bli ansedda som legitima?  
 

Jag finner det intressant vad anledningen var till varför vissa så innerligt ville bli ansedda som 
legitima. Trots allt så är det ju inte alls av lika stor vikt idag. Ingen bryr sig nästan längre om 
de är födda av gifta eller ogifta par.  

                                                           
102 Brilioth 1941 s. 646 
103 Auctoritate papae brev 122, 7.7 1466 
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Källa: Sara Risberg & Kirsi Salonen. Auctoritate Papae, the church province  of Uppsala and the 

apostolic penitentiary 1410-1526 ( National archives of Sweden 2008)  

 

Det finns tolv fall där det förekommer att personer haft intresse av att anses som legitima så 

att de kunnat få tillåtelse att arbeta inom den kyrkliga sektorn. Det är såklart inte helt säkert 

att det var den enda anledningen. Men utifrån fallen jag undersökt står det väldigt sällan vad 

anledningen var. T.ex. blev Ericus Nicolai befordrad till den heliga orden, trots att han var ett 

illegitimt barn. En biskop vid namn Julianus gav honom dock dispens och frikännande från 

sin illegitimitet. Vi kan därför tänka oss att Ericus tvingades ansöka om dispens för att kunna 

fortsätta inom den heliga orden104  

Gällande de övriga hundratretton fallen är det personer som det inte alls framkommit vad 

anledningen varit. T.ex. fallet med Ericus, Petrus och Sueno, som fått dispens från sin 

illegitimitet utan att det nämnts varför dem ville ha detta. Det tåls att nämna att alla 3 var 

akolyter, vilket kan få oss att tänka att det kan varit på grund av att de ville få dispens för att 

över huvud taget kunna jobba.105 De flesta fallen var dock studenter, så man kan anta att de 

också sökte avancera inom den kyrkliga sektorn och därför var tvungna att anses som legitima 

för att kunna göra detta. Men en annan orsak kan ju också vara för att få ärva sina föräldrar, 

                                                           
104 Auctoritate papae brev 317, 31.5 1493 
105 Auctoritate papae brev 75, 2.7 1458 
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eftersom att de bara var de barn som ansågs legitima som fick ärva. Det finns dock inget 

belägg för detta i de fall jag läst, så det är bara en spekulation som troligtvis också kan 

stämma, för i vissa av fallen nämns bara namnen och inget om vilken status eller yrke dessa 

har. Man kan då tänka sig att dessa personer kanske är lekmän, och om så är fallet är det 

troligast att de ville få dispens för att ärva sina föräldrar, då de inte haft någon förälder som 

verkar inom den kyrkliga sektorn.  

Resultat: 

Som vi kan se följde långt ifrån alla präster det klerikala regelverket. Ibland var det oavsiktligt, 

som när en präst läst ut en dödsdom utan att veta i förväg vad som stått, eller om man tjänat 

någon som förklarat krig, och då tvingats medverka i kriget på ett eller annat sätt.  Eller så 

kunde det vara avsiktligt, som när en präst ingått sexuella umgängen med en kvinna trots 

förbud, eller i självförsvar brukat våld. Så länge det fanns en god anledning tycks i alla fall de 

flesta kunnat få dispens för brottet.  

Som vi kan se så var illegitimitet det fall som tog upp mest. Detta var ju dock inget brott så 

länge man inte utförde kyrkliga uppgifter utan att man fått dispens. Men dessa fall tycks inte 

varit så vanliga, utan oftast var det enbart personer som skickade in en önskan som att få bli 

ansedda som legitima. Som tidigare sagts nämner Thiery att äktenskap var en av de saker präster 

tvingades ge upp. Men trotts att de inte fick ingå äktenskap skedde det såklart, ganska ofta om 

man ska gå på mitt material, att präster fortfarande hamnade i säng med någon som sedan kom 

att få deras oäkta barn.  

Näst kommer fall med våld, vilket såklart var ett brott då vissa, eller ganska många av fallen 

ledde till att någon dog. I många fall handlade det dock om att någon använt våld i självförsvar. 

Hur man nu ska se på det går att debattera. Folk visste antagligen att om man använde 

självförsvars som en anledning vart straffet mildare, eller så kunde man slippa undan straff över 

huvud taget. Thiery tar även upp lite om våld, hur det, precis som med giftermål var något som 

prästerna var tvungna att avstå från. Brilioth nämner också våld, och hur det kunde bli ett 

problem för någon som ville gå med, eller redan var med i den kyrkliga sektorn. Våld ansågs 

som ett brott, och därför ansågs det såklart inte alls bra om kyrkans män utförde 

våldshandlingar, eller mördade någon.  
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Brilioth nämner också om förbud med giftermål för släktingar inom fjärde ledet m.m. Vilket 

konstateras i min kategori giftermål. Här finns det ganska många fall med person som önskat 

gifta sig med varandra trots att de ansetts som släkt med varandra.  

Om man räknar ihop fallen separat med personer med kyrkliga titlar och personer med 

ickekyrkliga titlar så kan man se att personer med kyrkliga titlar var med i fler fall än de med 

ickekyrkliga titlar. Inte för att detta kanske har någon relevans, men det är ändå intressant att 

det tycks vara personer med kyrkliga titlar som oftast skickade in fall till Rom, eller blev 

anklagade för att begått tjänstefel eller brott.  

I båda fallen ser vi att präster varit de som utfört flest av fallen i kyrk kategorin, medan lekmän 

varit de som utgjort mest fall i den ickekyrkliga kategorin. Vi vet dock inte vika titlar lekmänen 

haft. De kan lika väl varit riddare, väpnare eller liknande. Vi vet heller inte om prästerna även 

dem haft några fler titlar, som t.ex. kyrkoherde. I vissa fall nämns det, men då jag inte kan sätta 

in dem i två eller fler kategorier, så har jag nöjt mig med att enbart benämna dem som präster.   

Gällande könsfrågan kan vi se att det mest var män som fallen berörde. Det är enbart väldigt få 

kvinnor som själva skickad ett fall till Rom. Jag hade dock inte förväntat mig något mera då 

medeltiden var väldigt mansdominerat.  

Gällande ålder nämns aldrig någon specifik ålder på de människor som fallen berör. Det är 

enbart fem fall där åldern nämns, men även då får vi aldrig någon specifik siffra, utan enbart 

att dem varit för unga eller frö gamla för någonting.   

När det kommer till varför personer ville bli ansedda som legitima får man inget rakt svar heller 

för det mesta. Men i 12 fall så nämns det i alla fall att personen ville få jobba för kyrkan, där 

dem då måste anses som legitima för att kunna göra detta. I de andra fallen kan man antingen 

tänka sig att de vill samma sak. Det, eller att dem vill ärva sina föräldrar, vilket man även där 

måsta anses som legitim för att få göra.  

 

 

Avslutande diskussion: 
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Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka fall som kom in till Rom från Uppsala stift 

under senmedeltiden, och därmed se hur prästerna förhöll sig till regelverken, och vilka lagar 

man bröt mot.  

Det kan vara lite roligt att göra en kort koppling till reformationen. Saker kom att förändras 

under under reformationen då bryggan mellan det sekulära och heliga minskades, och då 

staten och kyrkan kom att ingå en nära relation.106  

Majorie plummer säger att präster under reformationen fick tillåtelse att gifta sig, vilket som 

tidigare nämnts varit strängt förbjudet för en präst under senmedeltiden. Detta rörde dock upp 

olika känslor. Vissa ansåg att det borde vara okej för präster medan andra inte höll med om 

detta. Detta öppnade upp för debatter om varför man ansåg att det borde vara fritt fram för 

präster att gifta sig eller inte. Vissa tyckte inte att präster borde överge celibaten medan andra 

inte såg det som något större problem107 Nu då präster lagligen kunde gifta sig behövde de 

inte längre vara rädd att hamna i onåd och riskera sitt yrke. Och man behövde inte längre 

smyga med sitt sexuella umgänge, nu när de äntligen kunde ta sig en fru. I och med att 

giftemål för präster vart lagligt kom även fall som handlade om illegitimitet inte längre upp då 

prästernas barn nu ansågs legitima. Men i övrigt tycks det som att det gällande många regler 

fortfarande var relativt likt som på senmedeltiden. Präster hade fortfarande, precis som 

lekmänen, ett ansvar att följa reglerna, och inte hamna i bråk och problem.  

Eder och löften var precis som under senmedeltiden viktiga att hålla. Jag vet inte om de 

ansågs fullt lika alvarligt att bryta en ed under reformationen som det var under medeltiden, 

men icke desto mindre ansåg man att man bör hålla de eder man svurit. Martin Berntson tar 

upp eder i sin bok. Som tidigare nämnts var eder viktiga att hålla under medeltiden. Detta 

tycks ha varit något av vikt även under reformationen. Detta fick jag fram av att man anklagat 

Gustav Vasa att ha brutit mot kungaeden. Kritiken kom från både kyrkan och vanligt folk. 

Eden säger att kungen bör älska gud och kyrkan, och värna om kyrkans rätt på ett sätt så att 

ingen annan skulle bli kränkt. Man tyckte att kungen kränkt denna lag då han beslutat att 

beskatta kyrkor och kloster, samt dess invånare.108  

                                                           
106 C. Scott Dixon and Luise Schorn-Schutte. The protestant clergy of early modern Europe (Palgrave Macmillan 
Ltd 2003) S. 31 
107 Marjorie Elizabeth Plummer. From priest’s whore to pastor’s wife ( Ashgate publishing company 2012) S. 52-
53 
108 Martin Berntson. Klostren och reformationen ( Artos & Norma bokförlag 2003) S. 277 



33 
 

I Febe Crafoords bok fick jag fram att precis som under senmedeltiden så var det olagligt att 

dräpa en annan människa under reformationen, om man nu inte förde regelrätta krig, där dråp 

i så fall var tillåtet, då man förde krig mot landets fiender. Även i självförsvar var dråp ett 

brott man kunde överse med, eftersom att personen enbart gjort det för att försvara sig själv. 

Något som dock skiljer sig här är att mörda någon av vrede inte längre räknades som ett giltigt 

skäl att bortse från brottet.109  

Under reformationen tycks ålder fortfarande spela en viss roll gällande präster. Peter 

Lindström skriver i sin bok att det ibland kunde råda oenigheter mellan stiftledningen och 

församlingar. Det ter sig som så att församlingarna började kunna få lite att säga till om då det 

gällde val av präst under reformationen. Men oenigheter rådde då p.g.a. att församlingarna 

ibland ville välja unga, oerfarna präster. Ledningen ville oftast hellre ha äldre personer med 

mer erfarenhet på nacken.110  

Det finns fortfarande mycket forskning som skulle kunna göras av detta material. B.la. skulle 

man kunna titta ännu djupare och göra underkategorier på det som jag redan undersökt. Man 

skulle T.ex. kunna titta närmare på vilka alla specifika fall inom de devisis formis kategorin 

var, och på så sätt vilka fall som var vanligast för just den kategorin, eftersom att det fanns så 

många kategorier som tas upp just inom den.  

Man skulle också kunna se närmare på vilka personerna var som anmälde fallen de gånger det 

hände att personen som fallet berörde inte själv var den som lämnat in det. För Ibland hände 

det att en annan person skickat in ett fall för någon annans räkning. Vilka var personerna som 

i så fall skickade in fallen å dennes vägnar? Man skulle också kunna undersöka lekmännen 

närmare, och hur det såg ut för dem, och inte bara prästerna vilket varit ett fokus här. Så detta 

är ett material som det absolut gå att använda till andra undersökningar för den som känner 

sig manad till det.  
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