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Disposition

• Läroböcker och handböcker om skillnaden mellan 
lutherskt och reformert

• Problematiskt redan som beskrivning av nuläget

• Olika beskrivningar i olika tider – präglade av olika 
intressen 

• Hur man i Sverige såg på reformerta, när vallonerna kom 

• Hur vallonerna själva såg på sin reformerta tro innan de 
kom till Sverige

• Hur vallonerna kan ha sett på sin tro i Sverige 
Hur de kan ha uppfattat Sverige och det lutherska

• Var verkligen alla valloner reformerta?



Läroboks- och handbokskunskap

• Termer
– reformerta – kalvinister  

– hugenotter – puritaner 

– presbyterianer - kongregationalister

• Yttre drag

• Teologi



Yttre drag

• Gudstjänstformer

• Gudstjänstrum

• Präst/pastor – roll och kläder



Teologi

• Predestinationsläran

• Nattvardssynen

• Synen på bibelns auktoritet

• Trons praktiska konsekvenser (helgelsen)



Konfessionsträdet



Problematiskt

• som beskrivning av kyrkorna

• som beskrivning av det läromässiga

• som undervisningsgrepp



Olika beskrivningar i olika tider
präglade av olika intressen

• Valloninvandringen
Kampen mot katolicismen
Arbetarklassens formering och folkhemsbygget

• Lutherskt – reformert
Luther-renässansen
1800-talets unierade preussiska kyrka
1600-talets fältpredikan



Hur man i Sverige såg på
reformerta, när vallonerna kom

• Regenterna och behovet av kompetens

• Krigets behov av vapen, soldater och 
allierade

• Statlig organisation och kontroll, 
prästerskapets lutherskhet



Hållanders tre perioder

• Tolererade till en början (1636-1655)

• Bakom lyckta dörrar (1655-1667)

• Religionsfriheten inskränks ytterligare 

(1667-1693)



Min tolkning

Utvecklingen kan förstås

• som en del av den upporganisering av 
det svenska samhället som ägde rum på
1600-talet 

• som en del av den konfessionalisering 
som ägde rum i hela Europa under samma 
tid, bland både katoliker, lutheraner och 
reformerta.



Min tolknings konsekvenser

• Synsätten ändras när de första reformerta 
redan kommit hit. 

• De svenska vallonerna tyckte i slutet av 
1600-talet förmodligen inte att kritiken av 
det reformerta var en rättvis kritik av dem





Reformationen i Nederländerna

• Den växande reformerta rörelsen

• Bildstormarturbulensen, kejsarens och 
kyrkans motåtgärder, inkvisitionen

• Det 40-åriga kriget. Hollands frigörelse

• De olika förhållandena i Sedan och i Liège 
påverkade troligen deras sätt att utöva sin 
tro och deras bilder av sin tro.









Min tolkning utifrån Bruegel av 
det reformerta man har med sig

• Det viktiga får sägas ute i naturen,
utom räckhåll för myndigheterna

• av en bland likar, utan kyrkofurstar, stora 
kyrkor och utarbetade ritualer

• Så kan det viktiga sägas också
i/utanför Lövsta eller Finspång



Hur vallonerna kan ha sett 
på sin tro i Sverige

Man bör  fundera över

• det de hade med sig hemifrån

• hur den svenska omvärldens syn på dem 
förändrades under de tre perioderna

• att det, som vid alla migrationer, sker 
förändringar när man levt länge i landet



Det man hade med sig

Det man hade med sig var 

• minne av att revolten var möjlig – och kostsam, där man 
ganska säkert tvekat, tagit ställning åt olika håll, kanske 
också gjort saker man skämdes för

• kanske en erfarenhet att denna revoltgemenskap kunde 
ge en ny stolthet/värdighet,

• ganska säkert en villrådighet inför det nya: 
Hur skulle lilla jag kunna ha rätt mot hela traditionen och 
mot alla de stora och mäktiga? 

Hur upplevdes Sverige jämfört med detta?



Det man möttes av förändrades

• Först: Jobbet, eget språk, egna gudstjänster, 
egen undervisning. Hörde till församlingen i 
dop, vigsel, begravning

• Sedan: Kyrkan markerade annorlundaskap, 
ville undervisa barnen, svårt att få bli fadder, 
husförhörsspråket. 
Men få konflikter som hade med det reformerta 
att göra.



De följande generationerna

• hade inte samma minnen, 
men hade kanske uppfostrats till valloner

• hade lägre språkbarriär

• kunde gifta sig med icke-valloner

• påverkades mera i mindre slutna miljöer, 
där det var lättare att assimileras



Alla var inte reformerta i samma mening

• Det reformerta var ännu inte enhetlig konfession

• Också den lutherska bilden av det reformerta 
förändrades

• Vallonerna kom från olika reformerta miljöer och 
kan ha bytt konfession/sida

• Några kom hit som katoliker

• Var och en fick, som vi, försöka förena sin 
”ryggsäck” med det nya de mötte
– och de gjorde det på olika sätt


