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     INLEDNING  
 

 Therföre warder then Alzmechtighe Gudh förorsakat / til at lata oss / som på iordenne bo/ 

genom sijn naturligha och öffuernaturligha medel / see både sins wredes och barmhertigheetz 

underligha tekn/ i haffuet / på iordenne / i wädret / i eedlz [sic] element / ock så på Stiernonars 

och himmelteknens firmament / […]1 

 

I november 1572 ser Georg Busch, boende i tyska Erfurt, en ny stjärna på himlen. Han anser att det 

rör sig om en komet och ett mycket starkt budskap från Gud. Busch skriver en text där kometen 

undersöks och tolkas. Texten tar sig så småningom till Skandinavien och översätts till danska och 

svenska, och dess budskap i den sistnämnda översättningen står i fokus för denna uppsats. Georg 

Busch föddes ca 1530 i Nürnberg. Familjen bosatte sig 1538 i Erfurt där Busch sedermera arbetade 

som konstnärsmålare men även skrev astronomiska och astrologiska texter. Han avled i samma stad 

år 1579.2 Att skriva tolkande texter om himlafenomen som Busch gjorde, var inte ovanligt vid 

1500-talets slut. Det sysselsatte ett stort antal lutherska präster och lärda,3 och i dessa verk var vad 

vi uppfattar som religiösa respektive vetenskapliga uttydningar av stjärnhimlen invävda i varandra.4 

Det nya himlafenomenet skapade både fruktan och debatt – att en ny stjärna skulle uppstå sågs som 

häpnadsväckande, till och med omöjligt. De flesta menade istället att det rörde sig om en komet.5 

Flera forskare har konstaterat att apokalyptiska föreställningar växte sig starkare under 1500-talet.6 

Men idéer om den yttersta tiden och Guds straff över människan hade varit centrala delar av den 

judisk-kristna traditionen sedan länge och skildringar av hur Guds dom återspeglas på stjärnhimlen 

återfinns på flera platser i Bibeln.7 Även idag finns spår av liknande tankegångar, när 

klimatförändringar och naturkatastrofer sammankopplas med människans direkta påverkan och 

framtida ekologiska och mänskliga katastrofer spås om människan inte bättrar sig. Enligt David 

                                                
1 Georg Busch, Om then nyia Stierno och Cometa som syntes Anno Domini. 1572. i Nouembris månat. Scriffuit aff 
 Georgio Busch Norinbergense På Tydsko/boendes i Erfurt/ Och nu uthsatt på Swensko. Tryckt av Amund Laurentzson, 
Stockholm 1573, tillgänglig via Universitetsbibliotekets specialläsesal i Lund, Aij. 
2 Morten Fink-Jensen, ”Tycho Brahes Supernova i 1572 Set med Samtidens øjne. Religøse og Astronomiske Tolkninger 
hos Georg Busch og Rasmus Hansen Reravius”, Fund og Forskning, 49, 2010, s. 59-62, 67, doi: 
10.7146/fof.v49i0.41226.  
3 Martin Kjellgren, Taming the Prophets: Astrology, orthodoxy and the Word of God in Early modern Sweden. Lund 
2011, s. 85-86. 
4 Håkan Håkansson, ”Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap” Historisk Tidskrift, 
125:4, 2005, s. 687-688, 705. 
5 Sofia Gustafsson, Järtecken: Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom, Lund 2018, s. 105. 
6 Robin B. Barnes, Astrology and Reformation, New York 2015, s. 256, E-bok; Håkansson, 2005, s. 686. 
7 Gustafsson, 2018, s. 66-68; David Larsson Heidenblad, Vårt eget fel: Moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets 
klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar. Höör 2012, s. 15. 
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Larsson Heidenblads analys har jorden tillskrivits agens och personlighet under det tidiga 2000-

talets klimatdebatt, och naturen i sig fått symbolisera den hämnande kraften istället för Gud.8 

 

Buschs text tillkom i ett specifikt historiskt sammanhang som är föremål för analys i denna uppsats. 

Under 1500-talets andra hälft utvecklades den västerländska kristna kyrkan till tre olika inriktningar 

eller konfessioner, med skilda läror och doktriner: den lutherska, den kalvinska och den katolska. 

Skiljelinjerna blev tydligare och de öppna konflikterna fler. Konfessionerna använde sig i detta 

konfliktfyllda tidevarv av olika medel för att både utbilda, stärka och disciplinera de sina genom 

exempelvis propaganda, utbildning och kontroll över ceremonier.9 Astrologin kom under 1500-talet 

att förknippas mer med en luthersk kontext där naturfenomenens apokalyptiska innebörder blev 

viktigare. Under seklets slut kom astrologi och andra humanistiska inriktningar att påverkas av 

konfessionaliseringsmotsättningar och den romersk-katolska kyrkan blev allt mer fientligt inställt 

till astrologin. Enligt reformationsforskaren Robin B. Barnes var det framförallt den mer utspridda 

astrologin som utsattes för hårt motstånd från romersk-katolskt håll.10 Vissa forskare har även 

konstaterat hur företeelser i naturen fungerade som en sorts substitut för de katolska helgonen i den 

protestantiska sfären.11 Den här uppsatsen kommer undersöka hur den nya stjärnan som syntes på 

himlavalvet 1572 tolkades och beskrevs i en luthersk kulturkrets, och mer specifikt hur Georg 

Buschs text om denna nya stjärna förmedlades till en svensk publik. 

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska översättningen av Georg Buschs komettext 

förmedlar en luthersk konfessionskultur och utröna vad syftet med originalverket och den svenska 

översättningen kan ha varit. Mer precist är forskningsuppgiften att analysera vilken funktion de 

konfessionella elementen i texten kan ha haft med hjälp av teorier om konfessionalisering och 

konfessionskultur, med hänsyn till textens cirkulation. Uppsatsen fokuserar på en källa: Om then 

nyia stierno och cometa som syntes Anno Domini 1572 i Novembris månat av Georg Busch, 

översatt till svenska 1573. Uppsatsen ämnar tillföra något mer om källan då den svenska 

översättningen inte tidigare har analyserats i detalj, även om många forskare omnämnt Busch i 

studier av andra astrologiska skrifter. De tyska reformationsforskarna Ute Lotz-Heumann och 

Matthias Pohlig har uppmuntrat till vidare forskning kring olika konfessionella och konfessionellt 

influerade textgenrer där upphovsmakare kunde förflytta sig mellan och blanda olika idé-och 
                                                
8 Larsson Heidenblad, 2012, s. 14-15, 41, 18. 
9 Ute Lotz-Heumann & Matthias Pohlig, ”Confessionalization and Litterature in the Emipre, 1555-1700”, Central 
European History, 40:1, 2007, s. 37-40, doi: 10.1017/S0008938907000271. 
10 Barnes, 2015, s. 173, 217, 176-178. 
11 Gustafsson, 2018, s. 80. 
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tanketraditioner, för att se hur relationen mellan olika genrer, enskilda författare, institutioner och 

konfessionalisering gestaltade sig.12 I denna uppsats undersöks källan i relation till denna 

uppmuntran. För detta ändamål är det till stor hjälp att kunna jämföra Buschs text med den relativt 

omfattande forskning som finns om andra liknande aktörer i hans samtid. Uppsatsen kommer även 

att analysera översättningen och innehållet utifrån teorier om cirkulation för att undersöka om 

förmedlingen av innehållet och den tilltänkta mottagarkretsen kan ha förändrats i översättningen. 

 

Frågeställningar 
- Vad var syftet med Georg Buschs bok – utifrån den svenska utgåvan? Vad var syftet med den 

svenska översättningen? 

- Är texten polemisk eller uppbyggande i sitt tilltal? Präglas den av ett stärkande språk gentemot 

ett konfessionellt vi eller fientliga formuleringar mot andra? 

- Förmedlar texten en apokalyptisk tolkning av kometen eller ett världsligt övergående straff? 

 

Forskningsöversikt 
Forskningsläget om tidigmoderna tolkningar av himlafenomen som tecken på budskap från Gud är 

relativt omfattande – i Sverige har forskare som Håkan Håkansson och Sofia Gustafsson undersökt 

hur lutherska präster och lärda tolkat himlafenomen utifrån både vetenskapliga och teologiska 

perspektiv. Martin Kjellgren har undersökt förhållandet mellan astrologi, som ofta förekom i 

tolkningarna, och den lutherska ortodoxin. Internationella forskare som C. Scott Dixon och Robin 

B. Barnes har utifrån astrologiska prognostexter och almanackor från det tysk-romerska riket 

undersökt hur dessa verk speglade en luthersk konfessionskultur kantad av konservativa värden och 

strävan efter ordning. Morten Fink-Jensen har analyserat cirkulation kopplat till de danska och 

svenska översättningarna av Georg Buschs komettext. 

 

Apokalyptiska tolkningar av järtecken 

Historikern Sofia Gustafsson har studerat tolkningar av järtecken nedtecknade av kyrkoherden Joen 

Petri Klint (död 1608) i Östra Stenby Socken i Östergötland. Gustafsson menar att apokalyptiska 

tolkningar av himlafenomen var särskilt förekommande bland Europas protestanter, även om 

naturfenomen inte alltid sågs som tecken på domedagens närmande. Gustafsson framhåller att den 

teologiska betydelsen av tecken ofta ansågs viktigare än att undersöka den naturvetenskapliga 

innebörden. Synen på naturfenomen, eller järtecken, som varningar om kommande ont var utbredd 

                                                
12 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 60-61. 
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inom den protestantiska kyrkan och tecknen sågs som bevis på Guds ilska. Den nya stjärnan 1572 

spred rädsla eftersom den sågs som oförenlig med naturens ordning och många ansåg därför att det 

var ett särskilt starkt meddelande från Gud. Tydningen av himlafenomen kunde också effektivt 

användas som propaganda genom att sprida rädsla hos de syndande. Budskapet var att människor 

skulle bestraffas med hemskheter för sina synder, om de inte började leva mer gudfruktigt. Synden 

var, menar Gustafsson, en grundläggande beståndsdel i dessa järteckentolkningar i protestantiska 

sammanhang under 1500-talet. Många präster framförde hur människors ovilja att ta in deras 

budskap om att leva i fromhet skulle framkalla Guds förkunnelse i naturen som en sista förmaning. 

Gustafsson lyfter här fram forskaren Anna Manko-Matysiak som har omtalat dessa tolkningar av 

naturfenomen som den lutherska motsvarigheten till de katolska helgonen. Enligt Gustafsson sågs 

astronomi, religion, förändringar i samhället och astrologi som sammanlänkade under perioden där 

Gud ansågs styra i alla dessa fält. Hon särskiljer astrologin från tolkningen av järtecken då hon 

menar att den förra snarare riktade in sig på att undersöka stjärnor och planeters inverkan på 

människor med hjälp av matematiska uträkningar. Järtecken gick däremot inte att förutspå och 

kunde således endast tolkas efter att de inträffat.13 

 

I sin artikel om den danske vetenskapsmannen Tycho Brahe (1546-1601) som astrolog, konstaterar 

Håkan Håkansson att den nya stjärnan 1572 spred både rädsla och fascination och diskuterades av 

många lärda. Merparten av de lärda var överens om att detta inte var en komet och tolkade 

fenomenet som ett budskap från Gud. Håkansson menar att idéerna om undergången ofta fungerade 

stärkande under tidigmodern tid. Den stora rädslan för undergången orsakades inte av dåtidens 

omdaningar av samhället, även om dessa sågs som bevis på att apokalypsen var nära och spädde på 

rädslan. Håkansson beskriver hur en stor del av den senare forskningen om perioden anser att 

religionen hade en grundläggande del i de vetenskapliga föreställningarna. Naturvetenskapen stod 

således inte i motsats till den teologiska läran – snarare fungerade de ihop. Håkansson menar att 

även Tycho Brahe förmedlade denna föreställning, och därmed inte uppfyller våra förväntningar om 

en modern akademiker.14 

 

Cirkulation och översättningar av Georg Buschs komettext 

Genom Morten Fink-Jensens analys av den danska utgåvan jämfört med den tyska, och hans 

resonemang kring den svenska översättningen, har cirkulationen och spridningen av Georg Buschs 

text i en skandinavisk kontext uppmärksammats. Det var den danska prästen Rasmus Hansen 

Reravius, som översatte mycket uppbyggelselitteratur, som översatte Georg Buschs text till danska. 
                                                
13 Gustafsson, 2018, s. 10, 12, 14-17, 80-81, 218. 
14 Håkansson, 2005, s. 683-684, 686-689, 694, 709. 
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Fink-Jensen menar att den danska översättningen fick en både större och snabbare spridning än 

Tycho Brahes latinska verk De nova stella som berörde samma nya stjärna. I den danska 

översättningen av Georg Buschs text har titeln utökats med ordet stjärna, istället för originaltiteln 

som endast nämner den nya kometen. Fink-Jensen tolkar detta som att Reravius tillförde Brahes 

teori om en ny stjärna till texten och därmed indirekt bidrog till att sprida denna teori. Busch tolkade 

kometen som en direkt fysisk reaktion på människornas synder, en tolkning Fink-Jensen inte tror 

spred sig i Europa, men som antagligen kan ha passat den dåtida lutherska kontexten. 

Översättningen av Georg Buschs bok var kortare än Tycho Brahes, mer begriplig och till skillnad 

från Brahes inte skriven på latin, vilket Fink-Jensen menar är en anledning till att den fick större 

spridning och lästes av bra många fler i både Danmark och Sverige. Texten översattes även till 

svenska och både den tyska, danska och svenska utgåvan fanns att tillgå i Sverige. Fink-Jensen 

menar således att den svenska versionen alltså inte stod i vägen för spridningen av den danska 

utgåvan i Sverige.15 Joen Petri Klint gjorde även en sammanställning på svenska baserad på den 

danska utgåvan.16 Den svenska utgåvan saknar intressant nog en tillägnan, vilket både de danska 

och tyska utgåvorna har. Busch tillägnade sin text till Erfurts ledning, och den danska översättaren 

Vingaard till Köpenhamns överhet. Dessutom saknar den svenska utgåvan, till skillnad från den 

danska utgåvan och det tyska originalverket, både Buschs förord, träsnitt och utförlig information 

om översättningen. Fink-Jensen konstaterar att den svenska översättningen var baserad på Reravius 

danska utgåva men att det i övrigt inte verkar finnas mer information om dess tillkomst.17 

 

Fink-Jensen noterar även att det fanns ett brett intresse för texter som tolkade och klargjorde 

kometers innebörd. Därför menar han att det var centralt för både skribenter och tryckerier att så 

snabbt som möjligt få ut informationen, gärna då kometen ännu kunde beskådas. Buschs text fick 

också spridning i det tysk-romerska riket där den utgavs i flera upplagor. Fink-Jensen tolkar orsaken 

till den danska utgåvans tillkomst som att Reravius ville förkunna vikten av att ångra sina synder 

till, vad han ansåg, som de obotfärdiga danska invånarna. Genom att läsa förordet framkommer att 

detta var anledningen till att han gett sig i kast med översättningen och Fink-Jensen menar att 

diskussionen kring om det var en komet eller en stjärna därmed inte var huvudfokus.18  

 

Det var alltså det teologiska budskapet om att övertyga människor att leva mer botfärdigt som var 

mest centralt i valet av att översätta texten till danska, snarare än den vetenskapliga diskussionen. 

Fink-Jensen kallar den svenska översättningen för en försvenskning av den danska boken. En 
                                                
15 Fink-Jensen, 2010, s. 57-60, 67-69. 
16 Gustafsson, 2018, s. 48-49. 
17 Fink-Jensen, 2010, s. 61, 67-70. 
18 Fink-Jensen, 2010, s. 57-58, 63-64. 
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skillnad var att den svenska utgåvan bara nämnde att det också kunde vara en ny stjärna på 

titelbladet, där den danska även nämnde detta i förordet. Detta innebär att Brahes teori inte fanns 

särskilt integrerad i den svenska utgåvan. Fink-Jensen beskriver bilden av att Gud skickar 

förmaningar via kometer till en syndande befolkning som en typisk luthersk föreställning och menar 

att Busch både ansluter sig till denna tolkning och en aristotelisk förståelse av kometer som 

företeelser uppkomna ur jorden.19 

 

Busch har också omnämnts i äldre forskning så som i Henrik Sandblads avhandling De 

eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motreformation från 1942 där 

Sandblad menar att Buschs text är en lättillgänglig, tidstypisk skildring av naturtolkningar samtidigt 

som han inte anser att den har en bildad karaktär. Sandblad menar även att Buschs text förmedlar en 

tydligt apokalyptisk världsbild vilken kopplas till tidens konfliktfyllda kontext. Han beskriver även 

hur Georgius Olai, som enligt Sandblad var den förste svensken att grundligt undersöka den nya 

stjärnan, beskriver stjärnans direkta effekter i likhet med Busch och övriga som tolkat den, där 

förändringar i styret spåddes inträffa runtom i världen baserat på astrologiska uträkningar. Olai, 

skriver Sandblad, pekar ut dessa händelser som tecken på att den sista tiden är här.20 

 

Lutherskt astrologiska tolkningar i tysk-romerska riket 

Reformationsforskaren Robin B. Barnes har undersökt ett stort antal almanackor och 

prognosskrifter mellan 1480–1620 i det tysk-romerska riket. Dessa textgenrer var under perioden de 

medier som i störst utsträckning bidrog till att sprida astrologi till en större krets, de var avsedda för 

en större publik och hade ofta illustrationer och träsnitt. Barnes menar att dessa genrer lär ha haft en 

roll i spridningen av både läs-och skrivkunnighet och räknekunskaper. Det var framförallt i det 

tysk-romerska rikets städer som almanackor och prognoser trycktes och spreds i stora upplagor. 

Dessa texttyper rörde exempelvis hälsa, väder-och skördeprognoser och beskrivningar av faror som 

kunde hota människor, platser eller kristendomen. Barnes påpekar att texterna diskuterades och 

lästes i stor utsträckning trots att mottagarna inte var införstådda med alla teman och vetenskapliga 

influenser i texterna. Övriga genrer som inkluderas i studien är exempelvis mer omfattande 

prognoser, böcker om planeter, traktat om kometer och pamfletter med polemiska budskap. Barnes 

menar att de flesta lutherska präster omfamnade astrologi vilken ofta kunde fungera som påbyggnad 

och stärkande av det bibliska budskapet. Astrologin fungerade i detta sammanhang som ett sätt att 

beskriva det moraliska förfallet och förmana de syndande. Barnes ser även möjligheten att 

                                                
19 Fink-Jensen, 2010, s. 68-69, 73, 80. 
20 Henrik Sandbland, De eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motreformation, Uppsala 
1942, s. 161-162, 172. 
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förkunnandet i stjärnhimlen om domedagens närmande kan ha fungerat stärkande inför den avsedda 

publiken och lyfter att beröringspunkterna mellan utövare av astrologi och präster kunde fungera i 

både pedagogiskt och polemiskt avseende.21  

 

Barnes noterar en ökad pessimism från mitten av 1500-talet bland lutherska förespråkare och 

redaktörer samt hur det blev vanligare att varningar om Guds straff och den annalkande domedagen 

florerade. Anledningen till detta spårar han bland annat till bönens och profetiornas framskjutna 

position i förhållande till de medeltida ritualernas minskade betydelse, konflikter men också ett 

missnöje över att människor inte begagnade sig Guds budskap tillräckligt. Barnes ser hur 

prognosgenren blev en passande kanal för att formulera de rädslor som många bar på men att det i 

dessa varningar för kommande katastrofer som straff för mänskliga synder samtidigt fanns en 

övertygelse om Guds nåd åt de trofasta.22 Detta är enligt Gustafsson något som betydde att de 

undergångskantade tolkningarna av himlafenomen inte endast skapade rädsla och en negativ syn på 

framtiden då de rättfärdiga kunde vänta bättre tider efter apokalypsens inträffande. Samtidigt 

spåddes tiden innan den yttersta domen verkställdes att kantas av svårt lidande och allehanda 

katastrofer.23 

 

Barnes menar att astrologin var särskilt förekommande i protestantiska delar av det tysk-romerska 

riket – framförallt i städerna, men att både den kalvinistiska och katolska konfessionen motsatte sig 

astrologin. Astrologin brukades också på platser som bekände sig till flera konfessioner. Under det 

sena 1500-och tidiga 1600-talet ökade efterfrågan på astrologiska skrifter i riket vilket hänger 

samman med en medial expansion där den offentliga sfären växte och apokalyptiska föreställningar 

figurerade. Enligt Barnes är det först i mitten av 1500-talet som en konfessionalisering av astrologin 

i riket kan skönjas. Med tiden motsatte sig den romersk-katolska kyrkan astrologin allt mer vilket 

sammanföll med större konfessionella skiljelinjer. Att de astrologiska praktikerna inte fick lika stort 

genomslag i de katolska områdena av det tysk-romerska riket kopplar Barnes till möjligheten att de 

katolska invånarna riket inte tilltalades av detta på samma sätt. Vidare menar han att katolska 

områden använde sig av andra konfessionella medel där populära praktiker kopplade till bot och 

helande inte grundade sig särskilt mycket i en astrologisk åskådning. Astrologin fick inte heller 

något större genomslag inom den kalvinistiska konfessionen, vilket Barnes kopplar till att det sågs 

som en praktik för de priviligierade.24 

                                                
21 Barnes, 2015, s. 12-14, 214-215. 
22 Barnes, 2015, s. 216-217. 
23 Gustafsson, 2018, s. 81. 
24 Barnes, 2015, s. 173-179, 214. 
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Mot 1500-talets slut blev de astrologiska prognoserna och predikanterna mer alarmistiska och de 

ökade oroligheterna spädde på en strävan efter säkerhet och ordning. Retoriken om överhängande 

straff i lutherskt skriftliga verk under denna period, har i senare forskning setts som en 

grundläggande pusselbit i en strävan efter kontroll ovanifrån. Barnes menar att detta stämmer på så 

vis att det fanns en strävan efter tydliga maktstrukturer i exempelvis familjen, men vill också 

ifrågasätta bilden av dessa värden som endast ovanifrån tillämpade eftersom många av de lutherska 

invånarna delade dessa föreställningar. Mot 1500-talets slut, då motsättningarna inom den lutherska 

rörelsen och hoten utifrån blev större, blev de alarmistiska budskapen allt oftare ackompanjerade av 

en vilja att betrygga den säkerhet som existerade i form av en mer defensiv hållning.25 

 

Mot 1500-talets slut noterar C. Scott Dixon, likt Barnes, hur de lutherska förespråkarna alltmer 

drevs av en fruktan att man misslyckats med att befästa den lutherska doktrinen fullt ut hos 

människor. I detta sammanhang menar Dixon att astrologin blev ett medel och en slags helig konst 

för att sporra den lutherska konfessionen i en splittrad och förvirrad tid. I tider av tumult och 

förändringar i både kyrka och politik kunde ökad ordning och kontroll bli en lösning. Dixon menar 

att vurmen för ordning, lagar och kontroll var särskilt tydlig i det tysk-romerska riket, men att 

strävan efter disciplin av de egna invånarna fanns hos både katolska och protestantiska ledare. 

Dessutom bidrog politiska hot från exempelvis det osmanska rikets framgångar genom den ökade 

möjligheten att sprida nyheter till ytterligare rädsla. Enligt Dixon förknippades den största rädslan 

med icke-världsliga hot. Innan undergången verkligen skedde skulle ett antal tecken uppenbara sig, 

i enlighet med vad Bibeln föreskrev. Tecken som lyftes fram på att undergången var här var till 

exempel svält, krig och splittringar mellan konfessioner. Men även pestepidemier, frosseri och 

gudlöshet pekades ut. Dixon menar att de astrologiska prognosskrifterna blev allt mer vädjande och 

dystra i sina anspråk.26 

 

Astrologi och ortodoxi i Sverige  

Martin Kjellgren menar att astrologin kunde vara ett sätt att begripliggöra världens tillkomst och 

slut och har i sin studie uppmärksammat den finska prästen Sigfridus Aronus Forsius (död 1624) 

som ägnade sig åt både astrologi och naturfilosofi. Kjellgren menar att den lutherska ortodoxin 

utpekade en mängd olika discipliner som problematiska under det tidiga 1600-talet, däribland 

astrologin. Vidare skedde polemiska debatter kring hur exempelvis filosofi, teologi och etik förhöll 

sig till varandra. Kjellgren använder sig av begreppet ortodoxi i sin undersökning men ser dock inte 

                                                
25 Barnes, 2015, s. 254-256. 
26 C. Scott Dixon, ”Popular Astrology and Lutheran Propaganda in Reformation Germany” History, 84:275, 1999, s. 
403, 406-408. 
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en ortodox strävan som endast ett medel för konfessionell kontroll eller disciplinering – snarare 

kunde ortodoxi se olika ut beroende på sammanhang. Samtidigt ser han social disciplinering som en 

del i förståelsen av begreppet manifesterat exempelvis i viljan till frälsning av en befolkning där 

strävan efter att införa en likriktad tro, kultur och bildning var grundläggande. Detta benämner 

Kjellgren som konfessionella strävanden, som endast kunde implementeras fullt ut då kyrkan och 

staten var integrerade i varandra.27  

 

Tryckmediet gjorde spridningen av de apokalyptiska prognoserna och almanackorna lättare men 

Kjellgren menar också att denna litteratur fick en normsättande maktfunktion som kyrkans 

representanter verkar ha befarat. Under 1580-1610 ser han hur den här typen av tryckta verk fick 

funktionen av ett massmedium i Sverige då spridningen blev större. Det innebar också svårigheter 

för myndigheterna att ha full översyn av denna marknad som verkar ha varit utbredd. Kjellgren 

noterar likheter mellan författare till astrologiska prognoser, och de som varnade för dessa aktörers 

kätterska drivkraft till kunskap om apokalypsens inträffande. Aktörerna kunde skilja sig åt vad 

gäller genre och formuleringar men ändå framföra samma slags budskap om bot, bättring och 

försiktighet under domedagens närmande.28  

 

Källmaterial  
Om then nyia Stierno och Cometa som syntes Anno Domini 1572 i Novembris månat av Georg 

Busch 1573, tryckt på svenska i Stockholm av Amund Laurentzson. 

 

Källkritiska överväganden 

Denna uppsats kommer att fokusera på ett specifikt källmaterial – den svenska översättningen av 

Georg Buschs text om den nya kometen. Detta kan bli problematiskt utifrån en 

representativitetsaspekt – hur representativt är egentligen källan för att komma åt en luthersk 

konfessionskultur? Jag har kompenserat för detta genom en stor mängd tidigare forskning som dels 

nämner Georg Busch i relation till andra liknande aktörer samt återger kontexten kring de idéer som 

Busch ger uttryck för. Det är inte heller individen Busch som står i fokus för uppsatsen, utan texten 

som Busch producerat. Jag har i denna uppsats valt att inte studera den tyska originalutgåvan 

utförligt. En djupare jämförelse mellan det tyska originalet och den svenska översättningen hade 

kunnat leda till intressanta iakttagelser – exempelvis då innehållet i den svenska översättningens 

kan skilja sig åt från originalet. Samtidigt har jag refererat till forskning så som Morten Fink-

                                                
27 Kjellgren, 2011, s. 12, 19-20, 23-24. 
28 Kjellgren, 2011, s. 301-302. 
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Jensens studie kring de olika översättningarna, som återgett hur den svenska översättningen gjorts 

vilket är en fördel med hänsyn till den svenska översättningens beroende av den tyska och den 

danska. Jag har även själv undersökt den danska och det tyska förordet. Busch har uppmärksammats 

sporadiskt av de forskare som har nämnts ovan: Gustafsson, Barnes och Dixon. Fink-Jensens artikel 

har också tydliggjort hur cirkulationen av de olika översättningarna sett ut och på vilket sätt den 

svenska utgåvan skiljer sig från den danska och den tyska. Däremot har den svenska översättningen 

av Busch inte ställts i fokus för någon tidigare undersökning och min uppsats ämnar därför att 

tillföra ny kunskap om den svenska översättningen av Busch. 

 

Ett problem knutet till att arbeta med äldre material är att vissa av orden kan vara svårlästa, att 

meningsbyggnaden är annorlunda och att betydelsen av ett ord kan skilja sig från en modern 

förståelse. Jag har återgett citaten så som de står i originaltexten med reservation för att jag kan ha 

tolkat vissa ord fel med tanke på andra betydelser jämfört med ett modernare språkbruk men också 

då vissa ord varit svårlästa med hänsyn till den frakturstil som används i källan. Jag har försökt att 

återge citat och referat ur källan så exakt som möjligt. Citaten är avskrivna direkt ur källan med 

1500-talets stavning och språkbruk för att slå vakt om källans autenticitet och uttryckssätt. Jag är 

medveten om att detta kan innebära svårigheter för läsaren då kontrasten med modern svenska kan 

bli skarp. Jag gör ändå bedömningen att citaten är begripliga och har så gott det går försökt 

tydliggöra på vissa ställen där det är otydligt eller svårtolkat. På vissa platser i citat från källan har 

jag markerat där jag inte är säker på vilket ord som står, men i dessa sammanhang har betydelsen av 

de enskilda orden bedömts sakna betydelse för tolkningarna. Jag bedömer att uppgifterna om den 

nya stjärnan som framkommer är trovärdiga eftersom dess uppkomst bekräftas i tidigare forskning. 

Vad gäller Buschs astrologiska och astronomiska beräkningar samt förklaringsmodeller är det inte 

relevant för uppsatsens fokus att avgöra om dessa är trovärdiga eller inte. Fokus ligger på 

tolkningen av materialet och hur Busch beskriver kometens betydelse samt hur detta speglar 

astrologiska och konfessionella idéer.   
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Metod 
I uppsatsen kommer en hermeneutisk metod att användas i läsningen och analysen av källmaterialet 

vilket innebär att det är tolkningen av källmaterialet och dess underliggande motiv och syfte som är 

i fokus för undersökningen. Hermeneutikens grundläggande tillvägagångssätt är att relatera ett 

material eller en person till ett större sammanhang för att komma åt en både djupare och bredare 

förståelse för den företeelse som studeras. När de enskilda enheterna undersöks kommer den större 

helheten att klarna.29 Konkret innebär detta att Buschs text kommer närläsas och tolkas utifrån ett 

större sammanhang av uttolkare av naturfenomen i det sena 1500-talet. Även astrologisk 

kunskapsproduktion och cirkulation kommer tas i beaktning. Information om de omgivande 

sammanhangen kommer framförallt att hämtas från tidigare forskning på ämnet.  

 

Vad gäller analysen av cirkulation kommer den svenska översättningen att användas som källa i 

uppsatsen, men även den danska och tyska översättningen kommer att beaktas med fokus på 

paratexter och hur utformningen av dessa kan ha inverkat på förmedlingen av innehållet. Paratexter 

kan beskrivas som de delar vilka figurerar ihop och runtom en text, så som framsida eller 

introduktion, och som kan ge information om textens tolkning och kontext.30 I uppsatsen förstås 

träsnitt, illustrationer och förord som paratexter vilka inverkar på mottagarnas tolkning av texten. 

Den kvalitativa metoden väljer gärna ett snävare källmaterial för att underlätta detaljstudier där 

textanalysen fokuserar på innehåll och språk. Det handlar ofta om mer eller mindre dolda budskap, 

känslouttryck och att uppmärksamma vad texten kan berätta om sin samtid. Det är därför centralt att 

beakta andra liknande texter för kontextualisering, även om det är en specifik och avgränsad text 

som analyseras.31 Textanalys kommer att bli det konkreta analysverktyget där det framförallt är 

texten som är i fokus och där textens innehåll kommer att relateras till liknande texter. Centralt i den 

hermeneutiska tolkningsprocessen är kategoriseringar av olika slag som vägleder forskaren i 

läsningen och analysen av källmaterialet. Den hermeneutiska cirkeln32 innebär i detta fall att jag till 

en början tog del av teorier om konfessionalisering och sedan gjorde en inledande läsning av 

källmaterialet där jag försökte skönja uppbyggande och polemiska drag i texten. När jag gjort en 

första sammanställning gick jag till litteraturen för att undersöka hur Busch förhöll sig till andra 

liknande texttolkningar. Sedan gjorde jag en ytterligare läsning av källmaterialet, återvände till 

litteraturen och till källan igen. Genom denna process klarnade min förståelse av källan, genom att 
                                                
29 Louise Berglund, ”Teori och att formulera en fråga” i Louise Berglund & Agneta Ney, Historikerns hantverk: Om 
historieskrivning, teori och metod Lund 2015, s. 122, 124-126. 
30 Oxford English Dictionary OED, ”paratext”, https://www-oed-
com.ludwig.lub.lu.se/view/Entry/64838108?redirectedFrom=paratext#eid [hämtad: 2021-01-04]. 
31 Louise Berglund, ”Källor och metod” i Louise Berglund & Agneta Ney, Historikerns hantverk: Om historieskrivning, 
teori och metod Lund 2015, s. 159-160. 
32 Berglund, 2015, s. 124-125. 
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bland annat studera den danska utgåvan översiktligt, Fink-Jensens artikel kring de olika 

översättningarna, Lukasevangeliet i Bibeln och astrologisk kunskapsproduktion och 

konfessionskultur ur tidigare forskning. När de enskilda delarna relaterades till det större 

sammanhanget tydliggjordes min förståelse för källan samt vilka texter den influerats av vilket gav 

upphov till nya kategoriseringar. 

 

I läsningen av källmaterialet och i analysen har jag använt mig av följande kategorier för att komma 

åt uppsatsens frågeställningar – dessa fungerar som en bakgrund till analysens struktur som delats in 

i underkapitel kopplat till frågeställningarna. Jag har inledningsvis placerat texten i en genre där jag 

utgått från den forskning som omnämnt Busch och använt mig av Gustafssons genreplacering av 

källan. Vidare har jag definierat de vägledande orden i en av frågeställningarna: uppbyggande 

element samt polemiska drag i texten för att förtydliga hur jag tänkt när jag senare i analysen 

kategoriserat dessa passager av texten. Sedan har den svenska utgåvans paratexter presenterats och 

diskuterats kopplat till översättningens tilltänkta publik och cirkulation, vilket i ett senare skede 

kopplas samman med översättningens och originaltextens syfte. För att introducera läsaren till 

Buschs text har jag i nästa steg i löpande text urskiljt vilka orsaker till kometen som Busch lyfter 

fram, vilka konsekvenser och effekter han spår att kometen kommer föra med sig och vilka 

nödvändiga åtgärder Busch framhåller kopplat till kometens orsaker och verkningar. Jag har gjort 

detta eftersom jag bedömer att dessa kategorier är grundläggande för att förstå textens innehåll och 

att en sådan sammanfattning tydliggör textens budskap. I nästa steg följer en tematisk analys som 

knyter an till textens frågeställningar där jag i ett första underkapitel beskriver och analyserar vilka 

de uppbyggande dragen av texten är och hur de kan tolkas med hjälp av teorier och forskning. I 

nästa underkapitel beskrivs och analyseras de polemiska dragen i texten på liknande sätt. Det som 

ligger till grund för dessa kategoriseringar är textens tilltal, huruvida Guds straff är möjliga att 

påverka och vilken publik både originaltexten och den svenska översättningen kan ha riktat sig till. 

Nästa underkapitel analyserar om texten förmedlar en apokalyptisk tolkning av kometen eller ett 

världsligt övergående straff, baserat på hur eller om Busch talar om domedagen och den yttersta 

tiden. Men också huruvida Guds straff och kometens följder beskrivs som möjliga att avstyra eller 

nödvändiga för att komma till bukt med de problem och orsaker till kometen som Busch pekar ut 

samt huruvida Busch förmedlar att det finns hopp till bättring. I analysens sista kapitel besvarar jag 

i vilket syfte texten och översättningen skrivits samt vilken publik texten och den svenska 

översättningen haft i åtanke. 
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Teoretiska perspektiv 
Uppsatsen kommer att tillämpa konfessionalisering och konfessionskultur som teoretiska perspektiv 

för att analysera Buschs text utifrån den svenska utgåvan. Konkret handlar det om att undersöka på 

vilket sätt Buschs text förmedlar och speglar en luthersk konfessionskultur med utgångspunkt från 

den svenska översättningen. Konfessionalisering bör beskrivas som ett strukturinriktat perspektiv 

och har också mött kritik för att inte vara användbart när doktrinen inte lyckades förändra 

människors föreställningsvärld och levnadssätt eller skapa konformitet, vilket ofta var fallet. Kajsa 

Brilkman hänvisar till forskare som menar att motstånd och motvilja ska inkluderas i 

konfessionalisering som begrepp snarare än att endast syfta till en ovanifrån initierad utveckling. 

Brilkman argumenterar även för att en passiv motvilja och motstånd bland vanligt folk ska 

integreras i begreppet. Hon menar att ett svalt intresse eller motvilja mot de nya normerna innebar 

att olika ledare behövde uppdatera sina konfessionella verktyg, så som texter eller undervisning. Ur 

dessa aspekter kan också begreppet konfessionskultur användas. Därigenom kan också vanliga 

människor utan intresse eller med någon form av motvilja inför konfessionalisering få ett indirekt 

aktörskap när det kommer till utvecklingen av en konfessionell kultur.33 I uppsatsen kommer jag 

därför att använda mig av en sådan breddad förståelse av begreppen konfessionalisering och 

konfessionskultur. Brilkman argumenterar för att Sverige också genomgick en 

konfessionaliseringsprocess i slutet av 1500-talet och att Sverige hade täta kopplingar med de 

nordtyska områdena vilket innebär att Sveriges konfessionaliseringsprocesser kan undersökas med 

hjälp av det tysk-romerska riket samt Europas kontext.34 Med hjälp av Brilkmans resonemang kan 

jag argumentera för att konfessionaliseringsteorin också är applicerbar och aktuell i en svensk 1570-

tals kontext vilket motiverar valet av teorin i analysen av den svenska översättningen. 

 

Konfessionalisering 

Begreppet ringar in de lutherska, katolska och kalvinistiska kyrkornas utveckling till egna 

respektive normsystem, doktriner och traditioner under det senare 1500-talet. Konfessionalisering 

uppmärksammar framförallt utvecklingar av stats-och kyrkobildning inom dessa kyrkor och har 

sammankopplats med social disciplinering som en inledande utveckling mot absolutism. Forskare 

från Tyskland urskiljer olika grundvillkor för utvecklingen mot komplett eller ”lyckad” 

konfessionalisering där det dels handlade om en klart definierad lära som distanserade sig från de 

andra kyrkorna, utbredning och realisering av läror och normer, propaganda och kontroll av tryckta 

                                                
33 Kajsa Brilkman, ”Konfessionalisering, konfessionskonflikt och konfessionskultur under tidigmodern tid”, Scandia 
82:1, 2016, s. 99-100. 
34 Kajsa Brilkman, ”När slutade reformationen? Reformation, konfessionalisering och representationen av Martin 
Luther i svensk bokproduktion under 1500-talet”, Historisk Tidskrift. 139:4, 2019, s. 665-666, 671. 
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verk, utbildning, disciplinering samt censurering av de andra kyrkornas läror för att nämna några. 

Senare forskning har reviderat uppfattningen av konfessionaliseringsprocesser som väsentligen 

fungerade socialt disciplinerande och startade ovanifrån av en stat, genom att presentera exempel på 

kontexter där människor både tillägnade sig de konfessionella normerna och själva tillämpade dessa 

på sin egen särskilda plats och sitt eget särskilda sammanhang.35 På så vis kan förståelsen av 

konfessionaliseringsbegreppet breddas till att också inkludera komplexiteter och processer där 

konfessionalisering inte bara sattes igång från statligt håll i syfte att disciplinera undersåtarna. 

Dessutom kan konfessionalisering också ringa in de fall då disciplineringen inte lyckats samt 

utvecklingar av både konflikt och samexistens mellan konfessioner.36 Detta innebär att ett 

aktörsperspektiv och ett mentalitets-och kulturhistoriskt fokus integreras i begreppet där dynamiken 

mellan strukturer i aktörer och aktörer i strukturer uppmärksammas. Makten förstås därmed inte 

endast som en företeelse som appliceras ovanifrån på undersåtarna som mottar och anpassar sig 

efter normerna utan undersåtarna blir också agerande subjekt som anpassar normerna efter de egna 

sammanhangen där passivt eller direkt motstånd också uppmärksammas. 

 

Konfessionalisering i litteratur 

Lotz-Heumann & Pohlig menar att konfessionalisering ofta kunde skapa litterär och kulturell 

likformighet och att merparten av forskningen uppmärksammat hur konfessionalisering kunde 

hämma kulturell produktion. De menar dock att detta kan ha tett sig mer komplext, där åtstramning 

och uppmuntran av litteratur och annan kultur kan ha varit sammankopplade. Författarna har 

definierat ett antal olika litteraturgenrer i det tysk-romerska riket som influerade och influerades av 

konfessionalisering så som religiös poesi, predikningar, teater och uppbyggelselitteratur. Syftet med 

exempelvis uppbyggelselitteratur var, menar de, framförallt att främja fromhet vilket innebär att 

dessa texter generellt inte var särskilt polemiska mot andra konfessioner – snarare kunde influenser 

från andra konfessioner synas i texterna. Strävan efter fromhet kan dock även ses som en strävan till 

disciplinering. De understryker även hur konfessionaliseringens yttringar var knutet till genre. 

Vidare menar de att litteratur inom exempelvis hovkulturen förmedlade ett avståndstagande från 

konfessionella direktiv och polemiska drag. Det var också inom dessa sammanhang där lärda 

borgare ofta verkade under perioden.37 Under 1500-talets slut har även noterats att tryckta verk 

riktade in sig mer på att befästa den kunskap som fanns och stärka identiteter och de egna 

konfessionella normerna.38   

                                                
35 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 37, 39-40, 46. 
36 Brilkman, 2019, s. 668, 672. 
37 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 46, 52-54, 56. 
38 Brilkman, 2019, s. 673. 
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Det kan vara svårt att veta vilken effekt dessa typer av verk kunde få på sina mottagare39 men här 

kan teorier om cirkulation kopplat till texternas anpassning till olika sammanhang fungera som 

vägledning. Även om texternas mottagande inte alltid går att ringa in, kan ändå förändringar i 

texterna baserat på olika kontexter analyseras utifrån hur de varit tänkta att mottas och vilken publik 

som de riktade sig till. Vad gäller konfessionella litteraturgenrer menar Lotz-Heumann & Pohlig att  

både uppbygglig litteratur och litteratur som berörde omstridda ämnen ofta författades i anslutning 

till kyrkan eller staten. Pamfletter kunde exempelvis syfta till konfessionella positioneringar medan 

predikningar uppmuntrade fromhet och den egna konfessionella kulturen. De menar vidare att 

skribenter ofta förflyttade sig mellan både skilda tanke-och idésystem och sammanhang. Att utröna 

vilka seder och kulturer som inverkat på litteraturen ser de därför som centralt eftersom inte allt har 

sin grund i konfessionaliseringsprocesser. Det fanns kontexter och uttryck som visserligen 

påverkades av konfessionalisering samtidigt som det även rådde en grad av oberoende i förhållande 

till detta. Det handlar då om genrer, institutioner eller upphovsmakare som rörde sig inom en 

humanistisk tradition vars ursprung var äldre och härrörde från andra företeelser än 

konfessionalisering. Dock kunde det finnas motsägelser och tvivel hos dessa under 

konfessionaliseringens tidevarv och framförallt vad gäller enskilda författares verk där än fler 

komplexiteter kan spåras. Här uppmuntrar de till vidare forskning om i vilken utsträckning genrer, 

författare och institutioner kunde vara mer eller mindre oberoende gentemot konfessionalisering.40 

 

Cirkulation 

Med cirkulation kan förändring och rörelser ringas in, i detta fall kopplat till översättningen och 

förflyttningen av en text. Johan Östling och David Larsson Heidenblad har definierat ett antal olika 

ingångar till samhällelig kunskapscirkulation som ett analytiskt redskap. Dessa är bland annat 

översättningar, som ringar in hur rörelser kan innebära kunskapsförändringar och system, som 

uppmärksammar större kontexter för kunskapens rörelser, såsom bokmarknad eller politiska 

sammanhang. Man kan även studera krafter, i form av aktörer som initierar eller hindrar 

kunskapens rörelser med hänsyn till maktaspekter. Cirkulation som begrepp fångar hur olika 

företeelser förändras och omformas genom möten och rörelser. Med cirkulation kan kunskap 

snarare ses som en företeelse som skapas av många aktörer i olika steg och revidera bilden av en 

start-och slutpunkt. På så vis kan uppfattningen av vad som konstituerar kunskap breddas och ringa 

in fler företeelser som exempelvis olika religiösa sammanhang och ekonomiska perspektiv. 

Fördelen blir ett större omfång av historiska aktörer och ett flexibelt analysbegrepp. Nackdelen är 

                                                
39 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 45. 
40 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 60-61. 
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just begreppets anpassningsbarhet eftersom det breda omfånget kan bli allt för intetsägande.41 Här 

ser jag inriktningen på konfessionskultur i Buschs tolkning av en komet som en lösning på detta då 

fokus specificeras. När det kommer till relationen mellan kunskapshistoria och konfessionskultur 

menar Brilkman att begreppet ”confessional knowledge” kan ringa in kunskapsproduktion i 

särskilda kontexter under 1500-talets slut och 1600-talets början. Definitionen av kunskap baseras 

då på uppfattningen om systematisering som en grundläggande princip.42 ”Confessional knowledge 

is the systematic knowledge of creation and salvation that was developed in the framework of the 

early modern confessions.”43  

 

I detta sammanhang kommer den svenska översättningen att undersökas för att studera hur 

kunskapen, specifikt tolkningen av kometen kan ha förmedlats till en svensk publik. Cirkulation 

kommer att fungera som en analysbakgrund för att undersöka hur ett konfessionellt budskap kan 

transformeras beroende på kontext, även om uppsatsens huvudfokus är hur konfessionskultur 

förmedlas i texten. Brilkman menar att cirkulation är användbart i studiet av kunskapens rörelser 

vid olika slags översättningar. Översättningar speglade ofta en strävan efter att förmedla texten till 

den specifika mottagarkontextens sammanhang, snarare än att återge det ursprungliga verket och 

Brilkman menar att översättningar därför kan brukas som en källa till relationen mellan kunskap, 

förändring och motsättningar inom den översättande kontexten. Det var vanligt att översättningar 

utgick från andra översättningar snarare än det ursprungliga verket och Brilkman menar att det var 

just genom översättningar som kunskap kunde röra sig mellan olika platser under perioden. När det 

gäller konfessionella element i texter finns forskare som noterat att vissa aspekter kunde fungera för 

alla mottagare oavsett konfession, så som strävan efter fromhet. Många gånger var det delar av 

texterna som förord och titelillustrationer som gjordes om för att passa den specifika kontexten och 

således förmedla en reviderad innebörd. Av vikt att nämna är den skilda betydelsen av översättning 

jämfört med idag. I den tidigmoderna tiden var gränsen flytande mellan författare, översättare och 

tryckare och i översättningen ingick befogenhet att både tillföra helt nya delar samt utesluta andra. 

Dessutom skedde kunskapscirkulation och spridning av kunskap framförallt i små priviligierade 

kretsar under den tidigmoderna perioden vilket även låg i linje med den kristna synen på 

människors skilda åligganden. Kunskapscirkulationen utgick från dessa mindre cirklar som sedan 

skulle sprida och förmedla kunskapen vidare och det sågs som viktigt att just dessa aktörer var 

                                                
41 Johan Östling & David Larsson Heidenblad, ”Cirkulation - ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp”, Historisk Tidskrift 
137:2, 2017, s. 269-270, 273-274, 277, 279-280, 283-284. 
42 Kajsa Brilkman, ”Confessional Knowledge: How might the History of Knowledge and the History of Confessional 
Europe influence each other?” I Johan Östling, David Larsson Heidenblad, & Anna Nilsson Hammar (red), Forms of 
Knowledge: Developing the History of Knowledge, Lund 2020, s. 31, https://lup.lub.lu.se/record/d9fe2e35-98fd-4579-
aa50-19e3accf0c5e [hämtad: 2020-12-28]. 
43 Brilkman, 2020, s. 32. 
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ansvariga för att förmedla kunskapen.44 Morten Fink-Jensens studie kring de olika översättningarna 

av Busch och dess påverkan på innehållet bör kunna beskrivas som kunskapscirkulatoriskt då han 

studerat hur de olika översättningarna förändrat innehållet. Det som min uppsats hoppas tillföra är 

ett intergrativt perspektiv på Buschs bok där både cirkulation och konfessionalisering tillämpas i 

analysen i förhållande till en svensk kontext och där boken närläses och tolkas utifrån tidigare 

forskning samt sätts in i en konfessionell textgenre. 

 

Avgränsningar och motivering 

Mitt huvudfokus är hur konfessionskultur uttrycks i skrift kopplat till tolkningen av en komet vilket 

motiverar mina val av analytiska perspektiv. Konfessionalisering fångar in den historiska kontexten 

och cirkulation hur detta uttrycktes kopplat till de specifika platserna. Astrologi och 

konfessionskultur förstås i uppsatsen som två former av kunskapsproduktion. Att jag har valt en 

bredare förståelse av konfessionaliseringsbegreppet, eller konfessionskultur, i kombination med 

kunskapscirkulation som också bör kunna ses som ett öppet och anpassningsbart begrepp, innebär 

att jag inte positionerar mig i en rigid teorimodell. Jag anser att det är centralt att öppna för 

komplexiteter och nyanser i studiet av hur en text kan spegla den tid inom vilken den producerats. 

Både litteratur och konfessionalisering är, vilket Lotz-Heumann & Pohlig poängterar, komplexa 

företeelser45 och jag anser att det krävs en öppenhet för materialet som studeras, eftersom litteratur 

som nämnt influerades av en mängd olika traditioner. Det finns även vissa inslag av 

konfliktperspektiv i uppsatsen där strävan efter kontroll och ordning i tidens apokalyptiska 

tolkningsvärld uppmärksammas utifrån tidigare forskning där exempelvis vissa av källmaterialets 

polemiska drag knyts till en frustration över att människor inte tagit till sig lutherska värden 

tillräckligt. Detta perspektiv kan beskrivas som en lite mer materialistisk ingång där strävan efter 

makt, disciplin och kontroll ovanifrån uppmärksammas. Samtidigt är det inte materialistiskt i det 

avseende att materiella resurser undersöks eftersom uppsatsens fokus främst är kultur-och 

mentalitetshistoriskt. Det innebär också att jag inte kommer att analysera politiska eller ekonomiska 

aspekter, även om politiska aspekter kommer beaktas till viss del som en bakgrund till textens 

kulturella yttringar. Jag vill inte heller ansluta mig till en bild av konfessionella tankesystem som 

enbart strävande efter disciplin då föreställningsvärlden som nämnt utgjorde en central del av 

människors förståelse av världen. Dessutom är det inte de ovanifrån initierade krafterna som 

kommer att vara i fokus utan hur dessa normer uttrycktes och omformades av en och flera aktörer 

                                                
44 Kajsa Brilkman, ”The Circulation of Knowledge in Translations and Compilations: A sixteenth-century example” i 
Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar, Kari H. Nordberg (red) Circulation 
of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge, Lund 2018, s. 160-161, 164-165, 168, 
https://lup.lub.lu.se/record/a7665a5e-d60f-43f2-8bd0-8a7779717a55 [hämtad: 2020-12-10]. 
45 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 35. 
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(författare och översättare) där jag, precis som Östling & Larsson Heidenblad nämner kring det 

kunskapscirkulatoriska perspektivet46, vill problematisera start-och slutpunkt av 

kunskapsöverföring. Det är inte heller Busch som enskild individ, fristående från den värld inom 

vilken han verkade, som är i fokus utan hur texten speglar spridda uppfattningar inom den lutherska 

konfessionen. Detta bör ses som ett dynamiskt perspektiv där strukturer och fenomen som olika 

makthavare representerade och genomförde i enlighet med vad som definierats som en lyckad 

konfessionalisering speglas, förmedlas eller revideras i verk från enskilda skribenter, precis som 

Lotz-Heumann & Pohlig nämnt.47 På så vis uppmärksammas strukturer i aktörer och aktörer i 

strukturer genom att tydliggöra hur enskilda individer som Busch inte endast var passiva mottagare 

av en ovanifrån tillämpad konfessionskultur. Nackdelen med detta kan bli att Busch och den 

svenska boktryckaren Amund Laurentzson inte står i fokus för analysen utan själva texten och vad 

denna förmedlar. Ett sådant fokus hade förstås berikat analysen – exempelvis genom att 

uppmärksamma översättarens eventuella preferenser och kopplingar till en svensk överhet. Då 

texten som nämnt är en försvenskning av den danska utgåvan och information kring de förändringar 

(eller till stor del eliminering) av paratexter som gjorts i den svenska utgåvan inte finns att tillgå48, 

innebär det att jag helt enkelt fått utgå från den text jag har framför mig. Information om 

boktryckaren har inte heller hittats förutom att han har tryckt en del religiösa verk så som 1571 års 

svenska kyrkoordning49, vilket kan indikera att Laurentzson fungerat som en officiell kanal för 

skrifter från kyrkoledningen. Detta kan indikera att den svenska översättningen av Buschs text 

speglar en konfessionskultur som var sanktionerad av överheten. För att gå vidare med ytterligare 

forskning kring den svenska utgåvan skulle Laurentzson och en eventuell annan svensk översättare 

kunna utforskas, men också textens samspel med den svenska politiska kontexten och kyrkliga 

ledningen. Jag gör dock bedömningen att detta inte varit möjligt inom ramen för kandidatuppsatsen 

och uppsatsens frågeställningar. Uppsatsens syfte är framförallt strukturorienterat kopplat till den 

specifika texten, även om Busch som aktör baserat på texten till viss del uppmärksammas vilket 

ytterligare motiverar mitt val av teorier. 

 

Barnes beskriver den astrologiska lutherska tolkningsvärlden av himlafenomen som: ”[…] a world 

neither traditionally enchanted, nor rationally disenchanted, but very differently enchanted from the 

one it worked to displace.”50 Även Dixon ifrågasätter bilden av en avförtrollad icke-helig syn på 

naturen inom den lutherska falangen då även vetenskapliga förklaringar syntes i litteratur om 

                                                
46 Östling & Larsson Heidenblad, 2017, s. 277. 
47 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 39-40, 61. 
48 Fink-Jensen, 2010, s. 68-69. 
49 Laurentius Petris kyrkoordning av år 1571, Laurentius Petri, Stockholm 1932. 
50 Barnes, 2015, s. 307. 
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himlafenomen och andra naturföreteelser, även om de religiösa innebörderna var mest centrala.51 

Jag ämnar inte, baserat på detta, varken att tolka texten som en del i en avförtrollnings-eller 

sekulariseringsprocess – eller som ett uttryck för irrationell rädsla, vilket exempelvis Håkansson 

menar var vanligt i den äldre forskningen.52 Jag ämnar inte heller tolka texten som ett uttryck för 

dåtidens underlägsenhet gentemot nutiden utan vill öppna för en komplex förståelse av litteratur, 

kunskap och konfessionalisering. De perspektiv jag således täcker in är framförallt mentalitets-och 

kulturhistoriska med särskilt fokus på konfessionella mentaliteter och litteratur. Sedan kommer jag 

resonera kring om texten speglar eller förmedlar vitt utspridda mentaliteter och uppfattningar som 

var representerade av överheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
51 Dixon, 1999, s. 415-416. 
52 Håkansson, 2005, s. 685. 
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HISTORISK BAKGRUND OCH KONTEXT 

 
Idéer om Guds straff av en befolkning för mänskliga synder har sitt ursprung ur Bibeln – i Gamla 

Testamentet utgjordes dessa straff av svält, krig och pest. Dessa finns även nämnda i 

Uppenbarelseboken som apokalypsens upptakt vilket kan vara orsaken till att dessa katastrofer ofta 

tolkades som apokalypsens förebud.53 Under 1500-talet fick idéerna om den explicita kopplingen 

mellan naturfenomenen och synder allt större bärkraft – tryckkonsten möjliggjorde även en större 

spridning av dessa idéer. Det sena 1500-talet kan beskrivas som en kaotisk tid och vissa forskare 

har sett att tolkningar av järtecken många gånger användes som teologisk propaganda i en kontext 

där lutherska förespråkare såg kyrkan som under hot. Gustafsson poängterar hur den nya 

exploderande stjärnan 1572 väckte stor fruktan och gav upphov till en mängd olika skrifter som 

berörde om detta var en komet eller en stjärna. Merparten ansåg att det var en komet då tillkomsten 

av en ny stjärna sågs som mer osannolikt. Tycho Brahes verk De nova stella argumenterade för att 

det var en stjärna vilket utifrån astronomiska perspektiv setts som epokgörande. Forskare som 

Håkan Håkansson har dock understrukit att Brahe också ansåg att stjärnan gick emot naturlagarna 

och att Gud var ansvarig för stjärnans uppkomst.54 Astrologin i den europeiska kontexten tillkom 

utifrån gamla metoder där matematiska uträkningar användes för att förutspå planeternas rörelser–

under medeltiden rörde sig astrologin in i kristna sammanhang. Som teori och tillämpningsform var 

astrologin influerad av en mängd olika traditioner.55 

 

Efter reformationen blev bönen viktigare i det lutherskt kulturella-religiösa sammanhanget. För att 

nå Gud krävdes sann och hjärtlig bön och det var viktigt att ha god insikt kring sina synder. Larsson 

Heidenblad ser hur framförallt maningar till att be samt göra bot och bättring lyftes fram tydligast i 

svenska böndagsplakat.56 1571 fick även Sverige en ny kyrkoordning, författad av Laurentius Petri 

och stadfäst av Johan III. Johan III:s kyrkopolitik har beskrivits som kopplad till en strävan efter 

utrikespolitiskt samarbete med Rom och det katolska Europa – 1577 införde Johan III en ny liturgi 

som ville göra gudstjänsten mer ceremoniell, vilket väckte motstånd. Enligt Malmstedt fanns bilden 

av att Gud straffade människor för deras synder med allehanda plågor även utbredd i Sverige under 

1500-talet och nämner både Gustav Vasa, Erik XIV och Johan III som förespråkare för denna 

diskurs. Gustav Vasa uppmanade exempelvis prästerna att under böndagarna lära befolkningen att 

                                                
53 Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen: Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-
1800. Göteborg 1994, s. 194-195, https://www.academia.edu/29651327 [hämtad: 2020-12-22]. 
54 Gustafsson, 2018, s. 14, 69, 105. 
55 Kjellgren, 2011, s. 33-36. 
56 Larsson Heidenblad, 2012, s. 78-81. 
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deras synder gjorde Gud arg och frammanade hemska straff i form av epidemier, krig, lidande och 

uppror. Anledningen till dessa plågor framhölls som människornas synder.57  

 

Brilkman argumenterar för att det svenska samhället i likhet med flera andra europeiska länder 

genomgick en konfessionaliseringsperiod och motsätter sig den inom svensk forskning vanliga 

bilden av en lång reformation. Detta innebär att Sveriges reformationsprocess skedde under 1500-

talets första del och konfessionalisering under den andra delen. Brilkman menar att bilden av den 

långsamma reformationen innebär svårigheter att uppmärksamma religiösa och politiska 

ompositioneringar och förändringar under 1500-talet samt att det ger bilden av att Sverige var unik i 

en europeisk kontext. Forskare som Heinz Schilling menar att det från 1500-talets mitt, i samband 

med religionsfreden, fram till 1570-talets mitt fanns en fredlig samexistens mellan 

konfessionsinriktningarna. Men mot 1580-talet blev rivaliteten mer framträdande mellan dessa olika 

grupperingar. Anledningen var att nya furstar kom till makten och att eftermälet till 

Bartolomeinatten den 24 augusti 1572, då ett stort antal protestanter massakrerades på Paris gator, 

blev den aktiverande faktorn för en situation som var redan var infekterad. Genom detta behövde de 

olika aktörerna positionera sig tydligare kring de olika konfessionerna. Bekännelsetexterna var 

viktiga dokument för konfessionaliseringen av lutherska områden även om också de delar i tysk-

romerska riket och länder som Sverige som inte antog dessa likväl kantades av hårdare politisk och 

religiös normsättning. Samtidigt existerade, under 1500-talets andra del, en tveksam öppenhet kring 

de konfessionella grupperingarna i både Sverige och vissa europeiska kontexter, i motsats till 1600-

talet.58  

 

Både prognoslitteratur och almanackor var de mest spridda tryckta verken i tysk-romerska riket 

mellan 1480-1630 – på den svenska bokmarknaden var dock dessa genrer vanligare i lärda och 

slutna sammanhang. Kjellgren betonar dock de starka kopplingarna mellan den svenska och den 

tyska bokmarknaden. Generellt sett innehöll dessa genrer ofta illustrationer vilket innebar att de var 

förhållandevis lätta att förstå. Det verkar ha funnits en stor efterfrågan på prognoslitteratur och 

almanackor samt möjligheter till ekonomisk vinst. Författarna var alltifrån män ur prästerskapet till 

intellektuella humanister, vilket Kjellgren menar indikerar att innehållet, som ofta var kantat av 

undergångstematik och pessimism, sammanföll med allmänna uppfattningar i det tysk-romerska 

                                                
57 Malmstedt, 1994, s. 67, 71, 73, 197-198. 
58 Brilkman, 2019, s. 665-666, 668-670; Nationalencyklopedin. Bartolomeinatten, https://www-ne-
se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/bartolomeinatten  [hämtad: 2021-01-06]. 
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riket.59 Enligt Barnes var det framförallt städer så som Augsburg, Erfurt, Leipzig och Nürnberg som 

publicerade astrologisk litteratur avsedd för en större publik. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
59 Kjellgren, 2011, s. 79-80, 85-86. 
60 Barnes, 2015, s. 174. 
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UNDERSÖKNING OCH ANALYS 

 
Syftet med uppsatsen – att undersöka hur den svenska översättningen av Georg Buschs komettext 

förmedlar en luthersk konfessionskultur – kan preciseras på följande vis. Analysen kommer att 

undersöka vad syftet med texten och översättningen kan ha varit, samt om texten har ett polemiskt 

eller uppbyggande tilltal, och därmed tydliggöra vilken funktion de konfessionella elementen i 

texten kan ha haft. Analysen kommer också tydliggöra om texten förmedlar ett världsligt 

övergående straff eller apokalyptisk tolkning av kometen. När det gäller definitioner av polemiska 

respektive uppbyggande element har jag utgått från SAOB:s definitioner. Ur 1953 års upplaga står 

följande om ordet polemisk: ”[…]den gren av den systematiska teologien som omfattar bemötande 

o. angripande av läror som uppfattas ss. falska[…]”61 Jag kommer dock även att utgå från 

betydelsen av ordet som stridslysten, fientlig och skarpt kritisk62 där jag också inräknar ett 

polemiskt språk gentemot ett beteende eller en grupp människor och därmed inte endast falska 

läror. Vad gäller ordet uppbyggande utgår jag från följande definition i Svensk ordbok, SO, från 

2009: ”[…] höja eller stärka (den moraliska) övertygelsen och andliga kraften hos person som 

drabbats av tvivel, påfrestningar etc.[…]särsk. i religiösa sammanhang”.63 Jag undantar dock en del 

av definitionen av uppbyggande element, som här inte endast förstås som uppkomna vid tvivel eller 

påfrestningar eftersom detta inte säkert kan fastslås endast genom läsningen av källmaterialet. Sofia 

Gustafsson genrebestämmer Buschs text som ett traktat.64 Enligt SAOB:s definition från 2007 kan 

ett traktat beskrivas som en antingen propagandistisk eller uppbyggelsetext med exempelvis 

religiös, politisk eller filosofisk innebörd.65 Innan texten analyseras kommer här en kortare 

beskrivning av dess innehåll. 

 

Inledande beskrivning  

1572 ser Georg Busch en ny stjärna på himlen som inte liknar något han sett innan. Busch menar att 

det inte rör sig om en vanlig stjärna utan en komet vars innebörd bär på något viktigt till världen. 

Att det är en komet är dock inte givet utan måste till orsak grundligt beskrivas och bevisas. I textens 

första del fastslår Busch att Gud dagligen varnar, lockar och väcker de ogudaktiga människorna 

                                                
61 Svenska Akademins Ordbok SAOB, ”POLEMISK”, 1953, https://svenska.se/tre/?sok=polemisk&pz=1 [hämtad: 2020-
12-25]. 
62 Svenska Akademins Ordbok SAOB, ”POLEMISK”, 1953, https://svenska.se/tre/?sok=polemisk&pz=1 [hämtad: 2020-
12-25]. 
63 Svensk Ordbok SO, ”uppbygga”, 2009, https://svenska.se/tre/?sok=uppbygga&pz=1 [hämtad: 2020-12-25]. 
64 Gustafsson, 2018, s. 105. 
65 Svenska Akademins Ordbok SAOB, ”Traktat”, 2007, https://svenska.se/saob/?id=T_2241-0003.2cGE&pz=7 [hämtad: 
2020-12-02]. 
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som en fader för att vända de syndande till bot och bättring.66 Busch beskriver hur kometen eller 

stjärnan setts i stjärnbilden Cassiopeia men förklarar att den är större än övriga stjärnor där, har ett 

annat sken och en annan placering och gång. Busch tolkar detta som att stjärnan har en vitt skild 

natur och argumenterar för att det rör sig om ”[…] itt synnerligit tekn / aff Cometernas art och 

natur[…]”67 Att det är en komet står slutligen klart eftersom Busch själv har sett den skina både dag 

och natt. Det betyder också att Gud har ett särskilt meddelande, då han vill att människorna ska se 

den under dygnets alla timmar. Men att räkna upp alla orsaker till varför detta är en komet tänker 

inte Busch göra: 

 

 In Summa / Thet äre så monge wigtighe orsaker / genom hwilka bewises / at thenna Stierna är 

en Comet/ thm alla at uprekna wille wara förlongt och förtreetligit at läsa/ Sådana 

omständigheter wil iagh på thenna tijdh lata fara.68 

 

Här skriver Busch att han inte vill tråka ut läsaren, vilket jag tolkar som en indikation kring vilken 

publik han vänder sig till: inte till lärda kretsar utan till bredare grupper. Att texten skulle vara lång 

och svårläst borde inte ha varit något problem för en lärd publik. Busch berättar om kometens lopp, 

grad och placering i stjärnhimlen och zodiaken och konstaterar att den är sprungen ur planeten 

Jupiter. Busch redogör för hur han räknat ut kometens lopp samt över vilka länder den rör sig.69  

 

Paratexter och cirkulation 

Den svenska utgåvan saknar dedikation, förord och uppgifter om översättaren, något både de 

danska och tyska utgåvorna har inkluderat – Busch tillägnade ju sin text till Erfurts ledning, och den 

danska översättaren till Köpenhamns överhet.70 Detta är onekligen intressant. Ville inte översättaren 

träda fram eller tillägna boken, så som Busch och Reravius, till den egna stadens ledning? Var det 

något i förordet som inte ansågs lämpligt att inkludera i en svensk kontext? Eller var det helt enkelt 

en kostnadsfråga? Varför har inte förordet översatts, när resterande del av boken tagits med i den 

svenska utgåvan? Det enda som kan likna ett svenskt förord i den svenska utgåvan är ett inledande 

utdrag ur Lukasevangeliets kapitel 21 vers 34-36: 

 

 Wachter idher / at idhor hierta icke förtungat warda medh swalgh och dryckenskap / och medh 

thetta leffuernes umsorgh/ så at then daghen kommer idher förhastigt uppå. Ty han warder 

                                                
66 Busch, 1573, Aij-Aiij. 
67 Busch, 1573, Aiij. 
68 Busch, 1573, B. 
69 Busch, 1573, Biij. 
70 Fink-Jensen, 2010, s. 61, 67-70. 
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kommande såsom een snara öffuer alla som boo på iordenne. Så waker nu altidh och bedher / at 

i mågen undfly alt thetta som komma skal / och stå för menniskionnes Son.71 

 

För att förenkla tolkningen av bibelutdragets relevans för den svenska utgåvan citerar jag en mer 

modern tappning av samma passage från 2000 års Bibelutgåva: 

 

 Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets 

bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla 

som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och 

kan stå upprätta inför Människosonen.72 

 

Att denna passage endast finns citerad i den svenska versionen tolkar jag som en indikation på att 

synder som dryckenskap och omåttlighet eller frosseri kan ha setts som särskilt viktiga att åtgärda i 

en svensk kontext och som ett sätt att direkt introducera textens mottagare om det centrala 

budskapet – att de som håller sig vakna och avstår från synd kan ha möjlighet att undslippa de 

kommande straffen. Att Gud ska väcka människorna från sitt syndiga leverne nämner även Busch i 

början av sin text.73 Att inte låta sinnena fördunklas av livets bekymmer tolkar jag som en 

uppmaning till att vara nära Gud i det dagliga livet. Lukasevangeliet förmedlar även budskap om en 

kommande domedag74 och att citatet finns med i den svenska utgåvan kan betyda att utgivaren ville 

förmedla detta budskap till den svenska publiken. Jag tolkar detta som ett tydliggörande eller ett 

sammandrag av bokens centrala budskap från den svenska utgivarens sida för den tilltänkta 

publikens förståelse av texten. Jag tolkar detta som en ytterligare indikation på en bred 

mottagarkrets då lärda personer redan lär ha varit införstådda med Lukasevangeliets budskap. Jag 

ser det också som en möjlighet att det var viktigare att få ut texten så snabbt som möjligt när 

stjärnan fortfarande var synlig och att utgivaren därför valde att inkludera ett citat ur Bibeln snarare 

än att skriva ett eget förord. Denna passage saknas både i den danska utgåvan75, och det tyska 

originalverket.76 Att titelblad och förord har gjorts om eller tagits bort kan då, med hänvisning till 

                                                
71 Busch, 1573, A. 
72 Luk. 21: 34-36, Bibeln 2000, s. 1300. 
73 Busch, 1573, Aij. 
74 Se Luk. 21, Bibeln 2000, s. 1299-1300. 
75 Se Georg Busch, Om den ny stierne oc Comete, som sig haffuer ladet til siune udi Nouembris maanet Aar 1572. 
Screffuet ved Georgium Busch Norinbergensem, Boendis til Erfurt/ Oc nu udsaet paa Danske., tryckt av Matz 
Vingaard, Köpenhamn 1573. https://search-proquest-com.ludwig.lub.lu.se/books/om-den-ny-stjerne-oc-comete-som-
sig-haffuer-ladet/docview/2090315952/se-2?accountid=12187 [hämtad: 2020-12-28]. 
76 Se Georg Busch, Von dem Cometen/ Welcher in diesem 1572. Jar/ in dem Monat Nouembris erschienen. Zu Ehren/ 
Den Ehrnuesten/ Erbarn/ Achtbarn/ Hochgelarten/ vnd Hochweisen Herrn/ Rathismeistern vnd Rath/ der löblichen 
Stadt Erffurdt/ etc. Meinen gebietenden/ groszgünstigen lieben Herrn. Beschrieben durch Georgium 
Busch/Norinbergensem/der Astronomischen künsten Liebhaber/wonhafftig in Erffurdt. Erfurt 1573. 
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Brilkman, ses som ett uttryck för att texten anpassades för att passa den specifika kontexten och 

således förmedlade en reviderad innebörd, med tanke på att översättning ofta gjordes i syfte att 

anpassa innehållet till den specifika mottagarkontexten snarare än att återge det ursprungliga 

verket.77 Jag utgår därför från, likt det Brilkman nämner, att den svenska texten gjorts om för att 

passa den svenska kontexten. Cirkulationen, i detta fall, översättningen och bokens rörelse från en 

tysk-romersk kontext till en svensk, kan på detta sätt ha inverkat på tolkningen och förmedlingen av 

boken för den svenska publiken. 

 

Vad gäller det som orsakat kometen att uppenbara sig på himlen är det framförallt människornas 

syndfulla, omoraliska och ogudaktiga leverne som framhävs, vilket även Fink-Jensen noterat.78 När 

Busch beskriver de tecken som Gud skickar förklarar han:  

 

 Sådant haffuer Gudh alzmechtigh ther tilförordinerat och skickat / at lika som wåra synder och 

onda gerningar äre uppenbara/och lata sigh see här på iorden / så skal ock uppe giffuas tilkenna 

/ och lata sigh see / hwadh straff ther bör effterfölia / Så at förbemelte Cometer instiga och 

giffua sigh ibland planterna och himmeltecknen / under hwilka sådana ting begripes /på thet at 

werlden / som ell[?] icke wil weta sina synd / må aff sådant påmint warda/och förfara / huru 

Gudh är til sinnes emoot henne / och hwadh för straff komma wil för hennes synder skul.79 
 

Busch spår att kometen kommer föra med sig ett antal hemskheter och plågor i världen vilket 

relateras till kometens ursprung ur planeten Jupiter som Gud använder sig av för att tända kometen. 

Under Jupiter hör andliga ting och religionssaker, där Busch hänvisar till Cardano80, läkare, astrolog 

och matematiker.81 Enligt Kjellgren var Cardano en mycket renommerad astrolog och akademiker 

under den här tiden som många skribenter till prognoslitteratur gärna hänvisade till.82 Busch 

beskriver hur Cardano menar att en komet som orsakats av Jupiter betyder religionsförändringar 

”[…] och the andeliga personers dödh och affgång.”83 Busch nämner att det finns ett hot från bland 

                                                                                                                                                            
https://books.google.se/books?id=PFtRAAAAcAAJ&pg=PP7&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false 
[hämtad: 2021-01-03]. 
77 Brilkman, 2018, s. 161. 
78 Fink-Jensen, 2010, s. 72, 74. 
79 Busch, 1573, Bij. 
80 Busch, 1573, C. 
81 Encyclopaedia Britannica, ”Girolamo Cardano”, https://www.britannica.com/biography/Girolamo-Cardano 2020-09-
20, [hämtad: 2020-12-02]. 
82 Kjellgren, 2011, s. 103-104. 
83 Busch, 1573, C. 
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annat moskoviter.84 Dessutom kommer högt uppsatta att få problem där mäktiga furstar, adel, lärda, 

jurister och domare kommer möta förvillelse och förhindras i sitt styre.85 

 

I takt med att kometen rör sig över stjärnhimlen och zodiaken in i olika tecken och positioner 

kommer ett antal händelser följa baserat på kometens placering. Det som kommer ske är spillning 

av oskyldigt blod, Guds hemsökelse och straff av världen med blodsutgjutelse, krig och uppror, 

skada på frukt och växtlighet, torka, förfärligt väder, jordbävningar, skada på land och städer och på 

människors gods. Dessutom kommer rika och mäktiga att möta problem och bedrövelse genom ett 

upproriskt och grovt folk, boskap kommer vara hotade, adel och mäktiga herrar kommer avsättas 

från ämbetet. Busch beskriver vidare hur doktorer och skriftlärda kommer möta förhinder och 

villfarelse, hur skarpsinniga och lärda kommer bli sjuka och dö, att krig och strid mot kungar 

kommer ske, sjukdomar som syfilis kommer spridas och ett hemligt förbund av vad Busch 

benämner som turkar (vilket jag tolkar som företrädare för det osmanska riket), hedningar och Gog 

och Magog som startar krig kommer upprättas. Busch spår vidare krig, död, hungersnöd, epidemier 

och elände. Dessa följdverkningar är Guds sätt att driva världen till fruktan och lydnad om världen 

inte bättrar sig och Busch beskriver hur vi inte kan undkomma Gud.86 

 

 […]på thet at wij kunne klarligha för ögonen see och förfara / at Gudh som är syndennes fiende 

/ icke later henne bliffua ostraffat/ ändoch han lenge seer genom finger/ och later thet så gå / och 

at man icke wender igen aff synden / och bättrar sigh / så finner han oss wel / Ty han boor 

öffuer oss/ och wij under honom/ wij kunne honom intet undlöpa.87 [mina kursiveringar]  
 

Gustafsson noterar hur Klint i järteckenboken sammankopplar samtliga kometer med kommande 

händelser, oftast krig eller uppror men också med viktiga ledares död. Klint har positionerat sig mot 

andra konfessioner men också uttryckt en tydlig oro gentemot företrädare för osmanska riket, vilka 

Klint benämner som turkar, vilket Gustafsson kopplar till existerande politiska och religiösa hot, så 

som osmanska rikets politiska framgångar. Andra följder som ofta syns hos Klint och många övriga 

källor som tolkar kometer är religionskonflikter, regenter och ledares död samt krig och epidemier. 

Klint skiljer sig gentemot andra tolkare av himlafenomen då han inte lika explicit talar om Gud eller 

att dessa fenomen var Guds varningar om de straff som skulle komma för mänskliga synder.88 

Busch tar upp många av de teman som Klint och andra författare till liknande texter nämner, så som 

                                                
84 Busch, 1573, Biij. 
85 Busch, 1573, Biij- C. 
86 Busch, 1573, C-Ciij. 
87 Busch, 1573, Ciij. 
88 Gustafsson, 2018, s. 110-111, 152. 
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krig, sjukdomsepidemier, ledares död och religionskonflikter, vilket enligt min bedömning bör 

indikera att dessa följder som Busch beskriver i anknytning till kometen kan betraktas som tids-och 

genretypiska. 

 

Busch beskriver att Gud kan ångra sitt straff om människorna bättrar sig89, vilket enligt Dixon var 

vanligt hos almanacksskribenter som ofta framhöll att bön och botgöring kunde hindra de 

kommande hoten i samband med ett himlafenomen. När företeelser i naturen så som kometer eller 

jordbävningar skedde indikerade de stor omoral hos mänskligheten. Dixon menar vidare att präster 

kunde nyttja detta populära medium som propaganda för den rätta tron.90 Busch beskriver att Guds 

straff kommer avvärja det onda och att man därefter kan hoppas på bättre tider. Han avslutar sin text 

med en sida med rubriken ”Beslutet” där alla kristna uppmanas att ta till sig detta tecken till hjärtat 

och beakta det. Alla behöver be till Gud om nåd, leva botfärdigt och betrakta kometen både natt och 

dag och han avslutar med att önska ett saligt år. Busch understryker att: ”[…] the är ingen barnaleek 

me thenna Stierno.”91 

 

Är texten polemisk eller uppbyggande i sitt tilltal? Präglas den av ett stärkande språk 

gentemot ett konfessionellt vi eller fientliga formuleringar mot andra? 
Uppbyggande drag 

Det är i stort ett vi-tilltal i texten vilket jag ser som ett uppbyggande och stärkande element, som ett 

sätt att visa att författaren står på mottagarnas sida och att alla har syndat. Kometen är en 

påminnelse om de straff som väntar de som inte vill kännas vid sina synder, att Gud inte låter 

synderna gå honom förbi.92 Larsson Heidenblad som studerat de svenska böndagsplakaten menar att 

tilltalet i den lutherska kontexten ofta var kollektivt och således även skulden, straffen och ansvaret. 

Alla var syndare, ingen var oskyldig.93 Det kollektiva tilltalet stämmer till stor del överens med 

Buschs text. 

 

Fink-Jensen har noterat hur det i den danska utgåvan beskrivs att kometens effekter kan undvikas 

eller avstyras genom att upphöra med att leva i synd och ogudaktighet.94 Jag noterar detsamma i den 

svenska texten där kometens verkningar ändå går att påverka eller till och med avstyra. Kometen, 

skriver Busch, visar att Gud är god och barmhärtig och ångrar straffet när människorna vill bättra 

                                                
89 Busch, 1573, Cij. 
90 Dixon, 1999, s. 415-416. 
91 Busch, 1573, Ciij. 
92 Busch, 1573, Bij. 
93 Larsson Heidenblad, 2012, s. 83. 
94 Fink-Jensen, 2010, s. 74-75. 
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sig. Därför är det nödvändigt att be Gud om hjälp med bättring och bön, då kan vi dessutom 

övervinna våra fiender.95 Busch skriver: ”Men at wij måghe haffua een trösteligh förhopning til at 

öffuerwinna wåra fiender / om wij annars / som sagdt är / oss i sakenne rett skicke / och omwende 

oss til Gudh /[…]”96 Och senare på samma sida: ”[…] wij måghe haffua itt frimodigt och trösteligit 

hopp / til at få seger och öffuerhand öffuer hedningarna oc the otrogna.”97 Busch beskriver på flera 

platser i texten om vad det är som krävs för att få Guds förlåtelse, så som nedan: 

 

 Therföre är thet tijdh at man ther på giffuer acht/ och at wij bidie Gudh om syndernas förlåtelse 

/ göre bättring / och hålle oss ifrå synden / på thet wij kunne bekomma Gudz wenskap /oc at han 

wille wara oss en nådig fader genom Jesum Christum wår HERra och frelsare. Ty thet är 

storliga förnödhen / at wij så taghe saken före / När wij finnes såsom from barn / och wende 

igen at synda / och äre fadren lydighe / tå wil then ewige Gudh förbarma sigh öffuer oss/ och 

nådeligha see til wår nödh[…]98  
 

Jag tolkar denna passage som ett exempel på textens uppbyggande drag, då Busch beskriver hur 

viktigt det är att leva botfärdigt och be Gud om syndernas förlåtelse vilket jag menar, precis som 

Fink-Jensen noterat i den danska utvågan99, förmedlar en lösning på de problem som pekas ut – 

människorna verkar inte vara helt dömda, det finns en möjlighet att göra bättring och få Guds 

förlåtelse. Jag tolkar det också som ett möjligt sätt att sporra människor att agera rätt, förutom 

varningarna om de kommande straffen. Det finns möjligheter att undvika straffen, om man bara 

beter sig botfärdigt. Då kan dessutom goda och lyckliga tider vänta, efter att ondskan åtgärdats och 

avskaffats100, precis som Barnes också noterat där det i denna framtidsvision också fanns en tro på 

att Gud skulle skona de trofasta.101 Vi-tilltalet tolkar jag som ett uppbyggande element till redan 

insatta i en konfession och som ett sätt att stärka bilden av de onda hedningarna och otrogna, även 

om det inte är tydligt exakt vilka Busch refererar till. Samtidigt beskriver Busch också hur vi har 

syndat, levt frånvända från Gud och missat hans tecken. Det är inte bara de andra som är onda eller 

gör fel och lever i synd och det är viktigt att: ”[…] icke småligha settia hans gerningar och tekn 

baak dören / uthan them wel betrachte / betencke / och oss ther uthi spegle[…]”102  

 

 
                                                
95 Busch, 1573, Cij. 
96 Busch, 1573, Cij. 
97 Busch, 1573, Cij. 
98 Busch, 1573, Cij. 
99 Fink-Jensen, 2010, s. 74-75. 
100 Busch, 1573, Ciij. 
101 Barnes, 2015, s. 217. 
102 Busch, 1573, Aij. 
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Polemiska drag 

I Buschs tydning av kometens innebörd börjar han presentera den grundläggande betydelsen som ett 

bevis på att Gud vill avskaffa ondska och orätt i styret: 

 

 Först giffuer thenna Cometa oss tilkenna / genom Konungz stolen Cassiopeia / at här i werlden 

är för hande mongahanda orett och oskickeligheet uthi the höga stånd / både andeligh och 

werldzligh / hwilket Gudh wil affskaffa / med några högha Regenters affsättelse / och stadhfesta 

andra i Stolen och Regementet  / genom hwilka thet onda på bådha sidhor skal borttagas och 

fördriffuas.103 

 

Att Gud vill avskaffa det onda på båda sidor genom att avsätta ett antal höga regenter och stadfästa 

andra i Stolen och regementet tolkar jag som ett polemiskt drag i texten och som ett sätt för Busch 

att kritisera orätt i styret samtidigt som det inte är helt tydligt vilka personer som avses. Jag ser 

möjligheten att tolkningen av detta budskap i en Erfurt-kontext kan ha uppfattats som en kritik mot 

fursten, i detta fall uttryckt som Regementet eller det världsliga ståndet, samt kritik mot 

ärkebiskopen i Mainz med hänvisning till Stolen och det andliga ståndet. Texten är visserligen en 

översättning från tyska men är producerad i en tysk-romersk kontext i Erfurt där samexisterande 

konfessioner fanns – både katolsk och luthersk.104 Dess överhuvud var ärkebiskopen i Mainz. Under 

reformationstiden såg staden till att både katolicism och protestantism fick existera samstämmigt. 

R.W. Scribner menar att Erfurt sticker ut eftersom det var den enda staden där två skilda religiösa 

falanger tilläts samstämmigt redan före Augsburgfreden 1555, enligt ett skriftligt avtal.105 Att Busch 

här uttrycker sig kritiskt mot orätt och oskicklighet i både det andliga och världsliga ståndet på båda 

sidor tolkar jag som ett uttryck för att Busch inte är polemisk gentemot en specifik konfession utan 

snarare mot det han uppfattar som ont och oskickligt på båda sidor – kanske, med tanke på Erfurts 

kontext, hos både de katolska och lutherska ledarna i staden och på andra håll. 

 

Barnes menar att de astrologiska verken allt mer kantades av strävan efter struktur och ordning i en 

kaotisk tid och förmedlade att det bästa människor kunde göra var att motverka förändring i väntan 

på Guds allomfattande förvandling av tillvaron. Georg Caesius, astrolog och pastor, lovordade till 

exempel gärna de styrande men poängterade också att ingen kunde undkomma den yttersta tiden. 

Läkaren och astrologen Nicholas Weiss framhöll hur korruption och brist på tacksamhet bredde ut 

sig både bland styrande och den vanliga befolkningen, och att Guds straff skulle drabba alla. Barnes 

                                                
103 Busch, 1573, Biij. 
104 Communion of Protestant Churches in Europe – CPCE, The European Cities of the Reformation, ”Birthplace of the 
Reformation”, https://reformation-cities.org/cities/erfurt/?lang=en [hämtad: 2020-11-12]. 
105 R.W. Scribner, Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany, London 1987, s. 186, 213. 
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menar även att almanackorna också förmedlade en skepsis gentemot förändringar som ansågs kunna 

hota de friheter som borgarna åtnjöt.106 Jag tolkar citatet ovan som en kritik mot styret i Erfurt – 

men kanske också mot fler platser med tanke på formuleringen om orätt runtom i världen, framfört 

med hjälp av en komettolkning och Guds vilja att komma till rätta med det onda. Jag vill dock 

poängtera att jag inte tolkar detta som ett cyniskt, medvetet val endast för att kunna framföra kritik 

mot ett politiskt och religiöst styre, utan snarare som ett uttryck för uppfattningen om Guds verkan i 

alla sfärer och en kritik av orätt i styret. 

 

Barnes konstaterar att det under 1500-talets gång blev vanligare att astrologiska prognoser blev mer 

alarmistiska och talade för att värna om struktur och ordning – vilket han tolkar som att dessa 

författare förmedlade en utbredd konservativ luthersk kultur. Genom en defensiv hållning värnades 

de världsliga auktoriteterna, struktur i familj och hushåll, en strävan efter lydnad, men också de 

friheter som fanns. Han noterar en strävan efter ordning i en kaotisk tid. Många gånger betonade 

även profetior om politiska och sociala upplopp också att hårda gudomliga straff skulle drabba de 

som tog del av dessa händelser. Barnes menar dock att detta inte ska tolkas som att författarna 

talade direkt för auktoriteter eller att de endast förmedlade de styrandes vilja till ökad kontroll. 

Snarare uttryckte författarna föreställningar som var utbredda på bredare front hos den lutherska 

befolkningen. Dessa verk förstärkte även föreställningarna genom varningar och beklaganden om 

det moraliska och andliga förfallet. Enligt Barnes fick dessutom den lutherska tyska rörelsen under 

seklets senare del en allt större fiendeskara, både kalvinister, katoliker och företrädare för det 

osmanska riket men också magiker och profeter som framträdde som kritiker.107 

 

Att Busch talar om att olika ledare kommer möta förhinder i sitt styre och dö som en följd av 

kometen skulle med Barnes tes kunna tolkas som ett uttryck för en luthersk syn på världen där det 

var viktigt att slå vakt om strukturer och att dessa följdverkningar sågs som särskilt allvarliga. 

Barnes skriver själv att Busch i sin kometbok talar för vikten av att lyda de styrande för att bevara 

lugn och fred.108 Jag skulle dock vilja revidera tesen något om vikten av att värna strukturer kopplat 

till Buschs text. Jag tolkar citatet om att ta bort det onda på båda sidor, som en bekräftelse på 

Barnes tes om att det var Gud som skulle stå för de stora förändringarna men jag menar att Busch 

såg kometens följdverkningar och Guds straff som nödvändiga för att komma till bukt med det onda 

och oskickliga i det andliga och världsliga ståndet. Jag anser således att det med hänvisning till 

passagen ovan inte tydligt framkommer en strävan efter att värna om strukturer – snarare en strävan 

                                                
106 Barnes, 2015, s. 255-257, 305. 
107 Barnes, 2015, s. 254-256. 
108 Barnes, 2015, s. 258. 
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efter Guds förändring och åtgärdande av ondska och orätt i styret. Samtidigt tolkar jag inte citatet 

som att det är människorna som ska orsaka förändringarna, utan endast Gud. Busch talar 

exempelvis om ett uppror som riskerar att skapa stort fördärv: 

 

 Thet är ock så litet tilförenne then onde fyrekante Martis oc Jouis aspect uthur Steenbocken och 

Wäduren ther medh infallen / ther igenom ock thenna Cometa mykit försterkis / och sedan 

kommer Saturni och Mercurij sammanfögelse / hwilket oss beteknar itt stort och underligit 

kätterij / hwilket ock upweckia skal och eggia folck til uproor / Ty sådana uproriske skola 

smucka theras saker medh prål och prydd ord / ther medh locka then meniga man til sigh / ther 

stoort förderff wil aff komma.109 

 

Jag tolkar detta som att Busch vill mana folk till försiktighet inför falska profeter som kan vara 

förklädda upprorsmakare men också som en maning till lugn. Det är svårt att veta vilka exakt som 

Busch avser med upproriska kättare, men på flera platser nämner han moskoviter, företrädare för 

osmanska riket och hedningar som hot.110 Enligt Gustafsson tydliggjorde den lutherska synen på 

tillvaron vikten av att respektera de styrande och att varje person skulle finna sig i sin plats i 

samhället. Om en människa talade för att förändringar i styret behövde ske skulle hon hamna i 

fördärv eftersom endast Gud styrde i det världsliga ståndet.111 Jag anser att Buschs text talar för 

Guds förändringar av ondska och orätt i styret. Med tanke på Barnes och Gustafssons teser är det 

intressant att Busch ändå talar för nödvändigheten att höga regenter ska avsättas men också varnar 

för uppror. Att Busch manar till lugn och varnar för upprorsmakare kan kopplas till Lukasevangeliet 

som varnar för falska profeter och manar till behärskning när rykten om krig och oroligheter 

uppstår.112 I texten finns också ett moraliskt undervisande anspråk där Busch tydligt beskriver Guds 

funktion i förhållande till mänskliga synder:  

 

 Doch ther hoos / såsom en trofast ewigh Gudh och nådigh fader/ förmanar/ warnar/ lockar och 

upwecker the ogudhachtigha ( som medh theras synder stå emoot hans Guddomligha 

Alzmechtigheet / och leffua uthi alla odygder / emoot hans helgha bodh ) at the skola wenda 

igen aff synderna / och göra boot och bättring z[?]c. Thet gör Gudh först genom sitt helgha ord / 

och ther til förordinerade tienare/mundtligha och scriffteliga genom then helga Anda uthrettar. 

Och effter thet sådana förmaning aff werldenne förachtas / at hwarken Predican / Scrifft/ Song 

eller taal meer hielpa wil/ uthan menniskiorna gå altijdh dagh frå dagh/fort i sitt ogudachtigha 

och obootferdigha leffuerne z[?]c. Therföre warder then Alzmechtighe Gudh förorsakat / til at 
                                                
109 Busch, 1573, C. 
110 Se t. ex Busch 1573, C, Cij. 
111 Gustafsson, 2018, s. 110. 
112 Luk. 21:7-9, Bibeln 2000, s. 1299. 
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lata oss / som på iordenne bo / genom sijn naturligha och öffuernaturligha medel / see både sins 

wredes och barmhertigheetz underligha tekn/ i haffuet / på iordenne / i wädret / i eedlz [sic] 

element / ock så på Stiernonars och himmelteknens firmament / ther medh upweka och upblöta 

wårt steenhårda hierta / som är förgiffuit [sic] aff dieffuulens falska bedrägeligha rådhslagh / på 

thet at han kan aff skilia och affwenda oss ifrå thet onda/och föra oss til retta igen z[?]c.113  

 

Jag tolkar detta citat som att Busch vill undervisa textens mottagare om Guds funktion som en 

nådig far och vad som händer när människor inte lyssnar till Guds ord – då visas tecken i naturen 

som ett sätt att föra människorna till rätta. Detta stämmer med vad Gustafsson konstaterat kring hur 

många präster framförde att oviljan bland befolkningen till att lyssna på deras budskap om fromhet 

gjorde att Gud skickade en sista förmaning i naturen.114 Den del av citatet som beskriver hur de 

ogudaktiga föraktar Guds förmaningar, fortsätter leva obotfärdigt och att varken predikan, texter 

eller sånger hjälper mer, tolkar jag som ett moraliserande drag gentemot ogudaktiga och icke 

botfärdiga människor samtidigt som Busch formulerar sig väldigt allmänt. Ordvalet föraktas skulle 

jag vilja beteckna som polemiskt i detta sammanhang men budskapet i passagen som 

moraliserande. I denna del av citatet uttrycks dock inte den moraliserande tonen i vi-form utan med 

att förmaningarna föraktas av världen vilket är väldigt allmänt formulerat och inte tydligt riktat mot 

specifika personer (förutom de ogudaktiga) eller en specifik konfession. I citatets sista del beskrivs 

hur Gud ska: ”[…] upweka och upblöta wårt steenhårda hierta / som är förgiffuit [sic] aff 

dieffuulens falska bedrägeligha rådslagh / på thet at han kan aff skilia och affwenda oss ifrå thet 

onda/och föra oss til retta igen z[?]c.”115 Jag tolkar inte denna passage som fientlig utan snarare 

stärkande – det är möjligt att Gud kan väcka oss från det onda, det onda finns i alla människor men 

med Guds hjälp kan detta övervinnas. Formuleringen att uppblöta vårt stenhårda hjärta tolkar jag 

snarare som ett uppbyggande drag som syftar till att främja fromhet. Här kommer också vi-formen 

in igen. Samtidigt är det tydligt att Busch anser att människor inte beter sig tillräckligt gudfruktigt 

och botfärdigt och att det i allmänhet är detta leverne som orsakat kometen och riskerar föra med 

sig katastrofer. Jag skulle därför vilja beskriva detta citat som ett exempel på en moraliskt 

undervisande ton där Busch vill övertyga och förklara för mottagarna hur det kommer sig att Gud 

skickar kometen och står på läsarens sida, uttryckt i vi-form. 

 

Jag tolkar detta som att texten inte var avsedd för lärda personer eller präster som redan delade 

denna förståelse och kunskap om hur Gud verkade eller hur man behövde agera för att få Guds nåd. 

Jag kopplar detta till Kjellgrens resonemang kring de svenska almanackorna där han menar att de 
                                                
113 Busch, 1573, Aij. 
114 Gustafsson, 2018, s. 81. 
115 Busch, 1573, Aij. 
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första som producerades i denna genre i en svensk kontext saknade apokalyptiska ansatser och 

menar att de därför med stor sannolikhet inte riktade sig till en läsekrets som behövde en 

moralkantad predikan utan snarare till en lärd cirkel där domedagsprofetior inte skulle fylla någon 

nämnvärd funktion.116 Detta resonemang kan indikera vilken publik som Busch riktade sig till – 

människor som ansågs behöva en moralisk predikan till att bete sig annorlunda. Med tanke på det 

som nämnts tidigare i uppsatsen kring skrifternas inriktning under seklets slut på att befästa en 

redan existerande kunskap och stärka identiteter och de egna konfessionella normerna117, skulle de 

argumenterande dragen hos Busch kunna indikera att han riktade sig till en luthersk mottagarkrets 

som inte begagnat sig de konfessionella normerna tillräckligt. Detta bekräftar också vad tidigare 

forskning nämnt om frustrationen och fruktan bland de lutherska förespråkarna över att människor 

inte tagit till sig de lutherska värdena så väl som det krävdes.118 Samtidigt finns forskare som menar 

att vissa budskap fungerade för flera konfessioner så som strävan efter fromhet119 – vilket jag menar 

att denna text förmedlar. 

 

Jag menar att de mer argumenterande, moraliska och polemiska dragen förekommer samstämmigt 

med de uppbyggliga i Buschs text. Kritiken av att människor inte agerar rätt eller tar till sig Guds 

ord ackompanjeras av ett vi-tilltal där Busch beskriver fördelarna med att ångra sina synder och 

göra bättring. Enligt Lotz-Heumann & Pohlig förekom både polemiska uppfattningar och 

idéutbyten på bi-konfessionella platser. När det kommer till genrer som exempelvis luthersk 

skolteater som saknade klart uttryckta polemiska drag mot andra konfessioner uttrycktes 

konfessionalisering genom en mer moraliserande ton gentemot den egna falangen. När det gäller 

uppbyggande litteratur som uppmuntrade till fromhet ser de också hur konfessionella skiljelinjer 

spelade en mindre roll och hur dessa genrer kunde blanda teman från olika konfessioner.120 Jag 

menar att Buschs text framförallt präglas av en moraliserande ton mot de egna där vikten av 

bättring, bön och gudfruktigt leverne betonas. De polemiska dragen i texten anser jag inte vara 

tydligt riktade gentemot en specifik konfession, utan snarare manifesteras i beklagande över 

ogudaktiga, obotfärdiga människor och i mer allmänna termer gentemot hedningar, otrogna och 

företrädare för det osmanska riket. 

 

Busch redogör utförligt för sina bevis för att kometstjärnan inte är någon planet och konkluderar: 

”Här aff är thet uppenbart / at samma förnemda Stierna icke är någon planete uthan en Comete / och 

                                                
116 Kjellgren, 2011, s. 99. 
117 Brilkman, 2019, s. 673. 
118 Se exempelvis Dixon, 1999, s. 403. 
119 Brilkman, 2018, s. 164. 
120 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 54, 56. 
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bliffuer här medh the oförståndigas falska och och [sic] grundlösa mening / platt aldeles tilbaka 

driffuen och til intet giord.”121 Jag tolkar detta som att det var viktigt för Busch att visa sina 

kunskaper genom att raljera lite över de som tror att detta är en planet, vilket jag betecknar som ett 

polemiskt drag i texten, dock inte mot någon särskild konfession, snarare gentemot de oförståndiga 

obildade personerna som menar att detta är en ny planet. 

 

Dixon noterar hur författare som Busch framhöll människors oförmåga att ta till sig Guds budskap 

som orsaker till nya himlafenomen och talade för vikten av moralisk bättring. Han nämner ett flertal 

författare i det tysk-romerska riket som i sina skrifter talar om den moraliskt förtappade 

församlingen, som varken gör bättring eller tar till sig Guds ord och som lever dag till dag. Detta 

beteende menade författarna skulle orsaka olika straff från Gud i form av pest, stormar och märkliga 

tecken. De flesta almanackor från 1500-talets slut refererar till det moraliska förfallet i termer av 

fylleri, trolöshet, frosseri, hor, samt tro på vidskepelse. Här nämner Dixon även Busch som 

uttrycker människors ignorans av Guds ord och tecken som direkta orsaker till kometstjärnans 

uppenbarelse. Många av de lutherska förespråkarna såg att människors beteende inte förändrats 

särskilt mycket sedan reformationen och Dixon understryker hur studier om församlingarna i det 

tysk-romerska riket klargjort att de flesta levde och utövade sin tro på liknande sätt som tidigare. 

Tematiken i de lutherska almanackorna byggde också på denna frustrerade känsla där 

predikningarna här fick en annan informationskanal som väntades nå ut till en större andel av 

befolkningen och beskriva vikten av förändring.122 

 

Gustafsson menar att kometer tolkades i termer av Guds ilska mot de som inte var troende och som 

ett bevis på Guds nåd gentemot de som gjorde bättring och var ångerfulla inför sina synder. De 

troende kunde alltså känna tröst i åsynen av en komet men orsaka fruktan bland de icke-troende.123 

Applicerar man detta på Busch anser jag att han tydligt talar om en ursinnig Gud som kommer 

straffa de syndande och otrogna. Stundtals är tonen hård men det finns också många uppbyggande 

drag i texten. Därför skulle jag säga att kometen förmedlar både fruktan och tröst till de avsedda 

mottagarna, baserat på den svenska översättningen – jag tolkar det som att Busch riktar sig till de 

syndande eftersom han utförligt beskriver vilka straff som väntar de som inte gör bättring. 

Samtidigt finns en möjlighet att få Guds nåd, även för de som gjort fel och vi-formen vittnar om att 

Busch står på mottagarnas sida. 

 

                                                
121 Busch, 1573, Aiij. 
122 Dixon, 1999, s. 411-414. 
123 Gustafsson, 2018, s. 100. 
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Förmedlar texten en apokalyptisk tolkning av kometen eller ett världsligt övergående 

straff? 
Enligt Gustafsson sågs järtecken ofta som Guds prövningar och en sista dom som skulle möjliggöra 

bättring för de som förmådde gå igenom dessa. Kometer tolkades oftast som tecken på 

apokalypsens närmande men kunde även tolkas utifrån andra mer nära stående världsanknutna 

händelser så som svält, allehanda sjukdomar eller högt uppsatta personers död.124 I Buschs text 

beskrivs kometen som Guds straff mot den syndande mänskligheten och som en åtgärd mot 

allehanda orätt och ont i världen men texten omnämner varken domedagen, den yttersta tiden eller 

apokalyps, i varje fall inte explicit. Samtidigt kan många av kometens effekter beskrivas som 

dramatiska och katastrofala, och möjligtvis implicita tecken på jordens undergång, så som 

jordbävningar, krig och död.125 Gustafsson har noterat detsamma i Klints järteckenbok. Hon ser 

dock att både Gud och apokalypsen finns som upprepade motiv hos Klint men att de inte har en lika 

tydlig och explicit roll i texten som i merparten av andra liknande tydningar av skeenden på 

himlavalvet. Klint fokuserar snarare på tydliga sammankopplingar mellan tecknen och negativa 

skeenden i samhället. Gustafsson sammanfattar Klints tolkning av järtecken som ”jordnära” till 

skillnad från de flesta andra av dåtidens tolkningar, och menar att de teologiska dragen inte är lika 

framträdande. I Klints järteckenbok, men även i många andra texter, nämndes ofta verkningar som 

pekade mot den yttersta domen ihop med konsekvenser som inte var lika dramatiska.126 Fink-Jensen 

ser hur den danska översättaren Reravius i förordet poängterar att kometen eller stjärnan kunde vara 

ett av de tecken som nämns i Lukasevangeliet på domedagens närmande.127 Det verkar vara så att 

Fink-Jensen ser domedagstematiken som tydlig särskilt i den danska utgåvan där Reravius explicit 

omnämner detta i sitt förord. På bokens sista sida med rubriken ”Beslutet” beskriver Busch vad som 

nu behöver göras: 

 

 Haer med frome Christne/låter oss gå thetta Tekn til hiertat / och thet wel betrachta / tagandes 

oss itt annat Gudfruchtigt leffuerne före / bidia Gud om nådh och syndernas förlåtelse/ falla 

honom til fota mz itt bootferdigt leffuerne och hiertans bön sökia och åkalla honom / på thet at 

the gruffueligha plågor som oss förestå / måtte affwendas/ och wij genom wår kära Gud och 

faders nådiga beskydning them undgå kunde.128 

 

 

                                                
124 Gustafsson, 2018, s. 14, 100. 
125 Busch, 1573, C-Ciij. 
126 Gustafsson, 2018, s. 152, 219-220, 223. 
127 Fink-Jensen, 2010, s. 72. 
128 Busch, 1573, Ciij. 
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Detta citat menar jag förmedlar ett hopp om att katastroferna kan avvärjas om vi ber Gud om 

syndernas förlåtelse och lever botfärdigt. Busch beskriver även hur Gud ångrar sina straff när 

mänskligheten vill bättra sig.129 Georg Caesius, pastor i Burgbernheim, som ägnade sig flitigt åt att 

skriva astrologiska prognoser, framhöll att botgöring och bön var de enda möjliga handlingarna som 

kunde avstyra de kommande hemskheter som kometer och andra himlafenomen vittnade om. De 

flesta skribenter av almanackor var överens om att de trofastas böner kunde hindra olyckorna: tro 

var alltså grundläggande för att minska straffen från Gud. Dixon menar att detta grundar sig i en syn 

på den i alla sammanhang ingripande Guden med kraft att påverka den naturliga världen. Den 

lutherska synen var ofta baserad på övertygelsen att människans göranden kunde orsaka 

transcendentala åtgärder, särskilt vad gällde omoraliska handlingar. Detta innebar att kopplingen 

mellan människors moraliska göranden och Guds aktiva handlande i universum och naturen 

tydliggjordes.130 

 

Enligt Barnes ville de lutherskt astrologiska budskapen sprida en känsla av visshet över att Guds 

plan för mänskligheten snart skulle bli verklighet. Samtidigt menar han att effekten snarare blev 

motsatt – de astrologiska prognoserna återgav mänskliga synder istället för känslor av tillit. På så 

vis, menar han, skapade den spridda astrologiska litteraturen känslor av pessimism. Barnes menar 

att den astrologiska litteraturen också befäste dessa känslor genom en misstro inför möjligheter till 

förändring på en större skala och spridning av: ”[…] a common apocalyptic vision of impending 

disaster, punishment, judgment, and deliverance as the only possible resolution of worldly 

problems.”131 Barnes menar också att budskapet var att om Gud avstyrde de hotande hemskheterna 

så handlade det enbart om en icke-förtjänt barmhärtighet. Barnes benämner detta som en 

konservativ och defensiv kultur och menar att den hänger samman med tillkomsten av den lutherskt 

konfessionella identiteten ihop med en apokalyptisk tematik där den folkliga astrologin var 

central.132 Detta skiljer sig något från bilden som Dixon presenterar, där katastroferna också 

framställdes som möjliga att avstyra. Jag anser inte heller att denna aspekt är särskilt tydlig i Buschs 

text eftersom Guds barmhärtighet inför de ångerfulla människorna betonas på flera platser, även om 

mycket utrymme ges åt att räkna upp alla kommande straff och hemskheter. Visserligen tolkar jag 

det som att Busch avser en genuin ånger och botfärdighet hos människorna men jag anser ändå att 

texten förmedlar att det finns möjlighet till bättring för textens avsedda publik och att de 

uppbyggande dragen vittnar om detta. 

                                                
129 Busch, 1573, Cij. 
130 Dixon, 1999, s. 410, 415-416. 
131 Barnes, 2015, s. 259. 
132 Barnes, 2015, s. 259, 305. 
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David Larsson Heidenblad har i sin studie om svenska böndagsplakat från 1600-talet noterat att 

ordval som undergång i källorna avser en övergående och världsanknuten undergång snarare än en 

definitiv undergång så som det tolkas i modern tid. Detta betyder att Guds bestraffningar därmed 

innebar att Gud ville få människor att vakna och handskas med sina synder för att kunna komma till 

frälsning. Straffen var således ett medel för Gud att undervisa och testa människorna. För att 

komma till frälsning gick vägen dock inte genom människan själv utan enbart genom Guds nåd – i 

den lutherska ortodoxin bedömdes därmed inte människan att ensam ha möjlighet att uppnå 

frälsning. Tilltalet i den lutherska kontexten var dessutom kollektivt och således även skulden och 

ansvaret: alla var syndare. Larsson Heidenblad menar att det fanns skillnader mellan de olika 

konfessionernas syn på människans möjligheter till handling för att påverka Guds straff där den 

lutherska konfessionen motsatte sig vad som ansågs som en kalvinistisk predestinationslära och 

katolska idéer kring goda gärningar. Han ser vidare hur Gud både i predikningar och böndagsplakat 

beskrivs som både straffande och samtidigt kärleksfull. Detta kopplas till den då täta anknytningen 

mellan innebörden av ord som straff, tukt och kärlek – Gud kunde vara barmhärtig och straffande 

samtidigt. Larsson Heidenblad nämner även att många forskare noterat hur Guds straff för 

människornas synder under perioden kunde ses som uttryck för Guds nåd och försyn över folket. 

Samtidigt menar han att flera empiriska exempel visar hur många texter i den tidigmoderna tiden 

tydligt framhöll en strävan efter bot, bättring och böner för att avstyra Guds straff och att dessa 

idéer hade en bearbetande roll.133  

 

Jag menar att Buschs text förmedlar sådana övergående (och samtidigt allvarsamma) 

världsanknutna straff, snarare än en definitiv undergång som inte går att avstyra. Jag menar att detta 

speglas i textens vi-tilltal, tydliga uppmaningar till bättring för att avvända hemskheterna och 

beskrivningar av Guds barmhärtighet då människorna bättrar sig. Jag tolkar det alltså inte som att 

det handlar om vad Barnes benämner som en oförtjänt barmhärtighet utan att mänskligheten 

faktiskt har en möjlighet att erhålla Guds barmhärtighet, nåd och vänskap samt mildra kometens 

katastrofala verkningar, i enlighet med Dixons tes. Jag tolkar vissa av straffen som beskrivs i 

Buschs text som nödvändiga, så som passagen där Gud vill åtgärda det onda i det värdsliga och 

andliga styret.134 Jag ser det som att straffen är till för att åtgärda problem snarare än att leda till en 

definitiv apokalyps. Samtidigt förmedlar det inledande utdraget ur Lukasevangeliets 21:a kapitel 

vers 34-36 budskap om en kommande apokalyps där vers 25, (som dock inte finns citerad i boken) 

beskriver hur tecken på den kommande domedagen ska visa sig i stjärnorna, solen och månen. Värt 

                                                
133 Larsson Heidenblad, 2012, s. 65, 72, 83-85. 
134 Busch, 1573, Biij. 
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att notera är hur vers 28 också beskriver hur en befrielse väntar.135 Busch tar upp att några 

skribenter menar att kometen kommer föra med sig stora förändringar som till sist kan innebära 

mycket gott. ”Thet är vel sant”136 kommenterar han och beskriver:  

 

 […] effter Jupiter infortuneres aff Marte / genom then fyrekante aspect / aff hwilket thenne 

Cometes stridz och krigz natur styrckes / thet betyder at thet onda skal först genom Gudz 

alffuarligha straff uthrydias och affskaffas / hwilket thenna Cometens strålar och gång betyder. 

Sedan när thet onda således är affskaffat oc aff wäghen taghit och bortt stött / tå må man 

förhoppas och wenta godh lycko och fructsam tijdh igen.137 

 

Jag tolkar detta som att Busch menar att vissa av Guds straff är nödvändiga för att få bukt med 

ondskan i världen och i människorna för att bättre tider ska komma – vilket jag menar förmedlar 

världsliga övergående straff i tolkningen av kometen snarare än en definitiv domedag, och således 

även hopp om bättre tider. 

 

Vad var syftet med Georg Buschs bok – utifrån den svenska utgåvan? Vad var syftet 

med den svenska översättningen?  
Busch menar att kometen kan förstås utifrån tre olika delar, en andlig, en himmelsk och en jordisk. 

Den jordiska beståndsdelen innebär att kometen utgörs av materia från jorden som sedan stiger mot 

himlen, den himmelska att stjärnor och planeter sammanförs vilket sätter eld på materian som blir 

till en stor låga. Detta har Gud satt på himlen för att varna om de straff som kommer åt de syndande 

människorna. Den andliga beståndsdelen innebär att precis som de gudfruktigas böner stiger upp i 

himlen till Gud, så stiger även människornas synder och blir till rök och dimma som samlar sig i en 

massa vilken Gud sätter eld på med sin vrede.138 Fink-Jensen menar att den fysiska aspekten av 

kometen som Busch redogör för var karaktäristisk för läran om kometer under 1500-talet och hade 

sin grund i Aristoteles tankegångar. Dock byggde Busch på denna teori med religiösa förklaringar 

till kometens uppkomst. Precis som gudfruktiga böner steg upp i himlen och sedan till Gud, steg 

även synderna uppåt och Gud rensade bort det onda – kometer bestod därmed av damm eller rök 

som uppstod av det Gud inte ville veta av och som han sedan satte eld på med sin ilska. Risken var 

att detta sedan återvände ner på jorden och skapade hemskheter som från början hade åsamkats av 

de ogudaktiga personerna. Fink-Jensen menar vidare att de olika översättningarna av Buschs text 

kan ses som ett uttryck för hur den protestantiska föreställningsvärlden tedde sig där religiösa och 
                                                
135 Luk. 21:25-28, 34-36, Bibeln 2000, s. 1300-1301. 
136 Busch, 1573, Ciij. 
137 Busch, 1573, Ciij.  
138 Busch, 1573, B. 



 

 40 

vetenskapliga perspektiv var integrerade i varandra.139 Detta stämmer med vad Gustafsson betonar, 

att Gud var orsaken och bakgrunden till allt och att det är en modern kunskapssystematiserande 

företeelse att särskilja olika vetenskapliga fält.140 

 

Jag tolkar Buschs syfte med texten som att på ett lättillgängligt sätt kartlägga, förklara och förstå 

kometens beståndsdelar, position och rörelse och att övertyga människor att ta till sig ett budskap 

om botfärdighet och fromhet bättre. Jag tolkar varningarna om kommande straff som ett effektivt 

verktyg att skapa rädsla för vad som kommer hända om människor inte bättrar sig, precis som 

Dixon och Gustafsson noterat kring liknande texter. Samtidigt behöver inte detta innebära att Busch 

medvetet brukade dessa förklaringar som ett propagandabudskap och inte själv trodde på kärnan. 

Jag tolkar det som att Busch är övertygad om att dessa hemskheter kommer komma och att det 

därför är mycket viktigt att människor förändrar sig. Larsson Heidenblad lyfter i sin avhandling 

forskare så som Sebastian Olden-Jørgensen, som menat att idéerna om Guds straff för mänskliga 

synder inte ska tolkas som en manipulation för ett specifikt politiskt syfte utan snarare som ett 

naturligt uttryck för periodens religiösa och politiska mentalitet, vilket ofta fungerade uppbyggande 

och pedagogiskt i ett religiöst sammanhang. 141 Jag ser det dock som möjligt att textens effekt kan 

ha innefattat att människor skrämdes till att bete sig rätt – samtidigt som jag menar att texten också 

tydligt förmedlar fördelarna med att bete sig rätt och att Gud är barmhärtig. Formuleringar om att 

det skulle bli för långt och svårt att läsa om han räknade upp alla skäl till varför detta är en komet 

eller allt kring kometens betydelse,142 indikerar vidare att han riktar sig till en bred mottagarkrets 

med sitt budskap. 

 

Fink-Jensen tolkar poängen med Buschs text som samstämmigt med Brahes verk där kometen var 

ett Guds tecken och en varning för vilka straff som skulle komma, samtidigt som kometen kunde 

förklaras utifrån naturliga orsaker. Han beskriver vidare Buschs kometteori som sammanhängande, 

där de teologiska och fysiska delarna hängde ihop och där den syndorienterade förståelsen var en av 

delarna i förklaringen till kometen. Den danska översättaren Reravius angav syftet med 

översättningen av Buschs astronomiska skrift som att med hjälp av himlen bli tillrättavisad av Gud 

till ett mer botfärdigt leverne. Han beskrev även hur han fått i uppdrag att översätta boken.143 

                                                
139 Fink-Jensen, 2010, s. 73-74, 82. 
140 Gustafsson, 2018, s. 17. 
141 Larsson Heidenblad, 2012, s. 64. 
142 Busch, 1573, B, Ciij. 
143 Fink-Jensen, 2010, s. 71-73, 76-77. 
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Vad gäller konfessionella litteraturgenrer menar som nämnt Lotz-Heumann & Pohlig att skribenter 

ofta förflyttade sig mellan och integrerade olika tanke-och idésystem144 vilket jag anser att denna 

text bekräftar då Busch använder sig av konfessionell kunskap om hur man ska bete sig för att 

undvika Guds straff ihop med astrologiska och astronomiska förklaringar till kometens 

uppståndelse, precis som Fink-Jensen också noterat ovan. Jag ser även möjligheten att Buschs 

noggranna uträkningar och redogörelser för kometens position i zodiaken och på stjärnhimlen kan 

ha varit ett sätt att stärka eller manifestera sin legitimitet. Att Busch så noga redogör för sina 

uträkningar (även om Brahe senare kritiserade Buchs bok och uträkningar145) kan ha varit ett sätt att 

manifestera sina kunskaper om astronomi, astrologi och Guds budskap. Att Busch hänvisar till 

Cardano tolkar jag då också som ett sätt att stärka sin legitimitet och manifestera sina kunskaper. 

Busch beskriver även mycket noga hur han räknat ut kometens gång och över vilka länder den rör 

sig, samt tydliggör hur detta beräknats.146 Samtidigt menar Fink-Jensen att uträkningarna inte var att 

lita på.147 

 

Kjellgren menar att det faktum att lutherska akademiker började använda sig av olika metoder och 

sätt för tolkning av betydelsebärande naturfenomen bör ses som ett uttryck för en vilja till 

respektingivande, tillförlitlig kunskap om Guds plan för världen. Denna kunskap kunde då tillämpas 

som ett sätt att få människor att bete sig bättre i takt med att domedagen närmade sig. Kjellgren 

konstaterar även att strävan efter ny kunskap var tvungen att komma från en moralisk och from 

plats i varje människa. Att lockas av nyfikenhet eller fåfänga var syndigt och den konfessionella 

strävan skulle alltid komma i första hand framför den intellektuella. Kjellgrens resonemang 

tydliggör därmed hur tolkningar av naturfenomen krävde rätt motiv.148 

 

Kjellgren menar att det fanns kopplingar mellan de svenska och de tyska apokalyptiska prognoserna 

men att de första svenska almanackorna och prognoserna var mindre kantade av konfessionella och 

apokalyptiska teman. Kjellgren menar dock att de svenska författarna delade den apokalyptiska 

synen med de tyska skribenterna och att det snarare kan ha handlat om skilda syften och funktioner. 

Han konstaterar hur Laurentius Paulinus Gothus i sin prognosskrift talade mycket om hotande 

hemskheter som Guds straff och hur endast botfärdighet kunde avstyra hoten. Samtidigt noterar han 

att den apokalyptiska tematiken inte är helt tydlig. Kjellgren menar att syftet med Paulinus 

prognosskrift snarare var att framhålla de egna kunskaperna än att mana textens mottagare till att 

                                                
144 Lotz-Heumann & Pohlig, 2007, s. 60-61. 
145 Fink-Jensen, 2010, s. 61. 
146 Busch, 1573, Biij. 
147 Fink-Jensen, 2010, s. 61. 
148 Kjellgren, 2011, s. 49-50. 
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ångra sina synder eller till vakenhet under den sista tiden.149 Jag tolkar Buschs syfte som att både 

mana mottagarna av texten till bot och bättring och att manifestera sina kunskaper om astrologi och 

astronomi. Kjellgren ser syftet med prognostexter som att dela kunskap och erbjuda en riktning till 

en kristendom kantad av svåra umbäranden. ”The prognostications were generally supposed to 

enlighten their readers of the grim destiny of the fallen world, and to bring them to the essential 

issues of salvation while enduring the tribulations of the final age.”150 

 

Jag menar att syftet med Buschs text stämmer med detta till viss del då noga redogörelser för de 

kommande hemskheterna samsas med uppmaningar till bot och bättring. Samtidigt menar jag att 

boken förmedlar ett hoppfullt budskap om att det är möjligt att avstyra katastroferna, snarare än ett 

gruvligt öde. Många av kometens effekter tolkar jag som i alla fall indirekt apokalyptiska, samtidigt 

som de också beskrivs som möjliga att påverka. Jag tolkar det som att Busch ser dessa åtgärder som 

uppnåeliga då texten lägger mycket krut på att beskriva fördelarna med att bete sig rätt – då blir 

Gud barmhärtig, vänskaplig och förbarmar sig över människorna. Detta menar jag betyder att texten 

förmedlar att det finns hopp till bättring och att världen ännu inte är förbi. 

 

Gustafsson noterar hur Klint till stor del undviker att nämna Gud vilket hon tolkar som att detta inte 

ansågs nödvändigt att nämna. Gustafsson kopplar detta till järteckenbokens syfte och menar att det 

inte handlade om att argumentera för oinsatta personer om Guds sätt att kommunicera med 

mänskligheten genom naturtecken.151 Med utgångspunkt från Gustafssons resonemang är skillnaden 

att Busch nämner Gud i stor utsträckning. Jag tolkar det som att Busch vill övertyga läsaren om 

varför Gud satt kometen på himlen samt varför det är så viktigt att beakta detta tecken vilket jag 

menar indikerar att han riktade sig till en större mottagarkrets som inte besatt dessa kunskaper. Jag 

tolkar också syftet med den svenska översättningen som samstämmigt med Buschs syfte: att 

förmedla Guds centrala budskap med kometen till så många mottagare som möjligt för att få 

människor att göra bot och bättring, och på så vis ha en chans att avstyra de kommande 

hemskheterna. Fink-Jensen beskriver hur Reravius framhåller en av orsakerna till varför 

översättningen av Buschs tyska text var viktig, nämligen att förmedla de mest betydelsefulla 

sakerna i tillvaron till vanliga människor utan latin eller tyskakunskaper.152 Valet att översätta 

boken till svenska menar jag även kan tolkas i ljuset av detta – att sprida boken till en större krets. 

 

                                                
149 Kjellgren, 2011, s. 94-95, 103. 
150 Kjellgren, 2011, s. 82. 
151 Gustafsson, 2018, s. 218. 
152 Fink-Jensen, 2010, s. 71. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

 
Mitt syfte har varit att undersöka hur den svenska översättningen av Buschs text speglar en luthersk 

konfessionskultur. Detta har preciserats genom frågeställningar om i vilket syfte Buschs text har 

författats med utgångspunkt från den svenska utgåvan samt i vilket syfte boken översatts till 

svenska. Vidare har jag undersökt vilken funktion de konfessionella elementen i texten kan ha haft. 

Det jag har kommit fram till är att texten bör beskrivas som framförallt uppbyggande, hoppfull och 

stärkande, vilket manifesterats i ett vi-tilltal och beskrivningar av att Guds straff är möjliga att 

avstyra genom ett botfärdigt leverne. Samtidigt menar jag att texten också förmedlar att vissa av 

Guds straff är nödvändiga för att komma till bukt med ondska, ogudaktighet och orätt i styret och 

hos mänskligheten samt att straffen kan möjliggöra en bättre tid i efterhand. Därför menar jag att 

texten framhåller världsligt anknutna övergående straff i tolkningen av kometen snarare än en 

definitiv undergång och förmedlar att det finns hopp för framtiden om människor bättrar sig. Detta 

stämmer överens med vad Larsson Heidenblad konstaterat kring de svenska böndagsplakaten och 

vad Gustafsson och Barnes framhåller kring att de rättfärdiga skulle skonas efter domedagen. Även 

om texten inte nämner apokalypsen har jag noterat en apokalyptisk tematik som bakgrund, där 

kommande katastrofer och lidande uppräknas, vilket stämmer överens med vad Gustafsson noterat 

kring Klints järteckenbok. Att botfärdighet och bön kunde vara sätt att avstyra straffen stämmer 

även med vad Dixon konstaterat. Jag vill dock revidera bilden som Barnes presenterar av att 

prognostexter framförallt spred pessimism, i alla fall kopplat till Buschs text, då jag menar att texten 

speglar möjligheter till bättring, talar för Guds barmhärtighet och att Busch talar till läsaren i vi-

form. Det är möjligt att texten skiljer sig från den större mängden – kanske har det något med 

Erfurts fredliga samexistens av både den lutherska och katolska konfessionen att göra, eller så är det 

en genrefråga. Att göra en större jämförande studie mellan Buschs text och flera liknande 

kometböcker författade i andra kontexter med fokus på tilltalet skulle bidra med fler intressanta 

iakttagelser kopplat till de politiska, konfessionella och geografiska kontexterna.  

 

Jag menar att tonen i texten är mer uppbyggande än polemisk och därmed inte inriktad på att 

övertyga läsarna att tillägna sig en annan konfession. Samtidigt finns det ett vädjande och 

alarmistiskt anspråk i texten, där Busch tydligt varnar läsaren om de fruktansvärda katastrofer som 

väntar så länge människor inte bättrar sig, vilket med Barnes tes kan ses som ett uttryck för en 

konservativ luthersk konfessionskultur. Det finns också vissa vad jag uppfattar som raljanta inslag 

där Busch beklagar sig över de ogudaktiga som föraktar Guds ord och de oförståndiga som tror att 

det är en ny planet som uppenbarat sig. Dessa har jag betecknat som textens polemiska drag där 

Busch dels pekar ut ett problematiskt beteende, ogudaktighet, som orsak till kometen och dels vad 
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jag ser som ett uttryck för en strävan efter att visa sina kunskaper om kometen i motsats till de 

oförståndiga. De långa beskrivningarna om Guds verkan och funktioner i världen, har jag betecknat 

som moraliskt-undervisande drag i texten vilket jag tolkat som att Busch riktar sig till en större 

publik som inte besatt dessa kunskaper. Syftet med uppbyggelselitteratur var, enligt Lotz-Heumann 

& Pohlig, framförallt att främja fromhet vilket innebär att dessa texter oftast inte var särskilt 

polemiska mot andra konfessioner. I Buschs text har jag inte noterat passager som är polemiska mot 

andra konfessioner, i alla fall inte explicit och tydligt. Med detta i åtanke vill jag kategorisera texten 

som uppbyggande med ett moraliskt-undervisande syfte. Kjellgren menar att även strävan efter 

frälsning ska tolkas som en konfessionell strävan vilket ytterligare motiverar att texten bör 

definieras som konfessionaliseringslitteratur. Brilkman lyfter även forskare som sett hur vissa 

konfessionella värden som strävan efter fromhet kunde fungera för mottagare oavsett konfession. 

Jag ser detta som en möjlighet för vidare forskning – att identifiera fler konfessionella element i 

texten och undersöka om dessa kan kategoriseras som uttryck för exempelvis en katolsk 

konfessionskultur och huruvida detta har ändrats i översättningarna.  

 

Texten är influerad av astrologi och en aristotelisk förståelse av himlafenomen, samtidigt som den 

speglar en luthersk konfessionell kultur kring vikten av att leva botfärdigt och nära Gud för att 

undvika straff för ett omoraliskt och syndigt leverne, precis som Fink-Jensen också noterat. Det är 

Gud som är ytterst ansvarig för att ha tänt upp kometen genom planeten Jupiter och de mänskliga 

synderna som gjort honom ilsken. Detta moralkantade budskap är som Dixon, Barnes, Fink-Jensen 

och Gustafsson visat typiskt för den lutherskt konfessionella kulturen. De astrologiska elementen i 

texten kan också i enlighet med Dixon och Barnes kategoriseras som uttryck för en luthersk 

konfessionskultur. Att Busch varnar för uppror och upprorsmakare som en väg till fördärv tolkar jag 

som ett uttryck för vad Barnes benämner som en konservativ luthersk kultur där en samhällelig 

ordning förespråkas. Barnes menar att detta inte innebär en förmedling av överhetens strävan efter 

kontroll utan att kulturen var utbredd bland en stor andel av den lutherska befolkningen som dessa 

verk förstärkte. Detta stämmer med vad begreppet konfessionskultur vill uppmärksamma – att det 

inte endast handlar om en ovanifrån tillämpad strävan efter disciplin utan att konfessionskulturen 

var väl integrerad på större front. Samtidigt menar jag att det också är tydligt att Busch förmedlar en 

strävan efter Guds allomfattande förvandling av tillvaron, uttryckt i formuleringar om att avskaffa 

det onda på båda sidor. Jag tolkar inte detta som en strävan efter ordning utan snarare som en 

strävan efter att Gud ska komma till bukt med ondska och orätt i styret.  

 

Jag tolkar det som att texten är skriven i en luthersk kontext men jag anser inte att det är tydligt att 

texten riktade sig till en enbart luthersk publik. Texten har ett vi-tilltal och jag menar att den riktar 
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sig till en bred mottagarkrets vilket speglas i formuleringar så som exempelvis att alla kristna måste 

ta till sig budskapet. Texten inte tydligt polemisk eller raljant mot en katolsk eller kalvinistisk 

konfession, även om vissa formuleringar skulle kunna innebära en sådan kritik. Hedningar skulle 

till exempel kunna betyda katoliker, kalvinister eller falska profeter kopplat till Barnes resonemang 

kring den lutherska konfessionens breda fiendeskara under perioden. I en tidigmodern kontext kan 

dessa formuleringar säkert ha uppfattats på ett annat sätt än vad mina metodologiska 

kategoriseringar förmår täcka in. Samtidigt är inte texten tydlig med att peka ut någon särskild 

konfession som problematisk vilket gör att jag inte vill benämna den som framförallt polemisk. På 

många ställen pekas dock personer från det osmanska riket, vilka Busch benämner som turkar, ut 

som problematiska och som ett hot, vilket enligt Gustafsson kan kopplas till den politiska kontexten 

kring det osmanska rikets framgångar i Europa. 

 

Jag menar att huvudsyftet med Buschs text utifrån den svenska utgåvan, är att förmana och varna 

människor för vad som kommer att hända om de inte bättrar sig och lever mer fromt men också att 

beskriva fördelarna med att bete sig rätt och leva gudfruktigt – då kan människorna få Guds 

vänskap och barmhärtighet. De argumenterande och moraliserande anspråken i texten vittnar om 

att Busch samt de danska och svenska översättarna vill övertyga mottagarna. Om de potentiella 

mottagarna av texten redan betedde sig fromt, botfärdigt och levde i enlighet med Gud skulle 

varningarna om de kommande straffen eller vikten av att ångra sina synder inte behövas. Jag tolkar 

dessa drag av texten som att den riktar sig till en större publik och inte till en lärd sluten cirkel och 

som att Busch ser ogudaktighet och ondska som behöver åtgärdas. Att lutherska prognosskribenter 

blev mer frustrerade över att människor inte tog till sig det lutherska budskapet och levde 

gudfruktigt har både Gustafsson, Dixon, Barnes och Kjellgren noterat i sin forskning. Gustafsson 

menar exempelvis att tolkning av himlafenomen kunde vara ett verksamt propagandaredskap för att 

skapa rädsla bland de som syndat då de skulle bli bestraffade om de inte bättrade sig. Jag menar 

dock att texten både förmedlar ett skrämmande och ett hoppfullt budskap – om människorna bättrar 

sig kan katastroferna undvikas, annars riskerar en rad hemskheter att inträffa.  

 

Att Busch och Vingaard dedikerade sina verk till de respektive stadsledningarna tolkar jag som en 

bekräftelse på Dixon, Gustafsson och Barnes teser kring det lutherska värnandet och respekten 

gentemot auktoriteter samtidigt som jag har visat att texten också uttrycker kritik mot orätt och 

ondska i styret på båda sidor. Jag menar att detta i en tysk-romersk kontext kan ha tolkats som en 

kritik mot Erfurts styre vilket kan ha motiverat valet att dedikera boken till detta styre – som ett sätt 

att visa respekt mot denna auktoritet. Jag tolkar dock inte Busch som en representant eller 
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talesperson för Erfurts styre. Hur detta kan ha uppfattats i en svensk kontext ser jag som en 

spännande uppgift för vidare forskning. 

 

Det faktum att den svenska utgåvan saknar förord, dedikation och information om översättaren har 

jag betecknat som förändringar av paratexter och relaterat till textens innehåll och förmedling. Jag 

menar att detta kan indikera att texten varit viktig att få ut så snabbt som möjligt till en svensk 

publik och att ett förord eller en dedikation därför inte författats. Istället har utgivaren valt ett utdrag 

ur Lukasevangeliet vilket jag menar indikerar att den svenska utgivaren sett som textens centrala 

budskap, och som ett sätt att ytterligare popularisera Buschs text. Detta menar jag är en vidare 

bekräftelse på att den svenska utgåvan riktade sig till en bred mottagarkrets eftersom lärda personer 

bör ha varit införstådda med Lukasevangeliets budskap och utdraget i sådana fall inte varit 

nödvändigt. Jag tolkar Buschs noggranna uträkningar av kometens placering, grad och gång som ett 

sätt att visa sin kunskap och legitimitet på området – han var inte vem som helst utan hade kunskap 

om stjärnhimlens förkunnande. 

 

Texten förmedlar att det är möjligt att mildra de kommande katastroferna, även om vissa av straffen 

är nödvändiga för att bättre tider ska komma. Den yttersta tiden eller domedagen nämns inte explicit 

även om det enligt Fink-Jensen syns i den danska utgåvans förord. Bibelutdraget ur Lukasevangeliet 

i den svenska utgåvan tolkar jag dock som att den svenska översättaren vill förmedla ett mer 

apokalyptiskt budskap men jag anser inte att detta är lika tydligt i resten av texten. Detta menar jag 

vidare talar för att den svenska utgåvan riktade sig till en större publik och inte endast en lärd sluten 

cirkel. Att översätta Buschs eget förord från tyskan och ytterligare jämföra på vilket sätt detta 

förmedlar ett apokalyptiskt budskap i förhållande till den svenska utgåvan ser jag också som en 

möjlighet för vidare forskning. Jag menar även att det faktum att Busch på flera ställen nämner att 

han inte tänker räkna upp alla skäl till kometen eller dess betydelse ytterligare förstärker min tes 

kring att Busch och den svenska översättningen riktade sig till en bred publik som riskerade att 

uttråkas av en långrandig kometbok. 

 

Denna uppsats har använt en hermeneutisk textanalys som metod vilket innebär att texten, ordval 

och det bakomliggande budskapet och syftet har varit i fokus. Detta motiverar också den 

avgränsning som gjorts där en analys av en politisk kontext i Erfurt eller Sverige fått stå i 

bakgrunden till förmån för texten. Samtidigt har också konfessionskulturen i texten kopplat till en 

större kontext analyserats. För att gå vidare med ytterligare forskning kring denna källa skulle den 

svenska översättningen kunna studeras utifrån den politiska kontexten och aktörer som Amund 

Laurentzson uppmärksammas vidare. Jag ser det som en spännande uppgift för framtida forskning 



 

 47 

att utröna hur texten mottogs hos en svensk politisk och kyrklig överhet i konfessionaliseringens 

tidevarv, vem som översatte texten till svenska och varför inget förord skrevs. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Källor 
Busch Georg, Von dem Cometen/ Welcher in diesem 1572. Jar/ in dem Monat Nouembris 

erschienen. Zu Ehren/ Den Ehrnuesten/ Erbarn/ Achtbarn/ Hochgelarten/ vnd Hochweisen Herrn/ 

Rathismeistern vnd Rath/ der löblichen Stadt Erffurdt/ etc. Meinen gebietenden/ groszgünstigen 

lieben Herrn. Beschrieben durch Georgium Busch/Norinbergensem/der Astronomischen künsten 

Liebhaber/wonhafftig in Erffurdt.  Erfurt 1573. 

https://books.google.se/books?id=PFtRAAAAcAAJ&pg=PP7&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepa

ge&q&f=false [hämtad: 2021-01-03]. 

Busch Georg, Om den ny stierne oc Comete, som sig haffuer ladet til siune udi Nouembris maanet 

Aar 1572. Screffuet ved Georgium Busch Norinbergensem, Boendis til Erfurt/ Oc nu udsaet paa 

Danske., tryckt av Matz Vingaard, Köpenhamn 1573. https://search-proquest-

com.ludwig.lub.lu.se/books/om-den-ny-stjerne-oc-comete-som-sig-haffuer-

ladet/docview/2090315952/se-2?accountid=12187 [hämtad: 2020-12-28]. 

Busch Georg, Om then nyia Stierno och Cometa som syntes Anno Domini. 1572. i Nouembris 

månat. Scriffuit aff Georgio Busch Norinbergense På Tydsko/boendes i Erfurt/ Och nu uthsatt på 

Swensko. Tryckt av Amund Laurentzson, Stockholm 1573, tillgänglig via Universitetsbibliotekets 

specialläsesal i Lund. 
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