
· 3 ·

BIBLIOTHECA THEOLOGIAE PRACTICAE
Editores: Stephan Borgehammar, Lund, et Ninna Edgardh, Uppsala

97

martin berntson & anna minara ciardi

KYRKLIG RÄTT OCH KYRKLIG ORÄTT 
– KYRKORÄTTSLIGA PERSPEKTIV

Festskrift till professor Bertil Nilsson

Artos

Redaktörer



· 4 ·

© Författarna 2016

© Artos & Norma bokförlag 2016

tryckt med bidrag från  
Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse) 
Thora Ohlssons Stiftelse

bild på omslaget  
Illustration av ”de honestate clericorum” (om klerkers anständighet) i Lund,  
Universitetbiblioteket, Mh 9 (Liber decretalium minor). Återgiven med tillstånd av  
Universitetsbiblioteket, Lund.  
© Universitetsbiblioteket, Lund.

grafisk form  
Magnus Åkerlund

tryck  
Totem, Polen 2016

isbn 978-91-7580-792-8

Artos & Norma bokförlag

Kyrkstadsvägen 6, 931 33 Skellefteå

Telefon: 076 77 93 503

e-post: info@artos.se

www.artos.se



· 5 ·

 9 Förord

  martin berntson
 11 Bertil Nilsson: forskaren och läraren
 19 Tabula gratulatoria

 del i Kyrklig rätt och kyrklig orätt – Sverige

  henrik williams
 27 Kyrklig norm huggen i sten: runstenarnas trosbekännelse

  stefan brink
 41 Kyrkobyggande enligt Upplandslagen och Hälsingelagen 

  christian lovén 
 53 Sockenutbrytningar och landskapslagar

  kirsi salonen  
 67 Swedish Litigations before the Sacra Romana Rota in the 

Late Middle Ages

  stina fallberg sundmark  
 81 Kvinnor och barn i samband med förlossning.  

Kyrkorättsliga och pastoralteologiska perspektiv från svensk 
medeltid och reformationstid

  martin berntson 
 95 Ett frivilligt tigande? Kvinnors tigande som adiafora hos 

Erik Falck, Laurentius Petri och Erasmus Sarcerius

  mia korpiola  
 113 Punishing the Sexual Crimes of Clerics in Reformation 

Sweden: Cases from the Chapter Records 1590–1605

  håkan möller  
 127 Prästerna, klädmodet och biskop Swedberg

  carl-gustaf andrén  
 143 Medborgarskap och kyrkligt medlemskap.  

Debatten 1809–1860



· 6 ·

  anders jarlert    
 157 Finansministern i domkapitlet. Ernst Wigforss som  

ledamot av Göteborgs domkapitel 1918–1936

  viktor aldrin  
 169 1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och 

debatten om den svenska reformationens särart 

  kjell å modéer  
 181 Predikstolen som tribun för sanning, rättfärdighet  

och människokärlek. Om tingspredikningar i Leksand och 
Rättvik 1944–1964

  oloph bexell 
 205 Domkyrkosyssloman – en prästtjänst som försvann. Om de 

svenska domkyrkornas förvaltare och förvaltning

  lars eckerdal  
 229 Från kyrkobalken 1296 till Kyrkoordning för Svenska  

kyrkan 1999

  sven-erik brodd  
 245 Domkapitlen i Svenska kyrkan som inkvisitionsdomstolar

 del ii Kyrklig rätt och kyrklig orätt – Norden och Europa

  else mundal   
 277 ”At læra prest til kirkju”. Islandske prestar i ufridom

  henrik janson 
 289 Hamburg-Bremens kyrkorättsliga ställning i Norden från 

grundläggningen till upprättandet av Lunds kyrkoprovins

  anna minara ciardi 
 307 Mellan lokala sedvänjor och en reformerad universell  

kyrkorätt. Reflektioner kring instruktionerna för biskopsval 
i Consuetudines Lundenses, kap. 16.



· 7 ·

  kurt villads jensen   
 329 Vandringen imod Jerusalem – i korstog og i kirkeindvielser

  mia münster-swendsen 
 339 Ærkebiskoppens endeligt: Et bidrag til udlægningen af 

sagen omkring Eskils resignation i 1177

  stephan borgehammar  
 355 Från påskdop till vardagsdop. Om en obemärkt revolution

  anders winroth   
 371 Innocentius IV och hans Noveller i Lund

  helle vogt 
 385 At ordne sit testamente godt. Donationer i middelalderens 

Danmark og Norge

  johnny grandjean gøgsig jakobsen 
 399 “Prædikebrødrene tilbød ham beskyttet ophold hos sig, men 

han havde ikke tillid dertil…” – Tiggerklostrenes rolle som 
politisk og juridisk asyl i middelalderens Norden

  torstein jørgensen   
 413 Et åndelig imperium? – Noen perspektiver på pavedøm-

mets tilstedeværelse i Norge i senmiddelalderen

  johannes grohe  
 425 Church Synods in the Province of Zaragoza under Archbis-

hop García Fernández de Heredia (1387–1411)

  ansgar frenken  
 445 The Canonization of St. Birgitta of Sweden – Problems of a 

Canonization in the time of the Great Western Schism and 
the Reformation Councils 

 469 Bertil Nilssons tryckta skrifter 1978–2015 
Bibliografisk förteckning sammanställd av Martin Berntson  

 484 Medverkande


