
Institutionen för religion och kultur 
Religionsvetenskap D, Kristendomens historia 

ISRN: LiU - IRK/RELD - - 06 - 007 - - SE 
 
 

 
 
 

 
 

F.T.O. 
Den Helige Franciskus Tredje Orden 

inom Svenska kyrkan 
 

Magnus Fröhler 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Linköpings universitet, SE-581 83  Linköping 



  

 - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.T.O. 
Den Helige Franciskus Tredje Orden 

inom Svenska kyrkan 
 

Magnus Fröhler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 2 - 

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 
enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning 
och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva 
detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. 
För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 
administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt 
skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang 
som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida 
http://www.ep.liu.se/. 
 
 

Copyright 
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 
for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional 
circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for anyone to read, 
to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it unchanged for 
non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot 
revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon the consent of the 
copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure 
authenticity, security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when 
his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its www 
home page: http://www.ep.liu.se/. 
 
 
 
© Magnus Fröhler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 - 3 - 

Förord 
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Sammanfattning 
Detta arbete, inom ämnet Kristendomens historia, presenterar en svenskkyrklig orden, ”Franciskus Tredje Orden 
inom Svenska kyrkan” (F.T.O.), som tillhör den ”Tredje Orden” (TSSF) inom ”The Society of Saint Francis” 
(SSF), en ordensgemenskap inom den Anglikanska kyrkan, Church of England. Orden är öppen för kvinnor och 
män, vigda (biskopar, präster och diakoner) och lekfolk som lever vanliga liv i familj och samhälle, med en vilja 
att leva sina liv utifrån en tydlig inspiration av den helige Franciskus och hans liv. 
    Syftet med arbetet är att undersöka och redogöra för de primärkällor som finns från tiden av F.T.O.: s 
grundande för att svara på frågan om huruvida Ordens uppkomst var förenlig eller ej med den Svenska kyrkan, 
dess tro, lära och bekännelse. 
    Undersökningen inleds med en deskriptiv del gällande bakgrunden till frågeställningen där jag redogör något 
för reformationen och vad detta medförde för Svenska kyrkan gällande klosterliv. Sedan följer en redogörelse 
och en hermeneutiskt och dogmatisk analys av de, för tiden av Ordens grundande, aktuella källorna.    

En sammanfattning av resultatet som framkommit är det att grundandet av F.T.O. i början av 1970-talet var 
förenligt med den Svenska kyrkan. Vi kan se i källorna att Ordens syfte och annat typiskt för Orden, 
korresponderar väl med vad som uttrycks gällande tro, lära och bekännelse i Kyrkolagen 1686 och de, förutom 
Bibeln, samlade bekännelseskrifterna för den Svenska kyrkan. Genom detta arbete konstaterar vi att ett ordensliv 
likt F.T.O. kan tillämpas inom ett evangeliskt-lutherskt kyrkosamfund och att det på intet sätt är synonymt med 
den gärningsfromhet inom klosterväsendet som reformatorerna så tydligt vände sig mot under medeltiden.  
 
Abstracts 
This study, in the subject the history of Christianity, present an order in the Church of Sweden, “Saint Francis 
Third Order within the Church of Sweden” (F.T.O.), which is a part of the “Third Order” (TSSF) within “The 
Society of Saint Francis” (SSF), a community within the Anglican Church, Church of England. The order is 
open for women and men, ordained (bishops, priests and deacons) and lay people who live ordinary lives in 
family and society, with a desire to live their lives inspired by Saint Francis and his life. 
    My purpose with this study is to examine and describe the prime sources from the time of the foundation of 
the F.T.O. to answer the question about whether the foundation of the Order was compatible or not with the 
Church of Sweden, their faith, doctrine and confession. 

The examination starts with a descriptive part about the background to the study problem where I give some 
facts about the reformation and what that brings for the Church of Sweden in relation to monastery life. Then 
comes a description and a hermeneutics and a dogmatic analysis of the, for the time of the foundation of the 
Order, current sources. 

A summery of the upcoming results of this study is that at the foundation of F.T.O. in 1970ths was compatible 
with the Church of Sweden. In the sources we can see that the Orders purpose and other typical for the Order 
corresponds well with what they say about faith, doctrine and confession in the church law from 1686 and the, 
except the holy Bible, confession scripts for the Church of Sweden. Through this work we establish the fact that 
an order life like that we see in F.T.O. could practices in an evangelical-Lutheran church and it is not in any way 
synonymic with that phenomena called “action piety” within the monastery life that the men’s of the reformation 
so clearly said no to under the middle age.     
  
Nyckelord/Keyword 
Den Helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan, Franciskaner, Franciskus, F.T.O. , FTO, Kristna 
ordnar, Ordnar, Saint Francis’ Third Order within the Church of Sweden,  Society of Saint Francis, SSF, Third 
Order, Third Order of the Society of Saint Francis, TO, Tredje Orden, TSSF  
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1 Inledning  
När jag för knappt två år sedan skrev en C-uppsats inom ämnesområdet kristendomens 
historia valde jag att behandla en intressant kyrkohistorisk företeelse som det ej tidigare 
forskats något om. Undersökningen gällde den religiösa orden F.T.O. som verkar inom den 
Svenska kyrkan och tillhör den Anglikanska ordensgemenskapen TSSF, vilken är en del av 
SSF.1  
 Syftet med detta arbete var att söka svar på när man kan säga att Orden grundades i 
Sverige, samt att redogöra för hur dess organisatoriska tillblivelseprocess såg ut. Jag lät 
främst genomföra arbetet genom att studera och redogöra för de källor som finns bevarade i 
AMFTO, inom tiden för Ordens uppkomst. Resultatet visade att vi inte bara kan hänvisa till 
ett enda tillfälle då denna Orden blev till, utan att det var en rad olika händelser och tidpunkter 
som låg till grund för dess tillblivelse.2 Det första steget till att grunda Orden togs på en 
konferens i Rättvik, december 1971 och det slutgiltiga steget togs vid två tillfällen, den 15 och 
19 oktober, 1974, då först två och sedan fyra personer avlade sina livstidslånga löften till 
Orden.3 

Under arbetets gång var det många frågor som uppkom men som jag av hänsyn till arbetets 
syfte var tvungen att lämna obesvarade till eventuell framtida forskning. När jag nu återigen 
getts möjlighet att få fördjupa mig inom ämnet ser jag mitt tillfälle, att svara på några av dessa 
frågor. Föreliggande uppsats är därmed att ses som en vidareutveckling av arbetet - F.T.O. ” 
DEN HELIGE FRANCISKUS TREDJE ORDEN INOM SVENSKA KYRKAN” – Ett historiskt 
arbete om tiden för ordens grundande.4 
 
1.1 Frågeställningar och syfte 
I mitt tidigare arbete om F.T.O. redogör jag för de tolv primärkällorna som visar på Ordens 
uppkomst. De utgörs av den korrespondens som växlades mellan SSF och de personer som 
visat intresse för att grunda F.T.O. i Sverige, samt de ”rundbrev” som de initierade i Sverige 
skickade till alla som då visade ett intresse för den franciskanska Tredje Orden.5   

Med detta föreliggande arbete vill jag främst fördjupa min kunskap om F.T.O. och genom 
det bidra till att öka kunskapen och förståelsen för en av de relativt få ordensgemenskaper 
som är verksamma inom den Svenska kyrkan. Enligt Birgitta Laghés avhandling Den 
Evangeliska Mariavägen till enhet, en studie av Paulina Mariadotters spiritualitet som utkom 
2004, fanns det vid millennieskiftet åtta stycken ordensgemenskaper och en kommunitet som 
var relaterade till den Svenska kyrkan. Av dessa nio, som hon uppräknar med namn, 
omnämns inte F.T.O. - vilket visar på att kunskap om Orden saknas. 6  
 Jag har tidigare funnit svar på frågan om när F.T.O. grundades och nu vill försöka förstå 
något om hur denna Orden kunde bli till, under början av 1970-talet, i Sverige och inom den 
Svenska kyrkan. Då jag talat med människor som kommit i kontakt med F.T.O., genom eget 
intresse eller genom mitt påtalade intresse för Orden, uppkommer ofta frågan om hur det kan 
vara möjligt att det finns en Orden som F.T.O. inom Svenska kyrkan. Frågan ställs ofta även 
med kommentarer om att ”ordenslivet i Svenska kyrkan försvann väl i samband med 
reformationen” och att ”detta fenomen allt sedan dess kanske inte hör hemma inom en 
evangelisk-luthersk bekännelsekyrka som den Svenska kyrkan utgör”. 
 Att en religiös orden grundas eller etableras är inget ovanligt inom den kristna kyrkan men 
då en orden som F.T.O. blir till inom den Svenska kyrkan uppstår alltså en del frågor. En av 
de konsekvenser som reformationen förde med sig på 1500-talet i Sverige var ett avstånds-

                                                
1 Fröhler, 2004. 
2 Fröhler, 2004, s. 40. 
3 Fröhler, 2004, s. 16 och 34. 
4 Fröhler, 2004. 
5 Fröhler, 2004, s. 4-5.  
6 Laghé, 2004, s. 166. 
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tagande till ordensväsendet. Olaus Petri (ca 1493-1552) som var en av de främsta svenska 
reformatorerna riktade skarp kritik mot klosterväsendet då han ansåg att det saknade 
förankring i bibeln, samt att de löften som gavs i samband med upptagning i orden kunde ses 
som en slags gärningsfromhet, vilket stred mot den reformatoriska tanken om att 
rättfärdiggörelse endast kunde vinnas genom tron.7 1595 stängdes det sista klostret i Sverige, 
Vadstena kloster, som ett resultat av den stadga som antagits vid Söderköpings riksdag 
samma år och som bland annat gällde förbud mot all katolsk gudstjänst och klosterliv.8  
 Utifrån detta kan vi fråga oss om en orden med inspiration från ett helgon är förenligt med 
den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan? Och hur kan en orden som F.T.O. grundas inom 
den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan, då den samtidigt är en del av den Anglikanska 
kyrkans ordensgemenskap TSSF/SSF?  
 Mitt primära arbete med denna uppsats har därmed kommit att fixeras till följande syfte: 
 

• Att undersöka och redogöra för de aktuella primärkällorna rörande den religiösa orden 
F.T.O., vid tiden för sitt grundande för att se huruvida Ordens uppkomst var förenlig 
eller ej med den Svenska kyrkan, utifrån hennes tro, lära och bekännelse. 

 
1.2 Forskningsläget   
Förutom ovan nämnda arbete, gällande studieobjektet, finns det inte någon tidigare forskning 
gjord inom detta område.9 Nedan redogör jag något för några närliggande forskningsinsatser. 
Först vill jag påtala att i den nämnda C-uppsatsen redogörs det för avsaknaden av material, 
gällande studieobjektet F.T.O., förutom Ordens egna interna och externa presentations-
skrifter.10  Här är jag dock föranledd att korrigera detta påstående något då jag nu funnit några 
skrifter som kort berör Orden. Dessa saknar dock värde för detta arbete men de bör ändå 
omnämnas här. Först har vi Bengt Ingmar Kilström och hans undersökning om 
högkyrkligheten i Sverige och Finland under 1900-talet.11 I ett kapitel i boken presenteras 
olika ordnar och kommuniter och där ges en kortfattad bild av Orden i Sverige. I en artikel 
från 1983 i Kyrkligt Magasin finns en intervju med bland annat en av initiativtagarna till 
F.T.O., kaplanen Ulf Callert.12 Arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse har framställt ett slags 
kompendieförteckning över Systra- och Brödraskap inom Svenska kyrkan 1977 i vilken även 
en kortfattad presentation av F.T.O. ges.13  
 En forskningsinsats gällande SSF: s historia i Europa har gjorts av Petà Dunstan. Hennes 
arbete är baserat på intervjuer och arkivmaterial och hon redogör utförligt för hur sällskapet, 
med inriktning på den Första Orden, kom till och hur utvecklingen fortskred. I detta arbete ger 
hon en ytterst kortfattat presentation gällande relationerna till Sverige och F.T.O. Det är dock 
värdefullt att omnämna den i detta sammanhang då det är den enda bok som, på ett 
vetenskapligt sätt, redogör historiskt för den ordensgemenskap som mitt studieobjekt tillhör.14   
 Vad det gäller övrigt material som relaterar till studieobjektet, som ordensgemenskap, 
finns den nyligen utgivna avhandlingen »Den Evangeliska Mariavägen till enhet« En studie 
av Paulina Mariadotters spiritualitet av Birgitta Laghé. Hon tar sin utgångspunkt i 
Mariadöttrarna av den evangeliska Mariavägen för att bland annat redogöra för hur 
återkomsten av ett evangeliskt ordensliv gått till här i Sverige. Laghé ger också en kortfattad 
bild av det nutida befintliga ordenslivet inom Svenska kyrkan.15 Här vill jag påtala, som jag 
                                                
7 Berntsson, 2003, s. 191-195. 
8 Berntsson, 2003, s. 11. 
9 Fröhler, 2004. 
10 Fröhler, 2004. 
11 Kilström, 1990, s. 235-237 
12Franciskus Tredje Orden, Kyrkligt Magasin, nr 2, 1983, s. 16-17.  
13 Systra- och Brödraskap inom Svenska kyrkan 1977, s. 23-25. 
14 Dunstan, 1997, jmf. Fröhler, 2004. 
15 Laghé, 2004.  
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nämnt ovan, en viss brist hos Laghé, som stärkt min övertygelse om att det saknas relevant 
forskning gällande F.T.O.: s historia och existens. Laghé omnämner att det vid 
millennieskiftet fanns två manliga och sex kvinnliga ordensgemenskaper, samt en 
kommunitet med både män och kvinnor. Ingen av dessa sju som omnämns är F.T.O. Vad 
detta beror på kan jag inte veta, men att F.T.O. är en liten orden och som det ej skrivits om 
tidigare,16 i någon vidare bemärkelse, är väl faktorer att räkna med. Möjligtvis kan Laghé ha 
en något annorlunda definition på ordensgemenskap och därför inte medräknat F.T.O. till dem 
som hon omnämner. Om detta är fallet anser jag att detta är en brist hos Laghé då F.T.O. 
uppenbarligen är en ordensgemenskap, verksam inom den Svenska kyrkan, och tillhörande en 
större ordensgemenskap – TSSF/SSF.17  
 Gunnar Rosendal har skrivit en bok, med en viss konfessionell inriktning, om ordensliv 
och kyrka. Den kan ses som en apologetisk skrift vad det gäller återinförandet av ordenslivet 
inom Svenska kyrkan under 1900-talet.18   
 Förutom ovan nämnda böcker är även Sven-Erik Brodd och hans bok om evangeliskt 
klosterliv i Sverige relevant att nämna här.19 Den fungerar som ett slags uppslagsverk över de 
klosterfamiljer och kommuniteter som verkade inom Svenska kyrkan, då boken utgavs, 1972. 
Brodd omnämner inte studieobjektet, F.T.O., i boken. Detta har dock sin enkla och naturliga 
förklaring då det första steget mot grundandet av F.T.O. togs i december 1971 och Brodd 
skrev förordet till boken i oktober 1971. Han nämner dock en del om SSF och dess dåvarande 
relationer till Sverige.20   
 Det senaste tillskottet inom svensk ordensforskning som jag funnit är boken: Kvinnligt 
klosterliv i Sverige och Norden, en motkultur i det moderna samhället, red. Yvonne Maria 
Werner. Här ges en bild av det kvinnliga ordenslivet med betoning på det motstånd som 
ordnarna mötte under återetableringen av klosterliv i Sverige och Norden under 1900-talet, 
samt vilken betydelse de haft för det religiösa livet i Norden.  
 
1.3 Källmaterial 
Källorna benämnda Arkivmaterial nr 1–12, AMFTO, är arbetets primärkällor. Som 
utgångspunkt för arbetet har jag använt källa Arkivmaterial nr 1. Där kan vi läsa om hur 
kaplanen för TSSF, br. John Carles SSF, ger vissa viktiga och grundläggande instruktioner 
gällande ordenslivet till dem som vill grunda FTO i Sverige.21 I ytterligare en källa från 
AMFTO och då den källa som jag benämner för Arkivmaterial nr 8 skriver Giles, TSSF, att 
han med brevet bilagt några bilagor som hjälp för de intresserade i Sverige att leva sina liv i 
franciskansk anda. Vid arbetet för C-uppsatsen och genomgången av tillgängligt material från 
AMFTO kunde jag dock inte finna någon av dessa bilagor. Nu har jag dock funnit en källa 
som troligen är en av de bilagor Giles omnämner. Källan är benämnd Orden och 
Levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles. Den är framställd på svenska vilket bör 
innebära att källan inte är originalbrevet utan att det är en översatt kopia. Det finns ingen 
datering som kan styrka mitt antagande av att det faktiskt är en av de omnämnda bilagorna, 
men utifrån det faktum att källan tydligt behandlar det område som denna studie omfattar och 
Arkivmaterial nr 8 omtalar, bör vi se denna som tillförlitlig och därmed tillräkna den såsom 
ytterligare en primärkälla till detta arbete.  
 Vidare har den grundläggande instruktionsboken för F.T.O., Manuale, också fungerat som 
en primärkälla för detta arbete. 22  
                                                
16 Mitt arbete med C-uppsatsen gällande F.T.O. hade inte påbörjats när Laghé skrev sitt förord den 7 juni 2004. 
17 Manuale, u.å., s. 29, Fröhler, 2004, s. 8. 
18 Rosendal, 1954, jmf Brodd, 1972, s. 14. 
19 Brodd, 1972. 
20 Brodd, 1972. Om SSF relationer till Sverige, jmf Fröhler 2004, s.13-15.   
21 Arkivmaterial nr 1, AMFTO, jfr Fröhler 2004, s. 16-18. 
22 Manuale, För Den Tredje Orden inom The Society of Saint Francis (SSF), F.T.O., u.å. Fortsättningsvis 
omnämnd endast med ordet Manuale. 
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 I C-uppsatsen nämner jag att Manuale saknar utgivningsår. Nu har jag dock funnit en 
engelsk utgåva av Manuale som heter The Manual of The Third Order of The Society of Saint 
Francis, part 1.23 Där står utgivningsåret 1975 angivit och vid en jämförelse mellan den 
svenska upplagan och denna kan jag finna följande skillnader. 1. Manuale är skrivet på 
svenska medan The Manual är skrivet på engelska.  2. I Manuale finns ett tillägg gällande 
SSF konstitution. 3. I Manuale finns även den skillnaden att man kompletterat med regionala 
stadgar för F.T.O.  
 
1.4 Avgränsning  
För att begränsa detta relativt vida studiefält har det varit av vikt för mig att sätta upp en 
tydlig avgränsning. För det första, som jag nämnt ovan, utgår jag från källorna benämnda 
Arkivmaterial nr 1 och Orden och Levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles, samt 
från Manuale. Utifrån källorna och dess material har jag främst valt att fokusera på det som 
utgör det mest centrala och grundläggande för ett medlemskap i en orden. I den nämnda C-
uppsatsen, då jag sökte tiden för Ordens tillblivelse, lät jag anamma Petá Dunstans teoretiska 
förståelse av när man kan säga att en orden grundats. Enligt henne blir en Orden till, då bröder 
(och/eller systrar, min anm.) avger sina livstidslöften till orden.24 Undersökningen har därmed 
blivit inriktad på de villkor som gäller löftesavläggelsen till Orden samt sådant som behandlar 
Ordens mål och utmärkande drag för F.T.O. 
 
1.5 Metod  
Arbetet inleds med att jag låtit genomföra en ganska omfattande deskriptiv studie av tiden för 
reformationen för att ge en fördjupad förståelse av det som är några av de bakomliggande 
problemen till min frågeställning. Vidare, utifrån en hermeneutisk och deskriptiv ansats, har 
jag dogmatiskt låtit bearbeta den fakta som primärkällorna: Arkivmaterial nr 1och Orden och 
levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles och Manuale presenterar. 
 För att genomföra den deskriptiva delen av arbetet har diverse, för ämnet, relevant 
litteratur använts. I analysen har de viktigare källorna utgjorts av den för tiden av F.T.O.: s 
grundande, på 1970-talet, då gällande kyrkolag för den Svenska kyrkan, 1686 års kyrkolag 
och av det verk, SKB, som samlar de skrifter, förutom Bibeln, som för tiden av F.T.O. : s 
grundande utgjorde Svenska kyrkans tro och lära.25 Bibelns böcker har alltså inte legat till 
grund för analysarbetet. Detta val har gjorts utifrån den orsaken av att de övriga kyrkorättsliga 
dokumenten (KL 1686 och SKB) fungerar som sammanfattningar, förklaringar och 
kommentarer till bibelns skrifter enligt den evangelisk-lutherska bekännelsegrunden som var 
Svenska kyrkans. Om bibelns böcker här skulle ha fått underkastat sig en analys av 
primärkällorna, föreligger det, anser jag, en tämligen stor risk att en icke godtagbar 
bedömning och tolkning av skrifterna skulle ha kunnat bli resultatet och genom det inte kunna 
ses som kyrkorättsligt godtagbart enligt Svenska kyrkans officiella tro, bekännelse och lära, 
vilket i sin tur hade resulterat i att arbetets syfte inte till fullo kunnat uppnås.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
23 The Manual of The Third Order of The Society of Saint Francis, part 1. 1975.  
24 Dunstan, 1997, s. 96-98, jfr Fröhler, 2004, s. 5. 
25 Ekström, 2004, s. 21. Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter, 1985. 1686 års kyrkolag, 1936, s. 5.   
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2 Bakgrund  
Under början av 1900-talet i England var det många olika gemenskaper som valde att leva ett 
religiöst kommunitetsliv inom den Anglikanska kyrkan, inspirerat utifrån det liv som den 
helige Franciskus hade valt att leva under 1200-talet i Italien. Under 30-talet gick några av 
dessa grupper samman för att, utifrån sina olika traditioner, bilda en ordensgemenskap, kallad 
SSF.26 Det är i detta sällskap som F.T.O. har sin tillhörighet och som bakgrund vill jag här 
nedan redogöra något för vissa begrepp och dess organisation.  
 
2.1 Organisation 
SSF är en ordensgemenskap inom den Anglikanska kyrkan, Church of England. Den består av 
tre ordnar: Den Första Orden, bestående av bröder och systrar, som var för sig lever 
utåtriktade och missionerande liv med de traditionsenliga klosterlöftena fattigdom, kyskhet 
och lydnad. Andra Orden består av Systrar som lever tillbakadraget i bön och kontemplation. 
Och slutligen den Tredje Orden, som består av kvinnor och män, vigda (biskopar, präster och 
diakoner) och lekfolk som lever vanliga liv i familj och samhälle med en vilja av att leva sina 
liv utifrån en tydlig inspiration av den helige Franciskus (1182-1226) och hans liv.27  
 F.T.O. är en del av den Tredje Orden - TSSF, som tillhör SSF.28  
 TSSF består av medlemmar av den Anglikanska kyrkan eller medlemmar av andra kyrkor, 
vilka har nattvardsgemenskap med Church of England, vilket är fallet för medlemmarna av 
F.T.O. då den Svenska kyrkan står i interkommunion med Church of England.29  
TSSF består idag av fem provinser: Europa, Amerika, Nya Zeeland, Australien och Afrika. 
Dessa är indelade i olika områden. F.T.O. utgör ett sådant eget område inom den europeiska 
provinsen, men med den särarten att de verkar inom den Svenska kyrkan. De övriga 
europeiska områdena är lokaliserade till England, Irland, Skottland och Wales. Det är drygt 
2000 medlemmar inom den europeiska provinsen av TSSF, varav ett fyrtiotal30 kan räknas till 
F.T.O. 31  
 F.T.O. som gemenskap bildades i Sverige genom ett visat intresse från några personer 
under 1970-talet, med början i Rättvik. De första medlemmarna, sex till antalet, togs upp i TO 
under hösten 1972 som noviser och den 15 oktober 1974 avlade först två av dessa noviser sina 
livstidslöften till Orden och blev därmed professed eller invigda medlemmar av den svenska 
delen av TO ( sedermera kallad F.T.O.) inom SSF. Två dagar senare, då de övriga fyra 
noviserna avlade sina livstidslöften, var F.T.O: s grund lagd.32  
 
2.2 Medlemskap 
Medlemskapet grundar sig på en personlig kallelse från Gud om att leva sitt liv som kristen, 
inspirerad av den helige Franciskus, inom ramen för Ordens gemenskap. Att söka inträde till 
Orden gör man inte annat än med den ambitionen av att kallelsen ska bestå livet ut och att 
man därför är beredd att avlägga ett livstidslångt löfte till orden. Kallelsen prövas under olika 
stadier för att se om den är från Gud och om den kallade är villig att anta den kallelsen.33  
 De olika stegen som följer under prövotiden är följande: Att bli aspirant är det första 
stadiet då man har anmält sitt intresse av att upptas i Orden. Som postulant går man in i nästa 
fas, då man efter samtal med Orden beslutat sig för att gå vidare för att pröva sin kallelse till 

                                                
26 Dunstan, 1997, s. xv. 
27 Manuale, u.å,, s. 3. 
28 Manuale, u.å., s. 29. 
29 Manuale, u.å., s. 27. 
30 Adresslista F.T.O., otryckt material, 2002. 
31 Interested in Becoming a Franciscan Tertiary?, Humility, love, prayer, study and work are keynotes of  The 
Third Order of Society of Saint Francis, otryckt häfte, 2001  
32 Fröhler, 2004, s. 40. 
33 Den Helige Franciskus´Tredje Orden inom Svenska kyrkan – FTO, otryckt informationsblad, u.å. 
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Orden. Under ca ett halvt år lever postulanten med en enkelt utformad levnadsregel utan att 
avlägga några löften. Om kallelsen består och efter prövning av Orden, kan man antas till det 
första formella medlemskapet inom Orden som tertiär, vilket fritt kan översättas med 
”medlem av Tredje Orden”. Detta steg tas då man blir upptagen som novis, då man med en 
utförligare regel prövar sin kallelse under ytligare två år, för att se om man sedan skall gå 
vidare mot att avlägga ett livstidslångt löfte till Orden. Efter novisåren har man, efter det att 
Orden och novisen bejakat kallelsen, möjlighet att avlägga det livstidslånga löftet till Orden. 
Man tas upp, för resten av sitt liv, som professed/invigd medlem.34 
 Varje medlem skall ingå i en lokalgrupp bestående av 3–15 personer med en, av 
medlemmarna vald, ledare som kallas ”Convenor”. Flera lokalgrupper ingår i ett större 
område som kalls för ”area”. Sverige och F.T.O. utgör ett eget sådant område inom den 
europeiska provinsen. I en ”area” skall det finnas en ledningsgrupp som kallas för ”Area 
Team” med ansvar för orden inom detta område. Dessa beslutar bland annat om vilka som får 
bli antagna som noviser och professed. ”Area Teamet” väljs av alla tertiärer inom området.  
Fler ”Areas” bildar tillsammans en större gemenskap kallad ”Cluster”. Sverige utgör dock ett 
undantag från den gängse organisationen då de både utgör ett ”Area” och ett ”Cluster”. 
”Provincial Chapter” är det nationella organet för den europeiska provinsen och det utgörs av 
en ledningsgrupp bestående av representanter från alla ”Clustren”. Valet till detta organ görs 
av provinsens alla medlemmar. Dessa ledare träffar regelbundet ledarna från de övriga 
ordnarna som tillhör SSF, samt att några av dem också representerar den europeiska 
provinsen då de träffar de andra nationella ledarna från de övriga fyra provinserna inom 
TSSF.35  
 
2.3 Levnadsregel 
Inom den TO följer alla medlemmar en personlig levnadsregel.36 Regeln skall för alla 
innehålla åtaganden under följande nio punkter: Nattvard, botgöring, personlig bön, 
självförnekelse, retreat, studier, enkelhet, arbete och lydnad. För postulanten handlar det om 
att börja öva sig i att följa en regel, utifrån intentionen om att detta skall tillämpas under 
resten av dennes liv. Det finns en provisorisk och enkelt utformad basregel som postulanten 
kan anta som sin under prövotiden.37  
 När man blir upptagen till novis och därmed också formell medlem av Orden skall man ha 
utformat en personlig levnadsregel som man lovar att hålla under ett år. Varje år skall 
medlemmarna inom området samlas till ett stormöte, som kallas kapitel, och då skall man 
förnya sitt löfte om att hålla regeln. Regeln utarbetar man tillsammans med en andlig 
vägledare, som i förväg godkänts av Orden, och den anpassas till individens personliga 
levnadsförhållanden så att den kan hållas. Om individens levnadsförhållanden förändras eller 
att man inser att man inte kan följa de uppsatta målen, kan personen ändra sina åtaganden i 
regeln i samråd med den andlige vägledaren inför det årliga kapitlet. Tanken med regeln är att 
den skall ge stöd åt individen, i det som omfattar ordenslivet, och inte ge ett dåligt samvete 
och en upplevelse av misslyckande. Då man slutligen avlägger sitt livstidslöfte till Orden 
lovar man att, för resten av sitt liv, hålla sin regel ett år i taget. På olika sätt och vid olika 
tidpunkter redogör man, för olika nyckelpersoner inom Orden, för hur arbetet med regeln 
upplevs.38 
 

                                                
34 Den Helige Franciskus´Tredje orden inom Svenska kyrkan – FTO, u.å. 
35 Third Order (European province) Society of saint Francis, The Manual, The Rule of the Third Order of the 
Society of Saint Francis, 2001. The Third Order. European province, Society of S Francis, Training note no 11. 
The Structure of the order, otryckt skrift, 2000. 
36 Manuale, s. 27-28. Se bilaga 6.2. 
37 Se bilaga 6.3. 
38 Manuale, u.å., s. 27-28. 



  

 - 13 - 

2.4 TO:s mål  
Inom Orden vill man leva enligt evangeliet om Jesus Kristus, inspirerade av den helige 
Franciskus. Man vill genom sina liv försöka förmedla Guds levande ord till alla andra 
människor. Ordagrant är målet för Orden enligt följande citat: 
 

… att göra vår Herre, Jesus Kristus känd och älskad överallt, som broder Franciskus gjorde, att 
sprida en anda av broderskap och att leva enkelt. Detta är den lydnad som Evangeliet ålägger oss 
och som formar våra liv och attityder.39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                
39 Manuale, u.å., s. 2. 
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3 Undersökning 
För att få en klarhet och någorlunda bra bild av min frågeställning om huruvida en religiös 
orden som F.T.O. kan vara förenlig med Svenska kyrkan utgörs undersökningens inledande 
del av en deskriptiv redogörelse för den kyrkohistoriska utvecklingen i samband med 
reformationen. Den relativt stora omfattningen av redogörelsen motiveras med att den ger en, 
för arbetet, tydlig utgångspunkt och viktig förståelse för den vidare analysen. 
  
3.1 Reformationshistoria  
Den epok under 1500-talet som kommit att kallas för reformationen innebar bland annat för 
Sveriges del att man successivt gick från att vara en del av den romersk-katolska kyrkan till 
att bli en självständig evangelisk-luthersk bekännelsekyrka.40 Den andliga inspirationen fann 
man främst hos den tyske teologen Martin Luther (1483-154641) och den lutherska teologin 
som presenterades i början av 1500-talet.42 Teologin, som även kommit att kallas för den 
reformatoriska upptäckten, kan i all enkelhet sägas vara svaret på frågan: ”Hur skall jag finna 
en nådig Gud? ”och som Martin Luther brottades med då han levde som munk i ett 
augustinerkloster.43 Svaret på frågan kom den dag då Luther upptäckte att det inte var genom 
att be, vaka och fasta allt mer som han fann nåd hos Gud, utan att som det står i Bibeln, att 
den rättfärdige skall bli rättfärdig endast genom att tro.44 Tidpunkten för denna nya upptäckt 
kan inte kopplas till ett exakt datum utan får, enligt lutherforskarna, placeras in under tiden 
1513-1518.45 Luthers intention var aldrig att skapa en kyrklig splittring utan endast visa på 
vissa missbruk som han ansåg hade insmugits i kyrkan och hennes liv. 1517 lät han framföra 
95 teser som tydligt tog avstånd från den avlatshandel som gjorde gällande att man genom 
pengar eller andra former av prestationer skulle kunna ”köpa” Guds förlåtelse. Kyrkans svar 
lät inte vänta på sig utan 1521 bannlystes Martin Luther och var därmed utesluten ur den 
romersk-katolska kyrkans gemenskap.46 Det politiska läget i Tyskland var med och bidrog till 
reformationens fortsatta framfart då en hel del furstar, borgare och bönder såg klara 
ekonomiska fördelar av en brytning med kyrkan.47  
 Kejsare Karl den V utlyste 1530 en riksdag i Augsburg vars främsta syfte var att försöka få 
de tyska furstarnas stöd för att kunna stå emot det påtagliga hotet från de angripande turkarna, 
som redan belägrade Wien. För att nå denna enhet och få stöd ansåg kejsaren att han behövde 
häva den religiösa splittring som successivt utbredde sig allt mer i hans rike.48 De städer som 
anslutit sig till lutherdomen hade bemöts bryskt av kejsaren som nu såg med tillförsikt fram 
mot en eventuell fredlig förhandling och en luthersk bekännelse- och försvarsskrift, den 
augsburgska bekännelsen. Denna framarbetades och presenterades för kejsaren av de 
lutherska ständerna.49  
 
3.1.1 Svensk reformationshistoria 
Som augustinermunk hade Luther uppdraget att undervisa vid Wittenbergs universitet och vår 
svenska store reformator, Olaus Petri (1493-1552)50, var en av de studenter som hade 
möjlighet att bevista en del av hans föreläsningar, vilka allt efterhand gick mer och mer i den 

                                                
40 Ekström, 1999, s. 14. 
41 Ekström, 2004, s. 11. 
42 Svenska kyrkans bekännelseskrifter, 1985, s. 9.  
43 Aurelius, 1995, s. 20. 
44 Tergel, 1973, s. 292. 
45 Aurelius, 1995, s. 20. 
46 Tergel, 1973, s. 297-303. 
47 Tergel, 1973, s. 306-307.  
48 Gerhardsson och Persson, 1984, s. 139. 
49 Svenska Kyrkans Bekännelse skrifter, 1985, s. 16-17. 
50 Ekström, 2004, s.11. 
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reformatoriska upptäcktens anda.51 Som vi framställt ovan riktade Olaus Petri skarp kritik mot 
klosterväsendet. Han ansåg att fenomenet saknade all slags förankring i Bibeln och att det var 
fråga om gärningsfromhet, vilket stred mot den reformatoriska tanken om att rättfärdigheten 
vinns genom tron allena.52 Efter Olaus Petris studietid i Wittenberg (1516-1518) blev han den 
främste lutherska förespråkaren i Sverige. Hans reformatoriska idéer föll väl hos Gustav Vasa 
(1496-1560)53 som allt sedan sitt trontillträde 1523 och Västerås riksdag 1527 kämpat för att 
stärka furstestaten och dess trängda ekonomi genom att få makt över kyrkan och dennes 
egendomar.54 Vid riksdagen i Västerås 1544 lär Gustav Vasa för första gången ha förklarat 
Sverige för att vara ett evangeliskt rike.55  
 Då Erik XIV (1533-1577)56 hade tillträtt som landets konung57 fortsatte han den 
reformatoriska utvecklingen som Gustav Vasa hade påbörjat med Guds ord som den 
viktigaste norm för den Svenska kyrkans bekännelse.58 Ärkebiskop Laurentius Petri (1499-
1573)59 hade allt sedan sitt tillträde 1531 arbetat fram ett förslag till en samlad svensk 
kyrkoordning. Gustav Vasa och hans son Erik XIV ville inte veta av en sådan ordning. Det 
var först efter att Erik XIV:s bror, Johan III (1537-1592)60 hade tillträtt vid makten 1568, som 
man slutligen kunde utge Kyrkoordningen av 1571.61  
 Efter att Laurentius Petri hade avlidit började kung Johan III att intressera sig alltmer för 
en väg tillbaka mot en kyrklig enhet i Europa. Orsaken bakom denna strävan kan ha varit 
många men jag vill här betona två viktiga orsaker.  Johan III var gift med en polsk kvinna, 
Katarina Jagellonica, vilken sägs ha påverkat honom mot en reformkatolsk ordning samt att 
han hade varit i England och fått impulser från den Anglikanska kyrkan, vilken starkt 
fokuserade på liturgin.62 Han lät skriva en ny kyrkoordning, Nova ordinatia (Den nya 
kyrkoordningen). Den gavs aldrig ut men det gjorde dock hans mässordning med namnet 
Liturgia, även kallad ”Röda Boken” på grund av sitt omslag. Förändringarna i dessa båda 
böcker gällde främst liturgiska moment och de hade en tydlig prägel av den katolska kyrkans 
liturgi. Det man hade sagt under kyrkomötet 1572, att man skulle söka hindra oenighet och 
trostvister, detta hade nu omkullkastats genom kungens försök att återfinna enhet mellan den 
katolska kyrkan och kyrkan i Sverige.63   
 Hertig Karl (1550-1611)64tog avstånd från kungens nya mässordning och hans hertigdöme 
kom att fungera som ett slags friområde för dem som anslöt sig till hans kritik mot kungen. 
1582 kom dock hela situationen att förstärkas då Johan hade fått 1582 års riksdag att deklarera 
att den nya mässordningen skulle tillämpas i hela riket inklusive hertig Karls domäner.65 Den 
17 november 1592 avled Johan III och nu antog den liturgiska striden en ny fas. Johans son 
och tronföljare, Sigismund (1566-1632)66, som var kung i Polen och trogen katolik var den 
som nu skulle inta tronen i Sverige. En rädsla uppkom nu att han skulle försöka återföra den 
Svenska kyrkan till den katolska kyrkan.67 Detta hot anses dock vara väl övertolkat då man 

                                                
51 Tergel, 1973, s. 292.  
52 Berntsson, 2003, s. 191-195. 
53 Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 390. 
54 Tergel, 1973, s. 333, jfr Ekström, 2004, s. 11-12. 
55 Holmqvist, 1953, s. 30. 
56 Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 256. 
57 Detta skedde 1560, Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 256. 
58 Holmqvist, 1953, s. 36. 
59 Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 625. 
60 Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 495. 
61 Confessio Fidei, 1993, s. 142. 
62 Holmqvist, 1953, s. 46-47 
63 Confessio Fidei, 1993, s. 143-144. 
64 Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 528. 
65 Confessio Fidei, 1993, s. 144. 
66 Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, s. 981. 
67 Cnattingius, 1943, s. 66. 
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menar att Sigismund redan år 1595 hade gett upp sina planer på att rekatolicera Sverige, samt 
att man inte kan se några sådana tendenser i de samtida akterna om det väntade trontillträdet 
av Sigismund.68  
 Man planerade nu för ett fritt koncilium där man kunde behandla de kyrkliga frågorna för 
att söka vinna den enhet och den frid som man så väl behövde inför Sigismunds eventuella 
trontillträde. Hertig Karl tillsammans med ledande kyrkomän arbetade för att man snarast 
skulle kalla till ett kyrkomöte som skulle kunna förhindra att landet skulle drabbas av värre 
stridigheter än vad man redan hade drabbats av.69 Den 9 januari kallade man till ett kyrkomöte 
i Uppsala med början den 25 februari 1593. Mötet skulle behandla frågor om läran, 
ceremonierna, ordningen och ärkebiskopsval.70 Det var endast biskopar och präster som fick 
delta i mötet men riksstyrelsen fick ha representanter närvarande. 306 präster inklusive 
biskopar från de olika stiften, åtta riksråd som var med till och från, samt hertig Karl som 
fanns i sitt slott i Uppsala.71  
 
3.1.2 Uppsala möte 1593 
Vi kan se att det som är grunden till Uppsala möte 1593 har sin tydliga grund i att försöka 
skapa enighet inom den kristna tron för att på detta sätt uppnå fred och frid, samt att man ville 
befästa en garanti för att den allmänkyrkliga tron fortsättningsvis skulle komma att vara 
gällande i det Svenska riket. Kyrkomän och världsliga ledare slöt sig alltså samman för att 
värja sig mot det hot som förelåg om att rekatolicera den Svenska kyrkan, ett hot som kung 
Johan III och hans anhängare stod för. Man ansåg att den katolska kyrkan hade frånfallit från 
den allmänkyrkliga tron genom att tillämpa, de av människan införda, vissa former av 
liturgier och andra bruk. De hade också infört läror utifrån en tro som, enligt dem som stod 
bakom Uppsala mötets beslut, inte var grundat i Guds ord.  
 
3.1.3 Uppsala mötets beslut 
Det mötesbeslut som man antog vid Uppsala möte kan grupperas i två delar. Den första delen 
handlar om den grundläggande trosbekännelsen, vilken kan indelas i tre delar: 1. Skriften är 
Guds Ord och den är grunden för tron och den skall fungera som skiljedomare då lärotvister 
uppstår. 2. De tre gammalkyrkliga trosbekännelserna och den oförändrade augsburgska 
bekännelsen från 1530 bejakas som summan av tron. 3. Man bejakade också tron såsom den 
formulerats och gestaltats i Kyrkoordningen 1571, och som antogs vid konciliet i Uppsala 
1572.  
 Den andra delen handlade om samtidens stridsfrågor inom kyrkan: 1. Olika bruk vid dop 
och mässfirande 2. Johan III mässbok ”Röda boken” förkastades 3. Frågor om kyrkotukt. 
Mötesbeslutet avslutades, på samma sätt som Kyrkoordningen 1571, med att påpeka att om 
beslutet saknade något skulle man kunna komplettera med detta i framtiden.72 
 
3.1.4 Sveriges kyrkolag 1686  
Här ger jag en kort och övergripande redogörelse för den kyrkolag som kom till 1686 och som 
var i bruk till och med 1993 då 1992 års kyrkolag togs i bruk.73 Alltså var 1686 års kyrkolag 
den gällande för Svenska kyrkan vid tiden för F.T.O. s grundande på 1970-talet. 
 I inledningen till lagen ges först en kortfattad historisk redogörelse från tiden då den 
kristna tron började spridas i Sverige, hur tron förkunnades genom okunniga präster och 
mottogs av enfaldiga människor och hur detta ledde till tomma ceremonier och 

                                                
68 Hermerén, 1944, s. 187. 
69 Confessio Fidei, 1993, s. 145. 
70 Confessio Fidei, 1993, s. 145. 
71 Confessio Fidei, 1993, s. 146. 
72 Confessio Fidei, 1993, s. 162-164. 
73 Ekström, 1999, s. 18. 
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helgontillbedjan, ända tills tiden då Gustav Vasa började lägga grunden införde den sanna, 
rena och rätta evangeliska läran. Man skriver vidare att då den falska läran fått härja fritt 
under så lång tid kunde detta inte utrensas direkt, utan en långdragen kamp om läran hade sett 
sin dager. 1571 författades en kyrkoordning som ville stärka den evangeliska utvecklingen i 
landet och för att förhindra de påtagliga hoten om en återgång till den katolska tron kallades 
det till ett möte i Uppsala 1593. Där befäste man vad kyrkan i Sverige bekände sig till genom 
att anta ett beslut. Mötesbeslutet fick inte sådana totala verkningar som man hade hoppats, 
skriver man, då konungen själv inte var helt för det man beslutat, samt att de katolska 
anhängarna fortsatte att kämpa för sitt i församlingarna. Genom denna inledande redogörelse 
har man visat på varför 1686 års kyrkolag antagits. Alltså för att främja den sanna, rena och 
rätta evangeliska läran, vilket är Gud behagligt i hans kyrka och församlingar.74  
 Kyrkolagen 1686 säger att man i Sverige skall bekänna sig till: Guds ord såsom det är 
framlagt i gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, vilka är 
sammanfattade i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbekännelsen, samt i 
den oförändrade augsburgska bekännelsen av 1530 och bejakade och erkända i Uppsala mötes 
beslut år 1593, och förklarad och kommenterad i konkordieboken.75 Enligt Kyrkoordning 
2005 är detta fortfarande Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse men med tillägget: … samt 
i andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.76  
 Kyrkolagen 1686 säger också att alla som tillträder något läroämbete inom kyrkan, eller 
vid skolor har att avlägga ed till ovan nämnda lära och trosbekännelse och de får inte sprida 
några villfarelser som strider mot läran och bekännelsen. Fri religionsutövning medges till 
höga män och dess sändebud från andra länder, men de får endast utöva sin religion inom sina 
väggar. Människor som är i Sverige för att t.ex. bedriva handel eller hantverk eller andra 
näringsmedel har rätt att kvarstå i sin religion så länge de sköter det i stillhet och inom sina 
väggar. Deras barn skall dock fostras till den sanna, rätta kristna läran enligt den oförändrade 
augsburgska bekännelsen. Man säger också att de ceremonier (liturgier) som man brukat i 
gudstjänsten skall behållas och att det kommer an på biskopen med domkapitlet att bestämma 
om ändringar skall göras. Dock skall man komma ihåg att inget av dessa bruk är på något sätt 
saliggörande.77  
 
3.1.5 En fördjupad förklaring till klostrens upplösning under reformationen i Sverige 
Martin Berntson har i sin avhandling, Klostren och reformationen, undersökt hur och varför 
klostren och konventen i Sverige upplöstes.78 Upplösningen av klostren nåde sin kulmen den 
22 oktober 1595 då det utfärdades en stadga vid Söderköpings riksdag som innebar att all 
katolsk gudstjänst skulle upphöra, samt att de sista nunnorna i Vadstena skulle lämna deras 
birgittinska kloster.79   
 Berntson skriver att det inom reformationsforskningen på senare tid har efterfrågats allt 
mer av förklaringsmodeller som baserar sig på både materiella och religiösa faktorer, dvs. 
skall man analysera 1500-talets reformationer bör det inte endast ske mot den religiösa 
förändringen utan man bör även titta på de sociala, politiska och ekonomiska sammanhangen.  
Berntson har därmed valt att i sitt arbete titta på statsmaktens materiella drivkraft och 
teologernas och statens ideologiska hållning till klosterväsendet under den aktuella tiden.80  

                                                
74 1686 års Kyrkolag, 1936, s. 1-4. 
75 1686 års Kyrkolag, 1936, s. 5. 
76 Kyrkoordning 2005, 2004, s. 14. Med andra dokument menas t.ex. gudstjänstböckerna: Den svenska 
kyrkohandboken, Den svenska psalmboken, Den svenska evangelieboken och En liten bönbok, Kyrkoordning 
2005, 2004, s. 84. 
77 1686 års Kyrkolag, 1936, s. 5-8. 
78 Berntson, 2003. Tiden för detta avgränsar Berntson till en period om ca 70 år (1523-1596). s. 11-13. 
79 Berntson, 2003, s. 11. 
80 Berntson, 2003, s. 17-18. 
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 För att genomföra sitt arbete har Berntson använt sig av en rad olika källtyper. Främsta 
källan är det svenska riksregistraturet som består av handlingar från det kungliga kansliet i 
form av brev, skrivelser, regeringsbeslut, fogdeinstruktioner med mera. Han har gått igenom 
biskop Hans Brask registratur, riksdagsakter, protokoll och kameralt material från klostrens 
förvaltning. För att få olika bilder har han analyserat klostrens egna brev och dokument, olika 
krönikor som är skrivna av olika intressenter med olika inriktningar på kyrkan, klostren och 
staten. Han har även tagit med källor som rör den folkliga protesten mot reformationen. Alla 
källor bearbetar Berntson med kritisk försiktighet, då de ofta kan ha framförts för olika 
maktsyften.81 
 Arbetet genomför Berntson genom att redogöra för de olika klostren och konventen, deras 
inre liv och besluten före, vid och efter Västerås riksdag gällande klosterväsendet. Han 
redogör för den svenska kyrkopolitikens utveckling i en evangelisk riktning och den betydelse 
det hade för de ledande kyrkomännen och vad det i sin tur hade för inverkan på 
klosterväsendet. Berntson lyfter även fram den sista tiden för Vadstena kloster med särskilt 
fokus på dess varande eller icke, under de riksdagar och möten som hölls 1593–95. Slutligen 
riktar han in sig på de olika upproren82 som skedde under den aktuella perioden där kritik mot 
klosterupplösningen framfördes.83 
 Här vill jag lyfta fram några av de viktigare slutsatserna som Berntson presenterar i sitt 
arbete:  

- Han är tveksam mot den forskning som hävdar klostrens andliga förfall vid 
medeltidens slut. Detta är en värderingsfråga. 

- Han kan inte se att det skulle ha funnits någon genomtänkt plan från statsmakternas 
sida före Västerås riksdag 1527 på att upplösa klostren. Detta i motsats till annan 
forskning, både nyare och äldre, som hävdar att Gustav Vasa skall ha haft en plan på 
att upplösa det svenska klosterväsendet före Västerås riksdag 1527. 

- Vissa kloster och konvent omvandlades till välgörenhetsinrättningar, där äldre och 
sjuka bröder även kunde stanna kvar. Andra revs och materialet användes till nya 
byggnationer, egendomen övertogs av statsmakten. 

- Att reduktionen av gods skulle ha varit bidragande till klosterupplösningen anses vara 
svårbedömt, dock var staten den stora vinnaren då de tog över de gods som klostren 
hade ägt. 

- Det finns exempel på hur statsmakten under en tid försökte få vissa kloster till att leva 
evangeliskt klosterliv. Det kan även ha varit vissa som anammat detta men då detta 
inte kan styrkas kan inte heller frågan om denna inriktning vara ämnat som ett 
temporärt eller permanent förslag. 

- Mycket kritik som riktades var teologiskt inriktad. 
- Två stora faktorer samverkade till de förändrade förhållandena för klosterväsendet: 1. 

Gustav Vasa skyllde, under Västerås riksdag 1527, staten och adelns dåliga ekonomi 
på kyrkan och klostren. För många frälsegods hade hamnat hos kyrkan, kyrkan 
fungerade som en stat i staten och sågs därmed som ett politiskt hot. 2. Den 
evangeliska reformationen, som i stort successivt tog avstånd från klosterlivet så som 
det bedrevs då.84   

 
3.1.6 Klostren och ordnarnas återkomst i Sverige 
Genom religionsfrihetslagen 1951 upphävdes förbudet mot klosterverksamhet i Sverige. För 
att grunda ett kloster krävdes dock att man ansökte och fick konungens tillstånd. 1961 sökte 

                                                
81 Berntson, 2003, s. 19-22 
82 Dalupproren 1525, 1527 och 1531, Västgötaherrarnas uppror 1529 och Dackeupproret 1542-43, Berntson, 
2003, s. 11. 
83 Berntson, 2003, s. 23-24 
84 Berntson, 2003, s. 324-334. 
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karmelitersystrar tillstånd för öppnandet av ett slutet kloster i Glumslöv och detta beviljades 
av konungen. Detta var den första och den enda gången ett sådant tillstånd söktes och 
beviljades. Klostervillkoret upphävdes vid riksdagen 1977.85 
 F.T.O. grundades 1974 och frågan blir då om de skulle ha ansökt om tillstånd hos 
konungen.86 I religionsfrihetslagen från 1951 sägs det att vid grundandet av ett kloster skall 
konungens tillstånd erhållas, men det sägs inget om att detta även skall gälla vid grundandet 
av en ordensgemenskap likt F.T.O.87 Vad jag kunnat se i AMFTO gällande tillblivelsen finns 
inga spår av ansökan för att grunda Orden hos Hans Majestät Konungen. Detta stämmer då 
också överens med vad Broomé och Cottin hävdar, dvs. att endast ett ordenssällskap ansökt 
om tillstånd under tiden för klosterparagrafen.  
 Om detta skall ses som ett brott eller ej mot Svenska kyrkan, blir här därmed en obesvarad 
fråga.  
 
3.2 Redogörelse och analys av källorna   
Mina primära källor i detta arbete utgörs av den korrespondens som finns bevarade i AMFTO, 
gällande den första tiden för F.T.O: s grundande under åren 1971–1974 och Ordens 
Manuale.88 Nedan presenterar jag sådant material som är aktuellt och primärt för detta arbete. 
Detta innebär att endast de källor och de fakta som berör området här behandlas. Fokus ligger 
alltså på sådana uppgifter som berör det centrala för Ordens tillblivelse och den dogmatiska 
analysen av primärkällorna görs utifrån SKB och KL 1686. Analysen görs löpande i 
framställningen. Då SKB består av flertalet skrifter som utgör det samlade verket av Svenska 
kyrkans bekännelsedokument anger jag för tydlighetens skull, då så föreligger, referensen till 
det specifika dokumentet i noten. Det skall också tilläggas att då det förekommer dogmatiska 
anmärkningar i analysen skall dessa som presenteras bara ses som tydliga och talande 
exempel inom sakfrågan och som anses vara särskilt viktiga i relation till arbetets syfte. Alltså 
gör jag inte anspråk på att ge en fullständig redogörelse för allt som nämns i de dogmatiska 
källorna, gällande de olika aktuella sakfrågorna i primärkällorna, vilket inte heller är 
nödvändigt för detta arbete, särskilt inte om de behandlar och står för samma dogmatiska 
innebörd, vilket ofta är fallet i båda verken.  
 
3.2.1 AMFTO 
Källorna utgörs av 12 stycken bevarade brev som utväxlats mellan TSSF/SSF och dem som 
var med under åren 1971–74 och grundade F.T.O. i Sverige. Korrespondensen behandlar 
diverse olika aspekter av ett liv i en ordensgemenskap. Av de tolv källorna är det endast i 
några av dem som jag till detta arbete har funnit relevant fakta och material.  
 Arkivmaterial nr 1 är den första dokumenterade kontakten som brevledes togs mellan de i 
Sverige som ville grunda TO i Sverige och TSSF/SSF i England.89 Källan saknar datering 
men i samband med mitt tidigare arbete om Orden kan vi ganska sannolikt anse att brevet bör 
vara författat någon gång mellan den 1 december 1971 och den 27 april 1972.90  
 I KL 1686 skriver man inledningsvis att man tackar för att Sverige blivit befriat från de 
villfarelser som kyrkan tidigare hade förkunnat. Man lyfter bland annat fram tillbedjan och 
ära utav helgon framför Kristus, som en sådan felaktig trosutövning.91 I vår källa kan vi inte 
på något sätt se att en tillbedjan av den helige Franciskus eller något annat helgon skulle vara 
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87 Wetterberg, 1956, s. 102. 
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aktuell. Huruvida man har som syfte att ära eller dyrka den helige Franciskus framför Kristus 
framgår intet av denna källa.  
 Brevet är skrivet på ett sådant sätt att det kan ses ha fungerat som ett slags instruktions 
eller vägledande material för dem i Sverige som ville bli medlemmar och genom det grunda 
TO i Sverige inom den Svenska kyrkan. 
 Författaren, som är br. John Charles SSF var vid den tiden kaplan för TSSF, skriver att det 
är viktigt att de redan från början formar bildandet av Orden mot att bli en svensk Tredje 
Orden som är lojal mot och verksam inom Svenska kyrkan. Han påpekar också att man ser 
fram mot detta med spänning, då de samtidigt skall bli medlemmar av SSF. Grunden till 
formandet av Orden skall de utgå ifrån den medsända engelska Tredje Ordens manual men de 
skall själva känna sig fria att se över vad som måste anpassas till den svenska situationen.  
 Detta påpekande, om att det är viktigt att de i Sverige som uttryckt sin längtan till ordens- 
gemenskapen skall vara lojal mot Svenska kyrkan, ger en viktig och vägledande antydan i 
detta första anslag som ges i bildandet av F.T.O. Huruvida detta efterlevdes vid tiden för 
grundandet är ju det centrala problemet i arbetet.  
 I AMFTO finns inte den engelska manualen sparad men jag har ändå, i samband med 
insamlandet av källmaterial till arbetet, funnit ett exemplar av The Manual of the Third Order 
of The Society of Saint Francis, part 1.92 Den är dock daterad 1975 och genom att jämföra de 
sidnummer br. John refererar till i Arkivmaterial nr 1 kan jag inse att det funnits en tidigare 
utgåva av manualen än den daterad 1975.93 Detta antagande gör jag också utifrån uppgifter 
som jag funnit vidare i mina källor.  
 I källa Arkivmaterial nr 8, som är daterad den 5 mars 1974 skriver författaren Giles till de 
initierade av TO i Sverige. Han avslutar brevet med att skriva att han med detta brev har 
medsänt några bilagor som han hoppas skall vara dem till hjälp i deras fortsatta strävan efter 
att leva franciskanska liv.94 Dessa bilagor finns inte sparade i AMFTO. Jag har dock på annat 
håll kommit över en källa som det finns all anledning till att tro att det är en av de bilagor som 
Giles medsänt i Arkivmaterial nr 8. Källan består av åtta stycken maskinskrivna A4 blad och 
är rubricerad Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles.95 Källan är ett 
manus till ett tal som Giles har hållit riktat till bröder och systrar i TO. I all enkelhet beskriver 
Giles vad deras Orden är och vad deras levnadsregel betyder. Till det specifika innehållet av 
källan återkommer jag längre fram i arbetet.  
 Vi kan dock anta, med ganska stor sannolikhet, att detta är en av de saknade bilagorna till 
Arkivmaterial nr 8 utifrån dess innehåll och syfte. På sidan sju refererar Giles till den 
engelska manualen då han talar om levnadsregeln. Han hänvisar till några sidor och till texten 
i manualen och vid en jämförelse med The Manual of the Third Order of The Society of Saint 
Francis, part 1, 1975, så överensstämmer sidorna med varandra. Utifrån detta kan vi dra den 
slutsatsen att det bör ha funnits en tidigare utgåva av denna variant av den engelska manuale 
än den jag funnit från 1975 då Giles brev var daterat den 5 mars 1974.  
 För att se om det kan ha funnits någon väsentlig skillnad mellan den tidigare manualen och 
den senare (1975) har jag sökt igenom de övriga källorna som finns bevarade i AMFTO 
mellan tiden för Arkivmaterial nr 1 och Arkivmaterial nr 8 (december 1971 och mars 1974). 
Dessa är benämnda Arkivmaterial nr 2–7. I dessa sex brev som källorna utgörs av finns det 
ingenting som pekar på att det skulle vara några större skillnader mellan den tidigare 
manualen och den senare. Om det skulle vara något viktigt som hade ändrats borde det ha 
nämnts i breven, särskilt Arkivmaterial nr 8 från Giles då han själv hänvisar med sidor till den 
senare manualen. Det framkommer inte heller att de i Sverige skall ha fått någon ny manual 
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som ersatt den som skickats i samband med Arkivmaterial nr 1, vars sidor inte 
överensstämmer med Giles hänvisningar till levnadsregeln.96  
 Alltså kan vi till största sannolikhet anta att The Manual of the Third Order of The Society 
of Saint Francis, part 1, 1975, överensstämmer med den tidigare utgåvan som saknas i 
AMFTO och som inte heller påfunnits på annat håll.  
 Det finns en svensk manual för Orden, Manuale För Den Tredje Orden inom The Society 
of Saint Francis (SSF), F.T.O. som dock saknar utgivningsår. Vid en jämförelse mellan den 
engelska manualen från 1975 och denna kan vi finna att den svenska varianten är en direkt 
översättning från den engelska varianten. I den svenska varianten finns det dock några tillägg 
gällande de särskilda svenska förutsättningarna vilket br. John Charles tydligt påpekar i 
Arkivmaterial nr 1 att svenskarna skall forma gemenskapen kring, för att vara lojala med den 
Svenska kyrkan.97 Vi återkommer längre fram i arbetet för att där se närmare på den svenska 
varianten av TO: s manual och vad den innefattar.  
 Vidare i Arkivmaterial nr 1 skriver författaren att i den engelska manualen finns Tredje 
Ordens regel, dess principer och ändamål som skall bilda den grundläggande delen av TO: s 
liv i Sverige. Br. John Charles trycker på att detta är något som är viktigt och att detta som 
står skall läsas mycket uppmärksamt. Han påpekar att den organisatoriska biten inte är det 
primära utan att till detta får de återkomma längre fram. Han påpekar också, vad det gäller 
medlemskapet i TSSF, att det inte är några problem då Svenska kyrkan står i interkommunion 
med den engelska kyrkan.  
 Han skriver vidare att alla som skall bli medlemmar i orden skall utforma en personlig 
levnadsregel. Levnadsregeln skall sedan utgöra den grund som den enskilde skall avlägga sitt 
ordenslöfte utifrån. Först skall de som är intresserade, såsom postulanter, leva med en 
provisorisk regel, för att sedan, om man önskar fortsätta leva sitt liv med stöd av regeln, 
upptagas som noviser i Orden.98  
 Br. John Charles, skriver sedan vidare att han skall komma till Sverige för att hjälpa de 
intresserade att fastställa deras personliga levnadsregler inför novisupptagningen men först 
skall de alla skicka ett exemplar av den provisoriska regeln till honom.  
 Vad det gäller levnadsregelns utformande och innehåll, skriver br. John, att namn och 
adress skall skrivas överst på ett papper och sedan skall de personligt utforma och skriva ned 
vad de vill lova att hålla i sina liv utifrån följande gemensamma bruk: 
 

1. Sakramentens bruk: Vilja och möjlighet till att fira nattvard. 
2. Annan bön: Minimum av tid för bön, samt eventuellt typ av bön. 
3. Självdisciplin: Skall vara godkänd av dennes personliga andlige ledare, t.ex. 
självförnekelse av mat, nöjen etc.  
4. Retreat: Om möjligt samlas medlemmar av TO för några dagars stillhet. 
5. Studier: Här anges ett minimum av tid för andlig, religiös eller teologisk läsning. Br. 
John frågar om det finns bibelstudium tillgängligt inom Svenska kyrkan. Studier skall 
också omfatta annan typ av läsning som ökar medvetenheten om den värld vi lever i. 
6. Enkelhet i livsföring: Här skall man uppge inkomst efter skatt samt hur mycket man är 
villig att ge till kyrkan och dess underhåll och arbete. 
7. Aktivt arbete för Guds rike: Här anger man vad man aktivt vill göra utöver sitt dagliga 
arbete. 
8. Andlig ledning: Under den första tiden är det bäst, menar Br. John Charles, att de alla 
står under hans ledning om inte särskilda önskemål finns. Sedan skall de som medlemmar 
ha en personligt vald andlig ledare som hjälper dem med deras liv utifrån deras regel.  
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Brevet avslutas med att br. John påpekar att levnadsregeln är en hjälp för att leva det kristna 
livet i en franciskansk anda och skall alltså inte ses som ett självändamål och om det nu är 
deras vilja att leva enligt evangeliet i den franciskanska andan, för att tjäna Gud och den 
Svenska kyrkan, då skall han göra vad han kan för att hjälpa dem. 
 I SKB finner vi tidigt ett liknande uttryck för vikten av att leva och kvarstå i det kristna 
tron och det kristna livet.99 I KL 1686 skriver man i kapitel II som behandlar predikan och den 
rätta gudstjänstens förrättande att det åligger varje präst att flitigt läsa Guds ord, att be om 
Guds nåd och upplysning för sin och församlingens skull. Församlingen skall andäktigt och 
flitigt förrätta sin gudstjänst, be och sjunga lovsång. De skall också ta del av Guds ord och 
sakramentens gåvor, de skall visa ödmjukhet och villighet till bot och detta inte endast i 
hjärtat och med munnen utan de skall även visa det genom att osjälviskt ställa sig till Guds 
tjänst och dyrkan.100 Detta kan kanske ses som en likhet med den intention som br. John 
skriver i brevet till de initierade i Sverige gällande deras vilja till att tjäna Gud, inspirerade av 
den helige Franciskus, enligt vad den Svenska kyrkan tror och lär.  
 Utifrån källorna i AMFTO kan vi alltså konstatera att det, inför grundandet av Orden i 
Sverige, var viktigt från Ordens håll i England att svenskarna redan från början planerade in 
de särskilda svenska förutsättningarna. Detta för att deras medlemskap i Orden inte skulle 
strida mot Svenska kyrkan. Vidare kan vi se att levnadsregeln och dess utformande är något 
som ses som primärt och grundläggande inför det förestående medlemskapet och Ordens 
grundande i Sverige.  
 Då levnadsregeln fungerar som en viktig och grundläggande del i medlemskapet skall vi 
nedan gå vidare för att se närmare på vad källorna säger om detta fundament. 
 
3.2.2 Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles 
I denna källa, som vi till största sannolikhet kan anta vara den bilaga som Giles refererar till i 
Arkivmaterial nr 8, får vi en ganska utförlig redogörelse för vad TO är och vad levnadsregeln 
betyder.101 Nedan ger jag en sammanställning av det som Giles skriver i det han själv kallar 
för ”… ett tal till tertiarierna”. Allt som jag refererar till är hämtat från källan och dess nio 
sidor till vilka jag inte ger specifika referenser i den löpande presentationen. 
 En orden, skriver Giles, består av ett antal människor som kallats av Gud för att leva sina 
kristna liv på ett särskilt sätt. Orden har därmed en särskild karaktär eller profil som skiljer 
den från andra etablerade ordnar. För att visa på dess särskilda profil har orden principer, en 
författning och en levnadsregel. I orden finns det olika grader av medlemskap för olika 
stadier. Det formella avläggandet av ett löfte utgör grunden för medlemskapet i orden. Giles 
summerar inledningen med att understryka nyckelord i ett ordensliv, som han ser det, ”kallade 
av Gud” och ”leva sitt kristna liv på ett särskilt sätt”.  
 En mycket viktig och avgörande dogm för den Svenska kyrkan är synen på 
rättfärdighetsgörelsen. I SKB markeras det tydligt att ingen människa skall tro att de på något 
sätt kan förtjäna sin rättfärdighet av Gud utan att rättfärdigheten bara kan vinnas genom tro på 
Jesus Kristus och hans frälsningsgärning.102 Ser vi på detta i förhållande till vad br. Giles 
skriver ovan kan det då tolkas som att de som kallats till ett liv i orden har en särskild 
ställning inför Gud. I och för sig kan vi inte kritisera Orden för att de påstår att de skulle 
utgöra ett slags samfund med anspråk på att ha någon slags särställning inför Gud. Vi får 
istället kanske bara se deras övertygelse om kallelsen till ordensgemenskapen som ett sätt att 
leva sitt liv på bland många inom kristendomen. 
 Giles skriver vidare att till en orden kallas människor för att leva sina liv och att det inte 
kan liknas med en klubb för människor som tycker om varandra eller som är intresserade av 

                                                
99 SKB, 1985, Den Athanasianska trosbekännelsen, s. 48.  
100 KL 1686, 1936, s. 8-9. 
101 Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles, u.å., AMFTO. Se ovan om källdiskussionen.  
102 SKB, 1985, Augsburgska bekännelsen, artikel IV, s. 58. 
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gemensamma saker utan en orden är något Gud kallar till och Gud skapar. Detta innebär att i 
en orden finner man ofta människor som inte har mycket annat gemensamt än denna särskilda 
ordenskallelse. Vad det gäller medlemmarnas olika bakgrund, andliga erfarenhet och behov 
innebär detta att det kan se väldigt olika ut mellan individerna i orden men att det för den 
skull alltid finns några gemensamma och grundläggande karaktärsdrag och förväntningar. 
Dessa drag och förväntningar lägger grunden till orden och dess särskilda framtoning som 
skiljer den från andra redan etablerade ordnar.  
 Att ordnarna skiljer sig från varandra redogör Giles för genom att referera till den bibeltext 
där aposteln Paulus beskriver kyrkan som en kropp som har många olika delar med sina olika 
särskilda funktioner.103 Ordnarna är en del av Guds mystiska skapelse, kyrkan, och är därmed 
med och utgör den helhet av olika grupper som uttrycker olika aspekter av vad det innebär att 
leva ett kristet liv. Grupperna tävlar inte mot varandras olikheter utan man kompletterar 
varandra.  
 För att kunna utgöra det ändamål som gruppen (orden) har att fylla måste, menar Giles, 
principer, en författning, en levnadsregel och sedvänjor finnas upprättade. En människa har 
vissa mer eller mindre uttalade regler eller principer som han eller hon lever sitt liv utifrån. 
Som exempel på där livsregler blir tydliga lyfter Giles fram studenter som delar lägenhet eller 
människor som ingår äktenskap med varandra och genom det behöver komma överens om 
vissa gemensamma regler eller förhållningssätt för att genom det få ett fungerande och ordnat 
liv som gynnar dem båda. Ordensgemenskapen har också att överenskomma om 
gemensamma regler och sedvänjor för att på så sätt kunna sträva mot det gemensamma mål 
som finns i orden. Dessa regler och principer utgör sedan den grund eller standard som varje 
individ, som kallats till orden, vill forma sitt liv mot. Reglerna och principerna definierar 
alltså de idéer som orden strävar mot och genom dessa ges ordens särskilda karakteristika som 
även kan uppfattas av dem som är utomstående. Giles skriver att man i TO har samlat dessa 
principer och regler i det man kallar för ordens Manual.  
 I en orden tillämpar man olika grader av medlemskap för olika stadier av ansvarighet och 
tillväxt. Medlemskapet utrycks på så vis att individen avlägger ett löfte till orden. Olikheterna 
i medlemskapet förklaras av Giles genom att han refererar till de olikheter som naturligt finns 
hos elev och lärare, mellan lärling och mästare. Orden bestämmer hur en person kan bli 
medlem och vilka ansvarsförpliktelser de olika graderna i medlemskapet innebär. För inträde 
och för utträde finns särskilda regler och vid intagning och förnyelser av löftena finns det 
särskilda ceremonier.  

 
Under dessa ceremonier avlägger medlemmen ett löfte inför Gud och inför sina bröder och systrar, 
han förklarar vad han har för avsikt att göra och lovar att uppfylla löftet. Detta är det viktigaste 
ögonblicket för den enskilde medlemmen och för orden, då det visar deras ömsesidiga överlåtelse 
till varandra.104  

 
Giles skriver också att genom det avlagda löftet är medlemmen förpliktigad att följa 
ordenskapitlets auktoritet och ledning. Vad det gäller den information som ges om att det 
finns regler även för utträde ur Orden går Giles dock inte in djupare på det än vad jag ovan 
redogjort för. Det var dock bra anser jag att han här nämnde att den möjligheten fanns som en 
vetskap för de blivande svenska medlemmarna.  
 Giles summerar genom att säga att en orden är en grupp människor som kallats av Gud för 
att leva sina liv på ett särskilt liv i kristen anda. I inträdandet i orden antar de en viss disciplin 
gällande levnadssätt och vissa förpliktelser mot en viss auktoritet. Detta görs inte för att 
begränsa individens liv utan görs istället utifrån en övertygelse om detta kan hjälpa dem att 
vara helt fria till att svara på denna särskilda Guds kallelse som individen upplever sig ha fått. 

                                                
103 1 Kor 12:12-31, Bibel 2000, min anm. 
104 Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles, u.å., s. 3, AMFTO. 
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Den auktoritet som medlemmen har att lyda inom orden är, betonar Giles, inte så mycket en 
disciplinär auktoritet som en pastoral.105 Som medlem binder man sig till orden för att få stöd 
och hjälp.  
 Gils skriver sedan att det inte är för sin egen skull som man går in i orden och binder sig 
till vissa löften utan att detta görs för Jesus Kristus som själv levde i lydnad till Guds ord. 
Detta utvecklas inte något mer utan står lite för sig själv och hade enligt min mening kunnat få 
förklaras lite mer för att försöka förtydliga ett så pass viktigt konstaterande som det ändå är. 
Möjligen finns det en poäng från Giles sida att inte försöka förklara påståendet mer än vad 
han gör genom sitt tydliga konstaterande.106  
 Enligt SKB påpekas det att tron frambringar goda ”frukter” i människans liv och att detta 
goda skall bejakas av den troende på så sätt att hon gör goda gärningar för att det är Guds 
vilja. Detta skall dock inte ses som ett sätt att förtjäna Guds nåd utan att detta sker endast 
genom att tro på Jesus Kristus och genom det förlåts människans alla synder och 
rättfärdigheten vinns.107  
 Detta som nämnts hitintills i brevet kan vara gällande för alla ordnar men vidare ges 
information om något av det som gäller specifikt för en franciskansk orden. Giles skriver att 
ett liv i franciskansk anda är ett liv som leder mot Jesus Kristus och inte bort från honom. Han 
menar att många människor inte behöver inspireras av Franciskus (eller för den delen av 
någon annan) för att kunna närma sig Jesus men för andra kan en person likt Franciskus vara 
en god hjälp för att på så sätt komma Jesus närmare. Den bild Franciskus visar upp av Jesus är 
en bild som vissa känner sig dragna till och som de vill dela med andra som känner lika för 
bilden. För dem som känner sig tilltalade av bilden som Franciskus ger, kan de genom att se 
på hans liv få inspiration till hur man kan leva sitt liv så att det på ett särskilt sätt känns rätt 
och riktigt. 
 I SKB skriver man att helgon inte skall dyrkas men att de kan ”bli ihågkomna” som goda 
förebilder i det kristna livet. Den kristna människan kan alltså se på ett helgon och ta henne 
eller honom som förebild för sitt eget kristna liv. Detta handlar då primärt om de goda 
gärningar och den starka tro som helgonet är känt för. Strävan efter att efterlikna goda 
gärningar och god tro skall göras i enlighet med den kallelse som alla kristna har att bejaka. 
Man betonar dock att all slags form av tillbedjan eller åkallan av helgon skall förkastas. Ett 
helgon skall inte ses som någon förmedlare mellan människan och Gud.108  
 Som jag skrev ovan ställs frågan ofta, då jag kommer i samtal om F.T.O. med någon, om 
hur det kan vara möjligt med en helgoninspirerad orden inom den Svenska kyrkan. Frågan 
ställs troligtvis utifrån en etablerad föreställning av att all slags samröre med helgon inom den 
Svenska kyrkan eller kanske alla kyrkor som efter reformationen bekänner sig som 
evangelisk-lutherska inte får förekomma. Speglar vi denna bild mot det Giles presenterade 
gällande Ordens förhållande till helgonet den helige Franciskus och vad SKB säger om 
helgondyrkan kan jag inte se något som skulle ha kunnat utgöra ett hinder för att F.T.O. 
etablerades inom den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan.  
 Giles ger sedan en bild av hur han ser på Franciskus, för vilken jag här bara återger en 
något kortfattad sammanställning av. Han utgår från Franciskus syn på skapelsen där Jesus är 
hela jordens Herre och Konung och att detta inte bara gäller människan utan detta omsluter 
allt som är skapat. Franciskus såg i allt skapat Guds verk och för detta prisade han Gud. Det är 
genom att se detta tydliga samband mellan Gud, oss själva och hela Guds skapelse som vi, 
skriver Giles, kan bli helt förbundna med hela skapelsen för att så kunna utöva omsorg om 
den och allting på ett rätt sätt. Hos Franciskus fanns det en längtan att vara nära Gud och det 

                                                
105 Med pastoral menar Giles troligtvis sådant som rör församlingsvård, min anm.  
106 Vad poängen skulle bestå av anser jag mig inte vara behjälpt av att veta för detta arbete vilket lett till att jag 
valt att inte fördjupa mig mer i det. 
107 SKB, 1985, Augsburgska bekännelsen, artikel VI, s. 58. 
108 SKB, 1985, Augsburgska bekännelsen, artikel XXI, s. 66. 
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tog sig uttryck genom tillbedjan, tacksägelse, ånger och förbön. Hans liv ”var bön” och man 
kunde även se vissa liknande drag som fanns hos Jesus själv när han levde här på jorden. Det 
fanns också en längtan till att ibland leva livet ensam i ödemarken och en längtan till att tjäna 
behövande, fattiga och sjuka.  
 Giles skriver att de som lever i en franciskansk anda, att de lever med bönen som dagliga 
inslag och med viljan av att leva i spänningen mellan att dra sig undan i ensamhet med Gud 
och att tjäna mänskligheten. Som franciskan visar man sig genom att svara på andra 
människors utsatthet av olika slag, oberoende av om de är rika eller fattiga, lyckliga eller 
sorgsna, intelligenta eller enfaldiga, man vill tjäna hela skapelsen genom att hjälpa, genom 
förbön och/eller direkt hjälp. 
 Att leva med en vilja likt den Franciskus visar på och som det redogörs för i källan är inte 
helt olik den intention som lyfts fram i KL 1686. Där skriver man att alla skall beflita sig med 
att komma samman i kyrkan och att man skall bekänna sin synd.  Man skall ta del av Guds 
ord och det som predikas och fira nattvard. Förbön skall bedjas och främst då för de sjuka.109  
Giles vänder sig sedan till manualen för att se vad den säger om vilka krav SSF ställer på sina 
medlemmar. Här får vi anta, trots att han säger SSF och inte specifikt TSSF, att han bara 
riktar sig mot TO då hela talet/brevet är riktat mot bröderna och systrarna i TO. Att 
principerna kan vara gällande för hela SSF är också en klar möjlighet som jag inte vill 
utesluta här. Först nämner han de principer Orden anammat. Enligt Orden har Gud kallat 
medlemmarna till ett liv i efterföljelse med ödmjukhet, glädje och kärlek som särskilda 
kännetecken och att detta uttrycks genom bön, studier och arbete i en anda av fattigdom, 
kyskhet och lydnad. I den ceremoni där löftena avläggs ges också ett klart uttryck för de 
skyldigheter och det ansvar som medlemmen har att sträva mot då hon eller han tas upp i 
Orden och det är att försöka forma sitt liv i enlighet med den förebild som finns i Jesus 
Kristus genom att följa den helige Franciskus av Assisis levnadsexempel. 
 

Medlemmarna av den Tredje Orden vill medan de lever ute i världen tjäna Herren Jesus med bön, 
studier och aktivt arbeta för hans rike. De försöker liksom den helige Franciskus, att göra 
ödmjukhet, kärlek och glädje till grundton i hela sitt liv. De ställer upp inför sig sin ordens tre 
syften; Att sprida kunskap om Kristus och kärleken till honom, att främja bröderskapet110 
människor emellan och att leva i en anda av fattigdom. När vi lever för dessa idéer, så lever vi vårt 
liv som en franciskansk orden.111  

 
Giles redogör sedan för Levnadsregeln och dess innebörd vilken utgör en av den viktigare och 
centralare delen i ordenslivet.  Den är avsedd för att vara ett stöd och en hjälp till vägledning 
för medlemmen i Orden. Den redogör för vissa viktiga ting som man inom det kristna livet 
anser vara viktigt för att kunna växa och utvecklas som kristen. Den fungerar som en slags 
”levnadsplan” eller det mönster som medlemmen följer i sitt dagliga liv. För att förklara den 
använder sig Giles av bilden av förberedelsen av en trädgård där man planerar för träd, 
grönsaker och buskar på olika platser för att få så bra och fungerande trädgård som möjligt. 
Sedan arbetar man omsorgsfullt och långsamt i trädgården under åren som går, man gör 
smärre justeringar utifrån praktiska erfarenheter, men dock så kvarstår den första 
övergripande planeringen som ger stadga och funktion till trädgården i hela sitt sammanhang 
för att den på så sätt skall kunna uppfylla sitt tänkta syfte med att ge grönsaker att ätas, träd 
för skugga och blommor att njuta av.   
 ”Uttryckandet av vårt liv i Tredje Orden sker huvudsakligen genom vår levnadsregel. Det 
är därför man fäster så stor vikt vid den”, skriver Giles. Genom regeln delar alla 
medlemmarna något gemensamt samtidigt som den ger uttryck för vars och ens personliga liv 
i Orden. Medlemmarna har varje år möjlighet att granska deras liv i relation till regeln och 
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dess föresatser för att se något om hur deras liv har gestaltat sig under det gångna året. Varje 
år skall också medlemmen på nytt avlägga löfte under bön om Guds nåd och välsignelse för 
fortsatt lydnad efter den uppsatta regeln.  
 Giles ger sedan en presentation av de viktiga punkterna i levnadsregeln och hur det går till 
när en medlem utformar sin regel.  
 Först påpekar han att levnadsregeln beskriver vissa andliga områden inom det kristna livet 
som Orden anser vara av vikt för medlemmarna att följa. Sedan ges föreskrifter om vilka slags 
olika andliga övningar medlemmen bör utöva inom varje enskilt område. Giles skriver att det 
här kan vara lätt att bli förvirrad och avskräckt genom att se på det ganska strikt formella 
uppräknandet av de olika områdena och övningarna men att allt till sist faktiskt handlar om en 
högst personlig relation till dessa punkter. Vad det gäller det strikta uppräknandet som kan 
kännas skrämmande menar nog Giles framställningen i manualet då det inte känns igen i vår 
källa. Han redogör sedan för de olika områdena och vad de innebär på ett sätt som kanske 
upplevs som lite mer lättsamt och inte så strikt formellt som i manualen, vilket han själv 
troligen var något kritisk mot.  
 För att strukturera de olika andliga områdena har jag valt att här framställa dessa i den 
ordning som Giles presenterar dem, men dock med komplementet av en numrerad ordning för 
en något tydligare överblick, samt har jag valt att kursivera och inleda ordets 
begynnelsebokstav med versal. 
 1. Först och främst förväntar sig TO att tertiarierna skall ha sitt fokus inriktat på en kristen 
disciplin omkring Nattvarden. Nattvarden fungerar som ”hjärtat” för ordensmedlemmarna i 
deras andliga liv. Regeln bör koncentreras kring denna då den försäkrar att den sammanfogar 
den kristne med Kristus själv och hans kropp, kyrkan.  
 Enligt KL 1686 skall prästen undervisa församlingen om nattvarden och dess innebörd. 
Nattvarden skall tas emot för att styrka tron och för själens eviga salighet.  De skall också 
uppmuntra till ett flitigt mottagande av nattvarden, åtminstone tre till fyra gånger per år. Om 
någon inte mottar nattvarden under ett år skall denna inte längre kallas för kristen.112 Det sägs 
att man skall dela ut nattvardens sakrament så ofta som församlingens ledamöter bestämmer 
och att de i de stora församlingarna skall sträva efter att åtminstone fira nattvard varannan 
eller var tredje söndag. Nattvarden skall inte uppskjutas till de stora högtiderna eller till 
bönedagarna.113 I SKB säger man att mässan skall firas med största vördnad och att 
nattvarden skall mottas av den som är rätt förberedd. Nattvarden är, påpekar man, instiftad av 
Kristus och skall firas till hans åminnelse.114 
 Det vi ovan ser är att man inom F.T.O. lägger stor vikt vid nattvarden och att detta bruk 
försäkrar, som man skriver, en sammanfogning med Kristus själv. KL 1686 säger nästan 
detsamma då man påpekar att om man inte tar emot nattvarden under ett år, då är man inte en 
kristen. Att KL 1686 även trycker på att nattvarden skall brukas ofta kan vi se stå i samklang 
med det Orden framhäver här i vår källa. Det sägs också i SKB att nattvarden är given för att 
kunna nyttjas dagligen som kraft till tron och mot sådant som vill dra den kristne från Gud.115 
Denna tydligt givna anvisning, om att nattvarden med fördel kan och skall nyttjas så ofta som 
dagligen av den kristne, ger kanske oss en viss förklaring till att TO: s deklaration om en 
utarbetad nattvardsdisciplin har fått den främsta prioriteringen för medlemmens och dennes 
liv som kristen och tillhörig Orden. 
 2. För att hjälpa medlemmen till dagligt stöd och förberedelse för firandet och mottagandet 
av nattvarden förväntas det att tertiariern tillämpar såväl enskild som gemensam Bön i sitt 
dagliga liv. 
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 Den enskilde skall enligt KL 1686 beflita sig med att dagligen be till Gud, i kyrkan såväl 
som i hemmet. Bönen skall vara privat bön, förbön för andra och även formad som 
tacksägelse. Bönen skall omfatta alla människor och kan gälla den eviga välfärden likaväl 
som bön mot skador och olyckor och dylikt. Prästerna skall undervisa församlingen om 
bönens nytta och kraft.116  
 Bönen har, kan vi se, enligt KL 1686 en central och viktig betydelse för den kristnes liv på 
samma sätt som vi ser att man inom TO vill göra gällande.  
 3. Det framgår också att man inom Orden ser att medlemmarna i sina kristna liv tillämpar 
någon form av ånger och Bikt princip. Om ånger skriver Giles att det skall ses som en daglig 
handling som kan begagnas i samband med förberedelserna inför mottagandet av nattvarden. 
Bikten, som är en sakramental och liturgisk handling, sker utifrån ångern och den kan, skriver 
Giles, nyttjas av somliga som finner det passande i deras liv.  
 I KL 1686 sägs det att prästerna skall förmana folket och tacka Gud för den försoning som 
uppenbarats och vunnits för alla genom Jesus Kristus. Denna försoning ges inte endast i dopet 
utan närhelst någon har syndat och i ånger och bön ber Gud om förlåtelse. Man ser gärna att 
man dagligen lever i en vilja till bot och bättring. Detta är väldigt likt den anda som man 
under punkten 3 redogör för, gällande Ordens medlemmar.117 I SKB ges en förklaring till vad 
bikten är och hur den går till. Först bekänner man den synd som begåtts och sedan ges 
förlåtelsen av den man biktar sig för såsom om det gjordes av Gud själv. Detta innebär att den 
som biktat sig får tro helt och fullt att Gud förlåtit den synd som hon bekänt. Det sägs att man 
skall bekänna de synder som man vet om och för att veta vad synd är kan man pröva sitt liv 
mot de tio Guds bud som kyrkan lär. Det markeras att bikten skall tillämpas inom kyrkan. 
Man säger också att det inte är nödvändigt med en bekännelse där man uppräknar alla synder, 
men att detta dock kan göras, främst då för samvetets goda välbefinnande men givetvis främst 
utifrån det avlösningen primärt medför, dvs. syndernas förlåtelse som ges av Gud.118  
 4. Sedan skriver han att det finns ytterligare två vägar, för medlemmarna, att tillämpa i 
arbetet med att utveckla det andliga livet och den ena är Retreater. Att årligen genomföra en 
retreat ger medlemmen en möjlighet att dra sig undan vardagen för att i stillhet få möjlighet 
att vara särskilt nära Gud i bön och tystnad.  
 5. Den andra av de fortsatta vägarna för arbetet med det andliga livet är att bedriva Studier. 
Genom att studera bibeln, skriver Giles, får medlemmen mer kunskap om vad Gud vill med 
”sitt folk” och genom det förstås allt mer av Guds krav på ”oss”.  
 Vad det gäller talet om Guds krav på ”oss” antar jag att det inte bara gäller 
ordensmedlemmarna. Detta kan antas då Giles först talar om Guds vilja med ”sitt folk” och 
vad vi sett tidigare har Giles inte gett uttryck för att TO skulle ses som något särskilt utvalt 
Guds folk utan att han snarare syftar på alla som kallar sig för kristna, att de skulle vara och 
utgöra Guds folk. Studierna skall bedrivas på ett sådant sätt att andra ämnen som man inte 
direkt kan relatera till den kristna tron också nyttjas av medlemmen. Detta för att ge en vidare 
bild av världen och hur människan på olika sätt, direkt eller indirekt, ger sitt ”svar” till Gud.  
 Vad Giles menar med detta ”svar” till Gud är svårt att sia om men ett försök kan kanske 
vara att utifrån ovan nämnda franciskanska skapelsetro, där allt hänger samman och är skapat 
av Gud, har alla människor ett ansvar inför Gud. Beroende på hur vi lever våra liv ”svarar” vi 
Gud på olika sätt.  
 Giles skriver vidare att varje tertiarie bör avsätta viss tid varje vecka för att studera både 
bibelns ord och andra ämnen. 
 Enligt Giles är det dessa, fem, ovanstående områden, 1. Nattvard 2. Bön 3. Bikt 4. Retreat 
och 5. Studier som lägger grunden till det andliga livet inom Orden. För att uttrycka dessa i 
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vardagen försöker sedan medlemmen att praktisera detta på ett särskilt sätt. Det görs genom 
att tillämpa 6. Självförnekelse 7. Enkelhet 8. Arbete och 9. Lydnad.  
 6. Självförnekelse och 7. Enkelheten kan dock på ett sätt ses som två vägar som går ihop 
skriver Giles. Man kan se att självförnekelsen har två aspekter där den ena kan ses som ett sätt 
att delta i det lidande Kristus genomgick, samt det lidande som finns i världen. Den andra 
aspekten handlar om en självdisciplin som ordensmedlemmarna ålägger sig själva för att på så 
vis försöka kuva någon last eller frestelse. Självförnekelsen och självdisciplinen handlar också 
om en vilja av att leva enkelt i sin livsföring och detta då på ett obesvärat och glatt vis. 
Genom att tillämpa detta kan de använda sig av de kroppsliga och andliga gåvor som Gud gett 
dem ”… till hans ära och andras hjälp”. 
 8. Det vardagliga arbetet skall göras så att det görs till Guds ära och medlemmarna skall 
försöka se hur de kan utföra ”speciellt kristet hjälparbete till Guds ära”. Giles skriver också 
att det inte bör finnas något som står i konflikt mellan det vardagliga arbetet som de gör och 
det kristna livet. 
 Betoningen av det vardagliga tjänandet med utgångspunkt från Kristus kan kanske 
upplevas vara i likhet med den gärningslära som reformatorerna vände sig så starkt mot. Men 
ser vi efter i KL 1686 finner vi att man där skriver att prästerna skall bemöda sig med att 
förkunna för församlingen vikten av att utföra ”… Christelig Kiärleckz wärck”. 119 Man 
skriver att besökandet av sjuka och fängslade är viktigt och att besöken skall ske utifrån ett 
kristligt uppsåt till tröst och omvårdnad.120   
 9. Lydnaden kan liknas, skriver Giles, med omslaget omkring ett paket. Lydnaden är det 
uttryck som håller samman allt som medlemmarna gör och tar sig för. Den hjälper 
medlemmen att ge Gud ett riktigt och konsekvent ”svar”. Kaplanen i Orden och medlemmens 
andliga rådgivare fungerar här som Guds tjänare och har att hjälpa medlemmen i sin föresats 
att utöva lydnad mot Gud.  
 I SKB skriver man att det för kyrkans skull inte spelar någon roll om de av människan 
påbjudna religiösa bruken är olika. Man säger också att om det för fridens och enhetens skull 
hjälper med att följa vissa ordningar för mässan, söndagens gudstjänst och andra förordningar 
skall man följa dessa. Tillämpandet av dessa ordningar skall dock inte ses som redskap för 
vinnandet av rättfärdighet utan skall ses som goda ordningar som bringar frid och enhet.121  
 Brevet avslutas med att Giles påpekar att levnadsregeln skall förnyas varje år och inför 
detta kan då medlemmen utföra någon eller några förändringar i den som hon eller han 
kommit fram till. Sedan ger medlemmen ett förnyat löfte om att hålla och följa levnadsregeln. 
Och genom detta löfte uttrycker medlemmen sin vilja av att leva sitt liv i överlåtelse till Gud 
och fortsatt medlemskap i Orden.  
 
3.2.3 Manuale för Tredje Orden inom The Society of Saint Francis (S.S.F.) F.T.O.  
Denna skrift, som jag nedan fortsättningsvis kallar enkom för Manuale, är kan vi säga, den 
svenska motsvarigheten till den engelska The Manual of The Third Order of Saint Francis, 
part 1, 1975. Manuale saknar någon form av tillkomstår eller utgivningsår. Den kallas inte 
heller för del 1, som den engelska utgåvan från 1975 gör.  
 Nedan ges en presentation av innehållet i Manuale.  Först skall vi dock resonera något om 
tillkomstår och relationen mellan Manuale och den engelska utgåvan. 
 Som vi sett tidigare har det alltså funnits åtminstone två tidigare varianter av den engelska 
utgåvan av manualen än den jag har funnit från 1975. Den ena utgåvan fanns vid tiden för 
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tillkomsten av Arkivmaterial nr 1, alltså december 1971 tom 27 april 1972.122 Och den andra 
fanns till för tiden då Arkivmaterial nr 8 skrevs, alltså den 5 mars 1974.123  
 I Arkivmaterial nr 1 skriver br. John Charles att han medsänder den engelska TO manual 
men att den bara skall ses som en första vägledning, då de i Sverige måste utveckla sig mot en 
svensk TO som ”är lojal mot den svenska kyrkans lära, ordning och åkallan”.124  
 Som jag nämnt tidigare kan vi konstatera att Orden blev till under perioden 1972–1974. 
1972 upptogs de första svenskarna som noviser och 1974 lades den sista ”stenen” för 
grundandet av Orden i Sverige då några av noviserna upptogs fullt ut som professed tertiarie 
då de avlade sina livstidslånga löften till Orden.125 Alltså bör inte Manuale ha tillkommit 
under perioden 1972–1974. Vi kan utifrån dessa fakta dra slutsatsen att Manuale troligtvis 
inte bör ha tillkommit före de två tidigare varianterna av manualen och troligtvis inte heller 
före 1975 års utgåva. Hade Manuale varit framtagen redan vid tiden för tillkomsten av 
källorna borde det ha varit känt för br. John och Giles. Detta verkar alltså inte vara troligt då 
de hänvisar enkom till de engelska utgåvorna i sina brev.  Vi kan också förmoda att Manuale 
inte tillkommit efter 1981 då de bibelcitat som finns i skriften är från bibelöversättningen från 
1917 och inte den bibelöversättning som kom 1981. Vid en jämförelse mellan Manuale och 
den engelska utgåvan av manualen från 1975 finner vi att de är i stort sett identiska med 
varandra men med den stora skillnaden att Manuale har just det särskilda tillägget gällande de 
svenska förhållandena som br. John talar om i Arkivmaterial nr 1.  
 Utifrån allt detta kan vi med tillförsikt anse att de hänvisningar som görs i källorna från 
AMFTO utan bekymmer korresponderar med den särskilda svenska utgåvan av Ordens 
manual – Manuale, vilket är av betydelse för detta arbete. Och vi kan troligen hävda att 
Manuale bör ha tillkommit någon gång mellan 1976 och 1981 som en översatt utgåva av den 
engelska varianten från 1975 men med vissa särskilda tillägg gällande dess särställning 
gentemot den Svenska kyrkan.  
 Skriften innehåller fyra försättsblad och 33 sidor, samt tre eftersättsblad. Formatet är A5. 
Försättsbladen innehåller förutom skriftens titel en innehållsförteckning. Då det föreligger 
skillnader mellan Manuale och den engelska utgåvan från 1975 ger jag en presentation av 
detta i den löpande texten. Som disposition till redogörelsen har jag valt att följa de rubriker 
som Orden valt att benämna de olika avsnitten med. Rubrikerna är direkta citat, dock har jag 
valt att komplettera dessa med en löpande numrering.  
 I skriften refererar man i stort sett allt som man skriver till olika ställen i Bibeln. Detta kan 
ses som en likhet med vad som även görs i stor utsträckning i SKB. Det mesta som påstås 
styrks med bibelord och ger därmed sin legitimitet till det som tros, bekänns och lärs ut.   
 
1. Den helige Franciskus väg 
Denna första del inleds med att man refererar till ett bibelcitat från Johannes 17:3. 
 

Och detta är evigt liv, att de känna Dig, den ende sanne Guden och den Du har sänt, Jesus 
Kristus.126  

 
Sedan följer en ganska tydlig proklamation av vad man vill med sitt medlemskap i Orden. 

 
Alla vi, som är medlemmar i The Society of Saint Francis, vill leva i enlighet med vår Herres, Jesu 
Kristi, evangelium i ett broderskap, vars inspiration och exempel är den Helige Franciskus.127   
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Evangeliet är Guds kraft som ständigt kallar medlemmarna till helgelse och förnyelse av dem 
själva och av kyrkan. Genom Guds ord förblir Herren mitt ibland dem och inbjuder dem till 
att alltid låta Guds ande verka i dem. Genom detta kan Guds rike bli en verklighet för alla 
dem som medlemmarna lever bland. De har liksom den helige Franciskus upplevt en kallelse 
av att ta evangeliets ord till deras hjärtan liksom dess uttryck i kyrkan.  
 Som vi tidigare funnit finns det inget som strider mot en uttryckt vilja av att ära helgon och 
att efterfölja deras goda tro och gärningar. Det som det tydligt tas avstånd från är tillbedjan 
och åkallan av helgonen. I SKB sägs också att helgonen kan tillställas en tredubbel ära. För 
det första genom tacksägelse till Gud för att han gett människan goda gåvor och att helgonen 
troget har brukat dessa gåvor. För det andra, menar man kan människans tro stärkas genom att 
ära ett helgon. Som exempel på vad man menar med detta säger man att man kan se på hur 
Petrus fick förlåtelse av Kristus trots sin förnekelse av honom. Det tredje ärandet får ske 
genom de förebilder som ges människan genom helgonens ärbara liv. Man skriver också att 
även om det skulle vara så att helgonen ber för kyrkan skall de inte åkallas för det. Det finns 
inget i Bibeln som pekar på att helgon skall tillbedjas och därmed skall människan inte göra 
det.128 Det finns inte vad jag kunnat se något som ens antyder en vilja eller ett påbud om att 
medlemmarna i orden skall tillbe Franciskus eller något annat helgon. Att de kan ära och 
nyttja helgonet som god förebild, vilket framställs som deras vilja är alltså i enlighet med vad 
som ordensmedlemmarnas kyrka lär.  
 Sedan ges ytterligare ett bibelcitat från evangeliet enligt Johannes 12:24–25. I texten ger 
Jesus en liknelse av vikten av att kunna ge ut av sitt eget liv för att på så sätt kunna vinna det 
och få evigt liv. Detta liksom vetekornet som faller i marken och dör för att sedan ge en riklig 
frukt. Detta är, enligt Orden, ett avslöjande av Jesus eget liv där han villigt gav ut sitt liv för 
att dö på ett kors för att på så vis kunna bli källan till nytt liv. Detta ger, skriver man, en 
vägledning till Orden då de menar att, då man villigt ger ut av sitt liv så finner man ett nytt 
och överflödande liv.129 Detta påstående stryks under med ännu ett bibelcitat. ”Jag har 
kommit för att de skola hava liv och hava över nog.”130 
 I SKB påtalas det tydligt och ofta om hur Guds nåd ges till människan. Man säger att visad 
och upplevd ånger eller kärlek inte spelar någon roll utan att det endast kommer an på det som 
evangeliets ord uppenbarar gällande det som Kristus har gjort för människan. Då detta tas 
emot i tro, då ges Guds nåd och rättfärdighet till denne.131 Vi kan dock inte på något sätt 
hävda att man inom Orden menar något annat än detta, även om ovan nämnda del gällande det 
utgivande livet kan tolkas som ett sätt att se på hur Guds nåd och det eviga livet vinns.  
 
2. Vårt mål 
Som mål har orden uppsatt viljan av att sprida kunskapen om Jesus Kristus och att göra 
honom älskad överallt. Detta på ett sådant sätt som de finner att broder Franciskus gjorde 
genom att leva enkelt och i en anda av broderskap. Att de här omtalar den helige Franciskus 
med broder kan troligtvis vara tänkt som en poäng i sammanhanget. De slår an att detta mål 
är den lydnad som de upplever att evangeliet ålägger dem och som genom det formar deras liv 
och attityder.132  
 Viljan med att förkunna evangeliet så att allt fler får kunskap om Jesus Kristus finner vi 
även stöd för i SKB. Det sägs att en mycket viktig angelägenhet som den kristne har att 
beflitiga sig med är att ära Guds namn, som i himmelen är heligt, på så sätt att det också hålls 
och blir heligt här på jorden bland och av alla människor. Guds namn görs heligt här på jorden 
då människor, som kristna, lever livet enligt Guds vilja med dem. Man uppmuntrar också till 
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bön om att Gud bevarar dem genom hans ord i ett rätt kristet liv och att de som inte ännu lever 
som kristna skall komma att göra det.133  
 
3. Våra medlemmar 
SSF består av tre stycken ordnar. Den Första Orden beståendes av bröder och systrar som 
under löften lever sina liv i kommuniteter. De tjänar Kristus genom att bedriva tjänst åt andra 
människor ute i samhället. Den Andra Orden består av systrar som lever sina liv inom 
kommuniteten. Deras tjänst åt Kristus tar sig främst uttryck genom bönens form. Den Tredje 
Orden består av bröder och systrar som lever sina liv i vardagen och i sina respektive hem och 
som förbundit sig genom löften att tjäna Kristus på olika sätt.134  
 Man skriver att dessa tre ordnar binds samman genom bön och kontemplation av honom135 
som är källan till deras gemensamma liv och att detta är ”hjärtat” i den franciskanska 
fromheten. Fromheten uttrycker de båda första Ordnarna genom att tillämpa tre löften om 
fattigdom, kyskhet och lydnad och i den Tredje Orden handlar det främst om att leva i en anda 
av dessa evangeliska råd.136   
 Vad det gäller tillämpandet av de tre traditionella löftena om celibat, fattigdom och lydnad 
skriver man i SKB att detta kan vara fullt tillrådligt. Detta om det görs med vetskapen om att 
det inte handlar om annat än, mer eller mindre, oväsentliga övningar som på intet sätt gagnar 
rättfärdigheten inför Gud, hos den som tillämpar dessa löften. Det påpekas att Bernhard, 
Franciskus och andra heliga män, att de levde sina liv utifrån tillämpandet av dessa löften och 
att syftet då handlade om utveckla sig för att bättre kunna fullgöra vissa fromma uppgifter, 
men att det på intet sätt hade med ett förtjänande av det eviga livet att göra.137 Det sägs alltså 
att det är helt förenligt med den evangelisk-lutherska synen att träna sig i fattigdom, kyskhet 
och lydnad på det sätt som TO låter sig inspireras utav den helige Franciskus, bara det sker 
med vetskap om att detta på intet sätt gagnar rättfärdigheten inför Gud.  
 
4. Det utmärkande för vårt liv 
Som medlem av Orden har individen att ständigt försöka ”dö” bort från sin självupptagenhet 
för att kunna ”uppstå” till ett nytt liv. Detta innebär en radikal och daglig omvandling av 
tillvaron och de olika situationer som de ställs inför för att kunna ge rum för den helige Andes 
uppfyllande och handlande med dem. Genom att se på den helige Franciskus och hans liv får 
de bli inspirerade till att leva sina liv i en utgivande och osjälvisk kärlek till dem som är 
behövande på olika sätt, till dem som är oälskade och oönskade. Då de lever i denna dagliga 
omvändelse, som ”pånyttfödda” med ”nya liv”, framträder eller möjliggörs det för de 
särskilda dygder som är eftersträvansvärda hos medlemmarna, då dessa skall ha varit tydliga 
hos den heliga Franciskus. De dygder eller kännetecken som skall vara alla Franciskus 
efterföljares kännetecken är ödmjukhet, kärlek och glädje.138  
 Viljan och strävan efter att omforma sitt liv mot ett liv i utgivande kärlek finner sitt stöd i 
SKB. Där sägs det tydligt att den kristne dagligen kan be till Gud med intentionen av att 
villigt tjäna Gud i allt. 

 
Jag tackar dig, min himmelske Fader, genom Jesus Kristus, din älskade Son, … bevara mig för 
synd och allt ont, så att mitt liv och alla mina gärningar behaga dig, ty jag befaller mig med kropp 
och själ och allt i dina händer.139 
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Som vi sett tidigare är det klart och tydligt påpekat i SKB att åkallande och tillbedjan av 
helgon är helt oacceptabelt. Det sägs dock att klostrens tidiga intentioner var goda då man 
som syfte ville ”… fostra lärda män och ärbara kvinnor”. Det sägs också att det borde ordnas 
på så sätt igen, för att ”… utbilda präster, predikanter och övriga kyrkans tjänare ävensom 
nödvändiga personer för den världsliga styrelsen i städerna och på landsbygden…”.140 Alltså 
kan vi utav detta se att SKB inte vänder sig mot principen med kloster och människor som 
upplever sig vara kallade till visst sorts liv i en ordensgemenskap. Vi får väl anse att det TO 
säger om sin vilja till förnyelse av sina liv i form av utvecklandet av karaktärerna kärlek, 
ödmjukhet och glädje är i viss samklang med att ”fostra lärda män och ärbara kvinnor” men 
med en lättare och mer tidsenlig framställning. Även det som sägs gällande utbildandet av 
Guds tjänare och andra uppdrag i samhället är här en viktig information. Detta tänker jag då vi 
vet att TO är en Orden som existerar ute i vardagen och medlemmarna är verksamma inom 
olika områden i hela samhället. Kanske kan vi påstå att TO fungerar på ett liknande sätt som 
det som efterlyses i SKB eller åtminstone, med utgångspunkt i detta, kan vi påstå att TO bör 
ses och accepteras som en god och nyttig instans för kyrkan och det övriga samhället. 
 
5. Ödmjukhet 
Återigen inleds ett stycke med ett bibelcitat, denna gång från evangeliet enligt Matteus, 
kapitel 11:29. I citatet säger Jesus att människorna skall ta på sig hans ok och att de skall lära 
av honom då han är ödmjuk. Om de gör det skall de finna ro i sina själar.  Efter citatet redogör 
man för vad man tänker och menar med ödmjukhet. Ödmjukheten kan liknas vid jorden som 
alltid ligger på marken utan att bli särskilt hågkommen. Den tas för givet och den låter sig bli 
trampad på av alla jordens varelser. Men, skriver man, det är ur denna stillsamma jord som 
livet blommar och bär frukt. På detta sätt, menar man, kan man se hur ödmjukhetens ”bördiga 
jord” ser till så att alla dygder kan växa fram ur den. Ödmjukheten kan inte odlas avsiktligt, 
utan skall ses som ett resultat av den medvetenhet som tillägnar Gud allt och inser att 
människan inte äger något av sig själv. Då man inser detta, menar man, möjliggörs det så att 
människan kan lyssna till Gud, då hon genom ödmjukheten glömmer allt mer av sitt 
självupptagna jag som hindrar henne från att höra Guds röst och hans vilja med människan. 
Genom att de lyssnar till Guds röst och hans vilja med dem kan de vara med och skapa Guds 
rike här på jorden.  
 Stycket avslutas med att man slår fast att ödmjukheten är den skenbara svaghet som genom 
vilken Gud låter visa sin makt på och genom vilken den helige Franciskus låtit sig inspireras 
av som en källa till glädje och kärlek.141 
 
6. Kärlek 
”Vi älskar, därför att Han först har älskat oss. Om någon säger sig älska Gud och hatar sin 
broder, så är han en lögnare”.142 Genom detta bibelcitat inleds den del som behandlar 
kärleken och dess roll inom Orden i Manuale. Kärleken som medlemmarna har är ett svar, 
menar man, på Guds kärlek och när de älskar Gud över allting, uppfylls de med Guds kärlek 
vilket i sin tur leder till att de kan älska alla människor med samma kärlek.143 
 Den totala förebilden för all sann kärlek finner medlemmarna genom att se på Jesus 
Kristus, han som genom sitt liv och sin död visar på vad det totala självutgivandet handlar om. 
Vägen till Gud är kärleken och om någon slutar att ge ut av sig själv upphör denne att älska 
och detta får växandet att stagnera, vilket i sin tur leder till att självförverkligandet inte kan 
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uppnås. Man menar också att detta resulterar i att människan sluter sig för att kunna motta 
Guds liv.144  
 Att se på Jesus och hans liv är den goda förebilden för medlemmarna av TO. Ser vi i SKB 
så skriver man där att varje Guds församling, på varje ort och i varje tid med fördel kan 
anpassa det kristna livet i efterföljelse, på så sätt, att det på bästa sätt gagnar den evangeliska 
uppbyggelsen.145 Kanske kan intentionen till att bygga upp TO i Sverige, inom den 
evangelisk-lutherska Svenska kyrkan, ses som ett sådant anpassat evangeliskt efterföljande 
sätt som man här talar om, även om ordensliv på detta sätt som TO gestaltas, givetvis inte är 
ett nytt fenomen inom den övriga kristenheten. 
 De hävdar vidare att kärleken som de talar om inte handlar om sådana yttringar som 
känslor och stämningar utan att den handlar om att ge av sig själv. Man betonar att kärleken 
innebär risker och fordrar uppoffringar och att det ofta är detta som ligger till grund för att 
oäkta kärleksförhållanden uppstår. Maktbegär, ägandebegär och en rädsla över att inte få 
något igen då något ges ut, ger inget annat än besvikelse och frustrering säger man.146 
 Som ett tecken på deras kärlek till Gud skall kärleken till bröderna och systrarna vara.147 
Och de skall ha en särskild tillgivenhet för alla dem som delar deras tillvaro i hela sällskapet. 
Kärleken som de får från Gud ”strömmar” ut, säger man, mot alla oavsett ”ras”, ”klass” eller 
”hudfärg”, och även mot naturen, genom de exempel de får från den helige Franciskus.148  
Styckets sista del tar upp att Orden skall vara en kristen familj som hålls samman som en 
levande helhet genom den ”övernaturliga kärleken”149, vars medlemmar utgörs av människor 
med olika skillnader vad det gäller karaktär, ras och utbildning. Orden blir, genom sin enhet, 
ett vittne om honom, Herren, och hans ”gudomliga sändning”.150  
 Återigen ges ett bibelcitat, som ett avslutande ord i denna del om kärlek. ”Ty den som icke 
älskar sin broder, som han har sett, han kan inte älska Gud, som han icke har sett.”151 
 
7. Glädje 
Även här inleder man med ett bibelcitat, hämtat från evangeliet enligt Johannes, kapitel 15:11. 
”Detta har jag talat till eder, för att min glädje skall bo i eder och för att eder glädje skall 
bliva fullkomlig.” Glädjen, skriver man, utflödar från ödmjukhet och kärlek och skall ses som 
ännu ett tecken på den helige Andes närvaro. Glädjen skall inte förväxlas med en upphetsad 
sinnesrörelse, utan skall ses, som den lycka som har sitt ursprung i Guds egna godhet och alla 
de ting han har skapat. En sådan glädje, menar man, kan finnas trots upplevelse av oro, ångest 
och lidande.152 
 När man talar om glädje betonar man att den inte får förväxlas med det själsliga eller 
kroppsliga tillfredställandet som kan upplevas som en slags lyckokänsla. Det handlar istället 
om ett tillstånd som har en slags evighetskaraktär som inte beror på stundens behag eller 
obehag. När individen tar emot denna glädje erfar hon något av evigheten. Medlemmarna tar 
tacksamt, som en gåva från Gud, mot de ”glädjeämnen” som de får möta i livet och detta görs, 

                                                
144 Manuale, u.å., s. 6. 
145 SKB, 1985, Konkordieformeln, s. 653. 
146 Manuale, u.å., s. 6. 
147 Här menar de troligtvis inte bröderna och systrarna i SSF utan de syftar troligtvis på alla människor. Detta då 
de nedan säger att de skall hysa särskild aktning för dem som de lever med inom sällskapet vilket måste innebära 
alla medlemmarna av de tre ordnarna inom SSF. 
148 Manuale, u.å., s. 6-7.  
149 Med ”övernaturliga kärleken” menas troligtvis Jesus Kristus.  
150 Manuale, u.å., s. 7. Vad de menar med Herrens ”gudomliga sändning” framgår inte i klattext. Troligtvis syftar 
de på bibelns berättelse om Guds utgivande av sonen, Jesus Kristus och hans människoblivande på jorden, se 
Joh. 3:16 och Joh. 1:1-18. 
151Manuale, u.å., s. 7, 1 Johannes brevet 4:20. 
152 Manuale, u.å., s. 8.  
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menar man, med vetskapen om att glädjen försvinner då de i livet väljer att söka vinning och 
njutning för dess egen skull.153   
 Glädjen väcks genom att de ständigt arbetar med att ge ut av sig själva vilket innebär en 
vilja av att avstå från sådant som i första hand gagnar det egna jaget. Genom att ge upp sig 
själva vinner de ett nytt slags liv.  Man nämner att många av dem som är med i Orden, att de 
har kommit från en ofullkomlig tro eller namnkristendom in till en vänskap med Kristus. Och 
genom den glädje och den förnyelse som de genom detta har upplevt i sina liv, har de 
upptäckt att det största de kan göra för andra människor, är att hjälpa dem till en personlig och 
nära relation med Kristus och till sann kärlek i glädje till Gud.154  
 
8. Tjänandets vägar 
De tre huvudvägar som Ordens medlemmar nyttjar, för att kunna tjäna sina medmänniskor 
och för att uttrycka sin kärlek till Gud, sker genom tillämpandet av bön, studier och arbete. 
För medlemmen innebär detta att de skall ge plats i livet för att kunna ge något slags uttryck 
inom dessa tre områden. Det förväntas dock inte av medlemmarna att de var och en skall ägna 
sig lika mycket åt de tre olika vägarna. Alla systrar och bröder i de tre ordnarna utövar sina 
tjänster utifrån de gåvor och möjligheter de fått av Gud eller genom att helt enkelt bära fram 
tjänandet som ett slags offer i tacksamhet till Gud. Genom de tre ordnarna som SSF utgör 
kommer dessa tre, tjänandets vägar, att bli tillämpade på ett väl avvägt sätt, skriver man.  
 
9. Bön  
I detta stycke, samt de två kommande, ges en vidare förklaring till de vägar som tillämpas 
som tjänandet inom Orden. I denna första del som behandlar området bön säger man först att 
de i Orden skall hålla samman likt de första kristna gjorde, i tron, i brödragemenskapen, i 
brödsbrytelsen och i bönen. Sedan följer på det, ett bibelcitat där Kristus säger: ”Ty var två 
eller tre äro församlade i mitt namn där är jag mitt ibland dem.”155 
 Detta löfte tror man på och man håller det levande i Orden genom att tillämpa bönen. Det 
som ses som hjärtat i deras liv och deras böner är den heliga nattvarden. Tillsammans kommer 
medlemmarna samman med helgonen och alla andra som satt sin tilltro till Gud för att bära 
fram sina tack till honom och hans mäktiga gärningar. Till honom kommer de också med sina 
böner om hjälp för sina och alla människors behov. Genom sina liv är de villiga att följa Guds 
vilja och till den heliga nattvarden samlas de, för att där lyssna och säga ja till Guds ord. Där, 
vid nattvardens bord, tar de emot Kristi kropp och blod till förlåtelse för deras synder, för att 
få förnyad kraft och en försmak av det eviga livet. Dessa påståenden understryks med att alla 
böner som de ber har sitt ursprung i nattvarden och att bönerna även förbereder dem för 
den.156  
 När medlemmen begrundar sitt eget liv, finner hon ganska snart att det finns många 
misslyckanden och syndfulla drag att skåda. Utifrån denna medvetenhet inser de, att de 
ständigt bör arbeta på en omvändelse och förnyelse av sina liv och att botgöring fungerar som 
ett regelbundet inslag i ordensmedlemmens andliga liv.157  
 Att leva nära Gud, i samtal med honom, är en del av den franciskanska kallelsens väsen 
och bönen blir därmed överordnad allt annat arbete inom Orden. Det måste finnas tid avsatt 
varje dag för medlemmen där denna kan stanna upp inför Gud i personlig begrundan och bön. 
Det anses också vara särskilt nödvändigt att de avsätter vissa dagar för stillhet med begrundan 
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och bön, säger man, för att medlemmarna så skall: ”förbli känsliga för den Heliga Andes 
ledning”.158 
 Här kan vi tycka att Orden ger en ganska hård bild av det liv som medlemmen har att leva 
upp till som kristen då man säger att det skall finnas tid avsatt varje dag för samtal med Gud. 
Ser vi på vad som sägs i SKB blir detta något hårda krav befäst då det i Luthers lilla katekes 
deklareras att det första budet av Guds tio bud, säger att Gud skall sättas först och över allt 
annat. På lika sätt sägs det vidare i SKB att det första budet i tio Guds bud lär människan att 
hon skall sätta all sin tro och tillit till Gud och att detta skall göras först av allt och detta 
endast mot Gud och ingen annan. Det understryks också där att denna tillit inte skall sättas till 
ett helgon eller någon annan såsom till exempel mammon.159 Det sägs också att samtalet i 
form av bön skall göras tillitsfullt och frimodigt i tron på att Gud är den rätta fadern och att 
människan hans rätta barn.160  
 Bönen, både den enskilda och den gemensamma, har sin källa i Bibeln. Att studera Bibeln 
bör därmed vara en trogen vana. Man påpekar även här att det är viktigt att följa det liturgiska 
firandet av kyrkoåret med särskild uppmärksamhet.161 
 Denna bönens del avslutas med att de nämner att den Första och den Andra Ordens bröder 
och systrar bör inrätta vissa perioder av bön som även andra kan deltaga i. Det är också av 
stor vikt att det inom SSF finns platser där bön och retreat får särskild uppmärksamhet. Men, 
skriver man, oavsett om det finns särskilda retreatplatser, oavsett om man befinner sig i 
”stadsslum”, oavsett om det finns möjlighet för dagligt firande och mottagande av nattvarden 
är medlemmarna kallade att förenas med Gud i bön. Bönen som binder alla dem i Orden 
samman med varandra och med dem för vilka de även ber sina förböner.162  
 
10. Studier  
Här sägs det att medlemmarna i SSF ständigt lyssnar till Guds ord likt alla kristna gör men att 
det inte räcker med att bara höra Guds ord utan att de bör också, försöka förstå det. Detta med 
att förstå Guds ord styrker de genom att hänvisa till ett bibelord. ”När någon hör ordet om 
riket, men icke förstår det, då kommer den onde och river bort det, som såddes i hans hjärta. 
…”.163  
 Här ges ingen konkretare anvisning gällande studiet av Bibelns ord än vad som här 
framgår. Det kan tänkas att Orden ansett att bibelcitatet förmedlar tillräckligt om vad de anser 
gällande vikten av att ständigt försöka fördjupa sig allt mer i Guds ord.  
 Vikten av att fördjupa sina kunskaper i Guds ord påtalas också tydligt i SKB likt det som 
görs hos TO. Man säger att av den kristne som går till nattvarden borde man kunna fordra mer 
kunskap gällande den kristna tron än av den som är nybörjare eller den som är ett barn. Det 
framgår också att det finns sådant som gäller den kristna tron som var person som vill kalla 
sig för kristen bör veta. Det viktiga som man nämner är Tio Guds bud, trosartiklarna, bönen 
Fader vår och vad man lär om dopet och nattvarden.164 Det sägs att vilodagen, alltså 
söndagen, ger den kristne tiden till att komma samman för att ta del av Guds ord, få det 
förklarat för sig, att få be och sjunga lovsång till Guds ära. Man säger också att denna dag inte 

                                                
158 Manuale, u.å., s. 10-11. 
159 SKB, 1985, Luthers lilla katekes, s. 362, Luthers stora katekes, s. 391. Med mammon menas troligtvis det 
ekonomiska kapitalet utifrån den bibliska omskrivningen, se t.ex. Matteus 6:24:  ”Ingen kan tjäna två herrar. 
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skall ses som den enda rätta dagen för detta bruk utan att detta borde ske veckans alla dagar 
men att vilodagen särskilt får vara vigd till endast detta, dvs. att ta del av och få kunskap i 
Guds ord.165  
 De framkommer av SKB att Gud inte bara talar till människorna genom Bibelns ord utan 
att detta tilltal även sker genom kyrkans liv och liturgi, genom andra människor utanför 
kyrkans gemenskap och genom olika händelser som sker runt omkring i samhället och 
världen. Detta innebär, skriver man, att de skall försöka fördjupa sina kunskaper om den 
kristna kallelsen, om kyrkans missionsuppdrag och om hela Guds övriga skapelse, som 
världen utgör. Studiet av världen och dess företeelser skall utföras med största vördnad. Då de 
i Orden genomför sådana studier, som man beskrivit här, möjliggör det, menar man, för att de 
skall kunna utföra det uppdrag de har, som yttersta mål i Orden – alltså att visa på ”hans” 
närvaro, detta genom deras personliga vittnesbörd.166 Alltså kan vi se att även här finner TO 
relevant stöd för sitt tal om vikten av att bedriva studier och då särskilt i och om Guds ord. 
 
11. Verksamhet 
”Källan till vårt liv och vår lycka är Gud, som så älskade oss att han gav oss sin son, Jesus 
Kristus, livets och glädjens gåva i mänsklig gestalt.”167 Utifrån dessa ord bygger de upp sitt 
resonemang kring den ”tjänandets väg” som benämns för verksamhet. Då Kristus gav sitt liv 
för människorna och då han begärde att hans efterföljare skulle älska sina medmänniskor för 
att genom det visa på och dela hans kärlek till Fadern och medmänniskorna, får denna 
utgivande livsföring här, fungera som ett slags livsmönster, då Orden vill följa honom som 
hans lärjungar. I en anda av detta har alla i SSF att ta på sig olika slags uppgifter för att genom 
det försöka arbeta för att, som man skriver: ”… främja mänsklig värdighet, utvecklig och 
befrielse”.168   
 I SKB påpekas det på flertalet ställen att de goda gärningar som den kristne människan 
utför är att ses som ”frukter” av den tro man lever i. Det påtalas dock lika ofta att de goda 
gärningarna på intet sätt ger människan någon som helst fördel inför Gud och hans 
rättfärdiggörelse av människan. Guds rättfärdighet ges genom nåd och detta då endast genom 
att tro på Jesus Kristus. Man säger också att man tror och lär att då människan tagit del av 
Guds nåd föds, genom den helige Andes försorg, en kärleksfull längtan till att göra goda 
gärningar. De goda gärningarna fungerar även som ett vittnesbörd om att Guds Ande finns 
närvarande i den kristnes liv.169 
 De markerar här att deras arbete med att hjälpa medmänniskan skall först och främst riktas 
mot människor som är sjuka, är förtryckta eller bortglömda på olika sätt. De skall också vara 
inriktade på dem som längtar efter en ny mening med livet och de som söker efter sanningen. 
Främst är det den utsatte individen och dennes behov som skall stå i fokus men, menar man, 
detta kan även innebära att de måste vara beredda att protestera mot samhälleliga oförrätter, 
kristna principer och att alltid vara beredd att kämpa mot strukturer och villkor som orsakar 
olika slags utsatthet.170  
 Broderskapets karaktär kan ses och förstås, menar de, genom den ”anda” som genomsyrar 
deras dagliga arbete, oavsett om det sker i hemmet eller i förvärvet. Då bröderna och systrarna 
lever enligt den ”andan”, som de strävar efter, då lever de också i en slags ”enkelhet”, vilket 
de, genom sina liv strävar efter att göra. Den rätta ”andan” skall visa på deras kärlek till 
Kristus och medmänniskan. Och de säger att de, i sitt arbete, skall: ”… sträva efter att 
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återspegla honom, som kom till oss genom allas tjänare”.171 Här ser vi tydligt att det som 
SKB säger ovan, om att den kristne med sitt liv kan vittna om att Guds Ande finns inom 
honom genom de kärleksfulla gärningarna som denne utför mot sin nästa, är i samma ton och 
anda.  
 I det arbete som medlemmarna i Orden företar sig har den heliga Klaras systrar en viktig 
roll då de främst utövar sitt tjänande mot behövande genom att be för dem. Systrarna och 
deras arbete med att be, fungerar som en ”kanal” säger man, genom vilken ”… Kristi kraft 
och helande kärlek flödar ut i världen.” Deras arbete, som de utför i Kristi namn, fungerar 
också som en slags ”källa” till styrka för de övriga bröderna och systrarna i SSF.172  
 Man avslutar detta stycke med att säga att Ordens medlemmar skall ta del i världens liv. 
Detta skall dock inte göras så att de låter sig styras och påverkas av ”… tidens anda”, utan de 
skall istället agera på ett sådant sätt att de kan vara med och omforma ”tidens anda” i världen. 
Detta då Kristus utmanar dem, på ett sätt som innebär att de skall agera likt ”… ett ljus som 
lyser i världen” och så att de fungerar som ”… ett salt som ger smak åt människornas liv”.173 
 
12. Våra levnadsvillkor 
Detta stycke, som behandlar medlemmarna i Ordens levnadsvillkor, inleds först med ett citat 
från den helige Franciskus. ”Brödernas regel och liv skall vara detta: att följa vår Herres, 
Jesu Kristi Heliga Evangelium genom att leva i lydnad, utan egendom och i kyskhet.”174 
 Man skriver att detta, livet, skall ske inom kyrkans sammanhang och att kärleken till Gud 
innebär att de skall låta sig föras in i ett liv tillsammans med Gud och genom det visa godhet 
och aktning mot alla. Uttrycket för detta liv görs främst genom att medlemmarna avlägger och 
håller sina löften om lydnad, fattigdom och kyskhet. Man betonar dock att inom TO sker detta 
genom att de tre löftena översätts ”… till ett liv i enkelhet, en anda av broderskap och lydnad 
mot kallelsen att göra vår Herre känd och älskad överallt.”175  
 I SKB sägs det att de människobud och stadgar som gäller kyrkliga ting på intet sätt får ses 
som någon form av gudstjänst eller del av sådan. De ceremonier och kyrkliga bruk som endast 
införts som prydnad eller för ordning skall inte heller ses som en gudstjänst eller del av sådan. 
Kyrkliga påbud och ceremonier får dock med fördel anpassas till plats och tid om det på något 
sätt gagnar Guds församling. Detta skall dock anpassas så att det inte väcker ilska och med en 
omsorg för dem som är ”unga” på trons väg. Man säger också att ”… olikhet i fastan upplöser 
icke endräkten i tron.”176 Med detta som sägs i SKB kan alltså ett liv i förening med TO, och 
allt vad det innebär i olikheter mot ett vanligt kristet liv, vara helt förenligt med Svenska 
kyrkans tro, lära och bekännelse.   
 
13. Friheten från Jaget: Fattigdom 
Fattigdomsidealet inom Orden behandlas här. ”Saliga de som är fattiga i anden, ty dem hör 
Himmelriket till.”177 Återigen inleder man ett stycke genom att visa på ett bibelcitat. Det 
påpekas att då medlemmarna står inför Gud, såsom ”fattiga och avklädda”, medvetna om 
deras mänskliga begränsningar och behov, det är då de kan vara öppna och mottagliga för 
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Guds hjälp. Den materiella fattigdomen är, skriver man, välsignad då den är ett tecken för den 
viktigaste fattigdomen, den fattigdomen då Ordens medlemmar är fattig i anden. Att värna 
fattigdomsidealet i Orden handlar om att se och värdera alla tingens skönhet och helighet och 
att inte vilja nyttja dessa för att nå egna syften. Tingen skall tas emot som Guds verk och inget 
skall förkastas samtidigt som de inte skall försöka äga tingen utan nyttja dem så att de 
kommer till hela mänskligheten och hela universums bästa. Tingen skall nyttjas till Guds ära. 
Detta, menar Orden, är vad man med fattigdomsidealet vill nå.178 
 För TO bröder och systrar skall viljan till ett liv i enkelhet uttryckas på olika sätt och detta 
bland annat genom att tillämpa enkla kläder, ett enkelt fritidsliv och en enkel hållning i 
umgänge med alla slags människor. De skall, skriver man, alltid försöka att tillämpa och finna 
nya vägar till ett liv i evangelisk fattigdom. De skall sträva efter att undvika att utöva makt 
över andra bröder och systrar. Detta skall de göra med minnet av de ord av Jesus som de här 
refererar till: ”… den som är störst bland eder, han vare såsom den yngste.”179 
Man skriver också något om att bröderna och systrarna i Första och Andra Orden skall leva i 
enkelhet som familjer och dela allt. De skall inte äga något privat och inte ta emot mer än vad 
som behövs för uppehälle.  Medlemmar av TO får äga egendom, ha en utkomst till att försörja 
sig och eventuell familj, men de skall också sträva efter att inte besitta rikedom eller annan 
vinning för egen del.180  
 Här kan vi rikta viss kritik utifrån syftet med detta arbete. I SKB sägs det att följande 
artikel inte kan ses som giltig och att den därmed inte heller kan anammas.   
 

Att en kristen icke med gott samvete kan innehava eller behålla privat egendom, utan är pliktig att 
överlåta allt till gemensam egendom.181  

 
Dock får vi resonera lite kring denna kritik mot TO då detta påbud, gällande innehav av privat 
egendom, inte direkt gäller TO utan skall ses som gällande för den Första och den Andra 
Orden inom SSF, som det ovan redogjorts för. Det är ändå på sin plats att påpeka detta då TO 
utgör en betydande del av sällskapet SSF. Jag vill dock inte hävda att denna upptäckt är av en 
sådan betydelse att den kan hävda att grundandet av F.T.O. i Sverige inte skall ses som 
förenligt med den Svenska kyrkan, dess tro, lära och bekännelse då dessa inte tillämpar det 
radikala idealet på detta sätt, samt att de faktiskt utgör en egen, suverän, Orden inom 
sällskapet SSF. 
 
14. Det totala utgivandet av Jaget: Kyskhet 
När medlemmarna låter hela sina liv vara vända till Gud är det lika med den faktiska 
innebörden av att leva ett liv i kyskhet. ”Du skall älska Herren, din Gud av allt ditt hjärta och 
av all din själ och allt ditt förstånd”.182 
 Man skriver att oavsett om man är gift, ogift eller lever i celibat så skall kyskhetslöftet 
resultera i en vilja och en strävan efter att leva sitt liv i en anda av att vilja älska utan att äga 
och att ge oavsett vad det kostar. Inom området kärleken betonar man här att det sexuella 
förhållandet hålls inom äktenskapet vilket, säger man, genom sin begränsade natur, ger 
medlemmarna en frihet till att älska många andra människor. Äktenskapet ger även det ett 
slags löfte om en vilja av att ge ut och dela det man har och är med den andre parten. För de 
som inom Orden valt att leva ensamma eller som lever ensamma genom andra omständigheter 
har kyskhetslöftet en betoning på deras kärlek och överlåtelse åt Gud. Detta skall dock ske 
utan att de drar sig undan andra människor eller att de på något sätt utnyttjar andra människor. 
Alltså, de som lever i celibatet skall leva i kärlek till sina bröder och systrar och det får inte 
                                                
178 Manuale, u.å., s. 16. 
179 Manuale, u.å., s. 15-16. Lukas 22:26. 
180 Manuale, u.å., s. 16-17. 
181 SKB, 1985, Konkordieformeln, s. 537. 
182 Manuale, u.å., s. 18, Matteus 22:37. 
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innebära att de drar sig undan från andra människor. Man betonar: ”Celibat utan kärlek är 
inte bara meningslöst utan också mänskligt förnedrande för personligheten.” Kyskheten 
innebär inte på något sätt att det inom Orden skall leda till ett förkastande av sin egen eller 
någon annans sexualitet utan att den skall värderas som ett ”sakramentalt” uttryckssätt för 
kärlek.183 
 Man skall, skriver man, inom Orden verka för att fungera som verkliga bröder och systrar 
som lever i en enda stor familj. De skall styrka varandra i tron om att Kristus finns mitt bland 
dem och de skall visa varandra omsorg i nöd och lust vilket stärker dem i deras relationer till 
medmänniskan och världen. Genom deras kärlek till medmänniskan skall de kämpa mot allt 
som skapar orättvisor, skillnader och fördomar inom ras, klass, trosåskådning eller status. 
Deras främsta strävan skall vara att de genom deras liv skall visa på den öppenhet som Jesus 
Kristus visade mot alla olika människor.184  
 
15. Glädjefylld överlåtelse åt Gud: Lydnad 
”Lydnad är att acceptera vår kallelse att älska – att älska Gud och våra medmänniskor – 
varigenom vi uppnår integritet och fullkomning.” Detta skriver man inledningsvis i texten om 
lydnadsaspekten inom Orden efter att först ha påvisat följande bibelcitat: ”Älsken I mig, så 
hållen mina bud.”185  
 Här säger man att människan har två funktioner att uppfylla. Den första uppgiften handlar 
om att frambära ett slags ”offer” av lovprisning och tacksägelse till Gud genom att lydigt 
utöva kärlek mot hela skapelsen. Den andra uppgiften handlar om att förverkliga Guds rike 
här på jorden, detta genom att ställa sitt liv till Guds förfogande såsom hans redskap.186 
 Det betonas att lydnadsaspekten inte handlar om att passivt ta emot andras befallningar 
utan att det mer handlar om ett förhållningssätt som uttrycker en välvilja till att ge ut av sig 
själv och de gåvor man besitter. Medlemmarna skall inte sträva efter framskjutna positioner, 
de skall inte heller dra sig undan då de kallas till ett ledarskap, ämbete eller annan överordnad 
ställning. Då detta sker skall de beflita sig om att vara till allas tjänst. Lydnaden kan inte 
påtvingas utan skall vara ett uttryck för individens vilja till att tjäna Gud i kärlek.187 
 
16. Strävan mot en vision 
Ordens medlemmar, skriver man, har att sträva efter att fungera som levande vittnen om den 
frihet de menar finns och vinns genom Jesus Kristus. Man skriver: ”… att i Kristus ’är det 
ingen skillnad mellan judar och hedningar, mellan slavar och fria, mellan män och kvinnor’, 
att det i Guds familj inte finns några barriärer mellan raser och nationer.”188  
 
17. The Society of Saint Francis (S.S.F.) konstitution189 
I detta kapitel skriver man inledningsvis att SSF bildades 1937 i England och man redogör 
kort för hur bildandet gick till.190 Man fortsätter sedan med att ge kortfattad information om 
hur sällskapet som helhet leds.191  
 
 

                                                
183 Manuale, u.å., s. 18-19. 
184 Manuale, u.å., s. 19. 
185 Manuale, u.å., s. 20, Johannes 14:15. 
186 Manuale, u.å., s. 20. 
187 Manuale, u.å., s. 19-20. 
188 Manuale, u.å., s. 22, citatet i citatet kan vi anta att man hämtat från Bibeln, t.ex. Galaterbrevet 3:28 eller 
Kolosserbrevet 3:11. 
189 Detta kapitel finns inte med i The Manual of the Third Order of The Society of Saint Francis, part 1, 1975. 
190 Manuale, u.å., s. 23. För den mer intresserade hänvisar jag till Dunstan 1997 och Fröhler 2004. 
191 Då detta arbete är riktat mot To inom SSF och då särskilt FTO har jag här valt att inte fördjupa mig mer i av 
vad som här sägs gällande SSF och dess ledning.  
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18. Den Tredje Ordens konstitution  
Man säger att TO inom SSF är ett återupplivande inom den Anglikanska kyrkan av det systra- 
och brödraskap som den helige Franciskus själv grundade. TO står under beskydd av den 
heliga Jungfrun Maria, den helige Franciskus och den heliga Klara.192  
 Det sägs inget mer om vad man menar med att stå under beskydd av den heliga Jungfrun 
Maria, den helige Franciskus och den heliga Klara. Längre fram kan vi dock läsa att varje 
provins inom Orden skall stå under en biskops beskydd och att för F.T.O. gäller det att denne 
biskop delegerar sitt beskydd till en biskop eller en präst inom Svenska kyrkan. Vi kan anta 
att man med detta menar att Orden har sin ”beskyddare” genom dennes ämbete som då 
troligen, i egenskap av denna funktion, bör vara till hjälp då någon ifrågasätter eller vill Orden 
och dess gemenskap något illa. Om man inom Orden känner igen sig i denna tolkning av 
innebörden av begreppet beskyddare borde vi även här kunna använda denna tolkning på 
ovannämnda problem gällande beskydd av helgonen som man omnämner. Om det är så bör vi 
här ifrågasätta detta utifrån detta arbetets syfte. Som vi sett ovan är man i SKB väldigt tydlig 
med att fördöma all slags tillbedjan och åkallan av helgon. Helgonen kan bara fungera som 
goda förebilder för den kristna människan menar man. Man menar att helgonen på intet sätt 
har någon förmedlande roll mellan Gud och människan.193 Som jag kan tolka Orden fungerar 
den heliga Jungfrun Maria, den helige Franciskus och den heliga Klara som någon slags 
beskyddare till Orden och dess medlemmar. För att få detta beskydd bör någon form av bön 
eller liknande ha riktats till helgonen och om detta har skett är det mot den bekännelse som 
Svenska kyrkan tillämpade under tiden för grundandet av Orden. Bönen skall riktas till Gud 
och den kan innehålla allt från privat bön, förbön för andra och tacksägelse. Bönen kan gälla 
en vilja till Guds beskydd för alla, mot allt ont såsom skador, olyckor och liknande.194 Alltså 
är det hos Gud som man skall söka beskydd enlig Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse 
och inte till ovan nämnda helgon.  
 Detta är en ganska allvarlig upptäckt anser jag, även om min tolkning av ”beskyddet” bara 
är någorlunda korrekt. Frågan är om inte detta bör ses som en viss form av reservation 
gällande F.T.O.: s tillämpning av Ordens regler för att de, som de skriver i Arkivmaterial nr 1, 
skall vara lojala mot den Svenska kyrkan. En fråga som här är intressant är om de i Sverige 
hade kunnat ändra på denna punkt i Manuale eller om man inom TSSF hade reserverat sig 
mot detta. Möjligen kan detta ha varit uppe för diskussion men om detta anges det inget i 
källorna. En annan fråga som man här kan ställa är om F.T.O. och dess ledning helt enkelt 
anammade den engelska varianten av manuale genom att översätta den rakt av och endast 
göra de tillägg vilka jag i arbetet redogör för. Genom bekännande av helgonens beskydd i 
Manuale kan vi anta att det kan ha gått till på detta sätt då de annars borde ha observerat detta 
uppenbara och mot Svenska kyrkan stridande lärofel. Br. John Charles påtalar tydligt vikten 
av att de skall utforma sig mot en svensk TO och att den medföljda manualen bara skall ses 
som rådgivande, ändå har detta, tydligen, inte skett fullt ut.  
 Medlemskapet medför oftast en tillhörighet till den Anglikanska kyrkan eller, som man 
skriver, en tillhörighet till någon annan kyrka som har nattvardsgemenskap med Church of 
England.195  
 1923 är ett viktigt år i detta avseende gällande medlemskap i TO. Detta år var tiden för då 
Svenska kyrkan ingick i en begränsad kyrkoöverenskommelse med den Anglikanska kyrkan. 
Det man hade kommit överens om mellan kyrkorna var att tillämpa interkommunion, 
möjlighet till predikoutbyte och biskopsassistens vid biskopsvigningar.196 Denna begränsade 

                                                
192 Manuale, u.å., s. 26.  
193 SKB, 1985, Augsburgska bekännelsen, artikel XXI, s. 66. 
194 KL 1686, 1936, s. 36-37. 
195 Manuale, u.å., s. 27. 
196 Borgågemenskapen, Mitt i församlingen, 1993:3, s. 9. 
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kyrkoöverenskommelse möjliggjorde alltså för de svenskar som ville grunda TO i Sverige, då 
TSSF i sin konstitution anger detta som ett grundläggande krav för medlemskap i Orden. 
 1994 undertecknade den Svenska kyrkan det dokument som betecknas Borgåöverens-
kommelsen eller ”The Porvoo Common Statement”. Detta dokument innebär en fördjupad 
kyrkogemenskap mellan Svenska kyrkan och nio andra kyrkor. Bland dessa nio kyrkor 
nämner jag bara den Anglikanska kyrkan då det bara är den som tilldrar sig vårt intresse här. 
Syftet med överenskommelsen handlar i stort sett om en slags kyrklig integration mellan 
kyrkornas medlemmar rörande det praktiska kyrkolivet. Man ser på varandra som medlemmar 
i varandras kyrkor, man bejakar varandras ämbeten, präst, diakon och biskop, vilket innebär 
att dessa kan tjänstgöra hos varandra.197 I deklarationen skriver man att man förpliktar sig att 
be för varandra och att dela ett gemensamt liv i uppdrag och tjänst. Man välkomnar varandras 
medlemmar att motta sakramenten och andra pastorala tjänster.  Det sägs också att detta inte 
är slutmålet utan att det snarare skall ses som ett steg mot en vidare enhet kyrkorna emellan. 
Banden har stärkts och detta kan leda till fördjupade relationer.198  
 Då den fördjupade gemenskapen togs i bruk 1994 rör det egentligen inte detta arbete och 
dess syfte, men när vi ser på F.T.O. och deras tillhörighet till TSSF/SSF kan vi ändå kanske 
säga att de redan under början av 1970-talet aktivt och väldigt konkret tog sig an den vilja om 
gemenskap i Kristus som kom att uttryckas i samband med att den utvidgade 
kyrkogemenskapen togs i bruk. Jag vill dock inte hävda att detta är ett unikt utvecklings-
skeende inom kyrkan då vi historiskt sett kan se detta tillämpas då olika samgåenden ofta 
startar på gräsrotsnivå för att sedan lite mer formellt antas på nationell och internationell 
(kyrkorättslig) nivå. Jag tänker här till exempel på den helige Franciskus och hans liv som 
inspirerat, till en idag, världsomspännande och etablerad och till en viss del, erkänd 
ordensgemenskap. Grundandet av Orden i Sverige på 1970-talet väcker frågan om vad detta 
har lett till idag och vad det kan komma att leda till på sikt. Detta låter sig troligtvis inte helt 
enkelt svaras på, men kanske kan detta vara ett spännande utgångsläge för den intresserade 
och vetgirige forskaren. 
 Man skriver vidare i Manuale att TO tillämpar två former av medlemskap: novis och 
invigd.199 
 TO är indelad i olika provinser där ett kapitel fungerar som dess ledning. Varje provins 
skall stå under beskydd av en, av SSF utvald biskop.200  
 
19. Regionala stadgar för Den helige Franciskus´ Tredje Orden inom den Svenska kyrkan 
(F.T.O.)201  
Här ges en kortfattad presentation av de stadgar som är särskilda för Sverige. 1. F.T.O. utgör 
ett särskilt område inom den europeiska provinsen av TSSF/SSF. 2. Den biskop som av Orden 
är tillsatt som dess beskyddare202 skall delegera sitt uppdrag till en biskop eller präst inom 
Svenska kyrkan. 3. En ledningsgrupp som utgörs av invigda medlemmar och som framröstats 
av F.T.O.: s alla medlemmar skall finnas. Den skall bestå av en föreståndare, en sekreterare 
som tillika kan fungera som skattmästare, samt högst tre andra medlemmar, dock minst en. 4. 
Ledningsgruppen är ansvarig för gruppens utveckling inom TO, samt att den är trogen mot 
dess konstitution och principer. De har att se till så att samtliga postulanter och noviser får 
personlig rådgivning. 5. Föreståndaren skall underteckna de personliga levnadsreglerna som 
varje medlem har att utforma. Föreståndaren skall ha omsorg om alla de som avlagt löften och 
skall även årligen motta en personlig rapport om dess efterlevnad. 6. Varje år skall det hållas 

                                                
197 Borgågemenskapen, Mitt i församlingen, 1993:3, s. 14-15. 
198 Borgågemenskapen, Mitt i församlingen, 1993:3, s. 9. 
199 Manuale, u.å., s. 27. För vidare information gällande detta, se under punkten 6. Bilagor, 6.1 Definitioner.  
200 Manuale, u.å., s. 26-28.  
201 Detta kapitel fins inte med i The Manual of the Third Order of The Society of Saint Francis, part 1, 1975. 
202 Se ovan, min anm.  
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ett kapitel som har till syfte att berika medlemmarnas liv och hjälpa dem att förstå allt mer av 
det som är TO kallelse. Vid kapitlet skall alla närvara men, skriver man, giltiga förhinder ger 
givetvis dispens från detta krav. Vid kapitlet sker vanligtvis löftesavläggelser och 
upptagningar av nya medlemmar, samt tidigare medlemmars förnyande löften av att följa sin 
regel.203  
 Det särskilda område som F.T.O. kom att utgöra inom TSSF/SSF kan, enligt vad vi sett 
ovan gällande kyrkogemenskapen, inte ses som stridande mot den Svenska kyrkan gällande 
den tillämpade gemenskapen med medlemmar inom Orden tillhörande den Anglikanska 
kyrkan. Värt att notera är det att man i de regionala stadgarna på intet sätt redogör för vad det 
i praktiken handlar om att vara ”… ett särskilt område inom den europeiska provinsen av the 
Society of Saint Francis´ (S.S.F: s) Tredje Orden.”204 Här borde något kort ha redogjorts för 
Svenska kyrkan, dess tro, lära och bekännelse för att tydliggöra dess särställnings praktiska 
innebörd. Möjligen var detta val medvetet för att inte visa på det särskiljande utan mer visa på 
det förenande dragen för att på detta vis närma sig den enhet som man ofta uttrycker vilja till 
inom kristenhetens olika gemenskaper, så även inom den Svenska kyrkan. 
 

Må vi härigenom ock göras bättre skickade att bliva redskap i Guds hand för att mellan de 
kristtrogna över hela jorden knyta endräktens och fridens band.205    

 
20. Levnadsregeln  
Här ges information om den levnadsregel som alla medlemmar skall upprätta och följa. Syftet 
med denna regel är att: ” … i varje tertiaries speciella levnadsomständigheter ge praktiskt 
uttryck för tjänandets tre vägar: bön, studier och arbete, och att hjälpa tertiarien att uppfylla 
Ordens principer.”206  
 När regeln upprättas skall den utformas i samråd med en andlig rådgivare som i förväg 
godkänts av Orden. Vid utformandet skall det tas hänsyn till individens särskilda 
förutsättningar och livsomständigheter.207   
 När en postulant antas av Orden till medlem såsom novis förbinder hon sig att acceptera 
ordens ledning, att ”underkasta” sig de som innehar själavårdande ämbeten, samt att i glädje 
och ödmjukhet arbeta på sin kallelse till ett liv i Orden.208 
 Levnadsregeln skall normalt innehålla något åtagande under följande nio punkter: 
1. Nattvard 2. Botgöring 3. Personlig bön 4. Självförnekelse 5. Retreat 6. Studier 7. Enkelhet 
8. Arbete 9. Lydnad.209 
 Som anmärkningar till detta gällande levnadsregeln skriver man att den andlige rådgivaren 
skall acceptera TO som utgångspunkt för rådgivningen. Medlemmen förbinder sig för ett år 
att följa den regel hon utarbetat åt sig själv. Vid det årliga kapitlet förnyas dessa löften. 
Medlemmarna har möjlighet att ändra sin regel inför varje års löftesavläggelse om så är 
lämpligt.210 
 Om levnadsregeln och dess punkter i Manuale kan vi konstatera att detta är 
överensstämmande med vad som ovan sagts under punkten 3.2.2 Orden och levnadsregeln, ett 
tal till tertiarierna av broder Giles och kräver därmed inte en separat analys. Det vi kan 
fundera något kring är däremot kravet på postulanten och novisen då man säger att de skall 
                                                
203 Manuale, u.å., s. 29-30. Detta kapitel fins inte med i The Manual of the Third Order of The Society of Saint 
Francis, part 1, 1975. 
204 Manuale, u.å, s. 29. 
205 Uttalande gjort av Svenska kyrkans biskopsmöte till den Anglikanska kyrkan som ett svar på det förslag om 
viss gemenskap mellan de båda kyrkorna 1922, Den Svenska kyrkans svar till den Anglikanska 
Biskopskonferensen 1922, http://www.porvoochurches.org/archive/svenska1922.htm, 2006-09-29, s. 5. 
206 Manuale, u.å., s. 31. 
207 Manuale, u.å., s. 31. 
208 Manuale, u.å., s. 31. Med själavårdande ämbete kan vi kanske anta att de menar präst, biskop och diakon.  
209 Manuale, u.å., s. 31. 
210 Manuale, u.å., s. 32.  
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”underkasta” sig de som innehar själavårdande ämbeten. Med dessa som innehar 
själavårdande ämbeten kan vi anta att man syftar på biskop och präst inom Svenska kyrkan. 
Diakonen som själavårdare räknas troligtvis inte in här då diakonatet inte fanns reglerat inom 
den Svenska kyrkan innan år 2000.211 Frågan är om detta ”underkastande” som avkrävs av 
postulanten och novisen var förenligt med den Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse. I 
SKB läser vi att man bland annat säger följande om biskopens makt. Biskopen har makt att 
predika ordet och förvalta sakramenten, han har också viss makt att utöva myndighet inom 
kyrkan. Man påpekar att detta dock inte handlar om någon ”… tyrannisk makt, d.v.s. en makt 
att härska laglöst …”.212 Vi kan inte utläsa att underkastandet skulle handla om att följa någon 
”tyrannisk maktutövare” utan troligtvis handlar det mer om en uttryckt vilja av att följa 
kyrkans ordning. I KL 1686 skriver man i ett kapitel ”Om Bann”. Man talar om att alla, i 
kampen mot laster, missgärningar och odygder, skall vara underställda kyrkans rätt att utöva 
det man kallar för bann. Prästen har utifrån Guds ord rätten att utöva nyckelmakten i form av 
tillrättavsiningar och olika slags bannlysningar. Prästen skall som själasörjare inte bara straffa 
synden utan också förmana och upplysa syndaren. Man skriver att då någon inte vill ta till sig 
förmaningarna skall prästen gå vidare med detta till kyrkoherden eller biskopen. Dessa skall 
då kalla syndaren och förmana honom. Sedan talar man om vad som skall ske om denne inte 
går till rätta med sina synder för vilket jag här inte går in vidare på.213 Huruvida detta faktiskt 
och bokstavligt tillämpades under åren 1970-1974 har jag här inte funnit svar på men vi kan 
anta att detta inte togs allt för bokstavligt i praktiken. Men vi anta att det på ett sätt sågs som 
viktigt för Orden då man påtalar detta i Manuale. Vi kan alltså inte finna något formellt 
anmärkningsvärt i detta ovan nämnda krav.  
 
21. Upptagning av tertiarier i den helige Franciskus Tredje Orden inom Svenska kyrkan 
(F.T.O.) 
Först inleder novisen med att säga: ” Jag NN överlämnar mig åt vår Herre, Jesus Kristus, för 
att tjäna honom resten av mitt liv tillsammans med mina bröder och systrar i Society of Saint 
Francis, genom att söka sprida kunskap om och kärlek till Kristus, genom att söka främja 
broderskapets ideal och genom att med glädje söka leva ett liv i enkelhet och ödmjukhet 
tjänande efter den Helige Franciskus exempel.” Officianten säger sedan: ” Den Tredje Orden 
tillåter Dig att binda Dig inom Society of Saint Francis för ett år.” Novisen svarar sedan: 
”Jag NN förbinder mig med Guds nåd att hålla min levnadsregel för ett år framåt.”214 
Manualen avslutas med ett enkelt citat ”My God and my all”215 
 Detta som här sägs i samband med upptagningen till Orden kan sägas vara en slags 
komprimerad sammanfattning av allt det som sagts i Manuale. Alltså kräver detta inte någon 
särskild analys utan här kan vi hänvisa till vad som sagts ovan i analysen.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
211 Kyrkoordning 2005, 2004, s. 113-115. 
212 SKB, 1985, Augsburgska bekännelsen apologi, s. 303-304. 
213 KL 1686, 1936, s. 29-32. 
214 Manuale, u.å., s. 33. Detta kapitel fins inte med i The Manual of the Third Order of The Society of Saint 
Francis, part 1, 1975. 
215 Manuale, u.å..  
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4 Resultat och slutdiskussion  
Syftet med detta arbete är att undersöka och redogöra för de primärkällor som behandlar den 
religiösa lekmannaorden F.T.O. under tiden från det första steget togs mot Orden i Sverige till 
dess grunden var lagd och Orden därmed grundad. Detta för att se om F.T.O. som orden var 
förenlig eller ej med den Svenska kyrkans tro, lära och bekännelse.  
 Som en förklaring till detta arbetets syfte ligger ofta förekomna frågor av sådan art att de 
starkt ifrågasätter mitt studieobjekts existens då de är verksamma inom en evangelisk-luthersk 
bekännelsekyrka. Ofta sägs det att ordensväsenden och klosterrörelser förbjöds i samband 
med reformationen på 1500-talet i Sverige och att dylika gemenskaper allt sedan dess kanske 
inte hör hemma inom Svenska kyrkan. Frågor och påståenden likt dessa har alltså bidragit till 
detta arbetets syfte.  
 I ett arbete från 2004 undersöker och redogör jag för F.T.O.: s primärkällor för att svara på 
när Orden grundades i Sverige, samt för att ge en presentation av källornas material gällande 
den organisatoriska tillblivelseprocessen. Det jag fann var att Orden blev till under perioden 
1972–1974 då sex personer först upptogs som noviser, för att sedan genom avläggande av 
livstidslånga löften upptas som invigda medlemmar av Orden.  
 F.T.O. är en religiös lekmannaorden, öppen för kvinnor och män, vigda och lekfolk, som är 
verksamma inom den Svenska kyrkan. Samtidigt tillhör Orden den anglikanska Orden TSSF 
som är en av de tre ordnarna inom sällskapet SSF. SSF består av Första Orden, Andra Orden 
och den Tredje Orden.  
 Arbetet har genomförts på så vis att först ges en deskriptiv redogörelse gällande det 
bakomliggande problemet till arbetets frågeställning för att ge en bra och tydlig bild av detta 
inför det fortsatta arbetet. Sedan genomförs undersökningen av de aktuella primärkällorna 
rörande mitt studieobjekt. Det handlar om 12 stycken brev som fungerade som korrespondens 
mellan TSSF i England och de i Sverige som ville grunda orden här. De utgörs också av så 
kallade ”rundbrev” som skickades mellan de initierade i Sverige och alla de som visat intresse 
för orden i Sverige. I detta arbete har jag dock endast funnit ett fåtal av dessa 12 brev vara 
aktuella och relevanta utifrån syftet. Ytterliggare en primärkälla är den skrift som reglerar 
Orden och som nyttjas som en slags handbok för medlemmarna. Den benämns för Manuale.  
 Analysen av det presenterade materialet har jag gjort genom att dogmatiskt granska detta 
mot de, för tiden, aktuella bekännelsedokument inom Svenska kyrkan. Resultatet presenterar 
jag här nedan och låter den vidare diskussionen först framställas i slutet av denna del. I den 
löpande texten ges inga referenshänvisningar då detta finns i undersökningens del.  
 
4.1 Resultat  
1. Reformationshistoria  
Den epok under 1500-talet som kommit att kallas för reformationen innebar bland annat för 
Sveriges del att man tog avstånd från den romersk-katolska kyrkan för att bli en självständig 
evangelisk-luthersk bekännelsekyrka. Det reformatorerna vände sig mot inom den romersk-
katolska kyrkan var att man ansåg att det uppkommit vissa missbruk inom kyrkan och det 
kristna livet. Olaus Petri (1493–1552) som var en av de svenska reformatorerna ansåg att 
klosterväsendet var ett sådant missbruk då han inte kunde finna stöd för det i bibelns skrifter, 
samt att klosterlivet sågs som en gärningsfromhet, vilket stred mot den reformatoriska tanken 
om att Guds rättfärdighet bara kunde vinnas genom tron och inte genom ett visst sätt att leva 
på. Olaus Petris reformatoriska tankar föll väl hos Gustav Vasa (1496–1560) som sedan sitt 
trontillträde 1523 kämpat för att stärka furstestatens trängda ekonomi vilket han kunde 
realisera genom att få makt över kyrkan och dess egendomar. 1544 lär Gustav Vasa ha 
förklarat Sverige för att vara ett evangeliskt rike.  
 Senare delen av 1500-talet kantades av oroligheter gällande den evangeliska trons varande 
i Sverige. 1592 då Sveriges regent, Johan III (1537–1592), avled uppstod en rädsla för att 
Sverige åter skulle komma att bli ett romersk-katolskt rike då tronföljaren var Johans III son 
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Sigismund (1566–1632). Han var kung i Polen och en trogen katolik. Hertig Karl (1550–
1611) tillsammans med ledande kyrkomän kallade därmed samman till ett kyrkomöte med 
syfte att förhindra stridigheter gällande tron. Den 25 februari 1593 kom biskopar och präster, 
306 till antalet, samman till det som kommit att kallas för Uppsala möte 1593. Mötet skulle 
behandla frågor om läran, ceremonier och andra kyrkliga angelägenheter. Syftet var att skapa 
enighet inom den kristna tron för att uppnå fred och frid i riket och att den allmänkyrkliga tron 
även framledes skulle få vara gällande i Sverige. Man beslutade att Guds ord skall utgöra 
grunden för tron och att andra viktiga bekännelseskrifter skall ses som sammanfattningar och 
kommentarer av detta ord.  
 Året 1686 togs en kyrkolag i bruk som kom att gälla ända fram till 1993 då den ersattes av 
1992 års kyrkolag. Alltså var denna lag gällande då vårt studieobjekt etablerade sin Orden här 
i Sverige. Man säger i inledningen till lagen att Uppsala mötet 1593 och dess beslut inte fick 
sådana verkningar som man hade hoppats på, det vill säga frid och fred och enighet i tron. 
1686 års kyrkolag kom alltså till som ytterligare ett försök till att nå detta syfte om fred och 
frid, samt för att främja den sanna, rena och rätta evangeliska läran. 
 Martin Berntsson har i en avhandling undersökt hur och varför klostren upplöstes i Sverige 
i samband med reformationen. 1595 stängs det sista klostret i Sverige då man vid 
Söderköpings riksdag hade utfärdat en stadga som förbjöd all katolsk gudstjänst och all 
klosterverksamhet. Det Berntsson kommit fram till gällande varför upplösningen av klostren i 
Sverige skedde kan i all enkelhet sammanfattas på följande sätt. För det första var det den 
kritik Gustav Vasa riktat mot kyrkan gällande adeln och statens dåliga ekonomi. Han menade 
att för många frälsegods hade kommit i kyrkans ägo och att kyrkan därmed utgjorde en slags 
stat i staten och därmed utgjorde ett slags hot mot den verkliga staten. För det andra menar 
Berntsson var det den evangeliska reformationen och dess avståndstagande från klosterlivet så 
som det bedrevs då.  
 1951 års religionsfrihetslag i Sverige innebar att förbudet mot klosterverksamhet i Sverige 
upphävdes, dock krävdes det att man ansökte och fick konungens tillstånd till att grunda ett 
kloster. 1961 inkom den första och enda ansökan med det resultatet att några karmelitersystrar 
beviljades tillstånd att öppna ett kloster i Sverige. 1977 upphävdes detta klostervillkor.  
 Enligt primärkällorna har vi inte kunnat se att F.T.O. inkommit med en ansökan till 
konungen gällande viljan av att grunda en orden i Sverige. Detta borde kanske ha gjorts enligt 
1951 års religionsfrihetslag men huruvida detta faktiskt skall ses som ett brott eller ej mot 
Svenska kyrkans lag, tro, lära och bekännelse, detta blir en obesvarad fråga då Orden inte 
grundade ett kloster i traditionell bemärkelse.  
 
2. AMFTO  
Primärkällorna i detta arbete utgörs av 12 stycken brev som under åren 1971–974 utgjorde den 
korrespondens som utväxlades mellan TSSF i England och de i Sverige som visat intresse för 
Orden, de brev som skickats mellan de intresserade i Sverige och en skrift som heter Manuale 
För Den Tredje Orden inom The Society of Saint Francis (SSF), F.T.O.  
I det första brevet, som fungerar som ett vägledande och instruerande dokument för de 
intresserade i Sverige från Orden i England, framkommer det ingenting om att Orden skall ha 
som syfte att tillbe den helige Franciskus eller något annat helgon på det sätt som KL 1686 
tydligt tar avstånd från. Det man poängterar från England är att det är viktigt att man redan 
från början försöker forma Orden i Sverige så att den blir lojal mot den Svenska kyrkan. 
Grunden till Orden skall utgå från en medsänd instruktionsbok, en ”manual” för TO som dock 
skall ses över och anpassas till de svenska förhållandena. Att det markeras tydligt att man ska 
vara lojal mot Svenska kyrkan bör ses som en viktig och vägledande antydan från Ordens sida 
inför grundandet. Den omtalade ”manualen” kan inte finnas bland källorna men en senare 
variant har funnits från 1975, vilken alltså inte är samma utgåva som den man omtalar i 
brevet.  
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 I en annan av källorna skriver Orden i England återigen till de intresserade i Sverige. I 
brevet sägs det att man bilagt några viktiga dokument som skall vara dem till hjälp för att gå 
vidare i viljan till att leva sina liv i en franciskansk ordensgemenskap. Bilagorna finns tyvärr 
inte sparade i AMFTO, men på annat håll har en källa funnits som vi med största sannolikhet 
kan tillräkna som en kopia av en av dessa bilagor. Dokumentet, som vi återkommer till längre 
fram, har titeln Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles och handlar 
om vad Orden är och vad deras levnadsregel betyder. 
 Då vi saknar den första medsända manualen har vi dock funnit att den svenska varianten 
Manuale För Den Tredje Orden inom The Society of Saint Francis (SSF), F.T.O. utgör en 
trovärdig och fullgod källa för detta arbete. Det skall här även sägas att i denna manual finns 
sådana tillägg medtagna som gäller de särskilda svenska förhållandena som påtalades i det 
första brevet.216  
 Alla som vill bli medlemmar i Orden skall utforma en personlig levnadsregel som skall 
ligga till grund för det ordenslöfte den enskilde skall avlägga. Regeln skall innehålla följande 
gemensamma bruk som skall anpassas individuellt: Sakramentens bruk, annan bön, 
självdisciplin, retreat, studier, enkelhet, aktivt arbete för Guds rike och andlig ledning. 
Regeln, säger man, skall ses som en hjälp till att leva sitt kristna liv i en franciskansk anda.  
 Tittar vi på vad som gäller för den Svenska kyrkan gällande viljan av att leva och kvarstå i 
den kristna tron, likt det man inom Orden uttryckt, ser vi att detta får fullt stöd i till exempel 
SKB. Att ha en vilja till att motta Guds ord och sakramenten, att be och lovsjunga Gud, att 
vara ödmjuk, att vilja tillämpa bot i ord och handling och osjälviskt stå till Guds tjänst är 
exempel på vad som bland annat sägs gällande Svenska kyrkan, likt det man omtalat i våra 
källor från Ordens tillblivelse tid i Sverige.  
 
3. Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles  
En orden utgörs av ett antal människor som kallats av Gud för att leva sina liv på ett särskilt 
sätt skriver Giles till de intresserade i Sverige. Levnadsregeln som Orden tillämpar visar på 
den särskilda karaktären för orden. Inom Svenska kyrkan är synen på Guds rättfärdiggörelse 
av människan central. Man menar att ingen människa kan göra sig förtjänt av Guds 
rättfärdighet utan att den bara kan nås och fås genom att tro på Jesus Kristus och hans 
frälsningsgärning. Ser vi på det Giles skriver om det särskilda livet som ordensmedlemmarna 
omfattas av, i relation till vad Svenska kyrkan säger, kan vi här kanske ana någon slags 
antydan till en gärningsfromhet. I och för sig är en kritik av detta slag kanske inte helt 
rättfärdig då det inte på något sätt framkommit att Orden menar sig stå i en särställning inför 
Gud. Det verkar mer som om att deras tro och övertygelse handlar om ett annorlunda sätt att 
tillämpa sina liv på, utifrån en upplevd kallelse inom kristendomen.  
 Ordnar skiljer sig från varandra sägs det med hänvisning till en bibeltext där aposteln 
Paulus beskriver kyrkan som en kropp med många olika delar med sina olika funktioner. På 
samma sätt menar man att ordnarna utgör olika delar i kyrkan med en funktion av att visa på 
olika sätt att leva det kristna livet på. Ordnarna konkurrerar inte utan kompletterar varandra. 
För att orden skall kunna fullfölja sitt särskilda sätt måste principer, författningar och en 
levnadsregel utformas. Detta måste göras för att ett gemensamt liv skall fungera i praktiken 
och ordens mål kunna nås. Reglerna fungerar sedan som den grund som den kallade individen 
vill forma sitt liv mot. Reglerna och principerna visar på det som är karakteristiskt för orden 
och som kan uppfattas även av dem som inte tillhör orden. TO principer och regler finns 
samlade i Ordens Manuale. Det framhävs att ett liv i Orden inte handlar så mycket om att 
följa en disciplinär auktoritet utan att det mer är riktat mot en pastoral, församlingsvårdande, 
auktoritet. Man binder sig till Orden för att få stöd och hjälp i det kristna livet. Enligt SKB 
sägs det att trons konsekvenser är goda ”frukter” i människans liv och att detta goda skall 
bejakas av den troende genom att göra goda gärningar då det är Guds vilja. Man påpekar dock 
                                                
216 Fortsättningsvis kallas denna skrift enkom för Manuale. 
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att det inte skall förväxlas med en gärningsfromhet där Guds nåd förtjänas. Detta som sagts 
om ordnar hittills skall ses som gällande för alla ordnar. Det som är mer specifikt gällande de 
franciskanska ordnarna skall vi nu gå in på. 
 För många människor behöver inte livet inspireras av en människa likt den helige 
Franciskus utan viljan av att närma sig Jesus fungerar ändå. Men för vissa behövs en förebild 
likt den helige Franciskus och för de inom Orden är detta ett sätt som känns rätt och riktigt. 
Detta är inget som strider mot de reformatoriska trosdokumenten utan det skall snarare 
påpekas att man där säger att ett helgon med fördel kan fungera som en god förebild för den 
kristne människan. Det handlar då primärt om de goda gärningar och den starka tro som 
helgonet blivit känd för. Dock skall all slags tillbedjan och åkallan av helgon förkastas då 
helgonet inte på något sätt är en förmedlare mellan människan och Gud. Alltså kan vi 
konstatera att Ordens förhållande till den helige Franciskus är förenligt med den evangelisk-
lutherska bekännelsen, vilket i sin tur visar att detta alltså inte utgjorde något hinder till att 
Orden grundades i Sverige.  
 Att leva i en franciskansk anda handlar om att vilja leva med bönen som dagligt inslag och 
att vilja leva i spänningen mellan ensamhet med Gud och i tjänst hos mänskligheten. Det 
handlar om att vilja svara på andra människors utsatthet, oberoende av deras omständigheter. 
Som franciskan, säger man, vill man tjäna hela skapelsen genom att hjälpa på olika sätt. I KL 
1686 sägs det på liknande sätt att den kristne skall beflitiga sig med att komma samman i 
kyrkan och att bekänna sin synd. Man skall ta del av Guds ord och fira nattvard. Man skall be 
förbön för andra och då främst för de som är sjuka. 
 I källan nämner man vidare de principer som är gällande och som tas upp i manualen. Gud 
kallar medlemmarna till ett liv i efterföljelse där ödmjukhet, glädje och kärlek är särskilda 
kännetecken. Dessa karaktärsdrag utlevs genom att tillämpa bön, studier och arbete i en slags 
anda av fattigdom, kyskhet och lydnad. Sedan går man in på och redogör ganska utförligt för 
vad den så kallade levnadsregeln innebär.  
 Levnadsregeln utgör den viktigare och centralare delen i ordenslivet. Syftet med den är att 
vara ett stöd för medlemmen i sitt kristna liv. Tanken är att den i praktiken kan ses fungera 
som en levnadsplan eller mönster för det vardagliga livet. Giles skriver: ” Uttryckandet av 
vårt liv i Tredje Orden sker huvudsakligen genom vår levnadsregel.” Medlemmarna delar 
något gemensamt i regeln samtidigt som den ger uttryck för individens särdrag. Årligen 
granskar medlemmen sitt liv i relation till levnadsregeln för att se något om hur livet gestaltat 
sig under det gångna året. Årligen skall ett nytt löfte om viljan till att hålla regeln avläggas, 
detta görs under bön om Guds nåd och välsignelse för detta arbete. Detta löfte ses som det 
uttryckssätt där medlemmen visar sin vilja till fortsatt medlemskap i Orden, samt viljan till att 
leva sitt liv i överlåtelse åt Gud.   
 Levnadsregelns punkter eller områden skall inte ses som avskräckande då de kan upplevas 
vara något strikta och formella utan skall ses på det sätt som de faktiskt tillämpas i praktiken, 
alltså högst personligt anpassade för medlemmen. Vad som sägs om de nio olika områdena 
kan sammanfattas enligt följande. 
 Den främsta och första punkten i levnadsregeln behandlar en disciplin kring nattvarden. 
Nattvarden ses som ”hjärtat” för Ordens medlemmar och hela regeln bör koncentreras kring 
denna då den försäkrar att den sammanfogar den kristne med Kristus och hans kropp, kyrkan. 
Enligt Svenska kyrkans lag var det av vikt för prästen att uppmana församlingen till flitigt 
bruk av nattvarden. Det sägs till och med att om någon inte tar emot nattvardens gåvor under 
ett år skall denne inte längre kallas för kristen. Nattvarden, skall prästen upplysa, ger styrkt tro 
och själens eviga salighet. Vi kan kanske förstå att Orden låter nattvarden få en så 
framskjutande och central plats i levnadsregeln då man säger i Svenska kyrkans 
bekännelsedokument att om någon inte tar emot nattvarden skall denne inte få kallas kristen. 
Ordens nattvardscentrering har alltså inga drag som vi kan säga strider mot Svenska kyrkan 
och dess syn. 
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 Bönen är ett viktigt och naturligt inslag för medlemmarna i Orden. Bönen skall fungera 
som ett stöd och en förberedelse för firandet av nattvarden. Enligt KL 1686 sägs det även där 
att bönen är viktig och att individen dagligen skall be till Gud.  
 För medlemmen är bikten något som också får fungera som en förberedelse inför 
nattvarden. Man menar inom Orden att människans vilja till att visa ånger är ett naturligt 
inslag i den kristnes liv. Ser vi på Svenska kyrkans relation till begreppen ånger, bikt och bot 
finns det inget som strider mot vad Orden säger om dessa, utan vi kan snarare se att de 
korresponderar mer än väl med varandra. Giles påpekar att bikten kanske inte passar alla och 
att detta är upp till var och en att avgöra hur och i vilken omfattning bikten tillämpas, om den 
skall tillämpas. Inom Svenska kyrkan lär man att bikten inte behöver handla om att räkna upp 
alla synder. Detta kan givetvis göras men då främst för att detta kan ge samvetet ett gott 
välbefinnande. Ytterst handlar dock bikten om att bekänna att man syndat och genom det få ta 
emot Guds förlåtelse.  
 Att gå i retreat, alltså att dra sig undan i stillhet, för att vara särskilt nära Gud är ytterligare 
en viktig väg för medlemmarna av TO.  
Man uppmuntrar olika former av studier. Främst handlar det om att läsa Bibeln för att så 
förstå allt mer av vad Gud vill. Det handlar även om att de skall studera sådant som direkt inte 
relateras till det kristna livet utan mer ses som ”världslig” läsning för att på så vis få en vidare 
bild av människors olika relationer till Gud, medvetna eller omedvetna.  
 De ovan nämnda områdena fungerar som en grund för det andliga livet inom Orden. För att 
dessa skall få bli till konkreta uttryck hos medlemmarna försöker man praktisera dessa på 
några särskilda sätt.  
 Självförnekelse och enkelhet är två av dessa särskilda sätt som på ett sätt kan ses vara nära 
relaterade till varandra i medlemmens liv. Självförnekelse handlar på ett sätt om att leva sig in 
i det lidande Kristus led samt det lidande som existerar i världen, men kanske främst handlar 
det om att medlemmen försöka kuva någon last eller frestelse. Det handlar också om att vilja 
försöka leva sitt liv i enkelhet men inte på ett besvärande och ledsamt vis. Orden menar att när 
medlemmarna tillämpar någon form av enkelhet och självförnekelse kan de låta de andliga 
och kroppsliga gåvorna som Gud har gett dem få komma till mera uttryck i deras liv till Guds 
ära och medmänniskors hjälp.  
 Det arbete som utförs i vardagen skall man försöka utföra som ett särskilt kristet 
hjälparbete. För medlemmen är det viktigt att deras vardagliga arbete inte står i konflikt med 
det kristna livet. Här kan man kanske ana någon form av gärningslära som reformatorerna 
vände sig mot under 1500-talet som vi sett ovan. Men i KL 1686 sägs det att prästerna skall 
uppmana församlingen till att utföra: ”… Christelig Kiärleckz wärck”. Det sägs också att de 
kristna skall prioritera besökandet av sjuka och fängslade och att detta skall göras utifrån ett 
kristet uppsåt till tröst och omvårdnad. Utifrån detta ser vi att det Orden påtalar gällande det 
särskilda kristna arbetet är det i klar samstämmighet med det som är den Svenska kyrkans syn 
på detta.  
 Det sista särskilda uttryckssättet som Orden tar fram i levnadsregeln handlar om en 
lydnads aspekt. Giles skriver till Orden att lydnaden kan ses som omslaget omkring ett paket. 
Lydnaden håller samman eller omsluter allt som medlemmen har för avsikt att ta sig för och 
det han eller hon gör. Lydnaden hjälper individen till att leva sitt liv på det sätt som denna 
anser vara rätt och riktigt inför Gud. I SKB skriver man att det inte finns några hinder för 
kyrkan att olika, av människan påbjudna, religiösa bruk tillämpas. Om dessa bruk kan hjälpa 
till att skapa och behålla frid och enhet kan man gärna följa olika ordningar. Det viktiga är 
bara att man inte på något sätt tror att dessa tillämpade ordningar och bruk kan hjälpa 
människan att nå Guds rättfärdighet. De skall bara ses som goda ordningar, varken mer eller 
mindre.   
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4. Manuale  
I denna skrift som vi kan säga utgör Ordens handbok och eller regelbok. Den är i stort sett 
identisk med TO manual i England med de skillnaderna att här finns några tillägg gällande de 
särskilda svenska villkoren gällande medlemmarna i Ordens trohet till den Svenska kyrkan. 
Det mesta som presenteras i materialet tar sitt utgångsläge i någon av bibelns skrifter. Genom 
att de gör detta kan man säga att allt som gäller Orden också får en slags legitimitet på samma 
sätt som vi kan se att många av de texter som finns med i SKB också söker sin legitimitet i 
bibelns skrifter. Detta genom att ge tydliga och ofta förekommande bibelreferenser.  
 Att följa den helige Franciskus väg handlar för ordensmedlemmarna om att lära känna Gud 
allt mer. Man vill leva sina liv leva på ett sätt som är förenligt med Jesus Kristus och hans 
evangelium, detta i ett slags broderskap som får sin inspiration genom att se på hur den helige 
Franciskus levde sitt kristna liv. Medlemmarna upplever att de är kallade av Gud till ett sådant 
liv som ovan nämnts för att låta Guds ande verka i dem och genom det kan Guds rike bli till 
en allt större verklighet för alla dem som medlemmarna lever bland. Enligt de dogmatiska 
källorna finns det ingen motsättning inom den evangelisk-lutherska kyrkan mot att låta sig 
inspireras, såsom Ordens medlemmar gör, till ett liv som hämtar sina ideal från sådana kristna 
liv som vi kan se bland helgonen.   
 Målet som Orden har satt upp handlar om att medlemmarna genom sina liv skall sprida 
kunskap om Jesus Kristus och göra honom älskad överallt. Detta skall realiseras på ett sådan 
sätt som man funnit att den helige Franciskus lär ha gjort på 1200-talet genom att tillämpa ett 
broderskapsideal och en enkelhet i livsföringen. I bekännelsedokumenten tillhörande den 
Svenska kyrkan kan vi se att detta med att sprida kunskap om Jesus Kristus och att göra 
honom älskad överallt även här ses vara en viktig och angelägen uppgift för de kristna. Guds 
namn skall hållas heligt och detta görs genom att människan lever sitt liv enligt den vilja Gud 
har med dem. Då detta görs, menar man, kan Guds namn hållas heligt av allt fler med målet i 
sikte om att det skall hållas heligt av alla människor på jorden.    
 Tredje Orden tillhör den gemenskap som kallas för SSF, och som utgörs av, förutom TO, 
av den Första Orden och den Andra Orden. Dessa två Ordnar fungerar på så sätt att 
medlemmarna lever kommunitetsliv, kvinnor och män var för sig medan medlemmarna i TO 
lever sina liv i sina respektive privata hem. De tre franciskanska ordnarna binds samman i 
sällskapet genom bön och kontemplation av Jesus Kristus. Den Första och den Andra Orden 
tillämpar de klassiska ordenslöftena om fattigdom, kyskhet och lydnad medan man i Tredje 
Orden anammar dessa löften genom att leva i en ”anda” av dessa evangeliska råd. Att leva 
sina liv genom att tillämpa dessa löften stred inte mot Svenska kyrkan. Man säger att om 
dessa övningar inte ses som rättfärdiggörande är det helt i sin ordning att tillämpa dem mer 
eller mindre.  
 Det som skall utmärka medlemmarna i TO är att deras liv skall kännetecknas av 
ödmjukhet, kärlek och glädje. Ett utgivande av sig själv, som Orden uttrycker, för att så tjäna 
Gud i allt är för den kristne helt rätt, vilket man även med fördel kan be till Gud om hjälp 
med, enligt Svenska kyrkans lära.  
 I SKB sägs det att klostrens tidiga intention var av godo då man bland annat hade som 
syfte att utbilda präster och styrande människor i samhället. Vi kan inte se att man i skrifterna 
vänder sig mot principen att leva ett ordensliv i kloster, utan snarare tvärtom, att om det kan 
fungera som det en gång hade gjort – då verkar det vara helt förenligt med vad den 
evangelisk-lutherska kyrkan lär. Kanske kan vi se att det TO, som en lekmannaorden, vill är 
just det som man kan se att man gjorde i det tidiga klosterväsendet – ”bedriva en slags 
utbildning” av människor som lever och verkar inom kyrkan och i det övriga samhället.  
 Den totala förebilden för livet inom Orden hämtar man hos Jesus Kristus. Man säger att, 
som det står i Bibeln, så älskar man för att Jesus först har älskat dem.  Medlemmarnas försök 
att ge ut sina liv såsom Kristus har gjort innebär ett slags anpassande av det kristna livet. I 
bekännelsedokumenten tillhörande Svenska kyrkan, vid tiden för Ordens grundande, sägs att 
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varje Guds församling, på varje ort och i varje tid kan anpassa det kristna livet i efterföljelse 
för att på så vis gagna den evangeliska uppbyggelsen. Jag menar att kanske kan vi se att 
intentionen till att grunda Orden i Sverige fungerade som ett sådant evangeliskt anpassat 
efterföljande liv som man påtalar i SKB.  
 Att be är för medlemmen ett överordnat arbete. När man ber, menar man, står man i en 
särskild relation till Gud, vilket det dagligen skall avsättas tid för. I Luthers lilla katekes, som 
ingår i SKB, sägs det att Gud skall sättas först och över allt annat. All tro och tillit skall sättas 
till Gud och ingen annan, inte till något helgon, inte till pengar eller annat, utan endast till 
Gud. Genom detta kan vi se att det som först kan anses vara något strängt och väl påbjudande 
inom Orden inte alls är det, utan att påbudet om den dagliga bönen bland annat står i en god 
samstämmighet med vad som sägs i bekännelsedokumenten.  
 Inom Orden är studierna som vi sagt ovan viktiga. Särskilt skall Bibeln studeras noggrant, 
men även andra källor. Läser vi i SKB finner vi att man där säger att det är av vikt att den 
kristne ständigt fördjupar sig och lär vad Guds ord vill säga. Det finns sådant som man som 
kristen bör kunna och som exempel nämns Tio Guds bud, trosartiklarna, bönen fader vår och 
vad man lär om sakramenten. Söndagen är en dag som lämpar sig väl till att fördjupa sig i 
Guds ord då man som kristen får komma samman i gudstjänsten för att få Guds ord förklarat, 
be och sjunga Guds lov. Detta kan och bör givetvis ske alla dagar, menar man, men söndagen 
som särskild vilodag kan genom det bli vigd till endast detta.  
 De särskilda levnadsvillkor som medlemmarna åtar sig tar sig främst uttryck genom en 
anda av att leva i fattigdom, kyskhet och lydnad. I bekännelsedokumenten påtalar man tydligt 
att människobud och stadgar gällande kyrkliga ting på intet sätt skall ses som någon form av 
gudstjänst eller liknande. Som vi sagt ovan får dessa anpassas om det gagnar Guds församling 
till frid och fred. Det får inte väcka ilska och det skall anpassas så att de som är nya eller 
”unga” på trons väg inte får det svårt. Man betonar att olikheter i livet inte upplöser enheten i 
tron. Medlemmarnas sätt att leva sina liv på, trots sina olikheter mot andra kristna, bör alltså 
inte vara oförenligt med Svenska kyrkan.   
 I TO: s konstitution säger man att Orden står under beskydd av den heliga Jungfrun Maria, 
den helige Franciskus och den heliga Klara. Om man inom Orden menar vad vi kan anta att 
man menar med att stå under beskydd av någon är detta något som bör ses som oförenligt 
med vad den Svenska kyrkan sa sig tro på. Att tillbe och åkalla helgon för att få deras beskydd 
är helt oförenligt med den evangelisk-lutherska synen för tiden av Ordens grundande. Detta 
bör därmed anses som ett relativt allvarligt fel från Ordens sida trots att de hade den uttalade 
intentionen av trohet mot den Svenska kyrkan som primär verklighet i källorna. 
 Vad det gäller det av TSSF krävda medlemskapet till den Anglikanska kyrkan eller annan 
kyrka som står i interkommunion med Church of England, kan vi inte se att några problem 
förelåg för F.T.O. och deras medlemmar då Svenska kyrkan allt sedan 1920-talets början hade 
ingått en sådan begränsad kyrkoöverenskommelse med Church of England.  
 I slutet av Manuale kommer ett kapitel om levnadsregeln och dess innebörd. Det sägs inte 
mycket utan här får vi hänvisa till vad som sagts utförligare i den källa som benämns för 
Orden och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles. Det sägs dock att 
levnadsregeln skall upprättas och följas av alla medlemmar för att ge praktiska uttryck för det 
anpassade och särskilda tjänandets vägar som medlemmen har att uppfylla enligt Ordens 
principer. I samband med detta säger man också att då man antas som formell medlem av 
Orden skall denne underkasta sig de som innehar själavårdande ämbeten. Var detta förenligt 
med vad Svenska kyrkan lärde vid den aktuella tiden kan vi fråga oss. För det första får vi 
anta att man med själavårdande ämbeten menar präst eller biskop i Svenska kyrkan. I SKB 
och KL 1686 skriver man att biskopen har makt att utöva myndighet inom kyrkan bara det 
inte missbrukas i en slags tyrannisk framtoning. Detta skall ses som ett uttryck till en vilja av 
att följa kyrkans ordning. I kampen mot att nedkämpa all ondska, laster och missgärningar 
skall alla, ansåg man, stå under kyrkans rätt till att utöva en form av bann. Prästen är den som 
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har fått uppdraget att utöva denna möjlighet till bann då någon gjort sig skyldig till det. 
Prästen kan då tillrättavisa och utdela olika slags bannlysning men skall som själavårdare inte 
bara straffa utan även förmana och upplysa.  Om detta praktiserades under 1970-talet kan jag 
inte säga något om. Vi kan dock konstatera att det Orden avkrävde av den blivande 
medlemmen, alltså en lydnad till de med själavårdande ämbeten, inte kan ses som stridande 
mot den Svenska kyrkan. 
 
4.2 Diskussion  
Av det som framkommit under arbetets gång kan vi konstatera att det i ett fall kan riktas viss 
kritik mot F.T.O. vad det gäller deras trohet mot den Svenska kyrkan vid tiden för Ordens 
grundande i Sverige. Detta handlar om att Orden säger sig stå under beskydd av den heliga 
Jungfrun Maria, den helige Franciskus och den heliga Klara, vilket inte var förenligt med den 
evangelisk-lutherska bekännelsen under 1970-talet. All form av tillbedjan är helt förkastlig 
och då detta sägs tydligt och på flertalet ställen i SKB och KL 1686 kan jag inte annat än 
ställa mig frågan om varför detta inte reglerades i samband med att man skapade och antog 
den svenska varianten av manual. Det påtalas och ges trovärdiga intryck om att man faktiskt, 
både från Englands håll och från de intresserade i Sverige, skulle forma reglerna mot den 
Svenska kyrkans lära, för att medlemmarna av F.T.O. på så vis inte skulle bryta med sin 
kyrka. Som jag påtalade ovan i arbetet undrar jag om detta med beskyddet bara följde med av 
farten då man översatte den engelska manualen till den svenska. Jag kan inte se att man 
annars medvetet skulle gå mot den Svenska kyrkan. Skulle det förhålla sig så att man inte 
närmare hade undersökt huruvida detta fenomen stred eller ej mot bekännelserna då måste jag 
påtala min kritik mot Orden och dess ledning då detta måste anses som ett allvarligt 
ordningsfel mot den Svenska kyrkan, mot F.T.O.: s  medlemmar och även mot medlemmarna 
i TSSF.  
 Om detta kan vi inte annat än att spekulera och detta är inte det primära här utan vår 
uppgift var att redogöra för primärkällorna och svara på frågan om F.T.O.: s grundande var 
förenligt med Svenska kyrkan som en evangelisk-luthersk bekännelsekyrka eller ej, vid tiden 
för Ordens tillblivelse 1974.  
 Förutom ovan nämnda kritik kan vi inte annat än påstå att grundandet av F.T.O. som utgör 
en del av den Anglikanska orden TSSF/SSF inte stred mot Svenska kyrkan utan att vi snarare 
kan se att detta korresponderade ganska väl med vad som uttrycks i gällande lärodokument.  
Alltså kan vi till dem som ställer frågan om det verkligen är förenligt och tillbörligt med 
ordensliv inom Svenska kyrkan svara jakande, om det tillämpas på sådant sätt som vi sett att 
det gjorde hos F.T.O. Det reformatorerna framför allt vände sig mot, den så kallade 
gärningsfromheten, kan vi på intet sätt se något av hos de källor som finns bevarade hos 
F.T.O.  
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5 Käll- och litteraturlista  
A. Otryckt material 
1. Arkivmaterial 
Breven som är hämtade i AMFTO, förvaras hos Jan-erik Jonsgården, Segerstavägen 22, 741 
43 Knivsta. Källorna utgörs av brev. De har ingen egen benämning utan är namngivna av mig 
i arbetet med Arkivmaterial nr 1-12. De förvaras i pärm: ”Blå plåtrygg”.  
 Kopior på källorna finns hos författaren, Magnus Fröhler, Snickaregatan 33, 582 26 
Linköping.  
 Den bilaga till källa Arkivmaterial nr 8 som återfunnits utanför AMFTO benämns Orden 
och levnadsregeln, ett tal till tertiarierna av broder Giles, u.å. finns nu tillfogade, genom 
författarens omsorg, i AMFTO. Kopia av exemplaret förvaras hos författaren, se ovan. 
 
2. Övrigt otryckt material  
Adresslista F.T.O., 2002. 
Callert, Ulf, 2003, Assisi och Franciskus.  En hjälp till vägledning i Franciskus´stad Assisi. 
 Den helige Franciskus´Tredje Orden inom Svenska kyrkan – FTO, u.å. 
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are keynotes of The Third Order of Society of Saint Francis, 2001.   
Manuale För Den Tredje Orden inom The Society of Saint Francis (SSF), F.T.O.  u.å. 
The Manual of the Third Order of The Society of Saint Francis, part 1, 1975. 
The Third Order. European province, Society of S Francis, Training note no 11. The  

Structure of the order, 2000. 
Third Order (European province) Society of Saint Francis. The Manual, The Rule of  

the Third Order of the Society of Saint Francis, 2001. 
Systra- och Brödraskap inom Svenska kyrkan 1977, arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse. 
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2. Källor och litteratur  
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Sverige 1523-1596, Artos och Norma bokförlag, Skellefteå.    
Bibel 2000, Svenska Bibelsällskapet och Verbum förlag. 
Bonniers Compact Lexikon 2000, 1999, Bonnier Lexikon AB. 
Brodd, Sven-Erik, 1972, Evangeliskt klosterliv i Sverige, Verbum, Stockholm. 
Broomé, Catharina och Cottin, Chaterine, 1989, I Kyrkans mitt, Kloster, Ordnar och  
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 av Lars Eckerdal och Per Erik Persson, 1993, Verbum förlag, Stockholm. 
Dunstan, Petà, 1997, This Poor Sort, A History of the European province of The Society of  

Saint Francis, Darton, Longman and Todd Ltd, London.  
Ekström, Sören, 1999, Svenska kyrkan i utveckling, historia, identitet, verksamhet och  
 organisation, (fjärde reviderade upplagan), Verbum förlag, Stockholm. 
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Bokförlaget Åsak, Sahlin och Dahlström AB, Delsbo. 
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förlag, Stockholm.  
Werner, Maria Yvonne, 2005, Kvinnligt klosterliv i Sverige och Norden, en motkultur i det  

moderna samhället, Katolskhistoriskförening, skriftserie no 3, Catholica, Ängelholm.  
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6 Bilagor 
 
6.1 Definitioner 
Interkommunion  

Betecknar nattvardsgemenskap mellan kyrkosamfund. Svenska kyrkan har det med 
övriga Lutherska kyrkor, Anglikanska kyrkan, Metodistkyrkan och Oberoende 
Filippinska kyrkan.217 

Kommunion (lat. communio "gemenskap") är mottagandet av nattvarden som del i en 
gudstjänst eller utanför denna (till exempel sjukkommunion). Själva ordet uttrycker 
den gemenskap med Kristus och kyrkan som kommunionen förmedlar. Kommunion 
kan därför även beteckna förhållanden mellan kyrkor som har fullständig 
nattvardsgemenskap. Interkommunion betyder i praktiken en mera ofullständig 
kommunion, då man har upprättat nattvardsgemenskap men inte full 
kyrkogemenskap.218 

Kaplan  

Präst med särskilt ansvar inom en kyrklig grupp.219 
Kommunitet  

En gemenskap/orden där man lever efter en gemensam ordning för bön och 
arbete.220  

Orden 
Människor som lever efter en gemensam levnadsregel. De kallas ofta bröder 
och systrar.221 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
217 Lundborg, Peter och Wiking, Sven, 1997, s. 65. 
218 Hela denna artikel är ett citat hämtat från: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunion 
219 Lundborg och Wiking, 1997, s. 75. 
220 Lundborg och Wiking, 1997, s. 79. 
221 Callert, 2003, s. I. 
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6.2 Mall För Levnadsregel222 
   
Clara Fransson   
Smala vägen 1 
233 00 Svedala 
 
Mässa  
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 
Botgöring 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 
Personlig bön 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 
Självförsakelse 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 
Retreat 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
  
Studier 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 

En punkt om bibelläsning 
En eller flera punkter om andra studier 

Enkelhet 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 
Arbete 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 
Andlig vägledning och lydnad 
Jag skall (eller Jag lovar att)… 
 minst … gånger om året söka min andlige rådgivare 
 årligen delta i regionkapitlet 
 minst … gånger om året delta i den lokala gruppens samlingar… (ev) 
 m m (ev) 
 
    Ort och datum 
     

 Namnunderskrift 
 
Min andlige vägledare är: 
Stig Vägelius 
Rådmansv 3, 890 23 Själeved     vänd! 

 
 
 
                                                
222 Denna mall används inom F.T.O. då en Levnadsregel upprättas. Uppmaningen ”Vänd” på papprets nedre 
högra hörn syftar till att kaplanen, på andra sidan av pappret, skriver när och var regeln avlades/förnyades och 
vilken form av medlemskap det gäller, min anm. 
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6.3 The Basic Rule of Life223  
 
The Third Order; European Province; Society of Saint Francis.            November 2000 
 
The Basic Rule of life 
 
1. I will give a central place in my life to the Eucharist, and pray for a deeper understanding of 
this Sacrament. 
 
2. I will spend time each day looking at my life in the light of Christ’s teachings. I will ask for 
forgiveness for my failings and guidance for the future. 
 
3. Each day, I will look for opportunities to offer praise and prayer to God. In addition, I will 
generally spend a continuous period of 15 minutes or more in prayer or reflection. 
 
4. I will seek to live joyfully a life of simplicity, humble service and self discipline after the 
example of St Francis. 
 
5. I will make a Retreat each year to allow God to develop my awareness of Him and His 
calling of me. 
 
6. I will study to grow in the knowledge of God and His world. I will look on such study as a 
way of making me better able to serve God. 
 
7. I will serve God in all I do and with all I possess. Like St Francis, I will set aside the desire 
to acquire possessions or the good opinion of others for my own glory. 
 
8. I will offer to God my place in society, my work and my duty to those to whom my life is 
attached. I will make God’s love known by word and deed in each of them. 
 
9. I will commit myself in obedience to the Rule of the third Order and keep this Basic Rule 
of Life. In so doing I will be alert to the voice of the Spirit speaking to me inwardly and 
through my Novice Guardian and other people. I will live in Christian Fellowship with my 
Franciscan brothers and sisters by attending Local Group and Area meetings.  
 
 
 

                                                
223 Denna regel är den basregel som Postulanten kan anamma och som sedan kan ligga till grund för den 
personligt utformade regeln, se Bilaga 6.2. Regeln gäller som basregel för TSSF i Europa och är därför skriven 
på engelska, min anm. 
 


