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Sammanfattning 

 

Syftet i den här uppsatsen är att undersöka exorcism som rituell praxis i 

Liberala Katolska Kyrkan (LKK) i Sverige utifrån kyrkans historiska kontext. 

Vad är skälet till att exorcism utförs? Hur utförs exorcism? Vad är attityden 

till exorcism inom samfundet? Jag har intervjuat företrädare för kyrkan och 

observerat en exorcism, som inte ägt rum i kyrkans officiella regi, men där 

exorcisten var församlingsmedlem. Jag har också läst litteratur och tagit del 

av material som berör exorcism generellt och exorcism inom LKK specifikt. 

Exorcism som rituell praxis förekommer inom LKK och finns i kyrkans 

liturgi i dop av barn och vuxna, rening av föremål och vigvatten, välsignelse 

av hem och vid läkegudstjänst. 

I mitt material kan jag se en skillnad på hur exorcism uppfattas och förstås 

av företrädare för kyrkan och en i församlingen aktiv exorcist. Företrädarna 

uppfattar exorcism i första hand psykologiskt och symboliskt, medan 

exorcisten har en konkret uppfattning om demoners utdrivande. De 

närvarande vid den exorcism som jag observerade uppfattade den också som 

ett konkret utdrivande av en demon.  

Det finns som jag tolkar det inom LKK en öppen hållning till olika synsätt 

och praktiker. Biskopen uttrycker att det inte är kyrkans sak vad 

församlingsmedlemmar gör utanför det kyrkliga sammanhanget.  

Den rituella praxis som råder i LKK vad gäller exorcism, har sin historiska 

bakgrund i Romersk katolska kyrkan. Den relativt öppna och eklektiska 

hållningen vad gäller innebörden i handlingarna skulle som jag ser det 

kunna förstås mot bakgrund av den roll teosofin har spelat i kyrkans 

historiska utveckling.   
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1. Inledning 

1.1     Förord 

Mitt personliga intresse för spiritualitet och exorcism har givit mig ett 

intresse att studera detta fenomen i olika samfund och kyrkor. I den här 

uppsatsen har jag studerat Liberala Katolska Kyrkan. Det är en kyrka jag 

inte har någon erfarenhet ifrån och därför har det varit särskilt intressant att 

undersöka exorcism som rituell praxis inom LKK.   

Jag vill tacka alla vänliga människor i LKK som öppnat sina rum och hjärtan 

för mig och min uppsats och gett mig tillträde till en öppen och varm 

atmosfär.  

Tack till min handledare Elisabeth Christiansson för din hjälp och 

uppmuntran som har betytt mycket i mitt uppsatsskrivande. 

Tack till dig Inga Pagréus min personliga mentor och vägledare för alla böner 

av uppmuntran och för att du hela tiden funnits där och uppmuntrat mig 

under uppsatsskrivandets gång. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka exorcism som rituell praxis i Liberala 

Katolska Kyrkan i Sverige utifrån kyrkans historiska kontext. Vad är skälet 

till att exorcism utförs? Hur utförs exorcism? Vad är attityden till exorcism 

inom samfundet? 

Exorcism är historiskt en del av många kyrkors rituella praxis. I svensk 

efterreformatorisk tradition har exorcism förekommit fram till 1600 - 1700 

talet. Det är svårt att ange när det upphörde (Ahlstrand, 1984). 

Den kyrkliga utvecklingen i Sverige under 1900-talet och invandringen 

under senare årtionden har präglats av religiös pluralisering. Med den ökade 

pluraliseringen har också religiösa riter och bruk förändrats (Claesson & 

Neuhaus, 2014, s. 194). En sådan förändring är att exorcism i dag 
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praktiseras öppet i Sverige. Inom olika kyrkor och samfund förekommer 

exorcism och riter som har till syfte att befria från det som upplevs vara 

sataniska krafter eller demoner (Ahlstrand, 1984). 

När det gäller tidigare forskning om exorcism i Sverige i dag har jag inte 

hittat mycket. Jag har sökt på Ersta Sköndal högskolas bibliotek i olika 

databaser. Specifikt om exorcism inom LKK finns mig veterligen ingenting. 

En artikel som berör exorcism är Exorcism i Svenska kyrkan av Kajsa 

Ahlstrand (1984) som också har fungerat som bakgrundsmaterial i 

uppsatsen. 

Mot bakgrund av den rituella kartans förändring, ett personligt intresse 

samt att mycket lite forskning finns kring exorcism i Sverige i dag, har jag 

valt att göra en fallstudie av exorcism inom Liberala Katolska kyrkan (LKK). 

Min undersökning kan inte ge generell kunskap om hur vanligt, varför eller 

på vilket sätt exorcism utövas i Sverige i dag, men den utgör ett närstuderat 

exempel på en praktik och den vill inspirera till vidare kyrkovetenskaplig 

forskning inom området.  

   

1.3 Metod och material 

Jag har använt mig av intervjuer och observation av en exorcism.  

Bakgrunden till att undersöka just LKK är att jag under ett antal månader 

försökte få kontakt med personer från olika samfund och kyrkor angående 

exorcism som rituell praxis, utan större resultat. Vid kontakt med LKK var 

de positiva till att bli intervjuade och dela med sig med sina kunskaper om 

kyrkan och dess historia. Man var också positiv till att jag genomförde en 

observation och erbjöds detta genom en kontakt med en person i kyrkan. 

Alla personer jag har varit i kontakt med inom LKK har varit öppna och 

hjälpsamma. Mina informanter är anonyma. Det gäller också exorcisten, den 

som fick exorcism och den som följde med den som fick exorcism. Exorcism 

är ett känsligt ämne. Det är långt ifrån socialt accepterat i samhället och för 

den som är med om exorcism kan det av olika skäl vara känsligt. Ett 
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exempel på det är att den kvinna som fick exorcism, i den exorcism som jag 

observerade, inte berättat det för sin familj. En informant har haft det tydliga 

önskemålet att inte vara anonym och det är biskopen i LKK i Sverige Sten 

Bertil Jakobson. Namnen på övriga informanter är fingerade. 

Jag har genomfört fem intervjuer. Alla originalanteckningar finns hos 

författaren. Den första intervjun genomfördes med Edward präst i kyrkan. 

Intervjuns syfte var att få kunskap om LKK:s bakgrund och historia. 

Intervjun varade ca tre timmar och dokumenterades genom anteckningar. 

 

Den andra intervjun genomfördes med Biskop Sten-Bertil Jakobson, som jag 

blivit hänvisad till genom prästen Edward. Sten-Bertil är biskop och den som 

har det övergripande ansvaret för LKK i Sverige.  Intervjuns syfte var att få 

kunskap om exorcism inom kyrkan. Intervjun varade ca 15 minuter och 

dokumenterades genom anteckningar. Efter att Sten-Bertil läst mina 

anteckningar hade han vissa synpunkter och kommentarer som han skrev 

ner till mig och som jag har tagit hänsyn till i redovisningen. 

Den tredje intervjun genomfördes med en exorcist som är medlem i kyrkan. 

Han kallas här Vincent. Vincent är inte präst i kyrkan utan medlem och har 

som han beskriver det ”fått tillåtelse av Jesus Kristus att utöva exorcism och 

hjälpa människor att bli fria från sataniska krafter”. Jag fick personlig 

kontakt med Vincent vid kyrkkaffet efter en söndagsgudstjänst. Intervjun 

genomfördes på ett café i närheten av Stockholm. Intervjun varade ca 60 

minuter. Den dokumenterades genom anteckningar. Det var också Vincent 

som genomförde den exorcism som jag observerade. Den ägde rum samma 

vecka som intervjun genomfördes. Ett metodproblem har varit att jag efter 

observationen fick restriktioner på vad jag kunde ha med i uppsatsen, detta 

med hänsyn till den privata kallelse som Vincent förstår sig ha fått av Gud. 

Detta har jag tagit hänsyn till men det har begränsat uppsatsens innehåll. 

Den fjärde intervjun genomfördes med Lydia som fick exorcismen. Lydia är 

inte församlingsmedlem utan kontakten med exorcisten inleddes genom en 

bekant, som kände oro för henne. Intervjun genomfördes ett antal veckor 
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efter exorcismen och då via telefon. Den varade ca 30 minuter och 

dokumenterades genom anteckningar. 

Den femte intervjun genomfördes med Kerstin som var med vid 

exorcismtillfället. Kerstin var med som stöd under Lydias exorcism. Kerstin 

satt bredvid som åskådare och deltog inte. Hon är släkting till Lydia men 

inga andra familjemedlemmar fick veta vad som hände. Kerstin är inte heller 

hon församlingsmedlem. Intervjun genomfördes några veckor efter 

exorcismen i hennes hem. Den varade ca 80 minuter och dokumenterades 

genom anteckningar. 

När det gäller observationen fick jag av exorcistens tillåtelse att delta aktivt i 

ritualen, men valde för syftet jag var där för, att sitta bredvid och iaktta och 

anteckna. Samtidigt deltog jag ”passivt” på det sättet att jag bad en bön för 

kvinnan och jag hade också gått till bikt innan, vilket uppfattas vara viktigt i 

sammanhanget. Innan observationen läste jag om deltagande observation 

som metod (Backman, 2008 s. 31-32). Jag förberedde mig också genom att 

läsa böcker om och se filmer om exorcism.  

Jag har genomgående valt att skriva och anteckna både observationen av 

exorcismen och intervjuerna. Skälet till detta är att informanterna inte velat 

att intervjuerna spelades in. Att använda papper och penna har fungerat bra 

för mig. Jag har kunnat iaktta och lyssna samtidigt som analysprocessen 

har startats (Eriksson & Wiedersheim, 2014).  

De frågor jag ställt till informanterna liksom den deltagande observationen 

har syftat till att hjälpa mig besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Resultatet av intervjuerna och observationen är uppsatsens primärmaterial. 

Utöver detta har jag för att få en bredare kunskap om exorcism tagit del av 

litteratur och texter i ämnet. Litteratur och texter har varit både av 

vetenskaplig och populär karaktär. Särskilt viktiga har varit: Svenska 

folkbibeln 98 (1999). Prince (1976) Demonologi, Guiley (2009) The 

encyclopedia of Demons and Demonology, Katolska Kyrkans Katekes (1992), 

Hvidt (2003) Mirakler, möten mellan himmel och jord, Brown (1992) Han kom 

för att befria de fångna, Levack (2001) New Perspectives on Witchcraft, Magic 



7 
 

and demonology, Volume 1, Demonology, Religion and witchcraft. Irvine (1974) 

Ur satans grepp, Minois (1994) Helvetets historia, Fanthorpe & Fanthorpe 

(2011) Satanism and Demonology. Davies (2009) Exorcism, Broström (2015, 

februari). Besatt av Djävulen i Världens Historia. 

En viktig källa i uppsatsen är också Liberala Katolska Kyrkans Liturgi 

Liturgi. Liberala Katolska Kyrkan (1989), som är en omarbetad och utvidgad 

version av den tidigare svenska liturgin, utgiven 1957.  Den följer den 5:e 

upplagan av kyrkans engelska liturgi (Liturgi. Liberala Katolska kyrkan 

1989, s. II)  

  

1.4 Bakgrund exorcism  

I Nya Testamentet berättas det på många ställen om att Satan på olika sätt 

attackerar och frestar människor och hur Jesus hanterar detta genom att 

driva ut demoner. Demoner beskrivs i Matt 12:43-45 fungera på följande 

sätt:”43 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom 

ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. 44 Då säger han: 

Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer 

och finner det tomt och städat och pyntat, 45 går han bort och tar med sig 

sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för 

den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det 

också att gå för ”detta onda släkte”.  I texten beskrivs det som att de onda 

andarna har tråkigt och letar efter kroppar och hus att förstöra och att de 

gärna kommer tillbaka till en plats de tvingats att lämna. I Bibeln beskrivs 

Jesus bland annat som en framgångsrik exorcist.  Genom under och mirakel 

befriade Jesus, enligt evangelisterna, människorna från mörkrets makter 

som ett uttryck för att Guds rike var verksamt i honom. Efter Jesu 

himmelsfärd fortsatte lärjungarna driva ut onda andar. I Apostlagärningarna 

berättas om hur människor har spådomsandar och bedriver trolldom. Ett 

exempel har vi i Apg. 16: 16-18 där det står skrivet om en apostel vid namn 

Paulus som driver ut en spådomsande: ”16 En gång när vi var på väg till 

bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som 

skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter 
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Paulus och oss andra och skrek: ”De här männen är den högste gudens 

tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera 

dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: ”Jag 

befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. ”Och i samma ögonblick 

for den ut.” Den andre berättelsen om människor som bedrivit trolldom och 

hur de onda andarna känner Jesus finns i Apg. 19:13-20 : 13 Några 

kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren 

Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: ”Jag besvär er vid den 

Jesus som Paulus predikar.” 14 Det var sju söner till en viss Skevas, en 

judisk överstepräst, som gjorde så. 15 Men den onde anden svarade dem: 

”Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? 16 Och 

mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla 

och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och 

blodiga. 17 Detta fick alla i Efesos veta, både judar och greker, och fruktan 

kom över de alla, och Herren Jesu namn blev prisat. 18 Många av dem som 

trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. 19 Åtskilliga av 

dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp 

dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 

femtiotusen silverdrakmer. 20 På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft 

framgång och visade sin styrka.” 

Jesus beskrivs I NT som den som har makt och auktoritet över onda andar, 

Satan och demoner. Kristna i olika traditioner har genom kyrkans historia 

sett sig som bärare av denna makt. 

Det finns i kyrkohistorien många källor där andeutdrivning återges. T.ex. 

beskriver Justinus Martyren (110 -165) och Irenaeus (120 -202) ha sett hur 

kristna drev ut demoner i ”Jesus Kristus namn” där inget annat t.ex. 

besvärjelser och medicin hade verkat. Origines som levde på 200-talet 

beskriver hur människor med hjälp av kristna blev befriade till kropp och 

själ från demoner. Origines framlade en teori om att det alltid låg en demon 

bakom människors syndiga handlingar. Vände man om till Herren i dopet 

lämnade demonen människan. Exorcism behövdes, då alla som föddes in i 

denna värld bar på en arvsynd, arvsynden från familj och släktingar i 
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generationer ända tillbaka till skapelseberättelsen om Adam och Eva som 

lurades av ormen i paradiset att äta den förbjudna frukten. Exorcism 

behövdes då utföras på alla barn.  

Exorcismen fortsatte att utvecklas. År 250 tillsattes särskilda kyrkliga 

tjänster som exorcister. I Rom fanns det 52 exorcister och exorcism 

uppfattades nu inte som Guds gåva till troende för enskild praktik utan hade 

blivit ett särskilt uppdrag för kyrkan att utföra. Under 300-talet utvecklades 

föreställningar om att demoner använder sig utav lögn och att de plågas av 

heliga ting. Man började mer och mer frångå den praxis som beskrivs i Nya 

Testamentet. Praktiker och föreställningar kring exorcism utvecklades 

särskilt under senare delen av medeltiden. Ett exempel på det var 

uppfattningen att en prästs saliv var verksamt mot demoner. 

Vätskeblandningar var något som användes vid exorcism. En brutal 

föreställning var uppfattningen att demonerna inte skulle trivas i en 

människas kropp om kroppen plågades tillräckligt mycket. En exorcism 

kunde innebära för den som skulle exerceras att kokas i vatten, bo i 

fängelsehålor som var smutsiga, olika typer av avrättningar i ugn eller 

brännas på bål. Även åskådare kunde få delta i exorcismen och plåga de 

som ansågs besatta (Back, 2007). 

Mot slutet av 1400-talet skriver Jakob Sprenger Malleus Maleficarum, 

”Häxhammaren”. Budskapet är att människor frivilligt kan överlämna sina 

liv till djävulen och som en följd av detta bli besatta. Detta ledde till 

massförföljelse av både kvinnor och män som ansågs vara besatta av 

djävulen som var häxor eller trollkarlar. Påven Innocent VIII stadfäste 1484 

en stadga som syftade till att bekämpa och utrota all form av häxeri. 

Människor i mångtusental avrättades under tortyr i cirka två decennier efter 

detta. Ett exempel på en person som var kritisk mot häxjakten var 

dominikanermunken John Nider. Han levde på 1300-talet och ansåg att 

många som trodde sig vara besatta av demoner i själva verket behövde en 

doktor och var mentalt sjuka.  

1614 blev Katolska kyrkans Rituale Romanum sammanställd. Dokumentet är 

en sammanställning av olika kriterier för utövande av olika ritualer och 
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ceremonier inom den Katolska kyrkan med regler om utföranden och 

funktioner. De kriterier som uppställs i Rituale Romanum för vem som kan 

tänkas vara besatt är stränga och stiftsbiskopen måste ge sin tillåtelse för en 

exorcism. Runtomkring i Europa var exorcism fortfarande vid denna tid ett 

folknöje. Med Rituale Romanum kom detta att avklinga (Ahlstrand, 1984).  

 

1.4.1 Liberala katolska kyrkans historiska bakgrund  

 I det följande ges först en beskrivning av Liberala Katolska kyrkans 

bakgrund i teosofin. Den leder över till beskrivningen av Liberala Katolska 

kyrkans historia, uppfattning om och utövande av exorcism.  

Teosofi 

1875 grundades Teosofiska Samfundet av Helena Blavatsky (1831-1891) och 

H. S Olcott (1837-1907). H. S Olcott var en amerikansk teosof. advokat, 

buddhist och överste. Blavatsky och Olcott grundade det teosofiska 

samfundet. Deras syfte var att utifrån en universell och andlig utgångspunkt 

studera religion, naturvetenskap och filosofi. Tillhörighet till det Teosofiska 

sällskapet skulle vara oberoende av hudfärg, kast, trosbekännelse och kön. 

Blavatsky och Olcott stod nära buddismen och 1882 fanns samfundets 

centrum i Syd Indien i Adyar. Teosofin blandar inslag som 

reinkarnationslära med västerländska traditioner och naturvetenskap 

(NE.se). Det teosofiska samfundet ville fördjupa spiritismens och 

ockultismens filosofiska dimensioner (Blavatsky, 1996). Samfundet kom till 

Sverige 1889 (NE.se). 

England blev centrum för Teosofiska samfundet i Europa. Annie Besant 

(1847-1933) och Herbert Burrows (1845-1922) var förgrundsgestalter. De var 

anhängare av hinduismen och författade korta artiklar för tidskriften Lucifer 

som gavs ut av samfundet. Centralt för teosoferna var att sammanföra och 

syntetisera västerländskt och österländskt tänkande. Enligt Blavatskys 

direktiv skulle teosofer, för människosläktets räddning, omsätta läran om 
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reinkarnation och karma i tanke, livsstil och undervisning (Blavatsky, 1996). 

I tidskriften Lucifer skrev hon: 

Var teosofer, arbeta för teosofin”. Teosofi först och teosofi sist för endast dess praktiska 

förverkligande kan rädda västvärlden från dess själviska och broderliga känsla som nu 
skiljer ras från ras, en nation från en annan och från det förhatliga klasstänkande och 

den sociala uppdelning som är de så kallade kristna folkens förbannelse och skam.  ( 

Blavatsky, 1996, s. 26). 

 

Liberala Katolska kyrkans bildande 

Nedanstående redovisning bygger i huvudsak på intervjun med prästen 

Edward i LKK (personlig kommunikation 1, 15 mars 2015). 

Liberala Katolska Kyrkan (LKK) har sin bakgrund i teosofiska samfundet, 

även om det råder oenighet om den direkta kopplingen (personlig 

kommunikation 1 datum år) James Wedgwood (1883-1951)  är 

förgrundsgestalten. Wedgwood var aktiv inom Church of England och 

studerade till organist. Han bodde hos en prästfamilj. I samband med ett 

föredrag av Annie Besant blev han intresserad av teosofiska samfundet och 

medlem där.  Han var då inte längre välkommen i Church of England och 

fick inte längre bo kvar hos prästfamiljen. Han fick också avsluta sina 

organiststudier. Inom Church of England var man kritisk mot teosofin och 

av de teosofer som hade en kristen grundsyn var starkt kritiserade. Man 

vände sig bland annat emot var den synkretistiska hållningen att förena 

kristendom, hinduism, buddism och islam. Inom Teosofiska samfundet 

fanns en djupt grundad misstro mot organiserad religion.  

James Wedgwood kom efter uteslutningen i kontakt med Arnold Harris 

Matthew (1852-1919). Matthew var före detta präst i Romersk- katolska 

kyrkan. Matthew vigdes till biskop i Gammalkatolska kyrkan i 

Storbritannien 1908. Wedgwood anslöt sig till gammalkatolska kyrkan. Han 

själv och många av hans teosofiska vänner blev präster inom kyrkan. Tiden 

under andra världskriget präglades av interna stridigheter inom 

Gammalkatolska kyrkan. Inte minst handlade det om det teosofiska 

inflytandet. Wedgwood vigdes till biskop 15 februari 1916 i London.  
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En person som kom att bli viktig för utkristalliseringen av LKK ur 

Gammalkatolska kyrkan var Charles Webster Leadbeater (1847-1934).  

Leadbeater var från begynnelsen präst i Anglikanska kyrkan men verkade 

bara något år.  Under inflytandet av Annie Besant och H. P. Blavatsky 

utvecklade han en åskådning karaktäriserad av ockultism med teosofiska 

och kristna element. Han var initiativtagare till kulten kring Krishnamurti 

och föreställningen om att den nye världsläraren och Messias visat sig i 

honom (NE.se). Leadbeater var kontroversiell. Han lär ha skrivit en kritisk 

bok (som inte kan återfinnas) om viktoriansk barnuppfostran där han bl.a. 

bejakade onani. Leadbeaters liberala attityd illustreras i nedanstående citat: 

[…] människan skapar åt sig själv sin egen skärseld och sin egen himmel vilka icke äro 

givna områden utan snarare medvetenhetstillstånd. Helvetet finnes ej till, det existerar 

endast i den teologiska inbillningen; men en människa som lever dåraktigt kan skapa i 

sig själv en mycket sorglig och långvarig skärseld. Men varken skärseld eller himmel 

varar evigt. Ty en ändlig orsak kan inte alstra en oändlig verkan (Leadbeater, 1916, s. 

67). 

LKK växer fram i spänningen mellan gammalkatolskt och teosofiskt. Kyrkan 

fick sitt namn genom att man ville förtydliga att kyrkan var en separat 

organisation och inte direkt att man ville distansera sig från 

gammalkatolicismen. När kyrkan fick namnet Liberala Katolska Kyrkan 

hade man underrubriken Old Catholic Church. Sedan 1927 blev Liberala 

Katolska kyrkan dogmatiskt obunden. LKK grundades av Wedgwood med 

utpräglad gammalkatolsk riktning som förändrades av Leadbeater och hans 

efterträdare. Under 1980-1990-talet fram till idag har det skett en återgång 

till det allmänkristna och katolska. Inom LKK utgår man från den nicenska 

trosbekännelsen, man ser kyrkan som episkopal och att ämbetet har del i 

den apostoliska successionen (Fjellander, s. 11). LKK praktiserar dop och 

nattvard, erkänner treenigheten och kyrkans syn på Jesus som andra 

person i den. Jesus bekänns som Jesus Kristus. 

1985 ansökte LKK om medlemskap i Svenska Ekumeniska nämnden. 

Ansökan förklarades av nämnden vilande. När den ombildades till Sveriges 

kristna råd 1993, förnyades ansökan dit. Den avvisades med hänvisning till 

tveksamheter om kristen renlärighet. Inom LKK menar man att det handlar 

om en feltolkning av ett principdokument från 1973 och man ser detta som 
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mycket olyckligt. 2013 kom nya stadgar för LKK. I dessa uttrycks att LKK är 

en kristen kyrka som är verksam inom den katolska traditionen då kyrkan i 

grunden har en katolsk syn på sakramenten, ämbetet och gudstjänsten. Om 

man jämför LKK med både Romersk-katolska och Gammalkatolska kyrkan 

så framstår LKK i vissa avseenden som mer konservativ. Kyrkan vidhåller att 

en konfirmation skall genomföras av en biskop vilket i den Romersk katolska 

kyrkan ges mandat till en präst LKK har en något mer konservativ 

gudstjänstordning även om gudstjänstordningen är en reformerad variant av 

den gamla Romersk- katolska ordningen. Idag är det mindre flexibilitet för 

LKK:s präster att fira gudstjänster än för präster i Romersk-katolska kyrkan 

och då med hänvisning till att Romersk-katolska missalet har fler alternativ i 

mässan, bland annat finns där fyra eukaristiböner medan LKK har en 

variant av bön längre eller kortare, dock mer ”gammalmodigt” än den 

Romersk-katolska. 

Fram till för tio år sedan hade kvinnor inte någon möjlighet att bli präster 

inom LKK. Under 1990-talet öppnades möjligheten att för kvinnor bli präster 

inom den gammalkatolska kyrkan. LKK och Gammalkatolska kyrkan är 

störst i Nederländerna där man precis som i Sverige tydligt arbetat för 

jämställdhet mellan könen. Frågan om kvinnliga präster har splittrat LKK 

internationellt. Sverige tillhör den liberala grenen där kvinnor kan vara 

präster, med undantag av församlingen i Göteborg. LKK har som registrerat 

trossamfund vigselrätt och man bejakar samkönade äktenskap.  

  

2. Redovisning 

2.1 Exorcism inom LKK 

I det följande redovisas en intervju med Edward som är präst inom LKK. 

Edward menar ”med hundra procents säkerhet” att idén om exorcism i LKK 

har sitt ursprung i en kristen tradition. Exorcismen, berättar Edward, 

används vid dopet och vid läkegudstjänsten. Liksom vid vigning av vigvatten, 

föremål och vigning av oljor. Det handlar framförallt om en förberedelse av 
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föremål som används i specifika sammanhang: de heliga oljorna på 

skärtorsdagen, salt och vatten som är en del av de sjukas smörjelse. 

Dopet 

Exorcism i dopet är bland de tidigaste delarna i dopceremonin och fanns 

med i dopritualet i Romersk-katolska kyrkan till slutet av 1960-talet. 

Edward understryker att allt i dopet förtydligar och symboliserar något, 

kläderna, ljuset, Jesus säger: Jag är världens ljus. Faddrarna bär fram 

barnen i församlingen. Det är en förberedelse för att barnet skall bli rent och 

det är inte samma sak som att barnet är ont. Det handlar om ”bagaget”, 

menar Edward, vad vi har med oss genetiskt och socialt. Tanken är att 

barnet skall få hjälp att skapa sin egen framtid. Det har inget att göra med 

att driva ut en riktig demon säger han. Det handlar om att beskydda barnet 

från eventuellt ont inflytande som kan finnas av personer i dess närhet. Vi 

som kyrka tror inte att barnen är besatta utav onda andar. 

Läkegudstjänsten 

I läkegudstjänsten är exorcismen mer tydlig. Gudstjänsten har till syfte att 

öka det andliga inflytandet så att en person som är sjuk oavsett om det är 

psykiskt eller fysiskt och även den som inte är sjuk kan ta emot sakramental 

hjälp för att ta sig igenom någonting svårt. Läkegudstjänsten är utformad 

först och främst som bön. Bönen i sig är viktig och kraftfull. Här åkallar man 

i detta syfte den Helige Andes hjälp. När var och en utav de medverkande tar 

emot denna hjälp sker det på olika plan.  

Exorcism över en person  

I Liberala Katolska kyrkans Liturgi (s.149-161) beskrivs exorcism över en 

person.  Man förbereder personen för exorcismen, genom mottagande av 

sakramentet. Därefter sker smörjelse med olja; de sjukas olja. Man ber 

specifikt att det skall bli verksamt som ett medel för läkedom. Vid smörjelsen 

åkallar man ängeln Rafael som är läkedomens ängel (Liturgi, s.157 ). 

Smörjelsen sker i Herren Jesu Kristi namn men man ber också om hjälp 

utav en ärkeängel. Det handlar inte om att sätta ängeln på samma plats som 
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Jesus Kristus. Tanken är att efter smörjelsen behövs extra andlig näring 

vilket ges genom nattvarden ett av sakramenten i kyrkan. Nattvarden 

benämns odödlighetens läkemedel. "Det är precis vad vi tror på”, säger 

Edward, ”andligt medel och andlig färdkost” latinets viaticum. 

Grundstrukturen på läkegudstjänsten är genomgåendet av en reningsakt 

den lilla exorcismen och Rafael är helandets ängel. Om detta finns det 

skrivet i Tobits bok i apokryferna, berättar Edward. 

Vigning av vigvatten, oljor, rening av föremål. 

Edward menar också att exorcism, utdrivning av det onda, förekommer vid 

beredning av vigvatten, vigning av oljor och rening av föremål. Detta beskrivs 

i Liberala Katolska kyrkans Liturgi (s. 211-215). 

Vad händer om en person uppfattar sig vara besatt?  

Edward berättar att många kommer och säger att de är besatta men att så 

ofta inte är fallet! Man ordnar en läkegudstjänst och många blir efteråt 

besvikna. ”Det var inte så mycket spottande och fräsande” Edward har 

personligen inte sett någon som haft en genuin besatthet och känner inte till 

något sådant i kyrkan men han förnekar inte möjligheten. Däremot tror han 

att det finns präster och biskopar som förnekar möjligheten. Personligen tror 

Edward att det är en komplex fråga. ”Det är nog som sagt ytterst ovanligt 

och det är inte vad vi främst pysslar med ” säger Edward. Däremot vet han 

att LKK vid något tillfälle i Australien i en bostad, stoppat en ”andlig oro”. 

Det man gjorde då var en husvälsignelse. Det är tydligt att Edward 

personligen har en skeptisk inställning till exorcism. ”Hittills är jag inte 

medveten om något fall där en husvälsignelse eller en läkegudstjänst haft 

avsedd effekt”.  Samtidigt bejakar han viss praxis: 

Det man kan göra efter en husvälsignelse är att fira mässa. Om det är kopplat till en 

avliden person kan man ha en requiem mässa. Requiem är en särskild mässa som vi 
firar för de avlidna. Svenska kyrkan säger att de inte ber för de avlidna men det gör vi. 

Att be för de döda har alltid ansetts som ett barmhärtighetsverk.  

LKK har inte på samma sätt som i Romersk-katolska kyrkan en särskild 

ritual för att driva ut andar hos en person. Edward berättar att däremot 

finns det en ritual som är auktoriserad i Australien som innebär en särskilt 
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renande välsignelse av en plats inte av en person. När man blir exorcist är 

det inte att man kan ”gå och driva ut onda andar på det sättet”. Det handlar 

om viljestyrkan att motstå, säger Edward avslutningsvis.  

Det är tydligt att tanken på exorcism är formulerad och praktiseras inom 

LKK. I första hand som en del av en kristen tradition i kontinuitet med 

Romersk – katolska kyrkan. Samtidigt framträder, något överraskande, i 

intervjun med Edward en väldigt relativ syn på fenomenet. Edward menar 

att han personligen inte sett någon som haft en genuin besatthet, även om 

han inte håller det som uteslutet. Han menar också att det antagligen finns 

biskopar och präster inom kyrkan som uppfattar det som rent nonsens. 

Detta samtidigt som exorcismen är en integrerad del i ritual och praxis.   

 

2.2 Intervju med Sten-Bertil Jakobson 

I det följande redovisas en intervju med Sten-Bertil Jakobson som är biskop 

inom LKK. Sten-Bertil menar att det inte finns någon rituell andeutdrivning 

inom LKK. Han hänvisar till att det inte finns något ritual för detta i kyrkans 

liturgi. Han säger att om någon i framtiden (han har inte varit med om det) 

skulle önska få en sådan Exorcism utförd av en präst, måste denne ha 

biskopens tillåtelse. Sten Bertil menar själv att upplevelsen av besatthet 

oftast är en form av ”hjärnspöken, inbillning eller en psykologisk sjukdom” 

och att själavårdande samtal, psykolog eller psykiater är bättre.  

Han menar att exorcism så som det förekommer i kyrkans ritualer ska 

uppfattas som renande eller borttagande av ont inflytande. Det handlar om 

”ett renande av själen, för att bli en bättre människa”. Exorcism i den 

meningen ger han följande exempel på: 

I mässan inledning, efter Åkallan ber prästen medan han bestänker sig och 

koret med vigvatten ”… Herren rene mig så att jag värdigt kan förrätta hans 

gudstjänst. Med Herrens kraft fördriver jag allt ont från hans heliga altare 

och kor.”  

I dopritualen säger prästen ”…i kraft av +Fadern, +Sonen… vare du så renad 

att du kan mottaga…”  
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I Communio, kyrkans tidskrift som utkommer med fyra nummer varje år, 

kan man läsa en artikel om de olika lekmannavigningarna s.k. Minor 

Orders, som är till för en persons andliga utveckling. att där finns det en 

grad som kallas Exorcist står det att läsa om ”miner orders”/ grader som en 

person kan bli vigd till exorcist till (Communio 3, 2014, februari). I den 

graden handlar det om att utveckla sin förmåga att rena sig själv från onda 

tankar, att bemöta ont med gott (att vända den andra kinden till), menar 

Sten-Bertil. Det handlar om förmåga att kunna hjälpa andra. 

I Läkegudstjänsten ber prästen ”… i kraft av +Fadern, +Sonen 0ch den 

Helige +Ande utdriver jag alla onda inflytanden, att du må bli tillbörligen 

renad att mottaga den heliga smörjelsens sakrament.” Läkegudstjänsten är 

ett slags exorcism enligt Sten Bertil, men det handlar inte om 

andeutdrivning. 

  

Det finns inte någon officiell syn på exorcism inom LKK, menar Sten-Bertil. 

Enskilda medlemmar kan ha andra uppfattningar än de han själv 

representerar. Men vad medlemmar gör privat utanför kyrkan, är menar han 

upp till var och en. 

Sammanfattningsvis kan man säga att intervjun med Sten-Bertil precis som 

intervjun med Edward visar att exorcism som ritual och praxis är integrerat 

inom LKK men att uppfattningen om vad den betyder och är, är olika. Det 

finns inte någon specifik ritual för andeutdrivning i kyrkans Liturgi. Sten-

Bertil beskriver uppfattningen om att vara reellt besatt av en demon som 

”hjärnspöken”.  För att utföra en exorcism inom kyrkan krävs också 

biskopens godkännande. Varken Sten-Bertil eller Edward drar sig däremot 

för att använda begreppet rening i psykologisk och symbolisk mening. Det 

kan t.ex. handla om en persons förmåga att hjälpa en annan människa. 

  

2.3 Deltagande observation av exorcism 

I det följande kommer jag att redovisa mina iakttagelser vid den exorcism jag 

närvarade vid liksom intervjuerna med Exorcisten, den som var föremål för 

exorcismen och en närvarande. 
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Vi kommer hem till ett vanligt hem, dagtid och håller till i ett stort, ljust och 

vitt vardagsrum. Exorcisten förbereder sig för exorcismen genom att ta fram 

ett litet bordskrucifix, bilder på Jesus Kristus, Guds moder Maria och Jesus 

med Fadern. Vi är sammanlagt fyra personer i rummet. Det är Lydia, den 

som skall få exorcism, Kerstin en släkting som är med som stöd för Lydia, 

jag och exorcist Vincent. Vardagsrummet har två soffor och ett par fåtöljer 

som mer ser ut som större fotpallar med ett soffbord i mitten. Vi sitter alla 

på varsin soffa och fåtölj. Lydia som skall genomgå exorcismen sitter till att 

börja med i ett soffhörn medan exorcisten förbereder sig. När det börjar, 

sätter sig Lydia på knä framför exorcisten. Exorcisten har en stola runt 

halsen. Han tänder rökelse som skall användas under exorcismen och 

berättar att demonerna inte tycker om rökelse. Exorcisten berättar att 

demoner försöker stänga allt som är bra och ber bönen Kyrie Eleison nio 

gånger, ett slags åkallande av Jesus. Exorcisten berättar sedan att demonen 

är rädd men vill stanna kvar, varpå ytterligare bön följer. Lydia ser väldigt 

trött ut. Exorcisten blandar rökelse i rökelseklotet. Lydia knäböjer samtidigt 

som Exorcisten gör fyra kors med rökelse runtomkring henne. Exorcisten 

ber och välsignar genom att stänka heligt vigvatten på henne och lägger 

stolan på hennes huvud några minuter. Efter detta gör exorcisten 

korstecken med fingrar två gånger framför henne och säger ”I Jesu Kristi 

namn befriar jag dig från all svart magi och vi kastar bort all ondska i din 

kropp”. Exorcisten berättar att han befriar henne från all ondska, kastar 

bort allt skräp, eliminerar alla sataniska krafter, allt! Efter detta ber 

exorcisten rosenkransen tre gånger. (Detta är vad som blev godkänt av 

exorcisten att ta med i uppsatsen.) 

När exorcismen är klar pratar vi alla om det inträffade och vädrar känslor 

och tankar. Vi stannar kvar en stund efteråt och fikar i samband med 

gemenskap och samvaro. Personligen märker jag inte jättemycket av Lydias 

förändring mer än att hon är trött, inte lika orolig men återfår energin efter 

en stund och börjar prata om allt möjligt och visa fotografier. Veckorna efter 

när jag når henne för intervju över telefon verkar hon lugn och förmedlar 

framtidshopp och menar att livsgnistan har kommit tillbaka.  
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2.4 Intervju med exorcisten 

I det följande redogör jag för intervjun med den som utfört exorcismen. 

Exorcisten berättar att en del av riten är hämtad från Rituale Romanum och 

en del är skapat av honom själv. Det finns inte en ritual som passar alla, 

menar Vincent. Detta är en för honom vanlig ritual som kan behöva göras 

flera gånger. Demoniska krafter kan, menar Vincent, komma från olika håll. 

Han beskriver viktiga komponenter i ritualen. Innan rökelsen används 

välsignas den fyra gånger. ”Kyrkorummet” röks in. Stolan och vigvatten är 

viktiga attribut. Exorcisten representerar Jesus Kristus och den besatte 

knäböjer framför honom. Resultatet, menar min informant, beror helt på 

vilken makt prästen har, ju mer ”helig” prästen är ju fortare går befrielsen. 

Att vara besatt innebär att demoner och Satan tagit över en persons sinnen 

och rörelser. Då är personen inte längre kontaktbar utan det sataniska har 

intagit personen. För att driva ut demonen krävs det en ”präst”. Det är en 

karismatisk person som kan vara en ”vanlig” människa men med heliga 

krafter. Auktoriteten ges, menar Vincent, från Jesus Kristus själv och 

innebär fullständig makt och auktoritet över ondskans makter. Det är inte 

alla präster eller andra människor som har denna gåva. Det kan vara direkt 

farligt att gå in i en exorcism om man saknar makt, kunskap och auktoritet 

över denna form av ondska, menar Vincent.   

Min informant har inte tillåtelse från en biskop att utföra exorcism utan 

menar att tillåtelsen kommer från Jesus Kristus personligen. Han hänvisar 

till Bibeln "Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och 

att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.” (Luk 

10:19). Enligt Vincent är den procedur som han genomfört snabbare och 

effektivare än prästernas. Han menar vidare ”Det spelar ingen roll om du är 

gatusopare eller präst, man går bara efter Jesus, ni skall driva ut demonerna 

och bota folk sa han” Exorcism är, menar han, att befria människor från 

onda och sataniska krafter i alla former och gestalter. Man måste torka 

händerna med vigvatten innan man lägger händerna på nästa person annars 

förs ”skräpet” in i nästa person för att händerna absorberar och flyttar över 



20 
 

det till en annan person, berättar han. Han är medlem i kyrkan men ser det 

inte som nödvändigt att ha tillåtelse från biskopen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att exorcisten, till skillnad från de 

tidigare intervjuade har en tydlig tro på det reella utdrivandet, att det 

verkligen handlar om att rena och befria från demoner. Han hämtar riten 

från Rituale Romanum men har också lagt till moment själv. Exorcismen 

sker alltså utanför kyrkan och utan biskopens tillåtelse. Exorcisten är 

medlem i LKK. Det skulle kunna tolkas som ett uttryck för att det finns en 

”tillåtande” attityd inom LKK till den här typen av ritualer även om biskopen 

i princip tar avstånd från dem. Att även om den officiella hållningen till 

exorcism är att det i första hand handlar om en psykologisk och symbolisk 

rening, finns en hög tolerans för en annan uppfattning. Vad medlemmarna 

gör utanför den kyrkliga kontexten kontrolleras inte. 

  

2.5 Intervju med person som var som var med under exorcismen 

I det följande redogör jag för intervjun med den person som var medföljande 

sällskap till den som fick exorcismen. 

Kerstin har tidigare varit med på en exorcism med en annan person. Hon 

tycker det är bra med exorcism eftersom den befriar människor från det 

onda. Det Kerstin menar med det onda är, att det finns alltid något som 

skapar detta och det är demoner. När en person blir fri från demonerna kan 

det rädda hennes liv och personen kan återgå till det normala igen. Kerstin 

är lite dubbel till om/hur demoner verkligen existerar. Vidare berättar hon 

att hon inte självmant kommit in på detta med exorcism. Kerstins moster tog 

initiativet, då mostern antog att Kerstin hade svart magi på sig. Kerstin blev 

befriad efter en ceremoni. Kerstin berättar ingående om sin upplevelse av 

den ceremonin hur hon uppfattade den och vad som skedde. Hon var i 

tjugoårsåldern och en förbannelse var lagd på henne. Förbannelsen 

uppdagades av denna man (exorcisten) som också enligt henne själv befriade 

henne från den. Ceremonin gick till så att hon fick fylla en hink med vatten. 

Mannen lade en duk över hinken och läste en formel. Han sade till Kerstin 
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att ta bort duken och titta i hinken. Vattnet var lerigt, geggigt, sand och 

vatten och det stank, säger Kerstin. I vattnet hittade hon ett ihoprullat 

papper som var hopbundet med en tråd. Rullen hade varit nedgrävd i en 

trädgård men hade förts till hinken genom den formel som mannen uttalat. 

Hon säger sig ha sett hela processen. Efter ceremonin kunde hon inte sova 

på flera dagar och tänkte på detta konstant. På den ihoprullade rullen stod 

alla förbannelser med text och Kerstins namn, hon undrade varför och var 

rädd. Exorcisten kunde då ge Kerstin tecken på hur den som skrivit och gett 

förbannelsen såg ut. Tiden innan befrielsen var för Kerstin mycket svår och 

mörk. Livet var kaos och inget fungerade. 

Kerstin berättar att hon under Lydias exorcism känt att det var något 

konstigt i luften och att hon var lite smårädd på något sätt. Hon blev yr men 

kommer inte ihåg eller kan beskriva exakt vad det var som kändes. Hon vet 

inte exakt varför, kanske för att man tror på det eller kanske är det psykiskt. 

Hon tror rädslan kunde bero på osäkerhet. Vad skall hända, kommer 

djävulen ut eller vad? Hon har efter exorcismen inte sett någon speciell 

förändring på Lydia. Däremot tycker Kerstins mamma, enligt Kerstin, att 

Lydia blivit lugnare. ”Hon tror på Gud och Maria Jesus Moder betyder 

mycket för henne men hon kan tappa tron ibland”. Kerstin upplever 

exorcismen som utfördes som något positivt och att det var ”häftigt” men 

samtidigt var hon lite rädd. Hon menar också att det är lätt att känna sig 

rädd när någon annan är större. 

Sammanfattningsvis kan konstatera att Kerstin har en egen erfarenhet av 

exorcism som präglat henne. Hennes upplevelse av denna exorcism är att 

hon var lite smårädd. Hon vet inte om det har reella eller psykologiska 

orsaker. Min tolkning är att hon har stor respekt för sammanhanget och tar 

det på största allvar. Att det har en betydelse utöver den symboliska och 

psykologiska. Hon tycker sig inte ha märkt någon större skillnad före och 

efter exorcismen på Lydia.    
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2.6 Intervju med den som fick exorcismen 

I det följande redogör jag för intervjun med den person som fick exorcismen 

Lydia berättar att hon kände sig avslappnad och under exorcismen dök 

minnen från det förflutna upp i hennes minne. Hon kände sig trygg och 

säker och hade en positiv känsla av att hennes framtid skulle bli bra och 

förbättras. Hon säger att hon behövde hjälp av en exorcist eftersom hon 

kände att något höll henne tillbaka som påverkade hennes arbete, relationer, 

sexualitet, allt i livet. Hon berättar att hon hade negativa tankar om att inte 

ha ett bra liv och ville inte leva längre, att hon upplevde att något var inuti 

henne, en demonisk påverkan. Hon försökte begå självmord, Hon uttrycker 

det som att en ond ande kommit till henne genom svart magi. Hon menar 

också att den onda anden gjorde att hennes partner blev en annan person 

och hon oroade sig för att äktenskapet inte skulle hålla. Lydias tolkning var 

att hennes styvmor var en häxa. Att Styvmodern var avundsjuk på hennes 

relation och ville skilja henne och hennes man ifrån varandra. Lydia vet inte, 

säger hon, hur styvmodern hade utfört förbannelsen, bara att något var fel. 

Den sexuella lusten hade försvunnit och det var ständiga gräl mellan Lydia 

och hennes man utan att hon förstod varför. Efter exorcismen såg två av 

Lydias anhöriga, de enda som kände till exorcismen, positiva förändringar 

hos henne. ”De tyckte jag var lugnare och tänkte klarare”. Hon fick även 

tillbaka positiva känslor och sexualiteten kändes normal. Inga andra i 

hennes familj vet om exorcismen. Vad den största skillnaden i Lydias liv 

efter exorcismen är, är hon inte säker på, men hon berättar att hon tänker 

gå tillbaka till studier och arbete som hon tidigare inte kunnat sköta. 

Förhållandet med den tidigare mannen har tagit slut och nu vill hon träffa 

en ny bra man. Lydia är inte medlem i LKK och har inte haft någon 

erfarenhet av exorcism tidigare i något annat sammanhang. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Lydia upplever exorcismen positivt. 

Hon var lugn under ceremonin. Några släktingar till henne, menar hon, ser 

positiva förändringar. Hon själv kan inte än klart uttala sig om hur 

exorcismen förändrat hennes liv men hon planerar att återgå till arbete och 

studier.  
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3. Resultat 

Syftet med denna uppsats är att undersöka exorcism som rituell praxis i 

Liberala Katolska Kyrkan utifrån kyrkans historiska kontext, utifrån 

frågeställningarna: Vad är skälet till att exorcism utförs? Hur utförs 

exorcism? Vad är attityden till exorcism inom samfundet? Jag har undersökt 

det genom att intervjua företrädare för kyrkan. Jag har också varit med vid 

en exorcism och intervjuat den som utförde exorcismen liksom den som var 

föremålet för den samt en medföljande. 

Exorcismen inom Liberala Katolska kyrka har sin bakgrund dels i dess 

Gammalkatolska liksom dess Teosofiska bakgrund. Inom Romersk Katolska 

kyrkan finns en lång tradition av exorcism.  Teosofins ockulta inslag och 

experimenterande liksom öppenhet för direkt kontakt med och kunskap om 

en övernaturlig verklighet ger tillsammans med Katolsk tradition enligt min 

tolkning en bakgrund till bruket av exorcism inom LKK. 

Inom LKK måste för att en exorcism ska tillåtas biskopens tillstånd ges.  I 

kyrkan finns det inte några rituella ceremonier och riter för exorcism mer än 

de avsnitt i Liturgiboken som beskriver dopet av barn och vuxna, rening av 

föremål, välsignelse av hem och läkegudstjänsten.  Det finns en ämbetsgrad 

inom LKK som benämns exorcist. Den förstås av biskopen som ett kriterium 

på renhet, som visar på förmåga att hjälpa andra människor. Drag av 

exorcism finns också i smörjelsen och användning av vigvatten.  

Attityden till exorcism är hos företrädarna för LKK att det i första hand 

handlar om en psykologisk och symbolisk rening. Kampen mot det onda 

beskrivs generellt i termer av rening. Att dopet kan ses som en form av 

exorcism är ur kyrkohistorisk synvinkel en vanlig uppfattning.  Att invigning 

av oljor, bruk av rökelse etc. utgör ett slags rening knyter tydligt an till 

katolsk tradition.  När det gäller exorcism av en person har de företrädare 

jag talat med haft en skeptisk inställning till andeutdrivning. Biskopen talar 

i sammanhanget om ”hjärnspöken”.  Samtidigt finns en öppenhet för att det 

kan finnas olika uppfattningar och att man inte kontrollerar vad enskilda 

kyrkomedlemmar gör utanför det kyrkliga sammanhanget.  
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Den exorcist och församlingsmedlem som jag har intervjuat ger uttryck för 

en annan syn på innebörden i exorcism. För honom handlar på ett helt 

annat sätt om konkret utdrivning av demoner. Han praktiserar detta och 

skapar egna ritual för ceremonin. Det finns alltså en skillnad mellan hans 

uppfattning och de officiella företrädarnas.  

 

Min tolkning är att den rituella praxis som råder i LKK vad gäller exorcism, 

har sin historiska bakgrund i Romersk katolska kyrkan. Den relativt öppna 

och eklektiska hållningen vad gäller innebörden i handlingarna och synen på 

vad medlemmarna gör ”utanför” kyrkan skulle kunna som jag ser det ses 

mot bakgrund av den roll teosofin har spelat i kyrkans historiska utveckling.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

4. Litteraturlista.  

 

Ahlstrand, Kajsa. (1984). Exorcism i Svenska kyrkan i KISA-rapport nr11. 
Uppsala: KISA 

Back, D. (2007). Uppsats: Exorcism-ett fenomenologiskt studium av två 
praktiker för 
demonutdrivning.(http://www.orebromissionsskola.se/bilder/uppsatser/2007%20

Back,%20Daniel%20Exorcism%20-

%20ett%20fenomenologiskt%20studium%20av%20tv%C3%A5%20praktiker%20f%

C3%B6r%20demonutdrivning.pdf)< Örebro: Örebro Teologiska Högskola. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Danmark: Narayana Press. 

Blavatsky, H. P. (1996). Fem budskap från H. P. Blavatsky till de amerikanska 

teosoferna vid konventen. Malmö: Teosofiska kompaniet. 

Broström, N. (2015, februari). Besatt av djävulen. Världens Historia, februari, 58-63. 

Brown, R. (1992). Han kom för att befria de fångna. USA: Whitaker House. 

Claesson, U., & Neuhaus, S. (2014). Minne och möjlighet, kyrka och 

historiebruk från nationsbygge till pluralism. Göteborg; Stockholm: Makadam. 

Communio, 3. Liberalkatolsk kyrkotidning årgång 46.(2014) Från klerkens 

grad till prästämbetet. Några ord om prästrekryteringen i LKK. Communio, 3. 
4-7. 

Communio, 2. Liberalkatolsk kyrkotidning. (1994). Sveriges Kristna Råds 
dom över Liberala Katolska Kyrkan.  

Davies, J. (2009) Exorcism. London: Catholic Truth Society. 

Eriksson, L. T., & Wiedersheim, P. F. (2014). Att utreda, forska och 
rapportera. Stockholm: Liber AB 

Fanthorpe, L., Fanthorpe, P. (2011). Satanism and Demonology. New York : 

Checkmarks Books. 

Fjellander, S. (1940). Liberala Katolska kyrkan vad den är och vad den vill. 

Stockholm: Sture-tr. 

Guiley, R. E. (2009). The encyclopedia of Demons and Demonology. 

Haninge: XP Media. (1999). Svenska folkbibeln 98.  

Hvidt, N. C. (2003). Mirakler, möten mellan himmel och jord. Örebro: Cordia 

AB. 

Irvine, D. (1974). Ur satans grepp. Stockholm: Den kristna bokringen. 

Katolska Kyrkan. (1992). Katolska Kyrkans Katekes.  

http://www.orebromissionsskola.se/bilder/uppsatser/2007%20Back,%20Daniel%20Exorcism%20-%20ett%20fenomenologiskt%20studium%20av%20tv%C3%A5%20praktiker%20f%C3%B6r%20demonutdrivning.pdf)%3c
http://www.orebromissionsskola.se/bilder/uppsatser/2007%20Back,%20Daniel%20Exorcism%20-%20ett%20fenomenologiskt%20studium%20av%20tv%C3%A5%20praktiker%20f%C3%B6r%20demonutdrivning.pdf)%3c
http://www.orebromissionsskola.se/bilder/uppsatser/2007%20Back,%20Daniel%20Exorcism%20-%20ett%20fenomenologiskt%20studium%20av%20tv%C3%A5%20praktiker%20f%C3%B6r%20demonutdrivning.pdf)%3c
http://www.orebromissionsskola.se/bilder/uppsatser/2007%20Back,%20Daniel%20Exorcism%20-%20ett%20fenomenologiskt%20studium%20av%20tv%C3%A5%20praktiker%20f%C3%B6r%20demonutdrivning.pdf)%3c


26 
 

Leadbeater, C. W. (1916) Teosofi- en kort översikt. Stockholm: Nord. bokh. 

Leadbeater, C. W. (1920). the Science of the Sacraments. Adyar: The 

Theosophical Publishing House 

Levack, P. B. (2001). New Perspectives on Witchcraft, Magic and demonology, 

Volume 1, Demonology, Religion and witchcraft. New York; London Routledge. 

Liberala Katolska Kyrkans Liturgi. (1989). Liturgi. Liberala Katolska Kyrkan  

Liberala Katolska Kyrkan. Liberala Katolska Kyrkan i Sverige, riktlinjer för 
enhetssträvan. (Internt informations material. Otryckt broschyr).  

Minois, G. (1994). Helvetets historia. Furulund: Alhambra, 

(Ne.se) 

Prince, D. (1976). Demonologi. Stockholm: Evangelisten. 

Shepherd, T. W. (1977). The Sacraments. Part of a Course of instruction given 
at the Church Congress, Cranfield, September,1956. USA: The ST. Alban 

Press. 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 5. Bilaga 1 

  

Intervju med Biskop Sten-Bertil Jakobson per telefon. 

1. Vad är exorcism teologiskt sätt? 

2. Hur utövas det rituellt? 

3. Är det vanligt? 

4. Vad är skälet till att exorcism utförs? 

5. Hur utförs exorcism? 

6. Vad är attityden till exorcism inom samfundet/kyrkan? 

7. Behövs det att en biskop i LKK godkänner en exorcism som skall utföras? 

8. Eller är det fritt för personer i LKK? 

9. På ett ungefär: vet du hur många i LKK som ägnar sig åt denna form av 

rituell praxis? 

10. Hur ser ni på exorcism i LKK? 

  

Tilläggsfrågor och svar från Exorcist. 

1. Har du tillåtelse från någon biskop att utföra exorcism? 

2. Eller är det i privat regi? 

  

Intervju med Kerstin som var med under exorcism av Lydia. 

1. Hur ser du på denna exorcism som utfördes, som något positivt eller 

negativt? 

2. Är exorcism en bra sak enligt dig? 

3. Tänkte du eller kände du något speciellt under exorcismen? 

4. vad har du själv för tro eller vad tror du på? 

5. Var det första gången du var med om denna form av exorcism? 
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Intervju med Lydia, den som fick exorcismen. 

1. Berätta om exorcismen, vad upplevde du? 

2. Vad/Hur är bakgrunden till att du behövde hjälp av en exorcist? 

3. har din omgivning märkt någon skillnad på dig efter befrielsen? 

4. Vad är den största skillnaden i ditt liv efter exorcismen? 

  

  

  

 Bilaga 2. Utdrag ur Liturgi, Liberala Katolska kyrkan. (1989). 

 

 

Bilaga 3. Utdrag ur Communio, nr 3. Liberalkatolsk kyrkotidning. (2014). 

Minor Orders, s. 7. 

 

  

  

 

 


