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ABSTRACT 

This study investigated how we can understand St. Francis as environmentally 

conscious. The study also presents where those elements can be found in St. Francis own 

documents and from documents that describe St. Francis. The study also investigate 

what factors in 13
th

-century European society might have influenced such ideas.  

 St. Francis of Assisi had a reverent attitude towards all animals and plants. He 

helped and took care of animals that were weak and vulnerable. He did this because he 

believed by doing so, they would praise the Lord. He considered some creatures more 

important than others because they reminded him of the Lord, for example the lamb. He 

thought long-term, instructing his brothers that they should not cut down a whole tree so 

that the tree could sprout again. He was environmentally conscious, even though this 

was because of God and not because he had actual concern for animals and plants 

themselves. He might have been conscious about the environment because of all the 

wars that destroyed fields. It might also have been because of the general exploitation of 

the forest, or a reaction against the Cathars and their negative thoughts about the 

material world.  
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1 FÖRORD 

”Efter högmässan i Visby domkyrka i söndags spikade biskop Lennart Koskinen upp 

den så kallade Gotlandsappellen, som består av sju miljöteser, på kyrkporten.”
1
 

 

Så lyder Svenska Kyrkans skrivelse om de sju teser som biskopen av Gotland, Lennart 

Koskinen, satte upp på Visbys domkyrkas kyrkoport. De sju teserna handlar om Svenska 

Kyrkans förhållningssätt gentemot miljön.
1
 Händelsen är inte okontroversiell utan 

Andreas Wejderstam, på tidningen Barometern, kommenterade teserna och kyrkans 

ställningstagande och undrar över vad kristendomen har med miljön att göra. Han 

kritiserar även ordvalet i teserna som att naturen är helig vilket, enligt honom, skulle 

innebära en panteistisk gudssyn, att Gud finns i alla ting, där man inte skiljer på 

skaparen och skapelsen. Även begreppet ”moder jord”, som används av Svenska 

Kyrkans skrivelse, vänder sig Andreas emot och menar att begreppet tillhör de skriftlösa 

religionerna och inte kristendomen. Han ställer sig också frågande varför inte 

argumentet att människan fått i uppdrag av Gud att förvalta jorden, Guds skapelse, 

användes i skrivelsen.
2
 

 Det är intressant att kyrkan tar ett ställningstagande gentemot miljön och att det 

ifrågasätts av Wejderstam med argument hämtade från kyrkans tradition. Jag lägger 

ingen värdering i frågan men denna uppsats kanske kan ge en fingervisning angående 

hur kyrkans förhållningssätt till miljön har sett ut genom Franciskus gärningar och 

uttalanden. 

   

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=267754&refdi=257399 

2
 http://www.barometern.se/incoming/svenska-kyrkan-spikar-upp-miljoteser-i-visby-(1395374).gm 

http://www.barometern.se/incoming/svenska-kyrkan-spikar-upp-miljoteser-i-visby-(1395374).gm
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2 INLEDNING 

Franciskus, eller Giovanni Bernadone som han först namngavs till, föddes den 26 

september år 1181/82. Han var son till en textilhandlare som ofta åkte till Provance och 

Champagne i Frankrike för att handla vid marknaderna. Modern var fransyska vilket 

bidrog till att franskan var ett vitalt inslag hos familjen. Franciskus både talade och sjöng 

på franska och det är kanske därifrån smeknamnet Francesco, Fransmannen, kommer 

ifrån.
3
 

 Hagiografierna beskriver Franciskus medverkan i krig som en händelse som 

kom att förändra Franciskus framtid. Det var när Franciskus var ung som han 

medverkade i de krig som pågick kring de städer där han levde. I det första kriget han 

deltog i blev han tillfångatagen. Franciskus blev sjuk efter fängelsevistelsen men efter 

han tillfrisknat förändrades Franciskus som person och blev en mer allvarsam människa 

än han tidigare varit. Franciskus försökte, trotts detta, återigen fara ut i krig men blev 

snabbt återkallad genom en uppenbarelse i en dröm. Fattigdomsidealet, som han senare 

blev känd för, började visa sig efter uppenbarelsen då han skänkte bort mycket pengar 

och visade vördnad gentemot de fattiga och sjuka. Franciskus blev, redan under sin 

levnad, en förebild för många människor. Efter att fattigdomsidealet blivit allt tydligare 

hos honom så lockades människor att leva efter hans ideal. Franciskus vandrade runt i 

Assisis omnejd och predikade och på detta sätt lockades fler människor att följa honom. 

När hans sällskap utökades i antal så utvecklades vandringarna till att bli mer 

organisatoriska, med planerade rutter ute i Europa. Franciskus skapade en religiös orden 

genom att påven Honorius III godkände Franciskus ordensregel och fick namnet 

minoritetsorden eller franciskanorden. Franciskus dog år 1226 men franciskanorden 

levde vidare och finns kvar än idag.
4
 Han kanoniserades år 1228 av påven, men även 

under hans levnad hade Franciskus kallats il santo.
5
 Franciskus som ideal lever kvar än 

                                                 
3
 Moorman, John. A History of the Franciscan Order: From It´s Origins to the Year 1517. (1968) s. 4. 

4
 Kilström, Bengt Ingmar. Bygg Upp Mitt Hus. (1995) s. 28ff. 

5
 Moorman, John. A History of the Franciscan Order: From It´s Origins to the Year 1517. (1968) s. 86. 
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idag då han, av påven Johannes Paulus II, år 1979 utsågs till ett ekologiskt skyddshelgon 

för den katolska kyrkan.
6
 

 Några ord bör också förtäljas om de två författarna till de mest reciterade 

verken i denna uppsats, Thomas av Celano och Bonaventura. 

 Thomas av Celano föddes någon gång mellan åren 1185-1190 och dog år 1260. 

Han föddes i det lilla samhället Celano i bergskedjan Apenninerna öster om Rom. 

Thomas har skrivit The Life of Saint Francis på uppdrag av påven Gregorius IX och har 

även skrivit The Remembrance of the Desire of a Soul och The Treatise on the Miracle 

of Saint Francis som är något mindre i sidomfång jämfört med The Life of Saint 

Francis.
7
  

 Bonaventura föddes vid namnet Giovanni di Fidanza i byn Bagnoregio år 

1221. Byn ligger ca 6 mil norr om Rom i närheten av Assisi. Men han säger sig själv 

aldrig ha träffat Franciskus. Hans karriär inom franciskanorden var framgångsrik och år 

1257 valdes han som generalminister, vilket är en post som infördes efter Franciskus 

död. Generalministern var överhuvudet av franciskanorden och Bonaventura erhöll 

posten efter John av Parmas avsättning. Tre år senare fick Bonaventura uppdraget att 

skriva om helgonet Franciskus vilket resulterade i verken Major Legend och Minor 

Legend. Bonaventura var generalminister till år 1273 då han fick i uppdrag av påven 

Gregorius X att vara kardinal och biskop av Albano. Bonaventura dog den 15 juli år 

1274 och kanoniserades år 1482 av påven Sixtus IV.
8
 

 

 

 

                                                 
6
 Cunningham, Andrew. “Science and religion in the thirteenth century revisited: the making of St Francis 

the proto-ecologist Part 2: creature not nature.” Studies In History and Philosophy of Science Part A. 

(2000b). s. 92. 
7
 Armstrong, R. mfl. Francis of Assisi – Early Documents. Vol. 1 The Saint. (1999) s. 171ff.  

8
 Armstrong, R. mfl. Francis of Assisi – Early Documents. Vol. 1 The Saint. (1999) s. 495ff. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Det finns en debatt kring vilken syn Franciskus har på miljön. Tidigare forskare, 

exempelvis Lynn White, anser att Franciskus var en proto-ecologist.
9
 Andrew 

Cunningham har skrivit en artikel om att vi inte bör tolka Franciskus som en proto-

ecologist.
10

 Men hur ska vi då tolka Franciskus syn på miljön? Vilka förutsättningar 

fanns för att en person på 1200-talet skulle vara miljömedveten? Med miljömedveten, i 

detta arbete, menas att vara medveten om djur, växter och natur. Inte bara medveten om 

att de finns utan också känna vördnad för miljön. Med vördnad så menas en respektfull 

hållning gentemot naturen och att inte vilja skada den.  

Franciskus egna texter kommer att analyseras där inslag av natur och djur ingår. 

Undersökningen syftar också till att granska de tidiga texter som skrivits om Franciskus 

och se vad de har att tillföra i debatten. En utgångspunkt är att det inte går att bortse 

ifrån att Franciskus påverkades av sin omgivning och därför ska även Franciskus 

omgivning undersökas och se om det finns några förutsättningar eller anledningar till att 

en miljömedveten människa skulle ha existerat på 1200-talet.  

 

 

 

                                                 
9
 White, Lynn, Jr. “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis.” Science. (1967). 

10
 Cunningham, Andrew. “Science and religion in the thirteenth century revisited: the making of St 

Francis the proto-ecologist Part 1: creature not nature.” Studies In History and Philosophy of Science Part 

A. (2000a). 
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4 METOD, MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

De texter som behandlas i undersökningen är översatta texter från 1200-talet, från latin 

till engelska. Texter är hämtade från serien Francis of Assisi – Early Documents 

bestående av tre volymer och en fjärde kompletterande bok som är ett index för de tre 

volymerna. De texter som finns i dessa böcker har många olika namn och 

undersökningen utgår ifrån de namn som givits av redaktörerna i bokserien ovan. I dessa 

böcker ingår bl.a. Franciskus testamente och de fåtaliga brev han skrev eller diktade 

exempelvis The Canticle of the Creatures
11

. Texter om Franciskus är exempelvis The 

Legend of the Three Companions
12

, ca år 1241-47, The Assisi Compilation, år 1244-

1260, The Anonymous of Perugia, ca år 1240-41, Thomas av Celanos The Life of Saint 

Francis
13

, år 1229 och The Remembrance of the Desire of a Soul
14

, år 1247, 

Bonaventuras Major Legend
15

, år 1263 och Minor Legend
16

, år 1263. Det ska också 

nämnas att fler dokument av de nämnda författarna kommer att beröras. De utdrag av 

texterna som används i resultatdelen är av olika art, Franciskus egna texter kan vara 

predikningar och dikter medan Thomas av Celanos och Bonaventuras texter är i 

berättandeform. Därför kan resultatdelen tillsynes verka en aning ofullständig då ej hela 

dikter och berättelser är presenterade i denna uppsats. Emellertid har jag ändå valt att 

presentera utdrag av berörda texter då uppsatsen annars skulle få ett alltför stort 

sidomfång. 

De uppräknade verken ovan används därför att de är de tidigaste daterade 

texterna. Men läsaren kan undra varför inte Julian av Speyers och Henri d‟ Avranches 

verk används just för att de är tidigare daterade än ex. Bonaventuras båda legender. Men 

Julian av Speyers The Life of Saint Francis daterad till år 1234/35 använder samma stoff 

som i Thomas av Celanos The Life of Saint Francis men skrevs för gemene man med ett 

enklare språk och ett mindre sidomfång.
17

 Henri d‟ Avranches The Versified Life of 

Saint Francis daterad till år 1235 använder sig också av samma stoff som Thomas av 

                                                 
11

 Även kallad Laudes Creaturarum,
 
Solsångerna, och The Canticle of the Sun. 

12
 Även kallad Legenda Trium Secorum och tre-brödra-legenden. 

13
 Även kallad Vita Prima. 

14
 Även kallad Vita Secunda. 

15
 Även kallad Legenda Maior. 

16
 Även kallad Legenda Minor. 

17
 Armstrong, R. mfl. Francis of Assisi – Early Documents. Vol. 1 The Saint. (1999) s. 365ff. 
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Celanos The Life of Saint Francis men Henri har istället gjort en mer poetisk version av 

Thomas verk.
18

 Därför väljs både Henri och Julians verk bort. 

Bokserien som används i denna undersökning, Francis of Assisi – Early 

Documents, är på engelska. Den engelska översättningen är inte lika noggrann som 

exempelvis tyska, franska och latinska översättningar, men då jag inte behärskar de 

språk tvingas jag använda mig av den engelska bokserien. Därför bör en aktsam hållning 

intas gentemot de texter som belyser Franciskus. En källkritisk aspekt som inte tas i 

beaktande i denna uppsats är sanningshalten i en viss händelse, om den har inträffat eller 

ej, som de undersökta texterna förtäljer utan det intressanta är vilken bild som de 

granskade texterna ger. 

  Jag anser att det är nödvändigt att undersöka Franciskus omgivning om man 

ska komma närmare förståelsen för vem Franciskus verkligen var. Men då uppkommer 

problem i undersökningen där avgränsningen av Franciskus omgivning blir svår 

eftersom det är så mycket som kan ha påverkat honom.  

 Lynn White är en av de forskare som undersökt hur man kan förstå människor 

under medeltiden utifrån deras bakgrund.
19

 Men här finns en del problem, om White 

presenterar en faktor som kan tänkas ha påverkat Franciskus så kan vi ej med säkerhet 

säga att han faktiskt påverkats av exempelvis avverkning av skog. Det är också omöjligt 

att avgöra hur mycket en viss faktor påverkat honom. Kan exempelvis Frankrikes 

miljö/omgivning påverkat mer än exempelvis den egna miljön i Italien då han kan ha 

kommit i kontakt med Frankrike genom hans fars handelsresor. Avverkningen kan till 

exempel ha uppfattats av Franciskus som större i Frankrike än i Italien även om det de 

facto inte var så. Några andra framstående forskare inom samma område som också bör 

nämnas är Jaques Le Goff, Keith Thomas och Ronny Ambjörnsson. 

   

 

                                                 
18

 Armstrong, R. mfl. Francis of Assisi – Early Documents. Vol. 1 The Saint. (1999). s. 423ff. 
19

 White, Lynn, Jr. Medieval Technology and Social Change. (1962). och White, Lynn. Medieval Religion 

and Technology – Collected Essays. (1978). 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

 

Intresset för forskning kring Franciskus och hans orden finns inom flera forskningsfält 

exempelvis historie- och religionsvetenskap samt teologi. Men det finns också ett 

intresse ifrån katolska kyrkan och franciskanerbröderna själva att ge ut publikationer om 

Franciskus och rörelsen. Det har också visat sig att en lektor inom medicinhistoria, 

Andrew Cunningham, har intresserat sig för Franciskus.  Han har dock endast skrivit en 

artikel. Den första moderna biografin av Franciskus var Paul Sabatiers Life of Francis of 

Assisi från år 1893. Det har senare skrivits översiktsverk om Franciskus och hans orden 

och en välreciterad forskare är John Moorman med boken A History of the Franciscan 

Order: From It´s Origins to the Year 1517. Denna bok publicerades år 1968 men 

används fortfarande av till exempel teologen Michael Robsons som skrivit 

översiktsverket The Franciscans in the Middle Ages från år 2006.   

 Det finns också de som undersöker ett visst perspektiv, till exempel Edward A. 

Armstrong som har skrivit om Franciskus och naturmystiken. Armstrong är skribent 

inom både det teologiska och ornitologiska området. Dominic Alexander har skrivit 

Saints and Animals in the middle ages från år 2008 och har ägnat det sista kapitlet i sin 

bok åt Franciskus. Jaques Le Goff är en fransk historiker som brukar räknas till den så 

kallade annales-skolan. Han har försökt att komma åt den ”sanna” Franciskus genom att 

undersöka Franciskus från ett medeltida perspektiv med de politiska och sociala 

förändringar som skedde då. Lawrence S. Cunningham försöker göra något liknande i 

sin bok Francis of Assisi: performing the Gospel life men då med ett teologiskt 

perspektiv. Vi finner även två svenska skribenter Bengt Ingmar Kilström och Henrik 

Roelvink. Kilström har i sin bok Bygg Upp Mitt Hus presenterat Franciskus och ordens 

historia och undersökt Franciskus betydelse idag. Roelvink fokuserar på Franciskus egna 

texter och har översatt dem till svenska i boken Skrifter: Fransiskus av Assisi 

tillsammans med Svenberg. Det ska också nämnas ett annat forskningsfält som betytt 

mycket för forskningen kring Franciskus och hans rörelse och det är språkforskarna som 

översatt de texter som är kopplade till Franciskus. Inom detta fält bör, förutom Roelvink, 

även Kajetan Esser nämnas som översatt många texter av och om Franciskus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi
http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Assisi
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6 BAKGRUND 

Här följer en presentation över det medeltida samhället som beskriver i vilken miljö 

Franciskus växte upp i. Sedan följer en bakgrund och problematisering kring vissa 

begrepp som används i Franciskus egna texter och de som skrivit om honom. Detta för 

att öka förståelsen för de analyserade texterna.  

 

6.1 1200-talets Italien 

Det politiska läget i vad som idag tillmäts Italien var under 1000-talet en uppdelning 

mellan den Tysk-romerske kejsarens rike, påvens Kyrkostat och kungariket Sicilien. 

Men det goda samarbetet mellan påve och kejsare som fanns under början av 1000-talet 

ändrade riktning och utbröt i en strid, den så kallade investiturstriden år 1075-1122. 

Striden handlade om vem som skulle få bekläda biskopsstolarna: påven eller kejsaren. 

År 1158 förklarade den Tysk-romerska kejsaren sin intention att överta hela Italien på 

påvens och kungariket Siciliens bekostnad. Kejsaren Henrik VI lyckades att besegra 

kungariket Sicilien och inringade därmed påven. Men kejsaren lämnade ett för stort rike 

till en för ung efterträdare, endast tre år gammal. Påven Innocentius III blev det Tysk-

romerska rikets förmyndare år 1198 och kunde på så sätt stärka sin makt. Under påven 

Innocentius III hade Kyrkostaten sin storhetstid. Uppror och krig bröt ut om vem som 

skulle beträda den Tysk-romerska kejsarens stol. Det var ingen självklarhet eftersom 

tronen inte var ärftlig. Otto IV utropade sig till kejsare men påven bannlyste honom och 

gjorde Fredrik till en tysk motkung. Fredrik hade stöd ifrån påven och kungen i 

Frankrike medan Otto IV hade stöd ifrån Englands kung. Det blev ett avgörande slag vid 

Bouvines år 1214, där Fredrik segrade och blev kejsare Fredrik II.
20

 

 I Italien var det inte endast strider mellan kejsare och påve utan strider mellan 

olika städer förekom också. Striderna bestod av mäktiga familjer som vanligtvis 

representerade en stad. Florens gjorde sig självständiga gentemot kejsaren av det Tysk-

romerska riket och stödde kejsarens fiender: påven och Frankrikes kung. Men Florens 

som stad splittrades under striderna mellan påve och kejsare där en del var på påvens 

                                                 
20

 Harrison, Dick. Europa i världen – Medeltiden. (2003) s. 141ff. 
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sida och en del på kejsarens sida.
21

 För att belysa denna tid så förtäljer Dino Compagnis 

krönika, efter att många Italienska städer nämnts, att det fanns ”[…] många ädlingar, 

grevar och kaptener, som älskar staden mera i tider av osämja än i tider av fred och lyder 

henne mera av fruktan än av kärlek.”
22

 

 Florens var ett utpräglat klassamhälle där fyra sociala skikt kunde urskiljas.  

 stormän och adelsmän 

 borgarklassen knutna till de ledande skråna 

 småhantverkare knutna till de lägre skråna, vanligen utan formell politisk makt 

 Proletariatet som var helt utan formellt politiskt inflytande
23

 

 

De svagaste i staden fick ingen hjälp utan kränktes ofta istället av de rikare invånarna. 

Dessa kunde muta sig fria om de begått olagligheter enligt kommunens lagar och på så 

vis undvika sitt straff.
24

 Kyrkan anklagades också av vissa för att förtrycka de fattiga 

med deras stora rikedomar och jordegendomar.
25

 

 Vid början av 1300-talet nådde jordbruksexpansionen sin kulmen. Den 

förändrade samhället i grunden men orsakerna till denna expansion är omöjliga att 

fastställa. George Duby, en fransk historiker, lägger stor vikt vid uppkomsten av 

godsekonomin på 800-talet. Enligt detta system tvingades bönderna att producera ett 

överskott av det de odlade så att de kunde betala till godsherrarna för det skydd de i sin 

tur gav bönderna eller som betalning av de landområden bönderna fick bruka. Det räckte 

alltså inte för bönderna att producera mat till sin egen familj.
26

 Den explosionsartade 

utvecklingen av vattendrivna kvarnar som uppkom kring 800-talet i Västeuropa hjälpte 

till att mala den ökande spannmålsproduktionen.
27

 

 Populationen ökade vilket krävde att mer mat producerades samtidigt som 

städerna växte. Det pågick ett utbyte mellan städer och landsbygden där spannmål och 

kött byttes mot hantverksprodukter. Det ska också tilläggas att penningekonomin 

utvecklades under denna tid vilket så småningom konkurrerade ut byteshandeln. 

                                                 
21

 Enoksson, Paul. (övers.) Dino Compagni – Florentinsk krönika. (2003) s. 9. 
22

 a.a. s. 35f. 
23

 a.a. s. 14. 
24

 a.a. s. 40. 
25

 Ginzburg, Carlo. Osten och maskarna – En 1500-talsmjölnares tankar om skapelsen. (1983) s. 35. 
26

 Harrison, Dick. Europa i världen – Medeltiden. (2003) s. 29. 
27

 Nordberg, Michael. Den Dynamiska Medeltiden. (1995) s. 71. 
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Spannmålsodlingarna gynnades även av det varma klimatet under 1200-talet. Även 

tekniska innovationer utvecklade jordbruket så att det blev mer lönsamt, exempelvis 

treskifte och hjulplogen.
28

 Med hjulplogens hjälp kunde man bruka tidigare obrukbara 

jordar, speciellt de bördiga jordarna i Norditalien och Nordfrankrike.
29

 Hästen spelar en 

icke obetydlig roll för utvecklingen av jordbruket. Innan hade det arbetet skötts av oxar 

som var långsammare och inte lika arbetståliga som hästen. Viktiga uppfinningar för 

utnyttjandet av hästen var bogträet, hästskon, selning och stigbygeln.
30

 Bogträet gjorde 

så att hästen kunde andas fritt när den belastades så att den inte stryptes av tunga lass. 

Selningen gjorde så att hästarna kunde bindas ihop och hjälpas åt att dra tunga lass. Den 

nya selningen gjorde att hästen kunde dra tre till fyra gånger mer jämfört med innan. 

Hästen ersatte den billigare men långsammare oxen i jordbruket. Hästen användes inte 

endast till jordbruket, efter att stigbygeln blev vanligare så var de användbara i krig 

också.
31

 Men redan under det första århundradet e.Kr. så introducerades sadeln för 

kristna som då började använda hästen i krig.
32

  

 Klostren blev ett ideal för prästerna i mitten av 1000-talet då kraven ökade på 

prästerna. Nytillsatta präster fick till exempel inte ingå i äktenskap och det celibatlöfte 

som gällde nunnor och munkar gällde nu också präster. De präster som redan hade ett 

förhållande var tvungna att upplösa sina förbindelser med hustrun eller avstå från 

prästämbetet. Men en del var tveksamma till klosterverksamheten eftersom kloster 

kunde besitta stora rikedomar.
33

 

 Katarerna var en grupp som ansågs vara kättare enligt den katolska kyrkan. 

Denna grupp var belägna i de södra delarna av Frankrike och de norra delarna av Italien 

under 1100-talets senare hälft. Bogomilerna som förmodligen katarerna influerats ifrån 

var särskilt utbredd hos kringresande köpmän i södra Frankrike, speciellt 

textilhandlarna. Katarerna gjorde en åtskillnad mellan gott och ont, där all materia var 

ondska och styrdes av djävulen.
34

 Kyrkan besvarade katarerna med öppet krig. De 

franska kungarna hjälpte påven i kriget mot dessa kättare. Ett viktigt vapen mot 

                                                 
28

 Harrison, Dick. Europa i världen – Medeltiden. (2003) s. 29. 
29

 Nordberg, Michael. Den Dynamiska Medeltiden. (1995) s. 63f. 
30

 Harrison, Dick. Europa i världen – Medeltiden. (2003) s. 31. 
31

 White, Lynn, Jr. Medieval Religion and Technology. (1978) s. 19. 
32

 White, Lynn, Jr. Medieval Technology and Social Change. (1962) s. 7. 
33

 Ambjörnsson, Ronny. Tankens Pilgrimer – Europas Idéhistoria, Medeltiden. (2002) s. 198f. 
34

 a.a. s. 319f. 
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katarerna var franciskanerna och dominikanerna som användes mot kättarna eftersom de 

levde som de lärde, i fattigdom. Men tiggarbrödernas kan också ses som ett officiellt 

svar på den kritik som katarerna riktade mot kyrkan för dess rikedom. Tiggarbrödernas 

fördel var att de gick runt och predikade för folket och visste på så sätt hur folket tänkte 

och kunde lättare angripa kättiska tankegångar.
35

  

 

6.2 Begreppsanalys 

Andrew Cunningham skriver i sin artikel, ”Science and religion in the thirteenth century 

revisited: the making of St Francis the proto-ecologist Part 1: creature not nature”, om 

att vi inte bör förstå Franciskus som en proto-ecologist. Han försöker beskriva hur en 

medeltida religiös människa kan ha tänkt och vilka förutsättningar en sådan person hade. 

Han applicerar detta på Franciskus och försöker tolka och förstå vissa begrepp. Han går 

emot den tidiga forskningen och menar att den var anakronistisk.
36

 Tidigare forskning, 

exempelvis White, hävdar att Franciskus tänkte annorlunda än den kristna 

antropocentriska världsbilden,
37

 att “Francis tried to depose man from his monarchy 

over creation and set up a democracy of all God´s creatures[.]”
37

 och att “[h]e tried to 

substitute the idea of equality of all creatures, including man, for the idea of man´s 

limitless rule of creation.”
37

 Armstrong, är också en av de tidigare forskarna som 

Cunningham går emot, Armstrong menar att Franciskus var ”[…] an outstanding 

representative of that long line of Christians who, throughout the centuries , delighted in  

and cared deeply for nature in all its exquisite manifestations.”
38

 Cunningham menar att 

den tidiga forskningen påstår att Franciskus hade en kärlek för och intresserade sig för 

naturen, som kan liknas vid någon ekologisk- eller miljömedvetenhet.
39

 Han håller med 

om att Franciskus beskrivs som om han visade kärlek till naturen, vilket var otroligt 

                                                 
35
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 Cunningham, Andrew. “Science and religion in the thirteenth century revisited: the making of St 

Francis the proto-ecologist Part 1: creature not nature.” Studies In History and Philosophy of Science Part 

A. (2000a). 
37

 White, Lynn, Jr. “The Historical Roots of Our Ecologic Crisis.” Science. (1967). 
38

 Armstrong, Edward A. (1973). Saint Francis: Nature Mystic. The Derivation and Significance of the 

Nature Stories in the Franciscan Legend.  s. 4 
39

 Cunningham, Andrew. “Science and religion in the thirteenth century revisited: the making of St 

Francis the proto-ecologist Part 1: creature not nature.” Studies In History and Philosophy of Science Part 

A. (2000a). s. 615. 
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ovanligt även för ett helgon.
40

 Denna uppsats undersöker om Franciskus kan förstås som 

miljömedveten, enligt definition ovan, och inte som en proto-ecologist. 

Det finns vissa begrepp i den medeltida litteraturen som fått en annan betydelse 

idag än som det användes då, exempelvis måste nature förstås i textens tidsmässiga 

kontext man kan med andra ord inte använda begreppets innebörd i modern mening. 

Nature i ett medeltida sammanhang skall snarare tolkas som skapelsen och inte liknas 

vid den neutrala innebörd den används idag som för att beskriva universum och dess 

innehåll. Idag använder vi nature och dess innebörd skiljd från Gud men att göra detta 

under medeltiden vore kätteri gentemot den katolska kyrkan.
41

 Cunningham menar att 

The Canticle of the Creatures inte är något 

[…] early ecologic poem about the value of nature, or the beauties of nature, 

expressing Francis´s love for all natural things in a generalized way, and recognizing 

that they have equal status and value of mankind, as it is usually taken to be 

nowadays.
42

  

  

 Om man placerar in en människa, från exempelvis 1200-talet, i ett nutida 

sammanhang som då inte fanns så blir det ett så kallat anakronistiskt tankesätt. För en 

katolik på medeltiden, som antagit den katolska kyrkans dogm, jämställer sig inte med 

djuren utan att bli anklagad för kätteri. Den katolska kyrkan hade en uttalad dogm 

gällande hierarkin varelserna på jorden var ordnade i där människan stod som härskare 

över djuren. Djuren ansågs ha samma ursprung som människan men att de ej skulle 

kunna jämställas med henne. Djuren och naturen påminner människan om Gud för att de 

är skapade av honom och därför kan man visa stor hänsyn gentemot djuren utan att 

jämställa sig med dem, det man visar vördnad mot är Gud genom djuren och den 

hierarki Gud givit människan genom Bibeln.
43

 Uttolkarna, förkunnarna och 

kommentatorerna till Nya testamentet under de första århundradena e.Kr. var mer 

antropocentriska än sina föregångare i Gamla testamentet. Ur denna mer 

människocentrerade syn skulle den så småningom förändra synen på människans 
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 Cunningham, Andrew. “Science and religion in the thirteenth century revisited: the making of St 
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A. (2000a).. s. 633. 
41
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relation till djuren som växte fram några århundraden senare.
44

 Denna hierarki som 

fanns under medeltiden gjorde att avståndet mellan människan och djur ökade jämfört 

med tidigare.
45

  

 Allt som är skapat, skapade Gud för människan men sedan hon gjort uppror i 

Edens lustgård har hela skapelsen råkat i oordning. Djuren lider alltså för människans 

misstag. Men de ansågs också lida rättvist med tanke på deras naturs omåttlighet. Men 

likafullt bör människan ändå vara så mild som det går gentemot djuren.
46

 Människan har 

varit överordnad djuren sedan efter syndafloden då Gud lät människan vara herre över 

djuren, vilket kan läsas i 1 Mos. 9:2-3.
47

 Djuren var också skapade för människan men 

bara för det så fanns det ingen anledning att behandla djuren illa i onödan.
48

 Djuren har 

alltså ett syfte att fylla hos människan, eftersom den var skapad åt henne, om det inte var 

praktiskt så var det åtminstone moraliskt eller etiskt.
49

 Djuren kunde delas in i tre 

kategorier, ätliga och oätliga, användbara och oanvändbara, vilda och tama.
50

 Att äta 

kött symboliserade det fallna tillståndet och tillhör den mänskliga svagheten. Men fisk 

räknades inte hit utan troddes inte innehålla blod och producerats sexuellt så därför 

ansågs det vara acceptabelt att äta. Det röda köttet ansågs annars göra människan stark 

och modig.
51

 Det fanns en kristen tusenårsdröm där en önskan om att alla de vilda djuren 

skulle förlora sin vildsinthet och att den frid som fanns i Edens lustgård kunde 

återupptas, så att människan och djuret återigen kunde leva i fred.
52

  

 Le Goff menar att beauty kan tolkas på två olika sätt. Å ena sidan var det ett 

uttryck för den gudomliga skapelsen, å andra sidan ett estetiskt uttryck för att 

exempelvis beskriva kvinnans skönhet.
53

 Naturens beståndsdelar kan förstås som olika 

symboler för kristna egenheter. Vattnet var nämligen symbol för dopet, träd för korset, 
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sten för Jesus som hörnsten osv.
54

 Djuren och växterna sågs ofta som en symbol för 

människan själv där djuret kunde symbolisera en egenskap som man applicerade på 

människan.
55

 Lejonet, örnen och valen sågs exempelvis vara ledande över var sin 

djurgrupp.
56

 Bina kunde symbolisera den hierarkiska ordningen mellan drottning och 

drönare men även också moralen att bina arbetade och inte klagade och jämrade sig. 

Men vilket djur som helst kunde användas för att exemplifiera den accepterande 

moralen.
57

 Exempel på detta finns i resultatet då det bl. a. refereras till simple as a dove. 

 Skogen ansågs vara synonym med vildhet och fara.
58

 Skogen och träden 

associerades även med ålder och därmed en länk till det förflutna. Man önskade sig 

odödlighet och tenderade att förse träden med mänskliga egenskaper.
59
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7 FRANCISKUS UTTALANDEN OCH GÄRNINGAR 

GENTEMOT MILJÖN, UTIFRÅN…  

Här presenteras var djur- och växthänvisningar förekommer utifrån Franciskus egna 

texter samt texter om Franciskus. Djur- och växthänvisningarna kommer senare att 

analyseras och förstås genom Franciskus syn på miljön. De bibelcitat som finns i 

fotnoterna är hämtade från den sida som det refereras till i samma fotnot. 

 

7.1 … Franciskus egna texter 

Franciskus menar att enligt Gud har alla varelserna på jorden har sin egen plats och 

uppgift. Alla varelser i himlen, på jorden, under jorden och i havet ska lovorda och 

lovprisa Herren.
60

 Det står också något liknande i en annan text men då med tillägget om 

lidandet i slutet. Att “[…] every creature in heaven, on earth, in the sea and in the 

depths, give praise, glory, honor and blessing To Him Who suffered so much.”
61

 En 

annan text är inte lika beskrivande var alla varelserna befinner sig utan sammanfattas 

med ”All you creatures, bless the Lord. All you birds of heaven, praise the Lord.”
62

 

Denna textrad är mer kortfattad än de andra två ovan, men med tillägget att fåglarna får 

en egen rad utöver alla varelser. 

 I Canticle of the Creatures används termer som broder och syster frekvent. 

Centralt för textens betydelse är meningen “Praised be You, my Lord, with all Your 

creatures,[…]”
63

 Sedan följer en uppräkning av skapelsens element, exempelvis Broder 

Sol, Syster Måne, Broder Vind och så vidare. Även dess huvudsakliga funktion nämns, 

exempelvis “Praised be You, my Lord, through our Sister Mother Earth, who sustains 

and governs us, and who produces various fruit with colored flowers and herbs.”
64

 

 Varelserna på jorden ska inte endast ära och lovorda herren. De ska också tjäna, 

känna till och lyda deras skapare, Gud, och varje varelse ska göra det så bra de kan efter 
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sin egen natur. Varelserna gör det bättre än människan för de korsfäste inte Jesus.
65

 

Herren har alltså åskådliggjort för varelserna för vad de ska göra. Här är ett citat som 

belyser att alla varelser ska lyda sin Herres vilja: 

Holy Obedience confounds 

every corporal and carnal wish, 

binds its mortified body 

to obedience of the Spirit 

(…) 

to everyone in the world,  

not only people  

but to every beast and wild animal as well  

that they may do whatever they want with it  

insofar as it has been given to them  

from above by the Lord.
66

 

 

Alla får göra som de vill med den kroppsliga och köttsliga viljan så länge det har givits 

från Gud. En extra betoning ligger på bestarna och de vilda djuren. 

 Franciskus använder vissa specifika djur i sina texter som mask, lamm, får men 

också träd. Det finns två liknande meningar från olika texter där masken äter upp 

människan så att den blir av med både kropp och själ. Själen åker därefter ner till 

helvetet där den blev blir torterad för alltid.
67

 Masken används också som en Jesus 

liknelse “We are all, wretched and corrupt, disgusting and worms, as the Lord says 

through the prophet: I am a worm and not a man, the scorn of men and the outcast of the 

people.”
68

 

 Fåret och lammet används också i Franciskus texter. Det refereras dock till 

olika situationer och får därmed olika betydelser. I ordensregeln från år 1209/10-21 kan 

man läsa: “The Lord says: Behold I am sending you like a sheep in the midst of wolves. 

Therefore, be prudent as serpents and simple as doves.”
69

 I en annan text så säger Jesus 

att han är den goda fåraherden som ger sitt liv för sina får.
70

 Ett exempel på hur 
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Franciskus refererar till lammet kan låta så här: “Worthy is the Lamb Who was slain to 

receive praise, glory and honor.”
71

 

 I de båda ordensreglerna, både den tidiga ordensregeln från år 1209 eller 1210 

till år 1221 och den senare som också godkänts av påven Honorius III år 1223, 

poängteras att franciskanbröderna inte ska inneha något djur eller rida på dem såtillvida 

de inte är sjuka då de, i nödfall, kan ta hjälp av något riddjur.
72

  

 Två gånger hänvisar Franciskus till träd varav den ena gången handlar om 

trädet i Paradiset. Där uppmanar Gud Adam att inte äta från kunskapens träd.
73

 Den 

andra gången så refereras det till Psaltaren 96:9-10 “[…] the Lord has ruled from a 

tree.”
74

 

 

7.2 … Thomas av Celanos texter 

Efter Franciskus satt fängslad blev han sjuk. När han tillfrisknat så ändrades hans 

uppfattning om livet. Han uppskattade mer sin omgivning och såg skönheten i 

landsbygden, med alla åkrar och vinfält.
75

 Han uppskattade även stenar, träd och 

blommor. Han kallade alla varelser för bröder och systrar och “[…] he could discern the 

secrets of the heart of the creatures like someone who had already passed into the 

freedom of the glory of the children of God”
76

 Att tillägga är att han även kallade 

mycket annat vid liknande termer såsom Syster Död och Broder Doktor.
77

 Han kallar 

annars alla djur vid broderliga namn, speciellt de ödmjuka.
78

 Men vad han än upptäcker 

hos djuren hänvisar han till Skaparen.
79

 Franciskus vördar varelser som påminner honom 

om Gud. Och om någon av bröderna i franciskanorden kränker, inte bara en människa 

utan vilken varelse som helst så känner Franciskus sig djupt bekymrad.
80

 Thomas ställer 

frågan att om Franciskus var så medlidsam som han var mot de lägsta varelserna hur tror 
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du då han kände för frälsningen av människor?
81

 Varelserna visade i gengäld tacksamhet 

för den kärlek och vänlighet Franciskus visade gentemot alla varelser.
82

  

 När Franciskus vandrade vid Spoletos dalgångar så mötte han många olika 

fåglar, bl a. duvor och kråkor. Han predikade för dessa och sade hur tacksamma de ska 

vara för att Gud har skapat dem. Fåglarna blev inte rädda för hans närvaro utan han 

kunde gå fram till dem och tala med dem på nära håll. De flög senare iväg men endast på 

Franciskus befallning. Han blev mycket irriterad på sig själv för att han inte predikat för 

dessa tidigare. I fortsättningen predikade han inte endast för fåglar utan också för alla 

andra varelser.
83

 En liknande händelse var när han en gång fick en fågel av en fiskare. 

Denna fågel tog Franciskus gärna emot men när Franciskus tog emot fågeln med öppna 

händer och därmed tillät den flyga så gjorde den inte det. Den flög endast iväg något 

senare när Franciskus uppmanat den att göra det efter att han välsignat fågeln. Fågeln 

visade glädje när den flög iväg genom dess rörelser av kroppen.
84

 När Franciskus en 

gång kommit tillbaka från Spanien så mottog han också en fågel, men denna mottogs 

med en önskan att förtäras.
85

  

 Det finns också andra varelser än fåglar Franciskus predikade till. Han räddade 

även en kanin som fastnat i en fälla. Han fick en fisk av en fiskare och släppte tillbaks 

denna i sjön. Både kaninen och fisken stannade hos Franciskus tills han välsignat dem 

båda och gett dem tillåtelse att försvinna därifrån. Han kallade de båda bröder och 

varnade dem för att de inte skulle bli fångade igen.
86

 I kapitlet ovan om Franciskus egna 

texter så hänvisas det till Ps. 22:7. Det gör Thomas här också men med tillägget att 

Franciskus känner vördnad för masken sedan han hört uttrycket från Ps. 22:7 när Herren 

säger ”Men jag är en mask, och icke en människa,”. Därför plockade Franciskus upp 

masken från vägen för att sätta den i säkerhet så att inte masken blev ihjältrampad. När 

det gäller de lägre varelserna så kunde han exempelvis spendera en hel dag för att 
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välsigna bina och ställa ut det bästa vinet eller honungen så att de inte fryser ihjäl under 

vintern.
87

 Franciskus hade relationer till många djur men han gillade särskilt lammet.  

[…] [S]ince in Sacred Scripture the humility of our Lord Jesus Christ is frequently 

and rightly compared to the lamb. He used to embrace more warmly and to observe 

more gladly anything in which he found an allegorical likeness to the Son of God.
88

  

 

En dag när Franciskus vandrade med sina bröder till staden Osimo såg Franciskus ett får 

mitt ibland alla getter på en åker. Fåret jämförde han med Jesus när han vandrade bland 

fariséerna och deras präster och därför skulle detta får räddas undan från getterna. Dock 

hade varken han eller bröderna något att betala med till fåraherden men lyckligtvis så 

kunde en handelsman, som av en händelse råkade passerar förbi, betala för fåret. När 

bröderna mötte biskopen i staden blev han förundrad över varför bröderna gick runt med 

ett får men när han fick höra hela historien blev han djupt rörd.
89

 Franciskus visade 

också starka känslor för lamm. I en historia får Franciskus reda på att ett lamm har dött i 

hans närhet. Han förbannar den varelse som har dödat lammet och omedelbart blev en 

sugga sjuk och dog inom kort.
90

 En annan liknelse till lammet används när Franciskus 

biologiska fader straffar Franciskus. Fadern jämförs där med vargen som hoppar på 

lammet, Franciskus. Straffet skedde i samband med när Franciskus började ägna tid åt de 

sjuka och fattiga och gav bort allt han hade till dem behövande.
91

 

Det förekommer hänvisningar till träd i Thomas av Celanos texter. Franciskus 

ungdomsår var vilda och skiljde sig vitt från det liv han senare levde. Thomas jämför 

barnen med träd och säger att ett dåligt träd växer från en dålig rot och menar att ett 

redan dåligt och korrupt träd endast med svårigheter kan ändras till det rätta.
92

 En annan 

jämförelse görs mellan ett träd och påven Innocentius III i en av Franciskus drömmar. 

Där drömde han om ett högt och ståtligt träd som böjde sig inför honom. Trädet är påven 

Innocentius III som böjer sig vänligt för Franciskus önskan och anmodan.
93

  

Franciskus och hans bröder beskrivs många gånger vandrandes i skogen eller på 

landsbygden. Så fort de såg en kyrka så bugade de och sade en ramsa. Men de gjorde 
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samma sak så fort de “[…] saw a cross or the sign of a cross, whether on the ground, in 

the trees[…]”
94

 När Franciskus bad i skogen eller vid liknande ställen så fyllde han 

skogen med jämmer.
95

 I en annan historia blir Franciskus slagen och nedknuffad i diket 

när han vandrade i de franska skogarna och sjöng lovsånger till Herren. Efter att han rest 

sig upp från diket och skakat av sig snön så uppmuntrades han av glädjen och säger med 

en hög röst ”[…] to make the woods resound with praises to the Creator of all.”
96

  

Franciskus förbjöd sina bröder att hugga ner hela träd så att det inte kunde växa 

ut igen utan ville att det skulle finnas en chans för träden att återigen kunna växa.
97

 

Franciskus lyckades också rädda ett träd som torkat och vissnat. Mannen som skötte om 

trädet satte det under Franciskus vård och återigen kunde det växa och ge frukt. I 

tacksamhet gav ägaren årligen frukt till bröderna i franciskanorden.
98

 

Träd är inte den enda växten Franciskus gillar utan han gillar även blommor. 

“Whenever he found an abundance of flowers, he used to preach to them and invite them 

to praise the Lord, just as if they were endowed with reason.”
99

 

 

7.3 … Bonaventuras texter 

 

Det finns berättelser i Bonaventuras texter som redan nämnts i Thomas av Celanos 

kapitel (ovan) vilka inte kommer att presenteras igen om inte särskild anledning 

föreligger.  

 Franciskus sanna fromhet har fyllt och penetrerat så djupt i hans hjärta att det 

tagit total dominans hos honom och det är det som, enligt apostlarna, ger makt åt alla 

ting.
100

 För Franciskus kunde, med den makt som givits honom, underkuva vilda bestar, 

tämja de vilda och träna de tama varelserna. Det är denna dygd, fromhet, som binder 

samman alla varelser.
101

 Det är denna fromhet som gör honom till en broder gentemot 
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andra varelser speciellt de varelser som är skapade i Skaparens avbild.
102

 Men varelserna 

behövde inte vara skapade efter Skaparens avbild utan kunde också liknas vid honom 

som en symbol. Den varelse som Franciskus kände mest vördnad för var lammet. Han 

betalade ofta lösensumman för det lammet som ledsagades till slakt.
103

 Men alla varelser 

är en broder eller en syster till Franciskus, hur obetydliga de än är, för att alla är skapade 

av samma källa.
104

 Storleken har heller ingen betydelse för Franciskus, för alla har 

samma ursprung.
103 103

 Han lärde alla sina bröder att lovorda Gud, både i alla och med 

alla varelser.
105

 Det Franciskus gjorde i sitt liv var att följa 

[…] the footsteps of the cross, 

he tasted nothing except the sweetness of the cross, 

and he preached nothing except the glory of the cross. 

In the beginning of his conversion 

He could truly say with the Apostle: 

Far be it from me to glory 

Except in the cross of our Lord Jesus Christ.
106

 

 

 Franciskus helar djur i en berättelse men dock inte på eget initiativ. Det var 

istället en man som fick en uppenbarelse om att han skulle besöka Franciskus som då 

befann sig i en grotta. Mannen ville använda det vatten som Franciskus använde för att 

tvätta händerna och fötterna i för att stänka på de djur som blivit pestsmittade. För 

pesten hade spridit sig i Rieti, en provins nära staden Rom, och drabbat både får och 

boskap. Vattnet som mannen hämtade hos Franciskus botade djuren och pesten 

försvann.
107

 

Det förekommer liknelser till lammet och fåret i Bonaventuras texter men 

liknande har presenterats innan. Det finns två historier kopplade till får och lamm som 

inte presenteras av Thomas av Celano. Den ena handlar om ett får som fått instruktioner 

av Franciskus att prisa Gud och att undvika att förnärma bröderna. Samma får gick 

också fram till altaret och böjde sig inför det. Det böjde sig ner som om detta 

vördnadsfulla djur tillrättavisade de oinvigda som inte var fromma och bjöd in de som 
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var fromma att invigas i sakramenten.
108

 Den andra handlar om ett lamm som ges till 

syster Jacoba of Settesoli. Lammet väckte henne på morgonen för att uppmana henne att 

gå till kyrkan, allt enligt Franciskus instruktioner.
109

 Fåret reflekterar dess natur, 

enkelhet och oskuldsfullhet enligt Bonaventura.
108 108

 

Det finns en berättelse om en syrsa som sjunger för Franciskus. Denna syrsa 

befann sig nära Franciskus cell i Portiuncula, en kyrka 4 km ovanför Assisi, som med 

dess sång påminde Franciskus om gudomliga lovord till Herren. Franciskus hade lärt sig 

att förundras över Skaparens storslagenhet även i de obetydliga varelserna. Syrsan sjöng 

för Franciskus i åtta dagar vid samma plats som när Franciskus första gången kallade till 

sig den. Även om Franciskus och hans sällskap var glada över syrsans sång så beslöt de 

sig för att syrsan inte längre behövde sjunga för dem, vilket den aldrig mer gjorde.
110

 

Djurens påverkar honom på olika sätt. I en berättelse sjöng olika fåglar och 

cirkulerade kring hans cell då han skulle observera en 40-dagars fasta till ärkeängeln 

Mikaels ära. Franciskus sa då till sina bröder att de skulle, enligt Guds vilja, stanna där 

ett tag för att systrarna fåglarna var så glada över deras närvaro.
110 

 

 

7.4 … The Anonymous of Perugia, The Legend of the Three 

Companions och The Assisi Compilation 

Det finns berättelser som kommer att utelämnas för att de redan nämnts i Bonaventuras 

kapitel (ovan) och Thomas av Celanos kapitel (ovan) om inte särskild anledning 

föreligger.  

 I en berättelse kommer Franciskus och hans bröder fram till staden Arezzo, 

belägen i nuvarande centrala Italien, där det var krig mellan två fraktioner som hatat 

varandra under en längre tid. Det verkade som om demoner hade tagit över staden och 

satt den i brand. En franciskanbroder, Sylvester, gick fram till stadsporten på Franciskus 

befallning och sade att alla djävlar skulle lämna staden å Herren Jesus Kristus, Gud och 

vår heliga fader Franciskus vägnar. Så skedde också och staden återvände till fred och 

harmoni. Franciskus predikade för stadens invånare själv och sade att invånarna hade 

sålt sig själva likt djur på en marknad. Att de bedragit sig själva och lämnat sig till 
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demonernas vilja som fortsatt förstöra människorna och hade som intention att förstöra 

hela staden.
111

 

 Vid ett tillfälle så förklarar Franciskus hur ett utdrag ur Hesekiel från Gamla 

testamentet kan tolkas för en man från predikarorden, dominikanerna. Efter att mannen 

hört Franciskus tala så beskriver han Franciskus, till Franciskus följeslagare att ”[…] the 

teology of this man, held aloft by purity and contemplation, is a soaring eagle, while our 

learning crawls on its belly on the ground.”
112

 

 När Franciskus låg döende i hyddan så flög många fåglar, kallade lärkor, över 

hans hus i en cirkel och sjöng. De som var i Franciskus närhet fick ofta höra att om han 

någonsin pratade med kejsaren så skulle han ha bett honom om en lag som förbjöd 

infångandet av syster lärkorna eller att skada dem överhuvudtaget. Franciskus ville 

också införa att alla större städer, slott och byar skulle lägga ut korn på dagen vid 

Herrens födelse så att alla fåglar, men särskilt lärkorna, får någonting att äta vid en sådan 

högtid. Även åsnan och oxen borde fodras rikligt, de som var med när Herren föddes. 

Alla de fattiga borde utfodras av de rika på denna dag.
113

 

 De båda ordensreglerna säger att franciskanbröderna inte ska inneha eller rida 

på något djur såtillvida de inte är sjuka för då kan bröderna ta hjälp av något riddjur (se 

ovan).
114

 När Franciskus var ung så red han runt på en häst och sålde den inte förrän 

efter uppenbarelserna i San Damiano då han också skänker bort sina överflödiga 

kläder.
115

 Men Franciskus använde sig av riddjur i slutet av sitt liv när han var mycket 

sjuk och inte kunde gå. Han red ibland på en åsna och ville inte rida på en häst förrän 

han var tvungen till det. Han kunde inte gå med på att rida ett djur istället för att gå om 

han mötte någon fattig som var i behov av att låna exempelvis åsnan.
116

  

 En gång när Franciskus var sjuk så ville bröderna att han skulle äta något. 

Franciskus svarade att han inte önskade att äta men om han hade en squalo, en sorts fisk, 

så skulle han äta. Medan Franciskus sa detta så kom någon in med en korg squalo och 
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crabcakes, en sorts kaka av bland annat krabbkött. Den som kom med sändelsen var 

sänd å Broder Gerardos, minister vid Rieti, vägnar.
117

 

 Under Innocentius III tid som påve var inte franciskanerna godkända som en 

order på pappret utan hade endast fått ett muntligt godkännande. Franciskanerna var 

därför utsatta på många olika sätt ex. rånade och anklagade för att inte vara kristna. 

Franciskus fick en vision kring detta där han såg en svart höna som hade för många 

kycklingar så att den inte kunde täcka alla kycklingar under sina vingar. När Franciskus 

funderat kring uppenbarelsen så kom han på att den svarta hönan var han själv som inte 

kunde hålla reda på sina kycklingar som då var hans följeslagare. Hönan var svart av sin 

natur och därför var Franciskus tvungen att vara enkel som duvan och flyga upp till 

himlen. Franciskus insåg att han själv inte klarade av att skydda alla sina följeslagare 

och därför ville han anbefalla sina bröder till den heliga Kyrkan för att guida dem och ta 

dem i beskydd.
118

 

 I byn Greccio hade befolkningen problem med bl. a. vargar som attackerade 

människorna. En dag när Franciskus var där och predikade sa han till befolkningen att 

om ni slutar upp med synd och hängiver er åt Gud så ska Guds nåd hjälpa er med 

vargarnas attacker. Attackerna slutade och befolkningen kunde återigen åtnjuta både 

spirituella och världsliga fröjder. Detta fungerade i 16 till 20 år men sedan blev 

befolkningen åter feta, högfärdiga samt hatade varandra och attackerna från vargarna 

återkom.
119

  

 En gång när Franciskus och hans bröder bad kom en bonde in med sin åsna och 

störde bröderna med åsnans oljud. Franciskus sade då till bröderna ”I know, brothers, 

that God did not call us to prepare a lodging for a donkey, nor to have dealings with 

men. […] [W]e should dedicate most of ourselves most of all to prayer and 

thanksgiving.”
120

 

 Franciskus avfärdade en broder för att denna inte bad till Gud så mycket, inte 

ville jobba och inte ville tigga om allmosor. Franciskus visste att han var en världslig 
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man och jämförde honom med en drönare som inte ville jobba för sitt bisamhälle och en 

fluga som lever på andras arbete.
121

 

 Det har påpekats i kapitel ovan att Franciskus gick ut i skogen för att be. Han 

gick inte ut i skogen enbart för att avhålla sig från mat utan också från samtal. Där han 

kunde uttrycka sin smärta bättre och ”[…] could more abundantly pour out his tears 

before the Lord,[…]”
122

. Han går ofta och ber ute i skogen vid kyrkan Portiuncula och 

då tar han med sig bröderna för att be och att tala med dem.
123

  

 I en berättelse kommer Franciskus fram till ett hem där en broder förberett 

honom en cell där han kan stanna. Brodern och Franciskus hade en nära relation men 

Franciskus sa att han inte kunde stanna här för att den cell som förberetts åt honom var 

för fin. Den var inte gjord av sten utan av trä som slätats med hacka och yxa. Franciskus 

kunde endast gå med på att stanna om väggen täcktes med ormbunke och träkvistar.
124

 

 En gång när Franciskus predikar i Perugia berättar han om framtiden och 

förutspår ett inbördeskrig. Han säger att folket måste lyssna till Herren och inte bry sig 

om att han kommer från Assisi, för det pågick sedan en lång tid tillbaka rivaliteter 

mellan folket från Perugia och de ifrån Assisi, om kriget ska kunna undvikas. Men kriget 

bröt ut några dagar senare mellan riddarna och folket. Riddarna drevs ut ur staden och 

förstörde folkets åkrar, vinfält och träd. Folket svarade med att göra likadant mot 

riddarna.
125

  

  Franciskus brukade säga till sina bröder som tog hand om och arbetade i 

trädgården att inte använda hela landet till grönsaker utan att också spara en hörna för 

vilda växter. Så att vackra blommor kan växa ”[t]hus, in their time they would invite all 

who saw the beutiful flowers to praise God, for every creature announces and proclaims: 

„God made me for you, o people!‟ ”
126

 De som var med Franciskus såg att han gillade att 

röra och att se på dem, det såg då ut som om hans själ inte längre var på jorden utan i 

himlen.
126

 126
126 
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8 ANALYS 

 

En vördnadsfull inställning visas genom att Franciskus kallar allting vid broder och 

syster, han gör ingen skillnad på vad det är för något utan det kan vara en människa, 

döden eller lärkorna. Men även om Franciskus har en vördnadsfull inställning gentemot 

allt skapat så jämställer han sig inte med det. Här håller jag med Cunningham och 

instämmer i hans kritik mot White. Franciskus jämställer sig inte med djur och växter 

förutom vid ett undantag då djuren höjs över människan. Det är när Franciskus säger att 

alla varelser ska tjäna, känna till, ära och lovorda Herren och göra detta ifrån sin egen 

natur. Men att djuren gör detta bättre än människan för att de inte korsfäste Jesus. Det är 

inte sannolikt att Franciskus skulle ha jämställt sig med djuren då Franciskus synsätt 

blev accepterat av tre olika påvar, av Innocentius III som godkände hans rörelse 

muntligt, Honorius III som godkände regeln och Gregorius IX som kanoniserade honom. 

För om Franciskus gjort ”uppror” mot den kyrkliga hierarkin borde någon påve ha 

reagerat och därför bör man förstå Franciskus, inte som en upprorsman mot den kyrkliga 

hierarkin där djuren är underlägsen människan utan snarare, som att han praktiserade 

den kyrkliga hierarkin. En fråga som styrker påståendet är den fråga Thomas av Celano 

ställer sig, att om Franciskus var så medlidsam som han var mot de lägsta varelserna 

hur tror du då han kände för frälsningen av människor? Här står det klart att människan 

står över djuren, så även om djuren var viktiga för Franciskus så var människan 

viktigare.  

Franciskus hade enligt Bonaventura lärt sig att se Skaparens storslagenhet i de 

minsta varelserna och i ett fall gäller det en syrsa. Men vad än Franciskus upptäcker hos 

djuren, vare sig det gäller storslagenhet eller skönhet, så hänvisar han det till Skaparen. 

Gud står högst i hela hierarkin och några tvivel där råder inte. Gud har satt människan 

som herre över djuren men bara för det behöver man inte skada djuren, vilket Franciskus 

är ett bra exempel på. Franciskus lyckas göra vilda vargar tama i byn Greccio. Han 

predikar för fåglar och lär dem att prisa Herren. Man skulle kunna tolka detta som att 

Franciskus försöker återskapa den kristna tusenårsdrömmen där de vilda djuren ska bli 

tama så att de förlorar sin vildsinthet och kan leva i harmoni med människan, som det en 

gång har varit i Edens lustgård. 
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Översättningen av Franciskus texter och författarna som skrivit om honom 

använder sig av både lamb och sheep, där lamb översatts (av mig) till lamm och sheep 

till får, här skiljs inte begreppen åt på ett betydelsemässigt eller symboliskt sätt. 

Franciskus visar stor vördnad för både djur och växter. Han betalar exempelvis för 

lammet när det skulle slaktas och visar på väldigt starka känslor när ett lamm dog. Detta 

gäller även andra djur men betonas särskilt hos lammet. Thomas av Celano berättar att 

Franciskus tänkte på Jesus när Franciskus såg lammet mitt ibland getterna. Franciskus 

visar också vördnad för masken efter att han hört Ps. 22:7 att Herren är en mask och icke 

en människa. Han visar vördnad för masken genom att flytta på den från vägen så att den 

inte blir ihjältrampad. Franciskus räddar och känner vördnad för lammet och masken för 

att det påminner honom om Jesus. Han räddar inte djuren för djurens skull utan det är för 

att de påminner honom om Jesus. Men Franciskus handlingar visar ändå på en 

miljömedvetenhet när han räddar lammet och masken från att bli slaktade och skadade.   

Franciskus visar också vördnad för bina när han matar dem med vin och 

honung så att de inte fryser ihjäl. Att han hjälper bina skulle kunna förstås som att han 

upprätthåller samhällsordningen som bisamhället symboliserade och att han uppmuntrar 

den gode arbetaren, som bina symboliserade, att arbeta. Han använder denna liknelse när 

han jämför en icke-arbetande franciskanbroder och anklagar honom för att bry sig om 

världsliga ting och att han skulle vara likt en drönare som inte vill jobba i ett bisamhälle. 

Men med tanke på att Franciskus hjälper den infångade haren och att han släpper 

tillbaka den infångade fisken så bör man nog förstå det som att Franciskus hjälper bina, 

haren och fisken för att de är svaga och utsatta. Detta kan man jämföra med att 

Franciskus hjälper de fattiga och sjuka människorna. Det står inte lika klart uttalat att 

dessa djur påminner honom om Jesus men han räddar dem ändå, därför att de är svaga 

och utsatta. Idag skulle vi kunna säga att Franciskus är mån om den biologiska 

mångfalden, men Franciskus är inte mån om djuren för djurens egen skull eller för den 

biologiska mångfalden utan han gör det för att han vill visa ödmjukhet och godhet 

gentemot alla varelser, och de som behöver mest hjälp är de svaga och utsatta. 

Det blir kanske konstigt att säga att han är vördnadsfull gentemot alla varelser 

eftersom han en gång har en önskan om att äta en squalo, en sorts fisk. Att äta kött är en 

av människans svagheter och är en symbol för det fallna tillståndet som människan 
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befinner sig i sedan syndafallet. Men att äta fisk räknas inte hit, eftersom man trodde att 

fisk inte innehöll något blod och var därför acceptabelt att äta. Därför kan Franciskus äta 

fisk med ett gott samvete. Förmodligen kan även krabbköttet i crabcakes räknas i fisk 

kategorin. Men Franciskus önskar en gång, enligt Thomas av Celano, att få äta en fågel. 

Det kan vara så att Franciskus äter mer animaliska produkter än vad de granskade 

texterna förtäljer. Det kan också vara så att Franciskus endast undviker rött kött, där 

fåglar kanske inte räknades in. Han kanske undvek rött kött eftersom det ansågs göra 

människan stark och modig. Även om Franciskus åt både fågel och fisk så visade han, 

genom tidigare nämnda berättelser, också en vördnadsfull inställning mot dem. 

Franciskus hjälper alltså de djuren som påminner honom om Gud samt de svaga 

och utsatta djuren. Han håller masken, lammet och i viss mån fåglarna högre än andra 

djur. Fåglar förekommer nämligen mer än andra djur i hans berättelser och betonas extra 

i Franciskus egna texter när han talar om djuren generellt. Det är möjligt att Franciskus 

har delat in djuren i de kategorier som presenterades i teorin: ätliga och oätliga, 

användbara och oanvändbara, vilda och tama. Teorin är dock problematisk att direkt 

applicera på Franciskus person eftersom frågan väcks, användbara djur för vem? För 

Franciskus är masken och lammet högst användbara men för en annan så kanske de inte 

anses vara användbara. Franciskus vill göra de vilda djuren tama och lära de tama djuren 

att prisa Herren. Om det finns en klassificering om djuren är ätliga eller ej avslöjas inte i 

de texter jag undersökt. Däremot skulle man kunna urskönja en viss klassificering när 

Thomas ställer frågan om Franciskus var så medlidsam som han var mot de ”lägsta 

varelserna” hur tror du då han kände för frälsningen av människor? Här skulle det finnas 

en klassificering av djur men det är snarare troligt att de ”lägsta varelserna” är djuren 

som grupp och inte en uppdelning mellan djuren. Om djuren är de lägre varelserna så 

tillhör människan de högre varelserna. Däremot så använder sig Bonaventura av 

uttrycket att Franciskus hade lärt sig att förundras över Skaparens storslagenhet även i de 

”obetydliga varelserna”. Detta i samband med den syrsa som sjunger för Franciskus. Här 

skulle det kunna peka på en klassificering av varelser. Översättning av ”obetydlig” är på 

engelska insignificant och skulle kunna jämföras med oanvändbar. Men även om 

Bonaventura utgår ifrån någon slags klassificering så verkar det som om Franciskus går 

emot den klassificeringen eftersom Franciskus kan se storslagenheten i den obetydliga 
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varelsen, syrsan. En klassificering är möjlig här men då utgår Bonaventura från att 

syrsan är oanvändbar hos gemene man men att Franciskus kan se den som användbar. 

Franciskus uttalar sig flera gånger, inte minst i sina egna texter, generellt om att alla 

djuren ska lovorda och lovprisa Herren. Även om vissa djur nämns specifikt på vissa 

ställen och att Franciskus håller vissa djur högre.  

Djuren används också som en personifiering, där man ger de egenskaper till 

människan som djuret symboliserar. Exempelvis beskriver Thomas av Celano 

Franciskus som ett lamm när han blir slagen av sin biologiska fader och när Herren säger 

att han sänder människorna likt fåret i mitten av vargar. Så bör dessa tolkas som att både 

människan och Franciskus är likt lammet, enligt Bonaventura, enkelt och oskuldsfullt. 

Duvan och ormen bör tolkas likadant när Herren sände ner människan på jorden likt 

fåret bland vargarna så ska hon vara klok som en orm och enkel som en duva. Även när 

Franciskus berättar hur en del ur Hesekiel kan tolkas så jämförs han med en örn. Detta 

kan betraktas som en beskrivning av Franciskus som en ledare där örnen var en ledare 

gentemot andra fåglar. Man skulle kunna tolka det som att Franciskus är en god ledare 

för sina ordensbröder men textstycket verkar syfta till hans ledaregenskaper inom teologi 

där han besitter goda kunskaper och att han kan analysera Bibeltexter på ett förträffligt 

sätt.  

De personifieringar med hjälp av djur och de liknelser som används hämtas 

mycket ifrån Bibeln. Det Franciskus gör när han hör ett bibelcitat där masken, lammet, 

något annat djur eller en växt ingår är att han går ett steg längre än vad andra kristna har 

gjort. Lammliknelserna tolkas som enkla och oskuldsfulla av Bonaventura men 

Franciskus tar liknelserna ordagrant och värnar om lammet i praktiken. Han värnar om 

lammet precis som om det var Jesus. Det är inte det att han inte förstår liknelsen, för det 

gör han säkerligen men han går steget längre än vad många kristna gör och värnaar om 

de varelser som nämns i Bibeln. Därför var Franciskus mer miljömedveten än många 

andra kristna från sin tid. 

Bibelhänvisningar förekommer frekvent genom texterna, både i Franciskus 

egna texter och i de som beskriver honom. Där används hänvisningar till trädet i 

paradiset, lammet och även andra djur. Påven Innocentius III liknas vid ett träd och bör 

tolkas som en personifiering av trädet då det beskrivs som högt och ståtligt. Det kan 
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också vara så att Franciskus liknar påven vid trädet för att han önskar honom odödlighet. 

En annan möjlighet är att Franciskus jämför påveämbetet, och inte personen (påven) i 

sig, och ser påveämbetet som något odödligt och som en länk till det förflutna.  

Det berättas att Franciskus går ut i skogen för att be. Han gör detta för att han 

vill avskilja sig från den övriga världen, mat och samtal, samt att han tar nytta av skogen 

för att bönerna ska återljudas till Skaparen. Skogen som annars ansågs vara synonym för 

det vilda och farliga, trotsade Franciskus för att söka ensamhet. Detta straffar sig också 

en gång när Franciskus blev rånad även om Franciskus inte ser det som ett straff utan 

blir istället glad. Det berättas också att träden kunde symbolisera ett kors och påminna 

honom om Jesus. Det är med denna bakgrund som vi kan förstå varför Franciskus inte 

vill att träden ska klyvas ner träden helt och hållet. Han vill att de återigen skulle kunna 

växa ut så att han kan gå runt i skogen och bli påmind av Skaparen genom skapelsen. 

Franciskus visar vördnad mot träden för att de påminner honom om Jesus. Om bröderna 

hugger ner träden så kan det inte längre påminna honom om Jesus och därför ska 

bröderna endast beskära dem så att det återigen kan växa och påminna honom om Jesus. 

Franciskus visar på ett långsiktigt tänkande och är miljömedveten genom att han vet om 

att trädet dör om det huggs ner helt. Han vill att träden ska kunna användas för 

människans bruk men vill inte bidra till exploateringen av skogen. 

Franciskus predikar för blommor och bjuder in dem att lovorda Herren. Han vill 

också att vilda blommor ska blomma och inte endast låta grönsaker finnas i en trädgård. 

Trädgården skulle här kunna symbolisera jorden då Franciskus inte vill att skogen och 

de vilda växterna ska huggas ner till fördel för jordbruket (mer om jordbruket och 

exploatering av skog senare). Han visar på en miljömedvetenhet då han vill behålla en 

mångfald och visar på en eftertänksamhet för de vilda växternas överlevnad så att de 

bevaras och inte huggs ner till jordbrukets fördel. Blommorna skiljer sig annars något 

från träden. Han predikar för blommorna så att de kan lovorda Herren, det gör han inte 

för träden. Men blommorna, liksom träden, påminner honom om den gudomliga 

skapelsen.  

Thomas av Celano beskriver att Franciskus såg skönheten i landsbygden, 

vinfält, träd, blommor mm. Detta bör tolkas som ett uttryck för en uppskattning av den 

gudomliga skapelsen och inte som endast en estetisk beskrivning över hur vackert 
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vinfältet var. Det skulle kunna vara en blandning av båda, att Franciskus uttrycker sin 

uppskattning över dessa vackra estetiska ting och hyllar Skaparens skapelse för att den 

är estetiskt vacker. Men man bör inte tolka det som endast ett estetiskt uttryck utan att 

inkludera ett uttryck för Guds skapelse för hur vackert vinfältet är. 

Franciskus vördar både växter och djur.  Ibland säger han att alla varelser på 

hela jorden ska lovorda och ära Herren men ibland är han mer specifik och talar om 

vissa enskilda djur eller växter, exempelvis lärkorna där Franciskus ville införa en lag 

om att det skulle bli olagligt att infånga dessa djur. Franciskus sade i sina egna texter att 

alla varelserna på jorden har en plats och uppgift på jorden. Det Franciskus vill är att alla 

varelser i himlen, på jorden och under jorden ska lovorda och lovprisa Herren. 

Franciskus hjälper och vördar alla växter och djur så att de kan lovprisa Herren, därför är 

Franciskus miljömedveten. 
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9 DISKUSSION 

Det kan finnas många anledningar till varför Franciskus uppmärksammade och kände 

vördnad för både växter och djur. I stycket nedan följer några faktorer som kan ha 

påverkat Franciskus och som han kan ha reagerat mot.  

Det finns en påtaglig sannolikhet att Franciskus kom i kontakt med katarer som 

fanns i hans omgivning. Bogomilerna, som katarerna förmodligen hämtat influenser 

ifrån, fanns där Franciskus far gjorde sina handelsrutter. De bogomilska influenserna 

fanns särskiljt hos textilhandlarna, vilket också fadern var. Det ska inte uteslutas att 

Franciskus vördnad för allt som Gud skapat kan vara en motreaktion till katarernas 

negativa syn på materien, att den skulle vara styrd av djävulen. Även om Franciskus 

anser att människan står över djuren så är det ovanligt att en person beskrivs på sådant 

sätt som Thomas av Celano och Bonaventura gör, att ha ett sådant vördnadsfullt 

förhållningssätt gentemot djuren, även för ett helgon.  

Han kan även ha reagerat mot den ökande exploateringen av skogen till fördel 

för jordbruket. Eftersom godsekonomin uppkom på 800-talet och expansionen av 

jordbruket stod på sin kulmen vid början av 1300-talet så finns det en möjlighet att 

Franciskus kan ha reagerat mot detta. De som fick stå till svars för expansionen var 

arrendatorerna, både köpmän och kyrkans män. Eftersom många djur lever i skogen så 

kan Franciskus ha funderat kring att om skogen försvinner, så gör djuren det också.  

Han kan också ha reagerat mot de krig som hade varit och pågick i hans 

omgivning. Franciskus möter en del oroligheter exempelvis de demoner som tagit över 

staden Arezzo där det var krig mellan två fraktioner. Han förutspår också ett 

inbördeskrig i Perugia mellan riddare och folket. Franciskus påpekar också att de inte 

ska bry sig om att han kommer från Assisi, vilket Perugia varit i krig med tidigare. 

Franciskus hade förmodligen kännedom om investiturstriden, det vill säga striderna 

mellan påve och kejsare, samt krigen mellan de italienska städerna. Franciskus 

vördnadsfulla och kärleksfulla inställning kanske inte endast var en reaktion mot 

katarerna utan också en reaktion mot alla krigen och hatet som fanns människor emellan. 

Krig för med sig olyckligheter som Franciskus kan ha reagerat mot som förstörelse av 

åkrar, träd och vinfält.  
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Franciskus vill inte att bröderna ska rida på något djur om de inte måste. Detta 

skulle kunna bero på att han inte vill belasta djuren i onödan för att visa vördnad mot 

djuren. Men Franciskus poängterar särskilt att han inte vill rida på hästen när han är sjuk 

utan använder sig hellre av en åsna. Detta skulle kunna vara en reaktion mot att hästen 

användes i krig, då det blev allt vanligare att använda hästen i krig efter att stigbygeln 

infördes. Han kan ha en allmän inställning mot att djuren endast ska belastas i nödfall 

men att han vill visa extra hänsyn till hästen därför att de användes i krigen.  

Dessa faktorer skulle Franciskus kunna ha reagerat emot men även om han 

gjort det så bör detta förstås mot hans kristna bakgrund, det vill säga Franciskus gjorde 

detta för Guds skull och inte för djuren eller växternas egen skull. Hans kristna tro är ej 

någon slags maskering för en proto-ecologist, utan Franciskus tro praktiseras genom 

hans vördnadsfulla inställning gentemot djuren och växterna. 
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10  SAMMANFATTNING 

Franciskus har en vördnadsfull inställning gentemot varelserna på jorden. Han höjer upp 

vissa djur över andra därför att de symboliserar Jesus på ett tydligare sätt. Franciskus går 

ett steg längre än många andra kristna i hans samtid. Han praktiserar de djur- och 

växtliknelser som finns i Bibeln och visar vördnad mot lammet precis som om det var 

Jesus själv. Han hjälper de svaga och utsatta även om inte kopplingen till Jesus är lika 

stark. Han kan också se en storslagenhet i de minsta och obetydliga varelserna där 

gemene man inte kan se något värde hos vissa djur. Men Franciskus jämställer inte 

människan eller sig själv med djuren utan utgår ifrån en antropocentrisk världsordning, 

där människan står över djuren. Men över människan finns förstås Gud. Den kristna 

tusenårsdrömmen, ett återskapande av Edens lustgård, skulle kunna finnas hos 

Franciskus då han tämjer de vildsinta djuren och försöker lära upp de tama djuren att 

prisa Herren.  

 Franciskus visar på en miljömedvetenhet när han hjälper de svaga och utsatta 

djuren. Även om Gud är anledningen till att han hjälper djuren så har han en 

vördnadsfull inställning gentemot alla varelserna och kan därmed förstås som 

miljömedveten. Han visar också på ett långsiktigt tänkande när han förbjuder sina bröder 

att hugga ner träden för att de då inte kan växa ut igen. Han medverkar därmed inte till 

exploateringen av skogen som var gällande under hans tid. Han vill också bevara 

mångfalden i växterna på jorden, att de vilda växterna ska få finnas kvar och inte 

försvinna till de odlade växternas fördel. Det finns många faktorer som kan ha påverkat 

Franciskus att känna vördnad för miljön. Franciskus kan ha reagerat mot katarernas 

negativa syn på materian. Han kan också ha reagerat mot de uppfinningar som gjorde så 

att jordbruket blev effektivare och användes i större omfattning samt andra uppfinningar 

som ökade utnyttjandet av exempelvis hästen. Även alla de krig som pågick, som 

förstörde både åkrar och träd kan Franciskus ha reagerat mot.  
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11 EFTERORD 

Kyrkans koppling till miljön är mer komplex än vad Andreas Wejderstam påstår i sin 

artikel i Barometern.
127

 Franciskus kan inte ensam sägas symbolisera hela den 

”kristendom” som Wejderstam lyfter upp i sin artikel, men Franciskus utgör en del av 

kyrkans tradition och historia. Franciskus synsätt på djur och växter är förankrat i Bibeln 

och är inte något nytt påfund han själv hittat på, han lägger däremot fokus på saker som 

inte var lika vanligt förekommande hos kristna.  

 Franciskus har inte endast ett värde att påvisa för hur en kristen människa har 

och kan tolka Bibeln ur ett miljömedvetet perspektiv. Han kan också tillföra ett inlägg i 

miljödebatten idag, där exempelvis naturen hotas av den globala uppvärmningen och 

den biologiska mångfalden hotas när djur- och växtarter dör ut. Det Franciskus skulle 

kunna göra för människan är att få oss att tänka om och skapa en eftertänksamhet så att 

vi värnar om det vi har, göra oss miljömedvetna. Franciskus tänkte långsiktigt, han sa till 

sina bröder att inte hugga ner träden helt utan att endast beskära dem. Han behövde inte 

veta om biet eller trädets viktiga funktion, han hjälpte växter och djur ändå. Han värnade 

om djuret och växterna för att de var svaga och utsatta och för att de påminde honom om 

Gud. Franciskus är ett gott exempel för hur vi bör behandla växter och djur, både hans 

eftertänksamhet och vördnadsfulla inställning är något vi kan ta efter.  

                                                 
127

 http://www.barometern.se/incoming/svenska-kyrkan-spikar-upp-miljoteser-i-visby-(1395374).gm 
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