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och rättvisa (justitia). Omslagsbild från Olaus Laurelius, Spiritualis Forma Regiminis
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Inledning
Peter Ericsson

Innan de stora samhällsförändringarna som karaktäriserar 1800-talet - innan
jordbruksrevolutionen, befolkningsökningen, industrialiseringen, inflytt
ningen till städerna, utvandringen till Amerika, järnvägarnas ankomst, dags
pressens utveckling, och människors allt större rörlighet och sekularisering —
då, var kyrkan av avgörande betydelse för människors identitet och för kom
munikationen mellan stat och samhälle, mellan överhet och undersåtar.
Under söndagsgudstjänsten var prästen skyldig att läsa upp statsmaktens
meddelanden från predikstolen. För att särskilt försäkra sig om att åhörarna
stannade och lyssnade skulle uppläsningen av kungliga förordningar ske
mellan predikan och nattvarden.1 På så vis förlänades kungörelserna av den
världsliga lagstiftningen och maktutövningen en religiös inramning och res
pekten för gudstjänsten och de heliga riterna kunde möjligen utsträckas till
de kungliga påbuden. Å andra sidan var det viktigt att påbuden inte blev för
många så att uppläsningen tog för lång tid och riskerade att profanera guds
tjänsten. Men, genom uppläsningen av de allmänna kungörelserna från pre
dikstolarna nådde statsmakten i princip samtliga undersåtar med sina bud
skap. Från statens sida hade man alltså skaffat sig en mycket omfattande
kontroll över informationsspridningen i samhället.2
Men statsmaktens närvaro under gudstjänsterna begränsades inte till upp
läsning av dess egna skrivelser och förordningar. Det ålåg också prästerskapet

1 1686 års kyrkolag, Utgiven av Samfundet pro fide et christianismo (Stockholm
1936), Cap. II, § V.
2 Det har under senare år bedrivits en relativs omfattande forskning om informa
tionsspridning och propaganda i det tidigmoderna Sverige, som har baserats på de
allmänna kungörelserna. Större undersökningar är: Reuterswärd, Elisabeth, Ett mass
medium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i ijoo-talets samhälle
(Lund 2001); Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideolo
giska tilltalet (Uppsala 2002); Widcn, Bill, Predikstolen som massmedium i det svenska
riket frän medeltiden till stormaktstidens slut (Åbo 2002); Forssberg, Anna Maria, Att
hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering i
Sverige 1655—1680 (Stockholm 2005), samt där anförd litteratur.
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att tala väl om den världsliga makten och förmana åhörarna till vördnad och
lydnad inför överheten. Detta var inte bara en allmänt hållen rekommen
dation. Kyrkolagen föreskrev att alla präster skulle svära en trohetsed riktad
till kungen, den kungliga familjen och sina överordnade inom kyrkan. Här
anbefalldes de också att inför sina församlingar verka för lydnad och hör
samhet inför överheten. Dessutom skulle såväl landshövdingarna som lägre
ämbetsmän kontrollera att prästerna i detta och andra avseenden fullgjorde
sina förpliktelser.3 Legitimeringen av den politiska överheten skedde lämp
ligen i själva predikan, under det att prästerna förklarade och lade ut me
ningen av de aktuella bibeltexterna.
Predikan var allt sedan reformationen den viktigaste delen av gudstjänst
en. Under en tid då fa människor själva hade tillgång till en bibel var det,
vid sidan av katekesundervisningen, främst genom predikan som kunskaper
om den evangeliska kristna tron spreds. Det är också betecknande att präs
terskapet ofta - och inte minst när de talade om sig själva - kallades för lära
re och predikanter.
Det predikades också mycket flitigt. Under tidigmodern tid torde de
flesta människor i Sverige ha lyssnat till minst en predikan i veckan, och ofta
fler. På landsbygden och i de mindre städerna skulle det nämligen hållas en
predikan i högmässan på söndagar och en veckopredikan på fredagar. I de
större städerna skulle det på söndagarna hållas tre predikningar, i ottesången, i högmässan och i aftonsången, samt veckodagspredikningar både på
onsdagar och fredagar. Det skulle dessutom predikas tre gånger på de större
helgdagarna, vilka förutom jul, påsk, pingst och inkluderade nyårsdagen,
trettondagen, Kristi himmelsfärdsdag, kyndelsmässodagen, Marie bebådelsedag, Marie besökelsedag, Johannes Döparens dag, sankt Michaelisdagen,
Allhelgonadagen och apostladagarna. Därtill kom predikan på de fyra årliga
utlysta bönedagarna, på tacksägelse- och botdagar, på jubelfestdagar, på mark
nadsdagar, vid ting och riksdagar, samt ofta vid bröllop och begravningar.4
Det bevarade predikomaterialet är dock inte speciellt representativt. Av
alla dessa predikningar är det främst de som trycktes som har bevarats. Och
det skedde alltid av en speciell orsak. Så betalade till exempel ofta släktingar
tryckningen av likpredikningar, då dessa fungerade som ett slags äreminne
3 1686 års kyrkolag, Cap. XXI, § II, Cap. XXII, § II, Ericsson (2002), s. 76f, och där
anförd littertur.
4 1686års kyrkolag, Cap. II, §§ III, IV, VII, Cap. XIV, § I; Brilioth (1962), 185E.
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över den döde. Andra predikningar som ofta trycktes var sådana som hölls
vid högtidliga tillfällen, i all synnerhet i samband med statsceremonier av
olika slag.5
Med tanke på predikans betydelse är det knappast förvånande att präst
utbildning till stor del syftade till att frambringa goda predikanter. Därför
hade prästerskapet ofta någon typ av utbildning i den klassiska retoriken.6
Även i kyrkolagen finns det utförliga bestämmelser om hur prästerna skulle
predika. Kyrkolagens formuleringar låter oss dock förstå att man från kyrko
ledningens och Kongl. Majt:s sida ibland kunde uppfatta en alltför långt
driven konstfärdighet som ett hinder för förkunnelsen:
Texten skal ordenteligen, doch korteligen och enfaldeligen förklaras, efter
thes egentelige Mening, med alfwarsamme underwijsningar och förmaningar,
lämpade til åhörarenas Förstånd, T röst och upbyggelse, så at alle, enkanner
ligen the Unge och Enfaldelige, måge thet grundeligen fatta, begrijpa, och sig
til förkofring i lära och lefwerne, retteligen anlägga ... När the röra någre höge
och diupsinnige Lärestycken, och Kätterske willfarelser, måste sådant skee
grundeligen och korteligen, med godt förstånd, Sachtmodigheet och Försichtigheet; ... The skola hafwa återhåll med widlyftigt förtäljande, huru en och
annan Texterne utlägger, intet bruka fåfänga fabler, dåraktiga spörsmål och
ordträtor, otjänliga och mörka liknelser, eller sådant tal som snarare uppväcker
hos åhörarna löje och gäckeri, än andakt; ingalunda av hat och otidig iver an
föra egna eller andras trätor, fast mindre af owilia namngifwa någon på Predik
stolen, så framt icke them til bättring, eller i bann lysas måste. De skola wänja
sig att använda rätt svenska, och bruka ord som allom kunnige är; Och där de
något i predikningarna på latin indraga, som sällan måste ske, skall sådant
straxt uttolkas. De skola icke fika efter något högt svassande tal, eller allt för
djupsinniga, och ofta onyttiga frågor; Icke heller namngiva och beteckna några
stumma, och hos oss i gemen obekanta synder, vidskepelser och missbruk,
vilkas omrörande mera länder till förargelse, än förbättring:7

Den forskning som har bedrivits utifrån tidigmodern svensk predikan har
haft lite olika inriktning, vilket inte är konstigt då predikningar är ett rikt
källmaterial som kan belysa ett flertal typer av frågeställningar. I äldre homiletisk (predikohistorisk) forskning har frågorna ofta rört predikningarnas for
mella utformning, ämnesval samt inte minst predikantens inställning till olika

5

Brilioth (1962), s. i85ff.
Ivarsson, Henrik, Predikans uppgift. En typologisk undersökning med särskild hänsyn
till reformatorisk och pietistisk predikan (Lund 1956), s. 285.
7 1686ars kyrkolag, Cap. II, § IL
6
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teologiska ämnen. Predikan fungerar då ofta som källor för att på ett idé
historisk eller teologisk vis karaktärisera en epok eller en religiös inriktning.
Till den här äldre forskningens förtjänster hör att man som läsare kan bilda
sig en ganska bra uppfattning om vad som verkligen sades i predikningarna.8
Under senare år har man kunna iaktta ett ökat intresse för tidigmoderna
predikningar. Till en stor del hör detta säkerligen samman med den forsk
ningsinriktning som brukar kallas the linguistic tum och ställer frågor som
fokuserar på politisk kultur och på hur språket, i vid bemärkelse, skapar och
upprätthåller makt. Till den kategorin kan man hänföra Nils Ekedals studie
av den politiska användningen av en retorisk metafor i Haquin Spegels pre
dikningar, nämligen den om Sverige som det nya Israel. Samma motiv har
också studerats av Pasi Ihalainen. Han går dock ett steg längre. Med ut
gångspunkt i Reinhart Koselleks Begirffsgechiche, låter han språket i sig, när
mare bestämt användningen vissa specifika begrepp och deras förändrade
betydelse, utgöra själva källmaterialet. I en brett upplagd komparation stu
deras på så vis framväxten av nationella identiteter i protestantiska länder.9
En modern undersökning som åtminstone när det gäller frågeställning
knyter an till en idéhistorisk forskningstradition är Carola Nordbäcks av
handling. Hon använder sig bland annat av predikning för att studera hur
människo- och samhällssyn förändrades i brytningen mellan pietism och
luthersk ortodoxi.10

8 Lindberg, Gustaf, Johannes Rudbeckius som predikant (Stockholm 1927); Brilioth,
Yngve, Predikans historia. Olaus Petri-föreläsningar hållna vid Uppsala univerisitet
(Lund 1962, 1945); Kalm, Ingvar, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra
hälft med särskild hänsyn till Gamla Testamentets ställning (Stockholm 1948); Ivarsson
(1956).
9 Ekedahl, Nils, Det nya Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst (Uppsala
1999); Ekedahl, Nils, "Guds och Swea barn. Religion och nationell identitet i 1700talets Sverige", i: Karlsson, Å./ Lindberg B. (red.), Nationalism och nationell identitet
i 1700-talets Sverige (Uppsala 2002); Ihalainen, Pasi, "Lutherska drag i den svenska
politiska kulturen i slutet av frihetstiden. En begreppsanalytisk undersökning av fyra
riksdagspredikningar", i: Skuncke, M.-L./ Tandefelt, H. (red.), Riksdag, kaffehus och
predikstol. Frihetstidens politiska kultur 1766-1772 (Stockholm 2003); Ihalainen, Pasi,
Protestant nations redefined. Changing perceptions of national identity in the rhetoric of
the English, Dutch and Swedish public churces, 1685-1772 (Leiden 2005).
10 Nordbäck, Carola, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konserva
tiv pietism i 1720-talets Sverige (Umeå 2004). Problematiken kring identitet och
samhällssyn i predikningar behandlas också i: Gudmundsson, David, "Polemik,

8

I föreliggande volym knyter författarna också i stor utsträckning an till
ett äldre forskningsläge. Frågeställningarna gäller dock inte idéhistoriska
teman eller predikanternas förhållande till olika idéströmningar. Istället har
predikningarna relaterats till de maktägandes, oftast kungamaktens, omedel
bart föreliggande politiska behov. Intresset har således främst riktats mot
predikans dagspolitiska betydelse.
En annan utgångspunkt - som förvisso inte är unik, men som ändå är
värd att betona - är att predikningarna här inte har uppfattas som ett ut
tryck för några underliggande, halvt dolda, uppfattningar om världen, män
niskorna och samhället. Istället har de analyserats i dess egenskap av riktade
budskap. Predikanterna ville med sina ord påverka sina åhörares politiska
handlingar i den ena eller andra inriktning.
Några ord ska också sägas om själva artiklarna. Cecilia Nordbergs under
sökning var från början en magisteruppsats som lades fram vid Historiska
institutionen vid Uppsala universitet. Fredrik Sööbergs och Sylvia Ullbergs
arbeten vad ursprungligen C-uppsatser i historia, vilka presenterades vid då
varande institutionen för Humaniora vid Mälardalens högskola. Peter
Ericssons och Patrik Wintons undersökningar har däremot tillkommit i an
slutning till respektive akademiskt forskningsområde inom ramen för verk
samheten vid Historiska institutionen vid Uppsala universitet.
Publiceringen har skett med bidrag från Kungl. Patriotiska Sällskapet.

identitet och individualitet: En jämförande studie av Johannes Botvidis fältpredik
ningar och krigsbönbok från 1620-talet", Kyrkohistorisk årsskrift (2006).
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Guds ställföreträdare förmedlad
Kungen i kröningspredikan från Gustav I till
Karl XIV Johan
Cecilia Nordberg

Inledning
Vad är en kung egentligen? Och vad är en kung i svensk historia? Ett av de
främsta argumenten för att bevara monarkin i vårt land är att kungen anses
vara en del av vår svenska kultur, en tradition och en viktig representant för
det svenska folket. Ber man någon att rita en kung får man knappast en av
bildning av Carl XVI Gustav utan en bild av en man med krona och kanske
också en mantel. "En kung" och den fysiska konungen är således inte alltid
samma sak. Föreliggande uppsats ska undersöka hur denna företeelse såg ut
i Sverige under tidigmodern tid. En av utgångspunkterna är att det går att
skilja på den fysiska konungen och den mer ideologiska kungligbeten, varav
den förstnämnda kan dö medan den andra egentligen lever kvar än idag, om
än mycket beskuren och ifrågasatt och med en helt annan funktion än den
monarkiska institution som här ska undersökas.
Vi skulle kunna säga att kungen vid kröningen ikläds, förutom regalierna,
en idé om vad en kung är - en idé som legitimerar honom som fysisk
regent. Enskilda konungar kan således gå upp i kungligheten, för att vid sin
död eller abdikation lämna över den till sin efterträdare. Men varifrån kom
denna idé och hur förde man ut den till folket? Det faktum att ideologin
främst var av religiös art gör att vi måste söka oss till kyrkans värld. Den
europeiska monarken var under tidigmodern tid en kung av Guds nåde och
för att få legitimitet för den tanken var det naturligtvis centralt att den
uttalades av de män som i övrigt förmedlade Guds nåd till människorna,
nämligen prästerskapet. Kyrkan var också den viktigaste informationskanalen
innan våra moderna massmedier, och för att studera bilden av de svenska
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monarkerna har därför ett antal predikningar valts ut. Och då de predik
ningar som hållits vid den mest kritiska punkten för legitimeringen, nämligen
kröningen.
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur bilden av
den svenska kungamakten presenteras och förändras under tidigmodern tid,
samt hur denna bild förhåller sig till den europeiska monarkin och dess
utveckling. Undersökningen behandlar tio kröningspredikningar, hållna till
Gustav I, Erik XIV, Kristina, Karl X Gustav, Karl XII, Ulrica Eleonora,
Gustav III, Gustav IV Adolf, Karl XIII och Karl XIV Johan. Det handlar
således främst om monarker med stor och personlig makt. Ungefär samtidigt
som monarken förlorade sin makt slutade man också att kröna honom, vilket
tyder på att ceremonin var av stor vikt för en reellt maktägande, men inte
för en representativ konung.
Tre begrepp står i uppsatsens fokus: innehåll, funktion och förändring.
Det leder till tre grundläggande frågeställningar: Vad utsägs i predikningarna?
Vad är syftet med det som sägs? Och hur förändras bilden över tid? Det
första begreppet handlar om att undersöka predikningarnas bild av konungen,
det vill säga hur predikanten svarar på frågorna Vem är regent? Varför är han
eller hon regent? Och hur ska regent och undersåtar förhålla sig till varandra?
Funktionsbegreppet handlar å andra sidan om hur denna bild användes i
legitimerande syfte. Här ger litteraturen en del av svaret. Men eftersom det är
centralt att också undersöka om legitimiteten kopplas till en övergripande
ideologi eller om det är rådande politiska förhållanden som anförs i argumen
tationen, är också källstudier nödvändiga. Detta knyter an till den sista frågan
om förändring, för om legitimiteten kopplas till en övergripande ideologi
torde endast en mindre förändring kunna urskiljas, medan förändringen för
modligen blir större och mer påtaglig om det är de politiska aspekterna som
väger över. Till förändringsperspektivet kopplas också frågan om den bild av
konungen som framträder i kröningspredikningarna skiljer sig från eller
stämmer överens med den europeiska kungaideologin och tidigare forskning.
Källmaterialet utgörs av kröningspredikningar, eftersom kröningen måste
antas vara det mest kritiska ögonblicket för legitimeringen och att dess pre
dikan, i egenskap av det uttalade ordet, måste ses som det tydligaste uttrycket
för den ideologi statsmakten ville förmedla och befästa. Detta är nämligen
till stor del en studie av envägskommunikation, av den bild som överheten
ville att undersåtarna skulle anamma. Uppsatsen kommer inte att behandla
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hur detta tilltal uppfattades och besvarades. Av materialets karaktär kan man
dock ana att det som sades i predikningarna kom till allmänhetens känne
dom och vi kan således behandla den bild som framträder som rikets offi
ciella kungaideologi. Nio av de tio predikningarna är också tryckta, varför de
med stor sannolikhet också fått viss spridning. Och eftersom det mesta som
rörde det officiella också lästes upp i sockenkyrkornas gudstjänster torde åt
minstone delar av innehållet i dessa predikningar ha hörts runt om i landet.
Tidsperioden sträcker sig från Gustav Vasas kröning 1527 fram till Karl
XIV Johans dito 1818. Med Gustav Vasa brukar man säga att Sverige träder
in i en ny tid; en tid när riket på allvar centraliseras samt på sikt också
nationaliseras. Men Gustav Vasa var också valrikets och det katolska Sveriges
sista kung, vilket gör att han kröns i en intressant brytpunkt. Sedan följer en
brokig skara av svenska monarker med mer eller mindre personlig makt,
något som gör förändringsaspekten särskilt intressant. Undersökningspe
riodens siste kung är Karl XIV Johan och han får i egenskap av grundare av
den bernadottska dynastin stå som representant för den nya tidens Sverige,
som efterhand lämnade kungastyret. Därför utgör han också en naturlig slut
punkt för studien.
Det optimala hade naturligtvis varit att studera tidsperiodens alla krö
ningspredikningar, men det tillåter inte materialtillgången. De predikningar
som har studerats måste dock anses vara representativa för de olika epoker
som undersökningsperioden omfattar; spridningen ger oss två monarker un
der Vasatiden (Gustav I och Erik XIV), tre under stormaktstiden (Kristina,
Karl X Gustav och Karl XII), två under frihetstiden (Ulrica Eleonora och
Gustav III, som ju först senare blir enväldig), en under det nya enväldet
(Gustav IV Adolf) och två i den postrevolutionära eran (Karl XIII och Karl
XIV Johan). Således ger materialet en möjlighet till empiriska nedslag som
tillsammans kan ge en bild av den ideologiska utvecklingen och som gör det
möjligt att relatera kungaideologin till statsskickets förändring.
Den metod som applicerats på de undersökta predikningarna kan sägas
vara en kombination av en kvalitativ textanalys och empiriska generaliseringar.
De vad gäller utformning och kvantitet relativt disparata predikningarna har
studerats innehållsmässigt, det vill säga det är den bild de ger av monarkin
som har studerats och jämförts. Innehållet har sedan kategoriserats efter de
relationer som monarken sätts in i, främst gentemot undersåtarna och Gud,
men också hur han eller hon relateras till sin samtid. Dessa tre kategorier kan
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således ses som en del av undersökningens resultat, men har också fått utgöra
grund för jämförelsen av predikningarna och den empiriska framställningen.
Studien täcker en lång tidsperiod, varför det är de stora linjerna och de
generella tendenserna som fokuseras. Således har varje krönings bakgrunds
historia endast studerats översiktligt. Stora politiska skeenden och monarkens
relation till företrädare har beaktats, men det har inte varit avsikten att stu
dera tidpunkten i detalj och därför har sociala och ekonomiska förhållanden
och eventuella konflikter inte beaktats. Därför är det naturligtvis möjligt att
undertoner och subtila samtidsreferenser gått förlorade, men det är inte
dessa som är intressanta. Här studeras den officiella kungaideologin, den
som överheten ville inpränta hos undersåtarna, och då är det inte troligt att
vi finner den mellan raderna. Istället torde det vara det som tydligt utsägs
som är det centrala.

Den gudomliga monarkens legitimitet
Föreliggande uppsats faller inom ramen för forskningsområdet kring poli
tisk kultur, vilket definieras som "retoriska och rituella iscensättningar av
begrepp, symboler och myter" för att på ett offentligt plan tolka omvärlden
eller ge kraft och legitimitet åt en given samhällsordning. 1 Som bas för den
empiriska undersökningen ligger teorier om kungens roll och ställning i
samhället, det vill säga vad en kung förväntades vara, och därför "var", och
hur detta förmedlades till folket. Ceremonins och predikans roll som infor
mations- och legitimitetsförmedlare kommer att behandlas, vilket ger inblick i
den för uppsatsen specifika ceremonin: kröningen, samt i det tilltal som an
vändes i kröningspredikan. Mycket av den internationella forskningen har
fokuserat på engelska och franska monarker, men kungaideologin var under
den aktuella perioden i stort densamma i hela Europa, varför denna forsk
ning kan användas även när det gäller den svenska monarkin. En del svenska
forskare har dock behandlat svenska kungar.

1

Ekedahl, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst
(Uppsala 1999), s. 14.
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Konungens två kroppar
Den kung som europeisk forskning främst har studerat är en kung med
personlig makt, något som legitimerade den absoluta staten. Kungen ansågs
till sitt väsen vara annorlunda och överlägsen alla andra; han var undersåtar
nas fader, läkare, fredsmakare och herre, men också den främste krigaren,
hämnaren och domaren. Liksom Gud regerade han ensam i sitt rike, och
ansågs vara Guds ställföreträdare på jorden. Han hade fått del av Guds
gudomlighet och visste själv bäst vad som var bra för riket och undersåtarna.
Om man satte sig upp mot kungen, satte man sig således upp mot Gud. 2
Centralt i forskningen kring Europas förrevolutionära kungaroller står
Ernst H. Kantorowicz studier av ideologin kring kungens två kroppar, en
naturlig och dödlig, body natural, samt en politisk och evig, body politic. Idén
var en del av politisk och rättslig ideologi i England under medeltiden och
användes för att lösa problemet med kontinuitet, då interregnum ansågs
farliga. Därför skapade man en kung som aldrig dog, en kollektiv fiktion som
utgjordes av regerande konung, föregångare och efterträdare. Detta på tre
grunder: dynastins evighet, kronans kollektiva karaktär och kungavärdighetens
odödlighet. 3 I arvriket blev nämligen kungens främsta legitimitet dynastin,
även om dennas fortlevnad var Guds verk. Det ansågs också finnas två kron
or, en synlig och materiell och en osynlig av Gud, vilken innefattade de kung
liga rättigheterna och den politiska kroppen. Den politiska kroppen ansågs
migrera från en inkarnation till en annan och den person som tog på sig den
blev odödlig och utan brister. Det var därför inte kungen i sig som var odöd
lig, utan det var bara den politiska kroppen som aldrig dog. 4
Ideologin om de två kropparna kan ses som en fortsättning på den
medeltida föreställning om gemina persona, kungen som mänsklig av naturen,
men gudomlig av nåd. Staten tog nämligen gradvis över kyrkans roll som
corpus mysticum, Kristi kropp på jorden, men med kungen i stället för Jesus
som överhuvud. Detta gjorde kungen till en synlig ställföreträdare för den
himmelska guden och på så sätt gudomlig för en kort tid genom Guds nåd.
2 Walzer, Michael, Regicide and Revolution. Speeches at the Trial of Louis XVI (New
York 1974), passim; Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det
ideologiska tilltalet (Uppsala 2002), s. 58f.
3 Kantorowicz, Ernst H., The King's Two Bodies. A study in Medieval Political Theology (Princeton 1957), s. 273, 312, 316.
4 Kantorowicz (1957), s. 4, 9, 13, 330, 364, 384^ 408.
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Ideologin fann stöd både i antik härskarkult och i Bibeln och kunde på ett
effektivt sätt användas i propagandan. Att dö för corpus mysticum liknades
till exempel vid martyrdöden, 5 vilket torde ha varit ett effektivt argument i
krigstider. Kyrkan gav sitt stöd till ideologin, vilket fick konkret form vid
smörjelse- eller kröningsakten, även om kungarna med tiden började hävda
sin heliga auktoritet direkt från Gud och utan kyrkan som mellanhand. 6
Sin slutliga utformning fick ideologin om de två kropparna i 1400-talets
England, det enda land där den var befäst. Det finns dock möjlighet att tro
att ideologin var mer spridd i Europa, och i modifierad form kan den antas
ha accepterats även i mer perifera monarkier, som till exempel den svenska.
Malin Grundberg behandlar till exempel de kungliga begravningarna och
kröningarna som övergångsriter där någonting liknande en politisk kropp
överförs till nästa regent. Hon visar också hur Gustav Vasa själv uttalade att
hans naturliga kropp höll på att brytas ned men att den politiska kroppen
inte hade försvagats utan skulle överflyttas till sonen och efterträdaren Erik.
Och även om man i ceremonierna inte explicit verkar ha talat om två kroppar
har symboliken utnyttjats genom att anspela på kontinuitet och tradition. 7
Det finns således också i Sverige en tro på att kronan var odödlig, även om
konungen kunde dö, 8 och denna tro ses här som ett ideologiskt medel som
även den svenska statsmakten antas ha använt.
I takt med att monarkens gudomliga rätt utvecklades kom också effek
tiva argument för undersåtarnas lojalitet, speciellt med införandet av arvriket,
vilket undantog alla utom Gud från tillsättandet av konungen. Den gudom
liga rätten hade tre komponenter: idén om monarkin som bästa styrelseform,
tron på monarkens individuella rätt att styra oberoende av mänsklig akti
vitet och att monarken har ansvarsfrihet och absolut makt. Monarkin ansågs
vara en nödvändig och beskyddande instans och då var den teokratiska sank
tionen central. Under tidig medeltid måste emellertid titeln erhållas av fol
ket, men i den fullt utvecklade ideologin kom de personliga makträttigheterna
direkt från Gud utan inblandning av folket, vilket kom till konkret uttryck i
5

Kantorowicz (1957), s. ijf, 47, 87-89, 195, 228, 256.
Monod, Paul Kléber, The Power of Kings. Monarchy and Religion in Europé 1589—
1715 (New Haven 1999), s. 37-40.
Grundberg, Malin, Ceremoniernas makt. Maktöverföring och genus i Vasatidens kyrk
liga ceremonier (Lund 2005), s. 47, 51, 66.
Strömberg Back, Kerstin, Lagen, rätten, läran. Politisk och kyrklig idédebatt i Sverige
under Johan III:s tid (Lund 1963), s. 180.
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arvsrätten: eftersom samhället inte givit makten kunde det heller inte ifråga
sätta den eller dra tillbaka den. I takt med att absolutismen utvecklades för
sköts också den moraliska förpliktelsen till passiv lydnad mot rättsliga krav
på ovillkorlig lydnad och kungen blev oantastlig och närmast helig. 9
Redan på iooo-talet fanns emellertid en föreställning om att kungen var
helig och kunde göra under. En tro som grundade sig på förkristna föreställ
ningar om en koppling mellan kung och natur och som sedan anpassades
till politiska och religiösa förändringar, för att kulminera under de absoluta
monarkerna. Denna kom till uttryck i de engelska och franska kungarnas
handpåläggningar för att förmedla Guds kraft och bota sjuka. Idén om helig
het och mirakelgörande fanns i hela Västeuropa och kungligt helande syns
också i gamla nordiska texter som "Heimskringla", och även den danske
kungen ska ha gjort försök att bota epilepsi under medeltiden. Tanken om
den gudomliga monarkin var dock ingenting som var pålagt från högre ort,
utan den var en del av folks medvetande långt innan den antogs av kyrkan.
Monarkin antas ha tillfredsställt grundläggande behov hos människorna och
de valde därför att se kungens gärningar som mirakel.' 0 Efter reformationen
försvann dock handpåläggningen gradvis, men fortsatte under 1700-talet i
Frankrike, där Karl X gjorde det sista, förvisso misslyckade, försöket så sent
som 1825."
Kungaideologin var på så sätt en del av folktron och en av de äldsta före
ställningarna i kristen politisk ideologi. I undersåtarnas värld fanns inget al
ternativ till kungen, vilken hade rörts av Gud och var utvald som gudomlig
ställföreträdare. Det var dock en föreställning som var viktig att upprätt
hålla, både för statens, klassamhällets och kungens legitimitet samt för att
garantera Guds närvaro. Denna gudomliga närvaro kunde endast garanteras
genom att den manifesterades i en mänsklig kropp, det vill säga i en kung. 12
Enligt Michael Walzer är denna mystiska kroppssymbolik ett av de viktigaste
medlen för att hålla människor och stater samman; som han uttrycker det:

9

Kem, Fritz Kingship and law in the Middle Ages. Oxford (1968), s. jf, iof, 135,138.
Bloch, Marc, The Royal Touch. Sacred Monarchy and Scrofula in England and
France (London 1973), s. 2-5,14, 32, 86ff, 129, ljji.
" Bloch (1973), s. 20, 81, 188-226, 243.
12 Walzer (1974), ss. 9-16, 23; Walzer, Michael, "On the Role of Symbolism in Political Thought", PoliticalScience Quarterly (1967), vol. 82(2), s. 195.
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"The State is invisible; it must be personified before it can be seen, symbolized before it can be loved, imagined before it can be conceived."13

Den gudomliga rätten omdefinieras
Den gudomliga rätten försvann med avrättningarna av Karl I och Ludvig
XVI. Kungens okränkbarhet var nämligen djupt rotad, varför rättegången mot
och det offentliga avrättandet av dem var så avgörande; de utmanade mo
narkin och förnekade att kungen var annorlunda. Genom att förneka kungens
okränkbarhet föll också alla myter kring honom, och utan dem kunde han
inte överleva.14 Dessa avrättningar var dock inte första gången som bilden av
den gudomlige och absolute monarken hade utmanats. I takt med samhälls
utvecklingen hade de kungliga retorikerna tvingats ändra taktik många
gånger och kungen hade tvingats byta roll, helt eller delvis. Den religiösa
förklaringen försvagades successivt fram till 1700-talet, mycket på grund av
utvecklandet av den rationella staten, där humanism och individualism stod
i centrum. Även den rationella staten kom dock att personifieras av kungen,
vilket visar på den kungliga ideologins samhällsanpassning.15
Vid slutet av 1500-talet såg sig förmodligen alla europeiska kungar som
Guds representanter utan behov av folkets medgivande. I och med mordet på
Henrik III 1589 inleddes dock en kris i den heliga monarkin i hela Europa
och en förlust av tron på kungens mystiska krafter. En omformulering av
den kungliga kroppen krävdes och från och med nu blev kungens majestät
en del av lagen och många av de mystiska aspekterna föll bort. Kungens gu
domlighet fanns kvar som en viktig del av kungligheten, men bara i den me
ningen att han förde den gudomliga viljans talan på jorden. Den teokratiska
retoriken användes dock fortfarande för att få auktoritet i 1600-talets nya
politiska offentlighet.16
Av stor vikt var det tryckta ordets inträde. Nu gavs fantasin mindre ut
rymme; varje sak skulle motsvaras av ett ord och språket skulle uttryckas med
rationella tecken och inte i symboler. Detta avspeglades också i staten, där
kungen blev ett synbart tecken på politisk ordning och disciplin. Monarken

13

Walzer (1967), s. 194.

14

Walzer (1974), s. 5, 35, 37.
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Monod (1999), s. 3.
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Monod (1999), s. 26, tff, 79-83.
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kvarstod visserligen vid 1600-talets slut som en reflektion av Gud, men blev
klart uttryckt en representation för staten. Hans makt grundades således på
gamla föreställningar om personlig helighet, men pekade framåt mot univer
sellt mänskligt förnuft. I Danmark skrevs rationaliteten in i lagen, men på
de flesta håll definierades kungligheten genom den offentliga diskursens upp
repande av monarkins maktattribut, vilket utvecklade ett kungligt språk. I
detta språk ville man koppla bort kungen från politikens skiftningar för att
istället placera honom i en oföränderlig domän av permanent auktoritet.
Och för att få med folket övertygade man dem om att kungens varaktighet
var ett tecken på en stat där alla undersåtar var inräknade. För att motverka
motstånd etablerades snart också en åtskillnad mellan det kungliga och det
religiösa språket. 17

Den svenska monarkin
Hur förhöll sig då den svenska monarkin till den europeiska? Det unika
med Sverige var det personliga hovet; monarkerna kunde vara vardagliga,
bära enkla kläder och visa sig bland bönder, vilka Gustav Vasa kallade sina
käraste vänner. Traditionen av enkelhet och böndernas deltagande vid riks
dag och kröning hade också viktiga följder för den politiska kulturen. Frågan
är om detta var ett uttryck för en specifik svensk social ordning, eller om det
var en form av politisk teater, en slags spontanitetens retorik, som gav legiti
mitet och makt åt konungen. 18
Även i Sverige kände sig de flesta kungar som Guds tjänare. Under en
väldet dominerade ortodoxin och den lutherska treståndsläran och överheten
ansågs finnas till för att upprätthålla lugn, ordning och rättvisa samt för att
vaka över den rena läran. Det fanns inte någon överhet utom av Gud och det
var undersåtarnas religiösa plikt att lyda, något som kyrkan med alla medel
inpräglade hos folket. Det var dock aldrig fråga om någon kungaförgudning, utan retoriken med kungen som gud användes endast för att upphöja
kungen i förhållande till undersåtarna. Det var i förhållande till dem som

17

Monod (1999), s. 211-213.
Burke, Peter, "State-Making, King-Making and Image-Making from renaissance
to Baroque: Scandinavia in a European Context", Scandinavian Journal of History
(1997), vol. 22, s. -ji.
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monarken stod i Guds ställe och hans eller hennes ord var Guds ord. I
förhållande till Gud var kungen en vanlig människa. 19
Jämfört med övriga Europa kan man se en tidsförskjutning av teokratin.
I Europa hade till exempel löftet om kungariket som ett nytt Jerusalem
spelat ut sin roll efter 1660, medan det först på 1690-talet fick sin breda mo
bilisering i Sverige, bland annat vid Karl XII:s kröning. 20 Under hela 1600talet identifierades Sverige med det gamla Israel, vilket naturligtvis var ett
effektivt propagandistiskt medel för att knyta undersåtarna i det vidsträckta
riket till kungamakten och staten. Kungarna skildrades som efterföljare till
Gamla Testamentets fromma monarker. Kungens främsta uppgift var att
försvara den kristna tron som en kyrkans fosterfar och hans kungaroll sågs
som en förlängning av de gamla israeliska kungarnas. I officiell retorik an
sågs kungen ha fått sin makt direkt från Gud och i Ständernas suveränitets
förklaring från 1693, där den politiska makten slutligen överlåts till kungen
och hans arvingar, är huvudpunkterna också den dynastiska föreställningen
om ättens arvsrätt och den teokratiska tanken att kungen fått sin makt av
Gud och var hans ställföreträdare, Vicarius Dei."
Med frihetstiden förlorade frasen "kung av Guds nåde" sin reella bety
delse, även om den fortfarande användes. 22 Vår bild av frihetstidens kraftlösa
kungar var dock inte tidens offentliga bild. Rojalismen var fortfarande stark
och kungen förblev en central politisk symbol. I böndagsplakaten syns heller
ingen förändring, överhetens beskydd betonades fortfarande och undersåtarna
uppmanades göra bot och bättring för rikets välfärd. Kungen hade också
fortfarande titeln kung av Guds nåde och kontinuiteten med företrädarna
underströks. Bilden som presenterades ute i kyrkorna stämde därmed inte
överens med rådande statsskick, men det ansågs vara bra om folket inte visste
om kungens svaghet. 23 Det var viktigt att behålla kungen som symbol, även
då hans personliga medverkan inte längre behövdes, som under Adolf Fredriks

" Normann, Carl-E., Prästerskapet och det karolinska enväldet. Studier över det svenska
prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede (Stockholm 1948), s. 2, 5,
11, 48ff, 196.
20 Monod (1999), s. 213; Ekedahl (1999), s. 18, 83,122.
21 Ekedahl (1999), s. i8ff, 50, 78.
22 Normann (1948), s. 2.
23 Malmstedt, Göran, "Frihetstidens karismatiska kungar", i: Harnesk, B. (red.),
Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna
Sverige (Umeå 2003), s. 75-78, 86-88.
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tid då namnstämpel användes för att ge kunglig legitimitet åt beslut han
själv inte deltagit i. Kungen var således ett "nödvändigt ideologiskt eller sym
boliskt centrum för staten", åt vilken han gav legitimitet. 24
Bland den styrande eliten förändrades emellertid statsuppfattningen un
der just frihetstiden. Statens roll fram till 1750 var att med Gud bakom sig
utforma normer och värderingar vilket gav uniformitet bland de styrda under
såtarna, men efter 1750 kom en ny människosyn som inkluderade ansvar,
självständighet och en aktiv medborgare. I detta avspeglas människosynen;
1600- och 1700-talens fadersmetafor för den styrande makten innebar att
undersåtarna behövde kungen och hade lämnat ifrån sig makten för att
kungen skulle skapa ordning och välfärd. 25 Med Hobbes terminologi utgjor
de denna stat "the artificial man", där varje medlem offrat sin naturliga fri
het för att underställas en suverän auktoritet. Och även om de beskrivna
pakterna mellan undersåte och överhet inte existerade i verkligheten uppe
höll de myten om statlig auktoritet. 26 Under 1800-talet försvann emellertid
även denna bild och kungen ansågs inte längre vara en garant för samhällsord
ningen. Nu skulle staten dessutom bara ha hand om välfärden, och inte lägga
sig i religionen, och samhället ansågs inte längre vara givet av Gud. Det fanns
istället en idé om ett självreglerande samhälle där medborgarna samverkar. 27
Under den gustavianska tiden framställdes kungen som nationens främste
medborgare. Medborgarbegreppet verkar dock inte ha haft någon demokra
tisk innebörd; i Gustav III:s ögon var alla undersåtar, men den gode under
såten kunde bli medborgare. Likaväl var alla kungar kungar, men endast den
gode kungen kunde vara medborgarkung. Medborgare var alltså i gusta
viansk retorik ett hedersbegrepp. Kungen och folket hade ömsesidiga plikter
och skyldigheter, mot varandra och mot fosterlandet. Folket skulle vara loja
la mot kungen och kungen skulle vårda och skydda folket. Båda hade också
patriotiska skyldigheter för rikets väl. Det här var ingen ny lära, utan byggde
på idealtyper av den gode kungen och undersåten, ofta i form av Gustav Vasa
och dalbönderna. 28
24
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Kung eller drottning?
Frågan är om det är någon skillnad mellan kungar och regerande drottningar i
det sätt på vilket de legitimerades. De monarkiska grundvalarna anses vara
patriarkalism, kunglig särart och dynastisk kontinuitet. Med patriarkalism
menas åtskillnad mellan överhet och undersåtar, samt ömsesidiga rättigheter
och förpliktelser, antingen genom att statsmakten kräver lydnad eller genom
att en fadersmetafor förpliktigar till lydnad efter det fjärde budordet. Drott
ningarnas roll i denna patriarkalism blev dock inte moderns, utan de kvinn
liga egenskaperna tonades ner och de manliga framhävdes. Detta för att fram
häva den kungliga börden som överordnad kategori, eftersom det kvinnliga
könet egentligen gjorde dem underordnade. På samma sätt kunde de två
kropparnas ideologi användas för att betona kungarollen framför den fysiska
monarken. Detta hade begränsade betydelse i Sverige. Men för Elisabeth I
av England var den naturliga var den naturliga kroppen kvinnlig, medan den
politiska kroppen framställdes som entydigt manlig, vilket gav henne legiti
mitet.29 Makten var dock även i Sverige enkönat manlig och samhällsstruk
turen var en ordning mellan män. Drottning Kristina kröntes till exempel
till kung och hälsades med frasen "Wälsignat wari han som kommer j Herrans
« 30
nampn .
Det var alltså de manliga idealen som var kungamaktens ideal. Den gode
fursten skulle vara en förebild för människan, det vill säga förnuftig, klok,
tapper, mild, rättvis, generös, måttfull, balanserad, from och gudfruktig.
Under stormaktstiden började man tycka att dessa dygder var öppna för alla,
men det främsta motargumentet mot regerande drottningar var ändå att
kvinnor inte besatt de manliga ideal som var furstens, och att en drottning
dessutom stred mot Guds indelning av samhället. Kvinnliga regenter stred
dessutom mot maktens metaforer som huvud, fader och kungsbi.31 Därför
var det viktigt för Kristina att betona bandet till fadern eftersom hon då kunde
göra anspråk på de manliga dygder som krävdes.32 Hon valde också Erik
XIV:s kröningskrona framför drottning Maria Eleonoras, vilket framställde
29
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henne som regent snarare än drottning. Det är därmed det sociala könet
som betonas framför det biologiska, regentskapets manliga genus framför
kvinnligheten. Vid abdikationen betonades dock det kvinnliga, vilket tog av
stånd från kungavärdigheten. Detta i likhet med argumenten vid avsättandet
av Erik XIV; han beskrevs då som lössläppt, feg, grym och sexuellt okont
rollerad, vilket ansågs vara ytterst omanliga egenskaper.33
Vad gäller drottningarnas rättsliga ställning är det arvriket som betonas.
Inhemska kungar ansågs ge ordning och stabilitet och kunglig börd gav därför
legitimitet, vilket också gällde drottningarna. Det tidiga arvriket gav dock
endast arvsrätt till manliga tronföljare, men i arvföreningarna 1590 och 1604
fick även de ogifta döttrarna arvsrätt, förutsatt att inga manliga arvingar
fanns, troligtvis för att skydda tronen från Sigismunds efterföljare. Arvsrätten
togs dock bort med Karl X Gustavs tillträde men återinfördes 1683 som en
tradition med gamla rötter och ett tecken på dynastins gudomliga utvaldhet.
Drottningens makt blev således ett uttryck för Guds vilja, vilket stärkte
monarkins sakrala karaktär och skapade distans mellan kung och undersåte.
På så sätt befästes arvriket samtidigt som lagen stärkte enväldet.34
På motsatt vis markerade man mot enväldet när Ulrica Eleonora valdes
till regent 1719. Fadersbandet gav henne visserligen legitimitet, men det var
de moderliga dygderna och det milda regentskapet som framhävdes, något
som dock måste ses som ett avståndstagande från enväldet. Även Ulrica
Eleonora utropades till kung, en titel med vidare innebörd och med större
auktoritet än drottningtiteln.35

Kröningen som ideologisk resurs
Ett av uppsatsens grundantaganden är att kröningen var en central ceremoni
där rådande maktstrukturer och regenter presenterades och legitimerades.
Kröningen var därmed ett maktmedel, där ideologin om kungen av Guds nåd
och det hierarkiska samhället med en enväldig konung och underlydande un
dersåtar kunde befästas.36 Här kunde relationerna mellan kung och folk visas
33
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upp och förhandlas både genom symboler i det fysiska rummet och genom
uttalade dogmer i predikningar och hyllningstal.

Kungen i myt, ritual och ceremoni
Politisk makt har ända sedan antiken dolts i metaforer och man har använt
mytologi och allegori för att visa härskarens överlägsna kvaliteter och posi
tion som ett förkroppsligande av staten. Oavsett styrelseskick rättfärdigas
den styrande eliten genom berättelser, ceremonier, insignier, formaliteter
och tillbehör, som de ärvt eller uppfunnit. Och oavsett typ är det dessa sym
boler som utmärker centrat och ger det en aura av att vara viktigare och
kopplat till världens uppbyggnad. Politisk auktoritet behöver således alltid
en kulturell ram i vilken den definierar sig själv och som döljer att majestä
tet är konstruerat och ej medfött. 37 Makten utgörs således inte bara av de
personer som utövar den, den är också ett system av bilder. Detta system
syftar till att definiera och legitimera en fördelning av makt, auktoritet och
rikedom, att urskilja makten från andra makter, och att ge ett gott intryck
för att vinna sympatier och övertyga åskådarna om att de är medlemmar av
samma politiska kropp och beroende av den för sitt välbefinnande. 38
De kungliga ritualerna var en integrerad del av det tidigmoderna Europas
politiska liv och de var inte bara maktens yta utan i sig själv makt, inte bara
ett instrument för makthavarna utan en strategisk kulturell praxis, där makt
skapades och maktrelationer utspelade sig. Ceremonier var något man lade
stora resurser på och prakt och överdåd engagerade och berörde många
människor. Detta beror på att riten talar till känslorna och sinnet snarare än
till förnuftet. Genom sin kollektiva och sociala karaktär har den också en
symbol, tekst og praksis nogle teoretiske og metodiske overvejelser", i: Langen, U.
(red.), Ritualernes magt. Ritualer i europaisk historie500—2000 (Roskilde 2002). s. 13-17.
37 Geertz, Clifford, "Centers, Kings, and Charisma: Reflections on the Symbolics of
Power", i: Wilentz, S. (red.), Rites of Power. Symbolism, Ritual, and Politics since the
Middle Ages (Philadelphia 1985), s. I5f, 30; Ellenius, Allan, "Introduction: Visual Re
presentations of the State as Propaganda and Legitimation", i: Ellenius, A. (red.),
Iconography, Propaganda, and Legitimation (New York 1998), s. 3-5; Johannesson,
Kurt, "The Portrait of the Prince as a Rhetorical Genre", i: Ellenius, A. (red.),
Iconography, Propaganda, and Legitimation (New York 1998), s. 11.
38 Agulhon, Maurice, "Politics, Images, and Symbols in Post-Revolutionary France",
i:, Wilentz, S. (red.), Rites of PowerSymbolism, Ritual, and Politics since the Middle Ages
(Philadelphia 1985), s. 177, 179; Johannesson (1998), s. 11.

24

starkare och mer varaktig kraft än myten. Och eftersom den skapar mening
och mobiliserar en känsla av gemenskap är den viktig ur ett maktperspektiv.
Kungliga ceremonier är därför politiska handlingar, då de både speglar och
bidrar till att forma, förmedla och legitimera föreställningar om samhället
och kungamakten. En kröningsceremoni är därför inte bara en symbolisk
avspegling av den sociala ordningen, utan den är också med och skapar den
ordningen, på samma sätt som den inte bara är skapad av kungamakten,
utan också skapar densamma. 39
Mot myten om den av Gud givna konungen svarade den rituella krönings
ceremonin. Kungen och samhällets hierarki blev där en del av ett större
sammanhang och kungen fick kronan och blev smord med helig olja som
tecken på sin utvaldhet. En viktig aspekt av kröningen som rit var dess re
petitiva karaktär; den måste utföras precis på samma sätt varje gång, något
som knöt samman nuet med det förflutna och gjorde förändringar starkt betydelseladdade. Det var för legitimeringen viktigt att knyta an till det gamla
och till äldre tiders hjältekungar, och därför fortsatte kröningen att vara en
viktig ritual, även då den religiösa motiveringen förlorat i kraft och stats
skicket förändrats. 40
Själva kröningsakten kom att utvecklas ur den etiska plikt som av kyrkan
pålades regenten i det kristna samhället. På så sätt utvecklades kriterier för
vem kyrkan skulle erkänna som monark och den kyrkliga sanktionen blev
en viktig grund för legitimiteten vid sidan av val och arv. Denna sanktion
måste också visas i en rättslig akt, vilken utvecklades till smörjelse- och krö
ningsakten under 500-800-talen. Till skillnad från de förkristna kröningarna,
vilka var av civil eller militär karaktär, fick prästerskapet nu en central och
nödvändig roll i den ceremoni som skulle förmedla den gudomliga sank
tionen. 4 ' Britterna och frankerna var först med kröningen, men seden spreds

39 Snickare (1999), s. 8—11, 16, 21; Langen (2002), s. 13-17; även Oiden j0rgensen,
Sebastian. "Hofkultur, ritual og politik i Danmark 1536-1746", i: Langen, U. (red.),
Ritualernes magt. Ritualer i europeisk historie $00-2000 (Roskilde 2002), s. 48f.
40 Burke (1996), s. 58; Chroscicki, Juliusz, "Ceremonial Space", i: Ellenius, A. (red.),
Iconography, Propaganda, and Legitimation (New York 1998), s. 193, 197; Snickare
(1999), s. Ilf.
Kern (1968), s. 27, 34; Vestergaard, Elisabeth, "A Note on Viking Age Inaugurations", i: Bak, J.M. (red.), Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual
(Berkely 1990), s. 120-123; Bertelli, Sergio, "Rex et sacerdos: The Holiness of the
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över Europa och var på 1500-talet officiellt etablerad. Kröningen blev en
central akt där konungen både fick externa maktsymboler och inre kraft
som deltagare i det gudomliga. Det rättsliga titelgivandet var också viktigt
för de ärftliga monarkerna och för massorna verkar den gudomliga sanktionen
och arvsrätten ha flutit ihop.42
Redan med kristnandet kom ideologin om kungen av Guds nåd till Skan
dinavien och man tog efter de europeiska sederna med smörjelse och kröning.
De medeltida kröningarna fick så stor betydelse att bara den som genomgått
akten ansågs vara en riktig konung. Kröningen blev också nödvändig för att
slippa andras krav på tronen, samt för att säkra successionen och stabilisera
kungadömet. Den blev således en del av statsbildningsprocessen och även
relationerna mellan olika grupper i samhället kunde etableras i ceremoniell
form. Alla grupper var också inkorporerade i kröningen, även om adelns och
prästernas funktion var aktivt deltagande och allmogens endast att från ut
sidan betrakta, lockade av festerna och kröningspengarna. Folkets medverkan
skulle inte upphöja dem själva utan endast ge legitimitet åt överheten.43
Gustav Vasas kröning var den sista medeltida kröningen, då han kröntes
enligt katolsk ordning. Predikan hölls dock av reformatorn Olaus Petri,
vilket pekar framåt mot den protestantiska ordningen.44 Med Erik XIV kom
den protestantiska kröningen och det kröningsceremoniel som då skapades
användes ända fram till den sista kröningen i Sverige, den av Oskar II 1872.
Det mönster som bildats bestod av hälsning och bön, predikan och epistel
läsning, kungaed, smörjelse, regalieinvestitur, intronisation, välsignelse, tro
hetseder och dubbning, i nämnd ordning. Traditionen spelade således stor
roll och skapade legitimitet genom den stabilitet som fastställandet av arv
riket innebar. Med det nyinrättade arvriket kom också den nya religionen

King in European Civilization", i: Ellenius, A. (red.), Iconography, Propaganda, and
Legitimation (Oxford and New York 1998), s. 134.
42 Kern (1968), s. 3éf, 69-60; Bloch (1973), s. 37f, 164
43 Hoffmann, Erich, "Coronation and Coronation Ordines in Medieval Scandinavia",
i: Bak, J.M. (red.), Coronations. Medieval and Early Modern Monarchic Ritual (Berkely
1990), s. 125, 142; Grundberg (2005), s. i6f, 24, 97, 231.
44 Hoffmann (1990), s. 137-139; Oiden j0rgensen, Sebastian, "Ceremonial Interaction
across the Baltic around 1700. The Coronations of Charles XII (1697), Frederick IV
(1700) and Frederick III (1701)", Scandinavian Journal of History (2003), vol. 28, s.
245.
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att användas i legitimerande syfte, varför det för protestantismen så viktiga
Romarbrevet flitigt användes. 45
Traditionen till trots övergavs ceremonielet av Karl XII, som bara smordes
och aldrig kröntes, vilket blev en kraftfull markering för absolutismen. Kung
en red med kronan på till kyrkan och tog själv av och på den för smörjeisen,
vilket signalerade ett tydligt budskap: ingen utom Gud hade krönt honom
och han hade inga förpliktelser inför lagar, privilegier eller enskilda person
er, och undersåtarna var tvungna att lyda. Att Karl XII ändå ramar in tron
tillträdet med en ceremoni visar på ritens kraft och betydelse; eftersom kung
en var född till envåldshärskare behövdes inte kröningen formellt sett, men
eftersom den var en väl inarbetad symbol för kungavärdigheten var den det
bästa sättet att befästa den omyndige tronföljarens ställning. I ceremonin
anknöt man också mycket till de äldre kröningarna och till Upplandslagens
ord om att kungen endast efter kröningen har rätt att bära kronan. Det som
förändrats är konungens relation till undersåtarna, från vilka kungen nu är
helt fristående, vilket symboliseras i avsaknaden av kungaed samt i att kungen
är upphöjd på tronen och har egen ingång. 46
Till syvende och sist handlar kröningen om att upprätta relationer. Cere
monin är därför inte en statisk uppvisning av makt, utan en rit där en bild
av relationerna mellan Gud, monarken och undersåtarna skapas och genom
att anknyta till traditionen förankras kröningen i historien, vilket ger legiti
mitet: "Den faktiska tiden omvandlas genom repetitionen till ceremoniell
tid, och genom riten överförs på så sätt historiens och traditionens hela
tyngd och auktoritet till den nya [regenten]". 47

Maktens språk
Om kröningen som ceremoni etablerade samhälls- och maktstrukturerna på
ett fysiskt och synbart sätt, kan vi säga att kröningspredikan förtydligade
och befäste dem muntligt och hörbart. Mikael Alm skriver att "Makt och
politik handlar till stor del om språket", 48 och menar med språket de cent
rala begrepp som makthavaren gör anspråk på att stå för. Med detta språk
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uttrycker denne sedan sin självbild, det vill säga den bild han eller hon vill
förmedla till undersåtarna. Denna bild är en väsentlig del av legitimeringen
och monarken skapar med den mening och rätt för sitt maktinnehav; den
berättar varför makten är rättfärdig och varför undersåtarna ska lyda. Bilden
kan dock inte se ut hur som helst, utan måste anknyta till föreställningar
och värdeladdade begrepp i samtiden. Samtiden sätter alltså ramar för dis
kursen, varför det vid samhällsförändringar också måste till en förändring i
monarkens självbild och legitimering.49 Det kom därmed att utvecklas ett
politiskt språk, "som kopplade samman undersåtar och härskare i en fort
löpande dialog kring herravälde och lydnad."50 Det var således viktigt att
kungen hade makt även över diskursen, att skapa en "diskursiv auktoritet".51
Ideologi förekommer och förmedlas i alla typer av samtal. När det gäller
makt är det dock handlingen som står i centrum och det gäller för härskarna
att genom ett ideologiskt tilltal övertyga sina undersåtar om att den världs
ordning monarkin företrädde var sanning och få dem att handla enligt ord
ningens ideal för den gode undersåten, det vill säga gudfruktigt och över
heten underdånigt. Det ideologiska tilltalet användes för att förmedla den
monarkiska ideologin, men också för att förklara krigets påfrestningar under
till exempel Karl XII. I propagandan tolkades motgångar som Guds varningar,
medan framgångar togs till intäkt för att kungen handlade enligt Guds vilja.52
Kungen existerade därmed på många sätt som en "kollektiv fantasi" och
kungen och hans medarbetade var väl medvetna om vilka metoder och sym
boler de kunde manipulera folket med. Medierna var bland annat medaljer,
träsnitt, dikter, krönikor, målningar och teaterstycken, alla med en trium
fatorisk retorik. Kungabilden var således en kollektiv produktion av konst
närer, skulptörer, gravörer, skräddare, perukmakare, danslärare, poeter, ko
reografer och ceremonimästare, som alla bidrog till att försköna en person.53
Det centrala är att staten behöver legitimitet, och endast genom ideolo
gisk dominans kan den slå vakt om sin roll. Viktigt är naturligtvis att mo
narken visar sin duglighet i att ge skydd mot yttre fiender, upprätthålla fred
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och ordning samt garantera materiell säkerhet. Kungen måste också kunna
visa att regimen är i enlighet med lagar och seder samt kunna rättfärdiga den
genom värderingar och föreställningar, och undersåtarna måste få möjlighet
att uttrycka acceptans. 54 Relationen mellan bonde och statsmakt var mer di
rekt i Sverige, än till exempel i Frankrike och England, och bonden förvänta
des ställa upp i utrikespolitiken och ge sitt stöd till det politiska systemet.
Därför blev den svenska propagandan också mer inriktad på bönderna och
mer personlig. I det offentliga var det också viktigt med en känsla av integ
ration och förståelse, även om språket med tiden blev mer ritualiserat. Staten
hade tre strategier för att få med sig undersåtarna: att låta dem delta i riks
dagen, använda hot, våld och straff, eller låta propaganda flöda från predik
stolarna. 55

Predikstolen som politiskt forum
Det enda säkra sättet för historiens kungar att nå ut till folket var genom
kyrkan. Prästerna hade således en central roll som nyhetsförmedlare och
opinionsbildare, och deras predikningar innefattade även världsliga påbud,
speciellt i Västeuropa där prästerna tidigt började användas som den världs
liga maktens språkrör. Under medeltiden var det marknader och ting som
var de främsta informationsspridarna, men nyhetsspridning och politisk agi
tation fann med tiden sin väg till kyrkorna. Detta skedde länge på de kyrk
liga makthavarnas villkor, men det stärkte kungens positioner att ge honom
en religiös infattning. 56
Gustav Vasa använde sig länge av marknader och ting för att skaffa an
hängare. I och med reformationen hade han visserligen fullt inflytande över
kyrkans informationskanaler, men då han misstrodde prästerna, och de ogil
lade honom, verkar han snarare ha hindrat dem från opinionsbildning än
använt dem. Erik XIV stod på bättre fot med prästerskapet och började nyttja
54 Österberg, Eva, "Folkets mentalitet och statens makt", i: dens, Folk förr. Historiska
essäer (Stockholm 1995), s. 184; Hallenberg, Mats, "Kungen, kronan eller staten? Makt
och legitimitet i Gustav Vasas propaganda", i: Harnesk, B. (red.), Maktens skiftande
skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige (Umeå
2003), s. 22-24, 3855 Österberg (1995), s. i/éf, 184,191.
' Widén, Bill, Predikstolen som massmedium i det svenska riket från medeltiden till
stormaktstidens slut (Åbo 2002), s. 9, 32-40.
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det, och i striden mellan Sigismund och hertig Karl blev predikstolarna vik
tiga. Under 1500- och 1600-talens centralisering och under de stora krigen
krävdes nya rutiner och det var alltmer angeläget att information snabbt
kom ut till folklagren. Med prästerskapets hjälp kunde meddelanden spridas
över hela riket inom loppet av en månad - och kungen visste att prästerna
hade goda möjligheter att påverka opinionen. Från och med mitten av 1500talet och fram till cirka 1950 fungerade prästerna därmed som "lokala annons
blad". I den allmänna kyrkobönen ingick också en bön för den världsliga
överheten. Stor betydelse hade kungens död, då den enligt gammaltesta
mentlig tro (kungen som en länk mellan Gud och folket) innebar ett all
varligt hot mot riket och dess folk. 57 Med den nye kungen återupprättades
rikets säkerhet igen och den predikan som hölls vid kröningen var naturligt
vis en viktig del i propagandan.
Folket hade således tillgång till information genom gudstjänsterna, då
prästerna läste upp vad kungl. Maj:t och hans befälhavare tillkännagav. Sys
temet fick fast form med 1686 års kyrkolag och var ett effektivt medium då
det alltid fanns en präst i alla församlingar och folk kom till kyrkan utan
kallelse. Överheten framträder i kungörelserna som förmanande och infor
merande och de visar sin patriarkala omsorg genom att uttrycka oro, före
träda lag och rätt, sprida kunskap, stå för ideologiproduktion och redovisa
hur klagomål hanterats. Syftet var legitimerande, men de kunde också för
medla sina budskap och på så sätt styra genom kommunikation. Här fanns
ingen plats för opposition eller debatt, utan det var endast statsmaktens bud
skap som förmedlades. 58
En predikan är "en muntligt framförd retorisk textgenre ... som omges
av en liturgisk ram." 59 Den är av monologisk karaktär med syfte att övertyga
med retorikens tre medel, att undervisa, trösta och förmana och de argu
ment som anförs är hämtade ur Bibeln, vilken hade högsta auktoritet under
den tid som här undersöks. 60 Skriften var Guds ord och norm för livet och
Gud ansågs ingripa i allt. Folket måste därmed förlita sig på Gud och tro på
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att konungen är utsedd av honom för människornas bästa.6' Bibeln var dock
central för frågor även utanför det strikt religiösa och användes för argu
mentation i vetenskapen och konsten, litteraturen och politiken, såväl som i
dagligt tal, bland alla samhällsklasser och från alla sidor: "The Bible became
a sword to divide, or rather an armoury from which all parties selected weapons to meet their needs".62
När det gäller kröningspredikan råder relativt stor enhällighet om att
biskopens smörjelse och frasen att kungen styrde med Guds nåd förmodligen
var den viktigaste ritualen i kristen monarki. Dock var det kungen, och inte
Gud, som bad biskopen utföra ceremonin, varför det är troligt att biskopen
anpassade sin predikan efter rådande politiska läge och den aktuella kungens
position.63 Kungen fick under 1600-talet emellertid absolut och av Gud given
makt även över kyrkan, varför det är troligt att det inte var kyrkans syn,
utan den av kungens eller statens bild, som framfördes vid kröningen. Syftet
med kröningspredikan verkar vara att dels undervisa om den teokratiska
monarkin och erinra om vilken betydelse smörjelseakten hade - såsom rituell
manifestation av kungamaktens förbindelse med Gud, dels beskriva hur kung
och undersåtar ska vara och förhålla sig till varandra för att de genom Guds
nåd ska få leva i ett lyckosamt rike.64 Kröningspredikan antas uttrycka krö
ningens allmänna budskap, och därför ska den här användas som grund för
att studera kungabildens innehåll och förändring.

Konungen och Gud
Som en röd tråd genom kröningspredikningarna går relationen mellan
kyrka och stat, Gud och konungen. Detta är visserligen en naturlig följd av
genren, men det är också en tydlig ideologi som träder fram; en ideologi
som inte förändras mycket genom århundradena och som på så sätt bidrar
till bilden av konungen. Bilden stämmer i stort överens med den europeiska
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kungaideologin med rötter i medeltiden. Det handlar alltså om en kung av
Guds nåde, en Guds ställföreträdare på jorden. Ett citat från Jakob Axelsson
Lindbloms predikan till Gustav IV Adolf får sammanfatta den idé om ko
nungen som här ska gås igenom:
Som Gud, himlarnes konung och werldarnes Regent, styrer det hela, så skall
och den christelige regenten styra den del, som af Guds allmagt blifwit
honom anförtrodd. 65

Guds utvalde konung
Den första punkt som är central i predikningarna, är att det är Gud som valt
ut den konung som ska regera riket. Det är också Gud som bestämt att det
är monarki som ska råda, en styrelseform som i bröderna Petris predik
ningar till Gustav I och Erik XIV framhålls som nödvändig för världens
bestånd och människornas bästa, för frid och lugn i riket och för att folk inte
ska våldföra sig på varandra. 66 Denna tydliga motivering av monarkin för
svinner sedan från predikningarna, förmodligen eftersom monarkin under
lång tid inte ifrågasätts. Till viss del kommer motiveringen dock tillbaka
mot slutet av den undersökta perioden, vid Gustav IV Adolfs kröning. Då
har den franska revolutionen inträffat och i stora delar av Europa är det åter
möjligt att ifrågasätta och kritisera monarkin. Lindblom betonar således hur
överheten är en "wis och nådig inrättning af Gud", att den har funnits länge
och i alla samhällen, och att den är "ett behof för den naturliga människan". 67
Det finns således ingen överhet utom av Guds nåd: "Then Offuerheet
som är/ hon är skickat aff Gudi." 68 Att konungen är skickad av Gud är ett
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budskap som går igen i alla de undersökta predikningarna, i mer eller mind
re kraftfulla och explicita formuleringar beroende på tidens anda. Under stor
maktstiden är ideologin allra tydligast, speciellt i predikningarna till Kristina
och Karl X Gustav. Ett viktigt inslag för legitimiteten är här att presentera
monarken i ett bibliskt sammanhang, vilket knyter henne eller honom när
mare Gud och Bibelns stora kungarike Israel. Johannes Matthix börjar så
ledes sin predikan till Kristina med att presentera drottningen så som Samuel
presenterade konungen för Israels folk: "Här see i whem Herren uthwalt hafwer"/' 9 Han ber så för drottningen, tackar Gud för att han satt en kungadotter
på Sveriges tron och ber att han ska beskydda henne: "Herren fullborde alla
tina Böner, han öfwerskydde tigh med all godh Wälsignelse/ och sättie een
Gyllene Crona uppå titt Hufwud". 70 Här betonas så att monarken tar emot
riket och regalierna av Gud själv och inte av folket. Gud har makten över
människornas riken och över alla kungar som han tilldelar kungariken, an
tingen genom val eller arv: "Genom migh [Gud] regera konungarna/ genom
migh råda förstarna och alla regenter på Jordenne." 71 Och då har folket ingen
ting att sätta emot: "ty ingen Ofwerhet är uthan aff Gudhi: Hoo som sätter
sig emot Öfwerheeten/ han sätter sigh emot Gudz skickelse [och] the skola
få en Dom öfwer sig".72
Budskapet kommer igen vid kröningen av Karl X Gustav, vars predikan
även den hålls av Matthias. Här betonas åter att det inte är människan utan
Gud som råder på jorden och det är således han och inte folket som utser
och avsätter kungar. Folket är på så sätt underkastade Guds försyn och bör
tacka den som "gifwer then ena Davidem effter then andra/ then ena Salomonem effter then andra", "Regementen på Jordenne stå i tinne hand/ och
tu gifwer duglige Regenter". 73 Haquin Spegels predikan till Karl XII är vidare
65 1
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en hyllning till Gud och en kraftfull förmaning om hur viktigt det är att
folket, och konungen, tror på honom. Och även om den teokratiska ideolo
gin här inte är lika explicit, råder det ingen tvekan om budskapet vad gäller
kungamakten: "then alsmechtige Gudh sjielf tilsätter Konungar". Även här
betonas att folket inte har någon del i det hela utan "Thet är en stor härligheet, at Gudh sielf hafwer förordnat och tilsat Konungar, at the få sit herrewälde af then alrahögste herren och icke af sine Undersåtare". 74
Det är alltså i predikningarna tydligt att "then högste hafwer wåld öfwer
menniskors Rijke, och gifwer them hwem han wiH". 7 ' Frågan är då hur man
motiverar kungamakten när enväldet fallit och monarkens makt blivit kraf
tigt beskuren av riksdagen, vilket är vad som händer när Frihetstidens 1700tal inleds med Ulrica Eleonora. Men även om ideologin nu är något ned
tonad, är det fortfarande Gud som ger makten och kronan till drottningen.
Samtidigt är det nu som man på riktigt börjar använda sig av taktiken att
anknyta till förfädernas konungar. Torsten Rudeen betonar i sin predikan
till Ulrica Eleonora hur kungakronan alltid varit en symbol för de dygder
han tillskriver drottningen, liksom ett tecken på den kungamakt monarken
får vid kröningen. 76 Och vid Gustav III:s kröning talar Torsten Filenius om
den urgamla svenska tronen och de tusentals lydiga och trogna undersåtar, i
vilkas 'Välsignade dyra ådror Thet hieltemodiga och Swenska Wasa Konunga
Blodet" rinner. 77 Trots att Gustav III vid kröningen var en regent med högst
begränsad makt tilltalas även han med den gammalmonarkiska retoriken:
han är en "Guds Ängel" och en "Guds Rikes Ämbetsman", som vid Guds
sigh förhålla/ at the måge hafwa et got Regemente", i: dens. Strengnes Kyrkie och Hws
Book, Zacharia Brochenio (Strängnäs 1658b), s. 96f, 106, citat på s. 96, 97.
74 Spegel, Haquin, Droppar uthaf Glädienes Olio, uthguthne öfuer Herrans Smorda:
Thet är, Trogen förbön och underdånig Liijckönskan thå Then stormächtigste Konungs,
Konung Carl XII, Siveriges, Giöthes och Wändes Konung, etc: etc: uthi thens saliga trefaldigheeths namn med Christeliga ceremonier Till sitt stora arf Rijkes styrelse oss entheligen consecrerades u t h i Stockholm d . 14 Decemberå r 1697, citat s. 114, i ^ z f .
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altare ska få ta emot sin ärftliga krona, och som Guds smorda börja styra
med vishet, kraft och nåd. Det är alltså fortfarande 1772, i predikan, inget
tvivel om att det är Herren som styr människornas riken och hans makt som
befäster konungarnas tron och arvsrätt. Det är också Guds verk att Sverige
får en inhemsk konung, ett kriterium som återkommer för första gången
sedan Gustav Vasas tid. Även Gustav III beskrivs som en "Swea Salomo",
den bibliske kung som står som förebild i alla predikningar. 78
Den uttalade teokratin i Filenius predikan är delvis schablonartad och
känns i mycket endast som en del av en monarkisk tradition. I och med
frihetstidens slut och det gustavianska enväldets korta era, får dock även den
teokratiska ideologin ett uppsving, och en maktposition att försvara. Tiden
innehåller endast en kröning, den av Gustav IV Adolf år 1800. Av naturliga
skäl använder sig biskop Lindblom då av de uttalanden vi så väl känner igen
från stormaktstiden. Det är hos honom inget tvivel om att det är Gud som
"gifwit dem Regenter, som företräda Ditt [Guds] ställe på jorden". 79 Åter
igen blir det klart och tydligt uttalat att det är Gud som satt konungen att
råda över folket och den enda överhet som finns, det är den som är insatt av
Gud. Här finner dock Lindblom det nödvändigt att ytterligare motivera
denna tro, och betonar hur detta uttalande inte är någon "swärmande öwertro" eller något "egennyttigt smicker", utan en förnuftig övertygelse och en av
Gud befäst lära. Kungen kan därför se sig högt uppsatt, men har inte rätt att
ta åt sig någon annan ära än den Gud ger honom. 80
Samma teknik använder sig Carl von Rosenstein av vid kröningen av Karl
XIV Johan, inte för att legitimera ett envälde, men dock en fransman på den
svenska tronen. Nio år tidigare hade samme biskop i sin predikan till Karl
XIII betonat att styrelseformen "höra icke till Religionens omfång" och att
det är folket som valt konungen, även om överheten visserligen är insatt av
Gud: "idag skall den Förste, hwilken werldens Styresman, genom wårt eget
wal, satt till en Konung öfwer oss, stadfästa det förbund han med ett fritt
Folk ingått". 81 Vid kröningen 1818 försvinner emellertid folkets roll och åter
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betonas hur det är Gud som styr världen och hur han nu skickat människ
orna en ny furste: "Här sen I hwem HERren utwalt hafwer". 82

Monarkens gudomlighet
Förutom att betona hur konungen får sin makt av Gud, och hur det är Gud
som utser och tillsätter konungar, går predikanten vid vissa kröningar längre
och ger även konungen gudomlighet. Detta görs genom att citera Bibeln
och Guds ord i Psaltaren, antingen direkt som i Laurentius Petris predikan
till Erik XIV: "Jagh haffuer sagdt I ären Gudhar", 83 eller mer indirekt som i
Matthiaes predikan till Kristina: "Skrifften kaller them Gudar och the stå
uthi Gudz ställe här på Jordenne". 84 Starkast kommer detta fram vid Karl
XII:s kröning, då Spegel betonar att "Konungar äro näst Gud the högsta på
jordene", för Gud har inte bara givit dem en del av sin makt, utan också sagt
"at the äro gudar: Theras Thron kallas therföre Guds stol, theras spira Guds
staf, Theras dom, Guds dom". 85 Det är dock alltid med Bibelns ord och ald
rig predikantens egna, som detta sägs, varför det är oklart om idén är en verk
lig del av tidens ideologi. Av sammanhanget kan det emellertid tänkas vara
ett fruktbart argument för att få undersåtarnas lydnad, något som utsägs i
både Petris och Matthiass predikningar. Matthiae använder till exempel idén
i samma stycke som den i predikningarna ofta använda uppmaningen:
"Fruchta Gudh och ähra konungen". 86 Viktigare är förmodligen delen om
konungen som Guds ställföreträdare. Detta betonas också så sent som vid
Gustav III:s kröning, också här tillsammans med hur Herren kallar monar
kerna för gudar, 87 och som ovan vid Gustav IV Adolfs dito, då som ett tack
till Gud, som "gifwit dem Regenter, som företräda Ditt ställe på jorden". 88
Det stora undantaget från denna gudomliga tanke är Gustav I, vilken i
Olaus Petris kröningspredikan framställs som likställd sina undersåtar. De
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har samma ursprung och samma domare, vilken dömer lika oavsett börd
och ställning. Kungen ska därför inte tyrannisera och underkuva folket utan
sätta sin tillit till Gud och behandla undersåtarna som han vill att de skulle
behandla honom om han var undersåte, "ty han är icke konung för sina skul,
han är satt for en regerere, icke offuer sitt eeghit, utan offuer gudz almogha
och sina medhbrödher". 89 På samma sätt sker inte undersåtarnas bugande och
nigande inför kungens person utan inför det gudomliga ämbetet. All denna
vördnad ska kungen också ge vidare till Gud, från vilken ämbetet kommer. 90

Det gudomliga uppdraget
Även om konungen inte alltid framställs som en gud, är hans uppdrag alltid
gudomligt angivet. Den viktigaste dygden för konungen blir således att vara
en god kristen regent, det vill säga att följa Guds bud och se till att den
kristna läran sprids och äras i riket. Den idén är central i alla predikningar,
med början i Olaus Petris predikan till Gustav I, där Petri betonar hur ko
nungaämbetet är "nyttigt och gott när the och så Christeligit brukat warder"
men till skada och fördärv när det brukas okristligt. 91 Förutom att Petri här
predikar om att konungen ska studera och följa Guds lära, betonar han också
vikten av att se efter biskopar och präster så att de förkunnar Guds ord rätt,
och ge hårda straff till dem som fördärvar själar, vilket är allvarligare än att
fördärva kroppar. Konungen har här alltså ansvar även för människornas
själar, vilka han ska våga sitt liv för, och Olaus Petri ger också exempel på
goda kungar som tagit hand om sina undersåtars själar. Bland dem finns de
självklara namnen David och Salomo, men också Olov Skötkonung och S:t
Erik. Den springande punkten är här dock att om konungen regerar på
ovanstående sätt har han Gud till vän, och den som har Gud på sin sida,
kan ingen stå emot. 92
Att konungen ska frukta och ära Gud och i utbyte få dennes beskydd är
centralargument i alla kröningspredikningarna, liksom att ogudaktiga regenter
får folket och riket på fall. Men vid sidan om det andliga ansvaret har ko
nungen också världslig makt, vilket får större utrymme i Laurentius Petris
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predikan till Erik XIV. Här får konungen både lagstiftande, dömande och
verkställande makt och Petri går igenom hur viktigt det är att konungen
vårdar och vidmakthåller lag och rätt och är en bra domare. Med lagen me
nas här både världslig och andlig lag, varav Guds lag kommer först. Konungen
ska således också utrota kätteri och se till att det finns lärda och rättrogna
präster, kristna skolor och lärare. 93 1 samma predikan gås också de fyra huvud
dygderna (förstånd, måttlighet, rättfärdighet och mod) noggrant igenom,
och Petri betonar hur dessa egenskaper kommer från Gud och hur de blir
starka och levande med gudstron: "Tu kommer til migh medh swerd/ spiut
och sköld/ Men iagh kommer til tigh i HERRENS Israels Guds nampn". 94
Vid stormaktstidens kröningar får även dessa idéer sitt tydligaste uttryck.
Johannes Matthias påpekar i sin predikan till drottning Kristina att när en
kung är smord av Gud "så hafwer han then försäkring aff Gudh/ at han wil
wara medh honom/ och styrckia honom uthi hans swåra kall och Ämbete". 95
I samma kröningspredikan talar Matthias också om monarkens uppgift att
leva efter Herrens lagar och hur han i sitt styre ska söka efterlikna Gud, en
liknelse som här kommer in för första gången. Men återigen är det tack vare
Gud som konungen har makt; Gud ger vid kröningen konungen lagboken,
det vill säga Guds bud, kronan, för att påminna undersåtarna om att visa ära
och respekt, och svärdet, att bruka "effter Gudz befalning/ them ondom til
straff och them godom til beskydd". 96 Vid Karl X Gustavs kröning fortsätter
Matthiae på samma linje och talar om hur Gud ger konungen gudsfruktan,
vishet och förstånd, hälsa och rikedomar, men också goda råd, ett gott rege
mente, trogna tjänare och hörsamma undersåtar, liksom framgång för riket
och all tänkbar välsignelse. Konungens uppgift är att föra ett gudaktigt, ärligt,
lugnt och stilla leverne, följa Guds bud och sprida dem i riket, avskaffa skad
liga sekter och underhålla kyrkor och skolor, straffa lasterna, lyssna på
andras råd och se till att undersåtarna för ett stilla liv samt beskydda folket
från våld och orätt. 97
Vid Karl XII:s kröning är den rättsliga aspekten inte alls betydande, utan
huvudtesen är att konungen får sitt rike endast genom Guds nåd, och att
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ingen kan styra ett rike framgångsrikt utan Guds beskydd. Spegels predikan
är därför en upprepande förmaning till ödmjuk tjänst och en påminnelse
om att överheten är given av Gud, vars ära konungen ska främja, och vars
budskap han ska följa och sprida. För medan Gud förskingrar de konungar
som föraktar, trycker och plågar folket, tillsätter han gudfruktiga regenter
som älskar, försvarar och befrämjar det. 98 Detta är dock konungens glädje
likaväl som undersåtarnas. Han ska därför vid kröningen beakta hur mycket
han behöver Guds hjälp, vilken han får genom flitig bön, och vilken glädje
han i sitt besvärliga regemente kan finna i denna hjälp. Det är den enda san
na glädjen för en konung. Makten ger inte glädje i sig och glädjen i rikedom
och prakt är förgänglig, vilket inte glädjen i Gud är. För det är Guds kraft
som besegrar konungens fiender och håller hans undersåtar i lydnad och tro
het, och det gör han bara åt den gudaktige konungen: "i hela then h. Histo
rien finna wi icke at nogon hafwer lyckeligen regerat utan the som fliteligen
hafwa bedit". w Den ogudaktige konungen får ingenting vad han ber om och
om konungen vänder sig bort från Gud och in i sin makt "så få the förnimma
at han hafwer en Jernspira, med hwilken han Kan sönderKrossa them". 100
Makten är således inte ovillkorlig.
Samma budskap ligger kvar under frihetstiden, om än, återigen, inte i lika
kraftfulla ordalag, men inte heller med lika stora villkor för makten. I
Torsten Rudeens predikan till Ulrica Eleonora är det fortfarande regentens
främsta uppgift att som en god kristen befordra Guds ära, hålla folket i
gudsfruktan och hålla Guds hus i ära. Monarken är vidare fortfarande Guds
smorda och det är Gud som beskyddar och styrker henne med hälsa och
krafter, gudsfruktan, rättrådighet, fridsamhet och ömhet för folket. Med en
liknelse med Salomo betonas återigen också den lagstiftande och bestraffan
de uppgiften, där av naturliga skäl skipande av fred och avhållande av fiend
en kommer högt upp. 101 Även vid Gustav III:s kröning finns denna av Gud
givna lagmannauppgift med, liksom under Vasatiden formulerad: "Så bär
han ej heller Swärdet förgäfwes, utan them ondom til straff och them godom
til pris".' 02 Annars är ämnet för Petrus Filenius predikan "En, af Gud, i sit
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Rike förstärkt, hieltemodig och stor konung". 103 Kungavärdigheten beskrivs
som det största som finns på jorden, insatt av Gud och innehållande dennes
heliga egenskaper. Till tronen ger Gud således rättfärdighet och dom, nåd
och sanning, insikt, vishet och styrka, mildhet och nåd. Gud har utvalt ko
nungen och han älskar honom, liksom han älskade Salomo, och då konungen
är Guds smorde, åtnjuter han också Guds hjälp. 104
Vid Gustav IV Adolfs kröning når liknelsen med Gud själv sin kulmen,
vilket bland annat syns i det ovan inledande citatet. Gud är nådig och mild
och Guds barn samlas kring honom, "Så gör ock ett troget Folk, under en
Regent, som söker likna Dig". 105 Lindblom går så i predikan igenom Guds
egenskaper och hur konungen ska efterlikna dem: Gud är vis och därför ska
konungen genom klokhet och förstånd göra honom rättvisa, Gud är helig
och rättvis och därför har konungen svärdet att straffa överträdaren med,
men ska liksom Gud skona den som ångrar sig. Gud är god och förbarmar
sig över hela sitt verk, och konungen ska således se till hela landets frukt
samhet. "Sådan är den Christelige Regenten: sådan på sin thron den krönte
människowännen: sådan är den Konung, som kan fröjda sig i Herrans kraft,
och glad wara i hans hjelp". 106 Konungen har också en skyldighet att vårda
Guds bud och främja rikets lagar, med Guds hjälp: "hans ära ware det, att
wårda Dina bud och främja all Riksens rätt: hans sällhet att se sin Regering
krönt med Din Wälsignelse och sig belönt genom lycklige Undersåtares
trefnad och tacksamhet". 107
När enväldet åter fallit är det av naturliga skäl inte lämpligt att likna ko
nungen vid Gud, men kvar ligger fokus på regentens kristna plikter. Gud
hjälper den som tror på honom, och "Sjelfwa den högsta af alla jordiska för
bindelser, de mest ansfuariga kall, Konungsliga Spiran, mister sin tyngd i
dens hand, som håller sig intill Gud, och sätter sitt hopp till Herren". 108
Guds lära betonas som viktig för hela statens framgång och säkerhet och Carl
von Rosenstein ber konungen att aldrig glömma Jesu lära, utan låta den vara
rättesnöre, stöd och tröst i regementet: "Låt oss aldrig glömma, att Christlig

11,3

Filenius (1772), s. 4.
Filenius (1772), s. 5, 9-12.
105 Lindblom (1800), s. 19.
106 Lindblom (1800), s. 15-23, citatet på s. 23.
107 Lindblom (1800), s. 37.
108 von Rosenstein (1809), s. 8

104

40

öfwertygelse, Gudsfruktan och dygd, äro willkoren för samhällsordningens
helgd, för staters bestånd, för all wår lycksalighet". 109

Konungen och undersåtarna
Kröningen handlar som sagt om att legitimera den nya monarken och ovan
har vi sett hur detta görs med religiösa argument. Men den handlar också
om att upprätta ett mönster för och ett förhållande mellan regenten och un
dersåtarna; visa vad som krävs av båda parter och hur de ska förhålla sig till
varandra. Under tidig Vasatid är detta syfte allra tydligast, vilket också syns i
titeln på Laurentius Petris predikan till Erik XIV:
Een Christeligh Predican om werldsligh Öffuerheet/ hennes embete och
hwad hon effter Gudhomligh läro i Scrifftenne är sina undersåter plichtig.
Theslikes och hwad undersåtarna äro Offuerhetenne plichtige.

När denna ordning är stadsfäst hos undersåtarna blir fokus ofta ett annat,
men de konungsliga och undersåtliga plikterna finns alltid med och är under
undersökningsperioden i stort sett desamma; det handlar för konungen om
att styra väl och gudfruktigt och för undersåtarna att leva efter Guds bud
och lyda konungen. "Fruchter gudh och ärer konungen" är således vad det
handlar om även här, även om predikanten ofta också går in mer detaljerat
på vad detta innebär i praktiken.

Relationen upprättas
Predikan vid kröningen är riktad åt två håll. Dels vänder den sig till kungen
och handlar om dennes värv och förhållande till Gud, dels vänder den sig
till åhörarna, det vill säga undersåtarna, och behandlar även deras relation
till Gud och vad denne gud förväntar sig av dem, både som goda människor
och som goda undersåtar. Alla predikningar slutar dock med en bön för ko
nungen och dennes lycka i regementet och ofta också med en tacksägelse över
att Gud givit folket en god och rättmätig regent. För det är även här Guds
vilja som presenteras, hur Gud vill att konung och undersåtar ska handla.
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Och båda parter är lika ansvariga inför Gud, något som är tydligt i Olaus
Petris predikan till Gustav I:
såå farliga som konungen ståår for gudhi när han icke driffuer sitt embete
Christeliga som the tilkräffuer, Så farligha ståå och undersåterne när the icke
äre honom lydhoge och hörige, for ty bådhe parterne gåå thå emoot gudz
bodh och skickelse."0

I samma predikan är det tydligt att konungen är till för folket och inte en
institution som undersåtarna endast ska upprätthålla och lyda. Konungen
ska därför handla till människornas fördel och med sitt liv och makt vinn
lägga sig om att landet har frid och lugn - för Gud har skickat konungen för
folkets skull och inte folket för konungens skull; "han är gudz tiänesta man
tich til godho"." 1 Både i Olaus och Laurentius Petris predikningar betonas
hur överheten belönar den som gör gott, men straffar den som gör ont, för
"han bäär icke swärd forgeffues, utan han är gudz tieniste man, en hempnare honom til straff som illa gör". 112 Eftersom Gustav I presenteras som en
vanlig människa, blir också kronan en viktig symbol "stadhfestandes honom
ther me i hans konungsliga embete ... att han ska fulla macht haffua til at
regera och rådha offuer oss"." 3
Kröningen får därmed en viktig funktion, vilket även betonas i Laurentius
Petris predikan, där han uppmanar åhörarna att inte bara betrakta ceremo
nin som ett spektakel eller skådespel utan grundligt betänka den, vilken sägs
vara en företeelse ända från "heedhen höös" och dessutom världsomspän
nande. 114 Vidare används här Petrus undervisning om överhet och under
såtar i en Guds ordning ända från Noaks ark: överheten behövs eftersom
människorna i grunden är onda och själviska, och utan överhet skulle världen
gå under, något som Laurentius Petri påvisar genom att betona att det
judiska folket hade det som sämst när de stod utan kung och innan Moses
fick den rätta läran. Detta visar enligt honom att en "menigheet/ uthan herskap och wist regement ingalund kan bliffua beståndandes". 115 Således ges
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både ceremonin och kungadömet legitimitet, och därmed legitimeras även
den krönte konungen.
Om relationen under tidig vasatid är relativt jämlik, får den under stor
maktstiden en övervikt mot den kungliga sidan och underdånigheten och
lydnaden hos undersåtarna betonas alltmer. Johannes Matthiae uppmanar
vid kröningen av Kristina åhörarna att både be för att drottningen ska bli en
god kristen regent och för att de själva ska bli goda undersåtar, det vill säga
underdåniga och ge skatt, tull och ära åt drottningen samt frukta och tjäna
Gud." 6 Vid Karl X Gustavs kröning fortsätter han med att betona hur det är
undersåtarnas kärlek och trohet som gör konungen mäktig: "Slått och Fäste/
land och Folck kunna intet göra en Konung så mechtig/ som hans egna
Undersåtares trooheet och kärlek."' 17 När så Haquin Spegel håller sin predi
kan till Karl XII är undersåtarnas beroendeställning till konungen tydlig.
Konungen ska visserligen arbeta för folkets välfärd och glädja undersåtarna,
men han är endast underdånig Gud, medan alla undersåtar ska vara under
dåniga konungen. Undersåtarnas glädje är också beroende av konungens:
"när Konungens ansichte är intet liufligit, så är intet hans hierta gladt, När
Konungens hierta är intet gladt, så äre undersåtarne ljka som liflösa".118 På
samma sätt ska undersåtarna vara glada när konungen är det, "Och then
Undersåte som icke således är glad på thenna dagen, han är icke wärd at han
skal hafwa någon glad dag"." 9 Det är således enligt Spegel undersåtarnas
glädje att Gud sätter kronan på konungen, och de har ingen rätt att ta av
den krona som Gud satt på. För han kröner bara den som är rättmätig och
detta ger ära även åt folket, "ty som Kronan pryder them [konungen], så
pryda the sit folck ... En wjs första är Landsens ära, eller en Klok Konung är
folckens wälfärd". 120
Vid frihetstidens inträde och Ulrica Eleonoras kröning ligger den skarpa
åtskillnaden mellan regent och undersåtar kvar och Torsten Rudeen påpekar
hur kröningsceremonin är till för att överheten ska bli förklarad och känd för
offentligheten. Han menar att Gud utmärker de högsta med vackra tecken
dels för att skilja dem från "de nedrigare", dels för att få undersåtarna att
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känna vördnad, och dels för att påminna dem om deras plikt och skyldig
het. För ett gott regemente bör nämligen både undersåtar och överhet följa
den kallelse Gud givit dem, något som i predikan sägs vara Ulrica Eleonoras
önskan, likaväl som den en gång var Salomos. 121 Uttalandet är i sig unikt
och Rudeen är den enda predikant som uttalar ett tydligt syfte med predikan.
Men det pekar också på att kröningen nu endast ses som en legitimerande
ceremoni och att den medeltida betydelsen av en religiöst inramad maktöver
föring försvunnit. Ulrica Eleonora har vid kröningen redan fått sin makt av
riksdagen, men genom kröningsceremonin presenteras och legitimeras hon
inför folket.
Rudeen påpekar hur överhet och undersåtar måste samarbeta, även om
det är tydligt att det är konungen som ger mest glädje: "hufwudet har sin
föda och stytta af kroppen: kroppen har sitt lijf/ sin styrka/ sin rörelse/ sty
relse och prydnad af hufwudet". 122 Fortfarande vid Gustav III:s kröning be
tonar Petrus Filenius att människan behöver en överhet och då Gud har
kallat Gustav III hoppas han på folkets gensvar. Distinktionen gentemot un
dersåtarna är här dock nedtonad och konungen framställs som mer folklig.
Filenius talar till exempel om Gustav III:s besök ute i "theras kojor" 123 och
framhåller att konungen, liksom de bibliska konungarna, är av samma blod
som folket: "Konungen är oss nära åkommen ... Si, wi äre af Titt ben och
Titt kött." 124
Mot slutet av undersökningsperioden blir tillgivenheten och underdånig
heten mer frivillig, om än önskvärd. I förordet till den tryckta predikan till
Gustav IV Adolf beskriver Jakob Axelsson Lindblom konungen som "En
christlig Regent mött af ett troget Folks frivilliga tilgifwenhet". 125 Men efter
som den som sätter sig upp emot överheten sätter sig upp emot Guds skickelse, ber kristendomen oss att vara överheten underdånig. Lindblom uttrycker
också att svearnas urgamla trohet mot sina regenter ligger kvar, och syftet
med hans predikan är därför inte att väcka känslorna, för de finns redan där,
utan att visa deras värde. Och liksom kung Davids folk mötte sin konung
med trohet ska folket denna dag möta Gustav IV Adolf med trohet och för-
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tröstan. 126 Här legitimeras således både konungen och undersåtarna genom
att knyta an till förfäderna och Bibeln. Som symboler för regementet ger
församlingen så konungen kronan, som förfäderna haft; spiran, som ska sprida
lugn; riksäpplet, bilden av välmåendet under regeringen; nyckeln, att stänga
ute villfarelser, flärd, oordning och våld med samt öppna för sanning och
hjärta; och svärdet, till folkets försvar. 127 Frivilligheten till trots finns dock
hos både Lindblom och Carl von Rosenstein en tanke om att folket fort
farande har ett behov av en överhet och Rosenstein säger i sin predikan till
Karl XIV Johan att folket vill ha en kraftfull styrelse. Konungen är dock
deras eget val och man ser därför med glädje hur han får kronan, svärdet
och spiran. 128 På så sätt sluts cirkeln, och Sverige får åter en vald regent - om
än inte född på svensk mark, men dock genom kröningen intimt samman
kopplad med det svenska folket.

Konungens plikter
Men vad innebär det då att vara en god kristen regent? Det är redan sagt att
konungen ska leva och styra kristet och främja den kristna läran i landet.
Mer konkreta exempel finns också i predikningarna, och det är liknande
plikter som räknas upp i alla de undersökta predikningarna. Viktigt är bland
annat att bekämpa det onda, de alltför många "illgerninges men", vilket är
hela överhetens syfte i Olaus Petris predikan till Gustav I.129 Gustav I ställs
så i kontrast mot tyrannen (läs Kristian II), med den viktigaste egenskapen
att inte regera till gagn för sig själv. Han ska istället behandla undersåtarna
som han vill att de skulle behandla honom om han var undersåte. Olaus Petri
påminner så församlingen om att konung och undersåte har samma ursprung
och samma domare, som dömer lika oavsett börd och ställning. Konungen
ska vidare studera och leva efter Guds ord, inte förhäva sig över sina bröder,
visa kärlek och vilja till sina undersåtars bästa samt använda sitt förstånd, det
vill säga kunna skilja på gott och ont, rätt och orätt. Detta kräver arbete och
förnuft, men läsning av Guds ord ger hjälp på vägen.
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Olaus Petri betonar att Gud är det enda konungen kan lita på och det är
därför endast fåfängt att sätta sin tillit till "hestar ... gull [och] silff'. Ko
nungen är främst till för undersåtarnas bästa och det är hans huvudsakliga
plikt att våga sitt liv för att avvärja deras skada och fördärv. 130 Samma tanke
finns i Laurentius Petris ord om Erik XIV: "på samma sätt som huvudet styr
ker och håller ihop kroppen styrker en god, from, dygdig och gudfruktig
överhet sina undersåtars välfärd". 131 Konungen är undersåtarnas exempel och
Guds hämnare och måste se till att de fromma och oskyldiga får frid och att
syndarna ångrar sig. Funktionen som domare och bestraffare blir därför
central och behovet av ordning i riket akut. Laurentius Petri betonar att ko
nungen inte ska frukta hårda straff bara han följer lagen. Snarare ska han
frukta att avstå från straffen när de är påbjudna av Gud, för när välförtjänt
straff inte verkställs förökas ondskan, och Gud hatar det onda. 132
Samma bild återkommer när det är dags för Johannes Matthise att hålla
kröningspredikan till Kristina och Karl X Gustav. Gudfruktigheten är den
centrala dygden och monarken ska regera oegennyttigt och vist, ta råd av
andra och omge sig med trogna och förståndiga män, vidmakthålla skolor
och kyrkor och bekämpa all ogudaktighet. Fortfarande vid Kristinas kröning
finns också tyrannen kvar som hotfull motbild och det betonas att drott
ningen måste söka det bästa för sitt folk och inte för sig själv, främja det
gemensammas bästa och hålla riket enigt. 133 Plikterna är desamma vid Karl
X Gustavs kröning, men här betonas åter den straffande funktionen, för
"när the onda intet blifwa straffade/ så lijda the fromma nödh". 134 Vid Karl
XII:s kröning är formuleringen omvänd och konungen liknas vid en sköld
snarare än ett vapen, för vapen är till för att skada, medan skölden är ett
försvar; "Konungar äre af Gudi förordnade til att wara sina Undersåtares be
skydd wärn och förswar, therföre warda the ock kallade landsens fäder, folk
sens heerdar, Rijkets läkare". 135 Här är det således en mildare regentbild som
framträder än vid Erik XIV:s kröning. Konungen ska försvara både det som
tillhör Gud (hans namn, ord, tjänst och hus) och det som tillhör undersåtarna
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(deras liv, ära, ämbete, egendom och välfärd). Därtill kommer de traditio
nella dygderna godhet, rättfärdighet, gudfruktighet och förnuft, samt främ
jande av frid, lag och rätt och den sanna religionen. 136
De frihetstida plikterna för de styrande är icke överraskande desamma,
gudsfruktan, ärlighet, oegennytta, men det intressanta är att de vid Ulrica
Eleonoras kröning omtalas även ämbetsmännen. Regenten sägs inte kunna
sköta plikterna ensam utan måste, med Guds hjälp, hitta tjänstemän, "som
fruchta Gud/ och flyr thet onda: Sådane/ som älska sanning och hata lögnen;
intet söka sin fördeel/ utan i all sin wärk Gudz Ahra/ sin Öfwerhets nytta/
och Landsens bästa". 137 Drottningens enda plikt blir då att tillsätta dessa äm
betsmän, vilket drastiskt minskar hennes makt och inflytande. Mot slutet av
undersökningsperioden har monarken dock återtagit en del makt och pre
senteras åter som den som ska göra folket lyckligt, dämpa våld och fientliga
anfall, befästa rikets trygghet och göra sig aktad genom lysande bedrifter,
vilka blir större med gudsfruktan, ty "den som Gud fruktar, öfwer honom är
ingen". 138 I slutändan blir det dock de mer fredliga plikterna som blir kvar,
vilket syns i Carl von Rosensteins predikan till Karl XIII. Konungen upp
manas här att arbeta mot själviskhet, ärelystnad, smicker, fåfänga och flärd,
och för sanning, idoghet och Jesu lära. I utbyte ska han då få sann ära, under
såtarnas kärlek och himmelens välsignelse. 139

Undersåtarnas plikter
Att vara en god undersåte innebär enligt de undersökta predikningarna att
lyda konung och Gud, följa lagarna och betala skatt till staten. Liksom fallet
var med de konungsliga plikterna, förändras bilden mycket lite under år
hundradena. Det som skiljer predikningarna åt är hur mycket plats man ägnar
åt att tala om för undersåtarna vad de förväntas göra och hur man fram
ställer budskapet. Mest inpräntande är Olaus och Laurentius Petri, vars pre
dikningar i stort går ut på att upprätta detta förhållande mellan konung och
undersåtar. Centralt är att ingen får sätta sig upp mot konungen, eftersom
man då sätter sig upp emot Gud. Därför måste man vara underdånig och
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betala skatt, för Gud har bestämt att hans tjänare ska sköta statens finanser.
Båda betonar också att Kristus själv var underdånig och gav kejsaren skatt
och därför handlar man okristligt om man inte lyder konungen, även om
konungen är en okristen konung. Enligt Laurentius Petri är lydnad den vik
tigaste plikten, men näst därefter kommer skatten. Detta för att upprätthålla
regementet, förse konungen med krigsfolk, ämbetsfolk, befallningsmän, sek
reterare, legater etcetera. Skatten ska också användas för att vidmakthålla
Guds ära, den rätta religionen och prästämbetet, skolor och sjukhus. Sådant
kostar mycket pengar, men är viktigt för staten, och därför kan inte folket
förvägra att ge mer när konungen så kräver. 140 Skatten är också en central
plikt i Matthices predikan till Kristina. Undersåtarna sägs där vara skyldiga
att stödja regementet med skatt, tull, tionde och arbete, för Gud vill att
drottningen ska ha en "kunligh Staat/ hålla Wagnar och hästar/ och hafwa
med sig en ansenlig Comitat". 141
Viktigt är också att hedra och vörda konungen. Undersåtarna ska enligt
Laurentius Petri känna rädsla och fruktan och ej förakta den gudomliga ord
ningen. Det ska emellertid inte vara någon trälafruktan utan mer likna ett
barns fruktan för föräldrarna: man har dem kära och vill ha dem länge hos
sig. Petri exemplifierar med den fornnordiska konungen Haldsteen, som var
så from och gudfruktig samt förde ett så milt och faderligt regemente att det
blev sorg i hela landet när han dog. 142 Samma metafor använder Matthise när
han predikar vid Karl X Gustavs kröning. Han betonar hur undersåtarna ska
ära och vörda konungen såsom man ärar sina föräldrar, och det ska komma
från hjärtat. De ska också frukta Gud "Ty the som fruchta Gudh/ the hålla
och sina Regenter i ähra". 143 Vidare ska de be för att konungen ska få frid
och ett gott regemente, herrens fruktan, vishet och förstånd, hälsa, rikedomar,
goda råd, trogna tjänare, hörsamma undersåtar, förkovring och förbättring,
samt all andlig och kroppslig välsignelse. De ska också ge skatt till landets
heder och som tack för det beskydd konungen ger, för det är Guds ordning.
Matthias kommenterar dock att skatteuttaget har skapat uppror och medger
att om konungen beordrar något ogudaktigt har man rätt att snarare lyda
Gud. Men han ber åhörarna att inse att kungaämbetet är tungt och att
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konungen behöver både Guds hjälp och undersåtarnas förböner för att inte
fela.144 Detta kommer igen vid Ulrica Eleonoras kröning, där Rudeen på
pekar att det är folkets plikt att visa "undersåtelig kärlek/ trohet/ lydna och
all uptänkelig redebogenhet" för att på så sätt göra drottningens börda drägi •

ligare.

145

Vid Gustav III:s kröning citerar Filenius åter Romarbrevet då han säger
att undersåtarna ska vara överheten underdånig, då den är av Gud kommen.
Det är således allas plikt att vörda majestätet och lyda lagarna, även om det
så här vid slutet av frihetstiden betonas att lydnaden är frivillig. Så har det
alltid varit och därför består också svenskarnas kristna frihet av en villig
undergivenhet. 146 Frivilligheten ligger kvar i Lindbloms predikan till Gustav
IV Adolf. Så gör också bilden av de av tradition trogna svenskarna, vilken
upprepas och ger legitimitet åt de centrala plikter staten fortfarande väntar
sig av sina undersåtar:
Med uppmärksamhet emottager ett troget Folk konungens bud och befall
ningar ... Ädelt och oegennyttigt öppnar ett troget Folk sina enskilda till
gångar för Statens behof, Rikets styrka och Konungens ära.'47

Tankar om fäderneslandet kommer här in och Lindblom utropar svenskarna
till "afkomlingar af det urgamla redeliga Nordens Folk". 148 De uppmanas att
iaktta arbetsamhet, måttlighet, klokhet, driftighet, sedlighet och uppbyggelse
samt den känsla för fäderneslandet som dess lagliga frihet väckt. De ska vidare
genom lydnad underlätta konungens värv, för utan konung finns ingen
äganderätt, inget beskydd, ingen upprättelse och ingen njutning. 149 Genom
att betona friheten och dess fördelar och tradition torde Lindblom ha syftat
till att väcka de känslor som lydnaden krävde samt till att ge konungen
legitimitet som den som upprätthåller denna frihet. Och efter att vid Karl
XIII:s kröning egentligen bara räknat upp de undersåtliga plikterna, tar von
Rosenstein vid kröningen 1818 åter upp dessa tendenser. Han talar om
Sverige, där:

144

Matthiae (1658b), s. 98,100, 105.
Rudeen (1719), s. 38f.
146 Filenius (1772), s. iof.
147 Lindblom (1800), s. 28f.
Lindblom (1800), s. 33.
Lindblom (1800), s. 27, 30.
145

49

hwarje ädel själ ... känner sig äga mod, äga wilja och kraft, att åt Fäder
neslandet helga lif, lugn och arbete [och] låta all ting ärliga och skickeliga
tillgå, wara underdåninge all mensklig ordning för HERrans skull, och willigt
gifwa konungenom hwad konungenom tillhörer ... Der sann medborgerlig
anda och lagbunden frihet finnas, der går konungen före sitt folk. 150

Plikterna kommer således mer inlindade än de gjort tidigare under under
sökningsperioden, men det handlar fortfarande om lydnad och att ge av sitt
eget till staten (skatt). Men skyldigheterna presenteras som rättigheter i en
sann medborgarretorik; folkets rättigheter är tankefrihet, personlig säkerhet
och äganderätt, kungens rätt är att styra över landet och folket. Rosenstein
menar till och med att svenskarna aldrig levt under enväldets ok, utan alltid
haft en lagbunden frihet. 151 Men för att uppnå målet om allmän och enskild
välfärd måste landet ha en konung, för att ta hand om lagarnas verkställan,
hålla ordning och säkerhet, samt skapa rättvisa med de medel som Gud,
folket och lagen givit honom:
der den lydande will befalla ... der okunnigheten will stifta lag, egennyttan
och wäldet skipa den ... der flyr sällheten bortjagad, och trefnad och sjelfbestånd, och glädjen och dygderna ... hwad förmår menniskowisdom, utan
en högre ledning? 152

Därför blir det undersåtarnas plikt att lyda konungen och låta honom sköta
regeringen. Men genom att knyta denna plikt till en tradition av frihet, blir
det snarare en rättighet att vara undersåte, eller medborgare, i det enligt
Rosenstein fantastiska och unika Sverige.

Konungen och samtiden
Vi har tidigare sett hur kontinuitet och återknytande till äldre regenter är en
viktig legitimerande faktor vid kröningen. Men kröningen sker också i en
kontext av samtida händelser, strukturer och maktlägen, en kontext som
biskopen eller predikanten oftast inte kan bortse från. Det gällde att legiti
mera den nya monarken här och nu och i förhållande till rådande politiska
150 von Rosenstein (1818), s. 6—8; jfr Alms diskussion kring begreppet "medborgare",
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läge. Detta blir speciellt tydligt i tider av kris: när successionen är osäker
eller har omkastats samt när landet är i krig. Således finns de flesta och mest
explicita samtidsreferenserna i Olaus Petris predikan till Gustav I, i Torsten
Rudeens predikan till Ulrica Eleonora och i Carl von Rosensteins dito över
Karl XIV Johan. Samtidigt är det också en frukt av samtidens politiska läge
att predikan i mer stabila tider blir mer schablonartad, något som vi redan
har sett ibland annat Petrus Filenius predikan till Gustav III. Följande fram
ställning kommer emellertid att fokusera på konkreta samtidsreferenser, även
om avsaknaden av sådana referenser ett viktigt resultat.

Den legitima successionen
Centralt för monarkens legitimitet är att han eller hon anses vara en rätt
mätig efterträdare till tronen. Från och med Erik XIV handlar det också om
att regenten ska ha arvsrätt till kronan, något som används som huvudargu
ment när det är dags att kröna den kvinnliga arvtagaren Kristina. Då be
tonar Johannes Matthias hur förfäderna gjort Sverige till arvrike och att man
nu bör följa det, som också i grunden är en Guds ordning: Gud gav David
en son (Salomo) som skulle ärva tronen och än idag går det till så att kungens
dotter blir "Crönt til sin Faders och Förfäders Rijke" och det måste folket "be
känna/ och thet så uptaga/ at thet är skeedt aff HErranom."153 Han fortsätter
så med att be församlingen fröjdas och tacka Gud, eftersom det är mycket
bra och visar på barmhärtighet att han håller regementet inom familjen.154
När Kristina abdikerar och Matthise får uppdraget att hålla predikan även
över den nye monarken, Karl X Gustav, uttrycker han det som att Herren
"igenom sitt underliga Rådh och nådige försyn täcks göra en förändring uthi
Regementet".155 Men här ges också Kristina en plats i händelserna då Matthiee
påpekar hur hon, liksom David utkorar Salomo, gör Karl Gustav till kung i
sitt ställe. Hon gör det också av samma skäl som David, "til at försäkra sitt
käre Fädernes Land om en wiss Succession i Regementet".156 Och då hon i
sitt ställe givit en "wijs och förståndigh herre" måste undersåtarna acceptera
det för fäderneslandets bästa och önska den nye kungen lycka och välsignelse
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och be till Gud att han ger honom ett vist och förståndigt hjärta för att väl
kunna regera sitt folk.157 Här är det således den bibliska successionen som
ger legitimitet och David och Salomo får återigen stå som förebilder.
När Gustav I skulle krönas var Sverige fortfarande ett valrike och kungen
hade delvis tagit makten genom våld. Men den förre konungen var dansk
och därför tar Olaus Petris sina argument från y.e Moseboken där Gud talar
om för Israels folk att "han skulle taghas til konung som gudh uthwaldt
hadhe aff theres eghna brödher, aff främanda folk skulle the icke tagha sich
konung". 158 Sveriges konung ska enligt predikan vara född i Sverige och
känna till folkets seder och bruk. En främmande furste sägs bara vilja sitt
eget lands bästa, medan en inhemsk är bra för landet. 159 Detta ger naturligt
vis legitimitet åt den svenskfödde Gustav Eriksson Vasa, liksom det faktum
att han också presenteras som en vanlig människa och medbroder.
Här är återigen anknytningen till äldre tiders konungar en viktig legiti
merande faktor. Tidigare konungar presenteras som den nuvarande konung
ens förfäder, vilket placerar regenten i en obruten kedja av legitima monark
er. När Haquin Spegel håller sin predikan till Karl XII talar han visserligen
främst om hur det är Gud som sätter kronan på konungens huvud, men det
är en krona som i snart zoo år burits med beröm och seger av konungens för
fäder.160 Det betonas också hur monarken inte är "någon fremmande och obe
kant, utan samma wår saligsta ärewördigsta Konung ... icke någon genom
wåld och wapen inkommen utan rättmätig och önskad arvinge." 161 Spegel
knyter speciellt an till konungens far, Karl XI, och hur sorgen över honom
plötsligt vänts till glädje i och med den nye regentens tillträde. Det faktum
att Karl XII fortfarande var omyndig vid trontillträdet verkar dock ha krävt
en förklaring och Spegel betonar hur konungen bett om sin faders tillfrisk
nande och hur han till och med tänkt vänta med att själv bestiga tronen.
Men enligt Spegel förekom Gud honom och gjorde honom duglig och villig
och undersåtarna "trägna til at förtro honom al theras wälfärdz beskydd och
omwårdnad". 162
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Till Karl XI hänvisas det av naturliga skäl också vid Ulrica Eleonoras
kröning. Drottningens bror och föregångare på tronen, Karl XII, anförs
dock inte alls i legitimerande syfte, utan Torsten Rudeen knyter istället an
till föräldrarna och Ulrica Eleonora den äldres godhet och mildhet. Förmod
ligen ger detta mer legitimitet åt drottningen, som liksom Kristina presente
ras som arvtagare till sin faders tron, även om hon i verkligheten var en vald
yngre syster till den förre konungen. Men Rudeen tackar Gud "som hafwer
gifwit Konung Carl then Ellofte/ och Drottning Ulrika Eleonora höglofligt i
åminnelse/ en wijsan DOTTER öfwer thetta myckla folcket".163 Och på
samma sätt som David genom att lämna över sitt rike till Salomo levde vidare,
lever Karl XI och hans drottning vidare genom sin dotter - och liksom man
gladde sig i Israel bör det svenska folket glädja sig
Tå wij see på sina Förfäders kongl. Thron uphögd/ icke någon trotzig
Semiramis, icke någon högfärdig Yafthi, icke någon blodgirig Hebel, utan
en ULRICA ELEONORA. Ett namn som icke andas utan nåd/ mildhet och
godhet.'64
Vid slutet av undersökningsperioden är situationen för de europeiska mo
narkerna något hotad, vilket ställer nya krav på legitimiteten. Vid Gustav IV
Adolfs kröning talar Jakob Axelsson Lindblom också om den oroliga tid de
lever i och hur folk byter regering, förmodligen syftandes på den franska
revolutionen och eventuellt också på mordet på konungens far, Gustav III.
Men han förbinder regenters fall med fler faror och därför behöver vi en
kristen överhets "wisa och waksamma beskydd".165 Gud har upphöjt ko
nungen för att "hålla rätt och redlighet bland folket", skydda mot förtryck
och upprätthålla frid samt befordra upplysning, sedlighet och kristna dygder.
Argumentet att folket inte ska sätta sig emot Guds skickelse tas här upp,
men det ska vara "icke med trälens fruchtan, utan av en fri böjelse i hjertat".166
Att staten är hotad märks också i Carl von Rosensteins predikan till Karl
XIII. Han pratar om den gamla partiandan som skapande orättvisa och
tvedräkt, vilket skadar staten, men ser hoppet och lösningen i Guds (mo
narkiska) ordning: "wi woro på branten af allmän nöd och elende, men du
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räckte din hand til wår räddning". 167 Här nämns emellertid ingenting om
avsättandet av Gustav IV Adolf.
Den allra största utmaningen får Rosenstein dock i sin predikan till Karl
XIV Johan, en franskfödd regent som ska legitimeras som svensk konung.
Här blir lösningen att räkna upp de främsta av de gamla monarkerna och
Rosenstein talar om den ädle Gustav Vasas seger över tyrannen och spridan
de av den rena läran, om Gustav II Adolfs kamp för sanningen, om Karl X
Gustavs mäktiga arméer, Karls XI:s inre strukturering och Karl XII:s stora
mod - helt enkelt ett släkte av hjältar "som föraktade weklighet och flärd,
stridde endast för trohet och pligt, och logo åt faror, nöd, elende och dö
dar". 168 Han talar vidare om konungens adoptivfar Karl XIII, som "gick fram
för oss på hafwets böljor och på ärans fält ... samlade oss kring Dig, lik det
åldriga träd, wid hwars stam wandraren finner stöd och trygghet". Och i
denna rad av ärorika konungar sätts nu Karl XIV Johan som i egenskap av
den gamle konungens adoptivson "inympades ... uti en aflägsen gren af Wasa
stam". 169 Även Karl XIV Johan får således legitimitet genom att sättas i
förbindelse med förfädernas svenska konungar, även om Rosenstein också
påpekar de dygder som gjort att man valt just honom som tronföljare. Här
betonas således också konungens egna förtjänster och då finns tidens ideo
logi kring frihet och folkrätt med:
Äran af Dina bragder, det bekräftade ryktet om Ditt älskwärda lynne, Din
kärlek till frihet och lag, Din aktning för menniskan och folkrätten, för
mådde oss, under ingifwelsen af en wårdande Försyn, att kalla Dig till stöd
för en älskad Konung, till ledare för ett fritt Folk.170

De konungsliga egenskaperna
Också i samband med de egenskaper konungen presenteras med vid krö
ningen kan man i vissa fall spåra samtiden. Oftast handlar det om att predi
kanten framhäver motsatsen till det som eventuellt plågat landet under tiden
före trontillträdet. Både vid Gustav I:s och vid Ulrica Eleonoras kröningar
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betonas till exempel deras fridfullhet som kontrast mot den långa period av
strider som föregått dem. Olaus Petri talar vid Gustav I:s kröning om hur
Gud efter Sveriges långa plågor kommit ihåg sin nåd och barmhärtighet och
givit folket en konung som frälst dem ur deras hädiska fienders händer,
begåvat honom med snille och förnuft och ett saktmodigt hjärta samt "utsläkt
all blodhgirigheet" i honom.' 71 Folket beordras så till lydnad genom hot om
att om så inte sker kommer tyrannen, det vill säga den danske Kristian II,
tillbaka och den nyvunna friheten går om intet. 172 Mot denna tyranniska ofri
het står Gustav I som en god och frihetsälskande konung, vilket ger honom
legitimitet. Att inte alla har visat honom trohet ses som ett brott mot Guds
vilja och kommer att straffas därefter. På samma sätt betonar Laurentius Petri
ErikXIV:s rättfärdighet i kontrast mot Kristian (Tyrann) II, vilken sägs inte
ha hållit ord. 173 Och även om bröderna Petri aldrig nämner Stockholms
blodbad, torde det vara det som åsyftas. Och detta var med stor säkerhet
någonting som åhörarna i båda fallen hade känslomässiga band till, varför
argumentet med Kristians tyranniska sida borde ha varit effektivt.
Annars är gudsfruktan den stora dygden och en gudfruktig regent "giör
liust och Klart hwad som mörkt hafwer warit". 174 Någon ogudaktig regent
syns aldrig i predikningarna, utan det är folkets synder som gör ett land
olyckligt. Gud straffar ett rike genom att överhölja det med sorg och bedrö
velse, såsom han enligt Spegel gjort med Karl XI:s död, men tröstar det med
välsignelse, ljus och glädje, i samma predikan genom att ge landet en ny ko
nung. 175 Karl XII sätts så som gudfruktig regent i kontrast till folkets synd
fullhet, som Spegel predikar emot. På samma sätt presenteras statsfallet som
folkets fel i Torsten Rudeens predikan till Ulrica Eleonora. Rudeen nämner
förlusten vid Poltava och menar att nederlagen berott på svenskarnas avfall
från Guds bud. Ingen skuld läggs på Karl XII, som i stället presenteras som
den "hwilken jag icke wet om han ibland konungarna på jorden har hafft
sin lijke/ i Gudzfruchtan/ i mildhet/ i rättwijsaasae ... Sina Fienders skräck/
sina Undersåtares kärlek". 176 Men det finns hopp om folket ändrar sig:
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Gud har ... til wår stora bedröfwelse/ låtit wår stridsamma konung falla; Men
uphögt på wår regements himmel/ til wår wederqwickelse igen/ en fridsam
ULRICA ELEONORA; och med henne til en begynnelse återstält hoppet.177

Mot krigens plågor och nederlag ställs således drottningens fredliga sida, vil
ken ska leda Sverige in i en ny tid. Hon presenteras också som ytterst gudfruktig, rättvis, mild, barmhärtig och vis och därför ska undersåtarna gläd
jas. Med henne kommer enligt Rudeen "större beskydd, större framgång,
större nöije/ än af många tusende bewäpnade". Guds vrede över människor
nas synder har därmed blidkats, även om det fortfarande stormar i riket.
Men, som Rudeen uttrycker det, "thet är i then starkaste stormen/ som
Styrmannens försichtighet aldrabäst pröfwas". 178

Guds ställföreträdare förmedlad
Så vad är då en kung i svensk historia? Föreliggande uppsats har undersökt
den officiella bild som presenterats vid kröningen av tio monarker från
Gustav I till Karl XIV Johan. Det är således tiden för det personliga makt
innehavet som stått i centrum och det har antagits att kröningsceremonin var
det främsta tillfället för dess legitimering. Här hade man möjlighet att ges
talta och befästa makt och relationer både i rummet och genom symboliska
handlingar - samt mest explicit genom de ord som här har studerats, näm
ligen kröningspredikan.
Låt oss gå tillbaka till de tre begrepp som uppsatsen tog sin startpunkt i:
innehåll, funktion och förändring. Med hjälp av dessa kan vi nu teckna bil
den av den svenska monarkin, såsom den framträtt i kröningspredikans offi
ciella retorik.
Begreppet innehåll gav oss frågan vad som utsägs i predikningarna, det
vill säga hur predikanten ställer monarken i relation till grundfrågorna Vem?
Hur? Och varför? Den bild som då framträder är en kung av Guds nåde, ut
vald av Gud att styra och välsignad av densamme med de bästa konungsliga
egenskaperna. Predikans främsta innehåll är därför en beskrivning av rela
tionen mellan konungen och Gud, vilken också blir vår första analyskategori.
Denna relation innebär att det är Gud som har utsett konungen och givit
Rudeen (1719), s. 35.
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honom eller henne makt att på jorden föra Guds talan som dennes ställföre
trädare på jorden. Detta presenteras utifrån ett bibliskt textinnehåll, vilket
placerar den svenska monarken på samma plats som de bibliska kungarna
David och Salomo, två centrala förebilder i predikningarna. Vid Erik XIV:s,
Kristinas, Karl XII:s, Gustav III:s och Gustav IV Adolfs kröningar citeras
också Psaltaren och det stycke där Gud kallar kungarna för gudar, vilket pe
kar på en retorisk, om än inte reell, konungaförgudning i predikningarna.
Undantagen från denna bild är Gustav I och Karl XIII, vilka framstår som
mer folkliga, och av folket valda, regenter utan några betydande gudomliga
inslag förutom att själva ämbetet i Gustav I:s fall sägs vara givet av Gud.
I utbyte mot denna makt är konungens del av relationen till Gud att
vara en god kristen regent, vilket innebär att han eller hon ska vara gudfruktig och främja den kristna läran i riket. Då ska regentskapet med Guds hjälp
bli lyckat. Som Guds ställföreträdare liknas konungen också vid Gud själv
och det förväntas att han eller hon ska styra riket på samma sätt som Gud
styr sin kristna värld. Konungen har ansvar för undersåtarnas själar och ska
främja det goda och straffa det onda; till sin hjälp har han vid sidan av de
goda egenskaperna därför också fått det straffande svärdet av Gud. Det är
alltså till sist konungen som har makten, men utan Guds hjälp har monarken
ingen chans att klara sig.
Först mot slutet av frihetstiden ges folket en mer aktiv roll i monarkin,
och det är egentligen bara vid Karl XIII:s kröning som de utsägs ha valt regenten. Annars är det genom Guds hand som detta sker och folket placeras i
en överheten undergiven kategori av undersåtar. Denna indelning blir i krö
ningspredikningarna tydlig och leder oss därför fram till den andra analys
kategorin, den kring relationen mellan konungen och undersåtarna. Även här
är det Guds vilja som presenteras och den viktigaste ömsesidiga plikten är
också gudsfruktan. Under stormaktstid och tidig frihetstid är avståndet mellan
överhet och undersåte som störst, till skillnad från den mer åt jämlikhet skif
tande monarkin som både föregår och efterträder de absoluta monarkernas
tidsålder. Det centrala är dock generellt att folket behöver en överhet och att
kungen finns till för undersåtarnas bästa och ska styra dem enligt Guds bud.
I utbyte ska undersåtarna lyda konung och Gud, följa lagarna och betala
skatt. Det ofta förekommande citatet från Petrus 2:17, "Fruchter Gud och
ärer Konungen", är därför talande och innesluter i korthet vad innehållet
handlar om.
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Den tredje relationen som kan skönjas i predikningarna är den mellan
konungen och samtiden, vilken också blir vår tredje och sista analyskategori.
Det är också den mest kortfattade kategorin, eftersom få direkta samtidsre
ferenser görs. Konkreta företeelser nämns egentligen bara vid Ulrica Eleonoras
kröning då Rudeen predikar om det som han kallar statsfallet vid Poltava,
även om mer sublima referenser till en orolig samtid också hörs vid Gustav
I:s, Gustav IV Adolfs och Karl XIII:s kröningar. Samtiden nämns då som ett
avskräckande exempel mot vilket monarken ställs som ett positivt alternativ.
Detta märks främst när det gäller de konungsliga egenskaperna, såsom till
exempel Gustav I:s och Ulrica Eleonoras fridsamhet, vilken ställs mot den
oro och de krig som föregått dem, eller Karl XII:s gudfruktighet som möter
folkets ödesdigra syndfullhet.
Annars är det främst arvriket som i oroliga tider accentueras och monarken
knyts på så sätt till sina förfäder. Detta är speciellt tydligt i tider då succes
sionen är hotad eller ifrågasatt, främst vid de kvinnliga monarkernas tillträde,
samt vid Gustav I:s och Karl XIV Johans kröningar. Vid Gustav I:s kröning
är det hans svenska bakgrund som betonas i kontrast till föregångaren Kristian
II av Danmark, men annars är det regenternas fäder, i Karl XIV Johans fall
adoptivfadern Karl XIII, som anförs som legitimerande företrädare.
Just de legitimerande argumenten är centrala då vi går över på begreppet
funktion; ett begrepp som gav oss frågan vad syftet med det utsagda var. Av
litteraturgenomgången kan vi sluta oss till att syftet var att legitimera den
nye konungen i en ceremoni dominerad av anspelningar på tradition och
tillbakablickande. Detta syfte utsägs i princip aldrig i predikningarna, men
det är tydligt att de främst handlar om att framställa monarken som en legi
tim härskare, som en man eller kvinna med rätt att styra. Det främsta argu
mentet är den ovan nämnda ideologin med en kung av Guds nåde; det är
Gud som utsett konungen och därför har han rätt till tronen. På en andra
nivå kommer argumentet med arvriket, vilket ger konungen makt eftersom
han eller hon ärvt den av sin far, allt enligt rådande konstitution. Andra ar
gument är naturligtvis konungens goda egenskaper, hans gudfruktighet och
rättskänsla, godhet och fridsamhet. Främst verkar dock legitimitetsargu
menten handla om att sätta in den regerande konungen i en tradition och i
en obruten kedja av svenska monarker. Predikanterna upprepar i stort samma
teokratiska kungabild, samma bibelcitat, samma konungsliga egenskaper,
och i slutet av undersökningsperioden är det de kungar som inleder den som
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står som de främsta förebilderna. Det är alltså främst till den övergripande
ideologin som legitimiteten kopplas och rådande politiska förhållanden berörs
bara när riket är i kris - och inte ens då i någon dominerande omfattning.
Ett annat viktigt syfte med predikningarna är att upprätta ett förhållande
mellan konung och undersåtar, ett förhållande som gör konungen till den
som har all makt och undersåtarna till dem som ska lyda och ära sin regent.
Detta är naturligtvis centralt när det gäller att förmedla en kung med abso
lut och personlig makt; en sådan förutsätter absolut lydnad och då måste
relationen presenteras i ett sammanhang av och i termer som de underlydande
måste acceptera - i det tidigmoderna samhället i termer av det gudomligt
givna. Således hänger denna relation i viss mån ihop med legitimiteten, men
är också ett led i att ge monarken oantastlighet. Undersåtarna ska nämligen
med sin lydnad och sina böner hjälpa monarken i det tunga värvet, vilket i
praktiken flyttar stora delar av ansvaret från konungen till folket. Något som
bland annat utnyttjas vid Ulrica Eleonoras kröning där de föregående krigs
förlusterna skylls på de från tron avfälliga undersåtarna.
Det tredje begreppet, förändring, ledde oss fram till att undersöka hur
bilden av konungen förändras över tid. Och häri har det visat sig att den
kanske viktigaste funktionen för kröningspredikan ligger. Som vi sett är det
en tämligen konsekvent och oföränderlig bild av konungen som presenteras,
något som skapar en legitimerande kontinuitet och placerar regenten i en
naturlig följd av legitima monarker. Förändringen är mycket liten, och vi ser
väldigt lite av de politiska kriser, strömningar och motsättningar som vi vet
föregick många av kröningarna. Det är således kontinuitet och tradition som
ger legitimitet, även om naturligtvis en viss samtidsanpassning kan skönjas,
liksom en viss utveckling över tid. Främst handlar denna om retoriken; de
vasa- och stormaktstida predikningarna är relativt förmanande och inpränt
ande, men i takt med att mer medborgerliga ideal kommer in i samtidspoli
tiken ser vi en utveckling mot dels mer jämlika relationer och dels en mjukare
framtoning där skyldigheterna mer presenteras som rättigheter för folket.
Vad gäller den svenska kungaideologin i förhållande till den europeiska,
är det tydligt att det i stort är densamma som gäller. Det är, vilket vi har sett
ovan, en kung av Guds nåde som styr även det svenska riket under tidig
modern tid. Detta är naturligtvis också i sig legitimitetsskapande, eftersom
det svenska kungadömet sätts in i ett större sammanhang och i en även på
andra håll etablerad maktstruktur. Som den teoretiska bakgrunden också
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visade, verkar ideologin dock hålla i sig längre i Sverige än på kontinenten.
Fortfarande vid Karl XIV Johans kröning 1818 används ju den teokratiska
förklaringen som bas, även om andra kriterier också finns med.
Resultaten av den empiriska undersökningen pekar klart och tydligt på
att det fanns en övergripande ideologi som legitimerade den krönte kungen.
De relationer mellan kung, Gud, undersåte och samtid som ovan har redo
visats förändras så pass lite att vi kan tala om en tradition av kunglig domi
nans. Ledorden är just också tradition och kontinuitet; begrepp som i den
teoretiska ansatsen fastslogs var centrala för att legitimera maktstrukturer;
genom att placera konungen i en obruten kedja av regerande konungar och
knyta an till en ideologi som förenar dem alla, blir han eller hon legitim och
maktutövningen accepteras.
Det existerar alltså en idé om kungen, eller en kunglighet, som legitimerar
den fysiska konungen. Låt oss för att knyta an till forskningsläget kalla denna
idé för den politiska kroppen, body politic. Vad som menas här är inte att det
bland de svenska undersåtarna fanns en föreställning om att kungen hade två
kroppar; om detta säger undersökningsmaterialet ingenting. Det som går att
utläsa är dock att ideologin om den gudomligt givne konungen fungerar som
en politisk kropp, vilken används för att legitimera den naturliga kroppen.
Jag vill mena att den politiska kroppen i Sverige under tidigmodern tid är
en del av en offentlig retorik som medvetet använder sig av bilden av kungen
som Guds ställföreträdare på jorden, något som stöds av bibliska exempel
och svensk kristna traditionen. Och den ideologi som har legitimerat en kung
ligger naturligtvis nära till hands när det gäller att legitimera nästa, speciellt
när arvriket ytterligare accentuerar banden till föregångarna.
Arvriket är också centralt i många av kröningspredikningarna. Det an
vänds som det främsta legitimitetsskapande argumentet näst efter Gud och
anspelar således också på den kontinuitet som betonas. Detta är särskilt vik
tigt när det gäller de kvinnliga monarkerna, vilka annars faller ur ramen för
bilden av den gode konungen. De knyts till sina fäder och blir på så sätt en
länk i den monarkiska kedjan. Genom att presentera dem som kungar och
inte drottningar passar de också in i det politiska språk som började upprepa
maktattribut för att koppla bort monarken från politiska förändringar;
förändringar som vi också har sett spelar en väldigt liten roll i kröningspre
dikningarna. Det gör också kungligheten enkönad, eller till och med könlös,
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vilket ytterligare knyter an till att det är en övergripande ideologi, eller en body
politic, som legitimerar monarken.
Monarkens självbild förändras således mycket lite och anpassar sig endast
i liten utsträckning till samtida omständigheter. Kontinuitet och tradition står
alltid i centrum och alla delar som återkommande tas upp bör därför tas med i
den politiska kroppen. Innehållet i ideologin blir då inte bara teokratin, utan
också den ärftliga rätten, lydnadsförhållandena och konungens ansvar, de
konungsliga egenskaperna samt de bibliska och svenska förebilderna.
Vi har sett att predikstolen och de offentliga ceremonierna var viktiga
medier för att förmedla och befästa samhällstrukturer som man ville skulle
råda. Och vid kröningen och i den predikan som då hölls är det tydligt att
det är just det som görs; innehållet handlar om den hierarkiska maktord
ningen given av Gud och om undersåtarnas plikt att lyda och betala skatt,
något som uttrycks i relativt klara ordalag. Predikan som genre ramar in
budskapet med den auktoritet som den har i sin funktion som både infor
mationskanal och medlare mellan församling och Gud och detta måste till
sammans med den prakt och de maktsymboler som undersåtarna möttes av
i det ceremoniella rummet ses som ytterst viktiga aspekter när det gällde att
legitimera konungen. Alla aspekter av kröningen måste således ses som delar
av en legitimerande ceremoni, men de ord som sades i kröningspredikan
kunde ingen ta miste på: kungen var utvald av Gud och den som hade av
Gud given rätt att styra kunde ingen människa ifrågasätta eller neka lydnad.
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Det Välsignade Konunga Regemente
Johannes Rudbeckius och makten
Peter Ericsson

Mellan åren 1614 och 1620 höll hovpredikanten Johannes Rudbeckius en
serie om 32 predikningar över Gamla Testamentets Samuelsböcker. Hans
åhörare var en exklusiv skara, oftast med kungen i spetsen och alltid med
flera av rikets ledande militära och civila befattningshavare närvarade.1 Tex
terna ifråga var mycket medvetet valda. De handlar om hur Israels folks
öden formades av deras relation till Gud under de första kungarna Saul och
David. Rudbeckius predikningar utgjorde förklaringar av de bibliska histori
erna och anvisningar om hur dess lärdomar borde tillämpas i samtiden.
Hans avsikt var inget mindre än att, med stöd i Bibeln, klargöra för rikets
ledande män hur deras föregivet gudagivna makt skulle utövas. Med hans
egna ord:
Så warder här enkannerligen med sanfärdig Exempel/ såsom affmålat och för
ögonen stält hwad en werldslig Öfwerhetz Kall och Embete är/ huruledes
hon skall sig Christeligen förhålla emot GUD/ emot sine Tienare och Un
dersåtar/ ja/ emoth andre Konungar och Furstar/ sine Grannar och Någrannar. Sammaledes hwadh alle rättsinnege Tienare och Undersåtares Kall
och Embete är/ huruledes de sig emot dheras Herrar och Ofwerheet ställa
skole/ både när dhe hafwa en god och from Ofwerheet/ och när de hafwa en
strängh och wrångwijs Ofwerheet. 2

De här predikningarna ska dock inte förstås som uttryck för hovpredikan
tens personliga åsikter eller för hans egna politiska ambitioner. Istället bör
de betraktas som tilltal, genomsyrade av ideologiska laddade försanthållande

1 I inledningen till varje predikan (rubricerad "Concio" och numrerad från I till
XXXII) anges vilka de förnämsta åhörarna var. Postillan har titeln Beatum Regis
Sceptrum. Felix Populi Regimen. Thet är Wälsignat Konunga Regemente Eller Lyckelig
Folkstyrelse (utan år), härefter förkortad BRS.
2 Concio XXXII, Valets Predikan, Stockholm 19/3 1620, BRS, s. 462.
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och normer som syftade till att styra åhörarnas uppfattningar och hand
lingar i en bestämd riktning. Dessa ideologiska tilltal måste sedan förstås i
relation till två historiska processer som är nära förknippade med varandra,
nämligen statsbyggnadsprocessen och konfessionaliseringen.
Med sina predikningar satte Rudbeckius in de samtida politiska föränd
ringarna i ett religiöst-bibliskt perspektiv och förklarade varför de nya samhällsprojekten var både goda och nödvändiga. Detta var ägnat att stärka mo
ralen hos de aristokrater och kungatjänare som skulle ansvara för att föränd
ringarna genomfördes. Med dessa ord fastslogs nämligen att de utförde Guds
arbete.
Det som studeras här är således de ord som åtföljde skapandet av 1600talets starka stat. Det handlar helt enkelt om att studera vad hovpredikanten
sa i sina predikningar. Mer konkret kan frågeställningen fomuleras som: På
vilket sätt borde makten utövas? Hur kopplades de olika utsagorna om makt
utövningen till varandra?

S tatsbyggnadsp rocessen
Den tid i vilken Rudbeckius verkade som hovpredikant var avgörande för
den svenska politiska utvecklingen under 1600-talet. Från att ha varit en re
lativt obetydlig stat i Europas nordostliga utkant tog det svenska riket plats i
det europeiska militära och maktpolitiska spelets centrum. Denna senare ut
veckling har emellertid ofta kommit att överskugga det faktum att kunga
makten befann sig i kris i början av 1610-talet. Krisen tog sig uttryck i splitt
ring och osäkerhet inom såväl utrikes- som inrikespolitiken. Riket befann sig
i krig med sina mäktigaste grannar. Den unge kungens legitimitet var minst
sagt tveksam och adeln och aristokratin var om inte direkt fientlig så åt
minstone misstänksamt inställd. Till det kom att de så kallade arvfurstarna,
Gustav II Adolfs yngre bror Karl Filip och hans kusin Johan, besatt hertigdömen med en inte obetydlig självständighet och som ogärna gav avkall på
sina befogenheter. 3 Därför var den statsbyggnadsprocess som intensifierades
under 1610-talet närmaste en nödvändighet för regimens politiska överlevnad.

3

Runeby, Nils, Monarchia mixta. Maktfördelningsdebatten i Sverige under den tidigare
stormaktstiden (Stockholm 1962), s. 95ff.
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Den storpolitiska bakgrunden var i sista hand kampen om kontrollen
över östersjöländerna, deras handel och resurser. Medan Sverige under 1600talet kunde framträda som en europeisk militär stormakt fick Danmark,
Ryssland och Polen se sitt inflytande och sina territorier minska. Den ut
vecklingen var dock inte på något vis självklar under 1610-talet.
Med Danmark hade man 1613 slutit freden i Knäred. Inga landavträdel
ser krävdes, men man måste betala den så kallade Älvsborgs andra lösen, en
mycket dryg lösensumma, för att återfå fästningen och därmed åter få till
träde till en hamn i västerhavet. Rent strategiskt innebar fredsfördraget att
den svenska krigsmakten kunde koncentreras till andra sidan Östersjön.
Den svenska kungamakten var också militärt inblandad i den ryska inri
kespolitiken. Man utnyttjade här det tillstånd av kaos och inbördeskrig som
kallas den stora oredans tid. Tack vare den militära närvaron, framför allt
ockupationen av Novgorod och dess omland, kunde man 1617 sluta den
mycket förmånliga freden i Stolbova. Därvid förvärvades Keksholms län och
Ingermanland och en landförbindelse mellan Finland och Estland kunde
etableras. När Ryssland således utestängdes från Finska viken innebar det att
en viktig del av dess handel måste gå över svenskkontrollerade hamnar.
De svenska relationerna med Polen präglades under den här tiden av dy
nastiska motsättningar. Kung Sigismund gjorde fortfarande officiellt an
språk på den svenska kronan. I den ryska tronstriden stod svenska och pols
ka intressen mot varandra. An viktigare var motsättningarna kring de bal
tiska länderna. Efter Stolbova gick Gustav II Adolf till förnyat angrepp på
Polen genom de båda fälttågen till Livland 1617 och 1621-22. Särskilt det
senare blev mycket framgångsrikt. Genom erövringen av Riga lades Livland
till de svenska besittningarna.
I början av den här perioden var det alltså ett problem för kungamakten
att Gustav II Adolfs legitimitet var långt ifrån oomstridd. För många ledan
de européer var han son till en usurpator, medan Sigismund betraktades som
den laglige kungen. Detsamma gällde en del av den svenska högadeln, och
självfallet även för dem som flytt till Sigismund Polen. I takt med de militära
framgångarna och den ökade integreringen av statsapparaten ökade dock
kungens auktoritet. Efter Stolbova torde hans inhemska maktposition ha varit
ohotad och hans politiska vilja sällan ifrågasatt.
På ett övergripande plan kan det svenska engagemanget i de stora euro
peiska krigen förklaras av den process som utmynnade i framväxten av de
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absoluta furstestaterna. De ständiga krigen och konkurrensen mellan de olika
furstarna tvingades fram en form av stat som karaktäriserades av en kraftig
tillväxt av arméer och flottor, vilka dessutom i stor utsträckning blev stående
och således tillgängliga för fursten även i fredstid. För att finansiera detta
krävdes ett ökat och regelbundet uttag av skatter, och inte minst en effektivisering av både uppbörden och handhavandet av medlen. Det senare
krävde i sin tur en ny typ av byråkrati, bemannad med professionella äm
betsmän. De furstar som inte deltog i detta maktspel riskerade att förlora sin
position.
Det har framhållits att skapandet av den svenska militärstaten var en
kontinuerlig process där de viktigaste förändringarna skedde under 1500talet och att vasadynastins långsiktiga politiska mål förblev desamma. 4 Icke
desto mindre har det visat sig möjligt att urskilja när den svenska statsled
ningen, och då främst Gustav II Adolf och i någon mån Axel Oxenstierna,
tog de avgörande besluten att gå till storskaligt angrepp på kontinenten. Det
skedde senast år 1617. Vid den tidpunkten förelåg inte något reellt yttre hot
och för övrigt torde det av logistiska skäl ha varit näst intill omöjligt att föra
krig i Sverige. Landet var helt enkelt inte tillräckligt bördigt för att fientliga
arméer skulle kunna föda sig. 5
Redan innan freden i Stolbova var sluten gjordes det upp planer på att
utvidga den inhemska armén till 26 000 man. Det anmärkningsvärda är att
det handlade om den fredstida armén, medan man under det föregående
kriget bara hade hållit c:a 15 000 man i vapen. Några år senare hade armén
vuxit till c:a 40 000 mans styrka. Denna våldsamma upprustning innebar
att det svenska samhället blev det mest militariserade i Europa, i bemärkel
sen att man hade den högsta andelen av den egna befolkningen i tjänstgö
ring inom krigsmakten. 6
Samtidigt strävade man efter att genomföra kvalitativa förändringar så
att den på utskrivningar baserade svenska krigsmakten skulle kunna mäta sig
med de kontinentala värvade trupperna. För infanteriets del innebar det att
4

Glete, War and the State in Early Modern Europé. Spain the Dutch Republic and
Sweden as Fiscal-Military States, 1500—1660 (London and New York 2002), s. 174E
5 Lindegren, Jan 1998, '"Om detta continuerar ett eller tu år till, må vi säga att vi har
vunnit land av androm och därutöver ruinerat vårt eget.' Expansionspolitik i 1600talets Sverige", i: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok (1998), s.
25, 28.
6 Lindegren (1998), s. 25.
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de gamla landsfänikorna successivt omvandlades till landskapsregementen,
vilka uppdelades i kompanier. 7
Efter bakslagen under Kalmarkriget, inleddes också en kostsam återupprustning och modernisering av flottan, Det gällde särskilt nybyggnation av
större, slagkraftigare örlogsfartyg. Detta var en militär nödvändighet, efter
som en förutsättning för expansionen på kontinenten var att man kunde
kontrollera kommunikationsvägarna över Östersjön. 8
Upprustningen och krispolitiken finansierades på olika sätt. De ständiga
krigen hade allt sedan 1560-talet medförde ett kraftig ökat skatteuttag ur
bondesamhället. De så gott som årligen återkommande extraskatterna kom
att permanentas i början av 1600-talet. Under 1610-talet tillkom ytterligare
extraskatter, främst Älvsborgs lösen, och en sista skärpning av kraven på
bondehushållen genomfördes kring 1620. Då verkar man ha nått taket för
vad som var möjligt att ta ut. 9
De ökade uttagen av skatter och manskap krävde att den statliga förvalt
ningsapparaten byggdes ut och moderniserades, så att resurserna kunde om
vandlas och användas för militära ändamål. Det hävdas ofta att det var just
den svenska statens förmåga att effektivt utnyttja rikets magra resurser som
utgjorde förutsättningen för den militära expansionen. Särskilt viktiga i det
här sammanhanget var de längder som fördes över befolkningen och dess

7

Petri, Gustaf, Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Första delen. Östgötafanikorna till och med år 1618 (Stockholm 1926), s. 413-421; Sveriges krig 1611—1632, bd
1. Danska och ryska krigen. Generalstaben (Stockholm 1936), s.104-109; Nilsson,
Sven A., "Från landsfänikor till landskapsregemente. Organisation och fälthistoria
till 1634", i: (red. Holm, T., m.fl.) Kungl. Upplands regementes historia (Uppsala 1958),
s. i8ff.
8 Börjesson, Hjalmar, Sjökrigsmaterial och skeppsbyggnad åren 1612-1679, i: (red.
Lybeck, O.) Svenska flottans historia: örlogsflottan i ord och bild från dess grund
läggning under Gustav Vasa fram till våra dagar. Bd I, 1521-1679 (Malmö 1942), s.
233^ Glete, Jan, Navies and Nations. Warships, Navies and State Building in Europé
amd America, 1500-1860. Volume One (Stockholm 1993), s. 133-138; Glete (2002), s.
200f.
9 Nilsson, Sven A., "Landbor och skattebönder: En studie av extraskatternas fördel
ning under 1500- och 1600-talen", i: dens, De stora krigens tid. Om Sverige som mili
tärstat och bondesamhälle (Uppsala 1990, [1977]), s. 31-39; Nilsson, Sven A., "Militär
staten i funktion", i: dens, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bonde
samhälle (Uppsala 1990, [1982]), s. 23of; Lindegren, Jan, "Den svenska militärstaten
1560-1720", i: Petersen, E.L. (red.), Magtstaten i Norden i 1600-tallet og de sociale
konsekvenser. Rapport til den XIX nordiske historikerkongres (Odense 1984), s. 118.
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tillgångar. Eftersom staten på så vis kunde skaffa sig kunskap och kontroll
över lokalsamhällets resurser. 10
På 1610-talet lades grunden för de förvaltningsreformer som under föl
jande årtionde skulle resultera i en fullt utbyggd kollegial organisation. Un
der kungens frånvaro 1613 kom instruktioner att utfärdas till kammaren
och kansliet, vars verksamhet då gavs en fastare form och som åtminstone
delvis gjorde befattningshavarna mer oberoende av personliga instruktioner.
Samtidigt blev kanslern den viktigaste befattningshavaren. Under ledning av
Axel Oxenstierna utarbetades flera kansliordningar under 1610-talet. Ären
den skulle nu sorteras systematisk under bestämda poster och sedan fördelas
på personalen. 11
An betydelsefullare var inrättande av Svea hovrätt 1614. Nu skapades en
ordning där att juridiska ärenden kunde överklagas till högre instans. Hov
rätten blev en fast kollegial korporation med drotsen i spetsen och med
detaljerade föreskrifter om hur dess arbete skulle organiseras. Det stadgades
hur många ledamöter den skulle bestå av och hur dessa skulle utses. Hov
rättens organisation fullbordades 1615, genom processordningen. Hädanefter
kunde man överklaga hovrättens dom till kungen själv. Nu reglerades inte
bara hovrättens årliga terminer, utan också mellan vilka klockslag sessionerna
skulle äga rum Denna detaljreglering kunde sedan ligga till grund för refor
meringen av andra delar av förvaltningen. 12
Intimt förknippande med krigsmaktens behov var upprättandet av de
första kända budgetförslagen för staten under år 1615 eller 1616. Det leder

10 Nilsson (1990, [1982]), s. 56-76; Nilssson, Sven A., "Imperial Sweden: Nation-Building, War and Social change", i: dens, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat
och bondesamhälle (Uppsala 1990, [1988]), s. 279^ Lindegren (1998), s. I4ff; Glete
(2002), s. i98f, 2ioff.
11 Edén, Nils, Den svenska centralregeringens utveckling till kollegial organisation i
början af sjuttonde århundradet (1602-1634) (Uppsala 1902), s. 99ff, 106-110, I2if;
Forssell, Nils, "Kansliet från Gustav II Adolf till år 1660", i: Wieselgren m.fl. Kungl.
Maj:ts kanslis historia. Del I. Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840
(Uppsala 1935), s. 2off.
12 Edén (1902), s. 102-106, ii3f; Petrén, Sture, Svea Hovrätt. Studier till 55o-årsminnet
(Stockholm 1964), 46-52; Lövgren, Anna-Brita 1984, "Stormaktstidens förvaltning organisationsförändringar och utvecklingslinjer", i: Ekstrand, G. (red.) Tre Karlar.
KarlX Gustav, Karl XI, Karl XII (Stockholm 1984), s. 68; Florén, Anders , "Nya roller,
nya krav. Några drag i den svenska nationalstatens formering", Historisk tidskrift (1987),
s. 511.
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utvecklingen mot en mer planmässig beräkning och Finansiell framförhåll
ning. Detta hade säkerligen ett samband med planerna för upprustningen,
och den ansatsen blir allt tydligare under de följande krigsåren. 13 Ytterligare
ett steg i samma riktning var uppsättandet av en kammarordning 1618. Även
kammaren kom nu i praktiken att organiseras som ett kollegium, arbetstider
fastslogs och den hierarkiska ordningen mellan över- och underordnade äm
betsmän fastställdes. 14
Avgörande för hela statsbyggnadsprojektet var att adeln och aristokratin
kunde göras delaktiga. Vasasönernas tid hade inte bara präglats av stridig
heter dem emellan. Följden blev också motsättningar mellan kungamakten
och adeln och då främst dess elit, aristokratin, som hade säte i rådet. Dra
matiska och blodiga händelser som Sturemorden och Linköpings blodbad
skapade misstro och fruktan. Men ännu viktigare var det faktum att vasa
sönerna helst omgav sig med lågättade sekreterare som var helt beroende av
kungen och att aristokratin på så vis stängdes ute från maktens centrum. I
och med Gustav II Adolfs trontillträde kom en reaktion mot det sena 1500talets maktutövning och aristokratin och adeln flyttade fram sina positioner. 15
Genom den kungaförsäkran som Gustav II Adolf tvingades godta vid sitt
trontillträde förbjöds han att stifta lag, börja krig, sluta fred, stillestånd eller
förbund utan ständernas och rådets medgivande. Året efter, 1612, tillskan
sade sig adeln nya privilegier som försäkrade dem om ensamrätten till högre
ämbeten, såväl militära som civila. Aristokratin skulle dominera den centrala
förvaltningen och de högsta posterna inom krigsmakten och adeln skulle ha
företräde framför ofrälse inom hela statsapparaten. Alla ämbetsmän skulle
skyddas från avsättning och bestraffning som inte hade sin grund i rättsliga
prövningar. De av adelns landbor som bodde inom en mil från sätesgården,
den s.k. frihetsmilen, befriades från extra skatter och utskrivningar. Säteri
erna och de närmast liggande landbohemmannen befriades helt från utlagor
till kronan.

13

Eden (1902), s. 116, 208, 229; Torstendahl, Rolf 1979, "Mellan normalstat och
fasta anordningar. Den medellånga finansplaneringens villkor i Sverige 1620-1680",
i: (red. Revera, M./ Torstendahl, R.) Bördor, bönder, börd i 1600-talets Sverige (Lund
1979), s. 261-264; Lindegren (1998), s. 25.
14 Edén (1902), s. i22ff, 2ioff, 2i9f.
15 Nilsson, Sven A., "Reaktionen mot systemskiftet 1611", i: dens. På väg mot reduk
tionen. Studier i svenskt 1600-tal (Stockholm 1964, [1950]), 58f; Glete (2002), s. 196.

69

Den svenska adeln var emellertid i ett internationellt perspektiv inte bara
fattig, utan även numerärt mycket fåtalig. År 1600 bestod den endast av 441
vuxna, manliga individer. Det säger sig självt att denna adel genom sin
blygsamma storlek var helt oförmögen att fylla det behov av ämbetsmän och
officerare som den nya staten hade. Detta problem löstes genom ett karriär
system där militära och civila ämbetsmän adlades när de hade nått en viss
grad i hierarkin. När statens behov av funktionärer stadigt växte, blev därför
även nobiliteringarna fler. 16
I takt med statens expansion öppnades alltså möjligheter till karriärer
och de allmänt förbättrade villkoren för jordägande kompletterades med be
löningar och stora donationer för dem som ansågs särskilt förtjänta eller oum
bärliga. Paradoxalt nog försvagades inte kungamakten av den här processen.
Istället blev adeln och aristokratin dess allierade. De ställde sin skicklighet
som militärer, ämbetsmän och diplomater, sin sociala prestige och auktori
tet, sina nätverk och sitt inflytande över lokalsamhälle och bönderna till
kungamaktens förfogande. 17
Detta skedde emellertid inte utan slitningar. Redan från år 1612 började
man från kungamaktens sida att dra in flertalet av adelns många förläningar.
Deras karaktär av nådevedermälen försvann och hädanefter beviljades de en
bart som vederlag för tjänst och de skulle dessutom stå i relation till tjänst
ens beskaffenhet. De kom alltså att fungera som en sorts lön. Den del av
adeln som fullt ut samarbetade med kungamakten kunde också ta del av det
ökade antalet kungliga frälsedonationer. Men även dessa gavs nu med vissa in
skränkningar i den adliga besittningsrätten. 18 I ett internationellt perspektiv
var motsättningarna efter Gustav II Adolfs trontillträde dock mindre all
varliga.
Men belöningar och, i viss mån, hot om bestraffningar var inte nog. När
den nya staten danades krävdes det att man kunde engagera de människor
som skulle verka inom den. Därför måste man förklara den goda nyttan och
nödvändiga av deras arbete. Språkliga handlingar av den typ som Rudbeckius
16 Elmroth, Ingvar, För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och
offentliga funktioner 1600—1900 (Lund 1981), s. 39, 42, 2iof.
17 Glete (2002), s. i98f.
18 Nilsson (1964, [1950]), s. 69-78, 82ff; Nilson, Sven A., "Från förläning till dona
tion. Godspolitik och statshushållning under Gustav II Adolf', i: dens, De stora krig
ens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle (Uppsala 1990, [1968]), s. 130,
13 6f, 141-146.
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predikningar utgör måste därför betraktas som en väsentlig och integrerad
del av statsbyggnadsprocessen. Han gav dessa ansträngningar en religiös ram.
Att skapa en ny stat framställdes som en viktig del av en religiös kamp och i
förlängningen som en förutsättning för undersåtarnas själars salighet.

Konfessionaliseringen
Inom nyare religionshistorisk forskning är man tämligen överens om att den
svenska reformationen inte var en händelse utan en utdragen process som
sträckte sig från 1520-talet och inte avslutades förrän med Uppsala möte
1593.19 Om man betraktar dessa religiösa förändringar som en process i vil
ken människors religiöst grundade identiteter (former av subjektivitet) om
danades, så är, det i framför allt tysk forskning vanliga, begreppet konfessionalisering på många sätt belysande.
I det begreppet försöker man fånga flera till varandra relaterade historiska
fenomen. För det första betraktas reformationen, motreformationen och den
"andra reformationen" (det vill säga kalvinismens utbredning under den se
nare delen av 1500-talet) som delar av samma process, vilken rymde sådana
"moderna" drag som individualism och rationalitet. För det andra skapade
konfessionaliseringen nya sociala grupper. Människor kunde nu identifiera
sig som katoliker, lutheraner eller kalvinister, snarare än som goda kristna i
största allmänhet. För det tredje stärkte konfessionaliseringen den politiska
centraliseringen. Furstarna i de framväxande tidigmoderna staterna använde
sig av religionen för att konsolidera sina territorier, de införlivade kyrkan i
den statliga byråkratin och genom den etablerade de en striktare kontroll av
sina undersåtar. 20

19 Se exempelvis Andrén, Åke, Svensk kyrkohistoria 3. Reformationstid (Stockholm
1999), passim.
20 Hsia, R. Po-Chia, Social Discipline in the Reformation: Central Europé 1550—1750
(London and New York 1989), s. 3; Schilling, Heinz, "The Reformation and the Rise
of the Early Modern State", i: J.D. Tracy (red.), Luther and the Modern State in
Germany (Kirksville, Mo. 1986), passim; Schilling, Heinz, Religion, Political Culture
and the Emergence of Early Modern Society. Essays in German and Dutch History
(Leiden, New York and Köln 1992), s. 2o8ff. Det verkar för övrigt som om kon
fessionaliseringen inte, som man ofta föreställer sig, begränsades till de tre ovan
nämnda konfessionella inriktiningarna. I biskopsdömet Lviv i nuvarnade Ukraina
genomfördes konfessionaliseringen under andra hälften av 1600-talet inom ramen
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Rent praktiskt innebar konfessionaliseringen skapandet av religiösa ideo
logier och institutioner. Det inbegrep författandet av bekännelseskrifter som
avgränsade de olika trosuppfattningar från varandra, utformningen av en
konfessionell liturgi och inrättandet av skolor och universitet för utbildning
av prästerskap. Inte minst betydde utvidgningen av kyrkotukten en utökad
kontroll och disciplinering av både prästerskap och församlingar. Det senare
skedde genom olika visitationer och förhör och, särskilt i Sverige, genom att
prästerskapet förde längder och kontrollerade församlingsbornas kyrkliga och
sedliga liv. 21
Det mer eller mindre oförtäckta inkorporerandet av kyrkan i den statliga
byråkratin innebar att furstarnas makt stärktes, eftersom de kunde tillgodo
göra sig såväl kyrkans resurser som dess olika kompetenser. Det kan beteck
nas som ett avgörande steg i den tidigmoderna statsbyggnadsprocessen. När
avgränsade konfessionella identiteter skapades gav det upphov till en politisk
och social dynamik som kunde verka såväl integrerande som leda till kon
flikter. 22 Om de konfessionella och politiska gränserna sammanföll, tog sig
de religiösa och politiska identiteterna samma uttryck. Att bekänna sig till
en viss konfession innebar då att underkasta sig fursten. För furstarnas del
blev enighet i religionen ofta samma sak som att framgångsrikt hävda över
höghet inom sina länder. Gentemot yttre fiender av annan konfession blev
försvaret av den rätta läran i stor utsträckning synonymt med att med va
penmakt hävda sina gränsers integritet. Det var dock inte alltid som de kon
fessionella och politiska gränserna sammanföll. Om så inte var fallet, kunde

för den unierade eller grekisk-katolska kyrkan, se Wawrzeniuk, Piotr, Confessional
Civilising in Ukraine. The Bishop Iosyf Shumliansky and the Introduction of Reforms in
the Diocese of Lviv 1668—iyo8 (Huddinge 2005). I Preussen använde sig kungamakten
under 1700-talet på liknande vis av pietismen i sina ansträngningar att bygga en
effektivare stat, se Gawthrop, Richard, Pietism and the Making of Eigthteenth Century
Prussia (Cambridge 1993).
21 Hisia (1989), s. 4f; Schilling (1986), s. 2/ff; Schilling (1992), s. 232ff; Holmquist,
Hjalmar, Svenska kyrkan under Gustav II Adolf 1611—1632 , band IV:1, Svenska kyrkans
histori (Stockholm 1938), s. 93-99, 184^ 245ff, 364-370; Petrén, Erik, Kyrka och
makt. Bilder ur svensk kyrkohistoria (Lund 1990), s. 104-122, 142-148; Montgomery,
Ingun, Sveriges kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid (Stockholm 2002), s. 90-93.
22 Schilling (1986), s. 21-27; Schilling, Heinz, "Between the Territorial State and
Urban Liberty: Lutheranism and Calvinism in the County of Lippe", i: Hsia, R. P.Ch. (red.) The German People and the Reformation (Ithaca and London 1988), s. 276^
Schilling (1992), s. 210.
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konfessionaliseringen innebära att furstarna måste hantera en grupp fromma
undersåtar som inte alls såg dem som den förmedlande länken mellan den
himmelska och den världsliga ordningen, utan som snarare betraktade dem
som ett hot mot sina själars frälsning.
Användningen av begreppet konfessionalisering får också konsekvenser
för periodiseringen av de religiösa förändringarna under tidigmodern tid.
Den tyske historikern Heinz Schilling har utskiljt fyra faser i konfessionaliseringsprocessen inom det tyska riket. Den första omfattar tiden från sent
1540-tal till 1560-talets slut, vilket var den tid då konfessionerna tog form,
konsoliderades och knöts till specifika territorier. Sedan religionsfreden i
Augsburg 1555 hade man en tämligen väl fungerade pragmatisk tolerans,
men därefter ökade de konfessionella motsättningarna. Den andra fasen ut
görs av 1570-talet och är en övergångsperiod som präglas av hårdnande
motsättningar. Särskilt gäller det stridigheterna inom protestantismen mel
lan lutheraner och kalvinister. Under den tredje fasen, mellan 1580-tal och
1620-talet, kulminerade de konfessionella motsättningarna och ledde fram
till utbrottet av 30-åriga kriget. Perioden karakteriseras bland annat av en
eskatologiskt färgad polemik. Den sista fasen, slutligen, från 1620-talet och
framåt kännetecknas av att konfessionella motsättningar minskar i betydelse.
Detta under inverkan av religionskrigets fasor och westfaliska fredens be
stämmelser. 23
Med viss modifiering torde den periodiseringen också kunna tillämpas
på samma process inom det svenska riket. Den viktigaste skiljelinjen inträffade
alltså under 1570-talet. I Sverige kom då Johan III:s förmedlingsteologiska
strävanden att utgöra starten för hårdnande konfessionella strider, vilka sam
manföll med vasasönernas politiska maktkamp. 24
Rudbeckius höll alltså de här predikningarna under den tredje fasen. En
period som utmärktes av våldsamma konfessionella motsättningar. I 1610talets Sverige hade kampen om kronan mellan Karl IX och Sigismund fått
en direkt fortsättning i kriget med Polen. Såväl Karl IX som Gustav II Adolf
legitimerade sitt maktinnehav med att de var den rätta trons beskyddare.
Samtidigt framhölls enigheten i religionen som en förutsättning för inrikes
fred och samhällets fortbestånd. Det gjordes ingen skillnad mellan religion
23

Schilling (1992), s. 210, 217-232. För en något annorlunda periodisering, se Hsia
(1989), s. I74ff.
24 Andrén (1999), s. 162-177.
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och politik; en luthersk bekännelse uppfattades som en förutsättning för tro
het mot kung och fädernesland. Vid riksdagen i Örebro höll Gustav II Adolf
ett tal till ständerna där han varnade dem för att förlita sig på avtal ingångna
med "konung Sigismundo, som icke allenast sjelff är ond, utan låter regera
sig aff det diefwuls partijet the Jesuiter". 25 Samtidigt underströk han att
Sigismund, polackerna och jesuiterna hotade "wår Christeliga troosfrihet, wår
lekameliga wälfärd och riket för yttersta undergång", men att varken kungen
i Polen eller någon annan potentat hade något att hämta om "Sweriges män
äro eense, sin öfwerhet lydige, och alla beflijta sig der om, det rijket må förswarat blifwa". 26 Vid samma riksdag förbjöds katolicismen i riket. Katoliker
definierades som förrädare och anhängare till Sigismund och kunde beläggas
med dödsstraff. 27

Johannes Rudbeckius
Hovpredikanten och sedermera biskopen i Västerås, Johannes Rudbeckius,
framstår otvivelaktigt som ena av sin tids viktigaste kyrkliga företrädare. Han
föddes 1581 och var son till en skrivare. Efter studier i trivialskolor i Örebro
och Strängnäs skrevs han in vid Uppsala universitet 1598. Tre år senare kom
han till universitetet i Wittenberg, där han 1603 förvärvade magistergraden. 28
Han återkom till Uppsala året därpå och tillträdde en professur i mate
matik. Ämnet förstods i mycket vid bemärkelse och Rudbeckius förmedlade
även undervisning i ämnen som astronomi, meteorologi och fysik, och inte
minst i logik. Dessutom antog han privatstudenter i latin och grekiska. Under
åren 1607 till 1609 återvände han till Wittenberg för ytterligare studier,
främst språk och teologi. Vintern 1609/10 kom han tillbaka till Uppsala och
en professur i hebreiska. Två år senare blev han professor i teologi. Förutom
sin ordinarie undervisning grundade han ett privat kollegium, där han gav

25

Tal till Ständerna vid öppnandet af riksdagen i Örebro den 28 Jan. 1617, Konung
Gustav IIAdolfs skrifter (utg Styffe, C. G.) (Stockholm 1861), s. 146.
26 Tal till Ständerna vid öppnandet af riksdagen i Örebro den 28 Jan. 1617, Konung
Gustav IIAdolfs skrifter, s. 150.
27 Holmquist (1938), s. 128-133; Montgomery (2002), s. 7of.
28 Scheffer, Henrika, Johannes Rudbeckius. En kämpagestalt från Sveriges storhetstid
(Stockholm 1914), s. 5-18; Sellberg, Erland, "Rudbeckius, Johannes", Svenskt biogra
fiskt lexikon, bd 30 (Stockholm 2000), s. 631.
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omfattande undervisning. Den här tiden kom att präglas av hans konflikt
med Johannes Messenius. Konflikten hade både religiösa, filosofiska och
politiska inslag. Det kom till våldsamma uppträdanden mellan anhängare
till de båda professorerna och verksamheten vid universitetet hotades att helt
lamslås. 29
Det hela mynnade ut i att både Rudbeckius och Messenius 1613 avlägs
nades från universitetet. Den förre kallades till tjänsten som hovpredikant
och det är alltså i den egenskapen som han höll de här undersökta predikning
arna. Som sådan ålåg det honom främst att tjäna som kungens predikant
och själasörjare. Därför befann han sig i regel i kungens närhet, om så denne
befann sig i fält, på resor inom landet eller residerade på Stockholms slott.
Rudbeckius verksamhet inskränktes emellertid inte till det. Från 1615 ar
betade han med en revidering av den gamla bibelöversättningen. Uppenbar
ligen stod han själv för större delen av det redaktionella arbetet, vilket resul
terade i att den så kallade Gustav Adolfsbibeln utgavs av trycket år 1618.30
Det händelserika året 1617 hölls den första teologie doktorspromotionen
i Sverige, med vilken man från statsmaktens sida ville manifestera att den
inhemska lutherska ortodoxin inom teologin kunde mäta sig med sina kon
tinentala motsvarigheter. Rudbeckius var då en av fyra teologer vars bildning
man ville framhäva. 31
År 1619 blev Rudbeckius så utnämnd till biskop i Västerås stift. En post
som han skulle behålla fram till sin död 27 år senare. Det var som nitisk stifts
chef och kyrklig organisatör som han hade sin huvudsakliga gärning. I an
slutning till Västerås domkyrka grundande han 1623 rikets första gymna
sium, där en för sin tid ganska avancerad undervisning bedrevs. År 1632
inrättades även en flickskola. För prästernas fortbildning hölls prästmöten
och synoder. Han anskaffade ett boktryckeri och en bokhandel som komp
lement till stiftsbiblioteket, initierade omfattande restaureringar och nybyg
gen av stiftets kyrkobyggnader och inrättande sjuk- och fattighus. Han äg
nade sig även åt en viss publicistisk verksamhet. Störst vikt lade han dock

29

Hall, B. Rudolf 1911, Johannes Rudbeckius {Ner.): en historisk-pedagogisk studie: 1
(Stockholm 1911), s. 38-44, 48-60, 64-80; Holmquist (1938), s. 115-126; Lindroth, Sten,
Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden (Stockholm 1975), s. i6ff, 8zfF, 128-132; Sellberg
(2000), s. 631-634.
30 Scheffer (1914), s. 45f.
31 Hall (1911), s. 80-84; Holmquist (1938), s. I45ff; Lindroth (1975), s. 80.
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på kyrkotukten. Bland annat utgav han en rad stiftsstadgor som tidvis grep
djupt in i människors vardagliga liv. Själv företog han ständiga visitationer
där han förhörde sig om prästernas och församlingarnas sedliga beteende,
utfärdade domar och delade ut bestraffningar. För att upprätthålla kyrko
disciplinen krävde han också att prästerna skulle föra längder över befolk
ningen i ett stort antal ärenden, varför Västerås stift blev föregångare på folk
bokföringens område. 32
Kyrkopolitiskt verkade han för kyrkans, och då i första hand biskoparnas,
relativa oberoende gentemot staten. Han motsatte sig kraftfullt inrättandet
av en kyrklig överstyrelse, consistorium generale, i vilken höga världsliga äm
betsmän skulle ha fått det avgörande inflytandet. 33
Efter Gustav II Adolfs död kom Rudbeckius att bli ledande för ständeroppositionen. Han ifrågasatte delvis förmyndarregeringens legitimitet och
han verkade på riksdagen mot fortsatt krigföring i Tyskland. Han hävdade
vidare, om än indirekt, att eftersom prästerna var de främsta uttolkarna av
Guds ord och sanningen, så var det också deras uppgift att övervaka staten
och den politiska ordningen. Detta gjorde att han framstod som politisk
motståndare till Axel Oxenstierna, vilket ledde till en offentlig detronisering
och att han trots en ledande ställning inom prästeståndet aldrig kom att ut
nämnas till ärkebiskop. 34 Rudbeckius var en kungens man. Under kungens
livstid fann han det möjligt att samtidigt företräda kyrkan och kungamakten.
Han gick aldrig emot Gustav II Adolfs politik, medan han uppenbarligen
inte hade samma respekt för Axel Oxenstierna.

Predikosamlingen
De aktuella predikningarna samlades och publicerades i form av en postilla
av Rudbeckius söner på 1680-talet under titeln Beatum Regis Sceptrum. Felix
Populi Regimen. Thet är Wälsignat Konunga Regemente Eller Lyckelig Folk
styrelse. Ursprungligen var de olika predikningarna så kallade veckopredik
ningar, som tillkom utöver de vanliga söndagsgudstjänsterna. Vanligen hölls
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Hall (1911), s. 85-95; Scheffer (1914), s. 68-82; Holmquist (1938), s. 351-355, 364-378;
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33

Holmquist (1938), s. 223-237; Sellberg (2000), s. 635^ Montgomery (2002), s. 72ff.

34

Runeby (1962), s. 279-288; Petrén (1990), s. 128-132; Sellberg (2000), s. 636.

76

de på onsdagar eller fredagar. 35 De kom att hållas tämligen oregelbundet
mellan två och åtta gånger per år. Vid fyra olikaätillfällen gick det mellan sju
månader och ett år mellan predikotillfällena. Kontinuiteten kunde dock i
viss mån upprätthållas genom att åhörarna i stort var de samma. Vid inte
mindre än 26 tillfällen sägs uttryckligen att kungen själv var närvarade.
Postillan har tidigare behandlats av forskningen, och då har det ibland
hävdats att Rudbeckius följde kungen i fält och att predikningarna därför
skulle ha karaktären av fältpredikningar. 36 De flesta hölls dock i Stockholm,
medan bara ett mindre antal hölls under fälttågen. 37
Formellt sett är predikningarna uppbyggda på ett likartat sätt. Först
kommer den bibeltext över vilken predikan hölls, rubricerad textus. På detta
följer rubriken exordium. Det avsnittet innehåller oftast en sammanfattning
över den närmast föregående predikan i serien, något som måste ha varit
nödvändigt för att friska upp åhörarnas minne, med tanke på den långa tid
som ibland förflöt mellan predikotillfällena. Under samma rubrik ingår även
en disposition över den aktuella predikan. Efter det följer en noggrann ge
nomgång av bibeltexten, där svåra ställen förklaras och dess rätta mening
fastslås. Dessa avsnitt kallas pars /, II eller III, allt efter hur predikan är dis
ponerad. Efter varje del {pars) följer i punktform de lärdomar man ska dra
av de olika textställena. Ofta bestyrks dessa av citat från andra delar av Bibeln,
men det förekommer också att apokryferna och antika författare får tjäna
som auktoriteter. Dessa avsnitt rubriceras doctrinae /, //eller III.
Ett källkritiskt problem är den långa tid som förflöt mellan det att predik
ningarna hölls och deras utgivning. I postillan anges inte tryckåret, men med
största sannolikhet utgavs den, som redan nämnts, någon gång under 1680talet. 38 Frågan som inställer sig är då om Rudbeckius söner har utsatt faderns
35

Lindberg, Gustaf, Johannes Rudbeckius som predikant (Stockholm 1927), s. 22E
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37 Nummer 1-3 hölls på slottet i Narva 1614 och nr 13-16 i fältlägret i Plesko [Pskov]
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38 1 inledning finns en dedikation till Karl XI och en annan till drottning Ulrika
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manuskript för hårdhänt redaktionell bearbetning eller rent av strukit eller
skrivit om delar av det. I så fall skulle det få viktiga konsekvenser för tolk
ningen av predikningarna. Dess politiska och ideologiska sammanhang skulle
då inte bli 1610-talets svenska rike, utan 1670-80-talens. Kontexten skulle då
inte utgöras av Gustav II Adolfs och Axel Oxenstiernas ambitioner att skapa
en stark och enad stat för yttre militär expansion, utan istället av skånska
kriget, reduktionen och skapandet av indelningsverket.
Det finns emellertid ingenting i sönernas förord eller i själva predikning
arna som tyder på det. Däremot finns det textställen som tyder på motsatsen,
vilket bland annat ska påvisas nedan. Predikningarnas längd är sådana att de
mycket väl skulle kunna läsas upp inför en församling. Tryckta och bearbe
tade predikningar var under 1600-talet ofta kraftigt utvidgade och ibland
fullständigt översållade med hänvisningar till andra bibelställen. Så ser dock
inte predikningarna i den här postillan ut.
Det måste dock framhållas att predikningarna var tänkta att fungera på
olika vis vid de båda tidpunkterna. Det gäller då främst den publik de rikta
des till. Under 1610-talet hölls predikningarna inför en exklusiv skara med
kungen i spetsen för de främsta civila och militära befattningshavarna. De
måste då betraktas som tilltal med syftet att såväl direkt påverka politikens
huvudsakliga inriktning som det sätt på vilket samma politik implementerades av de ledande ämbetsmännen. När predikningarna ett sjuttiotal år senare
trycktes i form av en postilla riktades de till en betydligt bredare publik.
Man kan då tänka sig att de skulle läsas innantill eller kanske högt inför en
publik, men i första hand var de avsedda att ligga till grund för andra pre
dikningar. De kom då att utgöra ett tilltal vars tyngdpunkt hade förflyttats
till att i mer allmänna ordalag tala för ett stärkande av kungamakten och om
hur såväl ämbetsmän som undersåtar skulle förhålla sig till makten och dess
utövning. 1610-talet präglades av försöken att skapa enighet inom den eko
nomiska, sociala och politiska eliten, det vill säga i första hand adeln, och av
kraftfull militär expansion. 1680-talet, däremot, kännetecknas av motsätt
ningar inom eliten och av en mogen militärstat i ekonomisk kris. Det som
förenar de båda perioderna, och som möjligen gör att predikosamlingen kan

tryckta arbeten, vilka författats eller utgivits av medlemmar av släkten RudbeckiusRudbeck samt handla om dem eller deras skrifter (Stockholm 1918), s. 76.

78

fungera på ett likartat vis vid båda tillfällena, är kriget som drivkraft för
kunglig maktexpansion.

Ideologiska tilltal
När Rudbeckius predikningar betraktas som ideologiska tilltal innebär det
att man inte nöjer sig med att förstå hans utsagor som en samling normer
eller handlingsrekommendationer. Istället tar man fasta på att identiteter,
eller med ett bättre begrepp, människors subjektivitet, konstrueras genom
språklig interaktion. Detta kan ske mer eller mindre medvetet genom att
människor i samverkan kommenterar, diskuterar och funderar över sin si
tuation. Verkligheten är inte direkt tillgänglig, utan man närmar sig den ge
nom en tankeprocess, och därmed genom språket. Orden formar människan.
Föreställningar om vem man är, hur verkligheten ser ut och vilken ställning
man har i världen, tillägnar man sig genom språket och genom att på ett
språklig vis tolka handlingar. 39
Det språkliga material med vars hjälp detta sker kallas alltså här för ideo
logiska tilltal. Dessa har inte något bestämt innehåll, utan de definieras uti
från sin funktion. När ideologiska tilltal fungerar på ett idealt vis, så fram
står de som självklara och odiskutabla. De visar på hur saker och ting "är"
och "hur man gör". På samma vis är de som effektivast när de accepteras som
uppenbara och obestridliga sanningar. Man kan uttrycka det så att de ideo
logiska tilltalen "anropar" människor i deras egenskap av subjekt. Om man
accepterar dem kommer man att, medvetet eller omedvetet, säga för sig själv
någonting i stil med "ja, så är det", "ja, så går det till" eller "ja, sådan är jag".
På så vis kommer människors identitet, deras uppfattning om världen och
om vad som är gott och möjligt att struktureras. Detta sker givetvis inte på
något automatisk eller passivt vis. Genom att man ständigt interagerar med
sin omgivning så skapar och reproducerar man sig själv och andra. På ett
medvetet eller omedvetet sätt kommer man att internalisera de ideologiska
tilltalen, göra dem till sina egna och föra dem vidare. Givetvis kommer en
hel del av de ideologiska tilltalen att avvisas. Hur de tas emot är till en del
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beroende av olika individers psykiska eller mentala disposition. Men detta
torde i sin tur till stor del bero på den sociala miljö som de verkar i. 40
Det är i och genom de ideologiska tilltalen som människor konstitueras
som socialt handlande subjekt. Med deras hjälp blir man dels kvalificerad
för att fylla en viss samhällelig funktion, och dels kommer man samtidigt att
underkastas den samhälleliga ordning som funktionen kräver. På så vis är de
ideologiska tilltalen ägnade att skapa en viss typ av handlingsberedskap, sna
rare än att främja en viss typ av intellektuella ståndpunkter eller ett bestämt
sätt att tänka. Även om det förra givetvis inte utesluter det senare. 41
De ideologiska tilltal som utgår från olika typer av makthavare är till stor
del medvetet utformade och de utgör en viktig del av själva maktutövningen.
När materiella resurser koncentreras kommer också kommunikativa resurser
att koncentreras. Vanligen står också olika typer av institutioner till makt
havarnas förfogande. På så vis kan en större eller mindre del av de överallt
förekommande ideologiska tilltalen styras i den riktning som den eller de
grupper som dominerar statsapparaten önskar. Maktutövningen kommer då
legitimeras genom förklaringar om varför den är nödvändig, nyttig och rätt
vis. Men i första hand kommer man då från de maktägande gruppernas sida
att försöka styra de underlydandes identitet i en för dem fördelaktig riktning.
I Sverige på 1610-talet hade statsbyggnadsprocessen och konfessionaliseringen givit kungamakten tillgång till kommunikativa resurser som vida
översteg dem som de mäktigaste adelsläkterna eller olika lokala gemenskaper
förfogade över. Genom sina kyrkliga och civila ämbetsmän nådde kungen ut
i hela riket och, med få undantag, till alla sina undersåtar. Det innebar gi
vetvis inte att undersåtarna internaliserade överhetens hela världsbild. Till
skillnad från dagens samhälle med dess utbud av massmedier, så artikulera
des under 1600-talet de allra flesta ideologiska tilltal inom ramen för en levd
gemenskap, eller om man så vill inom lokalsamhället. Människors subjekti
vitet formades främst genom en vardaglig interaktion inom hushållet, byn,
släkten, godset, församlingen, socknen, häradet och kanske ytterligare några
instanser.
Den metod som används i den här studien är helt enkelt att sortera de
olika ideologiska tilltalen i Rudbeckius predikningar under vissa rubriker.
40
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Dessa kategorier utgörs av empiriska generaliseringar och som sådana ska de
ses som del av undersökningens resultat. Samtidigt är kategorierna logiskt
kopplade till varandra på ett sätt som på ett teoretiskt plan visar hur olika
ideologiska tilltal griper in i och förstärker varandra.
Den första kategorin handlar om hur predikanten beskriver Gud och
världen och hur han etablerar Bibeln som auktoritet för hur samhället ska se
ut och hur makten ska utövas. De här ideologiska tilltalen är av en existentiell
typ och de är av avgörande politiska betydelse eftersom de upprättar en direkt
koppling mellan en allomfattande utomjordisk ordning och den konkreta
kungliga maktutövningen. De här tilltalen har sammanförts under rubriken
Världen: Gud, Bibeln och den syndiga människan.
Till de viktigaste ideologiska tilltalen hör de som har sorterats in under den
andra kategorin. De handlar om att forma människors identiteter på ett sätt
som stämde överens med de politiska och religiösa ambitioner som hovpre
dikanten och kungamakten hyste. Genom de här tilltalen kopplas mer exis
tentiella utsagor om Gud och människan till en konkret form av maktutöv
ning. Sådana ideologiska tilltal har samlats under rubriken Identiteter: vi och
de andra.
Den tredje formen av ideologiska tilltal handlar om hur Rudbeckius ut
ifrån de bibliska berättelsernas auktoritet beskriver den ideala relationen
mellan kungen och hans undersåtar. Ur predikotexterna härleder predikanten
dels orsakerna till att överheten är en god och nödvändig inrättning, dels vilka
egenskaper kungen måste besitta för att kunna utöva sin makt på ett rättvist
och gott sätt. Här sätts fursten i centrum och det hans sätt att förhålla sig till
sin makt och sina rättigheter och skyldigheter som behandlas. De här tilltalen
har sammanförts under rubriken Makten: den goda överheten.
För det fjärde ger hovpredikanten en mängd tämligen konkreta anvis
ningar om hur överheten ska utöva sin makt. Den kategorin kan i sin tur
delas upp i statsmaktens viktigaste funktioner, vilka alla reformerades och
byggdes ut under det här avgörande skeendet av statsbyggnadsprocessen. För
det första gäller det kungens och statsmaktens förmåga att finansiera sina
funktioner. Sådana tilltal har sorterats in under rubriken Praktiker: beskatt
ningen. Rudbeckius menade att skatteintäkterna främst skulle användas till
att skydda riket och dess inbyggare från dess fiender. Hans anvisningar om
hur försvaret av riket skulle organiseras och med vilka medel det fick ske har
här sammanförts under rubriken Praktiker: kriget. Kungen skulle emellertid
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även föra sitt svärd mot inre fiender och upprätthålla ordningen i samhället.
Föreskrifter om hur detta skulle ske har här samlats under rubriken Praktiker:
rätten. Enligt hovpredikanten var dock kungens viktigaste uppgift att upp
rätthålla den sanna religionen. Tilltal som undervisar om hur detta skulle ske
har sammanförts under rubriken Praktiker: kyrkan.
De ideologiska tilltalen i de här predikningarna utgjordes emellertid inte
enbart av anvisningar och legitimering av kungens personliga maktutövning.
En väsentlig del bestod av instruktioner till och moraliskt uppbyggelse för per
sonalen inom den framväxande statsapparaten. Sådana tilltal har sammanförts
under rubriken Redskapen: ämbetsmännen.
Slutligen riktar sig Rudbeckius ibland direkt till dem som utsätts för makt
utövningen. Föreskrifter om hur de ska förhålla sig till överheten har samlats
under rubriken Lydnaden: undersåtarna.
Den logik som undersökningen på så vis frilägger är till stor del en re
konstruktion. Det innebär att själva logiken inte direkt står att finna i käll
materialet och heller knappast kan ha framträtt på så vis för Rudbeckius
åhörare, särskilt inte med tanke på att det ofta kunde gå månader mellan de
olika predikotillfällena. Vad den här metoden frilägger är emellertid just det
faktum att det fanns logiska kopplingar mellan de olika ideologiska tilltalen,
och att dessa kopplingar var av stor betydelse. Åhörarna bör alltså inte i första
hand ha uppfattat tilltalen i dess egenskap av isolerade argument, tagna var
för sig. Istället finns det i varje predikan logiska referenser och kopplingar till
den här frilagda helheten. Predikningarna var dock inte avsedda att tala till
förnuftet på samma vis som en akademisk undersökning. Den sammantagna
effekten bör ha varit att de ideologiska tilltalen utgjorde ett system där exis
tentiella föreställningar om Gud, uppenbarelsen och nåden hörde samman
med den politiska och sociala ordningen.

Världen: Gud, Bibeln och den syndiga människan
Det inte möjligt att förstå hovpredikantens ideologiska och politiska förkun
nelse lösryckt ur sitt religiösa sammanhang. På samma vis torde det vara
svårt att förstå hans religiösa förkunnelse utan dess politiskt -ideologiska ladd
ning. Det är just den nära kopplingen till existentiella värden och det fak
tum att de ideologiska tilltalen placeras inom en religiös tolkningsram, som
ger budskapet dess styrka. Om åhörarna accepterar tilltalen, så blir det möjligt
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för dem att förstå sig själva som människor med en sann gudstro, och som
därmed kunde känna sig försäkrade om att stå i rätt relation till den kosmiska
ordning som hade Gud som yttersta garant.
Det var tron, förtröstan på Guds nåd och övertygelsen om att Bibeln ut
gjorde den oförfalskade uppenbarelsen som gav auktoritet och mening åt
Rudbeckius utsagor om hur makten skulle utövas och samhället organiseras.
Med tanke på att den valda predikotexten, Gamla Testamentets Samuels
böcker, uttryckligen handlar om det judiska folkets första kungar och deras
relation till Gud är det också naturligt att det är människors relation till Gud i
Hans egenskap av laggivare som står i centrum, medan den del av budskapet
som handlar om förlåtelse och frälsning helt kommer i bakgrunden.
Gud framställs här som den som har skapat allt och givit allt naturliga or
saker. Människorna har att hålla sig till de av Honom givna orsakerna, men
Han kan själv bryta orsakskedjorna. Därför ska man frukta och förlita sig på
Gud och inte på de medel som Han använder sig av. Däremot vill Gud att
man ska bruka de medel som är för handen. 42
Må någon säya/ regerar GUD således all ting och intet skeer uthan hans
Willie? så är thet bäst at wij intet eller lijtet taga oss före/ ty thet är lijka
mycket/ hwad wij giöra/ så går äntå thet allena fram/ som han will. Ney
ingalunda/ uthan GUD will/ at hwar och en skall arbeta flijtigt i sitt Kall/
och giöra thet GUD honom befallt hafwer 43

Herren kan inte mätas med mänskliga mått och är därför omöjlig att förstå,
menade hovpredikanten. Han är alltid närvarande och tiden existerar inte på
samma sätt för Honom. Redan när den första människan hade skapats visste
Gud redan allt om alla efterkommande. 44
Herren regerar inte bara höga ting, utan även de små och obetydliga. Allt
som sker har ytterst Guds vilja som orsak. Om det händer oss något gott, så
kommer det av Herrens godhet och barmhärtighet. Om det däremot veder
fars oss något ont, så är det som straff för våra synder och för att mana oss till
bot och bättring. 45

42 Concio VIII, Stockholm 28/4 1615, BRS, s. 117; Concio XIII, fältlägret i Plesko
16/8 1615, BRS, s. 191; Concio XVI, fältlägret i Plesko 13/9 1615, BRS, s. 238f.
43 Concio VII, Stockholm 21/4 1615, BRS, s. 94.
44 Concio XXV, Stockholm 4/9 1618, BRS, s. 362f.
45 Concio VIII, Stockholm 28/4 1615, BRS, s. 117.
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Gud kan inte ångra sig, känna vrede eller andra affekter. När Skriften
säger så, framhöll Rudbeckius, är det enbart i pedagogiskt syfte, så att män
niskor lättare ska förstå. Med det menas då bara att Han ändrar sitt hand
lande. I detta ligger ingen ostadighet eller förändring. Herren håller alltid sina
löften, även om det kan ta tid innan de infrias. Han glömmer varken synder
eller goda gärningar. Gud är inte bara en fruktansvärd hämnare; han är ock
så barmhärtig. För några gudfruktiga människors böners skull kan Han vara
barmhärtig mot tusenden. Hans oryggliga vilja är dock att göra den gott
som älskar honom och att straffa den som bryter mot Hans lag. 46
Detta förhållande visas av det öde som drabbade Israels grannfolk amalekiterna. Genom Samuel befallde Gud Saul att överfalla och utrota dem. Det
kan ju tyckas att det skulle vara emot Guds egna ord att överfalla och utrota
ett helt folk. Men, förklarar hovpredikanten, amalekiterna hade 400 år tidi
gare fört krig mot Israel och försökt hindra dem att nå Kanaan. Gud skulle
nu straffa dem för att de framhärdade i synd och avguderi generation efter
generation. Eftersom barnen här var oomvända ärvde de föräldrarnas synd
och straffet blev alltså fruktansvärt. Saul besegrade amalekiterna och massak
rerade dem alla. Men mot Guds uttryckliga befallning skonades en del av
deras får och boskap. Här framhåller Rudbeckius att Herren visserligen har
sagt att man ska visa nåd och älska sin fiende. Man ska emellertid älska Gud
och hans befallningar än mer och inte vara mer barmhärtig än Herren själv. 47
Israels folk var privilegierat på ett sätt som människor inte är efter det
nya förbundets inrättande. Gud talade direkt till deras profeter, gav tecken
och gjorde underverk så att de fick veta Hans vilja. Nu görs inte längre den
åtskillnaden mellan folken, hävdade predikanten, och Guds vilja finns uppen
barad i Skriften. Men eftersom människorna är syndare och inte följer Hans
bud, så har Herren sänt sin son till jorden för att ta på sig deras synder. Bara
i tron på Jesus kan man få syndernas förlåtelse, evigt liv och salighet. Därför
ska man hålla sig till Skriften och inte vänta sig några nya underverk. 48
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Rudbeckius betraktar Bibeln som Guds oförfalskade uppenbarelse. Det
framkommer med all önskvärd tydlighet i den sista av postillans predikning
ar, vilken tillika utgjorde hans avskedspredikan som hovpredikant.
Nw så är then Heliga Skrifft then endasta Regula och Rättesnöre effter hwilket wij troo och lefwa skole/ icke allenast hwar privat för sigh: uthan och
ther effter Konungar, Förstår och andra Öfwerheetz Personer sitt allmenneliga Embete förstå skola ... här warder föreskrifwit/ huru en Ofwerheet skall
regera sina Undersåtare/ Landh och Folk. Huru undersåtarena skola låta regera
sigh aff sijn öfwerheet/ huru Lärare skola förehålla sigh i sitt Embete/ och
Åhörare ther emot. Huru en Husfader skall regera sijn Barn och Tienstfolk;
Och huru Barn och Tienare skola ställa sig emot theras Föräldrar och Herrar.
Huru Krigsmän/ Kiöpmän/ Embetsmän unge och Gamble/ Man och Qwinna/ Fattige och Rijke/ skola sigh ställa ... Then Heliga Skrifft är icke alle
nast/ en Book för Präster/ uthan thet är och en Regementsbook/ en Huustafla/ en Skiepsrätt/ Krigzartiklar; en Bordslag/ en Resebook/ en Lagbook/
en Läkiarebook ther allahanda Menniskior och Stånd skola sigh öfwa uthi/
att ther effter sigh rätta och ställa 49

Bibelns utsagor uppfattas alltså som absoluta sanningar. Så hade predikanten
exempelvis räknat ut att syndafloden inträffade år 1656 efter världens ska
pelse. 50 Med en sådan inställning blir det bästa sättet att belägga sanningen i
sin tolkning av en viss bibeltext att hänvisa till andra bibelställen.
På så vis förklarar han det judiska folkets synd när de vände sig till pro
feten och domaren Samuel för att begära en kung som kunde leda dem mot
deras fiender. Synden bestod i den otro de visade när de inte litade på att Gud
skulle hjälpa sitt utvalda folk. Detta beläggs med Romarbrevet 14:23: "hvad
som hälst icke skeer af Troon thet är synd", Jeremia 17:5: "Förbannat wari
the som sätter sitt Hopp på Menniskior och Kiött til sin Arm", samt ett inte
närmare angivet citat: "Alla thina Fasta Städer äro som ett Fikona-Träd med
mogen Fikon, när man skakar thet, falla the honom i Munnen, som them
äta will." 51 Så förklaras ständigt texten med text; ett tillvägagångssätt som
Rudbeckius delade med snart sagt samtliga samtida predikanter. 52
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Predikan under den här tiden präglades också av att Gamla Testamentet
ofta likställdes med Nya Testamentet. Även här var Rudbeckius en exponent
för sin tid. 53 I predikosamlingen framhåller han inledningsvis att Gamla Tes
tamentet kan delas upp i tre delar med var sin funktion. Först är det Lagen.
Där finns föreskrivit vad människor får och inte får göra. Sedan är det Pro
feterna. De hotar med Guds straff om man inte håller Lagen och lovar be
löning om man gör det. Sist är det Historierna. Där visas med exempel hur
Gud har straffat dem som har brutit Hans lag och, tvärt om, hur rikligt Han
har belönat dem som har förhållit sig i enlighet med Hans vilja. 54 Till den
senare kategorin hör uppenbarligen Samuelsböckerna.
Rudbeckius menade att Samuel själv hade nedtecknat dessa, och efter
som denne var skicklig i varjehanda världsliga ting så borgade det för att de
innehöll mycket visdom. Det betonas dock att den verklige författaren är
den Helige ande och eftersom Guds förstånd övergår allt mänskligt, är dessa
böcker värda mer än alla böcker skrivna av mänskliga författare. 55
Den auktoritära bibelsynen hade sin motsvarighet i en mycket mörk män
niskosyn. Alltsedan syndafallet sägs människan vara en i grunden fördärvad
och syndfull varelse. Detta förvärras sedan när hon ger efter för djävulens onda
anstiftan. Att synda innebar främst att inte leva i enlighet med dekalogen.
Därför måste lagen predikas för henne. Predikantens uppgift sågs i mångt
och mycket vara att förhindra synd och, om det inte var möjligt, att straffa
och uppmana till bot och bättring. 56 Hovpredikanten liknar vid ett tillfälle
prästens roll vid läkarens och människans syndfullhet vid en sjukdom:
så måste hon offta lijda at Bardskiärare och Medie the skiära/ the bränna och
sarga hennes Kropp/ måste understundom jntaga bäska Dricker/ som smaka
henne illa nog; om hon det icke will/ så står henne intet til råda/ altså äre
alle Menniskior sjuke och såre i Andeliga måtto aff Synden 57

Om människor efter det fortfarande var obotfärdiga skulle Guds världsliga
straff drabba dem. Detta skedde alltså inte för att fördärva dem, utan för att
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mana till bot och bättring. Rudbeckius var noga med att inpränta att man
inte efter eget godtycke får värdera vad som är eller inte är synd. Man har
endast att rätta sig efter Guds lag. 58
Rudbeckius framställde det som att varje människa är ett slagfält där det
goda och det onda mäter sina krafter. Genom dopet blir människan upptagen
i Guds församling och får del av den Helige ande, som verkar för att hon ska
leva ett kristligt liv. Blir hon riktigt uppfostrad, lär sig trosartiklarna, lyssnar
till predikan och brukar sakramenterna, så förökas den Helige andes gåvor,
vilket tar sig uttryck i kristlig kärlek människor emellan och en vilja att leva
i enlighet med Guds vilja. Om hon däremot blir dåligt uppfostrad och för
summar Guds ord, blir tankarna förgiftade och handlingarna därefter. Den
Helige andes inflytande minskar och människan riskerar att begå allvarliga
synder. Om så sker, kan hon dock alltid göra en ärlig bot och bättring och
återfå den Helige ande, men om hon blir kvar i synd och obotfärdighet
kommer den onde anden att ta över och leda henne till nya synder och slutl
igen förtappelse. Den onda anden kan dock inte överta en människa om inte
Gud vill, men den är ständigt beredd därtill. 59
De som i tanke och handling drivs av den gode anden är Guds barn. Det
finns dock alltid lite orenhet också i en god människas hjärta, men om man
har den Helige andens kraft så räknas det bort för Jesu skull. Man kan trösta
sig med att även heliga män och profeter hade fel och brister, men Herren
förkastade dem inte. Istället skickade Han världsliga straff för att rätta dem.
Men de som framhärdar i synd är inte Guds barn, bara Hans tjänare. Herr
en ger oss inte vårt dagliga bröd för att vi ska leva efter eget huvud, fastslår
Rudbeckius. Han liknar människans förhållande till Gud med husdjurens
relation till människor. Man föder upp hundar för att de ska vakta hus och
boskap, oxar har man att plöja med och hästar utnyttjar man för resor. På
samma vis finns människan för att Gud ska ha nytta av henne, för att hon ska
lyda och ära Honom. 60
Eftersom goda människor gör andra människor goda, medan de onda spri
der sin ondska, ska man noga se till att umgås med gudfruktiga, skickliga och
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ärliga personer. I all synnerhet gäller detta unga människor. 61 "Girigbukar,
dryckesbultar, bolare, edebukar och horkarlar" tänker varken på Gud eller
på sin fattiga nästa, utan bara på sig själva. De är avgudadyrkare. Orsaken
till att de inte genast kommer till helvetet är att Gud fortfarande vill ge dem
en chans att omvända sig och undvika straffet. Djävulen, å sin sida, ser gärna
att de lever, syndar och drar andra med sig i synden. 62
Det varnas för brott mot de flesta av de tio buden. Exempelvis ska man
särskilt noga akta sig för horeri och lösaktighet. Gud straffar då inte bara synd
arna själva, utan också deras barn blir förbannade. Högmod ansågs vara en
annan allvarlig synd, liksom att hysa begär till andras egendom. 63
Den mest ingående behandlingen får dock synder emot det första budet,
vilket ges en mycket sträng tolkning. Gud kräver lydnad och kärlek. Olyd
nad är trolldom och motsträvighet är avguderi. Om man uppsäger Gud sin
lydnad ger man sig nämligen åt djävulen, och om man är motsträvig gör man
sig själv till Gud. I sin rädsla vill människor gärna lita till egna råd, något
som kommer av misströstan på Gud. I sin nöd kan man visserligen med lag
liga medel söka hjälp hos andra gudfruktiga människor. Men det är alltid
Herren som håller utgången i sin hand. Att lita till sig själv eller någon an
nan är avgudadyrkan. Detsamma gäller om man sätter sin lit till herrar och
furstar. Den som förtröstar på människor begår en av de allvarligaste synd
erna som finns och han ska vara förbannad. 64
För en riktig bot och bättring krävs dock att man genomgår följande
process: i. Man måste veta om och erkänna sina synder. 2. Man måste känna
uppriktig ånger. 3. Man måste tro att Gud ska förlåta. 4. Man måste anstränga
sig för att i fortsättningen leva i enlighet med Guds bud och lagar. Har man
syndat och sedan genomgått denna process, så kan Guds förbannelse bytas i
välsignelse. Därför ska ingen syndare framhärda i synd av misströstan på
möjligheten att återfå nåden. 65
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Concio XXX, Stockholm 216 1619, BRS, s. 433R
Concio XXVIII, Stockholm 14/51619, BRS, s. 393ff.
63 Concio VI, Wäsby gård, 27/1 1615, BRS, s. 75; Concio XI, Stockholm 26/5 1615,
BRS, s. 158.
64 Concio X, Stockholm 12/5 1615, BRS, s. 144, i48f; Concio XIII, fältlägret i
Plesko 16/8 1615, BRS, s. I96f; Concio XX, Stockholm 2/8 1616, BRS, s. 295; Concio
XXII, Stockholm 1/8 1617, BRS, s. 32JE
65 Concio XII, Stockholm 9/6 1615, BRS, s. i83f; Concio XXIII, Stockholm 13/8 1617,
BRS, s. 329f.
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Rudbeckius menade dock att det brukar vara svårt för en människa att
komma till kunskap om sina synder. Hon är nämligen så beskaffad att hon
inte ödmjukt vill rätta sig efter Guds ord. Istället vill hon gärna rätta till och
förbättra efter eget huvud. Det är inte bra eftersom människor då riskerar
att handla i strid med Herrens vilja. Dessutom är människor ofta ovilliga att
stå för och bekänna vad de hade gjort. De vill gärna komma med bortförklaringar eller skylla på andra. En syndabekännelse får inte bara vara ord;
den får inte uttalas för syns skull eller för att undvika straff. Man måste verk
ligen ångra sig i sitt hjärta. 66
I den kristnes skyldigheter ingick också att be för sina medmänniskor. Sär
skild omsorg ska man i det avseendet visa syndare som kanske blir straffade.
Man kan givetvis också be om förlåtelse eller om olika världsliga förmåner
för egen del. Men eftersom man inte vet vad som är gott och nyttigt för en
själv ska man inte vara otålig och be om att genast få det man önskar. Man
ska alltid ha med förbehållet: om det är Gud behagligt, och om så inte är
fallet: ske Guds vilja. Det är också nödvändigt med en ödmjuk inställning.
Man ska aldrig framhäva sina egna gärningar och förtjänster, utan ge Gud
äran för allt. 67
För att bli av med olika Guds straff, som olycka, fiender, pest och dyrtid,
räcker det emellertid inte bara med att be, göra bot och bättring eller att ut
lysa fastedagar. Detta är visserligen en bra början, men långt ifrån tillräck
ligt. Man måste framför allt sluta att synda. 68
Kristna vet till skillnad från hedningar att döden inte är slutet på jämmer
och olyckor. Antingen väntar evigt liv och glädje eller evig död och plåga.
Man kan dock övervinna dödsskräcken genom vetskapen om att man i tid
har gjort sannskyldig bot och bättring. Man kan då vara övertygad om att
Jesus har tagit på sig synderna och övervunnit djävulen och döden. Tron är
vår seger, menar Rudbeckius, liksom det var för martyrerna. Döden är en
sömn eller en port till det eviga livet och Jesus ska uppväcka de troende på
den yttersta dagen. För hedningarna väntar däremot den eviga döden. 69
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Concio XXIII, Stockholm 13/8 1617, BRS, s. 332f.
Concio IV, Stockholm i december 1614, BRS, s. 43f; Concio XIII, fältlägret i
Plesko 16/8 1615, BRS, s. 195^ Concio XXI, Stockholm 21/8 1616, BRS, s. 311.
68 Concio XII, Stockholm 9/6 1615, BRS, s. 183.
69 Concio XXIV, Stockholm 10/7 1618, BRS, s. 349f.
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För Rudbeckius var himmel och helvete reellt existerande storheter. De
goda människorna kommer efter döden till Gud och himmelen, medan öv
riga kommer att plågas i helvetet i evig tid. Hur himmel och helvete tar sig
ut går han inte närmare in på, förutom att det i helvetet skulle finnas en sjö
som brinner med eld och svavel. Inte heller djävulen framträder med några
tydliga drag, annat än att han är en frestare som finner behag i människors
synd och gärna ser att så många som möjligt hamnar i helvetet. 70
Det finns kättare som menar att Guds barmhärtighet är så stor att synd
arna efter att ha plågats en tid i helvetet ska bli förlåtna och få ta del i salig
heten. Så är det inte, fastslår Rudbeckius. Herrens barmhärtighet är visser
ligen stor, men Hans rättfärdighet är större. Syndarna kommer därför att
plågas i helvetet i evig tid. 71
Emellertid visade Gud ofta barmhärtighet. För våra synders skull borde
vi ha fallit i våra fienders händer, påstod predikanten. Att så inte hade skett
berodde på några fromma människors böner. Det fanns ännu tid att göra
bot och bättring, men inte länge till. Den yttersta dagen var nära. Den som
inte hade gjort bot och bättring kunde förvänta sig en hård räkenskap på
vredens dag. 72
De eskatologiska draget hos Rudbeckius framkommer ibland på lite märk
liga vis. Med anledning av berättelsen om David och Goliat, tar han den
senares storvuxenhet till intäkt för ett allmänt förfall:
Nu all then stundh menniskiorna icke allena i gemeen taga aff till wexten/
uthan och sådana stora Hieltar nu intet mehr finnas i werldene/ taga och aff
till kraffterna/ ja/ och till åldern/ att the icke nu komma till dhen ålder eller
kraffter/ som the fordom warit hafwa: Så skole wij låta thet wara oss ett
krafftigt bewijs; att thet lidjer snart åth enden/ att thenna werlden/ will
åtherwända/ och skola thest mehr bereda oss ther emot. 73

Men hovpredikanten framhåller också att eftersom Gud är alltings upphov
så är också en sann tro och en ärlig ånger över sina synder en gudomlig gåva.
Rudbeckius tvingas då också ställa sig frågan varför inte alla människor har
70 Concio XXIII, Stockholm 13/8 1617, BRS, s. 339; Concio XXVIII, Stockholm 14/5
1619, BRS, s. 393f; Concio XXXI, Stockholm 16/7 1619, BRS, s. 457.
71 Concio XXIII, Stockholm 13/8 1617, BRS, s. 339f; Concio XXXI, Stockholm
16/7 1619, BRS, s. 457f.
72 Concio VII, Stockholm 21/4 1615, BRS, s. 95.
73 Concio XXIX [feltryck: XXVII] ortangivelse saknas, 26/51619, BRS, s. 416.
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fått den gåvan. Här kan dock inte Bibeln ge honom någon vägledning. Hans
svar blir istället att Gud är outgrundlig. Vi människor ska inte gräva för djupt.
Vi ska inte söka efter Guds väsen. Om man stirrar in i solen kan man bli
alldeles förblindad och inte se Guds vilja. 74
De här existentiella tilltalen utgör alltså den bakgrund mot vilken övriga
ideologiska tilltal måste förstås. Det är värt att observera att den grundlägg
ande beskrivningen av hur världen ser ut och vad som existerar, knappast
alls behandlar en mer påtaglig materiell verklighet. Istället handlar det om
Guds allmäktighet, Bibelns ovillkorliga auktoritet, farorna med att självstän
digt tolka uppenbarelsen, samt människans inneboende ondska och benä
genhet till synd. På så vis etableras relationen mellan predikanten och hans
åhörare. Genom att göra sig till uttolkare av den enda sanna uppenbarelsen
framstår Rudbeckius som omöjlig att ifrågasätta. Samtidigt placeras åhörarna i
ett moraliskt underläge. Eftersom de är människor kommer de definitionsmässigt att framstå som syndare. Predikanten själv däremot, gör anspråk på att
företräda det goda i världen och hans ideologiska tilltal ter sig som fromma
ansträngningar att hjälpa dem bort från deras synd i tankar, ord och hand
lingar. Detsamma gäller även, som snart kommer att framgå, då Rudbeckius
ger tämligen handfasta instruktioner för hur staten ska organiseras och hur
dess funktionärer ska bete sig.

Identiteter: vi och de andra
Den typ av ideologiska tilltal som har samlats under ovanstående rubrik hör
till de allra viktigaste. Här upprättas en koppling mellan de mer renodlade
existentiella tilltalen, som har behandlats i föregående avsnitt, och sådana till
tal som är direkt kopplade till en praktisk form av maktutövning. Det sker
genom att man understryker skillnaderna mellan de som uppfattar sin rela
tion till Gud och det gudomliga på ett felaktigt vis, och de som har den
rätta tron. Här tillskrivs åhörarna en konfessionell identitet, och på så vis
konstitueras en grundläggande skillnad mellan ett "vi" och "de andra". "De
andra" kan framstå som hotande. Om de får möjlighet att tvinga på "oss"
sina felaktiga religiösa, och därmed politiska, föreställningar så hotas inte bara
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Concio XXIII, Stockholm 13/8 1617, BRS, s. 329.
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"vår" eviga salighet, utan också "vår" identitet, "vår" uppfattning om "oss"
själva och hur världen ser ut.
När den grundläggande utsagan att Gud hjälper de rättfärdiga och bot
färdiga och straffar dem som framhärdar i synd, prövades mot den sociala
erfarenheten verkade den inte stämma. Rudbeckius förklarade det förhållan
det med att Guds gåvor inte har fördelats lika människorna emellan. Det
gäller exempelvis sådant som uppdelningen i överhet och undersåtar, rike
dom och fattigdom, förstånd och oförstånd, hälsa och sjukdom. För de from
ma är dock allt till för deras eget bästa, medan det för de ogudaktiga är till
fördärv och skada. Detta var ett uttryck av Guds nåd och rättvisa. Den
största välgången och lyckan var inte världslig utan stod att finna först efter
döden, hos Gud. Visserligen styrde Herren allt på jorden och belönade ofta
de goda, men eftersom människan var en fördärvad varelse som inte visste
sitt eget bästa så skickade Gud ibland olyckor för att hjälpa de sina till salig
het. Såg man en ogudaktig människa som hade det gott ställt skulle man
därför inte dra slutsatsen att vederbörande stod väl till hos Gud. Självfallet
var inte heller alla som plågade andra Herrens vänner. Ibland använder sig
Gud av vissa människor som piska och ris. När riset har använts kastas det
på elden. Som exempel på sådana bibliska personer anförs konungen i
Assyrien och Nebuchadnezar i Babel. Historiskt sett var Attila en sådan
människa, och i predikantens samtid sades turkarna spela samma roll. 75
Med tanke på att evig fördömelse väntade dessa Guds fiender, så häv
dade Rudbeckius att framgångsrika men ogudaktiga människor "äre allenast
den ondas Giödeswijn/ som förwaras til Slachetijden" 76 Särskilt intressant är
här att turkarna hänförs till den gruppen. Kampen mot dem föll ju av geo
grafiska orsaker på den tysk-romerske kejsarens lott. Men istället för att till
skriva den främste katolske fursten rollen som kristenhetens försvarare, så
kunde det turkiska hotet framställas som ett syndastraff och därför bli ett be
lägg för kejsarens och katolikernas syndfullhet.
Den Helige ande verkade för att man skulle känna medlidande och sörja
när land och folk blev fördärvade av falsk lära, avguderi eller trolldom. Näst
en levande tro var en innerlig kärlek till nästan det viktigaste i den kristnes
75 Concio IV, Stockholm (utan datum) december 1614, BRS, s. 42ff; Concio XIX,
Stockholm 17/6 1616, BRS, s. 28iff; Concio XXVII, Stockholm 9/10 1618, BRS, s.

385ff.
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liv. Man bör till och med älska sina bröder så mycket att man, om nöden så
kräver, är villig att ge sitt liv för dem. Man fick dock inte ta sig an en män
niska så mycket att man satte sig upp mot Gud. 77
Detta kan sättas i samband med en organisk syn på kristenheten som
Rudbeckius gjorde sig till talesman för. Kristenheten sades vara en kropp
med Gud som huvud. Därför var det naturligt att den ena lemmen skulle
hysa medlidande för den andra. Dessutom sades man alltid vara skyldig att
hjälpa sina kristna medbröder; ty även om man inte själv befann sig i ome
delbar fara så kunde man behöva hjälp imorgon. 78 Här smyger sig alltså en
ganska enkel nyttosyn in i kärleksbudskapet.
Dessa utsagor bör relateras till de hårdnande konfessionella och politiska
motsättningarna i samtiden. Sverker Arnoldsson har visat hur man från
kungamaktens sida systematiskt förberedde befolkningen på att krig mot
kejsaren var oundvikligt. Med hjälp av de årligen återkommande bönedagsplakaten syftade man till att frammana anti-katolska stämningar med hjälp
av livfulla skildringar av förföljelser av tyska protestanter. Samtidigt ville man
inge en känsla av att också den svenska protestantismen var hotad. År efter
år fick befolkningen höra hur faran ryckte allt närmare och hur ett preven
tivkrig på kontinenten alltmer kom att framstå som nödvändigt. 79
De bröder som skulle kunna ta skada till liv, gods och ära kan mycket
väl tolkas som de tyska protestanterna. Det land och folk som blir fördär
vade av avguderi och falsk lära kan man kanske finna i de områden där den
katolska motreformationen var framgångsrik. Detta skulle också kunna tolkas
i termer av militärt hot. Den organiska synen på (den rätta) kristenheten inne
bar att om en lem blir skadad så lider hela kroppen. När detta kombineras
med antydningarna om att man själv kan behöva hjälp imorgon, så fram
manas en bild av att den svenska protestantismen var hotad. Uttalanden
som framhåller offervilligheten som en dygd skulle kunna översättas i bered
villighet att gå ut i krig. Kort sagt, kärleksbudskapet kan i sin samtida kon
text också förstås som implicit krigspropaganda.
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78 Concio X, Stockholm 12/51615, BRS, s. 150.
79 Arnoldsson, Sverker, "Krigspropagandan i Sverige före trettioåriga kriget", i:
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En del av ovanstående religiösa och existentiella tilltal hade emellertid en
ännu viktigare funktion, nämligen den att skapa en skillnad mellan "vi" och
"de andra". Det torde vara en psykologisk omöjlighet att föreställa sig att
det är man själv som hade en felaktig religiös inställning. Den svenske kung
ens undersåtar måste därför definitionsmässigt vara bärare av den sanna kon
fessionella inriktningen. Andra - som exempelvis den polske kungens, kej
sarens, samt i mindre utsträckning den ryske tsarens undersåtar - var lika
definitionsmässigt bärare av falska och ogudaktiga läror. 80
Ett sätt att upprätta denna skillnad var givetvis Rudbeckius avstånds
tagande från påven. För det första så hävdade predikanten att man inom
den katolska världen inte hörsammar Guds rena ord, utan att man rättade sig
efter "människostadgar och dekreter" och ägnade sig åt "avgudaceremonier",
vilka sades vara påviska "Anti-Christi påfunder". Ett sådant exempel på sådant
sades vara att man tar på sig munkkappa och kryper till korset. 81
Vidare sades påvens högfärd komma av djävulen. Det visade sig främst i
hans relation till den världsliga makten. Han påstods inte ens resa sig upp
när en konung kom för att kyssa hans fötter. Det var påvens eget påfund att
kräva företräde framför all världslig överhet. Rudbeckius menade att påvens
ståndpunkt var att konungar och furstar bara skulle verkställa hans beslut.
Detta tog sig också uttryck i att påven, till skillnad från varje rättsinnig lärare
och predikant, inte ville ursäkta och skyla över överhetens synder och över
trädelse inför folket. Om någon kung eller kejsare hade gjort något som gick
påven emot, så hade han istället blivit lyst i bann och undersåtarna lösta från
all hörsamhet och lydnad. Följden hade då blivit mycket olycklig, med buller
och uppror och att överheten hade mist både makt och liv. Så hade det till
exempel gått för de båda medeltida tysk-romerska kejsarna Henrik IV och
Otto IV. 82

80 Hänvisningar till ryssarna saknas i det här undersökta materialet. För den skiftande
svenska inställningen till den ryska grekisk—ortodoxa konfessionen se, Tarkianien,
Kari, "Vår Gamble Arffiende Ryssen". Synen på Ryssland i Sverige 15^5 -1621 och andra
studier kring den nsvenska Rysslandsbilden frän tidigare stormaktstid (Uppsala 1974), s.
26-31.
81 Concio XXXI, Stockholm 16/7 1619, BRS, s. 449; Concio XXXII, Stockholm 19/3
1620, BRS, s. 476; Concio XXIX, [feltryckt: XXVII] ortangivelse saknas, 26/5 1619.
82 Concio VII, Stockholm 21/4 1615, BRS, s. 101; Concio XVIII, Stockholm 1216
1616, BRS, s. 266; Concio XXIV, Stockholm 10/7 1618, BRS, s. 345ff. Det ska
förtydligas att Rudbeckius i den sistnämnda predikan inte menar att prästerna ska
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Vid ett tillfälle tog också hovpredikanten upp de furstar som försvarade
den katolska tron. Det skedde med anledning av att han behandlade de olika
titlar som furstarna antog. Rudbeckius menade att äretitlar är dem väl un
nade. Men, sade han, det finns också de som kallar sig Rex Christianissimus
eller Catholicissimus, eller något liknande. Han underströk här med skärpa
att det inte räcker med att kalla sig något, utan man måste också beflita sig
om att verkligen vara det. Ar det inte samma furstar, frågade han, som för
följer det rena Kristi ord och evangelium medan de försvarar människostad
gar och dekreter. 83 Och han fortsatte:
The äro icke heller the rätta Evangeliei och reformai som sedan Christi Evan
gelium är kommit i liuset/ och är en gångh uthur Påwens mörker och wilfarelse reformerat, thet åter på nye t effter dheras eget förnufft deformerat, uthan the som wijdh then en gång reformerade läran stadige sigh hålla och
blifwa. Ther om må en Christen Konungh och Furste sigh beflijta/ och se
dan ther aff sigh berömma och titulera,84

Centralt i Rudbeckius lutherska tänkande var givetvis att det bara var genom
tron som man kunde behaga Gud. Hade man en av hjärtat en ren och sann
tro, så följde därav många Gudi behagliga tankar och gärningar. Goda gär
ningar utan tro däremot, betonade predikanten, behagar inte Gud. Men i
påvedömet, menade han, räckte det med goda gärningar utan att man hade
tron. 85
Emellertid är det värt att understryka att Rudbeckius var ganska sparsam
med utfall mot påven och katolicismen. De ovannämnda beläggen är enda
gångerna de förekommer, och flera av dem är anförda som avskräckande
exempel, närmast i förbigående. Sammanlagt rör det sig om sju olika tillfäll
en. Det är också värt att notera att av dessa uttryckliga avståndstaganden från
påven yttrades fem under åren 1618, 1619 och 1620, det vill säga efter det
att det trettioåriga kriget hade brutit ut.
I det sammanhanget kan man också påminna om en passus som redan
tidigare har uppmärksammats. Rudbeckius framhöll år 1615 att under det
gamla förbundet var israeliterna Guds egendomsfolk och Han talade direkt till
tiga om överhetens synder. De uppenbara och tydliga synderna ska man straffa, men
de hemliga ska man meddela den som begått dem, men i övrigt låta dem vara hemliga.
83 Concio XXXI, Stockholm 16/7 16x9, BRS, s. 446-449.
84 Concio XXXI, Stockholm 16/7 1619, BRS, s. 449.
85 Concio XXVII, Stockholm 9/101618, BRS, s. 38of.
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dem genom underverk och profeter. Nu för tiden, menade predikanten,
skulle man inte förvänta sig några under, utan hålla sig till uppenbarelsen
som den framkom i Skriften. Han framhöll att Gud inte längre gör någon
skillnad mellan folken. Bara sex år senare, 1621, skulle emellertid Rudbeckius
efterträdare som hovpredikant, Johannes Botvidi, utifrån en liknande kon
fessionell hållning förfäkta motsatt ståndpunkt. Botvidi tillskriver då den
svenske kungens undersåtar en speciell relation till Herren: "Så äre wij ock
Gudz Israel, the rätte Israeliter" heter det i en av hans krigspredikningar. 86
Under 1610-talet hade man alltså inte ännu tagit steget fullt ut och identi
fierat den svenske kungens undersåtar med Guds egendomsfolk. Detta skedde
istället just 1621, inte minst under det reformationsjubileum som firades det
året. 87 Det är inte alltför långsökt att sätta detta i samband med den kung
liga krigspolitiken. När kriget mot Polen intensifierades samma år genom fält
tåget till Livland, så intensifierades också den religiöst-politiska propagandan.
Det är emellertid värt att notera att Rudbeckius faktiskt inte går så långt
att han demoniserar fienden. Varken ryssar, polacker eller kejserliga undersåtar
sägs vara besatta av djävulen eller vara i dennes tjänst. I enlighet med vad
som framkom i föregående kapitel, bör man nog förstå det som att predikan
ten framställer fienden som Guds redskap för att bestraffa ett syndigt folk.
I de här predikningarna är det alltså inte i första hand påven eller katoli
cismen som Rudbeckius uttryckligen polemiserar mot. Rollen som den onde
Andre tilldelas istället "den onde rådgifwaren" eller "den gode orådgifwaren"
Machiavelli. 88 På många sätt framstår nämligen Machiavelli som en direkt
konkurrent till Rudbeckius. De här predikningarna fungerar ju, liksom
Machiavellis Fursten, som en slags furstespegel som innehåller konkreta råd
riktade till en speciell härskare. Hovpredikanten verkar alltså förutsätta att
hans exklusiva och oftast kungliga publik verkligen hade läst Machiavelli. 89
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Rudbeckius mycket negativa inställning beror i grunden på att Machiavelli
intar en rakt motsatt inställning till fromhet och maktutövning. Enligt den
senare krävdes det nämligen inte att fursten personligen var gudfruktig; det
kunde till och med vara till skada för honom. Däremot borde han om möj
ligt framställa sig själv som from. 90 För hovpredikanten däremot var kungens
personliga fromhet och förtröstan på Gud ett oåterkalleligt krav som utgjor
de förutsättningen både för en lyckosam regering och för att undvika att dra
Guds straff över land och folk. 91
Liksom i fallet med påven, är de här avståndstagandena från Machiavelli
en typ av ideologiska tilltal som är avsedda att skapa en bestämd form av
konfessionell identitet. Rudbeckius erbjuder sina åhörare möjligheten att
definiera sig själva som fromma lutheraner, moraliskt överlägsna och med
Gud på sin sida. Det han kräver i gengäld är att de internaliserar budskapet
och handlar i överensstämmelse med hans föreskrifter.
Man kan också tänka sig att även andra typer av utsagor kan ha som funk
tion att skapa konfessionella skillnader. Det gäller då främst yttranden som
slår fast de specifikt lutherska trossatserna, utan att explicit angripa rivalise
rande doktriner eller dess exponenter. Central är då läran om tron som allena
saliggörande. Detta genomsyrar snart sagt samtliga undersökta predikningar.
Särskilt viktigt blir det dock när Rudbeckius predikade över i. Sam. kap. 8,
v. 4-6. Det är här som israeliterna vänder sig till Samuel med en begäran
om att han ska ge dem en konung som kan leda dem i strid mot deras fien
der. Den begäran var inte i sig syndig. Israeliternas synd låg istället i orsaken
till deras begäran. De begärde en kung därför att de inte förlitade sig på att
Gud skulle beskydda dem och strida på deras sida. Det var denna deras stora
otro som var orsaken till allt lidande som sedan skulle drabba dem. Allt som
inte kommer av tro, hävdade predikanten, är otro. 92 Om man förlitar sig på
furstar, herrar eller andra människor snarare än Gud gör man sig skyldig till
avguderi. 93
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I föregående avsnitt nämndes att Rudbeckius menade att varje människa
utgjorde ett slagfält för kampen mellan gott och ont. Av det här avsnittet
framgår att den kampen också ansågs fortgå också mellan de goda och onda
människorna. I denna inomvärldsliga kamp tog de världsliga furstarna, oav
sett konfessionell inriktning, på sig uppgiften att försvara den sanna tron och
dess bärare - de goda människorna. Den existentiella kampen mellan gott
och ont kom därför att identifieras med de politiska motsättningarna mellan
Europas furstar. Att deras själars salighet på så vis kunde kopplas till furst
arna var givetvis ägnade att stärka undersåtarna lojalitet. På så vis gav de
konfessionella motsättningarna, som uttrycks i Rudbeckius predikningar,
furstarna lättare tillgång till undersåtarnas resurser och bidrog starkt till såväl
statsbyggnadsprocessen som till att intensifiera de militära konflikterna.

Makten: den goda överheten
En viktig politisk funktion av Rudbeckius förkunnelse var att den placerade
den samhälleliga fördelningen av makt och den sociala ordningen inom en
religiös ram. På så vis förklaras skillnader mellan hög och låg, fattig och rik
och mellan makt och vanmakt.
För klarhets skull ska här nämnas något om hur Rudbeckius använder
sig av det centrala begreppet överheten. Med den höga överheten menar
han vanligen kungar och furstar i allmänhet, och oftast riktar han sig då di
rekt eller indirekt till Gustav II Adolf. Men hovpredikanten framhåller även
uttryckligen att i den höga överheten ska man också inbegripa dem som
innehar en ringare position i överhetens stånd. Med det menade han alla de
som bekläder statliga ämbeten och utövar makt i kungens namn. Han ger
vid ett tillfälle exempel på detta, och talar om "alle Ofwerhets Personer högre
och lägre/Konungar och Furstar/ Herrar/ Lagmän/ Domare Ståthållare och
Befallningsmän/ och hwad nampn de hälst hafwa kunne." 94 På ett typiskt
sätt vänder sedan Rudbeckius på den bilden och hävdar att Gud är den allra
högste ståthållaren. Följaktligen kunde även, bland andra, de världsliga ståt
hållarna framstå som Guds ställföreträdare. 95
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Detta ingick som en del av Rudbeckius allmänna sociala förkunnelse,
vilken hade Hustavlan som en förutsättning. Centralt är dess bestämmelser
om lydnadsplikten inom de olika "stånd" som Gud har inrättat. Hustavlans
text trycktes och bands tillsammans med såväl katekesen som psalmboken,
och den var liksom katekesen ursprungligen sammanställd av Martin Luther.
Till innehållet består den av ett antal bibelcitat som hade ordnats under
vissa rubriker. Hustavlan sociala konstruktion bärs upp av två principer, näm
ligen treståndsläran och patriarkalismen. Samhället betraktades här utifrån tre
olika perspektiv: det religiösa, det politiska, samt, utifrån den minsta socioekonomiska enheten, hushållet. I kyrkoståndet var således prästerna över
ordnade och åhörarna underordnade. I det politiska ståndet var självfallet den
världsliga överheten överordnad och undersåtarna underordnade. I hushålls
ståndet var husbonden överordnad sin hustru, samtidigt som de båda var
överordnade barn och tjänstefolk. Alla människor tillhörde således samtidigt
alla tre stånden. Kvinnor, drängar och barn var, med undantag för matmöd
rar, underordnade oavsett perspektiv. 96
Rudbeckius uttryckte detta med all önskvärd tydlighet:
En Öfwerheet regere medh Omsorgh/ at han kan hålla Lag och Rätt wid
macht. En Lärare läre med flitj/ straffe Synd/ Willfarelse och falsk Lära och
förmante till bättring. En Huusfader uptuchte sin Barn i Gudzfruchtan.
Undersåtare lyde deras Öfwerheet/ Åhörare deras Lärare/ Barn och Tienstefolck deras Föräldrar och Huusbönder/ dhet är den rätteste och behageligste
Tienst som wij GUDI någon tijd bewijsa kunne/ der behöfwe wij inge consequentier til/ utan der är oss i Bokstafwen befalt 97

Denna olikhet människor emellan, menade Rudbeckius, berodde på män
niskors syndfullhet. Därför hade Gud upphöjt vissa över andra. Men alla
som innehade en framträdande ställning eller beklädde höga ämbeten skulle
veta att det inte var av egen skicklighet eller förstånd som de hade nått dit.
Istället har de alltid Guds nåd och godhet att tacka för sin framgång. Predi
kanten föreställde sig att människorna en gång hade befunnit sig i ett slags
ursprungligt naturtillstånd då alla var lika:
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hwad som wår första Härkombst och Naturen tilkommer/ så äre alle Menniskior lijka Herrar/ och lijke Friemän/ att somblige åro uphögde/ til at före
stå och regera andra/ thet åro the aff GUDS Nåde. Och ansedt/ at the för
sitt Förstånd och Skickeligheet skull/ offta warda ther til utwalde/ så hafwa
the lijkwäl och the Gåfwor aff GUDS Nåde och Barmhertigheet. 98

Den radikala personliga ojämlikheten sades alltså vara ett utslag av Guds nåd
och barmhärtighet. Därmed förklaras den definitionsmässigt som god, rätt
vis och omöjlig att ifrågasätta. Alla höga ämbeten, furstar och kungar var
således heller inte tillsatta efter egen förtjänst, utan av Guds nåd. Detta för
att de skulle hålla Gud i ära, beskydda Hans församling och vara gemene
man till gagn. En kung måste därför vara som en far för sina undersåtar och
alltid ha deras välgång i tankarna."
Genom det resonemanget skapades en parallellitet mellan riket och hus
hållet. Riket kunde framställas som ett jättelikt hushåll, medan hushållet
kunde framstå som ett rike i miniatyr. Dominansförhållandet i båda förkla
rades med hänvisning till fadersauktoriteten.
I första hand måste dock en härskare alltid hålla i minnet att han är
Guds tjänare. För att illustrera detta kunde Rudbeckius använda sig av lik
nelser med vardagliga relationer - även de tagna från hushållets värld - som
präglades av överordning och underkastelse:
En Herre eller Husbonde kan intet lijda/ at hans Tienare giör effter sitt egit
Hufwud hwad honom synes/utan han säger til honom/ iag hafwer antagit
tig/ at tu skulle wara min Tienare och icke tin/ at tu skalt giöra hwadh iagh
will och icke hwad tu wilt. Altså skole Konungar och Regenter tänckia/ at de
giöra hwad GUD will/ och hwad han dem uthi sitt H. Ordh uppå lagt
hafWer. Ty de äre GUDS Tienare. 100

Härskarens imaginära underkastelse under Gud kommer alltså att korrespon
dera med tjänarens mycket konkreta underordning under husbonden samt, i
förlängningen, undersåtens lydnadsplikt till sin härskare. Den samhälleliga
makten framställs alltså som personlig och snart sagt alla makt- och domi
nansförhållanden kan legitimeras, mystifieras och härledas ur Guds allmakt.
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Rudbeckius menar att Gud inte ser så mycket till den politiska överhe
tens form. Den kan ta sig uttryck i en monarki, en aristokrati eller en demo
krati. Överheten är visserligen alltid tillsatt av Gud, men den kan bestå av
en eller flera personer, bara den gör det som är gott och riktigt. 101 Det be
höver väl knappast tilläggas att hovpredikanten här betraktar de olika styrel
seskicken utifrån hur de framställs i den antika grekiska och latinska littera
turen och att de således har föga gemensamt med sina moderna motsvarig
heter.
En härskare måste akta sig för att förakta andra och för att regera på ett
våldsamt vis, ty den som Gud har upphöjt kan Han också förkasta, fram
håller predikanten. Det händer dock att Gud tillsätter en tyrannisk överhet
som straff för folkets synder. Men när folket är tillräckligt straffat, kastar
Gud bort sitt redskap. Orsaken till att regenter och dynastier skiftar och av
löser varandra är alltså djupast sett folkets synder, men det kan även bero på
överhetens orättfärdighet och girighet. Om Guds församling förföljs eller
om falsk lära sprids i landet måste också regimen falla och komma i andra
händer. Det sker dock aldrig genom människors försorg, utan allt är bero
ende av Guds vilja. Om kungar och furstar vill behålla makten för sig själva
och sin ätt ska de alltså hålla Guds bud och befallningar och se till att deras
undersåtar också gör det. 102
Att Rudbeckius över huvud taget väljer att behandla orsaken till att regi
mer skiftar, snarare än att förbigå detta faktum med tystnad, har med största
säkerhet att göra med Gustav II Adolfs behov av legitimitet. Samtidigt kunde
hovpredikanten knappast öppet konfrontera ifrågasättandet av den kungliga
legitimiteten. Det vore ju att erkänna att det var möjligt att inta en sådan
ståndpunkt. Men genom ovanstående resonemang kunde han implicit avhända Karl IX allt ansvar för att den rättmätige kungen Sigismund hade av
satts. För det första var det alltså djupast sett folkets synder som var orsaken
till att makten gick över till den yngre grenen av vasaätten. För det andra var
Sigismund katolik och som sådan kunde han förutsättas sprida falsk lära och
bortse från Guds bud och befallningar. För det tredje så skedde varken poli
tiska förändringar eller något annat utan att Gud ville det. Således kunde
Rudbeckius antyda, om än underförstått, hur orimligt det var att betrakta
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Gustav II Adolf som son till en usurpator. Detta torde inte ha undgått de
ledande männen i kungens närmaste krets. Den svenska aristokratin var ju
politiskt djupt splittrad av striderna inom vasaätten. Som exempel kan an
föras, att en av de höga befattningshavare som i postillan uttryckligen anges
som närvarande vid det tillfälle då Rudbeckius berörde detta var amiralen
Georg Gyllenstierna. Denne hade tre bröder i Sigismunds tjänst. 103
Med största säkerhet handlade det också om Gustav II Adolfs legitimitet,
satt i motsats till den föregivet utländske Sigismunds tronanspråk, när predi
kanten behandlade vådan av att komma under främmande herrar:
hwad skada och förderff ett landh eller rijke bekommer ther aff/ att främ
mande Herrar och Regenter få the under sigh/ förty gemenligen blifwa landzens inbyggiare förtagne theras bästa wärijor/ theras fasta Städer och befäst
ningar/ antingen förstörde eller med Främande Folck till the förnemste kall
och Embeten upsatte/ theras privilegier och friheter förringade/ bokelige
Konster och Studier/ Sampt loflige Handtwärck förhindrade/ och hwad som
helst man menar the skulle komma sigh före med/ thet warder them för
ment och förhållit/ ja/ offta landet medh flijt/ såsom Machiavelli råder/
upfyllt medh onda seder 104

I samma predikan går Rudbeckius ett steg vidare när han behandlar relationen
mellan det svenska fäderneslandet, den kungliga familjen och de nya provin
ser som hade hamnat under den svenska kronan. Också här är utgångspunk
ten att fastslå Gustav II Adolfs legitimitet på grund av att han är född och
uppfostrad inom riket, och därför på ett naturligt vis har större omsorg om
103
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sitt eget fädernesland än en härskare som är född utom riket. Men den argu
mentationen gällde tydligen inte de provinser som nyligen hade kommit un
der den svenske kungens överhöghet:
hafwa och the andra Landskap och Nationes som genom GUdz willia och
försyn åro theras Regementen undergifne/ orsaak till att tacka GUdh först
och sedan the Högloflige Konungzlige Familien, att icke så är med the
handlat/ som the Philistéer handlat medh Israels barn ... ja så mycket mehra
hafwa och niuta samma Lagh och Rätt/ hafwa lijka tillträde till höge Embeter i Rijket/ såsom the infödde Swenske/ ja/ äro lijkasom ett landh och Folk
uthi all wilkor och godhe Lägenheeter lijka dehlachtige: Therföre GUdh
then Aldrahögste the Högloflige Konungslige Familia rijkeligen wählsigne
och belöne. Wij hafwe och therföre allae sampteligen/ så wähl thet ena
Landskapet/ som thet andra/ så månge som under Sweriges Chrono och Re
gemente höre/ orsaak till att thes flijtigare altijd bidia GUdh/ att hans K.
Maijtt: thenne Konungzlige Familian nådeligen wille Wählsigna och bewara/ att wij ther aff altijd wåre egne infödde Herrar och Regenter hafwa
och njiuta måge. Såsom och till att bidia GUdh att han thet K. Huset sampt
oss alle Inländes och uthländes/ frijd och enigheet gifwa wille/ så hade wij
änto mehre Frijheeter och Privilegier, Scholars och Academiers uppbyggelse/
landz och städers förkoffring; ja/ hela wårt Fädernes=landz och thes
tillhörande Provinciers härligare lägenheet och tillståndh med GUdz hielp till
förmoda och förwänta 105

Här hävdas alltså att medlemmarna av den kungliga familjen hade behand
lat de områden och folk (Nationes bör här förstås just i betydelsen folk) som
inte tillhör riket på samma goda vis som de har behandlat det egna fädernes
landet. De besegrade i krigen erbjöds enligt Rudbeckius samma möjligheter
som deras besegrare. De skulle få lyda under samma lag och ha lika tillträde
till ämbeten. Rent konkret torde detta ha berört de många livländska office
rare som hade kommit i svensk tjänst och fått omfattande förläningar, främst i
Finland under Karl IX:s tid. 106
I första hand ska nog ovanstående tilltal ses som en ambition att integrera
olika sociala eliter under den svenske kungen och den kungliga familjen.
Det faktum att det är just den kungliga familjen som omtalas tyder också på
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att hovpredikanten förutsatte att maktutövningen var personlig. Det var
knappast en integration under en statsapparat som erbjöds. Inte heller förespeglades någon typ av territoriellt sammangående. Riket och dess under
liggande provinser definieras av kungen och hans familj. Det senare begreppet
bör därvid naturligtvis förstås som den kungliga svenska delen av Vasaätten,
dynastin, och inte som en familj i snävare modern bemärkelse.
Ibland syftade Rudbeckius förkunnelse uppenbarligen till att stärka den
unge kungens självförtroende. Om överheten fick besvär med otrogna tjänare
eller motvilliga undersåtar, så skulle han ändå ha gott samvete och trösta sig
med att Gud finner överhetens ämbete behagligt. Om överheten bara ställer
sitt liv och sitt regemente efter Guds ord och lag ska de alltid till sist ändå ha
framgång bland sina undersåtar. 107 Dessa tröstens ord anfördes av hovpredi
kanten i april 1615. Såväl åren dessförinnan som därefter utmanades kungens
auktoritet, framför allt i Dalarna och Småland, av allmogen som var allt annat
än nöjd med krigspolitiken och de bördor i form av utskrivningar och extra
skatter som den förde med sig. 108
Makten och dess utövning sades alltså vara en funktion av Guds vilja.
Det framgick av att hundratusentals människor kunde frukta en enda per
son. Annars vill ju människor gärna råda sig själva. Men härskandets konst
är en besvärlig balansgång. Om överheten är för mild finns det risk att några
tar mod till sig i sin olydnad. Om överheten däremot är för hård, finner
andra orsak att sätta sig till motvärn. Det enda som hjälper är därför fruktan
för Gud. Då kommer nämligen också undersåtarna att älska och frukta sin
överhet. Den fruktan som kommer av Gud för med sig kärlek, medan den
fruktan som kommer av våld för med sig hat, illvilja och avund, så att över
heten måste vara rädd för sina undersåtar. 109
Om man går över till att studera vilka egenskaper som hovpredikanten
ansåg känneteckna en härskare, så fastslår Rudbeckius att kungar och furstar
vanligen äger mer förstånd och skicklighet än ringare personer. De kan ha
stor nytta av en god uppfostran som befordrar visdom och skicklighet. Att
vara av fin släkt, rik, mäktig, förslagen, vältalig och ansedd är också Guds
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gåvor som väl tjänar en regent. Just visdom är en nödvändig dygd hos en
kung. All skicklighets och visdoms upphov är emellertid den Helige anden
och därför kan man aldrig skaffa sig det av egen kraft. Den som lever i enlig
het med Guds vilja får visdomen som gåva. Rudbeckius menar till och med
att visdom i själva verket inte är annat än att leva efter Herrens vilja och att
rätta sitt ämbete därefter. Av samma orsak behöver den som är kallad till ett
upphöjt ämbete aldrig frukta att han inte ska duga. Den som Gud har kallat
ger Han också förstånd nog att klara sina uppgifter. Men om någon skulle
tränga sig in i ett ämbete utan att vara kallad, skulle han aldrig ha lyckan
med sig. De ogudaktigas visdom är nämligen inget annat är list och bedrägeri.
Den vikigaste egenskapen hos en härskare är därför att ha ett gudfruktigt
hjärta. Regenter som inte har det kan kanske vinna krig och ära, men de för
därvar än mer. De blir förtappade och deras folk med dem. 110
Vid ett tillfälle redogör Rudbeckius för olika egenskaper hos Saul och
varför denne var så väl lämpad för det konungsliga ämbetet. För det första
slår han fast att Saul var av Israels folk och född inom äktenskapet av ärliga
föräldrar. För det andra var Saul ung. Predikanten förklarar här snabbt att
unga män kan vara lika väl skickade som äldre att beklä viktiga ämbeten.
För det tredje var Saul lång och ståtlig. Detta var förvisso en Guds gåva, men
Rudbeckius framhåller samtidigt att det ingalunda var nödvändigt för ämbe
tets skull och han anför flera bibliska exempel på korta personer som varit
goda kungar, till exempel Sauls efterträdare David. 111
Även om det inte uttryckligen sägs, så är det uppenbart att det även här
handlar om Gustav II Adolf. Vid den här tiden, i början av år 1615, hade
denne nyligen fyllt 21 år. Till skillnad från Sigismund var Gustav II Adolf
infödd i riket. Hans legitimitet fastslås också genom påpekandet att han var
född inom äktenskapet, till skillnad från exempelvis hans äldre halvbror Carl
Carlsson (Gyllenhielm). Hans ungdom skulle alltså inte läggas honom till
last och inte heller det faktum att han knappast kunde beskrivas som lång
och ståtlig.
Rudbeckius framhåller att även om nu en kung är rättfärdig i sitt uppsåt
så läggs det hinder i hans väg. Det gäller såväl i liv och lära som i utövningen
110 Concio VIII, Stockholm 28/4 1615, BRS, s. nyf; Concio XXVII, Stockholm 9/10
1618, BRS, s. 379f; Concio XXXII, Valets Predikan, Stockholm 19/3 1620, BRS, s.
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av det höga ämbetet. Djävulen vill mycket hellre förföra en monark och
överhetsperson än en privatman, eftersom en kung drar med sig många i
synden. Dessutom menar predikanten att de frestelser som en kung utsätts
för är större än de som undersåtarna hemsöks av: "Kiötzens anfächtningar
äre och hoos dem häfftigare än hoos andre. Ty Kiöttet warder mehr fordrat
hoos dem med kostelig kläder och kräseleg spijs". 112 Till detta kom, påstod
Rudbeckius, att kungen inte som andra var underkastade lagen och därför
inte kunde tänkas avstå från att synda av fruktan för världslig bestraffning.
Sådana uppfattningar gör det givetvis lättare att ursäkta om en kung skulle
ge efter för frestelser av olika slag. I det här sammanhanget kommer man när
mast att tänka på Gustav II Adolfs förbindelse med den holländska bor
garhustrun Margareta Slöts, vilken 1616 resulterade i en oäkta son, 113 något
som knappast torde ha gått de förnäma åhörarna förbi. De frestelser som
kungen utsattes för som person var allvarliga även för ämbetsutövningen.
Rudbeckius menade nämligen att gemene man snarare rättade sig efter herrars
och kungars exempel och seder än efter deras befallningar. 114
Till detta kom givetvis att kungen måste stå emot alla de svårigheter som
maktutövningen i sig innebar. Han hade också att ta hänsyn till att rådgivare
ofta hade sitt eget intresse för ögonen och därför frestade kungen: "Den ene
til speel/ panketer/ wällust och gode dagar/ den andre til högfärd/ stååt och
pråål. Den tridje til hemgirigheet/ strengheet och Tyrannij." 115 Kungens äm
bete sägs också vara mycket svårt eftersom han närmast med nödvändighet
kommer att skaffa sig fiender. Till hans uppgifter hör ju att bestraffa syndare
och brottslingar, oberoende av vem eller vilka det kan vara:
Henne möter haat och owilja/ när hon wil skaffa dem Fattigom rätt så wähl
som dem Rijkom/ och straffa den ene som bryter såsom then andre: Ty dhet
låta sigh finna många Rijke och Myndige/ som hafwa stor Slächt och Anhang/
som wela fritt bedrifwa hwadh Synder dhe wela/ Drååp/ Horeri/ Wåldh/
Orätt/ dhe Fattigas förtryck. När man vil sådanne straffa/ och taga wijdh
Halsen/ tå föllier offta Buller och Owillia 116
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Den här typen av ideologiska tilltal har två funktioner. För det första funge
rar de som en uppmaning till kungen att utöva sin makt på ett sätt som får
både honom och lagen att framstå som oberoende av personer och klasskill
nader. För att den effekten ska kunna uppnås måste kungen, åtminstone
ibland, verkligen också utöva sin makt på det viset. Därav Rudbeckius utfall
mot Machiavelli, som ju menar att det räcker med att kungen synes vara
oväldig och from. För det andra riktar sig de här tilltalen till undersåtarna.
Genom att framhålla alla de svårigheter som möter en härskare med ett gott
uppsåt, så kan predikanten förmedla en förlåtande attityd mot kungens even
tuella tillkortakommanden.
När kungar och furstar inte har något viktigare att beställa ska de inte för
summa att se om sitt jordbruk, bergsbruk och avel. De måste också se hur
deras tjänare har det och hur dugliga de är. Överheten får aldrig hålla sig för
god för sådana sysselsättningar. 117
Den höga överheten bör inte ta ifrån folket deras vapen. Ger man Gud
vad Gud tillkommer och folket vad folket tillkommer, så uppkommer mellan
överhet och folket kärleks- och lydnadsband, så att värjor och vapen förblir
på väggar och i kistor. 118
Om undersåtarna kommer med en begäran som inte är okristlig, ska inte
överheten överfalla undersåtarna med bannor och hårda ord, inte heller ska
de rannsaka efter vem som har ingivit dem sådana tankar. Överheten ska inte
svara förhastat på undersåtarnas begäran, utan noga överväga vad skada eller
nytta det kan föra med sig. På så vis slipper man ändra sina beslut, vilket all
tid är skadligt. Om höga överheten inte vet vad som är rätt, ska man liksom
alla andra vända sig till Gud för råd. Ibland kan det till och med vara lämp
ligt att överheten ger efter en smula på sin rätt för att inte vända undersåt
arna emot sig. På så vis kommer de att vara lydiga en annan gång. Om under
såtarnas begäran däremot är okristlig får överheten inte låta bli att försvara
det som är rätt och riktigt. Det är ju just därför som Gud har insatt den. 119
En härskare får heller inte vara för stolt för att ta emot goda råd, oavsätt
vem det är som kommer med dem, något som hovpredikanten uttryckte på
följande beaktansvärda sätt: "GUdh hafwer icke gifwit enom alt wettet/ uthan
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hwarjom något/ therföre tahlar stundom thet ringaste aff Folket/ thet wättugaste." 120
Den form av rättvisa som Rudbeckius vill se i maktutövningen är alltså
en slags faderlig omsorg. Mot Machiavellis maktlära sätter han den kristna
moralen, eller rättare sagt; en sorts kristen moral med starka gammeltestamentliga inslag. Undersåtarna betraktas dock i ljuset av människors synd
fullhet som potentiellt farliga. Samtidigt är det värt att observera att hovpre
dikanten inte framhåller vilka rättigheter kungamakten hade. Istället är det
skyldigheter och inskränkningar i dess maktbefogenheter som poängteras.
Man kan emellertid lätt tänka sig att Rudbeckius menar att det som inte är
uttryckligen förbjudet i Skriften är tillåtet för kung och överhet. Något som
torde ha givit dem ganska stort svängrum.

Praktiker: beskattningen
Rudbeckius föreskriver alltså hur en härskare ska uppträda och på vilket sätt
han bör utövar sin makt. Ovan har det behandlats hur hovpredikanten ut
trycker det i generella termer. I det följande ska hans mer konkreta anvis
ningar dryftas.
En kung måste vara en väktare över Guds folk. Den världsliga överheten
har till uppgift att vaka över folket med svärdet, medan det är prästerskapets
uppgift att vaka med bokens hjälp. Om svärdet får rosta i skidan och boken
blir liggande under bänken, då kommer det snart att stå illa till i riket. Väk
taren måste vara flitig och vaken när andra sover. Han måste se till det allmän
nas bästa när andra bara ser till sitt eget. Han är satt högt upp för att han ska
kunna få överblick och se vari det allmännas bästa ligger. 121
Den kunglige väktaren måste också vara trogen. Med den formuleringen
menar Rudbeckius att det är överhetens sak att bevaka utrikes fiender, upp
roriska inbyggare, rövare och landsplågare. Kungen måste varna folket om
fara hotar, så att folket kan komma samman och avstyra faran. Det är otro
het att låtsas att fiender hotar eller att uppväcka fiender för att kunna lägga
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fler pålagor på folket. Likaså är det otrohet att slå split bland folket, att hetsa
det ena ståndet mot det andra så att han kan undertrycka dem alla. 122
När undersåtarna hotas av fiender, dyrtid, hunger eller annat måste över
heten ta det till sitt hjärta och komma till undsättning innan skadan hinner
bli alltför stor. En rättsinnig regent ska inte bara se till hur rika undersåtarna
är och hur mycket de har att bidra med, utan när något felas måste han er
bjuda hjälp så att undersåtarna blir belåtna. 123
För att konungen ska kunna fylla funktionen som en trogen väktare så
måste han ha resurser till sitt förfogande. Rudbeckius återkommer därför
flera gånger till den kungliga beskattningsrätten. Och liksom när det gällde
de mer allmänna föreskrifterna för kungens maktutövning så är det främst
begränsningarna i rätten att ta ut skatt som avhandlas. Till att börja med fast
slår predikanten att kungen måste respektera egendom, något som uttrycks
som rätten till arv och eget. Han får inte dra in undersåtarnas tillgångar hur
som helst eller ta ut för mycket i skatt:
Att en Konung tager skatt och tull/ antingen thet är tijonden/ ellofte/ eller
tolffte/ eller och mehr/ som är nijonde/ åttonde/ sjundet. Effter såsom Rikzens nödh och lägenheet kan kräfwia/ thet är rätt/ allenast thet är måtteligit/
såsom undersåtarnas inkomst och borgerskap kan wara/ att the icke förmycket ther medh blifwa betungade. Men under thet nampnet/ att Rikzens
nöd och lägenheet so kräfwia/ årligen öka skatt och pålagor/ för att på sidstone blifwer intet taal uppå/ och Undersåtarena åhrligen komma aff sigh och
blifwa utharmade/ till att drifwa onödiga prål och ståt med/ antingen medh
Bygningar eller Kläder/ eller till att förpanketera/ förskiänkia/ eller till richta
sigh och sine tienare med/ thet är orätt och förbudit. 124

Även på andra ställen framhöll hovpredikanten att rätt skatt var det som be
hövdes för rikets nöd och lägenhet. Orätt skatt gick till onödig lyx. Det sägs
också vara orätt att ta ifrån kyrkan medel som var givna av Gud eller av Guds
församling. Rudbeckius uppehåller sig också något vid kungens byggenskap.
Det är för överheten lagligt att bygga sådana hus eller slott som behövs för
att kungen och hans hov ska kunna bo där de ofta vistas. Man måste också
bygga slott och fästningar där man fruktar att fienden kan falla in i landet,
något som måste ske även om det kan medföra olägenheter för befolkningen.
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Fienden orsakar nämligen ännu större olägenhet. Det är också lovligt att
bygga hus till rikets ära vid kröningar och riksdagar, men detta får inte ske
om landet befinner sig i krig eller om det råder dyrtid och fattigdom. Det
ska istället ske så att det skadar undersåtarnas förmögenhet så lite som
möjligt. Det är alltså olovligt att bygga slott som inte brukas eller inte är
fienden till skada och som byggs i fel tider. Sådana byggs av tyranner som
vill skydda sig mot den egna befolkningen. 125
Kungen får heller inte använda sig av undersåtarnas tjänare och djur för
egen del. Visserligen är dagsverken tillåtna, men de ska brukas med måtta.
Undersåtarna måste kunna få sitt eget nödvändiga arbete gjort. Överheten
måste i detta avseende hålla uppsikt över sina tjänare och ämbetsmän, så att
de inte utnyttjar de fattiga mer än vad som rätt är. 126
Rudbeckius berör också i förbigående överhetens godshushållning, vilken
ju under den här tiden var grundläggande för kronans finanser:
Och giör then Ofwerheet orätt/ som anolienerar och ewärdeligen bortskenker dät som är lagdt till regementets uppehälle/ och sedan jämligan kraffsar
åth sig thet som är någons arff och egit/ till thes alla blifwa Trälara och ingen
weet sitt egit ' 27

Här kan det tyckas som om hovpredikanten bara påminner om landslagens
bestämmelser om att det var förbjudet för kungen att skänka bort eller av
yttra kronojord och på så vis undergräva kungamaktens ekonomiska möjlig
heter att fullgöra sina åtaganden. 128 Men det är inte omöjligt att Rudbeckius
var medveten om att den kungliga förläningspolitiken gentemot adel och
aristokrati höll på att förändras i riktning mot större förutsägbarhet och att
han här gav dessa ansträngningar sitt stöd. Från kungamaktens sida var man
fortfarande tvungen att belöna sina mest förtjänta befattningshavare med jord
gods. Men istället för att som under vasasönerna donera gods med full be
sittningsrätt, började man nu att ställa upp vissa villkor, samtidigt som dona
tionerna fick karaktären av lön för utförda tjänster. Möjligen kan man också
tänka sig att predikanten här gav en biblisk sanktion åt de indragningar och
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räfster av de villkorslösa donationerna som var den nya förläningspolitikens
andra sida. 129
Det faktum att kungamakten under den här tiden lyckades att kraftigt
öka skatteuttaget berörs inte explicit. Men möjligen kan man här ana en viss
oro över den utvecklingen i predikningarna. Det är åter inskränkningarna i
kungens rätt att ta ut skatter som betonas. Men, som redan har påpekats, det
som Rudbeckius inte uttryckligen tolkar som förbjudet sågs säkerligen som
tillåtet för kungen. Huruvida en skatt uttogs med rätt eller orätt kom därför
att bero på de omständigheter under vilka den utskrevs och hur man tolkade
dessa. Det senare var givetvis något som Rudbeckius kunde bistå kungen med.

Praktiker: kriget
När Rudbeckius behandlar krigets problematik så är det främst tre aspekter
som han tar upp. För det första så varnar han kungen för att gå ut i krig. För
det andra så har han en del ganska konkreta anvisningar för hur själva krigs
makten ska organiseras. För det tredje så förmanar han sina åhörare hur de
ska förhålla sig i krig.
Kriget, framhåller Rudbeckius, är kungens speciella område. Han var ju
den ytterst ansvarige för att skydda undersåtarna från yttre hot. Därför fick
kungasöner aldrig leva i lättja. De måste lära sig att leda arméer, vilket sades
vara en dygd bland kungadygder. Då kan både riket och kungen känna sig
säkra. Men kungasöner bör akta sig för att i onödan vilja visa sin konst. Det
är inte lika lätt att sticka svärdet i skidan igen som att dra det. 130
Kungen bör inte sträva efter att utvidga sin makt på andra furstars be
kostnad, betonade predikanten. Han måste vara medveten om att det som
är stort kan lätt delas upp. Dessutom är det ju så att en dödlig människa till
sist förlorar allt. Därför är det bäst att söka vara en fredsfurste och föra ett
fromt regemente. 131
I Skriften är det sagt att man inte ska dräpa. I krig ska man därför för
söka att skona de oskyldiga, men oftast är det omöjligt att hålla en sådan
disciplin, vilket är ännu en orsak att älska freden. Det ena kriget orsakar det
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andra, och därför måste man ibland för fredens skull tåla och lida det som är
orätt. 132 Det finns dock de som vill inleda krig utan rättvis orsak och mot så
dana orättfärdiga furstar rasar predikanten:
månge taga sig Krig och Orlig före/ utan någon rättmätig eller tilfyllest Or
sak dertil. Antingen aff begiärelse til andras Land och städer/ eller och aff
ijdel Haat/ Afwund/ Högferd/ Hämngirigheet och annat sådant/ ther utaff
sedan föllier Blodz uthgiutelse/ Städers och Landz Förderff/ Konungars och
Konungarijkens änteliga undergång och mycket ondt/ hwilket icke står at
upräkna eller förtällia: Men the skola wetta/ som sådana onödige Krig be
gynna/ at the skola giöra en hård Räkenskap för thet som i sådanne Krig röfwat och förderfwat blifwer: för alt thet oskyldigt Blod som derigenom utgutit warder/ hwilket will falla dem för swårt på then ytterste Dagen 133

Möjligen skulle detta kunna tolkas som ett slags kritik av Gustav II Adolfs
krigspolitik, men troligare är att Rudbeckius här syftar på fiender, vid det
här tillfället, i maj 1615, snarast på den ryske tsaren och kanske Sigismund.
Samtidigt varnar dock predikanten kungen för att börja krig.
Rudbeckius fortsätter med ett retoriskt grepp — ett exemplum där han
för att underbygga sitt resonemang utnyttjar en jämförelse mellan olika
storheter - som han ofta använder. Han påminner om att det är förbjudet
att hysa begär till sin nästas hus, oxe, åsna eller vad som än tillhör honom.
Hur mycket mer förbjudet är det då inte att ha begär till hela land och riken.
På samma vis fastslår han att det är förbjudet för en kristen att tillfoga en
annan människa något ont av hat, avund, hämndgirighet eller annan orsak.
Hur mycket mer förbjudet är det då inte att på sådana grunder tillfoga ett
helt kungarike sådan skada och fördärv som ett krig alltid för med sig. 134
Kriget kommer alltid som Guds straff. När Herren straffar ett folk med
deras fiender ger han dem ofta ett förskräckt hjärta så att de inte kan stå
emot. Kungar, furstar och krigsöverstar ska därför inte vara övermodiga och
lita till sina stora riken och arméer, ty genom säkerhet och överdåd blir ofta
en stor makt överlistad av en liten. Istället ska man använda sig av förstånd
och list och ta vara på fördelaktiga tillfällen. Man måste också se till att man
själv inte blir överrumplad. Men allt detta är meningslöst om man inte först
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har rådfrågat Gud, på vilken ju allt beror. Lyckan ges emellertid inte till vem
som helst, utan till den som fruktar Herren.135
Alla krig är skadliga, men värst är krig i det egna landet:
thet som skeer utom/ uthi ens annars Landh/ är än tå drägeligit/ ty oansedt
uthlagorna äro stora/ och andre beswäringar många/ så får then gemene man
mästedels sittia hemma och sökia sin näringh/ huru han kan förblifwa wijdh
huus och heem/ bruka sin åker och äng: men ther fienderna äro inkomne i
landet/ och swäfwa aff och till/ bränna/ förhärija/ dräpa/ bortaga alt thet the
öfwerkomma: ther är fast wärre och ynkeligare tillståndh/ såsom wij wähl
dageligen för ögonen hafwa med thetta landz inbyggiare; böör oss för then
skull tacka GUdh/ att medan wij Krijga skole/ att han hafwer doch aff sin
godheet und oss then stora fördelen/ att wij få Krijga uti ens annars landh/
och icke hemma för wåra egna dörar: och böhr oss bidia GUdh/ at han oss
nådeligen hielpa wille/ att wåre Fiender icke någon tijdh må hafwa then
framgången/ att the oss thet samma in om wårt Fädernes-landz gränsor giöra
kunne. 136

Den här predikan hölls i september 1615. Svenska styrkor hade då i närmare
fyra års tid ockuperat Novgorod och dess omgivande land och man belägra
de nu Pskov. Ockupationen och den ständiga militära närvaron ledde av allt
att döma till en överexploatering av området och medförde stort lidande.137
Detta var Rudbeckius uppenbarligen medveten om. I citatet ovan påpekar
han, om än indirekt, den skada som de svenska styrkorna åsamkade det ryska
lokalsamhället. Det förhållandet ligger sedan till grund för slutsatsen att det
var bäst att möta fienden utanför rikets gränser. Den insikten kommer sedan i
den kungliga retoriken att bli det viktigaste argumentet för en fortsatt krig
föring och för förnyade uttag av extraskatter och för nya soldatutskrivningar.
Argumenteringen skulle sedan återkomma under 1620-talet, då kungen flera
gånger inför ständerna motiverade ökade skatter och utskrivningar genom att
hänvisa till att det var säkrast att möta fienden i hans eget land. Om fiendens

135 Concio XIV, fältlägret i Plesko (utan datum) augusti 1615, BRS, s. 209; Concio
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krigsmakt skulle ges möjlighet att operera inom riket skulle allt förödas och
var och ens liv vara i fara. 138
Överheten bör alltså styra med råd och dåd mer än med svärdet. Men det
innebär att man även i fredstid måste hålla krigsmakten redo. Man har näm
ligen inte fred längre än vad grannen vill. Har man en stark här så blir man i
regel lämnad i fred. Rudbeckius fortsätter:
Lära och märckia i synnerheet Konungar/ att the hålla en drägeligh Krijgzmacht wid handen/ som Staten, Landet och Undersåtarena kunna tåhla/ att
the iche blifwa förmycket graverade och förtungade. Ty thet bör wara/ som
thet heeter/ Salus populi Suprema lex esto: Högsta lag böör wara Undersåtarenas wählfärdh; Och then som offta och mycket snyter näsan/ han sny
ter blodh ther uth. Ja/ i krigztijder ähr och bätter att hafwa fåå Krigzmän
goda och wähl underhåldna/ än mänga som åro uthswultne och therföre
blödige och owige. 139

Även här handlar det alltså i första hand om inskränkningar i konungens
befogenheter. Man måste å ena sidan hålla en tillräckligt stark krigsmakt. Å
andra sidan får den inte vara alltför stor, eftersom den då blir för betungan
de för undersåtarna att underhålla. Kungen måste gå en balansgång. Det är
emellertid ganska uppseendeväckande att Rudbeckius vid den här tidpunk
ten, mitt under belägringen av Pskov, uppenbarligen talar för en viss begräns
ning av krigsmakten.
En kung måste alltid se på styrka och inte på myckenheten. Överheten
får inte hur som helst ta undersåtarnas barn till sina krigsmän eller andra tjä
nare. Undersåtarna betalar ju skatt och tull för att få njuta sitt, och med så
dana medel ska kungen betala soldater och andra tjänare, antingen inhemska
eller utländska. Mot god lön ska det vara lätt att få frivilliga. Endast om ingen
annan hjälp står att få, är alla inbyggare skyldiga att hjälpa till att försvara
sin överhet och sitt fädernesland. 140 Det senaste yttrandet framlades av hov
predikanten i januari 1615. Det var alltså innan den stora utvidgningen av de
väpnade styrkorna, då den svenska krigsmakten till mycket stor del kom att
förlita sig på utskrivningar för soldatrekryteringen. Det är värt att notera att
några fortsatta rekommendationer om att basera krigsmakten på värvat man
skap inte förekommer efter detta tillfälle. Det här är ett uppenbart exempel
138

Arnoldsson (1941), s. 9, I3ff, 31.
Concio XIV, fältlägret i Plesko (utan datum) augusti iérj, BRS, s. 20if.
140 Concio V, Wäsby gård 20/11615, BRS, s. 59.
139

114

på att predikanten anpassar sina tilltal till förändringar i den praktiska kung
liga maktutövningen.
Vidare framhåller Rudbeckius att en kung inte får vara rädd att strida ge
nom andra, det vill säga genom sina krigsöverstar. Han få ju ändå del av äran
eftersom han är den högste i landet. Hela rikets välfärd beror på kungen och
därför bör han inte i onödan utsätta sig för fara. Han måste alltid ägna sig åt
det viktigaste i riket. Kungen får emellertid inte "stå baak om Buskan". Om
hela landets välgång står på spel måste han träda in och personligen leda
hären. Hans närvaro kan nämligen betyda lika mycket som flera tusen sol
dater. I mindre företag bör han dock låta sina krigsöverstar leda. Kungen får
emellertid aldrig låta det råda någon tvekan om vem det är som för det
högsta befälet över krigsmakten. 141
Kristna kungar och överhetspersoner ska vidare ta den härliga lärdomen
att visa barmhärtighet mot sina slagna fiender. På så vis blir de också popu
lära bland folket. 142
Predikanten har också en hel del att säga om vikten av disciplin inom
krigsmakten. Som en förutsättning för en effektiv och disciplinerad krigs
makt framhåller han att en krigsman först och främst måste vara from och
alltid förlita sig på Gud. För att visa det liknar han de goda krigsmännen vid
David och de onda och övermodiga vid Goliath:
som intet lära kiänna GUdh/ intet fruchta eller wörda honom/ uthan lefwa
effter theras onda sinne och Kiötz begiärelse i thenna werldene; i fråsserij och
dryckenskap/ i horeri och i högfärd och öfwerflödigheet; och thet att thet skall
räckia till/ rifwa och rappa the ifrån andra och hafwa med orätt/ ja/ offta
ifrån theras egne stallbröder. Therföre så rusta the sigh så halfft emot theras
Fiender/ och så halfft emot GUdh/ att han icke skall kunna straffa them/
sompt med wapn och wärijor/ sompt med truldom och swartekonst/ och när
the hafwa så uthstofferat sigh/ så förlåta the sigh ther uppå/ tråtza och påcka
theras Fiender/ the skola så och så fahra medh them/ the säija icke en gång
om GUdh will. Uthan the skola icke ens en gång draga stöfflarna uthaff/ för
än the hafwa tagit in/ thet och thet Landet/ Slott och Fäste för them äro icke
annat än Kråknästen/ the willia icke skiuta/ uthan spierna omkull them/ the
wela icke taga Harnesk uppå therföre/ uthan heller en Fiäder i hatten 143
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Rudbeckius är här närmast ursinnig. Han fortsätter med att hävda att sådana
krigsmän alltid blir slagna på samma vis som de har slagit andra. Det straffet
är dock ingenting mot det som väntar dem i helvetet. 144
Som motsats till sådana krigsmän står David. Han representerar alla gudfruktiga och tappra kämpar som månar om Guds namn. Det är inte så mycket
belöningar som viljan att se Herrens befallningar åtlydda och Guds försam
lingar hjälpta som för dem i strid. Sådana krigsmän håller vad de har lovat.
De skryter inte för att sedan ändra sig när det kommer till farligheter. När
de står segrande, tillskriver de inte sig själva äran, utan Gud. Detta är långt
bättre än att dra på sig munkkappa och krypa till korset, som de påviske har
kommit på att göra. 145
Detta gäller alltså krigsmännens allmänna inställning till sitt värv. Men
Rudbeckius behandlar också den militära disciplinen mer konkret. Till att
börja med talar han om själva rekryteringen. De goda krigsmännen "löper
inte åstad okallade", utan när deras överhet, föräldrar eller förmyndare kallar
dem. Mot dem kontrasterar han dem som lämnar den sysselsättning som de
är satta till, om det så gäller skolstugan eller verkstäder, för att ta värvning
för pengar eller för ett friare levernes skull. De är inga riktiga krigsmän utan
en förlorad hop. 146 Det här yttras i maj 1619. Den stora utvidgningen av
krigsmakten har tagit sin början och den baseras på årliga utskrivningar. Detta
har hovpredikanten tydligen tagit fasta på. Om han fyra år tidigare rekom
menderade kungen att värva sitt krigsfolk, så kritiserar han nu de soldater
som låter sig värvas på frivillig väg. En riktig krigsman är istället den som be
ordras att bli soldat.
Rudbeckius framhåller också att de goda krigsmännen inte "löper i ogjort
väder". I drabbningar ska de bete sig disciplinerat och rycka fram eller reti
rera på order av sina överstar. De dras heller inte till faran, men de är väl
övade och vet hur man använder sina vapen. Men de litar aldrig på vapnen i
sig eller på eventuellt numerärt överläge, utan de sätter all sin lit till Gud
som ju ger både seger och nederlag. 147
På flera sätt föregriper Rudbeckius här Gustav II Adolfs krigsartiklar från
1621. Här framstår en from förtröstan på Gud och underordningen under
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den militära disciplinen som två sidor av samma mynt. Det som förenar hov
predikanten och kungen på den här punkten är möjligen läsningen av den
flamländske nystoicistiske humanisten Justus Lipsius. Rudbeckius hänvisar i
sammanhanget uttryckligen till honom, och Gustav II Adolfs krigsartiklar var,
åtminstone delvis, påverkade av Lipsius stoicism och strävan efter disciplin,
ordning och rationalitet. 148
Det viktiga här är emellertid inte de idéhistoriska influenserna, utan att
hovpredikantens ideologiska tilltal kan kopplas till statsbyggnadsprocessen.
Rudbeckius utsagor gav de konkreta disciplineringssträvandena en religiös
mening och framställde dem som om de var en del av det arbete som rea
liserade Guds vilja på jorden.

Praktiker: rättsväsendet
Rudbeckius menar att all överhet är förordnad av Gud för att alla ska kunna
njuta lag och rätt. Kungen har som rättens högsta beskyddare skyldighet att
se till att rättvisa skipas både för fattig och rik. 149
Efter upprättandet av det nya förbundet är kungar och furstar inte längre
skyldiga att straffa brottslingar i enlighet med de straffsatser som föreskrivs i
Gamla Testamentet. Men predikanten understryker att det inte kan finnas
några visare lagar än de som Gud själv har instiftat. Därför har många furstar
anpassat dem efter sitt eget regemente, så gott som det nu har varit möjligt.
Den överhet som straffar i enlighet med Guds lag kan också känna sig säkrare
i sitt samvete än den som straffar efter eget huvud. 150 Här talar Rudbeckius
uppenbarligen om rådande svenska förhållande. Sedan 1608 var nämligen
Mose lag gällande rätt i de fall som inte omfattades av Kristoffers landslag
eller senare kunglig lagstiftning.
Orsaken till att den gudomliga lagen måste kompletteras med världslig
lag, menar predikanten, är att människorna har blivit allt ondare. Utgångs
punkten för sådan ny världslig lagstiftning måste alltid vara att den inte strider
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mot Guds lag eller naturlig lag, samt att den tar de fromma och fattiga i
försvar. När lagarna väl är utfärdade måste överheten se till att de verkligen
efterlevs. Det är bättre att utfärda få påbud som följs, än att utfärda många
som efterhand faller i glömska eller negligeras. Många lagar är ett tecken på
dåliga seder. Om lagarna alltför ofta ändras, så ändras också regementet, och
det är alltid skadligt. 151
Predikanten riktar sig ofta till domare. Bland dem inkluderar han säker
ligen kungen i dennes egenskap av högsta rättsliga instans. Han framhåller
att en domare kan synda genom barmhärtighet. Visserligen ska man vara
barmhärtig mot både vänner och fiender, men man ska inte vara mer barm
härtig än Gud själv, och aldrig mot Hans fiender. När Gud har befallt att en
viss typ av brott ska bestraffas, så måste man också göra det. Rudbeckius
menar här att ett flertal brott mot Guds lag, som exempelvis eder, sabbats
brott, horeri, mened och dråp, inte straffas hårt nog. Horeri borde exempel
vis straffas med evig skam och förnedring, med degradering för dem i kunglig
tjänst, och med landsförvisning eller döden. Domare får inte skona någon
skyldig oavsett om det sker för att de hotas, för vänskap, för släktskap, för de
skyldigas anseende eller för pengar och mutors skull. 152
Att så ändå sker, beror enligt Rudbeckius till stor del på att domare har
del i bötesbeloppen och därför tjänar på att döma ut böter. Men lagen är
inte stiftad för att ge giriga domare inkomster. Predikanten vänder sig också
mot att vissa domare utfärdar särskilda pass som ger dömda ogärningsmän
tillåtelse att gå runt och tigga ihop bötesbelopp som de inte har råd till. Som
om landet inte hade andra utgifter än att undersåtarna ska betala för att lösa
en hop ogärningsmän från deras straff, och således uppfylla landet med alle
handa laster och blodsskulder, rasar Rudbeckius. Men Gud utkräver alltid
straffet. De som på så vis skonar missdådare tar själva på sig straffen. De tar
deras fot ur elden och sätter sin egen där istället. 153 För att råda bot på sådana
missförhållanden måste överheten utse skickliga, gudfruktiga, lärda och rätt
färdiga män till att döma över folket. Dem ska man försörja så att de inte
behöver ta mutor och bötespengar. Skolor måste också hållas i landet så att
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både präster och domar kan utbildas. Dessa ska sedan gemensamt se till att
Guds bud följs i landet. 154
Här pekar Rudbeckius på konkreta missförhållanden inom rättsväsendet,
och hans lösning är en effektivare statlig kontroll av ämbetsmännen samt att
staten griper in och ger förutsättningar för att systemet ska fungera på ett ra
tionellare sätt. En bättre avlöning av domare skulle i sin tur kräva ökat skatte
uttag. Predikanten förordar helt enkelt att staten ska få en ökade betydelse i
samhället och detta med det övergripande syftet att bestraffa och förhindra
undersåtarna att begå synder.
Rudbeckius hävdar även att en kung ibland måste se mellan fingrarna när
undersåtarna har förbrutit sig mot honom. Särskilt gäller detta när det är den
egna personen som drabbas. Om någon undersåte drabbas får överheten
däremot inte underlåta att straffa den skyldige. Detsamma gäller, som sagt,
när någon förbryter sig mot Gud. Evangeliet förbjuder inte att man utgjuter
blod. Gamla Testamentets livsstraff hör till rättvisans fordringar när någon
har missbrukat den evangeliska friheten. 155
Samtidigt fastslår hovpredikanten att överheten måste se till att brott mot
dess befallningar bestraffas efter brottets art. Härvid begår man ett allvarligt
fel när man hänger småtjuvar. Alla brott ska inte straffas till livet, utan som
Gud har påbjudit öga för öga och tand för tand. Man straffar till exempel
inte tjuvskytte med döden därför att ett djur är lika mycket värt som en män
niska. Det straffas till livet på grund av förakt mot överheten. Men över
heten ska veta att alla brott inte begås av förakt. De kan begås av oförstånd,
häftighet, obetänksamhet, eller för nöds skull. Skulle man straffa alla brott
till livet skulle många som behövt leva bli dödade. Ett sådant styre är ren
tyranni. 156
Om människors lagar och bestraffningar är för hårda leder det ofta till
att Guds lag bryts. Överheten måste alltid hålla i minnet att deras ämbete är
till för att förhindra synd. Därför måste alltid allvarlig synd straffas. Över
heten måste också föregå med gott exempel så att man inte genom sitt upp
förande eller genom påbud ger upphov till att Guds lag överträds. Om öv
erheten syndar så är synden dubbel, dels genom handling och dels genom
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exempel. Framför allt får inte påbud direkt strida mot Guds lag. Om över
hetens befallningar ger upphov till synden är det ju också mycket svårare att
förhindra och bestraffa den. 157
Sammantaget handlar de här ideologiska tilltalen om att Rudbeckius vill
se att den världsliga rätten på ett rationellt och effektivare sätt ska ställas i
kyrkotuktens tjänst. Något som med all önskvärd tydlighet visar på sam
bandet mellan konfessionaliseringen och statsbyggnadsprocessen.

Praktiker: kyrkan
Rudbeckius menade att hela den världsliga överheten, alla riken och rege
menten i första hand var till för att beskydda Guds församling. Han går till
och med så långt som att hävda att om församlingen förföljs eller om lögner
och falsk lära sprids i landet måste regementet falla och ersättas av ett som
bättre fullgör sina uppgifter i det avseendet. 158 Med största sannolikhet un
derstryker hovpredikanten här åter Gustav II Adolfs legitimitet och rätt till
den svenska tronen. Eftersom katoliken Sigismund med säkerhet skulle ha
givit upphov till att falska läror spreds i riket, hade en ny överhet kommit
till makten.
När överheten ska fullgöra sin uppgift så behöver man inte behålla alla
ceremoniella lagar från Gamla Testamentet. Istället måste man noga se till
att de som föreskrivs i Nya Testamentet praktiseras. Det handlar då om Guds
ords predikan, dopets och altarets sakrament. Alla kyrkostadgar ska inte heller
följas. Så inte de onda, som påvens dekret och avgudaceremonier, utan en
dast de som följer Guds ord. Men man ska vara försiktig med att ändra
kyrkoceremonierna. Om man ofta ändrar i dem tror gemene man att man
ändrar i religionen, eftersom de sällan kan skilja dem emellan. De kommer
då att tro att ingen religion är sann, och folket blir ogudaktiga epikuréer. 159
Rudbeckius menar vidare att överhetspersoner givetvis ska hålla Guds
bud, liksom alla andra, men i deras uppgifter ingår det även att se till att un
dersåtarna gör det. Det ska dock inte ske direkt genom överheten själv utan
genom prästerskapets försorg, genom predikanters och lärares förmaningar.
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Den rätta gudstjänsten måste därför upprätthållas till varje pris. Därtill måste
kyrkobyggnader och skolor underhållas och kanske byggas ut. Det är för
övrigt nödvändigt att kyrkan och dess präster tilldelas ett anständigt eko
nomiskt underhåll. Om kyrkans tjänare blir föraktade så kommer nämligen
även dess lära att bli det, och då är det fara för hela regementet. Där guds
tjänsten förfaller, förfaller också lag och rätt och därmed det världsliga rege
mentet. Guds förbannelse kommer över landet och folket blir grovt, barba
riskt och slutligen utrotat. 160
I den här tiden, framhåller hovpredikanten, befinner sig kyrkan i en sorglig
belägenhet. Han målar upp bilder av präster som tvingas till tiggeri och kyrko
byggnader i så dåligt skick att Bibeln blåser ur prästens hand mitt under pre
dikan. Eftersom de har det illa ställt måste prästerna ta betalt för vissa av
sina tjänster, men för den sakens skull ska man inte förakta dem. 161 Här ta
lar Rudbeckius, åtminstone delvis, i egen sak. Sådana tilltal är givetvis en upp
maning till överheten att anslå mer medel till kyrkor och prästers avlöning.
Predikanters och lärares kall består framför allt i att påpeka och straffa
när Guds bud glöms bort eller föraktas. De får aldrig tiga när de ser en synd
begås, vem än syndaren är. En gudfruktig överhet ska alltid följa prästers
rättelser. Det är också lämpligt att överheten ofta rådfrågar dem som bäst
känner Guds ord. Det är ju bland annat därför som prästerskapet finns repre
senterat på riksdagarna. Överhetspersoner ska inte tro att de vet bäst bara för
att de har läst Machiavelli eller någon annan profan författare. Sådana rådslag
med kyrkans män får emellertid inte blandas ihop med de påviska påfunden
att överheten bara har en verkställande funktion. Prästerskap ska inte fatta
beslut i den världsliga överhetens ställe, utan vara till för att hjälpa överheten
till eftertänksamhet och självrannsakan. 162
Prästernas religiösa uppgift är, som sagt, att i profeterna och apostlarnas
efterföljd hålla fram för församlingen dess synder och straffa dem. Men be
träffande överheten gäller andra regler. Rättsinniga predikanter ska inte in
för allt folket framhålla överhetens fel och brister. Tvärt om, ska man för
söka ursäkta dem, så att man inte frestar till uppror. Därmed inte sagt att
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prästerna ska tiga om överhetens synder om de är uppenbara och tydliga.
Men de hemliga synderna ska man bara i tysthet meddela dem som har be
gått dem, och i övrigt se till att de förblir hemliga. I detta har påvarna gjort
fel och bland annat därför har många kungar och kejsare störtats av uppror. 163
Rudbeckius understryker att det är alla rättsinniga predikanters uppgift
att inför undersåtarna berömma kung och överhet så mycket som sanningen
tillåter, så att överheten ska bli undersåtarna så mycket kärare och äras än mer.
Prästerna har också till uppgift att förmana undersåtarna att de är förpliktade
att visa överheten såväl ära och vördnad, hörsamhet och lydnad, som att be
tala skatt. 164
Hovpredikanten ser också positivt på att ställa själva kyrkobyggnaderna
till kungamaktens förfogande för dess ideologiska kampanjer:
Ar för the skull rätt giordt/ att när GUdh gifwer lycka och seger emot Fi
enden/ att man låter förkunna dhet uthi Korkan och GUdhs försambling/
tackar och lofwar GUdh therföre. Är och icke orätt att man uphänger Baner
eller Fänikor GUdh till ähra som segren gifwit hafwer: men thet är icke
nogh: uthan man skulle och ärna något annat till Kykior och Scholar/ när
GUdh gifwer något rijkt byte effter Fienden 165

Här identifierar alltså Rudbeckius sig själv och kyrkan med statens eller
kungamaktens behov. Att tjäna Gud blir synonymt med att tjäna över
heten. Det är föga förvånande eftersom den här typen av tilltal i första hand
riktas till kungen och andra överhetspersoner. Predikanten förklarar här sin
egen funktion och vilka befogenheter han har, eller borde ha. Samtidigt hand
lar det om att fastslå att predikanter och kyrkan inte kan fullgöra sina upp
gifter, att bidra till byggande av den nya staten genom att uppmana till tro
het, lydnad och offervillighet, om inte kung och överheten ställer tillräckliga
medel till dess förfogande.

Redskapen: ämbetsmännen
Det är när Rudbeckius uttryckligen riktar sig till ämbetsmännen som det blir
extra tydligt att hans ambitioner är att ge statsbyggnadsprocessen ett religiöst
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och moraliskt ramverk. Han predikar här en religiöst motiverad moraisk
uppryckning som är ägnad att få statsapparaten att fungera smidigare och
mer effektivt.
Redan i den första av predikningarna fastslår Rudbeckius att det han har
att säga inte bara gäller kungar, furstar och herrar. Även andra överhetspers
oner, som hovmän och råd, ska ta lärdom och rättelse av honom. Särskilt gäl
ler det när han predikar över Gamla Testamentet och i all synnerhet konunga
böckerna. Annars kan det gå dem illa, hotar han. 166 Härvid framhåller han
såväl mer allmänt hållna moraliska regler som anvisningar för den konkreta
ämbetsutövningen.
Ett ämne som var väl anpassat till Rudbeckius förnäma och mäktiga åhö
rare gällde uppfostran och rekrytering av de (manliga) ungdomar som i fram
tiden skulle bekläda statliga ämbeten. För att frambringa lämpliga ämbetsmannaämnen måste man börja tidigt, hävdade han. Även fromma och för
näma föräldrar får veklingar till barn om de inte uppfostras tillräckligt hårt.
Nu för tiden, menade hovpredikanten vidare, klemas barnen allt för ofta bort.
Istället för att bibringas en Guds fruktan och Herrans vishet får de pengar
och förgängliga ting. I sin barndom ska de inte förslösa tiden med att vistas i
fähus eller hos lejfolk och drängar där de inte lär sig något nyttigt. De unga
pojkar som skall tjäna andligt eller världsligt regemente bör tidigt skickas till
skolor, för att tidigt lära sig Guds ord och skaffa sig vishet och skicklighet så
att de blir redo att bekläda för riket viktiga ämbeten. 167
Rudbeckius har även en hel del att säga till dem som just ska tillträda ett
ämbete. Uppenbarligen vill han försöka förhindra motsättningar mellan äm
betsmän som skulle kunna innebära att tjänsten blev lidande och att förvalt
ningen mindre effektiv. Han varnar därvid för höga ambitioner och äre
lystnad och manar till ödmjukhet. Den som blir kallad till ett ämbete ska
inte yvas däröver, utan om möjligt visa på sin egen ringhet och se om det
inte finns någon bättre lämpad. Man ska inte sträva efter höga ämbeten,
utan alltid hålla i minnet att Herren själv är den högste. Dessutom är det
sällan man klarar av sitt eget anförtrodda ämbete och då än mindre ett hög
re och mer ansvarsfullt. Visserligen för höga ämbeten med sig ära och anse
ende, men de innebär också arbete, bekymmer och farligheter. Rudbeckius
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betonar emellertid att ödmjukhet är en sak, men att man aldrig får undan
dra sig ett kall. Den som är kallad måste också låta sig brukas. Man behöver
inte frukta att man inte duger, ty den Gud har kallat har han också givit för
stånd, skicklighet och kraft nog att klara sina uppgifter. 168 Det senare torde
vara ganska viktigt eftersom den svenska militärstaten vid den här tiden led
brist på goda krafter både inom krigsmakten och den civila förvaltningen.
Det har ju inledningsvis anförts att den svenska adeln var numerärt helt
otillräcklig för att fylla behoven. 169
Så långt kan Rudbeckius tyckas hålla sig på ett ganska allmänt moraliser
ande plan. Men i samma ämne blir han snart mer konkret på ett sätt som
svarar mot den framväxande svenska militärstatens behov av en rationell by
råkrati med en allt mer långtgående arbetsdelning. Han hävdar med enfas
att den som okallad tränger sig in i ett ämbete aldrig ska ha lyckan med sig
och att detta är Gud djupt misshagligt. Herren hade nämligen instiftat olika
ämbeten för att var och en skulle tjäna Honom inom just det som anvisats
honom. Det dåraktiga i att okallad tränga sig in i ett ämbete blir uppenbart
genom det faktum att Gud redan när han skapade den första människan
hade tilldelat alla de efterkommande deras ämbeten. Om Herren däremot
vill ha någon till ett speciellt ämbete kan ingenting stoppa den utvalde. Den
som Gud har uppsatt till ett högt ämbete kan Han givetvis även störta ned,
om personen ifråga inte sköter det i enlighet med Guds vilja. Den som på så
vis måste avstå från ett ämbete skall göra det utan att klaga och utan att bära
agg till sin efterträdare. Naturligtvis ska man heller inte försöka ta tillbaka
ämbetet. Istället ska man meddela sin efterträdare allt vad denne kan behöva
veta för att riktigt utöva sitt värv. 170
I kontrast till detta tycks dock Rudbeckius ha accepterat att ett visst mått
av ambition, äregirighet och vilja att göra karriär tjänade statens intressen. I
en typ av tilltal vände han sig till ämbetsmännen för att förklara hur de kun
de förhålla sig gudfruktigt och göra gott samtidigt som de tjänade sina egna
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intressen. Han hävdade nämligen att Gud upphöjer dem som är flitiga i det
lilla, men inte dem som inget uträttar. Man kommer till ynnest, gunst, ära
och höga kall genom att beflita sig om sin ära och dygd och genom att ställa
sig skicklig i ord och handling, samt genom att värna om Gud och Hans
församling, överhet och fosterland. Detta är den rätta vägen. Att söka ära
genom girighet, pengar, lögn, bedrägeri, låtsad gudaktighet eller genom att
låta bruka sig för olovliga saker är farligt och stannar ofta på halva vägen. Om
man ändå skulle komma upp sig på så vis, är det fara värt att man störtar ned
igen. 171
I ett resonemang som anknyter till detta passade Rudbeckius synbarligen
på att ge den traditionella, av staten och kungamakten mer eller mindre obe
roende, sociala eliten en tillrättavisning samtidigt som han lät förstå att deras
tid var ute. Han hävdade nämligen att ära, dygd, skicklighet och goda gär
ningar inte bara föder gunst och ynnest, utan även hat och avund. Speciellt
skulle så vara fallet vid hovet, där många av gammal ädel släkt blir avundsjuka
om en yngre och skickligare person av ringa börd blir upphöjd. De förra har
ofta förlitat sig på sin börd och underlåtit att lära sig något av nytta i sin
ungdom. Istället för att väcka fientlighet borde detta tjäna dem som en på
minnelse om att börja lära sig något. 172
Det var emellertid inte bara odugliga hovmän av gammal adel som ådrog
sig Rudbeckius ilska. Han vände sig mot alla typer av ineffektiva och för
sumliga ämbetsmän.
Een part ... the komma intet uthur sängen om morgonen för än 7 eller 8
slår/ sedan behöfwa the kläda sig en tima eller twå. När the omsider så tyga
sigh till/ och folk kommer sedan som skall något beskedh aff them hafwa
och the skola något begynna uthrätta: så binda the som nogast beställa ett
ringa ärende eller tu/ för än måltydhz tid är/ thet försumma the intet: när måltyden är ändat/ så hafwa the hafft ruus uppå/ tå äro the intet beqwämlige att
uthrätta något/ om afftonen dricka the in moth midnat/ om morgonen hafwe de ont i hufwudet/ så måste många gå och wänta then ena dagen effter
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then andra effter beskeed ... Förbannat ware then som giör Herrens wärck
försummeliga. 173

Av den sista meningen framgår det tydligt att Rudbeckius menar att äm
betsmännen i det att de tjänade kungen och staten definitionsmässigt ut
förde Guds arbete i enlighet med Hans vilja. Att göra detta på ett försumligt
eller felaktigt sätt ansågs uppenbarligen vara ett brott mot Gud.
Han slår också ned på uppenbar korruption och maktmissbruk. Det var
givetvis något som skadade kungamakten; dels därför att kronan på så vis gick
miste om inkomster och dels, och lika allvarligt, därför att det skadade
tilltron till överheten och undergrävde det politiska systemets legitimitet.
Det var särskilt i den tolfte predikan i serien, hållen i juni 1615, som hov
predikanten med kraft vänder sig mot ohederliga ämbetsmän, och särskilt
då domare och andra verksamma inom rättsväsendet. I predikotexten kon
trasteras israelernas ideale domare, profeten Samuel, mot hans orättfärdiga
söner, vilka i likhet med fadern beklädde domareämbeten. Med all tydlighet
framställs här Samuel som det efterföljansvärda exemplet, medan hans söners
handlingar på motsvarande vis var ägnade att fungerar som avskräckande
exempel. Samuel hade aldrig tagit ifrån någon hans oxe, åsna eller något an
nat. Han hade aldrig begått övervåld, med orätt fängslat någon eller utdelat
hugg och slag. I sina domar hade han aldrig undertryckt lag eller rätt och givit
den ene större favörer än den andre. Istället hade han dömt oberoende av
fattig och rik, hög och låg. Inte heller hade han tagit emot gåvor eller skänk
er, eller i hemlighet lovat att hjälpa någon. Han hade alltid nöjt sig med vad
som hade beviljats honom i lön genom ämbetet. Hans söner var däremot
annorlunda och de gav upphov till missnöje och bidrog till att israelerna krav
på ett nytt styrelseskick. 174
Överheten är ju själv förordnad av Gud för att upprätthålla ordningen och
se till att den ene inte tar något från den andre. Det är mycket värre om
överheten själv eller genom sina tjänare tillskansar sig något på olagligt sätt.
Rudbeckius framhåller att det sjunde budordet förbjuder all stöld. Det gäller
allt tagande och rappande om det så sker med våld eller med list. Överheten
ska även se till att undersåtarna efterlever det femte budordet, "Du ska icke
dräpa", och hålla sin hand över att inte någon slår ihjäl sin nästa, eller slår,
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binder, fängslar, bannar eller skämmer ut honom. Än mindre ska överheten
själv göra det. Inte heller ska överheten undertrycka någon i lag eller dom,
och hålla med den ene mer än den andre. Varken för våld eller vänskaps
skull, eller skuld och släktskap, hat och avund får det ske. På samma vis måste
överheten ta sig i akt för mutor eftersom de förblindar den vise och är ut
tryckligen förbjudna av Gud. 175
Men nu är det så illa ställt att de personer som är satta att övervaka att
Guds lag följs inte själva följer den, menar Rudbeckius, och ger flera ex
empel på detta. Om de ser en fattig man som har en god häst drar de in den
för kronans eller konungens behov. De sätter själva pris på den, ofta mindre
än halva dess värde, och ibland behåller de den. Ser de att en fattig man har
en "snäll" dräng, utser de honom till knekt. Sedan får drängen tjäna dem
under lång tid för att slippa knekttjänsten. Om en fattig man har ett lägligt
hemman, äng, kvarnställe eller fiskevatten så besvärar de honom med på
lagor och gästningar tills han tvingas sälja det till dem för halva priset. Eller
så tvingas den fattige överge det och bli skattevrak. Då skaffar de sig frihet
och frälse på det. Eller så går de till höga överheten och anger att den eller
den gården ligger så lägligt till för överheten att man bör dra in det eller
byta till sig den. Om den så kommer under kronan i ett eller två år så begär
de den till förläning och när de har haft det i förläning så begär de den till
evinnerlig ägo. Om man då frågar dem varför de gör så, så svarar de att man
måste söka överhetens gagn och bästa. Men de gör det inte för överhetens
skull. De gör det för egen vinning, men det är till överhetens och landets
fördärv. Det ger överheten dåligt rykte och drar straff och förbannelse över
sig själva och därtill över land och rike, rasar hovpredikanten. 176
Detta var inte bara ett tomt moraliserande. Det är inte omöjligt att
Rudbeckius hade Karl IX:s förre sekreterare Erik Jöransson Tegels olika rätts
tvister i åtanke när han yttrade ovanstående. Tegel hade varit särskilt aktiv år
1614, det vill säga året före den aktuella predikan hölls, då han var inblandad
i flera processer om rättigheterna till olika hemman som han hade lagt under
sig. Särskilt allvarligt var det att han hade ifrågasatt den nyligen inrättade
Svea hovrätts auktoritet och både före och efter prövning där hade begivit
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sig till kungen för att söka stadfästelse på sina förvärv. 177 För hans åhörare
var knappast Tegels verksamhet okänd. Dessutom torde det i det här sam
manhanget ha varit opportunt att hänvisa till Tegel. Denne stod som repre
sentant för det avskydda sekreterarväldet under den förra regimen.
Till de orättfärdiga domarna hör också de som bannar, tvingar, slår och
fängslar dem som är angivna för någon sak, innan de har blivit anklagade
och kan svara för sig. De finns domare som fängslar någon ett halvt eller ett
helt år innan saken kommer till förhör. Under den tiden tvingas den fängs
lade att förtära allt de äger och har. När de så blir förhörda visar det sig att
de är oskyldiga och att de måste släppas. 178
Det finns också domare som uppenbarligen favoriserar och försvarar den
ena parten, så att alla kan se att de antingen är bestuckna med mutor eller är
skyldig den inblandande något. Eller så håller de bevis och skäl emot någon
så att det är uppenbart för alla att de drivs av hat eller avund. Likväl skäms
de inte för att vilja ha sista ordet när domen ska falla. Andra tar emot skänker
som kompensation för sitt besvär. Men domare och befallningsmän är skyl
diga att nöja sig med sin lön, och att förmedla rättvisa åt alla, utan att ta emot
gåvor. Det finns också de som lovar att skaffa någon rätt för att senare, efter
att saken är avgjord, ta emot presenter som de säger har givits dem av tack
samhet. Allt sådant är emellertid också mutor. 179
Det faktum att Rudbeckius uppehåller sig så mycket vid just domare och
rättsväsendet har delvis att göra med predikounderlaget. Samuel var ju just
domare. Men det ska kanske också sättas i samband med inrättandet av Svea
hovrätt 1614 och stadgan om processordningen som kom året därpå, samma
år som den här behandlade predikan hölls. Det var alltså ett synnerligen ak
tuellt ämne som avhandlades och predikan torde ha understrukit det nödvän
diga och önskvärda med att kungen tog itu med sådana missförhållanden.
Vad är då orsaken till allt sådant övervåld och orätt handlande, frågar sig
Rudbeckius. Hans svar blir att först och främst är det otron som gör att man
inte litar till Gud för sin försörjning, utan man vill skaffa gods och rike
domar för sig och sina barn. Detta är avguderi och för förbannelse med sig.
Den andra orsaken är den förbannade högfärden och överflödigheten som
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överallt har fått överhanden, både när det gäller kläder och mat. Den som
har fått ett litet ämbete vill klä sig i purpur och linne och leva kräsligt varje
dag. En ringa befallningsman vill äta lika bra, ha likadana kläder och lika
många tjänare som en adelsman som har många gods och gårdar. En som är
lite förmer vill förhålla sig som en greve eller friherre. Därför räcker inte den
ordinarie avlöningen till utan man måste anhålla hos överheten om
förläningar och jordgods och när man fått dem vill man leva ännu kostli
gare. När det inte räcker till för att hustru och barn, tjänare och tjänarinnor
ska vara dyrbart utstyrda, då tar man oxe och åsna, då tar man mutor och
skänker och allt man kan få, för att hålla sitt prål vid makt. Därför måste
alla regenter och domare göra något avkall på sitt överflöd för att det ska
räcka till alla och för att den fattige inte ska ropa "Ve oss" så att Gud hör
det. Detta är det viktigaste som regenter, domare och befallningsmän ska lära
av Samuel. 180
Det är uppenbart att det i första hand är den framväxande svenska mi
litärstatens behov av alltfler professionella och disciplinerade ämbetsmän som
föranleder Rudbeckius angrepp på ämbetsmännen och hans krav på mora
lisk uppryckning. Det gällde att mobilisera och förbereda adeln och kanske
även andra aktuella grupper för tjänstgöring inom krigsmakten och byråkra
tin. Därav framhållande av att kompetens eller dygd, som man då uttryckte
det, skulle gå före börd vid tillsättandet av tjänster. Samtidigt som hovpre
dikanten inför sin exklusiva publik fick möjlighet att enträget driva den nya
militärstatens sak, så kunde han framstå som rättvisans och de fattigas och
förtrycktas tillskyndare.

Lydnaden: undersåtarna
Rudbeckius ohistoriska syn på de bibliska historierna kommer tydligt till ut
tryck när han identifierar det i Bibeln anonyma Israel eller folket med un
dersåtarna i hans egen tid. Så talar han exempelvis om "Israels allmoge". 181
Vid ett annat tillfälle omtalas i Bibeln att Samuel kallade samman allt folket
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i Israel släkt efter släkt. Rudbeckius beskriver detta som om han hade kallat
samman en "Allmenneligh Rixdag" 182
Eftersom de här predikningarna främst handlar om hur överheten bör
bära sig åt för att styra riket, så är det färre utsagor som vittnar om hur un
dersåtarna betraktades och vilka roller de tilldelades i samhället. När under
såtarna behandlas så sker det så gott som alltid i relation till Gud eller över
heten. Det övergripandet temat är därvid undersåtarnas plikt att lyda.
I det sammanhanget hävdar hovpredikanten att undersåtarna ska betrakta
överheten och personer som bekläder överhetsämbete, som gudar. Han be
tonar att den som föraktar den som Gud har tillsatt, den föraktar också Gud.
Strax därefter modifierar han detta uttalande genom att framhålla att detta
även gäller husfar och husmor, predikanter, föräldrar, ja att alla kristna män
niskor ska förhålla sig så mot varandra. 183 Det är uppenbart att han här utgår
från Hustavlans sociala schema.
Rudbeckius framhåller även vikten av att var och en håller sig till sina
givna förutsättningar och inte försöker att lägga sig i det som ankommer på
andra att uträtta. I synnerhet gäller det i maktrelationer. Varken tjänare eller
undersåtar ska disputera, utan genast lyda när de blir befallda att göra något.
Var och en är nämligen skyldig att göra det som han är kallad till inom sitt
stånd. 184 Tyvärr går det oftast inte till på så vis, utan:
det som är sagt Ofwerheeten/ thet taga Undersåtena till sigh/ och dhet som
är sagt Undersåterna/ det taga en part Öfwerheetz Personer til sig. Undersåt
arna är sagt/ at dhe skola toleligen lijda hwadh Beswäringar som Öfwerheeten hälst kan them påläggia/ såsom wij här see/ thet taga een part öfwer
heetz Personer til sig och mena therföra at the hafwa rätt til at beswära sina
Undersåtare så mycket the willia. Öfwerheeten är åter sagdt/ at hon skall re
gera rättrådeligen/ mildeligen och Christeligen/ dhet taga Undersåtarena en
part åter til sig och meena the äro intet plichtige at lijda eller lyda theras
öfwerheet/ utan uti det som rätt och billigt år. Altså träder then ene uti thes
andras rätt. 185

Uppenbarligen syftar hovpredikanten här på att överheten inte får lägga allt
för stora bördor på undersåtarna. Något tidigare i samma predikan anför han

182

Concio
Concio
184 Concio
185 Concio
183

130

IX, Stockholm 5/51615, BRS, s. 123.
IV, Stockholm (utan datum) December 1614, BRS, s. 44f.
XVI, 13/9 1615, fältlägret i Plesko, BRS, s. 241.
VI, Wäsby gård, 27/11615, BRS, s. 63.

att undersåtarna är skyldiga att tjäna, lyda och visa vördnad för överheten,
men han understryker samtidigt att de inte är överhetens trälar. 186
Det senare verkar dock vara något som i första hand överheten skulle be
akta. Rudbeckius hävdar, med en implicit hänvisning till det fjärde budet
och hustavlan, 187 att barn och undersåtar ska lära sig att lyda föräldrar och
överhet även om dessa gör orätt. Till och med om de gör illa och vill skada,
så måste man uthärda det. Man kan då lämpligen tänka på att de som lider
oskyldigt ska få del av Guds speciella nåd. Endast om överheten gör något
orätt mot Gud eller mot ens eget kristna samvete ska man försöka hindra det,
och detta ska då ske på ett passivt sätt, genom att man försöker dra sig undan.
Man måste alltid akta sig för att få över andra på sin sida. Då riskerar man
nämligen att stifta uppror. Upproriskhet sades alltid vara en värre synd än
det man försöker förhindra och ett av de allvarligaste brotten som fanns.
Det var som att hugga av en hand för att försöka rädda ett finger. 188
Om något i riket skulle vara fel skulle dock undersåtarna i första hand
försöka att rätta till det själva och inte bara lita till överheten. Men det fick
alltså aldrig innebära att man satte sig upp mot överheten genom konspi
ration, myteri eller uppror. Istället ska man gå till överheten med öppna för
frågningar. Undersåtarna ska främst bara påpeka att missförhållanden existe
rar. Om man kommer med en begäran om förändring ska man alltid göra
det med förbehållet: om det är överheten behagligt. Härvid ska undersåtarna
inte sätta sin lit till jurister och "politie". Om man själv inte vet vad som är
bäst, ska man istället fråga sina predikanter och lärare. De, i sin tur, ska be till
Gud om råd eller dra fram bibliska exempel på vad som är rätt och riktigt. 189
Undersåtar och tjänare ska också visa medlidande med sina herrar om
det skulle gå illa för de senare. Om de kan ge sina herrar råd för att förbättra
och lindra, så ska de meddela dem. Detta får inte vara ord och åthävor, utan
det måste komma från hjärtat. Det här gäller för övrigt inte bara goda och
milda herrar, utan även de stränga och hårda. Och det gäller i såväl med- som
motgång. 190
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Om undersåtarna vill ha en skicklig och förståndig överhet ska de be Gud
om det. Man bör då be att kungen ska inges furstliga tankar, att Gud ska göra
honom vis och rättfärdig så han kan sitta säkert på tronen. Man bör också
lämpligen be om att själv få ett lydaktigt hjärta så att man får föra ett stilla
och ärligt leverne. 191
Rudbeckius menar vidare att man just nu borde tacka Gud för att man har
en sådan god, mild och ordentlig överhet. Om man har möjlighet bör man
visa sin tacksamhet genom att ge överheten gåvor och skänker utöver det som
man är skyldig att prestera i skatt. Det krävs nämligen mycket för att regera
ett rike, konstaterar predikanten. Har man ett överflöd är det också lämpligt
att ge något till kyrkan så att kyrkobyggnader och skolor kan förbättras. 192
Om undersåtarna på grund av sina synder regeras av en sträng och hård
överhet, ska de vända sig till Gud med en "ödmiuuk böön", samtidigt som
man måste bekämpa sina synder och göra bot och bättring. Uppror och
stämplingar lyckas i allmänhet inte och de skyldiga blir alltid hårt straffade.
När tiden är inne avskaffar Gud själv det onda regementet. Det absoluta
kravet på lydnad gäller i särskild hög grad undersåtar som är inblandade i re
gementet, det vill säga olika typer av ämbetsmän. 193
Om nu undersåtarna måste lyda överhetens felaktiga befallningar, hur
mycket mer ska man då inte lyda de goda och nyttiga påbuden. Rudbeckius
nämner sådant som fasta och bön, och, skyndar han sig att tillägga, det är
ingalunda papistiskt att lyda sin överhets påbud om att fasta och be. På sam
ma vis är överhetens förbud mot överflöd i mat, gästabud och kläder till för
att alla inom sitt stånd ska klä sig på ett likartat sätt så att ingen förhäver sig.
Visserligen kan sådant vara besvärligt för några, men det är till rikets och de
fattigas bästa. Predikanten ställer härvid frågan: om alla gjorde som de ville,
vad skulle man då med överheten till?194
Resonemanget ovan visar att hovpredikanten medgav att det förekom att
överheten var ond, men då var det undersåtarnas eget fel. Den egna över
heten med kungen i spetsen beskrevs givetvis som rättsinnig och gudaktig,
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och som arbetande för hela rikets bästa. Därför måste dess befallningar med
nödvändighet vara goda och rättvisa. Ett karaktäristiskt drag i hela prediko
samlingen är att Rudbeckius aldrig i enskildheter går in och förklarar varför
eller på vilket sätt olika befallningar är goda eller rättvisa. Det beror med störs
ta sannolikhet på att predikningarnas främsta syfte är att undervisa överheten
själv om hur man i princip utövar sin makt på ett gudaktigt och rättvist sätt.
Predikanten riktar sig här alltså inte direkt till undersåtarna för att förklara
och legitimera en viss politik eller därav föranledda åtgärder.
Rudbeckius menade att folkets uppenbara synder i första hand straffades
genom att Gud sände krig. Det värsta som kunde hända var då att landet kom
under främmande regemente. Alla goda ting blir då fråntagna inbyggarna;
styrelseskick, kultur, hantverk, skolor och studier. Främmande ämbetsmän
tar över makten och onda seder uppmuntras. Man ska därför tacka Gud och
den kungliga familjen för att det inte är beställt på det viset. Samtidigt kun
de man lämpligen be för att gamla privilegier skulle bevaras. 195
Undersåtarna skulle också veta att det var deras plikt att hjälpa till att för
svara överheten och rikets gränser när nöden så kräver. Om överheten kallar
man ur huse, eller var tredje eller var fjärde, så är man skyldig att inställa sig
och att vara överheten lydig och hörsam. Den som inte lyder har ingen guds
fruktan och ska inte vara ostraffad. Man ska dock inte lyda bara för straffets
skull, utan för att ha ett uppriktigt samvete inför Gud. 196
Av allt att döma definierar alltså Rudbeckius undersåtarna genom deras
motsatsställning gentemot överheten. Undersåtar är de som inte har någon
makt; de som är skyldiga att lyda. I det sammanhanget blir det även intres
sant att lägga märke till vad hovpredikanten inte säger. Såväl adel som aris
tokrati förbigås med tystnad. Den enda antydan om dem är det redan om
talade stycket när han varnar för äldre familjers avundsjuka mot lärda och
skickliga uppkomlingar. Och där är tendensen strängt taget fientlig mot det
första ståndet. Det verkar därför som om hovpredikanten förutsätter att adeln
ska stå i kungens tjänst, antingen som civila eller militära ämbetsmän. Någon
självständig social existens tillmäter han dem inte, åtminstone inte i de här
predikningarna. Istället är det, som redan har berörts, hustavlans tre stånd
som utgör modellen för hur samhällets sociala sammansättning beskrivs.
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Samma sak gäller de institutioner genom vilka adelns och aristokratins
politiska inflytande togs sig uttryck. Riksdagens omnämns någon enstaka gång
och då inte samband med adeln som riksdagsstånd. Den institution som
avgränsade aristokratin som grupp och som under 1620-talen skulle läggas
till grund för klassindelningen på riddarhuset, nämligen rådet, nämns över
huvud taget inte.

Det Välsignade Konunga Regemente
Den här undersökningen har behandlat 32 veckodagspredikningar som hov
predikanten Johannes Rudbeckius höll inför rikets elit under åren 1614 till
1620. Tiden var på många sätt avgörande för den vidare utvecklingen av
Sverige under stormaktstiden. Det var nu som de avgörande besluten fattades
om militära offensiver på kontinenten, vilket kom att leda till genomgripande
förändringar av samhället. Besluten innebar till en kraftig upprustning av
krigsmakten, vilket i sin tur medförde en reformering och effektivisering av
beskattningen och av byråkratin.
Samtidigt var detta tiden då de konfessionella stridigheterna i Europa var
som mest intensiva. Dessa var i Sverige intimt förknippade med Gustav II
Adolfs legitimitet och Sigismunds anspråk på den svenska kronan. Försvaret
av den rätta läran blev därför ohöljt politiskt och kulminerade 1617 i Örebro
stadga, där man jämställde katolicism med spioneri, vilket kunde bestraffas
med döden. Samma motsättning var också en del i det svenska militära
engagemanget på kontinenten.
Predikningarna har följaktligen analyserats i dess egenskap av ideologiska
tilltal och som en del av dessa processer. Det innebär att de inte bara ses
som uttryck för predikantens ståndpunkter i olika frågor eller som en enkel
argumentering för en viss typ av förhållningssätt. Istället är ideologiska tilltal
språkliga yttranden som är ägnade att strukturera människors uppfattning
om sig själva, deras plats i samhället, hur världen ser ut och vad som är gott
och möjligt.
Den metod som har använts går helt enkelt ut på att sortera de olika
ideologiska tilltalen under vissa rubriker. Dessa kategorier är empiriska ge
neraliseringar och är i sig en del av undersökningens resultat. Samtidigt är
de olika kategorierna av ideologiska tilltal logiskt kopplade till varandra på
ett sätt som gör att de griper in i och ömsesidigt förstärker varandra.
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Den första typen av tilltal som har urskiljts är av existentiell art och
handlar om hur verkligheten är beskaffad, om Gud, om Bibeln som en ab
solut auktoritet och om människans fördärvade och syndfulla natur. Gud
framställs här som allvetande och allsmäktig. Han orubbliga vilja är att göra
de människor gott som följer hans lag och att straffa de som bryter mot den.
Han är samtidigt barmhärtig och en fruktansvärd hämnare. Guds lag finns
uppenbarad i Bibeln och människor ska hålla sig till dess bokstav. Om något
behöver tolkas så ska det främst ske genom att man går till andra bibliska
texter. Med ett sådant förhållningssätt blir givetvis de professionella ut
tolkarna, prästerskapet, av största betydelse både för enskilda individer och för
samhället i stort.
Den allmänna människosynen i predikningarna är överlag mycket dyster.
Människan sägs vara ett slagfält där gott och ont kämpar om herraväldet.
Det onda tenderar alltid att ta överhanden och människan betraktas som i
grunden fördärvad och syndig. Att synda innebär att bryta mot Guds lag.
Men den syndande människan kan alltid återfå nåden genom att göra en
sannskyldig bot och bättring och sedan vinnlägga sig om att följa Guds lag
och bruka sakramenten. De obotfärdiga, däremot, ska plågas i helvetet i evig
tid. Därför, fastslog Rudbeckius, var det hög tid att göra bot och bättring och
sluta synda. Den yttersta dagen var nära.
Den andra typen av ideologiska tilltal som har urskiljts i undersökningen
är sådana som upprättar en skillnad mellan ett "vi" och "de andra". Det sker
främst genom att man etablerar och upprätthåller konfessionella skillnader.
"De andra" med sina felaktiga uppfattningar om hur man ska förhålla sig till
Gud och andra människor ter sig hotande. Eftersom de konfessionella skill
naderna kopplades till olika furstar, kommer Gustav II Adolf att mer eller
mindre explicit framstå som beskyddare av den rätta läran och därmed av
undersåtarnas eviga och timliga välfärd. Sätter man in Rudbeckius utsagor i
en kontext av samtida europeiska konfessionella och politiska motsättningar,
så är det möjligt att tolka dem som förberedelser för krig i religionens namn.
Det förekommer också en del explicita angrepp på såväl påven som katols
ka furstar. Men den som oftast får stå i skottgluggen för hovpredikantens
kritik är Machiavelli. Detta beror i första hand på att den senare uppfattas
som en konkurrent som fursterådgivare, och därtill en som menar att en per
sonlig fromhet närmast är en nackdel för fursten.
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Rudbeckius ger också den sociala ordningen och fördelningen av makt i
samhället en religiös kontext. Han fastslår att det är undersåtarnas plikt att
lyda sin överhet. Sin utgångspunkt tar han i Hustavlans lära om de tre stån
den, läroståndet, det politiska ståndet och hushållsståndet. Den patriarkala
över- och underordningen inom dessa stånd uttrycker samma princip. Kung
ens, prästens och husfaderns auktoritet förstärker varandra; riket framstår
som ett jättelikt hushåll och hushållet som ett miniatyrrike. Den radikala
personliga ojämlikheten sägs vara ett svar på människans syndfullhet och ett
utflöde av Herrens speciella nåd och vilja. Därmed mystifieras fördelningen
av olika tillgångar och makt och blir omöjlig att ifrågasätta.
Staten behandlas inte i dess egenskap av organisation, och inte heller talas
det om nationen i betydelsen folkgemenskap. Istället framställs kungamakten
som en form av personligt herravälde. Det framgår av att Rudbeckius låter
förstå att det är genom kungen själv och hans ätt som det svenska riket och
dess underliggande provinser hålls samman, och inte genom några gemen
samma institutioner.
Predikanten framhåller också att kungar och andra regenter aldrig är till
satta på grund av egna förtjänster, utan även detta är ett utflöde av Guds
nåd. I det sammanhanget hävdar han flera gånger, om än implicit, Gustav II
Adolfs och hans gren av vasaättens legitimitet gentemot Sigismund. De
argument som framförs är att Gustav Adolf omfattar den rätta läran, är född
inom äktenskapet, är infödd i riket, samt att alla politiska förändringar är
Guds vilja.
Rudbeckius hävdar även att den unge kungen besatt de egenskaper som
en kung måste ha, av vilka visdom var den viktigaste. Han betonar att en
kung är särskilt utsatt för frestelser, men om denne bara har ett gudfruktigt
sinnelag och rättar sitt leverne och sin maktutövning efter Guds ord så kom
mer allt gå honom väl och han kommer att bemötas av undersåtlig kärlek
och lydnad. Samtidigt måste kungen akta sig för att vara högfärdig och han
måste lyssna till goda råd utan avseende på om de kommer från hög eller
låg. Kungens rättigheter framhålls aldrig. Det är istället inskränkningarna i
hans befogenheter som tas upp. Något som lämnar fältet fritt för allt som
inte är uttryckligen förbjudet.
Hovpredikanten ger också en mängd konkreta anvisningar om hur kungen
ska utöva sin makt. Centralt för den nya typ av stat som höll på att växa
fram under Gustav II Adolf var kungens möjlighet att öka beskattningen av
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undersåtarna. Rudbeckius gör gällande att kungen måste ha stora resurser
till sitt förfogande om han ska kunna skydda undersåtarna från såväl yttre
som inre fiender. Men det är anmärkningsvärt att han i så hög grad uppe
håller sig vid inskränkningarna i beskattningsrätten. Kort sagt inskärper han
att kungen aldrig får ta ut mer skatt än nödvändigt och medlen får inte an
vändas till onödigt prål.
Intimt förknippad med beskattningen var krigföringen. Det var till detta
ändamål som den helt övervägande delen av skattemedlen användes. Predi
kanten fastslår att krig alltid är ett Guds straff. Han manar kungen att vara
försiktig med att starta krig. Det är nämligen inte lika lätt att avsluta som att
börja ett. Krig leder alltid till stort lidande, land och rikens förhärjande och
till många synder. Värst är alltid krig i det egna landet. För att hindra fien
den att tränga in i riket måste kungen hålla en lagom avpassad krigsmakt.
Den ska inte vara för stor, eftersom det blir för kännbart för undersåtarna,
samtidigt som en liten men väl övad krigsmakt är effektivare. För övrigt är
det alltid Gud som ger både seger och nederlag och därför ska man i första
hand förlita sig på Honom. Rudbeckius betonar särskilt vikten av disciplin
och gudfruktighet inom krigsmakten, liksom betydelsen av kungens person
liga ledarskap. Å andra sidan vacklar han när det gäller rekryteringen av man
skap. Så länge armén grundades på värvat krigsfolk framhöll han att detta
var att föredra. När krigsmakten svällde och utskrivningar blev det främsta
medlet för soldatuttaget, menar han att riktiga och gudfruktiga krigsmän är
de som är lyder order och är kallade till krigstjänst.
I de ideologiska tilltal som behandlar rättsväsendet betonar Rudbeckius
att han vill se en striktare tillämpning av den bibliska lagen. Samtidigt måste
det ske en effektivisering av rättsväsendet. Särskilt vänder han sig mot korrupta domare som låter sig påverkas av mutor eller lojaliteter i sin ämbetsut
övning. Anledningen till att rättväsendet inte fungerar tillfredställande ser
han i den personliga girigheten och strävan efter att manifestera sin betydelse
genom överflöd. För att råda bot på missförhållandena måste man få oväl
diga, och framför allt statligt avlönade, domare som bättre ska avpassa straffen
efter brottets art. På så vis hoppas han att rättsväsendet ska kunna förhindra
synd och styra människors beteende i en önskad riktning. Detta ligger helt i
linje med både konfessionalisering och statsbyggnadsprocess. Statens inflyt
ande och kontroll måste ökas om rättsväsendet ska kunna fås att fungera på
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ett rationellare vis. Samtidigt tillskrivs det en religiös mening och inordnas i
kyrkotukten.
Rudbeckius hävdar också med emfas att den politiska gemenskapen är
en form av religiös gemenskap. Den världsliga överheten funktion är ytterst
att beskydda Guds församling så att gudstjänsten kan upprätthållas och Guds
ord predikas. Överheten ska också garantera de ekonomiska förutsättningarna
för kyrkan. Prästernas viktigaste uppgift sägs vara att framhålla och straffa
synden i församlingarna. Men när det gäller överhetens synder ska de vara
mer försiktiga. Enbart de uppenbara synderna ska tas upp offentligt, medan
de dolda ska meddelas syndaren i avskildhet. Över huvud taget så identifierar
Rudbeckius sig själv och kyrkan med statens behov. Prästerna ska i alla lägen
verka för att skyla över överhetens tillkortakommanden och berömma dess
förtjänster. Samtidigt ska de ständigt förmana undersåtarna till trohet och
lydnad.
Den religiösa och politiska identifieringen med kungamaktens och stat
ens strävan att skapa en mer effektiv administration, blir särskilt tydlig när
Rudbeckius behandlar ämbetsmännen. Han hävdar att de unga pojkar som
ska tjäna världslig eller andlig överhet inte får skämmas bort, utan redan
från unga år måste de utbilda sig och förbereda sig för tjänsten. Uppenbar
ligen ville predikanten också motverka att olika personliga motsättningar
inom statsapparaten ledde till att tjänsten blev lidande. Han hävdar vidare
att man inte fick dra sig undan om man blev kallad till en viss befattning. Å
andra sida understryker han att man inte okallad får tränga in i ett ämbete.
Och om Gud ville att man skulle stiga åt sidan, så måste man i görligaste
mån underlätta för sin efterträdare. Alla ämbeten tillsätts i sista hand av
Gud, men därmed inte sagt att dygd och flit inte skulle löna sig för den
individuelle ämbetsmannen. Gud upphöjer nämligen den som beflitar sig i
det lilla. I kontrast till detta vänder sig Rudbeckius mot dem som enbart har
litat till sin ädla härkomst och som blir avundsjuka på skickligare män av
lägre härkomst. Att missköta sitt ämbete är inte bara ett brott mot kungen,
utan även mot Gud.
Rudbeckius har också en del föreskrifter för hur undersåtarna ska för
hålla sig. Eftersom de här predikningarna främst riktar sig till kungen och
andra företrädare för överheten, så avhandlas undersåtarna främst i relation
till dem. Först och främst fastslås att det är undersåtarnas plikt att lyda.
Detta är ovillkorligt. Även om överheten vill tillfoga undersåtarna skada så
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måste de lyda. En ond överhet är nämligen tillsatt av Gud som ett straff för
deras synder. Endast om överheten förbryter sig mot Gud eller mot ens eget
kristna samvete är det tillåtet att på ett passivt sätt dra sig undan. Man måste
dock för allt i världen akta sig för att konspirera och stifta uppror. Det är
nämligen det värsta som kan hända och det blir hårt straffat, både i detta
och i det efterkommande livet. Undersåtarna ska också be för överheten.
Rudbeckius påpekar att det också var lämpligt att undersåtarna tackade Gud
för att Han hade gett dem en så god, mild och ordentlig överhet. För övrigt
påtalar han också att det var undersåtarnas självklara plikt att ställa upp med
manskap som kunde försvara landet, när överheten så krävde.
Det är alltså uppenbart att de här predikningarna förhöll sig till den
samtida politiska utvecklingen på ett mycket påtagligt vis. Rudbeckius levde
och verkade tillsammans med den sociala och politiska elit som skapade den
för framtiden så betydelsefulla, och för allmogen så ödesdigra, svenska militär
staten. I själva verket var hans eget arbete som predikant en del i ansträng
ningarna att etablera en rationellare statlig organisation.
Vi vet inte om den högsta politiska ledningen lade orden i hans mun.
Förmodligen var det inte nödvändigt. Autokratiska härskare av Gustav II
Adolfs typ tenderar att alstra halvt självständiga apologeter. En ung och am
bitiös kyrkoman som Rudbeckius - han var 1614 trettiotre år - kunde säker
ligen iaktta politiska tendenser och sedan kommentera och förstärka dem
utifrån en religiös och moralisk position. Hans förändrade inställning till
hur man skulle rekrytera manskap till armén tyder på att han åtminstone i
vissa frågor försökte läsa av vart vinden blåste och säga sådant som kungen
ville höra, för att sedan ändra sig anpassa sig till nya förhållanden. Det är
inte omöjligt att det underförstått ingick i hovpredikantens uppgifter att för
söka förutse kungens ideologiska behov.
Därmed inte sagt att det går att reducera Rudbeckius till en opportunist
eller hans religiösa budskap till cynisk manipulation. Det är faktiskt möjligt
att samtidigt vara fullt och fast övertygad om det sanna, goda och rättvisa i
sin förkunnelse och samtidigt använda sig av alla till buds stående medel för
att sprida den. För Rudbeckius och hans samtida fanns det absolut inte någon
motsättning mellan att vara en god evangelisk kristen och att fungera som
kungamaktens ohöljda språkrör.
Det har inledningsvis betonats att det är i relation till statsbyggnadspro
cessen och konfessionaliseringen som Rudbeckius utläggningar av det bibliska

139

stoffet måste betraktas. Det är alltså av avgörande för förståelsen av den här
historiska epoken att den här typen av religiös och ideologisk verksamhet inte
uppfattas som något externt i förhållande till samhällsomvandlingen. De
människor som skulle genomföra de politiska förändringarna och skapa en
ny typ av stat måste få höra att deras strävanden var viktiga och ett uttryck
för en kunglig, för att inte säga gudomliga, rättvisa. De predikningar som
här har studerats kan inte förstås som ett slags legitimering som politiska
aktörer tar till för att i efterhand förklara sina handlingar. Istället måste de
betraktas som en integrerad del av ett politiskt program som syftade till de
genomgripande samhällsförändringar som begreppen konfessionalisering och
statsbyggnad syftar till att fånga.
För Rudbeckius många av hans samtida var skapandet av en mer rationell
och komplex statsapparat såväl ett religiöst och moraliskt, som ett politiskt
imperativ.
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Karl X Gustavs kröning
Legitimering av kungamakten via det religiösa
budskapet
Fredrik Sööberg

Frågor, utgångspunkter och källmaterial
Platsen är rikssalen på Uppsala slott. Det är den 6 juni 1654 och Sveriges
drottning Kristina avsäger sig kronan för att konvertera till katolicismen.
Senare samma dag hålls på samma plats en kungakröning. Det är Kristinas
kusin och efterträdare Karl Gustav som blir Sveriges nya regent. Den cere
moni som följer är inte endast till för att hylla den blivande kungen. Dess
syfte är även att legitimera honom och hans framtida maktutövning, för att
säkra undersåtarnas stöd och trohet. Uppdraget att utföra denna legitime
ring faller på kyrkans män. De ska från predikstolarna föra ut legitimeringen
av kungamakten till folket. 1
Legitimeringen av kungamakten var viktig under 1600-talet. För att kung
ens beslut och handlingar skulle uppfattas som legitima av undersåtarna måste
kungen själv först uppfattas som landets rätte regent. Dessutom var kungens
legitimering av vikt då han symboliserade hela samhällsordningen och dess
hierarki, vilken hade sitt ursprung i Guds vilja och lag. Om kungens legiti
mitet ifrågasattes av undersåtarna kunde det ses som ett ifrågasättande av
hela samhällsordningen och därmed även av Gud. Hela samhällets ramverk
kunde raseras. 2
Syftet med den här undersökningen är att studera hur kungamakten le
gitimerades via det religiösa budskapet vid Karl X Gustavs kröning år 1654.
1 Montgomery, Ingun, Sveriges kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid (Stockholm 2002),
s. 121, 129.
2 Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltallet
(Uppsala 2002), s. 58-60.
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Denna legitimering ses här som ett ideologiskt tilltal, med syfte att forma
åhörarnas självbild och verklighetsuppfattning. Därför bör legitimeringen,
förutom att förklara kungens plats i samhället och hans plikter och dygder,
även ha innehållit förklaringar av hela samhällshierarkin och av de viktigaste
sociala gruppernas plikter och dygder. Legitimeringens funktion blir därmed
att forma sociala roller.
De frågor som därmed blir intressanta att besvara är följande: För det
första, vem sades kungen vara och vilka plikter och dygder kopplades han
samman med? För det andra, vilka sades undersåtarna vara och vilka plikter
och dygder framhölls i deras fall?
Därvid måste kungens ämbetsmän och präster tilldelas dubbla roller. Sam
tidigt som de var kungens undersåtar var de i enlighet med treståndsläran i
sin yrkesroll tilldelade en annan funktion. De framstod som kungens förläng
da arm. När de utförde hans befallningar stod de i en särskild relation till ho
nom och de fick då andra plikter och dygder att leva upp till. De flyttades
samtidigt upp ett snäpp i samhällshierarkin och tilldelades en inte obetydlig
makt över de ringare undersåtarna. Därför bör även ämbetsmännens och
prästernas plikter och dygder ha förklarats i kungalegitimeringen. Frågor om
vilka prästerna och ämbetsmännen sades vara och vilka deras plikter och dyg
der var, blir därmed också av intresse för den här undersökningen. Genom
att besvara dessa frågor kan undersökningen förhoppningsvis bidra till en
förståelse av hur det religiösa budskapet vid legitimeringen av Karl X Gustav
bidrog till att forma olika samhällsaktörers självbild och verklighetsuppfatt
ning.
De källor som ska användas är författade av biskoparna Olof Laurelius
och Johannes Matthias, vilka bidrar med varsin text. Dessa herrar tillhörde
under 1600-talets mitt de mest framstående kyrkomännen i Sverige. Dess
utom var de företrädare för två olika teologiska inriktningar, ortodoxin och
unionismen. De två inriktningars förespråkare stod under den undersökta
tiden i ett kyligt förhållande till varandra. De förde en kamp om huruvida
den svenska bekännelsen skulle baseras på sträng renlärighet eller tolerant
protestantism. 3

3 Petrén, Erik, Kyrka och makt. Bilder ur svensk kyrkohistoria (Lund 1990), s. 134—
136.
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Valet att studera just Karl X Gustavs kröning år 1654 är motiverat av
framförallt två skäl. För det första finns det en lucka i forskningen om det
religiösa budskapet som ett politiskt redskap utnyttjat av kungamakten, vid
mitten av 1600-talet. Tidigare forskning har antingen studerat det tidiga
1600-talet eller det karolinska enväldets tid. I äldre forskning är det religiösa
budskapet ofta studerat ur en teologisk vinkel. Här ska det istället ske utifrån
ett politiskt perspektiv. För det andra är detta regentskifte intressant att stu
dera p.g.a. den följande religiösa utvecklingen. I en tid när Sverige går mot
en allt strängare luthersk-ortodox lära, abdikerar landets drottning för att
konvertera till katolicismen. Den av Gud tillsatte symbolen och försvararen
av samhället och den rätta läran lämnar folket och övergår till en, i deras
ögon, kättersk lära. Det uppstår något som kan liknas vid en ideologisk kris.
Detta bör ha skapat oro i samhällshierarkins topp för att samhällsordningen
skulle kunna ifrågasättas. Av detta följer att än högre krav bör ha ställts på
legitimeringen av den nya regenten. En tredje motivering av undersökningen
är att materialet är skrivet av två av tidens kyrkopolitiska motståndare, vid
en tidpunkt då kampen dem emellan ställdes på sin spets. Kanske kan
undersökningen också belysa hur olika sidor inom kyrkopolitiken legitimer
ade kungamakten.
Som teoretisk utgångspunkt ska teorin om det ideologiska tilltalet använ
das. 4 I undersökning ska alltså den övergripande frågan studeras om hur un
dersåtarna tilltalades via det religiösa budskapet. Det religiösa tilltalet kommer
följaktligen att utgöra den övergripande teoretiska kategorin. Utifrån den
kan sedan empiriska kategorier baserade på frågeställningarna och härledda
ur materialet formuleras. Dessa är: Kungen, Ämbetsmännen> Prästerna samt
Undersåtarna. De fyra kategorierna hänger alltså ihop med frågorna om dessa
sociala och politiska aktörers plats i samhällshierarkin och vilka plikter och
dygder de tillskrevs.
Kategorin Kungen behandlar frågor om kungen legitimitet och vilka hans
plikter och dygder förutsattes vara. Kategorierna ämbetsmännen och prästerna
behandlar på ett liknande sätt legitimeringen av deras plats i hierarkin och
deras plikter och dygder. Det var dessa tre kategorier som i kungalegitime
ringen tillskrevs olika maktpositioner. De kan tillsammans sägas ha utgjort
staten. Kungen stod givetvis högst i hierarkin och sedan utgjorde ämbetsmän

4

Det följande baseras på Ericsson (2002), s. 16-17, 64-65, 68-73.
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och präster statens personal och fungerade i vissa fall som kungens råd
givare. På så vis blev staten genom tilltalen individualiserad. Istället för att
framstå som abstrakt, formades genom tilltalen bilden av en mer personlig
stat. Genom att studera tilltalen som behandlar dessa tre kategorier klargörs
hur legitimeringen av staten tog sig ut. Kategorin undersåtarna behandlar
sedan tilltalen om undersåtarnas plats i samhället och deras plikter och dyg
der. Som nämnts ingår i den kategorin alla samhällsaktörer under kungen,
alltså även ämbetsmännen och prästerna. När de inte genom sin yrkesroll
befann sig i en maktposition tilltalades de som undersåtar.
Det källmaterial som ska användas i denna undersökning är två skrifter
som ursprungligen utgavs år 1654. Den första är Spiritualis Forma Regiminis.
En Andeligh Regimentsform, skriven av biskopen i Västerås, Olof Laurelius.
Skriften syftade till att ur ett religiöst perspektiv deklarera hur kungen blivit
tilldelad sin position, vilka plikter kungen hade samt vilka kungens dygder
bör vara. Texten uppgår till 99 sidor och ingår i ett större verk av samme
författare, Opusca Religiösa. Trots sin latinska titel är arbetet skrivet på svens
ka, förutom ett kort inledande stycke på latin.
Den andra källtexten är författad av Strängnäs biskop, Johannes Macthiae,
och har titeln Cröningz Sermon. Om Trogne Undersåtares Lyckönskan widb
en Ny Konungz intäde til Regementet! och huru både Konung och Undersåtare
skole sigh förhålla/ at the måge hafwa ett got Regemente. Av titeln framgår i
stort vad texten syftar till. Den föreskriver åhörarna hur både kungen och
undersåtar ska bete sig det vill säga vilka roller de är tilldelade och varför dessa
roller är naturliga och legitima. Även denna text, som bara är 14 sidor lång,
ingår i ett större verk, utan titel, med texter och predikningar av Matthiae.
Då båda dessa texter är tryckta, dessutom på svenska, är det inte otroligt
att de var ämnade för spridning ut till landets olika stift, för vidare distribu
tion till sockenprästerna. Utifrån dem kunde sedan prästerna utforma sina
predikningar. Detta antagande stärks av att det i marginalerna finns många
hänvisningar till bibeltexter, vilket kan ses som ytterligare hjälp för att ut
forma predikningarna. Källtexterna är således förmodligen inte exakt de som
undersåtarna fick predikade för sig i landets kyrkor. Däremot kan de mycket
väl ha legat till grund för predikningarna och bör därför innehålla essensen
av vad som ansågs lämpligt att förmedla ute i kyrkorna. Texter utgör, så att
säga, det ideologiska tilltalets första steg.
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Det finns en skillnad på källmaterialet som är mycket viktig att påpeka.
Matthiss text är en predikan och Laurelius text är en regementsform. Där
för kan Laurelius text i första hand ha riktat sig till dem som var tilldelade
makt, medan Matthiass text, i egenskap av predikan, eventuellt kan ha haft
en något bredare målgrupp.
Undersökningens disposition är baserad på de tidigare beskrivna katego
rierna. Kapitel 3-6 behandlar i tur och ordning Kungen, Ämbetsmännen, Präs
terna samt Undersåtarna. I dessa fyra kapitel undersöks först Matthises text
och sedan Laurelius. Sist i varje kapitel kommer en summering av resultaten.
De olika kategoriernas hierarkiska förhållande avspeglas även i dispositionen.
Kungen behandlas först och sedan arbetar sig undersökningen nedåt i sam
hällshierarkin. Det närmast följande kapitlet utgörs av en orientering i reli
gionens roll i 1600-talet Sverige, följt av en presentation av de båda biskop
arna och de olika teologiska inriktningar de företrädde.

Religion och samhälle i 1600-talets Sverige
Kristinas abdikation gav upphov till anti-katolska stämningar i Sverige. Det
ledde till krav på skärpt religionstvång och hårdare religionsstadga. Denna
reaktion berodde bland annat på att man i Sverige sedan Uppsala möte 1593
och via Sigismunds dynastiska krav och trettioåriga krigets erfarenheter hade
upplevt katoliker som ett hot. Dessutom gick den teologiska utvecklingen i
Sverige under 1600-talet mot luthersk ortodoxi. Dess företrädare krävde
bland annat sträng renlärighet, bekännelse till den lutherska läran samt
kamp mot övriga läror och idéströmmar i samhället. Bekännelsen till den
lutherska läran skulle skapa en gemensam identitetsgrund hos folket. Man
utgick från att den egna läran var den rätta och att de som inte omfattade
den, främst katoliker och kalvinister, var fördömda och evigt förlorade. 5
Den lutherska samhällssynen grundades i den s.k. treståndsläran, vilken
förklarades i Hustavlan och Luthers katekes. De tre stånden var kyrkostånd
et, det politiska ståndet och hushållsståndet. I alla tre stånden var vissa indi
vider i kraft av sin funktion överordnade andra, på samma gång ingick alla

5

Holmquist, Hjalmar, Handbok i svensk kyrkohistoria II. Från reformationen till ro
mantiken (Stockholm 1953), s. 97—98, 105; Petrén (1990), s. 136; Ericsson (2002), s.
61; Montgomery (2002), s. 129.
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människor samtidigt i alla tre stånden. Prästen tillhörde alltså överheten i
kyrkoståndet när han predikade, liksom han i funktion av husbonde till
hörde överheten i sitt eget hushåll, medan han tillhörde undersåtarna i rela
tion till kungen. På samma sätt hade ämbetsmännen tredubbel ståndstill
hörighet. De tillhörde överheten i det politiska ståndet när de utövade sitt
ämbete, samtidigt var de åhörare i kyrkoståndet och givetvis husbönder i
hushållsståndet. Kvinnor och barn tillhörde dock inte överheten i något av
stånden. Alla i samhället var således kungens undersåtar, men vissa kunde
genom sin funktion lyftas upp ett steg i hierarkin. Denna samhällsindelning
sades sedan skapelsen vara given av Gud. De 10 budorden utgjorde lag och
var normen för hela samhället. Kungen var insatt av Gud, som dennes ställ
företrädare på jorden, för att styra och vaka över att Guds lag följdes och
upprätthölls. Således var trots mot kungen det samma som att sätta sig upp
mot Gud. Genom att dessutom likna samhället vid en kropp, där kungen
utgjorde huvudet det vill säga den enda tänkande delen, betonades ytter
ligare att samhällsordningen var naturlig och inte en mänsklig konstruktion.
Kungen var därmed överlägsen alla på jorden och regerade med ett gudom
ligt mandat. Genom bekännelsen till den lutherska läran skapades ett sam
hälleligt förbund med Gud. Detta band ihop samhället till en enhet, där alla
hade sin särskilda roll. Att bryta mot detta förbund medförde att Gud
straffade människorna. Straffet drabbade hela samhället då de gemensamt
hade upprättat förbundet med Gud. Prästerna hade till uppgift att förmedla
denna ideologi till folket. De skulle undervisa och uppfostra folket, och nådde
med sina predikningar ut till folket överallt i landet och till alla samhällsskikt.
Prästerna fungerade således som kungens förlängda arm, när det gällde att
befästa statsideologin. 6
Prästernas funktion som förmedlare av statens budskap var av stor vikt
eftersom undersåtarnas stöd var en viktig förutsättning för den expansiva
krigspolitik som fördes under 1600-talet. Det var undersåtarna som till stor
del finansierade krigen med skatter och det var de som stred och dog på
slagfälten, i fältlägren och under marscher. Om detta uppfattades som deras
naturliga uppgift, tilldelad dem av Gud genom kungen, så underlättades

6

Petrén (1990), s. 111; Ericsson (2002), s. 58-59; Montgomery (2002), s. 90-91,

101—102.
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styrningen av riket. Risken för uppror blev väsentligt mindre och staten
behövde inte bruka våld för att genomföra politiken. 7

Matthiae och Laurelius - unionism och ortodoxi
Johannes Matthice föddes 1592. Under sina ungdomsår studerade han vid
Uppsala universitet. Efter studiernas fullbordan reste han runt ibland annat
Holland, England och Frankrike, där han kom i kontakt med tidens främsta
humanister. Deras idéer gjorde stort intryck på honom. Vid återkomsten till
Sverige blev han hov- och fältpredikant hos Gustav II Adolf, som 1632 utsåg
honom till den blivande drottning Kristinas lärare. År 1643 utnämndes
Matthias till biskop i Strängnäs där han blev kvar till 1663, då hans mot
ståndare lyckades få honom att begära avsked. 8
Teologiskt företrädde Matthias den s.k. unionismen, vilken kan beskrivas
som en tolerant allmänprotestantisk inriktning. Unionisterna var inte främ
mande inför att infoga idéer från andra evangelistiska läror, till exempel
kalvinismen, i den lutherska läran. De var inte heller helt fientligt inställda
till de nya vetenskapliga idéerna, företrädda av bland andra Descartes. Unio
nisterna ansåg, med trettioåriga kriget i färskt minne, att de genom att blanda
olika läror kunde uppnå fred och förståelse. Framtida allianser och samar
bete mellan olika stater skulle därmed underlättas och krig med religiösa
undertoner skulle undvikas. Av bland annat dessa skäl stödde både Kristina
och Karl X Gustav, även han i sin ungdom elev hos Matthise, de unionistiska tankarna. Vissa inflytelserika företrädare för svensk politik och inom
kyrkan ville dock inte göra sig ovän med de tyska lutherska staterna genom
att anamma unionismens budskap. De ville istället styra utvecklingen i en
ortodox riktning och såg gärna att Matthias tystades ned. Unionisterna, som
förutom Matthiae företräddes av biskoparna Johannes Terserus och Johannes
Lenaeus, blev av sina motståndare kallade synkretister (religionsblandare).
Motståndarna såg i synkretismen ett hot mot den svenska kyrkans egenart. 9
Den som vid 1600-talets mitt kom att framstå som Matthiaes teologiska
motpol i Sverige var Olof Laurelius (1585-1670). Laurelius var under 20 år
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Ericsson (2002), s. 14, 16.

8

Petrén (1990), s. 133-134, 137.
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professor i Uppsala och blev 1640 utnämnd till kyrkoherde i Storkyrkan i
Stockholm. Han var företrädare för en strängt luthersk-ortodox inriktning.
Andra framträdande ortodoxa biskopar var Eric Emporagrius och Samuel
Enander. Laurelius betonade starkt kyrkans roll som moralisk väktare och
folkuppfostrare samt förespråkade en sträng kyrkotukt. Han var även en av
de första i Sverige som krävde att hela folket skulle kunna läsa innantill. År
1669 blev den då 95 år gamle Laurelius utnämnd till ärkebiskop. Den titeln
innehade han fram till sin död ett år senare. 10
Striden mellan unionism och ortodoxi brukar kallas för den synkretiska
striden. Den hade sitt ursprung, och var mest framträdande, i Tyskland. I
Sverige anses striden endast ha varit av akademiska art. Här var teologin i jäm
förelse med Tyskland fritt från allvarliga meningsskiljaktigheter och uppdel
ningar i med varandra stridande dogmatiska skolor. Motsättningen mellan
Matthias och Laurelius var således inget som märktes av i den allmänna reli
gionsutövningen. Vid tiden för Matthiss och Laurelius död, 1670, hade dock
ortodoxin vunnit kampen mot unionismen. Kyrkan i Sverige var under det
karolinska enväldet en luthersk-ortodox enhetskyrka. 11
I undersökningens källtexter är striden mellan de båda biskoparna inte så
framträdande, men man kan skönja en del nyansskillnader genom att de be
tonar olika punkter. Tolkningen av texterna är gjord med deras teologiska
utgångspunkter i åtanke. Genom att använda båda biskoparnas texter ges
undersökningen en större bredd. Detta för att de tillsammans ger en helhets
bild av kungens legitimering. Trots konflikten mellan källornas upphovsmän
är ju det gemensamma för texterna att de här ses som redskap, genom vilka
kungen ämnade förankra sin legitimitet och konsolidera samhällsordningen.
Det nu följande kapitlet ska behandla denna legitimerings huvudperson,
nämligen kungen.

Kungen
Detta kapitel ska behandla hur kungen framställdes i Matthiass och Laurelius
texter. De tilltal som uppmärksammas här är de som förklarar kungens plats
10 Holmquist (1953), s. 108-109; Petrén (1990), s. 136; Montgomery (2002), s. 129,
135-136.
11 Göransson, Sven, Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660 (Uppsala 1950), s. 69;
Holmquist (1953), s. 106-109; Montgomery (2002), s. 117-120, 139.
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i samhällshierarkin, de som behandlar kungliga dygder samt de som redogör
för vilka plikter en kung hade. Först ska fokus riktas på Matthises text.
Matthiass legitimering av Karl X Gustav inleds med att fastslå vem som
tillsätter kungen. På titelsidan finns ett bibelcitat som lyder: "Then högste
hafwer wold öfwer Menniskors rijke/ och gifwer them hwem han wil". 12 Det
är alltså Gud som ensam styr över kungars tillsättning och människors rik
en. Matthiae fortsätter med att beskriva att kungen blir tilldelad folket ge
nom Guds försyn och då Gud är allsmäktig är alla människor underkastade
denna försyn. Kungen har dock, till skillnad från undersåtarna, ett nära sam
band med Gud genom att han är utkorad av Gud. Hans plats överst i sam
hällshierarkin är därför legitim. Den är bestämd av Guds vilja och kan inte
ifrågasättas. 13
Som nämnts tidigare är det sannolikt att Kristinas abdikering och kon
vertering bör ha krävt en förklaring för att inge Karl X Gustav legitimitet.
Matthiae använder en liknelse från Gamla Testamentet för att förklara varför
regentskiftet äger rum. Kristina hade, liksom kung David, utsett sin efter
trädare innan sin död. Denna handling framställs som ett tecken på
Kristinas kärlek och omtanke för sitt folk och fädernesland. Matthiae på
pekar dock skillnaden i att Kristina, till skillnad från kung David, inte hade
lämnat sin tron på grund av ålderdom utan vid en ung ålder. Orsaken var,
enligt Matthiae, att det är en fruktansvärd tung börda och svårt arbete att
vara regent. Kristina var i behov av lugn och ro och därför har Gud befriat
henne från bördan och skaffat henne en efterträdare. 14 Drottningens över
gång till katolicismen omnämns endast i korthet. Matthiae skriver att det
hade varit önskvärt att Kristina fortsatt sitt regemente, då hon varit en god
regent, men att hon "för wichtige skäl och orsaker skul/ hafwer annorlunda
behagat/ och oss medh en wijs och förståndigh Herre i sitt stelle förseedt". 15
Vilka dessa orsaker och skäl är förklaras inte. Matthiae betonar dock Guds

12 Matthise, Johannes, "Cröningz Sermon Om Trogne Undersåtares Lyckönskan
widh en Ny konungz Inträde til Regementet/ Och huru både Konung och Undersåtare skole sigh förhålla/ at the måge hafwa et got Regemente", i: Strengnes Kyrkie
och Hws Book, Zacharia Brochenio (Strängnäs 1658b), s. 93. "Cröningz Sermon..."
utgör sidorna 93-106 i det större verket. Det är den pagineringen som det hänvisas
till här.
13 Matthias (1658b), s. 94.
14 Matthise (1658b), s. 94, 96-97.
15 Matthiae (1658b), s. 95.
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makt att styra alla människors hjärtan. Därför är förändringen i regementet i
enighet med Guds vilja. Gud har av barmhärtighet ordnat så att undersåtarna
inte blir utan kung och lämnade åt sitt öde. Dessutom är den nya kungen
vis och förståndig. Det finns således ingen anledning till oro bland under
såtarna, utan snarare till glädje. 16
När det gäller tilltalen om kungens dygder och plikter ägnar Matthias
dem ett helt stycke, i vilket han ställer upp tre punkter. Dessa är gudaktighet, ärlighet och rättvisa. De tre dygderna samt de kungliga plikterna är en
ligt Matthias grunden till ett gott regemente. Så länge kungen besitter dessa
dygder kan han inte ifrågasättas. Kungen regerar, enligt Matthias, med ett
gudomligt mandat så länge han har Guds lag för ögonen. 17
Gudaktigheten framhålls av Matthias som den viktigaste dygden för en
regent. En kung som vill åtnjuta Guds omsorg måste först akta Gud. Gud
aktigheten kopplas till den kungliga plikten att upprätthålla religionen och
gudstjänsten i landet. Kungen ska se till att Guds lag får ett stadigt fäste i
landet. Genom att se till att Gud aktas och dyrkas värnar kungen om folkets
väl. Dessutom ska kungen se till att kyrkorna får sina behov tillgodosedda så
att de kan utföra sitt arbete. I egenskap av religionsförsvarare är det dessutom
kungens plikt att avskaffa "allahanda skadeliga Secter och förargeliga Laster
uthur Rijket". 18
Den andra dygden som Matthias framhåller är ärligheten. Kungen är
ytterst ansvarig för att sanningen alltid kommer fram, samt att alla döms efter
samma lag. Då kommer godheten att segra och de onda får sitt rätta straff.
En klok kung vinner genom sin ärlighet undersåtarnas stöd. För att vara helt
försäkrad om att framstå som ärlig bör dock kungen hålla riksdag och ta råd
från lärda män. Kungen ska dock alltid vara på sin vakt och inte låta sig för
villas av lögnare, högfärdiga och lättfärdiga män. Sådana synder är det istället
kungens plikt att utrota. 19
Den tredje kungliga dygden är, enligt Matthias, rättvisan. Genom att vara
rättvis försäkrar sig kungen om sina undersåtars tillit. Först då blir en kung
riktigt mäktig. Matthiae påpekar att kärlek och trohet från sitt folk är betyd
ligt mer värdefullt än alla andra skatter tillsammans. Kungen liknas här vid
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en familjefader som ska sörja för sina barn. En rättvis kung lyssnar till allas
önskningar och ser till att alla får sin rättvisa del. Men det är svårt att upp
rätthålla rättvisan. Kungen bör därför även söka råd och hjälp hos kyrkan
och i riksdagen. Alla samhällets aktörer måste hjälpa kungen och sträva efter
att utföra sina respektive plikter klokt. På så vis kan rättvisan upprätthållas i
landet. 20
När studiens fokus förflyttas till Laurelius text finner man att den på
många punkter liknar Matthiaes. Även Laurelius betonar att Gud är den
allsmäktige som styr över alla människor och deras riken. Kungar insätts av
Guds försyn för att utföra Gud vilja på jorden. Laurelius infogar även en för
klaring av arvriket. Detta hadde sitt ursprung hos kungarna i Gamla Testa
mentet, vilka efterträddes av sina söner. Enligt Laurelius var det då, liksom
nu, Gud som satte en kung på sina fäders tron. Den gudomliga visheten
som kungen är har del av går då på ett mystiskt sätt i arv. Kungen är således
född till sin uppgift. Orsaken till regentskiftet och Kristinas religionsbyte
behandlas inte ur någon annan synvinkel än att regentskiftet är Guds vilja. 21
Just Laurelius, i egenskap av ortodoxins företrädare, skulle ju kunna tänkas
ha haft att säga om detta. Något angrepp på unionismen och dess eventuella
inverkan på drottningens beslut finns inte heller i Laurelius text. Förklaring
en till avsaknaden är förmodligen att även den nya kungen hade ett gott öga
till unionismen. Karl X Gustav var en före detta elev till Matthise. Att ha
gått till angrepp kunde ha varit ödesdigert för Laurelius framtida karriär. 22
Laurelius framhåller fyra dygder som sedan Gamla Testamentets dagar
varit grunden för hur en god regent bör leva och styra sitt land. Dessa dygd
er liknar de som Matthise betonade. Laurelius förklarar dock dygderna ut
förligare. De dygder Laurelius tar upp är gudsfruktan, tro, barmhärtighet
samt rättfärdighet. Laurelius använder även en bild av kungatronen som
metafor för dessa fyra dygder (se bild s. 4). Här bildar gudsfruktan tronens
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säte som kungen vilar sig på. Gudstron jämförs med ryggstödet, vilket kung
en lutar sig mot. De båda armstöden, vilka sammanfogar och förstärker tro
nen, är barmhärtigheten på höger sida samt rättfärdigheten på vänster sida.
Genom metaforen kopplas kungens person och de dygder han symboliserar
samman med kungatronen och bildar en helhet. Skulle en av de fyra delarna
saknas faller den världsliga tronen isär, liksom den andliga gör om någon av
de fyra dygderna skulle fattas. Genom metaforen framställs kungen som
naturlig och självklar, då hans person och hans kungatron bildar en odelbar
helhet. Denna helhet manifesterar, enligt Laurelius, de dygder som även
undersåtarna ska leva upp till. Detta är mer betydelsefullt för undersåtarnas
agerande än några andra medel till exempel predikningar och förmaningar. 23
Kungens funktion ska vara att framstå som det perfekta exemplet på hur en
människa bör vara. Undersåtarna ska ta efter kungens exempel. Laurelius ut
trycker det som att kungen ska "såsom en klaar Dygdaspegel/ kunne genom
sitt egit Exempel/ lysa och skijna för alla sina Undersåter och Tienare". 24
Laurelius pekar ut gudsfruktan som den viktigaste dygden och är noga
med att beskriva att äkta gudsfruktan kommer från hjärtat. Om så inte är
fallet förkastas den av Gud som falsk. Kungen är insatt av Gud för att upp
rätthålla denna gudsfruktan på jorden. Därför ska kungen leva efter Guds
vilja och lag samt bekänna att Herren har all makt och våld i sina händer.
Genom att upprätthålla gudsfruktan i landet ser kungen till att Guds bud
följs och att synderna hatas. Vidare påpekar Laurelius Guds ständiga när
varo och att Han ser alla människors gärningar och uppsåt. Enligt Laurelius
är dyrkan av Gud beviset på gudsfruktan. Kungen ska därför sörja för att
Gud dyrkas och tillbes på ett riktigt sätt genom gudstjänster. Om inte äkta
gudsfruktan praktiseras drabbar Guds straff riket och kungens regemente
blir oroligt. 25 Liksom Matthiaj framhåller Laurelius kungens roll som reli
gionens försvarare. Som sådan bör kungen visa uppskattning för och sam
hörighet med sina religionsförvanter. Kungen bör inte ingå förbund med
några andra. Gör han detta förvirrar han sina undersåtar. Det leder till att
både kungens och i synnerhet religionens auktoritet undergrävs. Undersåtarna
kan komma att bli "förargat/ och tenker/ at thet är icke så myckit angelegit
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medh then Religionen/ som Prästerna föregifwa och oförwägit tala". 26 Här
antyds en oro för att kungens handlande kan få negativa konsekvenser för
kyrkan. Om kungen inte tar religionen på allvar kommer inte heller under
såtarna att göra det.
Nästa dygd som Laurelius betonar är tron på Gud. Kungen ska förlita sig
på Gud och inte på människor. En stark gudstro gör kungen oövervinnlig
för hans fiender då han alltid har Guds makt i ryggen. Kungens plikt är att
se till att tron även blir förankrad hos undersåtarna. Detta är av yttersta vikt
då det aldrig går ett land väl om tron på Gud försummas. Om folket vänder
Herren ryggen, vänder också Han ryggen mot folket. Men om tillförliten till
Gud är stor kommer landet och dess invånare aldrig på skam och de kan
leva i lugn under Guds beskydd. 27
Den tredje dygden, barmhärtighet, innebar att en kung ska vara from.
En god regent ska känna med sina undersåtar och det är kungens plikt att
hjälpa dem. Detta för att kungen har makt och tillgångar stora nog för att
sätta sin fromhet i verket. Dock får kungens fromhet inte gå till överdrift.
Kungen måste först försäkra sig om att undersåten är "wärdigh til at undfå
Nådhe och welgerningar eller icke". 28 Endast de goda ska få njuta av hans
fromhet. Fromhet mot kungens fiender stärker dem och gör dem till ett
större hot. Genom att kungen handlar i enighet med de av Gud fordrade
dygderna, faller dock hans fromhet och gåvor oftast i rätt händer och avund
sjukan får inget fäste i landet. Om så inte är fallet någon gång beror det på
att kungen har blivit förd bakom ljuset av falska män. 29
Den fjärde dygden är rättfärdigheten. Innebörden av denna är att "man
tilegnar hwariom och enom sitt". 30 Det är alltså rättvisa som framställs som
en kunglig dygd. Kungen framställs som en fosterfar för Guds församling.
Hans uppgift är att se till att alla blir bedömda och belönade efter sitt upp
såt och sina gärningar. Kungen kan med Guds hjälp ge de ärliga och hårt
arbetande undersåtarna lön för sin möda. Likaledes ger kungen de lata och
oärliga sitt rättmätiga straff. Liksom med barmhärtigheten leder rättfärdig
heten till utrotandet av avund. Men om rättvisan försummas, och folket får
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härja fritt, försätts hela riket i ett osäkert tillstånd och Guds straff drabbar
folket. 31
Ett genomgående drag hos både Matthias och Laurelius när de skriver om
kungen är att många exempel hämtas från Gamla Testamentet. Alla dygder
och plikter som kungen kopplas samman med jämförs med kungarna i
Gamla Testamentet. Framför allt David och Salomon framställs som exem
pel på utomordentligt goda regenter och lärdom bör tas av deras handlingar.
De vek aldrig från Gud även då deras folk svek. För att ge än mer tyngd till
vikten av de nämnda dygdernas upprätthållande hämtar Laurelius även
exempel från två världsliga texter. Dessa är den Gamla Konungastyrelsens
bok och en text av Greve Fulvij Paciani av Modena. I dessa texter finner han
samma dygder och plikter som han själv betonar. Detta, menar han, bevisar
att dessa dygder inte ska försummas. De är i enighet med Guds bud och
vilja och därför naturliga. Kungen är insatt av Gud för att upprätthålla dessa
dygder. Han är således symbolen för den goda människan och hans exempel
bör efterföljas och inte trotsas. 32
De ideologiska tilltal om kungen som går att urskilja kan sammanfatt
ningsvis sägas vara att kungen är insatt av Gud och regerar med ett gudom
ligt mandat. Kungen framställs som Guds ställföreträdare på jorden. Det är
ordnat så för att det ska gå väl för riket och dess invånare. Regentskiftet
framställs som Guds vilja. Kungen beskrivs som det goda exemplet som på
sin tron, det vill säga i sin maktutövning, manifesterar de dygder Gud ford
rar av sina tjänare. Tilltalen framställer således kungen som förebilden för
alla undersåtar. De dygder som betonas är gudsfruktan, tro, barmhärtighet,
ärlighet samt rättvisa. Vidare framställs kungen genom sina plikter som un
dersåtarnas beskyddare. Kungen upprätthåller lag, ordning och rättvisa och
ska även se till att religionen och dess utövning upprätthålls. Utan detta kung
liga beskydd skulle landet förfalla och synden få övertaget. Då skulle Guds
straff vara oundvikligt. Kungen bör dock i vissa frågor ta hjälp av rådgivare.
Detta för att framhäva sin ärlighet och omsorg för undersåtarna. Kungens
legitimitet grundar sig således i att han är helt nödvändig för folkets välbe
finnande. De ideologiska tilltalen ger en helhetsbild av kungen samt för
klarar kungens postition som samhällets överhuvud. Genom att framställa
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kungen som naturlig och nödvändig är tilltalens funktion i legitimeringen
inte att ta miste på.

Ämbetsmännen
Det här kapitlet ska behandla hur kungens ämbetsmän och deras dygder
och plikter framställdes. Det finns i texterna ingen tydlig skiljelinje mellan
civila och militära ämbetsmän. Det är därför troligt att de dygder och plikter
som här framhålls gällde för båda dessa grupper. Alla ämbetsmän utgjorde i
sina yrkesroller på olika sätt kungens förlängda arm och skulle därför agera
på ett bestämt vis.
Matthiaes text behandlar till största delen endast kungen och undersåtar
nas roller. Ämbetsmännen har således inte lyfts ut ur kategorin undersåtar.
Det går dock att finna vissa antydningar om hur ämbetsmännen förväntades
uppträda. I Matthiaes redogörelse för att kungen ska upprätthålla rättvisan
tillägger han att "Thetta Justitiae wäsendet kan ingen Konung uthi egen
Person altijdh utföra/ fast han wore wijsare än K Salomon war... utan moste
taga andra til hielp". 33 Det måste alltså finnas män som hjälper kungen i
hans arbete. Matthiae tillägger att så har det varit sedan Gamla Testamentets
tid. Alla kloka kungar har till sin hjälp haft sin fältherre, sin kansler, sin
präst, sina officerare och så vidare. Ämbetsmännen framställs således som
nödvändiga. Deras tjänster är dock inte gratis för kungen. Men eftersom de
är nödvändiga i arbetet för det gemensammas bästa används de som motive
ring av skatteuttag. 34 Mer specifikt än så omnämns inte ämbetsmännen och
deras roller i Matthiaes text.
Däremot har Laurelius mer att avhandla om kungens ämbetsmän. Liksom
i Matthiaes text dyker de upp i resonemangen om rättvisa och barmhärtighet.
Förmodligen beror det på att ämbetsmännens uppgift är att utföra kungens
befallningar. I och med att kungen vill framstå som rättvis och barmhärtig,
måste även ämbetsmännen göra det. Det är till och med av största vikt att
ämbetsmännen uppfyller sina plikter och dygder på ett föreskrivet korrekt
sätt. Om ämbetsmännen är falska leder det till att även kungen framstår som
falsk. Laurelius citerar ur Gamla testamentet "sådan som Tienaren är/ så är
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ock Huusbonden" samt "Såsom en Regent är/ så äre ock hans Befalningsmän". 35 Goda män är alltså nödvändiga för kungens rykte och auktoritet. I
de flesta fall är dock ämbetsmännen naturligt goda i och med att det blivit
utvalda av kungen. Kungen skulle ju aldrig som Guds utvalde ha onda män
niskor vid sin sida. Likt kung David i Gamla Testamentet har de samtida
kungarna inte plats i sitt hus för oärliga lögnare. Om så någon gång skulle
vara fallet, är det ett verk av djävulen och ett straff orsakat av undersåtarnas
synder. 36
Laurelius ställer även här upp fyra dygder vilka en ämbetsman ska leva upp
till. Dessa är redlighet, herrans fruktan, sannfärdighet samt hat mot girighet.
Det är således liknande dygder som dem kungen föreskrivs. Med redlighet
menas uppriktighet. En ämbetsman ska vara ärlig och hålla sitt ord till under
såtarna. Med Herrans fruktan menas att ämbetsmannen aldrig får sätta något
före Guds lag utan att han alltid måste ha den för ögonen. Den tredje dygden,
sannfärdighet, innebär att tala sanning och hata orättvisa. Sanningen ska
dessutom vara i enlighet med Guds visdoms sanning det vill säga de bud
som Gud har givit människan. Dessa dygder ska strängt efterföljas. Annars
kan det gå riktigt illa för ämbetsmannen då "Gudz Wrede och Hembd förosakas aff hans Misshandel". 37
Den fjärde dygden är mer utförligt förklarad. Här är det girigheten som
en ämbetsman ska ta avstånd ifrån. Det är viktigt att "hata Girugheetena/ effter som thenna Lasten är en Root til alt ondt". 38 En ämbetsman får aldrig
handla utifrån sitt eget bästa, utan ska sätta sina medmänniskor i främsta
rummet. Vidare förkastas de ämbetsmän som tar emot mutor och de som
kräver gentjänster i utbyte för sina tjänster. Sådana ämbetsmän handlar, en
ligt Laurelius, tvärtemot Guds vilja. En ämbetsman som däremot skyddar
de fattigas rätt och som är rättvis och Gudsfruktande är exemplarisk och en
Guds välsignelse. För en god ämbetsman ska upprätthållandet av dessa dygder
vara belöning nog. Genom att kungen har dessa goda ämbetsmän i sin tjänst,
ser undersåtarna ute i landet vilken god regent de fått sig tilldelade. Lugnet
lägger sig då över landet. 39
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Vissa av kungens män har också till uppgift att agera som rådgivare. Om
dessa säger Laurelius att de bör vara lärda, visa och förnuftiga män. Endast
då kan de ge kungen goda råd. Laurelius lägger fram exempel på historiska
kungar som misslyckats respektive lyckats som regenter. Gemensamt för de
misslyckade var att de alla hade dåliga rådgivare. Det är dock svårt för kungen
att välja rådgivare. Överallt finns dåliga människor som med sina ord smick
rar kungen men som med sina gärningar går tvärtemot hans befallningar.
Trots riskerna med att omge sig med rådgivare, är de i många fall oumbär
liga. Laurelius räknar upp ett flertal olika situationer då kungen behöver råd.
Det är till exempel vid beslut om skatteuttag, vid beslut om löner och när
städer och slott ska befästas. 40
Slutligen framhålls flera skäl till vikten av att kungen främst ska bruka
sina landsmän som ämbetsmän. Laurelius menar att det svårare att svika sina
egna än främlingar. Dessutom framstår kungen i misstänkt dager om han
inte litar på sitt eget folk, utan hämtar ämbetsmän från utlandet. Laurelius
ställer frågan att då en infödd ämbetsman har "aff Naturen Kärleek til sitt egit
Fädernesland/ huru kan tå en Fremmande sträfwa emot sin Natur/ och elska
meer en annan Landzort än sin egen?" 41 Alla som arbetar för andra än sina
landsmän är alltså ytterst tvivelaktiga. En annan negativ följd av att bruka
utländska ämbetsmän är att undersåtarna då känner att deras pengar ham
nar i utländska händer istället för att tillfalla fäderneslandet. Detta, menar
Laurelius, leder till oro i regementet. Slutligen är infödda ämbetsmän att
föredra då de inte vänder ryggen till vid motgångar. De stannar vid sin
tjänst när de utländska vänder hem igen. 42
Sammanfattningsvis kan sägas att tilltalen om ämbetsmännen och deras
plikter oftast handlar om ärlighet och rättvisa. De skulle även frukta Gud.
Deras plikter och dygder är stort sett de samma som kungens. Det får sin
naturliga förklaring i att ämbetsmännens roll var att fungera som kungens
förlängda arm. Sådan ämbetsman, sådan kung. Tilltalen syftade förmodligen
till att koppla samman ämbetsmännen med rättvisa och redlighet. De fram
ställdes helt enkelt som hederliga män som undersåtarna skulle kunna lita
på. För att stärka banden än mer rekommenderades infödda män. Betoning
en på att hata girigheten visar på att det fanns en oro för just girighet bland
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ämbetsmännen. Detta hänger sannolikt ihop med att ämbetsmännens yrke
var att förvalta kronans tillgångar och till exempel bära upp skatter. När krig
eller andra svårigheter drabbade landet hände det att ämbetsmännen inte
fick ut sina löner. Då fanns risken att de skulle agera för egen vinnings skull
och försnilla kronans eller allmogens tillgångar. Girighet var inget som kungen
ville bli förknippad med. Det var ju hans rykte och legitimitet som stod på
spel. Det är även intressant att vid beslut rörandes ekonomi ansågs kungen
vara i behov av råd från ämbetsmännen. Här räckte det tydligen inte med
att lita på Guds försyn. Dessa tilltal om rollen som rådgivare tyder på att
ämbetsmännen hade en viss inverkan på kungens beslut. Åtminstone gavs
det sken av att de kunde påverka besluten. På så sätt framstod avståndet
mellan kungen och undersåtarna som kortare. Undersåtarna kunde genom
ämbetsmannen, vilken de kom i personlig kontakt med, få sin röst hörd hos
kungen. De problem och bekymmer ämbetsmännen stötte på ute bland
undersåtarna framfördes genom ämbetsmannens råd till kungen. Förutom
att vara kungens befallningsmän framställs de även som en förmedlande
kanal uppåt i samhällshierarkin.

Prästerna
Det här kapitlet ska redogöra för frågan om hur prästerna behandlades.
Vilka tilltal går att finna om dem, samt vilka var deras plikter och dygder?
Liksom i kapitlet om ämbetsmännen har prästerna här lyfts ur kategorin un
dersåtar. Det är prästernas roll som kungens män och legitimeringen av
deras plats i den sociala hierarkin som ska studeras. Av de fyra kategorier
som denna undersökning fokuserar på, är prästerna de som upptar minst
utrymme i texterna. De har i alla fall inte blivit tilldelade några egna stycken
eller utläggningar. Detta gäller i synnerhet Matthiaes text. Vad detta beror
på är svårt att besvara. Kanske var prästernas roll redan så självklar att den
inte behövdes befästas i kungalegitimeringen. Deras sociala roll återskapades
kanske ändå hela tiden genom de täta kontakter som förekom mellan präst
erna och allmogen. De, så att säga, legitimerade sig själva när de i egenskap
av Guds män predikade.
I vanlig ordning studeras tilltalen i Matthiass text först. I denna finns alltså
inga särskilda stycken som behandlar prästerna, utan texten behandlar främst
kungen och undersåtarna. Det finns ändå vissa tilltal vars syfte kan sägas
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varit att placera prästerna i en viss legitim roll. Betoningen i dessa tilltal är
inte på vilka dygder prästerna ska leva upp till, utan på vilka plikter de har.
De plikter som prästerna kopplas samman med är dels, den något självklara,
att förmedla och befästa religionen och dess utövning i landet och dels att, i
egenskap av att vara belästa i Guds ord, vara kungens rådgivare. Matthiae
nämner i samband med kungadygderna att en god regent måste till sin hjälp
använda sig av predikoämbetet. Genom detta får kungen hjälp att förmedla
den rätta läran och att avskaffa irrläror. Kyrkorna och skolorna bör därför få
ett tillräckligt underhåll av staten, så att prästerna kan "plantera Gudachtigheeten i landet". 43 Prästerna tillskrivs alltså här rollen som undersåtarnas
lärare. De ska leda undersåtarna i rätt riktning, och med religionens hjälp för
klara undersåtarnas plats i samhället. Sett som ett ideologiskt tilltal är således
prästernas funktion att legitimera samhällsordningen.
När det gäller prästernas roll som rådgivare är det stundom svårt att skilja
dem från ämbetsmännen. Det står i Matthiass text att kungen ska ta råd från
andra när han utför sitt regemente. Bland flera andra nämns då präster. Att
de är goda rådgivare stärker Matthias med att det i Gamla Testamentet står
det beskrivet att Moses hade präster vid sin sida när han utsåg ämbetsmän.
Det fanns således en lång tradition att kungen ska rådfråga prästerna i olika
situationer. 44
Laurelius text har ett större omfång och är mer innehållsrik och detalje
rad. Här nämns prästerna litet oftare och deras roll som kungens män blir
än tydligare. Det är dock i stort sätt samma plikter som framhålls av både
Matthias och Laurelius det vill säga prästerna som undervisare och förmedlare
samt som rådgivare.
Enligt Laurelius är prästernas roll, ända sedan Moses dagar, att på kung
ens befallning lära ut Guds ord och upprätthålla en riktig gudstjänst. Det är
dock inte endast undersåtarna som ska undervisas. Även kungen själv be
höver vägledning i Guds ord. Prästerna ska se till att kungen med kyrkans
hjälp försvarar den rätta religionen och avvisar falska läror. 45 Detta skulle
kunna tolkas som ett inlägg i den förut nämnda konflikten mellan orto
doxin och unionismen. Vad Laurelius menar med den rätta religionen skulle
då kunna vara ortodoxi. Det kan även tolkas som ett avståndstagande från
43

Matthias (1658b), s. 101-102.
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Matthias (1658b), s. 103.
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Laurelius (1665), s. 30, 33-34, 37.
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Kristinas konvertering och ett angrepp på katolicismen. Laurelius betonar
senare i texten ytterligare en gång prästernas plikt att varna och undervisa
undersåtarna i frågan om den rätta läran. Det är, skriver han, extra viktigt i
dessa dagar, när religionen i många kungariken ute i Europa har blivit "an
tastat och förwirrat" och det är således av nöden att påpeka "huru wijda
then rette och saliggörande wår Religion/ är affskild från then Papistiske och
Calviniske". 46 Hur man än tolkar dessa påståenden visar dem vilken roll
prästerna tillskrevs i kungalegitimeringen. De försvarade och upprätthöll re
ligionen. Det var ett arbete som inte bara var av betydelse för själarnas fräls
ning, utan det uppfattades dessutom som nödvändigt för det gemensamma
välståndet.
En annan intressant detalj är att Laurelius ger ett exempel ur Gamla Tes
tamentet där det står att invånarna i Israel själva läste Guds ord i den heliga
skriften. Som nämnts var Laurelius en av de första som krävde allmän läs
kunnighet. Här passar han på att införa det i legitimeringen som ett krav för
att prästerna till fullo ska kunna frälsa folket. En del av ansvaret för sin egen
frälsning och rikets välgång förflyttas därmed till undersåtarnas vilja och för
måga att lära sig läsa. 47
Laurelius påpekar även prästernas behov av ekonomiskt stöd från kung
en. För att kunna hålla efter kyrkor och skolor och bedriva undervisning be
hövs pengar. Vidare får inte prästernas uppehälle försummas. Att undervisa
var ett lika viktigt som hårt och bekymmersamt arbete. Prästerna bör därför
belönas med en skälig lön för sina mödor. 48
Slutligen behandlas prästernas roll som rådgivare åt kungen. Den funk
tionen ska de främst fylla vid utnämningar av ämbetsmän. Prästerna kan,
enligt Laurelius, bedöma vilka män som lämpar sig för detta arbete och be
sitter de nödvändiga dygderna. Detta dels genom sin kunskap om Guds ord
och vilja och dels för att de känner till hur tillståndet är ute i landet. Präst
erna har genom sin kontinuerliga kontakt med allmogen den information
och insikt som behövs för att sätta rätt män på rätt plats. 49
En sammanfattning av de tilltal som berör prästerna visar att de fram
ställs främst som undervisare och upprätthållare av religionen samt kungliga
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rådgivare. Särskilt i Laurelius text ges prästerna uppgiften att för både kung
och undersåtar predika den rätta religionen. De ideologiska tilltalen syftade
således till att i undersåtarnas ögon ge prästerna funktionen av länk mellan
Gud och människa. Genom att lyssna och lyda prästernas uppmaningar i
predikningarna leddes undersåtarna bort från synden till välsignelse. I själva
verket var ju prästerna även förmedlare av kungens befallningar. När dessa
befallningar gavs en religiös dräkt fick de en helt annan framtoning. Präst
erna var alltså av stor vikt för kungen och hans legitimitet då de genom sin
kontakt med allmogen kunde legitimera kungen och hans gärningar med
hjälp av det religiösa budskapet.

Undersåtarna
I det här kapitlet ska frågan om hur undersåtarnas samhällspositioner och
roller framställdes besvaras. Det handlar om vad sades till dem för att deras
själv- och verklighetsbild skulle utformas efter och passa in i statens samhällsideologi. Dessa tilltal var lika viktiga som de om kungen. För att kungen
skulle uppfattas som legitim måste ju undersåtarna anse sig vara i behov av
en kung. Deras roll måste formas till att vara längst ned i samhällshierarkin
och därmed i behov av hjälp ovanifrån. Som fastslagits tidigare ingår alla i
samhället, under kungen, i kategorin undersåtar. Detta gäller alltså även äm
betsmän och präster. Trots att dessa har ett särskilt förhållande till kungen i
sina yrkesroller, var de alltjämt undersåtar.
Det är på undersåtarna, och deras dygder och plikter, som Matthias lägger
ned mest möda. Han har i sin text två stora stycken ägnade åt detta. Det ena
behandlar vad undersåtarna bör önska en ny kung vid hans inträde. Det kan
ses som ett tilltal om hur de ska se på kungen och hur de ska hjälpa honom i
sitt regemente. Det andra stycket behandlar hur undersåtarna ska förhålla
sig för att kungens regenttid ska bli rofylld och lugn och hur de ska undvika
Guds straff. Detta kan ses som ett tilltal om hur de ska se på sig själva och
sina plikter.
Det som först av allt betonas av Matthise är att undersåtarna ska vara tack
samma för att Gud har givit dem en kung. Detta är en gåva ifrån Gud som
sedan Gamla Testamentets tid har varit en välsignelse. Av omsorg för män
niskorna har Gud givit dem "the ena Davidem effter then andra/ then ena
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Salomonem effter den andra". 50 För att visa sin tacksamhet över denna kon
tinuerliga gudagåva bör undersåtarna vid varje ny kungs inträde lyckönska
kungen. Även detta har gjorts sedan Salomons tid. Vid dennes inträde rådde
det "stor frögd ... man blåste i Basuner och Pijper/ och alt folcket war ganska
gladt". 51 För att ytterligare stärka att detta är ett nödvändigt och riktigt sätt
att handla hämtas exempel även ifrån grekiska tänkare. Det som undersåtarna
ska önska kungen och riket är befästande av herrans fruktan, vishet och för
stånd, hälsa och sundhet, rikedom och härlighet i riket samt landets förkovran
och förbättring. Undersåtarna ska också önska kungen goda råd och anslag,
trogna tjänare och hörsamma undersåtar. Denna önskan är enligt Matthias
den bästa gåvan en undersåte kan ge till kungen. Undersåtarna liknas vid
Guds folk, vars gemensamma öde har lags i den nya kungens händer. Därför
bör de gemensamt hjälpa kungen genom att lyckönska honom. 52
Undersåtarna ska alltså genom sina böner och önskningar stödja kungen.
Matthia; staplar upp fyra anledningar till varför dessa böner och önskningar
är så viktiga. För det första är det så att när det går kungen väl, går det även
undersåtarna väl. Undersåtarna får alltså njuta av kungens framgångar. För
det andra är kungens ämbete så svårt att det inte går att utföra utan Guds
hjälp, vilken undersåtarna kan bidra till genom sina böner och önskningar.
För det tredje krävs lyckönskningar i kampen mot Satan och hans anhang.
Dessa är alla de falska män som försöker förvirra och försvåra kungens styre
av landet. Med undersåtarnas böner om trogna män förhindras sådana falska
män från att nästla sig in hos kungen. Slutligen, för det fjärde, är undersåt
arnas lyckönskningar nödvändiga för att förhindra att kungen felar. Kungen
är ju trots allt också människa och kan, om Gud inte är med honom, begå
misstag. I dessa fyra punkter kan man ana ett tilltal som syftar till att lägga
ansvaret för rikets, kungens och deras eget väl på undersåtarna. Om något
går fel i landet beror det på att undersåtarna inte bett till Gud i tillräcklig
utsträckning. Dessutom leder deras fel eller synder till Guds straff, som så
ledes orsakas av undersåtarnas otillräcklighet. 53
Förutom att redogöra för vad en undersåte ska lyckönska sin kung, be
handlar Matthise också hur undersåtarna ska förhålla sig till kungen, det vill
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säga vilka plikter de har. I likhet med lyckönskningarna är uppfyllandet av
dessa plikter nödvändigt för rikets välgång. Undersåtarna ska, vilket här åter
betonas, be för sin kung och förstå att denne är insatt av Gud. De ska även
visa en underdånig lydnad till kungen. Vidare ska de ära och vörda kungen
likt ett barn gör sina föräldrar. Denna ära och vördnad ska komma från
hjärtat och inte vara en ytlig handling. Slutligen är det en ytterst viktig plikt
att undersåtarna betalar sin skatt och skuld. I denna fråga svävar Matthias ut
i en längre förklaring. Skatter tas upp av kungen i enighet med Guds lag.
Därför ska de betalas utan gnäll och klagan. Den allt för ofta förekommande
klagan är, enligt predikanten, helt onödig. Undersåtarna ska tänka på hur
mycket gott kungen gör för medlen, istället för att som undersåtarna slösa
bort dem. Om undersåtarna får bestämma själva över alla sina pengar går de
till förgängliga ting och synder som till exempel, dryckenskap, frosseri och
klädedräkter. Det är alltså av omsorg som kungen tar ut skatter. Det för
hindrar att synden får fäste i landet och att Guds straff drabbar invånarna. 54
Vänds blicken nu istället mot Laurelius text, framträder ett liknande
mönster i tilltalen om undersåtarna. De beskrivs som underkastade dels Gud,
som råder över allt, och dels kungen, som genom Gud styr på jorden. Alla
människor är Guds barn och kungen har blivit tilldelad en fadersroll för att
leda undersåtarna rätt. Utan kungens vakande öga skulle människlig fåfänga
styra deras handlingar, då människan är oförmögen att behärska sig själv.
Den ideale undersåten ska såväl frukta som älska kungen. Fruktan ska komma
av att kungen straffar undersåtens fel och kärleken från att kungen beskyddar
undersåten. Detta ideala förhållande förekom i Israel och krävs även nu för
att allt ska gå väl. Som ett varnande exempel framhålls de olyckor som drab
bade det israeliska folkets när detta ideala förhållande inte förekom. 55
När det gäller undersåtarnas dygder är dessa de samma som de som gäller
för kungen. Kungen utgjorde ju det goda exemplet som undersåten skulle
försöka att efterlikna. De kungliga dygderna kan i själva verket även sägas
vara en uppräkning av de dygder som fordras av undersåtarna. Skillnaden
mellan kungen och undersåtarna är dock att de senare aldrig till fullo kan leva
upp till dessa dygder. De dras ständigt till synden. Det är på grund av denna
brist hos undersåtarna som Guds straff drar över jorden. När undersåtarna
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inte fruktar och förlitar sig på Gud "så skoler I aff swärd förtärde warda"
men om folket likt Israel följer Guds vägar så ska Gud "snart niderläggia
theras Fiender/ och Wända mina hand emot theras Mootståndare". 56 Även i
Laurelius text förläggs alltså ansvaret för rikets och dess invånares väl i
undersåtarnas egna händer. Undersåtarna har fått alla förutsättningar för att
uppfylla vad som fordras av dem. De har Guds kärlek och omsorg och de
har en kung som är vis och leder dem rätt. Om de trots detta inte lyckas leva
efter Guds lag, utan envisas med att synda, ska de veta att Guds straff kommer
att drabba dem. Detta betonas med hjälp av ett exempel från Gamla Testa
mentet, där en profet talar till Israels folk:
Herren hafwer Orsak at straffa them som i Landena boo. Ty thet är ingen
Trooheet/ ingen Kärleek/ intet Gudz Ord i Landena/ uthan Gudz hädelse/
Lögn/ Mord/ Stöld och Hoor hafwa fått öfwerhandena ... Therföre skal
landet stå jemmerligha/ och allom Inbyggiarom illa gå. 57

Återigen framhålls Israels historia som ett varnande exempel. Det enda som
kan göras för att slippa detta straff är att bekänna sina synder och bättra sig.
Genom att lyda kungen och utföra de plikter som de blivit tilldelade kan
undersåtarna bevisa sitt goda uppsåt. 58
Även barmhärtighet och ärlighet betonas av Laurelius som dygder för
undersåtarna. De ska enligt Guds bud älska sin nästa och efter de medel de
har att tillgå hjälpa sina medmänniskor. Girighet är en synd även för dem.
De får inte heller utnyttja någon för sin egen vinnings skull, utan ska arbeta
för det gemensamma bästa. Kungen är satt att vaka över att dessa dygder upp
rätthålls. Utan honom skulle undersåtarna genom sin girighet förfalla och
dra Guds straff över sig. 59
Sammanfattningsvis kan sägas att undersåtarna i tilltalen framställs som i
behov av att ledas rätt, både moraliskt och i religionen. Detta gör kungen
och hans män. I utbyte mot denna gudagåva ska undersåtarna visa sin tack
samhet, både till Gud och till kungen. Tacksamheten ska dessutom inte vara
ytlig utan komma från hjärtat. Undersåtarna tacksamhet ska yttra sig i böner
och önskningar om välfärd samt försök att leva upp till samma dygder som
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kungen. Undersåtarna är dock, till skillnad från kungen, dömda att miss
lyckas. De är och förblir syndare. Därför drar de Guds straff över sig själva och
sitt land. De gånger som lugn råder beror det på att kungen har lyckats leda
dem rätt. Man kan säga att de ideologiska tilltalen framställer undersåtarna
som bristfälliga och syndande människor i behov av vägledning. Tilltalet
framställer också undersåtarna såsom stående i ständig tacksamhetsskuld till
kungen. Undersåtarna binds samman av att tilltalas som Guds folk eller
Guds barn. De har ingått ett förbund med Herren i likhet med Israels folk i
Gamla Testamentet. Judarnas misstag och olyckor tas upp som varnande
exempel på vad som sker om förbundet med Gud bryts. Undersåtarna är
även ansvariga för den allmänna välfärden. När de lever i enighet med Guds
lag kan riket njuta av Guds välsignelse men om synden får ta överhanden,
vilket den förr eller senare gör, drabbas riket av Guds straff. Det är tydligt
att de ideologiska tilltalen om undersåtarna syftade att lägga alla olyckor på
undersåtarnas ansvar. Eftersom de var syndare och bristfälliga var det deras
fel om rikets välfärd byttes mot Guds straff.
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Segern vid Narva - en gudagåva
Sylvia Ullberg

Frågor och upplägg
År 1699 fyllde Sveriges konung, Karl XII, sjutton år. Samma år gick Sachsen,
Danmark och Ryssland samman i en koalition mot det svenska stormakts
väldet, vilket kom att innebära upptakten till stora nordiska kriget (17001721). I februari 1700 anföll sachsiska trupper Livland och inte lång tid
därefter gick Danmark till angrepp mot Sveriges bundsförvant hertigdömet
Holstein-Gottorp. På hösten inledde också ryssarna en belägring av staden
Narva.
Efter att först ha avvärjt hotet från Danmark vände sig Karl XII mot
Sachsen, men då det kom till hans kännedom att Ryssland brutit freden
ändrades planerna och Karl XII gick i stället till angrepp på den ryske tsaren.
Peter den stores armé besegrades av svenskarna vid Narva den 20 november
1700. 1
Slaget vid Narva är Karl XII:s mest berömda seger. De svenska soldaterna
som uppgick till omkring 11 000 man överraskade ryssarna som kan ha varit
runt 35 000 till antal. Stor hjälp torde de ha haft av den snöyra som rådde
vid tillfället. Enligt svenska uppgifter förlorade ryssarna 18 000 man i slaget
medan de svenska förlusterna uppgick till cirka 2 000 varav omkring

600

stupade. 2
Den här uppsatsens är en studie av politisk propaganda i religiös skepnad.
Valet av ämne har fallit på en tacksägelsepredikan som hölls av kyrkoherde
Simon Isogaeus i Klara kyrka den 5 februari 1701. En dag som av Karl XII
hade utropats till allmän tacksägelsedag i hela riket med anledning av segern
vid Narva. Denna predikan har mig veterligt inte studerats i detalj tidigare.

1 Jonasson, Gustav, "Slaget vid Narva", i: Carlsson, SJ Rosén (red.), J. Den svenska
historien, Bd 8 (Stockholm 1997), s. 36f.
2 Jonasson (1997), s. 37E
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Undersökningen utgår ifrån tesen att predikningar var ett effektivt medel
för att påverka människors tänkande. Via gudstjänsterna kunde kungen nå
ut till i stort sett samtliga undersåtar med sitt budskap om nödvändigheten
av fortsatt krig. 3 Genom att betrakta kyrkan som ett verktyg för att upprätt
hålla krigsansträngningarna kan jag ställa följande frågor till Isogaeus predikotext: Varför krigade man? Varför hade man vunnit denna stora seger?
Uppsatsens inleds med en kort beskrivning av relationen mellan den en
väldiga kungamakten och kyrkan med sin luthersk-ortodoxa lära. Därefter
följer en presentation av Simon Isogaeus, mannen bakom den text som är
föremål för uppsatsen. Därpå följer några ord om texten, och om analys
perspektivet. Resten av uppsatsen består av själva analysen.

Kungamakt, kyrka och festligheter
Predikotillfällena var tveklöst de situationer då statsmakten hade störst möj
lighet att nå ut med sitt budskap. De kungliga förordningarna lästes upp från
predikstolarna eftersom de därifrån fick störst spridning. Predikningarna
framfördes muntligt varför de kunde förstås av alla. De var det medium som
nådde ut till samtliga invånare i en tid då läskunnigheten var begränsad och
regelbundet utkommande tidningar saknades. Det var inte ovanligt att ohör
samma församlingsbor dömdes till kyrkoplikt. 4
Renlärigheten var fundamental i den luthersk-ortodoxa läran som grun
dade sig på Mose lag och dekalogen. Förbundet mellan Gud och hans folk
förutsatte att man levde i enlighet med de tio budorden. Ohörsamhet med
förde Guds straff och det gick illa för landet — Gud straffade kollektivt — och
för att häva straffdomen måste folket omvända sig och göra bot för sina syn
der, eftersom Gud lovat att då visa dem sin nåd. Prästernas roll var att se till
att budorden efterlevdes. Strävan var att åstadkomma social disciplin. 5

3

Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet
(Uppsala 2002), s.19.
4 Pleijel, Hilding, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism", i: (red.)
Holmquist, H./ Pleijel, H., Svenska kyrkans historia 1680-1/72, Bd 5 (Stockholm 1935),
s. 5>2ff; Snickare, Mårten, Enväldets riter. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning
av Nicodemus Tessin den yngre (Stockholm 1999), s. 155; Ericsson (2002), s. 19, 8of;
5 Ekedahl, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst
(Uppsala 1999), s. 17,19, 21; Ericsson (2002), s. 91.
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Under det karolinska enväldet uttrycktes det tydligt att kungen genom
sin ställning var kyrkans överhuvud. Hans makt var absolut och prästerna
ägde i sin yrkesroll inga rättigheter utöver de som givits dem av kungen. Där
emot hade de skyldigheter. Biskoparna skulle enligt kyrkolagen kontrollera
församlingsbornas kunskaper genom att företa visitationsresor i stiftet. För
utom katekeskunskaperna skulle närvaron vid gudstjänsterna kontrolleras.
Även prostarna var ålagda att göra årliga visitationer och sockenprästerna för
väntades besöka församlingsborna i hemmen för att hålla husförhör, en verk
samhet som började protokollföras under tiden för stora nordiska kriget. Gi
vetvis skulle prästerna också predika i kyrkan och framstå som moraliska
föredömen. Dessutom hade de i uppdrag att höja intresset för kristendoms
undervisningen hos landsbygdens barn och ungdom. Själva undervisningen
överläts dock oftast till klockaren. Sammanfattningsvis var prästerskapet den
karolinska statens funktionärer. Så även kyrkoherde Isogaeus då han vid
tacksägelsefirandet av segern vid Narva predikade i Klara kyrka.6
Den här undersökta predikan hölls alltså på en tacksägelsedag. En sådan
hade samma karaktär som de bönedagar, vilka hade utlysts redan under
reformationstiden. Gustav Vasa skapade då en tradition av påbjudet firande
av särskilda bot- och bönedagar i hela riket. Under stormaktstiden utvecklades
bönedagarna till årliga arbetsfria helgdagar och benämndes storbönedagar.7
Storbönedagarna skulle präglas av allvarlig botstämning och firandet omgär
dades av stränga bestämmelser som upprepades i de årliga bönedagsplakaten.
Gustav II Adolf utfärdade det första plakatet 1612 och sedan dess kom de att
distribueras i avsikt att läsas upp i rikets alla kyrkor. Förutom anvisningarna
om hur de riksomfattande bönedagar skulle firas gavs det direktiv över vilka
bibeltexter som skulle användas i en gammaltestamentlig tolkning av det
politiska läget. De utvalda bibeltexterna föreskrev dessutom vad predikan
skulle handla om. Under den karolinska epoken utfärdades bönedagsplakaten
av konungen själv, eller åtminstone i dennes namn.8
Bönedagsplakaten angav i regel en utförlig motivering om varför böne
dagarna skulle firas. Att utebli från firandet utan att redovisa giltiga skäl med
förde böter. Utgångspunkten var genomgående vedergällningstanken som

6

Pleijel (1935), s. ioof; Ekedahl (1999), s. 51; Ericsson (2002), s.
Malmstedt, Göran, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt
år i Sverige 1500—1800 (Göteborg 1994), s. 81, 95ff.
8 Malmstedt (1994), s. 99; Ekedahl (1999), s. i8ff; Ericsson (2002), s. 19, 97f, 116.
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lärde att Gud kunde hemsöka landet med straff i form av hungersnöd, pest
eller krig. Rikets välstånd var därför avhängigt folkets förhållande till Gud.
Plakaten omtalar oftast de synder som föranlett Guds straffdom i allmänna
ordalag men följande påstås dock explicit ha förorsakat hans vrede: högfärd,
överflöd, eder, frosseri, girighet, lösaktighet, förtryck av de fattiga, samt kall
sinnighet inför predikan. Det var också brukligt att man i bönedagsplakaten
framhöll hur folket drabbats av Guds rättmätiga straff men att de samtidigt
erhållit hans bistånd och nåd. Plakaten uppmanade således både till botgö
ring och till tacksägelse. Även tillståndet ute i världen kommenterades. Ut
formningen av bönedagsplakaten följde vanligen ett givet mönster, dock
med ett tidsaktuellt och självständigt innehåll. Sålunda fokuserade man un
der stora nordiska kriget främst på utvecklingen av detta. Texterna tendera
de under krigsåren att bli allt mer kortfattade. Förutom bönedagsplakaten
utfärdades plakat som kungjorde olika former av extraordinarie bot- eller
tacksägelsedagar vilka vanligen firades på söndagar eller på någon av kyrko
årets ordinarie helgdagar. 9 Den 5 februari 1701 var en sådan allmän tack
sägelsedag, utropad av konungen att firas i hela riket.
Det var emellertid inte bara prästerskapet som mobiliserades för att mani
festera den stora segern. Den blev också föremål för konstnärliga gestalt
ningar i hela riket och den officiella ideologin förmedlades med konstens
hjälp, i form av hyllningsdikter, sånger och bilder som mångfaldigades och
spreds. Paralleller drogs mellan svenskarnas seger och händelserna i Gamla
Testamentet, och mellan Karl XII och den romerska antikens kejsare. För
arrangemanget av själva festligheterna - enväldets sista riktigt betydande eve
nemang - ansvarade arkitekten och hovmarskalken Nicodemus Tessin d.y. 10
Tacksägelsedagen den 5 februari 1701 firades som en kristenhetens och
rättfärdighetens triumf över sveket och trolösheten. Hela riket deltog i fest
ligheterna och tacksägelsegudstjänster hölls på liknande sätt runt om i landets
alla kyrkor. Isogaeus uppmanade i sin predikan till måttfullhet och efter
tanke. Mårten Snickare har påpekar att kyrkobesökarna borde ha haft all an
ledning att känna sig kluvna. Samtidigt med uppmaningarna till återhåll
samhet mötte de, när de trädde ut ur kyrkan, en yttre prakt i form av ut
smyckningar, illuminationer, saluter och skådespel. Enligt Snickare kan man

9

Malmstedt (1994), s. i7of, 186, 202; Ericsson (2002), s. 93.

10

Snickare (1999), s. 29,149,153,

170

i$6ff.

ana en polarisering som är grundläggande för förståelsen av tiden, motsätt
ningen mellan den lutherska ortodoxins askes och behovet av att manifes
tera stormaktens militära framgångar. 11
Nyheten om segern vid Narva nådde Stockholm den 5 december och två
månader senare, den 5 februari 1701, hölls den storslagna tacksägelsefesten.
Då kungen själv var frånvarande var det kungafamiljen som fick ta emot
hyllningarna. Tessin ledsagade personligen runt kungligheterna i staden för
att beskåda de illuminationer som iordningställts med anledning av segern.
Första anhalten var Brunkeberg där man låtit uppföra en pyramid av svart
papp med alla fyra sidorna täckta av latinska inskriptioner. Inuti pyramiden
hade man placerat 2 500 tranlampor. Bokstäverna var transparenta vilket
gjorde att texten kom att bli lysande och synlig över stora delar av Stockholm.
Den som var kunnig i latin kunde, i den mörka februarikvällen, läsa om hur
Karl XII i likhet med Julius Caesar besegrat fienden, och att det var med
Guds hjälp som den ryske tsaren fördrivits från Narva. 12
Efter besöket på Brunkeberg förde Tessin de kungliga till Riddarholmen
där man klätt en trästomme med linneväv. På duken fanns olika arkitektur
element och andra utsmyckningar avbildade. Skulpturer och inskriptioner
var transparenta och upplystes inifrån av 1 000 lampor. Bland annat förekom
en allegorisk framställning av Karl XII klädd som en romersk fältherre. 13
Slottsbacken var smyckad med två kontrasterande illuminationer. Den
ena föreställde återigen kungen, triumferande i antik skepnad, drygt fyra
meter hög. Hela illuminationen var tolv meter. Den andra föreställde jätten
Tithyus som får sin lever sönderhackad av gamar, en allegori för Peter den
store. De båda motiven visades aldrig samtidigt. Med hjälp av en sinnrik be
lysningsanordning växlades de varje halvtimme så att kontrasten mellan seg
rare och förlorare blev uppenbar för vem som helst. 14
Beskrivna exempel visar på hur påkostade de arrangemang som prydde
Stockholm under tacksägelsedagen kunde vara. Det fanns många flera. 15

11

Snickare (1999), s. 151, i5jf.
Snickare (1999), s. 157^
13 Snickare (1999), s. I59f.
14 Snickare (1999), s. iÖ3ff.
15 Snickare (1999), s. 1 66.
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Simon Isogaeus
Simon Isogaeus föddes 1643 i Stockholm. Han var son till Peder Pedersson
Rask, bokhållare vid Danviks hospital i Stockholm, och dennes hustru Sara
Simonsdotter Nauclerus. Modern gifte sedermera om sig med komministern i
Skinnskatteberg och sonen upptog då dennes namn. Efter studier vid uni
versiteten i Uppsala och Lund prästvigdes Isogaeus 1675 och gick i tjänst hos
riksamiralen Gustav Otto Stenbock. Året därpå avlade han magisterexamen
vid Uppsala universitet och 1678 blev han regementspastor vid Livgardet.
Under ett drygt år fungerade han som legationspredikant vid Nils Bielkes
ambassad till Frankrike och 1682 utnämndes han till extra ordinarie hov
predikant och två år senare till ordinarie, då han också avgick som regements
pastor. Isogaeus tillträdde 1693 som kyrkoherde i Klara och S:t Olof försam
ling i Stockholm. Samma år tog han också plats som assessor i stadens kon
sistorium. Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet blev han 1697. 16
Med en sådan gedigen meritförteckning är det uppenbart att Isogaeus till
hörde eliten inom det svenska prästerskapet.
Simon Isogaeus var gift med Catharina Thun. Tillsammans med sin
hustru fick han nio barn. Tre av barnen är kända vid namn, tre döttrar, var
av den äldsta bar det kungliga namnet Ulrika Eleonora. Ett antagande är att
flickan fått sitt namn efter Karl XI:s hustru Ulrika Eleonora (sedermera d.ä.)
då Isogaeus såsom hovpredikant kommit att stå drottningen nära. 17
Isogaeus stora arbete framför andra är Carla Seger-Skiöld. Verket är ett
slags krigsspegel efter utländsk förebild och ger en god inblick i den för
kunnelse som tidens prästerskap förmedlade i frågor rörande krig och fred;
hur krig uppstår, huruvida krig är rättmätiga eller ej och hur krig kan påbör
jas, utföras och lyckligen avslutas på ett sådant sätt att både befälet och de
underlydande kan dö saliga. Isogaeus tog sig an arbetet med skriften på Karl
XI:s befallning och det med så stor grundlighet att han aldrig fullföljde de
storslagna planerna. Vid hans död 1709 var verket på över 1 400 sidor ännu
inte färdigställt. Carla Seger-Skiöld utkom först 1714 och beskriver på vissa
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Hellström, Gunnar, Stockholms stads herdaminne. (Stockholm 1951), s. 3i7f.
Hellström (1951), s. 317^ Normann, Carl-E., "Isogaeus, Simon", Svenskt biografiskt
lexikon, s. 53f.
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ställen Karl XI såsom fortfarande varande i livet, samtidigt som notiser om
Karl XII:s krig, segrar, gudsfruktan och tapperhet återges. 18

Metod och material
Isogaeus tacksägelsepredikan hölls, som sagt, den 5 februari år 1701 i Klara
kyrka, och den var ett av de inslag som förekom i festligheterna som anord
nades med anledning av segern vid Narva. Predikan ifråga har beskrivits
som ett av de mest välformulerade uttrycken för tidens officiella uppfattning
av Gud, kungamakten och kriget. 19
Textens omfång gör att man kan förutsätta att den var avsedd att tryckas
redan vid nedtecknandet. Den omfattar etthundratjugo sidor av ungefärligt
Aj-format och är försedd med marginalnoter som hänvisar till olika bibel
ställen.
I den av kungen utfärdade förordningen om tacksägelsedagen fastslås
vilken text som ska ligga till grund för dagens högmässopredikan i rikets alla
kyrkor. Det var kung Davids psalm nummer 21, vers 8 till 14, som lyder på
följande vis:
Konungen hoppas uppå HErran/ och skall genom thens högstas Godhet fast
blifwa. 9. Tin Hand skall finna alla tina Fiender/ Tin högra Hand skalt
finna them som Tig hata. 10. Tu skalt göra them såsom en glödande Ugn/ när
tu ther till seer: HErren skall upsluka them i sine wrede/ Elden skall upfräta
them. 11. Theras Frukt skall tu förgiöra utaf Jordenne/ och theras Säd ifrån
Menniskors Barn. 12. Ty the tänkte at göra Tig ondt/ och togo the Råd före/
om the icke fullborda kunde. 13. Ty Tu skalt göra them til Skuldror/ medh
Tina stränger skall Tu emot theras Anleten skiuta. 14. HErre upphög Tig i
tijne Krafft/ så willie wij siunga ock lofwa tine Macht. 20

18 Normann, Carl-E., Prästerskapet och det karolinska enväldet. Studier över det svenska
prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede (Stockholm 1948), s.
i7iff.
19 Snickare (1999), s. 155.
20 Även vilka texter som skulle brukas i ottesången och aftonsången var reglerat från
högsta ort. Texter af Kongl. May.t Förordnade/ Till Den Allmänne ock Solenne Loffock Tacksäijelse-Dagen/ Som åhr 1701 den 5 Februarij, öfver hela Sweriges Rijke/ och des
underliggiande Provincier hållas skall/ För Den underbara ock Oförlijknelige Sägeri
Hwar med HErren Sebaoth Anno iyoo den 20 Novembris nådeligen wälsignat Kongl.
May.t och des rättmätige Wapnl Emot des trolöse Fiende CZAREN af MOSCOU,
årstrycket.
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I själva predikan framhåller Isogaeus att samma psalm hade använts vid Karl
XII:s kröning då majestätet "antog Regementet i en wälsignad stund och
satte sig på sin Kongl Thron". 21
Isogaeus tacksägelsepredikan utgör alltså uppsatsens empiriska material.
Teori och metod utgår från Peter Ericssons begrepp ideologiska tilltal. Till
skillnad från Ericsson, som främst undersöker hur det ideologiska tilltalet
formulerades i en tid då krigslyckan vänt, det vill säga efter Poltava 1709, så
är det här en studie av hur tilltalet tog sig ut i en tid av framgång. Det förut
sätts då att överheten använde språket för att forma undersåtarnas tänkande
och att det var människors uppfattning om sig själva som en del av den
luthersk-evangeliska gemenskapen som angav förutsättningarna. I det ideo
logiska tilltalet ligger således en medveten strävan att påverka. 22 När det gäller
predikningar så är det uppenbart att det ideologiska tilltalet är av religiös art.
Den aktuella predikan kan därför hänföras till en kategori som Ericsson be
nämner religiöst tilltal, vilket alltså utgjorde ett av flera möjliga sätt att på
verka åhörarna.
Ur predikotexten har fyra analytiska kategorier härletts. Under kategorin
Guds Folk studeras det tilltal som syftar till att förklara det svenska folkets
speciella förhållande till Gud. Nästa rubrik, Konungen, utgör den kategori
där Isogaeus klargör kungens roll. Det sker både i allmänna ordalag och spe
cifikt för Karl XII, hans ansvar och skyldigheter gentemot folket, riket och
Gud. Och omvänt, här framställs också folkets trohet mot sin konung.
Kategorin Fienden beskriver vem svenskarna krigar mot och varför. I kate
gorin Segern av Guds Nåd förklaras varför man besegrat denne fiende.

Guds Folk
Isogaeus inleder sin predikan med att berätta om hur Guds folk övervunnit
amalekiterna, mer genom att be än genom att slåss mot dem, och att deras

21 Isogaeus, Simon, Med Gudz Hielp/ En Segrande Hielte Kung CARL Then Tolffte
[...JOfwer sin Högmodige Fiende ZAR PETER [...] På then Allmänne Tacksäijelse
Dagen/ som skedde öfiver thenna Härlige Seger i hela Sweriges Rijke/ och i Sanct. Clara
Församling then $ Feb. IJOI. Skådad och förestäld I een Tacksäijelse-Predikan (Stockholm
1701) § VII. Det här använda exemplaret av skriften finns i Kungliga Bibliotekets
samlingar.
22 Ericsson (2002), s. 16.
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ledare Moses därefter fick i befallning av Gud att teckna ned händelsen så
att efterkommande generationer aldrig skulle glömma den stora Guds väl
gärning som vederfarits dem. Moses lydde uppmaningen och byggde även
ett altare för att tacka den enda sanna och allsmäktige guden som givit honom
sitt beskydd. Gud hade fört huvudbaneret i drabbningen och angripit israe
liternas fiender. Ett underverk hade skett och gudsfolket stod nu i tacksam
hetsskuld till sin välgörare. 23
Nu vänder sig Isogaeus direkt till "Hela Sweriges trogna Undersåtare: Alla
thenna Hufwud Stadens redelige Inwånare: Alla thenna St Clara Församlings
Christelige Åhörare" som sedan en tid svävat mellan hopp och fruktan. 24 Han
fortsätter med att likna åhörarna vid ett skepp som kastas omkring på det
brusande havet. Ett "olyckones Owäder" har häftigt begynt att storma över
huvudet på svenska folket. Riket är anfallet av gruvliga och nästan omänsk
liga fiender som med list och bedrägeri, med härjande och brännande, med
plundrande och skändande, med mördande och dödande skövlat allt som
kommit i deras väg. Emellertid hade man i denna bedrövliga tid, såsom
nöden krävde och i enlighet med sin högsta skyldighet tagit sin tillflykt till
den ende som var mäktig att hjälpa dem - Gud, den himmelske fadern. De
hade tagit till det bästa av nödvärn — Bönen. Folket hade bett för konungen,
krigsmakten och fäderneslandet. I sin stora ångest hade de åkallat Israels Gud
och bett att han skulle visa dem sin nåd och inte se till fädernas missgärningar;
i förtröstan hade de bett om att Herren skulle straffa fienden. De hade bett
om rättvisa för oförrätter och om hjälp mot de våldsverkare som stod efter
deras själar utan någon som helst respekt för Gud. 25 Visserligen bekände sig
ryssarna till Kristus, men inte till den sanna läran - de var inte lutheraner.
Men många hade också tvivlat. Isogaeus fortsätter med påståendet att
Guds barn samtidigt är stora syndare som han många gånger haft anledning
att näpsa, men till ingen nytta. Och att Gud därför utsått sitt mordsvärd,
svärdet som klingar så att alla hjärtan förskräckas. "Ack huru bläncher thet/
och hugger åstad til slachtning" mässar predikanten. 26 Men i stället för att
även denna gång straffa sitt folk efter förtjänst så hade Gud nu visat dem en
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Isogaeus (1701), Inledningen, s. 3-6. Fortsättningsvis kommer jag att hänvisa till
textens paragrafnummer.
24 Isogaeus (1701), § I.
25 Isogaeus (1701), § II.
26 Isogaeus (1701), § III.
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oförmodad nåd. Därför uppmanar Isogaeus de som tvivlat att nu ska komma
samman i Guds hus för att med glädje och fröjd fira tacksägelsedagen. Fien
den är störtad och förödmjukad och alla, till och med fienden själv, måste
inse att detta är Guds gärning. 27 Det hade alltså hänt igen; precis som Moses
och israeliterna hade Karl XII och hans män erhållit Guds hjälp i sin kamp
med fienden och därför stod nu även folket i tacksamhetsskuld till Gud.
Trots sina synder, och trots att många tvivlat, hade de blivit bönhörda.
Karl XII hade också - precis som Moses - velat tacka Gud, varför han
utropat en allmän tacksägelsedag i hela riket. Denna stora och oförmodade
seger skulle firas i enlighet med förfädernas exempel. Precis som Guds folk
hade gjort, och gudfruktiga potentater genom tiderna, skulle nu också det
svenska folket fira segern med en tacksägelsefest. Kung David hade tackat
den högste genom sina visor, och den fromme kejsaren Theodosius hade,
när han nåddes av budskapet att hans här besegrat den tyrann som traktade
efter hans krona, tågat till kyrkan för att tillsammans med folket tacka Gud
med sin glädjesång. I vårt fädernesland, fortsätter Isogaeus, så hölls det på
Gustav II Adolfs tid åtskilliga tacksägelsedagar för att fira de härliga segrar
na mot "the Pohler/ Ryssen/ och Påfweska Ligan." Och i mannaminne fanns
fortfarande de tacksägelsefester som firades med anledning av Karl Gustavs
namnkunniga seger i Warszawa. Men med ännu större tydlighet minns man
Karl XI:s segrar vid Halmstad, Lund och Landskrona. Och nu senast, är det
den regerande konungen som fått erfara Guds nåd och därför ska, som all
tid, hans seger firas med en tacksägelsefest. Ty Herren har gjort stora ting
med oss, säger Isogaeus. 28 Genom att nämna förfäderna fastslår Isogaeus att
det finns ett samband mellan Sveriges folk och israeliterna, liksom mellan
svenska kungar och Moses eller kristna romerska kejsare.
Isogaeus fortsätter med att tolka kung Davids ord i psalmen som handlar
om "Gudz Smorda Christo JEsu; Til wår Allernådigste Konung/ som är en
HErrans Smorda; En Jordisk Gudh som står i Gudz ställe på Jordene". 29 Karl
XII hade förlitat sig på Herren och enligt Isogaeus är det sådana krigsmän
som Gud älskar. För sådana strider Gud, säger han, och sänder dem sina
änglar, såsom för Josua och Juda Maccabeo. 30
27
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Guds män har alltid övervunnit sina fiender och behållit segern. Med
Herrens hjälp förgjordes Farao och det var med Guds hjälp som David slog
Goliat. Isogaeus fortsätter sin utläggning genom att förklara att Herren är
med Sveriges invånare och att Gud fortfarande befinner sig "i sitt Zion/ på
sitt Helga Berg/ ibland sitt Folck".31 När man är nära att ge upp måste man
påminna sig att Gud alltid har hämnats sitt utvalda folk. Gud dömer rättvist
och ser till att fienden får sitt straff.32
Men tu Swänske Israel/ min tienare/ Jacob then Jagh uthwaldt hafwer/ Tu
Abrahams mins wäns Sädh; then jagh styrckt hafwer alt ifrån Werldens ända/
[,..]och sade til tigh: Tu skalt wara min tienare: ty jagh uthkorar tigh/ och
bortkastar tigh icke. [—] The män som medh tigh tijfwa/ skola warda såsom
intet/ och the män/ som emot tigh strijda/ skola få en ända. 33

Då man försöker sig på att tolka vad Isogaeus säger så blir man strax varse
att han, liksom andra samtida predikanter, influerats av föreställningen om
Sverige som ett nytt Israel.34 Israeliterna, det gammaltestamentliga gudsfolket,
stod i tacksamhetsskuld till Gud eftersom de bett om hans hjälp och blivit
bönhörda. Det svenska folket hade nu upplevt samma sak och var därför det
nutida Guds folk; "wij i thet Nya Testamentet" predikar Isogaeus.35
Moses fick i uppdrag av Gud att nedteckna hur segern över amalekiterna
gått till, Guds underverk skulle inte få falla i glömska, och efter slaget vid
Narva kände sig Karl XII föranledd att göra likadant. Därför skickade han
hem sin relation av händelsen, säger Isogaeus. På så vis ges kungens strävan
att sprida bilden av sig själv som en stridbar segerherre en biblisk förebild.
Syftet med Isogaeus ideologiska tilltal är att sprida uppfattningen att
segern vid Narva skedde med Guds hjälp och att denna oförmodade seger är
beviset för det rättfärdiga i svenskarnas kamp, men att de samtidigt är skyl
diga Gud sitt tack. Precis som Moses och israeliterna hade Karl XII och hans
undersåtar blivit bönhörda. Trots att de syndat och trots att många av dem
tvivlat hade Gud slutligen visat svenskarna sin nåd. Isogaeus smickrar sin
publik. Han vill få åhörarna att känna sig utvalda genom att knyta samman
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33 Isogaeus (1701), § LV, citat av Jesaja 41:8, 9, 11.
34 Ekedahl (1999), passim, särskilt s. 213-223; Ericsson (2002), s. 124-132.
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svenska folket med det gammaltestamentliga gudsfolket och deras konung
med Moses och kristna romerska kejsare.

Konungen
Isogaeus beskriver konungens ämbete som både svårt och farligt:
Konungens Stånd och Embete/ som thet är thet högsta i Werlden; så är thet
och thet swåraste och farligste. Andra Ståndz Personer föresee mehrendeels
någras nytta med sitt Embete; Konungar måste söria allas wälferd i gemeen.
Andra söria allenast sig och sina; Konungar för så många tusende: Alla sina
Undersåtare. Andra wåga sitt Lijf för sig och sine kärälskelige; Konungar hafwa
sitt Högädla Lijf ospardt för sitt Land och Rijke. Konunga Embetet/ är alraswåraste Embete: The måste ofta waka; när andra sofwa: liggia i Fält och under
baran Himmel; när andra liggia säkre i sine Huus/ och warda betäckte under
theras Beskydzwingar. 36

Dessutom måste konungen ständigt oroa sig för att inte kunna lita på sina
närmaste, precis som kung David och Salomon, och för ondsinta rådgivare
som traktar efter hans makt. Samtidigt lever konungen i ständig osäkerhet
för att hans grannar inte ska lämna landet ifred. Detta har nu hänt Karl XII.
Majestätet hade knappt hunnit bestiga sin ärvda tron förrän hans grannar
började genomdriva sitt onda uppsåt "emot HErran och hans Smorda". 37
Men konungen förberedde sig genom att begå nattvarden och befallde sina
mannar att göra detsamma. Han uppmanade dem också till inbördes för
sonlighet, tapperhet och manlighet, samt till att förtrösta på Gud. Och Karl
XII vann "then Härlige Segren", säger Isogaeus, "HErrans högra Hand är up
högd: Herrans högra Hand behåller Segren." 38
Karl XII är alltså en segrande hjälte. Men han segrade inte ensam. Till
sammans med "sin ringa och uthmattade hoop; med tappre Swänske och
Finske Männ" 39 hade han nedlagt sina fiender och drivit ut dem från den
belägrade staden. Folket hade också bett för konungen och krigsmakten,
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därför hade även de sin del i befriandet av Narva. Gud "bewarar the Trogna;
men "wedergäller them rijkeligen/ som Högmod öfwa". 40
Det finns goda konungar och det finns onda. Liksom som Moses, David,
Salomon och Josua är Karl XII är en god konung, en " HErrans Smorda"
och en "Jordisk Gudh". De kristna romerska kejsarna Konstantin och
Theodosius var också goda konungar. Goda svenska konungar, varifrån det
regerande majestätet också härstammar, var Gustav Vasa, Gustav II Adolf,
Karl X och Karl XI. Gustav Vasa lyckades driva ut danskarna ur landet. Han
gjorde Sverige till ett arvrike och han införde den evangeliska läran, samma
lära som Gustav II Adolf stred och dog för. Karl X förkovrade riket och Karl
XI stred till rikets försvar innan han till sist erhöll den efterlängtade freden. 41
Konungaämbetet är, som sagt, ett farligt ämbete. Isogaeus menar därför
att det inte är så konstigt att Saul gömde sig under ett fat när Israels barn
ville smörja honom till konung, eller att Moses kved under den svåra bör
dan som regent. Såsom nytillträdd konung råkade också den unge Karl XII i
svårigheter. Styrkta av att den svenske kungen var ung och oerfarenhet hade
grannländerna gått till anfall. Karl XII blev, helt utan egen förskyllan, över
fallen av sina trolösa grannar, men fienden hade misstagit sig på honom.
Åhörarna får veta att inom loppet av ett halvt år hade majestätet nalkats och
även beträtt sina tre grannriken. Han hade ställt sig i öppet fält emot dem
och han hade företagit sig tre resor över det farliga havet. Med sina mäns hjälp
hade han slutligen angripit och besegrat "Fiendens Myckenheet i sitt förskanzade Läger". 42
Enligt Isogaeus är konungens främsta uppgift att sätta sitt hopp till Gud.
Genom Guds godhet ska konungen regera med fasthet och trygga sina under
såtars säkerhet. Karl XII som till fullo förlitade sig på Gud hade förkunnat
inför sin här att "om någon rädder woro/ eller förskräckt Hierta hade/ han
kunde gå sin färde/ och blifwa hemma; på thet han och icke skal giöra sina
Bröders Hierta förskräckt/ såsom hans är". 43 Inför striden om Narva hade Karl
XII alltså förberett sig genom nattvarden och även befallt sina soldater att
göra det samma. Skulle man förlora sitt liv för fädernelandets trygghet så var
man genom "JEsu Christi helige Lekamens och Blodz anammande" försäkrad
40
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om ett evigt liv för själen. Majestätet hade också försäkrat sina mannar om
att för Gud innebar det ingen skillnad mellan ge hjälp via ett fåtal eller genom
o
44
manga.

Konungen skapar frid och ordning bland människor. Isogaeus frågar sig
vilken säkerhet man skulle kunna förvänta sig utan regenter som står vid sitt
ord. Då skulle de trolösa förinta mänskligheten. Han fortsätter med påstå
endet att tro- och redlighet förvisso pryder alla människor men i synnerhet
krönta huvuden. Eftersom dygden är så sällsynt hos gemene man måste den
finnas hos de förnämsta, hos kejsare, konungar och potentater. Trolöshet
hos en konung leder till lidande för tusentals människor. Konungen har
makt att bestraffa otrogna och därför är hans egen trohet särskilt viktig. 45
Men även världens mäktiga lyder under den allsmäktige Guden, något
som konungen får lov att inse, om han understår sig att handla emot Guds
vilja. Om en konung handlar orättfärdigt, om han överfaller och förföljer de
som är oskyldiga låter det enligt Isogaeus på följande sätt:
Fatter i Öronen I som uphäfwen eder öfwer Folcken: Ty eder är öfwerheten
gifwen af HERranom/ och Wäldet af then Högsta; Hwilken efterfråga wil
huru I handlen/ och ransaka hwad I för händer hafwen. Ty I ären hans Rijkes
Embetsmän ... och titt Högmod är upkommit för mina öron; skal jagh sättia
tigh en Ring i tina Näso/ och ett Bett i thin Munn. 46

Konungen är således inte fri att göra vadhelst han behagar, han är Guds äm
betsman på jorden och därför krävs det att han visar ödmjukhet. En dödlig
människa kan aldrig likna sig vid Gud. Antiochos tvingades ödmjuka sig,
liksom Nebukadnezar. Isogaeus citerar Job, 20:5: "the ogudachtigas Berömelse
står icke länge/ och Skrymtares glädie warar ett ögnableck". Och han fort
sätter med sina egna ord: "Sällan hafwer någon Tyran bracht sitt Slächte til
Barnabarnen". 47
De onda konungarna benämns tyranner. Karl XII tog, vid stormningen
av det ryska lägret utanför Narva, orden "Medh Gudz Hielp" som sitt lösen.
Genom sin förvissning att det är med Guds hjälp man övervinner tyranniska
fiender, tröstade han sina soldater. Överallt talade man nu om konungens
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tappra gärningar. Herren hade uppväckt en stridens hjälte och utkorat Karl
XII att segra och på fienden som gått till angrepp mot hans rike. I alla länder,
"särdeles alle Evangeliske", prisade man nu den svenske konungens namn
och tackade Gud för en härlig seger. Därför skulle inte heller undersåtarna
glömma att välsigna sin segerfulle konung. Isogaeus uppmanar församlingen
till att dagligen be, för sin konung och för krigsmakten. 48
Av Isogaeus ideologiska tilltal framgår att Karl XII långt ifrån är någon
tyrann eftersom han bevisligen har påbrå från de dugligaste svenska kungar.
Den unge Karl XII som härstammar från Gustav Vasa, Gustav II Adolf,
Karl X och Karl XI hade knappt hunnit bestiga sin ärvda tron förrän hans
trolösa grannar gick till anfall. Men den unge konungen behåller segern och
bevisar därmed sin rätt till det arvrike han fått i förläning av Gud. Den seger
rike Karl XII är ingen tyrann; han försvarade sig och sitt folk, i stället är han
utkorad av Gud. Det var Guds ämbetsman som tröstade sina soldater innan
han slog följe med dem och gick ut i striden. Karl XII framställs, trots sin
ungdom, som en trygg fadersgestalt som man kan lita på i svåra situationer.
Karl XII:s stora uppgift är att även i fortsättningen behålla segern, och han
har förvisso visat sig kapabel att försvara riket. Han är Gud trogen och inger
mod i sina mannar. Isogaeus beskriver Karl XII såsom självuppoffrande, en
konung som vakar över sitt land och sitt folk då alla andra sover. Kort sagt,
bilden av Karl XII är bilden av en hjälte som handlar uteslutande med sina
undersåtars bästa framför ögonen.

Fienden
Ända sedan syndafallet har Guds barn haft sina fiender att tampas med,
säger Isogaeus. 49 Nu hade den ryske tsaren helt utan anledning anfallit
Sverige vars goda konungar genom tiderna bekämpat och besegrat fienden;
"så äre i Högloflig Gustaf Adolphs Tijd åtskillige Tacksägelse Dagar hålne
många härliga Segrar emoot the Pohler/ Ryssen/ och Påfweska Ligan. 50
Landet hade överfallits av gruvliga och nästan omänskliga fiender som
ödelade allt i sin väg; slott, städer och fästningar stormades eller belägrades.
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Isogaeus liknar fienden vid ett plötsligt oväder, ett moln eller ett stort vatten
som översköljde landet sägandes: "Jag wil draga up/ och öfwertäckia Landet/
och förderfwa Staden med them som boo ther inne." 51 Vidare är fienden en
våldsverkare som "stå effter wåra siäl". 52 Intressant är här att notera, att då
Isogaeus talar om "vi" och "oss" så inkluderar han även Baltikum och avser
således hela det svenska väldet. Det ideologiska tilltalet syftar till att skapa
uppslutning kring kriget som framställs som "vår" gemensam angelägenhet.
Isogaeus framställer fienden som våldsam, trotsig och stolt. Svenskarna
svävade i livsfara men bad förtröstansfullt till Gud medan den våldsamme
fienden trotsade honom och satte sig stolt upp mot honom. Fienden är ogudaktig och gudsförgäten — som Farao. Isogaeus hävdar att enligt kung David
kan gudsfolkets fiender förvänta sig en lön för "sina listige rådh och anslag/
tyranniske werck och Blodtorstande förehafwande". 53 Med sin högra hand
finner, griper och avskaffar Gud "Fiendens ondska och arghet". Hans hem
sökande högra hand utgör en oändlig kraft. Gud straffar fienden även om
dennes avsikter till synes är väl fördolda. Fienden ska genom sitt dåliga sam
vete känna det som om han hade en eld inom sig, en eld som bränner och
förtär, och bjuder på en försmak av Helvetets evigt glödande ugn. Herrens
vedergällning drabbar de högmodiga. Fienden som skrutit med sin mycken
het hade drivits på flykten av de tappra svenskarna; Guds högra hand hade
hunnit upp honom. Isogaeus säger att fienden är skrytsam och trotsig, som
"ene Qwinnos hierta i barnsnödh". 54
Gud visar fienden "en swår upsyyn" och "ett grymt Ansichte". Han ser
allt och skonar ingen som inte gjort sig förtjänt därav. Gud stred på israe
liternas sida mot egyptierna. Och när Han fått vetskap om vad som skedde i
Sodom och Gomorra så straffade han invånarna med svavel från himlen som
ett tecken på deras, inte bara världsliga utan eviga, undergång. 55
Fienden ska gå en ynklig undergång till mötes. Isogaeus citerar kung
David: "HErren skal upsluka them i sine Wrede; Elden skal upfräta them." 56
Gud ska uppsluka fienden med sin vrede, så att hela hans makt, värdighet,
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myndighet, list, falskhet och illfundighet spolas bort som i en vattenvirvel,
eller som om jorden hade öppnat sig. Såsom den rämnat under Korach,
Datan och Aviram så att de for levande ned i helvetet. Fiendens avkomma
ska utrotas. Gud ska blåsa bort deras släkten som i ett oväder, ty "En Gudh
söker Fädernas missgierningar in på barnen/ alt in til tredie och fierde Leed". 57
Och då Guds, eller Guds folks fiender inte låter sig avskräckas av dessa världs
liga straff så återstår det eviga straffet: "Helfwetis glödande Ugn/ ther alla förachtare och ogudachtige skola wara halm". 58 Det är rättvist, säger Isogaeus,
att Gud bedrövar dem som bedrövat Guds folk. 59
Människans största fiende är Satan, lögnens fader. Satan är en uppviglare
som driver makthavare till onödiga krig som drabbar oskyldiga människor.
Isogaeus räknar upp hans hantlangare: "förstockade Judar/ förblindade Hed
ningar/ förtwiflade Turckar: alla thet Christelige Namnets förswurne Fiend
er". 60 Fienden uppenbarar sig ofta i fårakläder, men är i verkligheten en glu
pande ulv som strävar efter att förgöra Guds folk. Satan talar ofta som en
kristen, men med kallsinnighet i hjärtat. Fiendens lära är kättersk. Fienden
är de tro- och samvetslösa österlänningarna på vilka nu det svenska folket
utövat sin tapperhet. 61
Det finns alltså goda och onda konungar. Antiochos, Nebukadnezar,
Herodes och Julianus var onda. Sådan är också tsar Peter, som tillsammans
med Karl XI svurit evig fred men nu brutit sitt löfte och anfallit dennes son
och hans folk. Det anstår inte en furste att fara med lögn, ty Gud förgör de
lögnaktiga med sin hämnd. De onda konungarna - tyrannerna - drabbas
också ofta av ond bråd död eftersom de redan i livet är en styggelse för Gud.
Återigen citerar Isogaeus kung Davids ord. "Ty hwad de ogudachtige giärna
willia/ thet blifwer om intet". 62 Isogaeus vänder sig direkt till församlingen
med en uppmaning:
Märcker och eftertäncker/ J oskyldigt med Krijg anfalne Jnbyggiare/ om edra
Fiender/ Österlänningarna icke sådant deels emoot oss föröfwat hafwa?
Märcker och eftertäncker/ om icke sådana Troo och samwetslöse Stora Fiender
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förtienat at j öfwen på them then Tapperhet Hämnd och Straff/ hwilken i
medh Barnamiölken af edra tappre förfäder indruckit hafwa/ och sedan/ Med
Gudz Hielp/ för hela Werlden begynt wijsa. 63

Isogaeus varnar också sina åhörare: Det finns både hemliga och uppenbara
fiender, de hemliga är falska och därför farligast. Tsar Peter hade - under sken
av att vilja fred - anfallit grannlandet. Isogaeus manar därför till lärdom och
påminner sina åhörare om Judaskyssen. Församlingen ska be att Gud be
varar de kristna från svek och tyranniska gärningar. Isogaeus uppmanar till
tro, men varnar för godtrogenhet. Man måste vara uppmärksam på till vem
man sätter sin tillit. Ryssarna, det svenska folkets grannar och numera fien
der, är kända för att vara som mest opålitliga när de visar vänlighet, och att
de i framgångar uppträder mer barbariskt än turkar och hedningar. Fienden
hatar det svenska folket. Hans lära är onyttig och hans gärningar falska.64
Trohet är, som sagt, av största vikt för en härskare. Isogaeus fastslås att:
Altförthy hafwa ock Konungzord warit/ och än äre/ högt skattade i Werld
en: Än meer försäkra theras Bref/ Signeten och Namns Underskrift: Men
aldramäst borde thet gälla/ när the sina Ord och löften med en Eed bekräftat
hafwa/ och kallat Gudh till Wittne i Himmelen/ öfwer thet the beslutit
hafwa på Jordene. Ther Troo och Låfwen är så mycket nödigare at hålla för
Potentater: som för theras Trolöshet flere tusende komma at lijda och under
gå. Så mycket nödigare: som the intet wäl kunna straffa andras Otrohet/ när
the sielfwe ther wid äre brotzlige. Så mycket nödigare: som thet befläckiar
theras Kunglige Ähre-Crona 65

Vidare förtäljer Isogaeus sin publik om hur det gick för den ungerske kung
som låtit sig övertalas av Påven, genom dennes kardinal, att bryta det med ed
bekräftade stilleståndsavtal som ingåtts med den turkiske sultanen. År 1444
dödades kungen, kardinalen och många tusentals kristna i strid med turk
arna vid staden Varna i Mysien.66 På samma vis bröt tsar Peter utan ringaste
orsak den ed han svurit genom sitt oförmodade och tyranniska intrång i
Ingermanland, Estland och Livland. Isogaeus frågar på nytt: "Hwad hafwer
han wunnit ther medh?"67 Tsaren drevs huvudstupa ut ur sitt befästa läger vid
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Narva stad. Många tusen av hans män dödades. "En sådan ynckelig ända ta
ger thet medh Eeds och Fredzbrott", säger Isogaeus. 68
Det är okristligt och tyranniskt att bjuda in sina grannländers konungar
och kalla dem för vänner och bröder; att söva dem med vänliga försäkranden
och kostsamma presenter medan man i hemlighet rustar för krig för att ofö
rmodat kunna anfalla de värnlösa. Det är "ett Diefwuls strek/ och står them
aldrig an/ som af Christo Christne nämnas willia". 69 Ty listighet är inte
samma sak som vishet och de ogudaktigas bedrägerier är inte klokhet. Bland
de saker som Gud hatar är högfärdiga ögon, falska tungor, händer som ut
gjuter oskyldigt blod, hjärtan som umgås med argan list och fötter som är
snara till att göra skada. Konungarna ska veta, säger Isogaeus, att den som
när något argt och ont i sitt hjärta, till honom ska ofärden hastigt komma
och då finns ingen hjälp att få. De som är mäktiga kan förvänta sig att dömas
hårt. 70
Men vilken trohet kan man förvänta sig av dem som inte är sin Gud
trogen, frågar sig Isogaeus? Alla avfällingar hatar det som de är sprungna ur.
Den evangeliska religionens motståndare hävdar därför att till lutherska
kättare finns det ingen anledning att hålla ingångna löften. Däremot har de
svurit att agera som den lutherska lärans fiender och efter yttersta förmåga
försöka att ödelägga denna tro. Med anledning därav ska nu alla åhörare, till
sammans med kung David, be om att Gud ska bevara de kristna från svek
fulla ord och försåtliga uppsåt. 71
Isogaeus nämner inget om vem det är som han syftar på här, vilka som
är dessa avfällingar. Om fiendens religionstillhörighet nämns emellertid
ingenting mer än att den är ogudaktig. Ryssland var inte katolskt, utan be
kände sig till den ortodoxa kyrkan. Ryssarnas ogudaktighet bestod således i
att de inte var lutheraner.
Vid Narva fick emellertid denne ogudaktige fiende ett oväder i lön. Den
ryske tsaren hemsöktes och de stoltas högmod fick en ända. De högfärdiga
hade nödgats förödmjuka sig emedan de tappra svenskarna utförde sina hjälte
dåd. Guds löfte hade stått fast:
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J skolen jaga edra fiender/ och de skola falla för eder genom Swärd. Fem av
eder skola jaga hundrade/ och hundrade av eder skola jaga tijo tusende: in
edra Fiender skola falla för eder genom Swärd. 72

Den mäktige guden kan åstadkomma stora ting, honom kan ingen stå emot,
predikar Isogaeus. Till fienden använder Gud samma ord som fordom till
assyrierna: "Medh Halm gå j hafwande/ och strå föde j; Eld skal upäta edart
modh". 73
Många tyranner dör en ond bråd död, men inte alla. För somliga slutar det
på annat sätt. Isogaeus berättar om kung "Christiern hin Omilda/ then II"
av Danmark som sedan en tid gruvligen hade tyranniserat både sitt fädernes
land och Svea rike då han äntligen blev övervunnen och satt i fängsligt förvar
på slottet Kallenborg. Efter tjugosju år i fängelset gav han upp andan. Och,
fortsätter Isogaeus, en av de största tyrannerna i kristenhetens historia, en rysk
storfurste som var så tyrannisk att han mer kunde liknas vid ett vilddjur än
en människa. Denne tyrann uppfann hela tiden nya pinometoder vilka han
utförde på dem som var olyckliga nog att hamna i hans klor, fiender så väl
som de egna. Fursten i fråga blev dock till slut upphunnen av Guds hämnd.
Predikanten drar sig i det sammanhanget inte för drastiska beskrivningar.
Maskarna upåto hans Hemlige ting/ at han grufweligen luchtade ther han låg;
och wardt några dagar för än han dödde/ tre gångor medh en sådan swaghet
betagen/ at han hwarken hörde eller såg uthan låg uthi 24. Tijmar lijka som
han hade warit steen dödh: äfwen som Gudh til thenna tijd hade spart sitt
Straff til at bewijsa honom för sina onda gierningar. Och gaf efter stort och
långt qwal medh stort anskrij och diupt suckande sin anda up/ och tå brusto
alla blemor och båldar up på honom/ så at han upfylte hela Kamaren medh
en ond stanck och slem lucht af Etter och Gifft at the som til Wacht förord
nade woro/ måtte sigh ther ifrån packa/ och förlåta Lijket allena. 74

Till tröst kan man därför märka, säger Isogaeus, att de mäktiga i världen står
under den allsmäktiges hand. Han finner dem som vågar handla emot hans
vilja och vad som är rättfärdigt. När de makthavande överfaller och förföljer
oskyldiga ingriper Gud och ser till att de ogudaktigas namn förgås. Tyranner
blir ju sällan gamla vilket Isogaeus ger sin publik ytterligare ett exempel på
genom att berätta om den romerske kejsaren Maximinius som var en gruvlig
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tyrann. När denne hade regerat i knappa tre år blev han, och även hans artonårige son, huggna i stycken av knektarna. Huvudena skickades till Rom
och där sade man att utav detta slag får inte ens en valp bli kvar.75
Det ideologiska tilltal som Isogaeus använder sig av då det gäller fienden
handlar i mångt och mycket om opålitlighet. Svenskarna hade blivit lurade
och svikna, men tagit revansch. Pålitligheten framställs som en dygd, inte
enbart hos de härskande. Svenskarna hade visat förtröstan på Gud och tillit
till sin konung, och därför var hela folket delaktigt i segern över ryssarna.
Isogaeus uttrycker sig också gärna i termer om "vi" och "oss" vilket under
stryker intrycket av församlingens aktiva deltagande i kampen mot fienden.
Sverige hade överfallits av vad Isogaeus kallar för en gruvlig och "nästan
omänskelige" fiende, de tro- och samvetslösa österlänningarna. Den ryske
tsaren, Peter, bröt sitt löfte till Karl XII, men ryssarna var ju kända för att
vara "falska" och "barbariska". Fienden beskrivs som "ogudaktig" och "guds
förgäten". Kontrasten mot den unge kungen är tydlig. Fienden är omänsklig
och Karl XII beskrivs som en hjälte - nästan övermänsklig och gudalik. Dess
utom är fiendens lära "onyttig". Det som är annorlunda är farligt. Isogaeus
låter den österländske tsaren med sin ortodoxa lära personifiera fienden.
Sveriges fiender har i första hand varit Danskar, Polacker och Ryssar.76
Exemplen på de tyranner som av Gud tilldömts sitt rättmätiga straff är dock
hämtade från den bibliska och antika historien.

Segern av Guds Nåd
Isogaeus ställer frågan: "Hwad är tå orsaken till then Härlige Segren?" Och
han har svaret: "Jo/ Gudz Nåd/ then wij aldrig tilfyllest berömma kunna/ och
Konungens fasta Hopp till Gudh".77
Tyranner övervinns endast med Guds hjälp. Det visste den unge kungen.
Det var genom bönen som Moses sina besegrade fiender, och så gjorde även
Karl XII. Gud hade visat svenskarna sin nåd genom underverket som drabb
ade fienden i form av den snöstorm som ökade förutsättningarna för segern
för de numerärt underlägsna svenskarna.78 Att oförmodat anfalla de värnlösa
75 Isogaeus
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är ett Djävulens verk som Gud hatar, säger Isogaeus, och därför gav han
fienden ett oväder i lön. 79
Isogaeus lovordar Gud, som beskjutit fienden, och ber om välsignelse
för kungens krigsmän. Men man måste tro och erkänna att segern är kommen
från Gud och ingen annan. Ty, genom "wår Segrande Allernådigste Konung/
medh sine tappre Generaler, Officerare och Soldater" har Gud förskaffat
svenskarna den härliga segern. Det är Gud som "gifwer Konungen Seger". 80
Men seer och ärkänner/ alle rätt tänchte Swänske Barn/ med ödmjukeste
tachsamheet huru öfwerswinneligen nådig Gudh är: Han hafwer öfwersedt
med wår Swagheet/ och intet straffat oss effter wår förtienst utan giort en
oförmodelig/ en underlig nåd med oss/ hastigt skutit wåra Fiender/ at them
har swijdit efter. ... Sedan then grymma Fienden är plözligen störtat och til
blygd worden/ och alla Menniskior/ som thet sedt hafwa/ eller här efter hö
randes warda/ måste bekänna/ ja/ Fienderna sielfwa; Och säija: Thet hafwer
Gudh giort/ och förmärckia at thet är hans gierning. 81

Men predikanten poängterar också att Gud inte bara ger - han är även
krävande. Ett löfte till Gud måste komma från hjärtat. 82
"Medh Gudz Hielp" så löd de ord som Karl XII tog till lösen inför storm
ningen av det befästa ryska lägret. Dessa ord var en hjärtlig böns lösen och
en rätt förtröstans lösen säger Isogaeus. Majestätet hade dessutom förklarat
sitt val av lösen genom att använda kung Davids ord: "Min Hielp kommer
från HErranom/ then Himmel och Jord giort hafwer." 83 Han hade varit klok
nog att inse att här var människors hjälp fåfänglig. För att verkställa veder
gällningen krävdes mer. Fienden hade satt sitt hopp dels till sin och sina
allierades mäktighet, dels till sina i hemlighet anlagda rådslag och stämplingar, dels till sina skattkistor med pengar, och dels till sin stora mångfald.
Karl XII hade förlitat sig på Gud - och därför segrat. 84
Enligt Isogaeus hyste Karl XII hela tiden en fast förhoppning om att han
skulle erhålla Guds bistånd i striden. Han var övertygad om att han med sin
lilla trogna armé skulle besegra fienden. Vem kan stå emot den som har Gud
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på sin sida? För Gud spelar det ingen roll om han handlar genom ett fåtal
soldater eller genom en stor armé. Konungen lugnade sina män och "drog
them til minnes the lyckosamma Slachtningar/ som theras Fäder tilförene
giort hade." 85 Vidare säger Isogaeus att "tå han them altså förmanat hade/
förtaide han them och/ huru Fienden syndat/ och emot theras Eeds förplichtelse giort hade." 86 Karl XII rustade således inte sina mannar endast med
vapen, utan även med tröstande ord och förhoppningen om Guds hjälp.
Segern skulle firas enligt förfädernas traditioner, säger Isogaeus, såsom av
det gammeltestamentliga gudsfolket, men också såsom segrarna firades på
Gustav II Adolfs tid. Gud har alltid hämnats de sina; han dömer rättvist
och han straffar fienden. Återigen framlägger Isogaeus sina bevis för att Karl
XII:s krig är rättmätigt och att segern är ett resultat av Guds vilja. Han ut
trycker saken så här:
then Allzmächtige Guden hafwer i thenna Drabbningen skutit medh sina
Pijlar på Fiendan fram och bak til/ och förgiordt them medh sin wäldige
Hand/ och the Swänskas wist-träffande Gewähr; så at hwart Fienderna månde
sigh/ funno the HErrans Hand emot sigh wara. 87

Hos Guds folk var det brukligt, predikar Isogaeus, att då man njutit Guds
välgärning visa sin tacksamhet genom psalmsång. Kung David utgav ett
löfte, att om Gud ville använda sin kraft emot fienden så skulle David för
evigt lovsjunga honom. Dylika löften ger också de som är verksamma inom
ramarna för det nya testamentet, fortsätter Isogaeus. När man är försatt i nöd
så ber man om Guds hjälp. Somliga avlägger även löften om fasta och guds
tjänster, men det finns det som är viktigare. Viktigast just nu är att folket
påminner sig om den fara som fäderneslandet nyligen svävade i, och hur
Gud upphöjde sin "Alzmächtige Nådes Hand" över dem, men sin "Krafftige
Hämde-Hand" över den samvetslöse fienden. Svenskarna hade lovat Gud att
om han hjälpte dem så skulle de visa honom tacksamhet; de hade bett att den
"nådige Guden" skulle förlåta de synder som de förtjänade att straffas för. 88
Eftersom Gud har hörsammat folkets bön är det nu skäligt att också de
håller vad de lovat. Om man av fri vilja avger ett löfte och sedan bryter mot
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detta så räknas det som synd, säger Isogaeus, och hävdar fortsättningsvis att
det är en plikt för den kristne att komma ihåg Guds stora välgärning och
visa honom sin tacksamhet. Men samtidigt framhåller han att tacksägelse
firar man varken genom att späka sig eller genom att dricka sig full på vin
och öl. Måttlig fägnad anser predikanten att man knappast kan förbjuda,
men de glädjeyttringar som erfordras bör vara mer av andlig än av lekamlig
natur. Glädjen ska visas på annat sätt än genom prakt och övermod. Dessa
utvärtes tecken är människans påfund, men Gud ser till vad som är invärtes.
Det är med hjärtats glädje som tacksägelsedagen ska firas. 89
Gud är en rättvis domare som ser till om man endast prisar honom med
ord, eller om det är sitt hjärtas tacksamhet man uttrycker. Isogaeus säger att
man ska visa Gud att man är medveten om "hans grundgoda oförtienta
Nådes Werck för oss". 90 Folket måste vakna upp ur "säkerhetens Sömn" 91
och visa sin tacksamhet genom att lyda Guds Bud. Man ska hysa broderlig
kärlek till sin nästa genom livet och visa medlidande, barmhärtighet, vänlig
het och godhet mot sina medmänniskor. Men det räcker inte med att utföra
rättfärdiga handlingar; man måste även tänka rättfärdiga tankar. Denna
tacksägelsedag ska därför ägnas åt tankar på mindre bemedlade bröder och
systrar, och upplåtelse av medel till de fattigas underhåll.
tu hafwer Fattig-Böckerna/ och Fattig-Håfwoma för tigh/ troo säkert/ at tin
Himelske Fader/ som i löndom seer tin Almosa/ wedergäller tigh thet uppen
barliga. Tin Löön warder stor på Jorden/ och än större i Himmelen. Säll är
then som låter sigh wårda om thn fattiga/ honom skal HERren hielpa i then
onda Tijden. HERren skal bewara honom/ och hålla honom i lifwe/ och låta
honom gå wäl på Jordene/ och icke gifwa honom uthi hans Fienders willia.
Ach/ så förgiäter icke giöra wäl/ och meddela: ty sådana Offer täckias Gudi.
Sålunda hafwa Gudz Folck fordom hållit sina Tacksäijelses Dagar. 92

De som mist någon av sina kära i drabbningarna och inte anser sig ha anled
ning att känna tacksamhet, utan bitterhet, ska finna tröst i att de män som
offrat sitt blod för konungen och fäderneslandet inte behövt dö såsom "modfälte Buskekrypare" utan som kristna, förenade med Gud och försonade med
människor. Isogaeus påpekar att dessa män ligger med ära i sina gravar och
89
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deras minne förblir för alltid ärofyllt. De efterlevande ska finna tröst i Gud
och bli ihågkomna av konungen. 93
Guds hjälp överskrider människans fattningsförmåga. Han är den som
hjälper där ingen hjälp står att finna; när vännerna inte kan hjälpa eller inte
vill. I sin barmhärtighet förbarmar han sig över de nödställda emedan han
förskingrar de högfärdiga. Guds "Allwetenhet" gör att han vet när folket be
finner sig i nöd och bistår dem därför med medel att ta sig ur densamma,
och hans "Allwijshet" gör att han finner råd där råd är dyra, eller inte för
handen. Gud välsignar de rättfärdiga och "kröner them medh Nåde/ sådom
med en Sköld". 94
Guds underverk föranleder nu det svenska folkets tacksägelse. Gud hade
välsignat konungen och hört hans böner. De män som stred vid Narva gläd
er sig nu, säger Isogaeus, och tackar Gud för att han avvärjt hotet från fienden
som ville uppsluka oss. Liv stod på spel; svenskarna var nästan döda men
Gud hade hört deras bön. Gud hade drivit tillbaka fienden och svenska
folket kunde därför instämma i kung Davids ord: "Ty tu drifwer min rätt/
och min saak; tu sitter på Stolen en rätt Domare". 95
Gud är med det svenska folket som därför inget har att frukta - vad kan
människor göra mot ett sådant folk? Gud är med svenskarna och de kan
betrakta sina fiender som luft. Isogaeus uppmanar därför folket att be för
konungen och krigsmakten, för officerare och soldater som dragit ut att strida
för dem därhemma. De ska också be att Gud, dag och natt, precis som hit
tills, beskyddar svenskarna och fäderneslandet; de ska be att Gud i sin nåd
även framledes håller sin hand över folket, till skydd för ovännerna vars lära
är onyttig och gärningar falska. 96
Segern är fiendens straff. Att bryta en ed medför Guds straff och även att
anfalla de som är värnlösa. Men vad är det som gör att segern betraktades
som ett underverk? Svenskarna var ju som bekant inte värnlösa. Däremot
var de numerärt underlägsna; Isogaeus nämner siffran 8 ooo mot 80 000,
men det är givetvis tilltaget i överkant. Predikanten anför också Jesus: "All
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(1701), § LIV.
Isogaeus (1701), § LVI.
95 Isogaeus (1701), § LVI.
96 Isogaeus (1701), § LVII.
94

191

ting äro möglige få af migh/ för them som troo uppå migh/ at thet migh
mögeligt är." 97
Även tidpunkten för svenskarnas seger sades vara ett tecken från Gud.
Slaget ägde rum den 20 november år 1700, vilket var exakt ett år efter tid
punkten då den ryske tsaren hade försäkrat Karl XII om fortsatt fred. Det
råder ingen tvekan om vad Isogaeus avser att inpränta med sina ord: Allt
som sker är Guds verk. Guds folk har genom tiderna övervunnit sina fiender
och behållit segern. Just denna lilla fras, att Karl XII "behåller segern" åter
kommer vid flera tillfällen i predikotexten. Jag vill tolka frasen i samband
med det faktum att Isogaeus aldrig uttrycker någon önskan om fred, istället
poängterar han att Sveriges folk är delaktiga i segern. Segern berör hela folk
et och är värd att kämpa för, både genom bönen och i striden. Givetvis är
freden eftersträvansvärd men det är säkerheten som i första hand måste värnas.
Nåden förutsätter synden. Genom synden hade man dragit på sig straffet
i form av kriget. Segern är bekräftelsen på Guds nåd. Syndarna ska därför
omvända sig, säger Isogaeus, och bevisa sin tacksamhet vilket innebär iakt
tagande av en ödmjuk och offervillig attityd, det vill säga ett liv i försakelse. I
stället för yttre flärd ska man söka sig en inre glädje, en glädje som grundar
sig i förvissningen om Guds barmhärtighet varigenom den omvände synd
aren finner nåd.
Guds straff och Guds nåd. Som jag ser på saken är detta en moraliseran
de vedergällningsideologi där människor skräms till lydnad - Gud till och
med vet vad man tänker. Statsmaktens intention med att underblåsa en
sådan ideologi var att skapa fogliga människor, tränade i att lyda, inte bara
Gud och konungen, utan överheten över huvud taget.
*

Avslutningsvis ska de frågor som inledningsvis ställdes till Isogaeus predikotext besvaras. I det ideologiska tilltalet ligger en medveten strävan att på
verka. Överheten använde språket för att forma undersåtarnas tänkande och
det var människors uppfattning om sig själva som delar av en religiös ge
menskap som satte ramarna. Därför har jag arbetat med det ideologiska,
eller närmare bestämt det religiösa tilltalet som verktyg och brutit ned detta
i analytiska kategorier. Kategorin Guds Folk förklarar svenska folkets speciella
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relation till Gud. Konungen, är den kategori där kungens roll klargörs. Fien
den beskriver vem svenskarna krigar mot samt varför, och Segern av Guds
Nåd hur man lyckades besegra denne.
Enligt Isogaeus hade svenska folket, precis som det gammaltestamentliga
gudsfolket, fått erfara Guds godhet och blivit bönhörda. Nu var det svensk
arna som var Guds utvalda folk. Men folket hade syndat och Gud hade där
för sänt dem kriget - som ett straff. Segern vid Narva var beviset på hans
nåd. Gud hade förlåtit svenska folket deras synder och utsett Karl XII att
besegra de ogudaktiga ryssarna som anfallit riket. Den svenska armén erhöll
dessutom hjälp från Gud i form av en snöstorm som underlättade storm
ningen av fiendens läger utanför det belägrade Narva.
Ovädret var ett underverk och segern en gudagåva.
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Den politiserade predikstolen
Debatten om krig mot Ryssland 1740-41
Patrik Winton

Ett krigsbeslut
Den 5 december 1740 samlades riksdagen för ett urtima riksmöte i Stock
holm. Huvudorsaken till att man åter sammanträdde endast ett drygt år efter
att det senaste riksmötet hade avslutats var den utrikespolitiska situationen
och då framförallt relationen till Ryssland. Många inom den politiska eliten
var intresserade av ett revanschkrig för att försöka vinna tillbaka de provinser
som hade förlorats vid freden i Nystad 1721. Efter det att riksdagskallelsen
hade gått ut under sommaren 1740 inträffade två händelser som ytterligare
påverkade den svenska utrikespolitiken. På hösten samma år avled nämligen
kejsarinnan Anna av Ryssland och den österrikiska kejsaren Karl VI. Det
förändrade de utrikespolitiska förhållandena i Europa och ledde till ett stort
krig på kontinenten, vanligen kallat det Österrikiska tronföljdskriget. I Sverige
uppfattades läget som att problemen och tronföljdsförvecklingarna i Ryssland,
tillsammans med diplomatiskt och ekonomiskt stöd från Frankrike, skulle
möjliggöra ett kort och framgångsrikt krig. Följaktligen förklarade riksdagen
krig mot Ryssland på sommaren 1741 samtidigt som ytterligare trupper och
materiel transporterades över till Finland för det kommande fälttåget.1
Trots att den politiska processen till slut hade resulterat i ett krigsbeslut
var det dock ingen självklarhet vid riksdagens början att så skulle ske. Fri
hetstidens politiska system innebar, till skillnad från stormaktstidens, att det
var komplicerat att driva igenom ett krigsbeslut. Det berodde främst på att
1 Sallnäs, Birger, SamuelÅkerhielm d.y. En statsmannabiogra.fi (Lund 1947), s. i04ff;
Olof Jägerskiöld, Den svenska utrikespolitikens historia, 11:2. 1721—1792 (Stockholm
1957), s. 132—143; Ryman, Björn, Eric Benzelius d.y. En frihetstida politiker (Stockholm
1978), s. 93f.

195

betydligt fler individer, grupperingar och intressen var involverade och att
frågan skulle tas upp av relativt många instanser. Det fanns inte heller en kung
som kunde använda sin prestige för att argumentera i sakfrågan och driva på
för ett beslut, som till exempel Gustaf II Adolf hade gjort 1630. Följden blev
att beslut i regel tog tid och att de deltagande personerna på olika sätt mobi
liserade stöd för de åtgärder man ville att riksdagen skulle vidta. 2
Diskussionerna om huruvida man skulle dra samman trupperna i Finland
och om det var rätt tidpunkt att starta ett krig föranledde följaktligen om
fattande mobiliseringsaktiviteter både före och under riksdagen. Vissa per
soner var mycket ivriga och högljudda anhängare till ett krigsbeslut, medan
andra uttryckte kritik och framhöll fredens välsignelser. Aktiviteterna i syfte
att få med sig så många som möjligt på den linje man själv företrädde tog sig
olika former: från brevskrivande och personliga besök till författande av hand
skrivna paskiller och uppspikade meddelanden på centrala platser i Stock
holm. Även de predikningar som hölls i samband med riksdagen påverkades
1 och med att prästerna från predikstolen både explicit och implicit kom
menterade situationen och vad som borde göras. 3 I den här artikeln ska präst
ernas ageranden undersökas närmare, och då framförallt de predikningar
som framfördes i anslutning till riksdagen.
Prästeståndet var splittrat vad gällde hur man skulle förhålla sig till krigs
planerna. Det fanns således präster som framförde stöd för ett krigsbeslut och
det fanns präster som kritiserade ett sådant drastiskt steg. Huvudfrågan i arti
keln är hur dessa skillnader tog sig uttryck i predikningarna, det vill säga med
hjälp av vilka ord, begrepp och exempel försökte man övertyga åhörarna om
sina ståndpunkter, samtidigt som man försökte kritisera sina motståndare. 4
Frågan är också vad dessa yttranden i sin tur säger om de uppfattningar som
2 Sennefelt, Karin, "Frihetstidens politiska kultur" i Christensson, J. (red.), Signums
svenska kulturhistoria. Frihetstiden (Lund 2006), s. 17—49.
3 Carlsson, Ingemar, Olof Dalin och den politiska propagandan inför "lilla ofreden
Sagan Om Hästen och Wår-Wisa i samtidspolitisk belysning (Lund 1966) och Pasi
Ihalainen, Protestant nations redefined. Changing perceptions of national identity in the
rhetoric of the English, Dutch and Swedish public churces, 1685—ijj2 (Leiden 2005), s.
i56f.
4 Detta perspektiv är inspirerat av Quentin Skinners analys av debatterna mellan
Bolingbroke och Walpole i Storbritannien under 1720- och 1730-talet. Se Skinner,
Quentin, "The Principles and Practice of Opposition. The Case of Bolingbroke
versus Walpole" i: McKendrick, N. (red.), Historical Perspectives. Studies in English
Thought and Society in honour ofJ.H. Plumb (London 1974), s. 93-128.
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prästerna hade om det land och samhälle de levde i, den politiska ordningen
och relationerna inom denna ordning. Ett annat viktigt spörsmål, som är
kopplat till de förra, är hur motsättningarna inom prästeståndet ska förstås.
Var det fråga om ideologiska och religiösa meningsskiljaktigheter, eller rörde
det sig snarare om andra omständigheter som påverkade de ledande prästerna
vid riksdagen 1740/41?

T re predikanter
En viktig del av riksdagen och de officiella ceremonier som kringgärdade
denna var de predikningar som hölls i samband med riksmötets högtidliga
öppnande och avslutande. Dessutom predikades det vid religiösa högtider och
vanliga söndagar. I samband med dessa predikningar, som i regel antingen
hölls i Storkyrkan i Stockholm eller vid det kungliga residenset, var ofta
kungaparet, ett stort antal riksråd, många riksdagsledamöter och andra fram
trädande ämbetsmän närvarande. Med andra ord var stora delar av den poli
tiska eliten åhörare när de ledande präster, som vanligtvis utsågs till dessa
uppdrag, predikade kring viktiga bibeltexter.5
Det var kutym att den senast utnämnda biskopen fick det hedervärda
uppdraget att predika i samband med riksmötets öppnande. Vid riksdagen
1740/41 var det biskopen i Lund, Henric Benzelius som innehade denna
position, eftersom han hade blivit utnämnd bara några månader innan
riksdagens början. Benzelius var född 1689 och hade en relativt framgångsrik
karriär inom det vetenskapliga och kyrkliga fältet bakom sig. Bland annat
hade han efter studier i Uppsala varit på en lång utlandsresa som hade tagit
honom ända till Damaskus, Jerusalem och Egypten. Vid sin återkomst till
Sverige 1718 knöts han till Lunds universitet, där han 1728 utsågs till pro
fessor i österländska och grekiska språk. Därefter blev han år 1732 utnämnd
till tredje teologie professor, år 1735 andra teologie professor och år 1738 första
teologie professor, tillika domprost i Lund.6
En viktig orsak till denna relativt snabba klättring var att Benzelius, för
utom att vara ambitiös och intresserad av den vittra världen, hade de rätta
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Carlquist, Gunnar, Lunds stifts herdaminne. Frän reformationen till nyaste tid, del 1.
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sociala kontakterna. Hans far var Eric Benzelius d.ä., som krönte sin kyrkliga
karriär med att nå ärkebiskopsstolen i Uppsala år 1700. Därtill var brodern,
Eric, biskop i Linköping och brodern Jacob, biskop i Göteborg. Utöver det
var Henric Benzelius hustru, Emerentia Rudenschiöld, dotter till den gamle
biskopen i Linköpings stift Torsten Rudéen. Vid sidan av de viktiga släkt
banden hade Henric Benzelius även beskyddare bland rikets ledande ämbets
män. I synnerhet var riksrådet Carl Gyllenborg, som under 1720- och 1730talet tjänstgjorde som Lunds kansler, betydelsefull för Benzelius. 7
Det sociala beskyddet var följaktligen viktigt inom den akademiska och
kyrkliga världen under 1700-talet. 8 Vad ett sådant stöd betydde kan tydligt
iakttas vad gäller den biskop som fick i uppdrag att hålla predikan då riks
dagen avslutades sommaren 1741. Uppdraget gick till Andreas Kalsenius,
som var biskop i Västerås. Denna tjänst hade han blivit utnämnd till 1733 då
han endast var 45 år gammal. Att bli överhuvud för ett stift vid en sådan
ålder var mycket ovanligt. En av Kalsenius gamla informatorer från studie
tiden i Uppsala, påpekade till exempel "huru fort Doctor Kalsenius reser.
Gud låte Arkebiskopen lefwa öfwer ett år och längre; elliest thorde Wästerås
icke få fägna sig öfwer sin nya biskop". Den gamla informatorn hade samti
digt förklaringen till det snabba avancemanget. Han konstaterade nämligen en
smula lakoniskt att "si, så blir then hulpen, som konungen wil hielpa". 9
Orsaken till utnämningen skulle alltså främst vara att Kalsenius hade stöd
från Fredrik I. Det ligger mycket i en sådan förklaring, eftersom han först
hade varit predikant vid den kungliga livdrabantkåren för att sedan bli hov
predikant och därefter år 1725 överhovpredikant och preses i hovkonsisto
riet. I den positionen kom han i princip i daglig kontakt med kungen och
drottningen. Han följde också med Fredrik I på dennes resor till Hessen.
Följden blev att Kalsenius vann framförallt kungens stöd och lojalitet, vilket
för den unga predikanten resulterade i att han först blev utnämnd till kyrko
herde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm innan han några år senare, trots
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Carlquist (1980), 202-230.
Se till exempel Ryman (1978), s. 123-141; Fors, Hjalmar, Mutual Favours. The Social
and Scientific Practice of Eighteenth-Century Swedish Chemistry (Uppsala 2003), s. 2566; Patrik Winton, Frihetstidens politiska praktik. Nätverk och offentlighet 1746—1766
(Uppsala 2006), s. 80-90.
9 Andreas Rhyzelius till Magnus Aurivillius, 20/1 1734, Knösiska samlingen vol. 3,
Skara stifts- och landsbibliotek.
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relativt kraftigt motstånd från riksrådet, blev utsedd till biskop i Västerås. 10
Även en annan predikant, som höll en omtalad predikan på tredje sön
dagen i fastan den 22 februari 1741, hade sina sociala relationer att tacka för
sin position i den kyrkliga hierarkin. Predikanten var Andreas Rhyzelius,
som sedan år 1720 tjänstgjorde som domprost i Linköping. Innan utnäm
ningen hade han varit hovpredikant och även under en tid fungerat som
Karl XII:s biktfader. En av de personer som hade verkat för att han skulle få
ämbetet som hovpredikant var Arvid Horn, vilket innebär att riksrådet måste
karaktäriseras som en av Rhyzelius patroner och främjare. Ungefär samtidigt
som han blev utnämnd till domprost gifte han sig med Catharina Ihre, vilket
innebar att han blev ingift i den mäktiga prästsläkten Steuchius. Därigenom
fick han personliga band med bland andra kyrkoherden i Storkyrkoförsam
lingen i Stockholm Eric Alstrin, ärkebiskopen Johannes Steuchius och kam
marrådet Jonas Wulfwenstierna. Utöver dessa band hade Rhyzelius även
fungerat som informator åt Andreas Kalsenius i Uppsala då de båda studerade
vid stadens universitet." De kände således varandra sedan tidigare, vilket
innebar att de kunde hjälpa varandra vid olika tillfällen.
Många av de präster som predikade i samband med riksdagen 1740/41
hade följaktligen väl etablerade band till varandra och till andra delar av den
politiska eliten. Detta betyder att de var väl kända och integrerade i den elit
som utövade ett stort inflytande över rikets politiska riktning. Det betyder
också att de övriga medlemmarna av den politiska eliten litade på att präst
erna skulle hålla predikningar som var förenliga med och legitimerande av
den rådande politiska ordningen och den ideologi som den var förknippad
med. Predikningarna spelade härvidlag en viktig roll som förklarare av den
officiella ideologin och den politiska ordningen. 12 Precis som under 1600talet fick nämligen det politiska systemet under frihetstiden en stor del av
sin ideologiska legitimitet från den ortodoxa protestantiska läran. Följakt
ligen stadgades det tydligt och klart i regeringsformen från 1720 att "enig
heten i religionen och den rätta gudstiänsten" var "den första och krafftigaste
10

Gösta Hansson & Leon Herzog, Västerås herdaminne. Stiftshistoriskt och stiftsbiografiskt uppslagsverk, 11:2 1700-talet (Västerås 1990), s. 532f.
11 Patrik Winton, "Det sakrala nätverket. Biskop Andreas Rhyzelius väg till mak
ten" i: Andersson, G./ Larsson, E./ Winton, P. (red.), Med börd, svärd och pengar.
Eliters manifestation, maktutövning och reproduktion 1650—1900 (Uppsala 2003), s. 94100.
12 Ihalainen (2005), s. 76ff.
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grundvalen til et låfligt, samdräcktigt och varacktigt regemente". Därför
skulle också religionen försvaras ifrån kätteri och våld samt andra angrepp. 13
Trots denna tydliga ideologiska betoning av enighet och sammanhåll
ning samt de ömsesidiga personliga band som knöt samman stora delar av
den politiska eliten under frihetstiden existerade det ändå konflikter inom
det politiska systemet och i prästeståndet. Vid riksdagen 1740/41 var det dis
kussionerna om kriget mot Ryssland som genererade hårda debatter, vilket
också avspeglades i de tre predikningar som nu ska analyseras närmare. Frå
gan är hur de tre prästerna hanterade situationen och vad de försökte åstad
komma med sina respektive predikningar. Eftersom den tidsmässiga aspek
ten var central, det vill säga vid vilken tidpunkt under riksdagen som predi
kan hölls, kommer analysen att ske kronologiskt för att på så sätt understryka
den betydelse som den dagspolitiska kontexten vid riksdagen hade för inne
hållet i predikningarna.

Krig och fred - Enighet och splittring
Henric Benzelius predikan
Henric Benzelius höll sin predikan i samband med riksdagens officiella
öppnande den 16 december då riksens ständer, riksrådet och Kungl. Maj:t
"uti konungslig skrud med crono och scepter" samlades på rikssalen för guds
tjänst och för att höra kanslipresidenten Carl Gyllenborgs tal och hälsning
till riksdagens församlade ledamöter. Efter att psalm 183 hade blivit sjungen
började biskopen predika. 14
Det övergripande temat i hans utläggning var enighet och samman
hållning bland rikets invånare och bland riksdagens församlade ledamöter.
Benzelius betonade för sina åhörare betydelsen av denna endräkt genom att
hänvisa till aposteln Paulus, som hade varnat för en uppblåst förmätenhet
bland människorna, eftersom detta ledde till tvister och oenighet. Istället
skulle grunden för interaktionen människorna emellan vara "ödmiukhet,
saktmodighet och kärlek", vilket framkallade andens och sinnenas enhet
13

Regeringsformen [RF] 1720 i: Frihetstidens grundlagar och konstitutionella stadgar
(utg.) Brusewitz, A (Stockholm 1916).
14 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1740/41, Norberg, A (utg.), (Stockholm 1975).
[PrP], s. 32.
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samt frid och endräktighet. Detta harmoniska tillstånd var enligt Benzelius
något ovanligt. Därför skulle människorna å det yttersta vinnlägga sig om
att nå och behålla det. Han hävdade vidare att alla borde vara "försäkrade
om wår Alskelige Konung och Nådige Ofwerhets öma hiertelag för wårt
bästa" och att man strävade efter att "ibland alla thes trogna undersåtare må
wara kärlek, sämja och Enighet". 15
Benzelius menade att denna enighet och sämja främst nåddes och upp
rätthölls om rikets invånare levde ett kristligt liv och lydde de bud som var
ålagda Jesus lärjungar. Ett centralt tema i detta liv var att de kristna skulle
älska varandra inbördes, det vill säga att man skulle älska sin nästa som sig
själv. Denna kärlek var möjlig genom att Jesus hade lidit och dött på korset
för hela människosläktets skull. 16 Den inbördes brinnande och oskrymtade
kärleken mellan kristna, framhöll biskopen, var andens nådeverk och en av
trons ädla frukter. Kärleken skapade en andlig gemenskap till själ och hjärta,
vilket i sin tur bidrog till att människorna som var med i gemenskapen hade
ett sinne och en mening. 17
Samtidigt som den gudomliga nådegåvan hade stor betydelse för samman
hållningen mellan människorna, hade de även själva ett ansvar för enigheten
och samförståndet. Benzelius underströk nämligen att ingen skulle se till sitt
eget bästa utan var och en skulle främst tänka på andras bästa. Denna öd
mjukhet innebar att varje människa minst av allt skulle "tro egna tankar och
meningar" samt inte lägga stor vikt vid 'Världslig ära". Dessutom skulle varje
individ vara undergiven gentemot andra och se till att den egna nyttan inte
ledde till andras skada och nackdel. Benzelius påpekade även i sin predikan
att bland kristna var varje person "hög efter andras omdöme, låg i sin egen
tanka". 18
Utöver tonvikten på människornas ödmjukhet betonade också Benzelius
att alla människor oavsett social bakgrund eller rikedom var del av samma
gemenskap på samma villkor. Ingen kunde nämligen veta om stor rikedom
eller ett högt anseende gjorde honom eller henne till mer "behagelig" i Guds

15 Benzelius, Henric, Upmuntring til Christelig Enighet genom en kort Predikan, bollen
i Stockholms Slotts-kyrcka i Hans Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers närwaro Med
början af Riks-Dagen den 16 December 1740 (Stockholm 1740), s. 3ff.
16 Benzelius (1740), s. 6ff.
17 Benzelius (1740), s. nff.
18 Benzelius (1740), s. 12-17.
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ögon. Hos en fattig person kunde mycket gott finnas, som inte existerade
hos en rik man. Hos den fattige kunde "nogot wara fördolt", vilket gjorde
honom "förmer" än en annan som "synes hafwa företräde". Slutsatsen av detta
resonemang var att man med ett ödmjukt sinne skulle skatta sig själv ringa
och inte förakta någon annan samtidigt som man skulle leva i sämja med
andra och prisa Gud. Benzelius menade nämligen att alla människor var lem
mar i en kropp och beroende av varandra, och att målet för samhällsgemen
skapen var Guds ära, församlingens bästa och allas välgång. 19
Denna korporativistiska syn på samhället och dess invånare, som var
mycket dominerande i Sverige under 1600- och 1700-talen, innebar en be
toning av betydelsen av sammanhållning mellan rikets undersåtar och att
alla behövdes i gemenskapen för att den skulle fungera på ett tillfredsställande
sätt. Omsesidighet, enighet och förtroende mellan individer och grupper i
samhället var således centrala komponenter i denna samhällsideologi. En
annan aspekt av denna syn var att det både existerade och behövdes en över
het som gynnade sammanhållningen och främjade hela samhällets välfärd och
utveckling. Utan denna hotade nämligen kaos och oordning, vilket kunde
leda till hela landets undergång. 20
Oron för kaos var någonting som präglade mycket av de politiska och
teologiska diskussionerna under perioden. Henric Benzelius predikan utgör
här inte något undantag. Det fanns nämligen enligt biskopen många bib
liska exempel på individer som försökte störa ordningen genom att hänvisa
till olika felaktiga läror och idéer. Dessa idéer ledde till "split och oenighet" i
samhället och var på så sätt ytterst skadliga. Valde man "twist och oenighet"
var det en "stark swämmande flod" som kunde "ödelägga" riken, folk och
städer. 21 Om personer som förvrängde lagen och spred irrläror fick med sig
många anhängare hotades ordningen och samhällets välfärd. Benzelius häv
dade att dessa personer och deras "falska sken af renare lära" skapade osämja
mellan husbönder och tjänare, matmödrar och tjänarinnor, föräldrar och
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barn, eller med andra ord mellan församlingens olika lemmar. Detta var
skadligt och skulle därför bekämpas med alla medel. 22
Detta resonemang, om nyttan av enighet och faran för kaos och vad Gud
önskade skulle främjas, applicerades sedan på situationen vid den begynn
ande riksdagen. Benzelius argumenterade att det var en glädje för en mild
överhet att se sina undersåtar samlade i huvudstaden för att "rådgiöra" om
rikets angelägenheter. 23 Här är det tydligt att biskopen använde det gamla
etablerade och fortsatt vanliga språket för att beskriva förhållandet mellan
riksdagen och framförallt Kungl. Maj:t, det vill säga att det var Kungl. Maj:t
som styrde riket medan ständerna som representerade invånarna skulle dis
kutera och legitimera olika åtgärder för att förbättra situationen i landet. Att
maktförhållandena hade förändrats i och med den nya regeringsformen 1719
syns sålunda inte särskilt mycket i Benzelius predikan.
Den etablerade hierarkiska ordningen betonades även av Benzelius när
han kommenterade det faktum att det var fråga om en urtima riksdag. Han
menade att detta medförde att "wår nådige öfwerhet lärer ock af oss wänta
en extraordinarie och mer än wanlig sämja och enighet". Han bad därför för
att riksdagsledamöterna skulle uppfylla denna önskan samt att de skulle vara
eniga och att de alla skulle följa och försvara den lutherskt ortodoxa läran.
Han hoppades även att alla ledamöter skulle omfatta varandra med en öm
sesidig kärlek och att alla hade samma syfte med sitt politiska deltagande,
nämligen främjandet av "thet som länder til allmän wälgång och sällhet".
Därtill tackade han Gud för att överheten hade ett vaksamt öga på de pers
oner som försökte kväva Guds rena ord och förminska Guds ära, samt hoppa
des att alla andra också skulle bidra till detta essentiella ändamål. 24
För att lyckas med dessa syften gällde det, enligt Benzelius, att oenighet
och trätor hölls borta från riksdagen. Han påpekade i detta sammanhang att
det obehagliga ordet "parti" nämndes i huvudstaden. Detta ord förstod inte
biskopen vad det betydde, men han visste emellertid att det fördömdes å det
kraftigaste på flera ställen i Bibeln. Han framhöll även att ingenstans i den
heliga skriften uppfattades "parti" som någonting nyttigt. Därför var det
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viktigt att meningsskiljaktigheter inte åtskilde sinnen, utan att enighet och
sämja präglade diskussionerna vid riksdagen. 25
Benzelius predikan avslutades med en förhoppning om sammanhållning
bland de församlade riksdagsledamöterna och att allt som främjade Guds ära,
konungens nöje och landets välgång skulle befordras vid riksdagen. 26
Utifrån detta referat av Benzelius predikan framgår det att han inte nämn
de ordet krig eller hotande grannar på något ställe i texten. Åhörarna kunde
därmed inte få någon tydlig vägledning i hur de skulle ställa sig i frågan om
Sveriges förhållande till framförallt Ryssland. Han markerade dock tydligt
att det var fråga om ett alldeles särskilt tillfälle som krävde mer av ledamöt
erna i fråga om sammanhållning och enighet än vid andra tidpunkter. Sam
tidigt betonades att överheten förväntade sig ett visst förhållningssätt till de
politiska frågorna, vilket kan ses som en markering till ledamöterna att fatta
beslut som var i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts och riksrådets önsk
ningar. Benzelius betonade följaktligen på ett tydligt sätt den hierarkiska
ordningen i det politiska systemet, på samma gång som han framhöll vikten
av att det korporativistiska samhällets olika lemmar höll ihop.
Kraven på enighet och att följa överhetens förmaningar var samtidigt en
markering att en oppositionell praktik vid riksdagen var problematisk.
Visserligen menade biskopen att man fick ha skiljaktiga meningar i olika sak
frågor så länge som detta inte medförde att man ifrågasatte de grundläggan
de principerna för den politiska ordningen, som exempelvis den lutherskt
ortodoxa läran, rikets grundlagar eller fäderneslandets enighet och välstånd.
Det existerade följaktligen ett accepterat och ett icke accepterat sätt att fram
föra olika ståndpunkter på under den äldre frihetstiden, vilket innebar att
man kunde kritisera förslag med det förbehållet att kritiken inte uppfattades
som omstörtande.
Men även om man följde den politiska kulturens normer i avseende på
vad som var accepterade uppfattningar och handlingar kunde dock högljudda
krav på vissa specifika åtgärder ändå lätt leda till att man blev definierad
som en fridsstörare, i synnerhet om man yttrade sig i en så avgörande fråga
som krig eller fred.
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På så sätt måste Benzelius förmaning om behovet av enighet och ödmjuk
het ses som en allmän varning till olika politiska hetsporrar att de skulle
tänka sig både en eller två gånger innan de framförde sina åsikter vid riks
dagen. I synnerhet oppositionella personer, som ifrågasatte regeringens åt
gärder skulle här vara försiktiga med vad de framförde, eftersom kritik kun
de hota ordningen och stabiliteten i det politiska systemet. Det bästa och
mest eftersträvansvärda politiska tillståndet var följaktligen att alla aktörer var
eniga om de åtgärder som skulle vidtas och de beslut som fattades.
Det skulle visa sig att Benzelius förmaningar om sammanhållning och
sämja inte kunde förhindra att den politiska temperaturen steg när frågan
om förhållandet till Ryssland kom i fokus vid riksdagen. Detta faktum in
tensifierade den politiska mobiliseringen i Stockholm, vilket bland annat be
tydde att gränserna för vad som var tillåtet och inte tillåtet att sägas skärptes.
Att det förhöll sig på det sättet skulle domprosten i Linköping få erfara på
ett tydligt sätt då han höll sin predikan.

Andreas Rhyzelius predikan

De politiska debatterna om ett eventuellt krig mot Ryssland kulminerade i
februari 1741. Mer specifikt handlade det då om huruvida man skulle dra
samman trupperna i Finland. Mitt i denna hetsiga debatt, som orsakade stor
sinnesrörelse hos många ledamöter, höll domprosten Andreas Rhyzelius en
predikan vid hovet söndagen den 22 februari. Närvarande var kungaparet,
ett antal riksråd, en mängd riksdagsledamöter samt flertalet hovbetjänter
och andra dignitärer. I predikan, som kretsade kring temat om den förödande
misshälligheten, återkom Rhyzelius till flera av de begrepp och aspekter som
Henric Benzelius hade tagit upp vid riksdagens början. Han gjorde också en
explicit referens till denna tidigare predikan då han i inledningen betonade
att alla för inte så länge sedan hade blivit uppmuntrade "til Christelig Enig
het" och hur detta goda tillstånd bidrog till fäderneslandets "önskade wälstånd och lycksalighet". 27
27 Rhyzelius, Andreas, Then Länder och Riken förödande Misshälligheten, Til Wälment
underwisning, warning och förmaning. Enfalleligen föreställd, På Kongl. Residencet i
Stockholm, Närwarande Theras Kongl. Majestäter och Några Excellencer, Rikets Råd,
Med en anseenlig försambling af Rikets Höglofliga Ständer, Hoffbetienter och Andra, ...
Tredje Söndagen i Faston, d. 22 Februar år 1741, Biskop A O Rhyzelii predikningar,
T21K3, Linköpings stifts- och landsbibliotek (LSB).
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Det var därmed fråga om en text som på flera sätt anknöt till centrala
teman i den ortodoxa världsbilden. Det som Rhyzelius framförallt varnade
för var oenigheten och de mycket skadliga effekter som detta fick för både
enskilda invånare och hela samhället i stort. Genom att hänvisa till Lukasevangeliet och dess diskussion om att vart rike som "söndrar sig emot sig sielft,
thet warder förödt, och hus faller på hus", ville Rhyzelius visa att varje land
där invånarna syndade och var emot Gud var förbestämt till undergång och
förstörelse. Det bibliska exempel som domprosten främst använde som be
lägg var Jerusalems och judarnas rikes ödeläggelse. Han hänvisade också till
olika historiska företeelser som Roms fall och de svenska exemplen Björkö och
Sigtuna för att påvisa att städer och riken hade fallit från sin forna position.28
Rhyzelius konstaterade således i inledningen av sin predikan att alla riken
kunde gå under och att oenigheten var den yttersta orsaken till sådan utgång.
Därför kunde också riken som för närvarande var mäktiga och inflytelserika,
snabbare än man kunde föreställa sig, bli försvagade och ödelagda, eftersom
så fort Gud såg ett syndigt rike ville han "förgiöra [det] af jordene". En
sådan förstörelseprocess kunde, enligt Rhyzelius, antingen ske snabbt eller mer
successivt, där det senare alternativet var det vanligaste.29 Därefter gick han
in i mer detalj kring hur ett land kunde förödas och vad som kunde orsaka
en sådan utveckling.
Enligt Rhyzelius utgjorde ett rike ett samfund där invånarna under en
konung och överhets ledning och genom vissa välgrundade överenskommel
ser hade etablerat lagar och stadgar, samt för att skydda sig ifrån yttre våld
och anfall, skaffat sig arméer, flottor och fästningar. Man hade också hjälp
från "påliteliga" grannar och förbundsbröder för att säkra gränserna. Rikets
samhälle kunde i sin tur liknas vid en människokropp där invånarna var in
delade i tre huvudgrupper utifrån deras funktion i samhället, nämligen hus
hållsståndet, kyrkoståndet och regementsståndet.30 Rhyzelius hänvisning till
hustavlan visar tydligt att han delade den funktionalistiska och hierarkiska
samhällssyn som Henric Benzelius hade gett uttryck för i sin predikan tidig
are vid riksdagen.
Enligt domprosten i Linköping kunde man iaktta ett rikes begynnande
undergång i alla tre stånden. I hushållsståndet syntes detta genom att mannen
28
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och hushållets överhuvud inte bidrog tillräckligt till hushållets försörjning
medan hustrun förslösade det lilla som fanns. Barnen i sin tur uppfostrades
inte av föräldrarna i "tucht och blygd" till "snille och dygd", utan istället
präglades deras tillvaro av lättja, fräckhet, "dierfhet, okynne och sielfswåld".
Hushållets tjänstefolk lämnades också i vårdslös frihet där de utan gudsfruk
tan misskötte varje syssla och ärende. I kyrkoståndet visade sig undergångs
tendenserna genom att de som hade utsetts att undervisa och lära invånarna
om den rätta vägen istället började förvilla, förföra och förleda människorna.
När de istället för att förmana invånarna började agera som "tiufwar och
siälamördare" och när de begynte förkasta Guds heliga ord skulle detta leda
till att människorna avsade sig all "religions-öfning", vilket i sin tur skulle
resultera i samhällets undergång eftersom religionen var ett rikes "fot, stolpe
eller pelare". 31
Rhyzelius framhöll följaktligen, på samma sätt som alla ledande präster,
att religionen och då framförallt den lutherskt ortodoxa läran var central för
den politiska ordningen i landet. Detta förhållningssätt visade sig även när
han diskuterade de tendenser inom regementsståndet som visade att ett rike
var på väg att förfalla. Han menade nämligen att en överhet som gjorde
Guds verk "försummeliga" var ett tydligt tecken på förfall. En regering som
inte regerade med tillräcklig omsorg, som förminskade majestätets "respect
och wördning" och som befrämjade självrådighet hos "them som böra lyda
och icke råda" bidrog till ett rikes sönderfall. 32
Alla dessa orosmoln som Rhyzelius målade upp kan ses som en rädsla för
att den hierarki som rådde i samhället skulle upplösas - att den underdånig
het och vördnad som präglade så mycket av interaktionen mellan rikets in
vånare, från hushållsnivån till högsta politiska instans, skulle försvinna. En
sådan upplösning skulle leda till att riket gick under och att samhället öde
lades. Därför var det viktigt att banden och enigheten mellan rikets olika
grupper bevarades.
När det gällde frågan om vad som orsakade upplösningen framhöll
Rhyzelius Jesus ord om faran med en invärtes splittring. Enligt domprosten
innebar detta förhållande att det inte gick att skylla på planeternas konjunk
tioner eller kometernas belägenhet. Inte heller gick det att skylla på Gud,

31
32

Rhyzelius (1741), s. 8f.
Rhyzelius (1741), s. 10.

207

eftersom Gud hade försäkrat att han hade ville människorna väl. Därutöver
gick det inte anklaga "grannarnas owänlighet, stemplingar och anfall", vilket
var en tydlig markering mot krigsivrarna som gärna hänvisade till Ryssland
som en viktig orsak till Sveriges problem. Det enda giltiga argumentet var
istället att invånarna drog landet i olycka på egen hand genom ett "eget in
bördes söndrande". 33
Denna splittring handlade enligt Rhyzelius om invånarnas, eller ständer
nas, "inbördes söndring och skiljachtighet" till sinnen och "afsichter", vilket
ledde till både "skada och förderf." Splittringen var en synd och ett verk av
djävulen. Det var med andra ord en köttets gärning, som var emot Gud och
hans "ord och wilja". Dessutom var oenigheten enligt Rhyzelius en skam för
kristna människor, eftersom människorna var skapade av en Gud som var en
"fridsens Gud" och återlösta av Jesus som var "fridsens förste". Därför borde
människorna regeras av en "fridsens anda" och visa att man var "fridsens
barn", som hade "en tro, ett dop och en Gud". Rhyzelius menade att splittr
ingen gjorde människorna inte bara värre än hedningar, utan även sämre än
"wildiuren och dieflarna". 34
Tvedräkten skapade enligt domprosten ett rikes fördärv, förödande och
undergång, eftersom den orsakade misstroende, olydnad och hat inom hus
hållsståndet. Därtill föranledde splittringen att kyrkoståndet präglades av
oenighet i religionen och att relationen mellan prästerskapet och dess åhör
are blev fylld av "trätor, disputer och twifwelsmål". Ytterst ledde detta för
hållande till att kristendomen blev fördärvad, eftersom människorna inte
kunde få nåd och ernå saligheten, vilket i sin tur innebar att de inte kunde
ärva Guds rike. Problemen i hushålls- och kyrkoståndet fick sedan konsek
venser för regementsståndet, där överhet och undersåtar kom i konflikt med
varandra och där rikets ständer började strida mot varandra genom olika
"anläggningar, partier och factioner". 35
Budskapet i Rhyzelius predikan om det skadliga med splittring var så
långt inte särskilt kontroversiellt, med tanke på att flera biskopar och ledande
präster hade framfört liknande uppfattningar både vid riksdagen 1740/41
och vid tidigare riksmöten. Det tillhörde en av grundvalarna i den ortodoxa
idévärlden och samhällsordningen och skulle därmed framföras. Även andra
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medlemmar av den politiska eliten yttrade liknande åsikter. 36 Syftet var i
huvudsak att förmana invånarna att hålla ihop samt att acceptera den rådan
de ordningen och överhetens påbud. Det var nämligen viktigt att samhälls
kroppen med dess olika delar höll ihop.
Rhyzelius gick dock ett steg längre än det som var normalt i en predikan
då han argumenterade för att oenigheten också kunde resultera i att "twå
eller flere förbittrade nationer eller Riken" blev invecklade "uti offenteliget
wapnskifte och blodigt krig med hwarandra". Om det blev krig ledde detta
till landets förödande och att misshälligheten satte "sitt onda upsåt i ömkelig
fullbordan". Detta visade sig genom att rättvisan förvann och att redligheten
inte kunde komma fram. Dessutom stannade handeln av, hantverk lades
ner, åkermännen såg "skröpeliga" ut och alla människors glädjeämnen blev
"til sorg". Därutöver ledde kriget till mord och brand, vilket förödde riket.
Överheten och rådsherrarna blev därmed bekymrade och villrådiga. Därtill
blev även de "förrut stormodiga modfälda" och "krigshieltarna försagda". 37
Budskapet här var enkelt: krig ledde till förödelse och landets förfall både
i materiellt och andligt hänseende. Dessutom stod de som var så entusiastiska
inför kriget väldigt passiva när nederlaget kom utan att veta vad som skulle
göras och utan att vilja ta ansvar för vad de hade ställt till med. Detta var en
oerhört kraftig kritik mot krigsivrarna. Rhyzelius tydliggjorde även i sin pre
dikan hur man skulle se på de personer som förordade krig. Dessa personer
var enligt honom onda, eftersom de hade "ondt i sinne och för händer". De
var alla, oavsett hur de bedrev sina "skalkastycken" del av "fadern diefwulen"
och efterföljde således dennes "begiär". De var följaktligen antingen hämnd
giriga eller blodtörstiga, eftersom de hade krig i hjärtat och "swärd i sina
läppar". Därför kunde man med fog kalla dem för mordbrännare med tanke
på att de ville tända oenighetseldar både mellan människor och mellan riken
och nationer. 38
Rhyzelius associerade således krigsanhängarna vid riksdagen med djä
vulen och dennes maktambitioner i samhället. Definitionen var en grov an
klagelse och mycket ärekränkande vid denna tid. Man kan nog säga att det
var bland det värsta man kunde kalla en annan person under 1700-talet. Det
politiska idealet var det allmänna bästa och att man främjade enighet och
36
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sammanhållning, det vill säga raka motsatsen till split, uppror och djävulska
planer om en omkullkastad ordning. 39 Målet med domprostens val av ord
och begrepp måste därmed ses som ett tydligt försök från hans sida att för
döma krigsanhängarnas motiv och dygd.
Syftet med Rhyzelius ordval var även att försöka varna sina åhörare för
att lyssna på krigsanhängarnas argument. Han menade nämligen att man
skulle akta sig för dessa "mordbrännare och fridsförstörare". Man skulle inte
höra på deras tal, eftersom det var frätande och ytterst skadligt. Åhörarna
skulle strunta i krigsanhängarna och deras argument för att på så sätt inte bli
delaktiga i deras synder och deras efterföljande plågor. Istället skulle de älska
frid, "fara efter frid och bestendigt blifwa i frid" Därtill skulle man försöka
ha "frid med alla menniskior". Man skulle dock inte söka frid till varje pris
som helst, som till exempel att samstämma till det som var ont eller syndigt
för att på så sätt upprätthålla ett lugn. Det var följaktligen viktigt att det rörde
sig om en kristlig frid, som byggde på ett gott samvete och som syftade till
rättfärdighet. 40
Till sist bad Rhyzelius om att Gud skulle ha "fridstanckar" om både män
niskorna och fäderneslandet - att han skulle förläna riket en "nådelig frid".
Samtidigt framhöll han att de krigsgiriga inte kunde stämma in i bönen,
eftersom de då skulle smäda Gud. 41 Därmed blev det bara de freds- och kärleksälskande människorna i landet som kunde vara med i bönen och i slut
ändan vara del av den kristna gemenskapen.
Domprosten i Linköping försökte sålunda bortdefmiera krigsanhängarna
från församlingen - att det enda riktiga sättet att vara en sann kristen var att
stödja fredens bevarande och motsätta sig ett krig mot Ryssland. Att vara en
krigsivrare innebar nämligen att man var med djävulen och att man ville
bränna i riket. Därmed hade han använt den lutherskt ortodoxa läran som
ett ideologiskt vapen för att påvisa det skadliga med ett krig mot grannen i
öster. Detta ställningstagande gjordes helt inom ramen för denna lära, det
vill säga han drog ut konsekvenserna av enighetsargumentet till att även in
kludera de utrikespolitiska förhållandena, vilket inte var vanligt. Normen
var istället att endast diskutera den inhemska situationen. Denna vidgning
av begreppet betydde emellertid inte något omkullkastande av den rådande
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ordningen, eftersom han så tydligt betonade kroppsmetaforen och ordningen,
samt hur viktigt det var att samhällets alla lemmar var eniga både inom och
mellan sig. Snarare målade han upp bilden av kriget som en stor fara för
denna ordning. Ett försvar för det hierarkiska och korporativistiska samhället
innebar således enligt Rhyzelius sätt att argumentera att man var tvungen att
säga nej till kriget mot Ryssland. Samtidigt var då kriget ett säkert sätt för
riket att först hamna i kaos för att därefter helt gå under som bland annat
Jerusalem en gång hade gjort.
Efter det att Rhyzelius hade hållit sin predikan blev han, enligt honom
själv, tackad av både kungen och drottningen samt "alle fridälskande". Detta
tydliggör att de uppfattade predikan som kritisk mot krigsplanerna och att
de därför stödde förkunnelsen. Att framställningen tydligt tog ställning i sak
frågan om relationen till Ryssland bekräftas även av att det stora antal åhör
are som stödde ett krig mot grannen i öster ogillade predikans budskap. De
blev därför mycket "gramse" och började hota Rhyzelius med "fängelse och
döden". Justitiekanslern Bernhard Cederholm granskade också predikotexten
efter att ha fått manuskriptet från Rhyzelius själv två dagar efter högmässan.
Den i mars hade han läst igenom den, men utan att finna några egentliga
skäl att anklaga Rhyzelius för någonting brottsligt. Han gav också offentligt
uttryck för denna åsikt i samband med en traktering där hela bankodeputationen tillsammans med ständernas talmän var samlade.42
Många var synligt irriterade på Cederholms uppfattning, eftersom de var
fortsatt uppretade på Rhyzelius och hans predikan. Därför var det många som
på olika sätt försökte ställa predikanten till ansvar. Den politiska situationen
förändrades emellertid den 26 februari, då Gustaf Johan Gyllenstierna blev
arresterad på bar gärning utanför den ryske ambassadörens hus i Stockholm.
Några dagar senare arresterades även Johan Arckenholtz och Johan Mathesius,
eftersom de identifierades som Gyllenstiernas medhjälpare. Allvaret i denna
incident bestod i att Gyllenstierna tjänstgjorde som sekreterare i det viktiga
sekreta utskottet, vilket betydde att han bland annat hade tillgång till alla
hemliga dokument som rörde förhållandet till Ryssland. Arresterandet av
Arckenholtz, Gyllenstierna och Mathesius innebar att i princip all opposi
tion mot kriget tystades, enär en oppositionell person i det läget lätt kunde
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definieras som landsförrädare och Rysslandsvän. Detta hot förstärktes även
av att det tillsattes en kommission som skulle rannsaka och döma i ärendet.43
I och med arresteringen och kommissionen fick krigsivrarna överhanden
vid riksdagen. Flera försökte också dra in Rhyzelius i den gyllenstiernska här
van genom att ställa honom till svars inför kommissionen för hans predikan,
dock utan att lyckas.44 Därför kan man säga att Rhyzelius försök att påverka
framförallt riksdagsledamöterna blev omkullkastat av Gyllenstiernas besök
hos den ryske ambassadören. Själva arresteringen hade också fått den åsedda
följden att de oppositionella tystnade. Man behövde således inte göra mer,
som att till exempel även börja anklaga Rhyzelius för straffbara åsikter om den
politiska situationen och relationen till Ryssland, för att få igenom sin vilja.
Exemplet visar samtidigt på ett tydligt sätt att många aktörer inte nöjde sig
med att försöka påverka de politiska besluten med olika sakpolitiska argument
och idéer. Man tog nämligen även till hot om olika typer av repressalier och
våld för att driva igenom sina intressen vid riksdagen. Detta förhållande
gällde i synnerhet för krigsivrarna. Den politiska debatten och diskursen blev
följaktligen starkt påverkad av flera yttre maktförhållanden som inte hade
någonting med innehållet i det politiska språket att göra. Konsekvensen blev
att många individer helt enkelt inte vågade framföra sina åsikter i frågan.45
Trots betydelsen av de dramatiska händelserna i februari fortsatte över
läggningarna vid riksdagen under vintern och våren 1741, dock med det
förbehållet att det var ytterst svårt för aktörerna att framföra någon kritik
mot kriget. Bland annat handlade det då om hur kriget skulle legitimeras.
En av dem som deltog i dessa aktiviteter var biskopen Andreas Kalsenius.
Andreas Kalsenius predikan
Ungefär en månad efter det att riksdagen hade fattat det avgörande beslutet
om att förklara krig mot Ryssland avslutades riksdagen den 22 augusti 1741.
Vid riksmötets officiella avslutning predikade biskopen i Västerås, Andreas
Kalsenius. Predikan kom att på flera sätt tydligt knyta an till de politiska
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händelser som hade inträffat i det svenska riket sedan införandet av det nya
statsskicket 1719 och under den nyss avslutade riksdagen, samt vad som
borde göras för att främja och öka landets lycka och välstånd. Denna genom
gång syftade framförallt till att legitimera de åtgärder som hade vidtagits och
att utifrån ett teologiskt perspektiv förklara varför fientligheter mot Ryssland
skulle inledas. På så sätt syftade predikan till att ena splittringen vid riksdagen
och att ingjuta mod bland åhörarna.
Kalsenius använde för detta ändamål den bibliska berättelsen om domar
en Samuel och hans förmaningar och råd till Israels barn. Denne menade att
det enklaste rådet till ett folk var att frukta Herren och att "tiena honom
troliga af allo hierta". Enligt Västeråsbiskopen kunde kunskapen om Samuel
och det sammanhang som hans ord yttrades i, ge viktig vägledning till det
svenska riket och dess invånare i den situation som rådde i augusti 1741.
Kalsenius beskrev Samuel som en man av stor visdom och med lång erfaren
het i frågor som rörde rikets styrelse. Därmed hade han kunskap om de
medel som befordrade ett rikes framgång och nederlag. Samuels kloka råd
gjorde att Israels barn njöt av en lång och oavbruten fred. Denna period
kunde samtidigt kontrasteras med hur det hade sett ut innan Samuel hade
börjat döma Israels folk. Då hade de blivit "jämmerligen medfarne af sina
fiender" och "förlorat thet ena fältslaget efter that andra". På slutet hade
även Guds ark tagits ifrån dem och den gamle domaren, Eli, hade avlidit. 46
När Samuel började döma kände Israels barn med stor smärta den elän
diga situation som riket befann sig i. Han föreslog då dem det "säkraste hopp
om hielp och förlossning", nämligen att de skulle omvända sig till Gud och
bereda sitt hjärta till Herren samt endast tjäna honom. Nöden gjorde att
folket tänkte mer på Gud än tidigare. Samuel samlade även dem för att be.
Dessutom fastade man och erkände sina synder. Efter den dagen, berättade
Kalsenius, gick det bättre för Israels barn. Visserligen anföll filistéerna landet
i samband med sammankomsten, men med Samuels böner och Guds hjälp
lyckades Israels barn slå filistéerna så att de inte mer kom inom Israels
gränser. Gud var med dem. 47
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Tiden därefter var Israels barn nöjda och tillfreds med sin domare, efter
som Samuel skötte de allmänna angelägenheterna med visdom, trohet, upp
riktighet, flit, lycka och framgång. Men, som Kalsenius framhöll, började
israelerna till slut vämjas "wid förmycket godt". En lång fred tenderade att
skapa "kättiefulla och sielfswåldiga undersåtare", vilket innebar att Israels barn
började bli trötta på Samuels styrelse och begynte därför drömma om att få
någon annan ledare. Enligt Kalsenius ledde missnöjet till att de inte drog sig
för att använda olika "skenfagra tilfällen" att bli av med Samuel. 48
Klagomålen över Samuel och hans söner tilltog i styrka och inget annat
än Samuels avgång kunde mildra kritiken. Vid israelernas sammankomst
sade de därför till den gamle domaren att hans söner inte vandrade "uti
Herrans wägar". De ville fördenskull att Samuel skulle välja en konung som
kunde styra över dem. Trots sina varningar om vad detta skulle innebära för
regeringssättet valde Samuels till slut att gå med på folkets begäran. Man
samlades således till en ny sammankomst där man via lottdragning utsåg en
konung, Saul. I samband med kröningen förebrådde Samuel Israels barn för
deras otacksamhet, olydnad och missnöje, men önskade dem till slut lycka
och välsignelse med den nya "regeringen". Han trodde också att det skulle
gå bra så länge de fruktade Gud och tjänade honom med allt hjärta. 49
Kalsenius menade att denna berättelse visade att det viktigaste medlet till
ett rikes välfärd och trygghet var en "sann och rättskaffans Gudsfruchtan".
Ett folks fiender hade inte, oavsett antal och styrka, någon chans att skada
dem så länge som folket lydde Guds lag och vilja. Om folket däremot för
aktade Guds bud, så skulle inte den klokaste politik, eller den visaste och
försiktigaste regering kunna "frälsa them ifrå the swåraste olyckor". 50
Samtidigt som biskopens predikan handlade om betydelsen av ett folks
riktiga gudsfruktan så ger hans ordval anledning att tro att det på samma gång
rörde sig om en kommentar till den svenska politiska historien från år 1700
till 1740. I en sådan tolkning skulle Samuel symbolisera Arvid Horn, som
med nit och skicklighet lyckades ordna fred och säkerhet efter det långa och
olyckliga stora nordiska kriget. Filistéerna skulle därmed vara ryssarna och
arken skulle symbolisera de förlorade provinserna på andra sidan Östersjön.
Den sammanslutning som israelerna hade där man bland annat erkände sina
48

Kalsenius (1742), s. 8.
Kalsenius (1742), s. 9ff.
50 Kalsenius (1742), s. iof.
49

214

synder kan ses som riksdagen 1719 då man fick den nya författningen och då
det började gå bättre för riket.
Berättelsen om Samuels fall har också tydliga kopplingar till Arvid Horns
avgång 1738. På samma sätt som missnöjet mot Samuel artikulerades kriti
serades Horn, nämligen genom att påpeka det nesliga i att vara i fred. Samuels
barn skulle på så sätt representera Horns riksrådskollegor som avsattes 1739.
De var mindre politiskt erfarna än Horn och skulle därför kunna betecknas
som barn i ett politiskt sammanhang. Tydligt är också att på samma sätt
som Samuel inte blev direkt angripen angreps inte heller Horn personligen,
utan man angrep istället hans allierade i riksrådet för att inte följa riksdagens
vilja, eller med andra ord den rätta vägen.
Eftersom Samuel till slut önskade den nya regeringen lycka till skulle detta
kunna tolkas som att Kalsenius menade att Horn indirekt och relativt mot
villigt erkände maktskiftet och den nya krigspolitik som hade beslutats vid
riksdagen. Horns gamla anhängare skulle på så sätt övertalas om, att även
om den gamle kanslipresidenten skulle ha förblivit vid makten, skulle man
likväl ha beslutat om krig. Samtidigt fanns det här en brasklapp inlagd från
Kalsenius sida. Ingen militär eller politisk entusiasm eller skicklighet i världen
kunde lyckas om folket inte hade den rätta tron eller den rätta gudsfruktan.
Det var därför inte givet att kriget skulle bli framgångsrikt. Därmed kan
man säga att biskopen gav uttryck för en tydlig osäkerhet om krigets utgång.
Freden och säkerheten hade gjort många sömniga och ouppmärksamma på
de faror som lurade. På så sätt var krigsbeslutet ett sätt att väcka de sömniga
och aktivt be Gud om nåd och att rådslagen vid riksdagen skulle "utfalla
och lyckas til wår inbördes hugnad, och thet allgemena bästa". Mer precist
handlade det om ett "återfående af thet wi förlorat, och thet wi en rundan
tid med smärta hafwe saknat", det vill säga de förlorade provinserna på andra
sidan Östersjön. Samtidigt visste man dock inte riktigt vad som skulle hända
eller om det egentligen var till det bättre.51
I senare delar av Kalsenius predikan finns fler tydliga kopplingar mellan
den bibliska historien och den politiska diskussionen i början av 1740-talet.
På samma gång som detta gjordes upprepades budskapet om att allt hängde
på folkets rätta gudsfruktan. I en hänvisning till profeten Esaias påpekade
Kalsenius att den som vandrade i rättfärdighet, sade det som var rätt och
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hatade girighet, blodskulder och mutor, kunde alltid vara försäkrad om för
sörjning och skydd. Profeten yttrade detta med anledning av Israels barns
tankar om att alliera sig med kungen av Assyrien. Kungen betraktades som
så stark att det var omöjligt att stå emot hans makt. Profeten menade dock
att folkets ända trygghet var gudsfruktan och ärlighet - då skulle de vara
utom fara och ha allt vad de behövde. 52 Denna beskrivning skulle kunna ses
som en referens till Ryssland och de personer som menade att den enda vägen
för det svenska riket, med tanke på Rysslands styrka, var att förhålla sig väl
med detta land. Enligt Kalsenius var detta ett bräckligt och högst osäkert
förhållningssätt.
Denna tolkning stärks även av att Kalsenius därefter diskuterade hur det
gick när Israels barn "genom sina egna kloka politiska uträkningar" och freds
fördrag med kungen av Egypten och andra "omgräntsande herrskaper och
länder" försökte skydda sitt rike. Vid dessa tillfällen blev de "bedragne, öfwerrumplade och slagne af sina fiender". När de däremot satte sin förtröstan
till Gud och hans nåd skyddade han dem från de största "farligheter och
olyckor". 53 Av detta kan man sluta att Kalsenius menade att det var vansk
ligt att lita till andra staters välvilja. Istället skulle man agera på egen hand
och endast lita på Guds nåd och beskydd. Ett sådant resonemang slog både
mot de personer som förordade en nära relation till Ryssland (krigsmot
ståndare) och de individer som förlitade sig på Frankrikes stöd i kriget mot
Ryssland (krigsanhängare). Här kan man således se en kritik mot båda sidor
i debatten: att ingen människa, oavsett uppfattning, skulle förlita sig på stra
tegiska uträkningar och andra staters stöd. Det ända pålitliga och säkra i till
varon var Gud.
Nyckeln till framgång låg följaktligen, enligt Kalsenius, i en sann guds
fruktan. Den hjälpte en nation att vara "oförfärad och frimodig" både när
det gällde att försvara sin position och att återfå "hwad som med orätta kan
wara honom afhändt". 54 Denna tydliga koppling mellan freden i Nystad
1721 och krigsförklaringen 1741 visar att de båda händelserna sågs som för
enade, och där invånarnas gudsfruktan kunde leda till att nederlaget från 1721
kunde vändas till seger 1741.
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Samtidigt uppmärksammar detta resonemang på ett tydligt sätt skillnaden
mellan Kalsenius och Rhyzelius sätt att resonera om kriget. Rhyzelius be
tonade att Gud önskade fred och att krig ledde till oenighet och sönderfall,
medan Kalsenius framhöll betydelsen av invånarnas gudsfruktan för att de
politiska målen skulle kunna uppfyllas. Kalsenius fördömde således inte kriget,
eftersom han betonade att det var möjligt att återfå de förlorade provinserna
och att ett sådant resultat var önskvärt. Han framförde emellertid vissa be
tänkligheter och varningar med beslutet, i synnerhet kopplat till krigsanhäng
arnas alltför stora tro på den egna förmågan och/eller motståndarens svaghet.
På samma gång som synen på kriget mot Ryssland skilde de båda präst
erna åt hade de dock också flera liknande uppfattningar, framförallt i avse
ende på hur de såg på det svenska riket och dess organisering samt vad som
bidrog till dess styrka. Kalsenius menade till exempel — på liknande sätt som
Rhyzelius - att när ett land med dess invånare hade begått många svåra syn
der var landets undergång "oumgängelig". Israelerna och deras tempel och
huvudstad utgjorde ett tydligt varnande exempel på detta.55 Följaktligen be
rodde alla rikens välstånd, alternativt undergång, på invånarnas gudsfruktan
och synd. Därför var det enda sättet för ett syndfullt land att undkomma
den yttersta undergången fasta och böner, en "oskrymtad bättring, och lefwernes förändring". På samma sätt blev en nation som betedde sig gudfruktigt och kristligt, samt levde efter Guds vilja, vilket bland annat innefattade
att man uppförde sig emot andra nationer som "naturens och billighetslagen
thet föreskrifwer", rikt och framgångsrikt.56
Kalsenius framhöll att ett land där invånarna var gudfruktiga och dygdiga
blev väl "ansedt och achtadt" av grannländerna. Därtill bidrog det till att
upprätthålla fred och lugn inom landet, eller med andra ord förhindrades
trätor, uppror och oriktiga religionsuppfattningar. Biskopen i Västerås be
tonade således betydelsen av enighet och sammanhållning på samma sätt som
både Benzelius och Rhyzelius hade gjort tidigare vid riksdagen. Kalsenius
framhöll även bilden av samhället som en samhällskropp där de olika lemm
arna skulle hålla ihop, vilket tydliggör att han delade sina prästerliga kolle
gors syn på samhällets korporativistiska karaktär. Han menade sålunda att
den bästa regeringen verkade för alla invånares och hela samhällets allmänna
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bästa, vilket bland annat innebar att alla fick "niuta efter sitt stånd" vad de
ägde eller vad de kunde vinna för sin och de sinas "största hugnad". Dess
utom skulle kungen sitta på sin tron, "omgifwen med macht och majestät"
och dela ut "opartisk rättwisa" och visa mildhet och nåd. Därutöver skulle
undersåtarna se det som en förmån att "lyda och understödia sin lagliga Ofwerhet", som i gengäld skulle skydda och försvara undersåtarna från hot och
våld. 57
Kalsenius idealbild av den rätta samhällsordningen där överhet och in
vånare hade ett gemensamt intresse av lugn och enighet överensstämde helt
och hållet med den bild som de andra prästerna hade och som också var den
officiella ideologin under denna period. Tillsammans med en rätt och sann
gudsfruktan kunde detta leda till ett "återfående" av de förlorade provinserna
och att man kunde tillskynda sig "then heder och lycksalighet, som thenne
Nation tilförne har niutit". Gud var de troendes "skiöld och spiut", vilket
innebar att han kunde "uprätta" landet "utur stoftet" och utur fiendens "föracht och förtryck". Kalsenius avslutade därför predikan med ett rätt milita
ristiskt präglat språk där han bad till Gud om att denne skulle styrka landets
högra hand och föra dess baner fram både till fot och till häst, och att fiend
en skulle ge vika. 58 Biskopen i Västerås bad följaktligen om seger i det kom
mande kriget mot Ryssland.

E n s a m m a n f a t t a n d e jämförelse m e l l a n p r e d i k n i n g a r n a
Denna analys av de tre predikningarna visar att det fanns mycket som för
enade dem, i synnerhet vad gällde nödvändigheten av enighet och män
niskors rätta gudsfruktan och dygd. Man var också enig om den hierarkiska
och korporativistiska samhällsordningen där kungen styrde med hjälp av
rikets ämbetsmän och där riksdagen, som representerade invånarna, stiftade
lagar och inrättade skatter. Den stora skillnaden bestod i hur man definiera
de situationen och då framförallt hur enigheten och freden skulle tolkas.
Medan främst Kalsenius betonade att invånarnas redlighet och sammanhåll
ning gav landet styrka som kunde användas i kriget framhöll Rhyzelius att
ett krig skapade just den oenighet och förstörelse som var så syndig och farl
ig och som bibeln så tydligt fördömde. För Rhyzelius var således freden en
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förutsättning för en god ordning i landet och för en positiv samhällsutveck
ling, medan Kalsenius betonade att enigheten var en förutsättning för att
riket skulle komma ut ur det förtryck som det var satt uti av Ryssland.
Här fanns det således en skillnad i synen på landets position i Europa:
enligt Rhyzelius fanns det egentligen ingenting att vara rädd för och inte
heller något behov av att återta några provinser på andra sidan Östersjön,
medan Kalsenius diskuterade en hotande fiende och behovet av att ta tillbaka
en gammal hedersposition på kontinenten. Kalsenius var dock inte någon
ohämmad optimist i detta sammanhang - han visste egentligen inte om det
var så önskvärt eller ens möjligt att segra i kriget. Han påpekade därför den
stora osäkerheten och varnade för en alltför stor krigsiver. Någon entusias
tisk hetsare var han följaktligen inte. Denna brasklapp fungerade emellertid
inte för Kalsenius i den meningen att många definierade honom som krigs
anhängare. Exempelvis hade de protesterande dalbönderna med honom på
en lista över skyldiga personer som skulle bestraffas då bönderna kom till
Stockholm 1743. 59

Språk, sociala relationer och de politiska konflikterna
Efter att ha gått igenom innehållet i predikningarna och vad prästerna för
sökte åstadkomma språkligt med sina framföranden kvarstår frågan hur de
språkliga yttrandena i predikningarna och då framförallt de skillnader och
konflikter som manifesterade sig i dessa egentligen ska förklaras. Att de öns
kade uppnå olika saker, och att de också nådde ut med sina skilda budskap
vittnar inte minst reaktionen på Rhyzelius predikan om. Men frågan varför
Rhyzelius framförde kritik mot krigstankegångarna, medan Benzelius och
Kalsenius snarare betonade sammanhållning och stöd åt överheten i sina pre
dikningar är ännu inte besvarad.
Ett svar på detta spörsmål kan hämtas från politisk begrepps- och diskurs
historia där man menar att språket i dess olika former är det centrala studie
objektet för att förstå aktörers olika ageranden. Häri ligger ett teoretiskt an
tagande att språket definierar och konstituerar mening för olika handlingar
och på så sätt uppsätter de gränser vilka determinerar vad som är möjligt att
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göra politiskt. Utan adekvata begrepp och ord för att förstå, tolka och uttrycka
uppfattningar om omgivningen kan inte individer agera. 60 Följaktligen är
det språket som möjliggör handling, eftersom det styr förståelsen av verklig
heten. Samtidigt betonar historiker som till exempel Keith Michael Baker,
utifrån en analys av den franska revolutionen, att de politiska striderna ytterst
handlade om en kamp om hur olika ord och begrepp skulle förstås och vems
tolkning som skulle ha företräde. Politik handlade på så sätt främst om vem
som skulle ha tolkningsföreträde och därmed auktoritet över språket och
handlingarna. 61
Enligt detta perspektiv skulle således kampen vid riksdagen 1740/41 i
grund och botten ha kretsat kring och orsakats av en strid om hur man upp
fattade det svenska riket och dess granne i öster, eller med andra ord en ideo
logisk drabbning. Benzelius, Kalsenius och Rhyzelius skulle därmed ha haft
högst skiljaktiga idéer om hur den svenska utrikespolitiken skulle bedrivas,
vilket kom till uttryck i de predikningar som de höll vid riksdagen. Åsikt
erna skulle i sin tur ha påverkat de politiska identiteterna och lojaliteterna,
det vill säga vem prästerna samarbetade med i olika politiska situationer. 62
Mot detta ideologiska perspektiv på politiken kan man ställa ett synsätt
som betonar politikens sociala kontext och de personliga relationer, intressen
och maktambitioner som aktörerna har, och som i hög grad formar den
politiska praktiken. Elaine Chalus har till exempel framhållit att den brit
tiska parlamentariska politiken under 1700-talet präglades av ett informellt
funktionssätt där personer kände varandra och där personliga relationer så
som släkt- och vänskapsband hade en viktig betydelse för sammanhållning
och mobilisering. Detta förhållande innebar att de sociala normer och de
lojaliteter som präglade de personliga relationerna kom att prägla aktörernas
överväganden i olika frågor. Därmed var dessa sociala hänsyn på många sätt
överbestämmande för de politiska handlingar som utfördes och de yttranden
som artikulerades på olika politiska arenor. 63
60 Skinner, Quentin, Visions ofpolitics. Regarding method. Vol. 1 (Cambridge 2002),
s. 1-7.
61 Baker, Keith Michael, Inventing the French Revolution. Essays on French Political
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Ett centralt inslag i denna praktik var det sociala utbytet, som byggde på
ömsesidiga band där de involverade personerna utbytte gåvor och favörer av
både materiell och immateriell karaktär. En individ gav en annan individ en
favör i förhoppning om att denne skulle visa sin tacksamhet och senare åter
gälda favören vid en passande tidpunkt. Syftet var ytterst att skapa lojalitet
och sammanhållning mellan de inblandande personerna i utbytet. Det var
denna gåvologik som så mycket av den sociala och politiska interaktionen
byggde på under 1700-talet. 64
Som en följd av dessa omständigheter kretsade det mesta av politiken
kring att ordna människor, politiska åtgärder och sociala situationer i syfte
att antingen behålla makten eller att avsätta dem som hade inflytande för att
själv få vara med och bestämma i en nära framtid. Praktiska överväganden och
olika lojalitetshänsyn dominerade således det politiska agerandet. En konsek
vens av detta blev att man kunde ändra sig i olika frågor utan några svårig
heter om det uppfattades som fördelaktigt. 65
Utifrån detta perspektiv skulle skillnaderna mellan Benzelius, Kalsenius
och Rhyzelius predikningar vid riksdagen 1740/41 främst bero på personliga
lojalitetsband till olika ledande adelsmän och präster och egentligen inte
handla om avvikande uppfattningar om svensk utrikespolitik eller förhåll
andet till Ryssland. De politiska handlingarna och ställningstagandena kret
sade i så fall i första rummet kring ett anpassande till den linje som präster
nas beskyddare drev vid riksdagen. 66
Ett sätt att närmare granska vilka av dessa två nämnda perspektiv som bäst
kan förklara skillnaderna mellan predikningarna, det vill säga om det var
ideologiska eller sociala hänsyn som gjorde att de ledande prästerna fram
förde olika uppfattningar, är att studera de beskrivningar och analyser som
de själva och kretsen runt dem författade vid tiden för riksdagen. Här kan
framförallt två av aktörerna närmare analyseras, nämligen Henric Benzelius
och Andreas Rhyzelius.
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Det är tydligt att Rhyzelius var intresserad av förberedelserna inför riks
dagen. I ett brev i september 1740 till sin kyrkoherdekollega i Vadstena,
Petrus Hörberg, diskuterade nämligen Rhyzelius den politiska situationen i
Linköpings stift och i riket. Han menade att det var en "högmålsfråga" om
vem som skulle bli vald till riksdagsman från den så kallade Linköpings
divisionen i Linköpings stift. Valet påverkades av "årstiden" samt "Rikets och
församblingens warande tilstånd", vilka alla bedömdes bli präglade av svårig
heter och därför krävde en mycket skicklig person. Rhyzelius hyste dock inga
tvivel om att prästerskapet skulle kunna finna och ena sig om en sådan man,
eftersom det fanns så många lämpliga kandidater bland regionens prostar
och kyrkoherdar.67
När det gällde honom själv framhöll han att han hade varit riksdagsfull
mäktig vid tre tidigare tillfällen och att han inte drog sig för att tjäna präster
skapet i stiftet, men att han vid denna tidpunkt inte orkade eller vågade åka
till riksdagen. Exakt vad det var som gjorde att han inte vågade åka yttras
inte, men man kan förmoda att det rörde sig om en oro för vad som skulle
komma att ske vid riksdagen. Han hoppades därför att prästerna inte skulle
"obligera" honom med sina röster, det vill säga ge honom förtroendet att före
träda dem i Stockholm. Samtidigt som detta framfördes indikerade Rhyzelius
att en annan faktor påverkade hans ställningstagande, nämligen att stiftets
biskop, Eric Benzelius d.y., tänkte åka till riksdagen. Domprosten menade att
om detta skedde behövdes han inte i huvudstaden. Däremot om biskopen
på grund av sjukdom inte förmådde åka till riksdagen kunde Rhyzelius
övertalas att antingen bli domkapitlets representant eller divisionens full
mäktige om han fick prästerskapets stöd.68
Detta relativt underliga resonemang antyder att Andreas Rhyzelius hade
svårt att samarbeta med Eric Benzelius, som för övrigt var Henric Benzelius
äldre bror, och att han därför inte gärna ville åka till Stockholm tillsammans
med honom. Följaktligen tycks personliga motsättningar ha spelat in här. Det
antyder också att oron för vad som skulle komma att ske vid riksdagen egent
ligen inte påverkade hans ställningstagande, eftersom hans val främst var avhängigt biskopens agerande. Intressant att notera är samtidigt att domprosten
67 Andreas Rhyzelius till Petrus Hörberg, 11/9 1740, Bergianska avskriftssamlingen
vol. 10, KVA.
68 Andreas Rhyzelius till Petrus Hörberg, 11/9 1740, Bergianska avskriftssamlingen
vol. 10, KVA.
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inte diskuterade något politiskt innehåll i sitt brev, utan främst diskuterade
läget i mycket allmänna ordalag. Han försökte således inte mobilisera Hörberg
i någon specifik fråga. Istället kretsade den politiska diskussionen kring olika
personer i stiftet och deras kompetens och ställningstaganden.
Det skulle sedan visa sig att Rhyzelius ändrade sig då han till följd av präs
terskapets "enträgna och enhelliga kallelse" valde att bli riksdagsman trots att
biskopen Eric Benzelius åkte till riksdagen.69 Den främsta orsaken till om
svängningen måste ha varit det förtroende han upplevde från prästerskapets
sida. Han fick därmed svårt att tacka nej - ett nej kunde nämligen uppfattas
som ett svek. Detta är ytterligare ett bevis på att personliga omständigheter
hade stor inverkan på det politiska agerandet under 1740-talet.
Denna bild stärks även om man studerar brevväxlingen mellan kyrko
herden i Stockholm Eric Alstrin och ärkebiskopen Johannes Steuchius, vilka
var förbundna med Rhyzelius genom släktband.70 I flera brev på hösten 1740
diskuterade ärkebiskopen bland annat den politiska situationen och då sär
skilt hur olika personer agerade i olika sammanhang. En av de präster som
togs upp i breven var biskopen i Västerås, Andreas Kalsenius, som enligt ärke
biskopen var "totus Gyllenborgianus" och som vid prästmötet i Västerås hade
använt sin biskopliga myndighet för att fa med sig sådana riksdagsledamöter
som var efter hans "tycke och kynne".71 Med detta indikerade Steuchius att
Kalsenius var helt lojal med kanslipresidenten Carl Gyllenborg och den politik
som denne skulle förorda vid riksdagen. Med andra ord stödde Kalsenius
idén om ett krig mot Ryssland. Lite senare under hösten träffade ärkebiskopen
också Kalsenius personligen då biskopen övernattade en natt i ärkebiskops
huset i Uppsala. Vid detta tillfälle visade sig Kalsenius vara "wäl sinnad emot
Ofwerhet och publicum", dock utan att med ett ord nämna Gyllenborgs
namn. Detta agerande stärkte Steuchius uppfattning att Västeråsbiskopen
var lojal med Gyllenborg.72 Kalsenius predikan vid riksdagen visade att han
uppvisade kontinuitet i denna redbarhet.
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Dessa lojalitetsyttringar från Västeråsbiskopens sida gjorde att Steuchius
ogillade Kalsenius, eftersom ärkebiskopen som också fungerade som prokansler vid Uppsala universitet, hade varit och var i konflikt med kanslipresi
denten och kanslern i Uppsala i flera frågor som rörde både universitetsären
den och rikspolitiska spörsmål. De båda herrarna hade bland annat varit på
varsin sida i frågan om Arvid Horns avgång och riksrådens licentiering 1739.73
Man kan karakterisera Steuchius och hela hans släkt, som klienter till Arvid
Horn. De var därför kritiska till Gyllenborg och hans anhängare bland både
adeln och prästerna, vilka hade angripit honom. Följden blev att Steuchiussläkten förlorade en viktig patron, som kunde hjälpa dess medlemmar vid
till exempel tjänsteutnämningar. Lojalitetsbanden och de konflikter som var
kopplade till dessa påverkade således det politiska agerandet och följdenligt
den predikan som Rhyzelius höll vid riksdagen 1740/41.
Samma faktorer som influerade medlemmarna inom släkten Steuchius på
verkade även släkten Benzelius fastän andra personer deltog i samarbetena.
Flera av bröderna Benzelius och dem närstående personer hade nämligen
kontakter med medlemmar av släkten Gyllenborg. Här spelade bland annat
kanslern vid universitet i Lund, riksrådet Johan Gyllenborg, en viktig roll
som patron och beskyddare, liksom kanslipresidenten Carl Gyllenborg.
En av de frågor som diskuterades var olika utnämningar vid akademien
och då i synnerhet tjänster åt olika släktingar och vänner. Eric Benzelius d.y.:s
svärson, professorn i orientaliska språk i Åbo, Petrus Filenius ville till exem
pel gärna flytta till Lund och efterfrågade därför hjälp. I ett brev från Henric
Benzelius till Petrus Filenius i oktober 1740 lovade den nya biskopen att han
skulle hjälpa honom. I det sammanhanget markerade Benzelius att krig var i
annalkande, eftersom han framhöll att om professorn på grund av konjunk
turerna skulle vilja vistas på en annan ort "lengre innom gräntzen" så skulle
det inte orsaka någon förtrytelse. 74 Detta yttrande tyder på att Benzelius för
stod att ett krig var förestående och att olika gynnare var benägna att se po
sitivt på olika förfrågningar om hjälp och stöd. Med andra ord verkar det
som om Benzelius hade blivit informerad om den politiska situationen och
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att han hade blivit övertygad om att detta innebar att hjälpberedvilligheten
från gynnarnas sida var stor.
En av dessa gynnare var Johan Gyllenborg, som involverades i försöken att
hjälpa Filenius att få en tjänst i Lund. Efter mycket uppvaktning och arbete
fick Filenius också till slut den efterfrågade tjänsten. Enligt Eric Benzelius
borde professorn uppvakta och tacka Gyllenborg för detta, eftersom han hade
"myckit bidragit" till tjänstens vinnande.75
Detta tjänsteärende bör ses som en del av ett större utbyte mellan släkten
Benzelius och släkten Gyllenborg där Benzelius framförallt kunde bidra med
politiskt stöd vid riksdagen och i samband med olika lokala beslut vid exem
pelvis akademien i Lund. I gengäld kunde Gyllenborg hjälpa olika medlem
mar av släkten Benzelius med olika tjänsteärenden. Riksdagen 1740/41 hand
lade på så sätt om ett tillfälle för olika lojalitetsyttringar där släkten Benzelius
försökte vara på samma sida som Gyllenborgarna och därmed även argu
mentera för att ett sammandragande av trupperna i Finland inte var fel och
att ett krig mot Ryssland blev nödvändigt. På samma gång innebar det hie
rarkiska draget i utbytet att Gyllenborgarna kunde utöva påtryckning på
prästerna, det vill säga förmå dem att stödja deras linje vid riksdagen.
Denna anpassning kan tydligt ses i Eric Benzelius sätt att diskutera den
politiska situationen. I början betonade han - likt de ledande adelsmännen
- att det främst handlade om ett defensivt agerande, "i fall wår granne hade
något ondt i sinnet". Om riket inte fick vara i "roo och frid" var man tvungen
att försvara sig. Han markerade samtidigt att det inte var han eller några
andra präster som var pådrivande i frågan genom att framhålla betydelsen av
att de med "försicktighet förekomma then i wårt federnesland tillwäxande
fanaticismum" 76
När sedan krigsbeslutet togs under sommaren 1741 stödde han emellertid
denna åtgärd och hoppades att Gud skulle välsigna Kungl. Maj:t och dennes
krigsmakt till "lycka och seger". Han till och med diskuterade vad som fanns
att plundra i St. Petersburg om svenska trupper kom dit, även om han på
samma gång varnade för alltför stark entusiasm genom att påpeka att det

75 Eric Benzelius till Petrus Filenius, 29/10 1742, Petrus Filenius papper, B73, LSB.
Se även Eric Benzelius till Petrus Filenius, 25/2 1741, Brev till Petrus Filenius, Br. 22,
LSB.
76 Eric Benzelius till Petrus Filenius, 8/11 1740, 10/1, 12/2, 25/2, 11/3 och 24/7 1741,
Brev till Petrus Filenius, Br. 22, LSB.
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gällde att skjuta björnen innan man sålde dess skinn. Benzelius diskuterade
även de krigsansträngningar som gjordes i Sverige avseende trupper, förnö
denheter och materiel, samt hur väl det hela avlöpte. 77
Av detta framgår det tydligt att Benzelius såg sig som delaktig i krigsbes
lutet och att han stödde denna åtgärd. Detta var samtidigt den linje som
bland annat bröderna Gyllenborg representerade vid riksdagen, vilket gör att
man kan tolka agerandet som ett sätt för biskopen att uppvisa lojalitet med
de ledande adelsmännen i riksrådet. Som Björn Ryman har visat är det ock
så tydligt hur flera av bröderna Benzelius var utsatta för ett relativt hårt poli
tiskt tryck att komma till riksdagen och att stödja en hård linje gentemot
Ryssland. 78 Flera av adelsmännen, som ledde mobiliseringen av krigsan
hängare, krävde följaktligen ett återgäldande av de favörer som biskoparna
inom släkten Benzelius hade erhållit vid tidigare tillfällen.
Slutsatsen man måste dra av hela denna undersökning kring hur de ledan
de prästerna diskuterade den politiska situationen är att det var olika lojalitets
band och intressen som starkt påverkade innehållet i de åsikter de framförde
vid riksdagen och när de stod i predikstolen i Stockholm. Ingen av aktörerna
kunde således utforma sina åsikter på egen hand, eller enbart utifrån den
rådande ortodoxa trosuppfattningen. Flera politiska faktorer - däribland en
svår situation för de personer som motsatte sig ett krig efter Gyllenstiernas
arrestering - gjorde att yttre omständigheter och intressen fick en mycket stor
inverkan på både det politiska och religiösa språket. Inom de snäva ramar som
dessa omständigheter satte upp fanns det dock möjligheter för aktörerna att
använda de språkliga verktyg som det teologiska sammanhanget gav för att
tolka situationen och framföra sina åsikter. De motstridiga ståndpunkterna
var emellertid inte uttryck för någon fundamental ideologisk motsättning,
utan härrörde sig främst från olika sociala omständigheter. Konflikterna vid
riksdagen 1740/41 handlade ytterst om en kamp mellan olika sociala nätverk
som stred om makten över statsapparaten och hur statens resurser skulle
fördelas. Prästerna blev indragna i denna kamp, vilket innebar att deras pre
dikningar blev både en del i den politiska striden och uttryck för densamma.
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Eric Benzelius till Petrus Filenius, 12/9 och 1/11 1741, 24/1, 7/3, 17/4, 9/5, 23/5 och
2016 1742, Petrus Filenius papper B73, LSB. För en analys av Benzelius del i krigs
beslutet se även Ryman (1978), s. 95-107.
78 Ryman (1978), s. 95f, i58f.
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Det politiska och det religiösa sammanlänkades följaktligen på ett tydligt sätt i
samband med denna stormiga riksdag.

Kriget, ortodoxin och den politiska ordningen
Den politiska ordningen under frihetstiden medförde en kraftig mobilisering
bland de många ledamöter som åkte till riksdagen i Stockholm, men också
personer utanför huvudstaden blev involverade i den politiska dragkampen.
Under hösten 1740 och vintern/våren 1741 intensifierades denna mobili
sering då frågan om krig med Ryssland avhandlades. På så sätt var betydligt
fler människor inblandade i den politiska processen under frihetstiden än
vad som hade varit fallet under det karolinska enväldet.
Mobiliseringen påverkade först och främst de personliga relationer som
strukturerade så mycket av samarbetena och konflikterna inom den politiska
eliten: lojaliteter sattes på prov och favörer både gavs och återgäldades månad
erna före riksdagen. Genom personliga besök och brevskrivande diskutera
des vilka som skulle åka till riksdagen och vem man kunde lita på och vems
aktiviteter som kunde uppfattas som suspekta och tvivelaktiga. Verksamhet
en handlade således i främsta rummet om att mobilisera och koordinera det
sociala nätverk man var del av. Inom dessa nätverk var det framförallt de
ledande adelsmännen som hade det största inflytandet eftersom de fungerade
som patroner inom det politiska systemet.
Denna patronroll innebar att de kunde fördela olika centrala resurser som
ämbeten och andra förmåner. De ledande adelsmännen skötte också kontakt
erna och förhandlingarna med de utländska sändebuden i Sverige. Flera av
dem hade också varit, eller hade nära släktingar som var, sändebud vid de
främsta huvudstäderna i Europa som Berlin, London, Paris, St. Petersburg
och Wien.79 Därmed bestämde de mycket av rikets utrikespolitiska inrikt
ning, det vill säga vilka stater man skulle samarbeta med och hur samarbetena
skulle vara organiserade. Ytterst var det visserligen riksdagen som bestämde
huvudinriktningen för utrikespolitiken, men det var svårt för bönder, borg
are och präster att få inblick i detaljerna och att vara med vid förhandlingar
nas initieringsskede. Dessa omständigheter, tillsammans med det faktum att
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Wolff, Charlotta, Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysning
stidens Frankrike (Helsingfors 2005).
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adelsmännen kontrollerade viktiga resursflöden och hade personliga klienter
bland andra grupper vid riksdagen, bidrog till en hierarkisk ordning där riks
råden och andra framträdande adelsmän kunde påverka och styra de poli
tiska besluten. Perioden kan på så sätt karakteriseras som en tid präglad av
oligarkier. 80
Kriget mot Ryssland 1741 var ett tydligt resultat av denna ordning där
det var många adelsmän som var drivande för fientligheter mot grannen i
öster. Flera präster var skeptiska och ibland direkt kritiska mot krigsplaner
na, men kunde inte hindra krigsivern, särskilt inte efter det att Gyllenstierna
blev arresterad i slutet av februari 1741. Många präster uttryckte samtidigt
stöd för de vidtagna militära åtgärderna, mycket till följd av lojalitetsband
till adelsmän som var positiva till ett krig.
De personliga lojaliteterna och den hierarkiska ordningens logik kan för
klara den politiska strukturen och krigsbeslutet på ett bättre sätt än de parti
förklaringar som varit så vanliga i tidigare forskning. 81 Kriget var alltså inte
en följd av hattarnas väloljade partiapparat eller riksdagsledamöternas lojalitet
med hattarna eller dess program, utan det var främst en konsekvens av att
ett antal adelsmän i kretsen kring släkten Gyllenborg lyckades med hjälp av
sina etablerade personliga band med både adelsmän, präster och borgare driva
igenom en krigspolitik gentemot Ryssland.
Om det nu var som så att de personliga banden var av sådan politisk be
tydelse för den politiska praktiken är dock frågan varför det över huvud taget
var av intresse att sprida olika handskrivna paskiller och att hålla predikningar
vid riksdagen? Varför var det nödvändigt att försöka påverka riksdagsleda
möterna? Det främsta skälet till dessa åtgärder var att det handlade om att ge
argument i debatten, det vill säga det gällde att mobilisera anhängarna så att
de framförde likartade uppfattningar vid riksdagen. Som analysen av breven
visade diskuterades inte några direkta sakfrågor innan riksdagen, utan man
överlade främst om olika lojaliteter och vem som skulle komma till riksmöt
et. När man sedan ankom till Stockholm blev ledamöterna indragna i olika

80 Jämför här utvecklingen i Storbritannien som har beskrivits på ett liknande sätt.
Se till exempel Plumb, J.H., The Growth of Political Stability in England i6y^—iy2$
(London 1967), s. 66—97 och Holmes, Geoffrey & Szechi, Daniel, The Age of Oligarchy. Pre-industrial Britain 1722-1783 (London 1993), s. 27-53.
81 Se till exempel Ryman (1978) och Carlsson, Ingemar, Parti — partiväsen — partipo
litiker 1731—43. Kring uppkomsten av våra första politiska partier (Stockholm 1981).
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sociala umgängen, men också i diskussioner om skilda sakfrågor. Det var i
synnerhet i dessa sammanhang som texterna, framförandena och anslagen
spelade en viktig politisk roll.
Predikningarna, som blev en del av detta diskursiva sammanhang, syftade
främst till att förklara och legitimera den politiska ordningen och hur riks
dagsledamöterna skulle bete sig gentemot varandra i teologiska termer. Alla
predikningar var del av den officiella lutherska ortodoxa trosuppfattningen
som hade varit norm sedan tidigt 1600-tal. Det var således ett inarbetat språk
där framförallt enighet och samhällets korporativistiska natur framhölls. Man
framhöll även att ordningen var hierarkisk, vilket innebar att riket styrdes av
en överhet med hjälp av ämbetsmän och att riksdagen var invånarnas repre
sentanter som skulle bland annat stifta lagarna. Därutöver betonades att fram
gången för riket ytterst byggde på invånarnas dygd och gudsfruktan, samt
att man bekämpade synd och splittring. Det var följaktligen fråga om en
mycket etablerad bild av samhället som presenterades och som inte hade
ändrats särskilt mycket.
Inom ramen för detta synsätt kunde man dock betona olika aspekter i
predikningarna. I synnerhet enighetsdiskursen kunde få olika innebörd hos
de olika predikanterna: en biskop kunde framhålla att enighet var en förut
sättning för ett framgångsrikt krig, medan en annan ledande präst framhöll
att kriget skulle hota enigheten och den etablerade ordningen. Detta visar
att de teologiska skillnaderna var ytterst små, men att de olika nyanserna ändå
kunde tydliggöra aktörernas olika intressen, lojaliteter och åsikter. Samtidigt
kunde deras olika personliga band divergera på ett betydande sätt. Härav
följde att striderna kunde vara hårda i vissa frågor, men att man samtidigt
förmådde hålla ihop när det gällde korporativa eller teologiska spörsmål. I
vissa frågor vid riksdagen var man således enig, medan man i andra frågor
kunde vara mycket oense.
Avslutningsvis visar detta att den politiska ordningen under frihetstiden
var tydligt kopplad till den lutherskt ortodoxa idévärlden, framförallt vad
gällde hur man skulle diskutera frågor och vad man kunde strida om och vad
man inte kunde strida om. Det var tillåtet att ha olika åsikter om huruvida
man till exempel skulle inleda fientligheter gentemot Ryssland - även om
man kunde bli hårt kritiserad för en sådan ståndpunkt - men det var inte
accepterat att kritisera statsskicket eller enigheten i religionen. Om man ville
föra en legitim opposition var man tvungen att acceptera dessa grundvalar
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och gärna betona att man önskade rikets bästa och en allmän förkovran,
samtidigt som man kunde kritisera specifika åtgärder eller detaljer i ett för
slag. Om man följde dessa normer var man både en patriotisk sinnad aktör
som hade fäderneslandets bästa för ögonen och en god kristen undersåte. Om
man däremot kritiserade grundläggande politiska förhållanden och hotade
enigheten blev man lätt utdefinierad från både den politiska och religiösa
gemenskapen.
Frihetstiden präglades följaktligen av både en politisk och religiös ortodoxi
där sådana ledord som sammanhållning och enighet betonades starkt. Uti
från ett sådant perspektiv hade inte mycket förändrats sedan det karolinska
enväldet, även om fler deltog i den politiska processen än tidigare och kunga
maktens betydelse hade nedtonats. Religionens grepp om den rådande poli
tiska ideologin var sålunda fortsatt stark, vilket inte minst visade sig då rikets
ledande präster höll sina predikningar vid riksdagarnas högtidliga öppnande
och avslutande. Predikstolarna i huvudstaden var på så sätt tydligt politiserade
under hela frihetstiden.
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