


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. 
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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 

5 Ihalainen (2005), s. 69-76. 
6 Carlquist, Gunnar, Lunds stifts herdaminne. Frän reformationen till nyaste tid, del 1. 
Biskopar och domkapitel (Lund 1980), s. 202-230. 
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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 1730-

talet 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 

7 Carlquist (1980), 202-230. 
8 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. 25-
66; 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 1600-

talet 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 stiftsbi-
ografiskt 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. 94-
100. 
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 

Henr i c  Benze l i u s  p red i kan  

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 

19 Benzelius (1740), s. i5ff. 
20 Se till exempel Melkersson, Martin, Staten, ordningen och friheten. En studie av den 
styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet (Uppsala 1997), 
s. 95F; Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige 
från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Eslöv 2000), s. 328ff. 
21 Benzelius (1740), s. ioff. 

202 



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 

22 Benzelius (1740), s. ijff. 
23 Benzelius (1740), s. i9ff. 
24 Benzelius (1740), s. 17-21, 
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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. 

25 Benzelius (1740), s. I9ff. 
26 Benzelius (1740), s. 2^f. 
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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 wäl-

stånd 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 Lukasevan-

geliet 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 Rhyzelius (1741), s. 3-8. 
29 Rhyzelius (1741), s. 6ff. 
30 Rhyzelius (1741), s. 6ff. 
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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 Rhyzelius (1741), s. 8f. 
32 Rhyzelius (1741), s. 10. 
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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 

33 Rhyzelius (1741), s. ioff. 
34 Rhyzelius (1741), s. ioff. 
35 Rhyzelius (1741), s. ioff. 
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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 Carlsson (1966), s. 2 3 $ f f ;  Ihalainen (2005), s .  2 2 4 E  

37 Rhyzelius (1741), s. ioff. 

38 Rhyzelius (1741), s. 15. 
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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 kär-

leksälskande 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 

39 Sennefelt (2006), s. 44ff. 
40 Rhyzelius (1741), s. ijf. 
41 Rhyzelius (1741), s. 16. 
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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 bankodeputa-

tionen 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 

42 Se Rhyzelius (1741), s. 17; Rhyzelius, Anders, Biskop A. O. Rhyzelii. Anteckningar 
om sitt lefverne, Helander, J. (utg.) (Uppsala 1901). s. i^(. 
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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  Ka l sen ius  pred ikan  

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 

43 Ryman (1978), s. 99. 
44 Rhyzelius (1741), s. 17. 
45 Detta förhållande kan jämföras med situationen efter hovets misslyckade kupp
försök 1756, då det i praktiken blev politiskt omöjligt för någon att försvara hovets 
agerande vid riksdagen. Se Winton (2006), s. 190. 
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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 

46 Kalsenius, Andreas, En Sann Gudsfruchtan, såsom thet rätta befordrande medlet til 
Rikens och Nationers wälstånd och lycksalighet, tå Riksens Högl. Ständer Slöto sin 
allmänna sammankomst i Stockholm, och togo afsked ifrå hwarannan, som skedde den 
22 Augusti iy4i (Stockholm 1742), s. 6f. 
47 Kalsenius (1742), s. 7f. 
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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. 
49 Kalsenius (1742), s. 9ff. 
50 Kalsenius (1742), s. iof. 
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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 

51 Kalsenius (1742), s. 4f, 23E 
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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, öf-

werrumplade 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. 

52 Kalsenius (1742), s. i8f. 
53 Kalsenius (1742), s. i8f. 
54 Kalsenius (1742), s. i7f. 
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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 lef-

wernes förändring". På samma sätt blev en nation som betedde sig gudfruk-

tigt 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 

55 Kalsenius (1742), s. I2ff. 
56 Kalsenius (1742), s. i5f. 
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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 Of-

werhet", 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 "för-

acht 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. 

En sammanfat tande jämförelse  mel lan predikningarna 

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 

57 Kalsenius (1742), s. 17-22. 
58 Kalsenius (1742), s. 23f. 
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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 

59 Sennefelt, Karin Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur 
(Hedemora 2001), s. 189. 
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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 
Culture in the Eighteenth Century (Cambridge 1990), s. 1—11. 
62 För en tolkning som betonar de idémässiga aspekterna av politiken under frihets
tiden, se Ihalainen (2005). 
63 Chalus, Elaine, Elite Women in English Political Life c. IJ54—1790 (Oxford 2005), s. 
75-105. 
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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. 

64 Whyman, Susan, Sociability andpower in late-stuart England. The cultural worlds 
ofthe Verneys 1660—1/20 (Oxford 1999). 
65 Wiggin, Lewis, The Faction of Cousins. A Political Account of the Grenvilles, 1733— 

1763 (New Haven 1958), s. zrf. 
66 För ett sådant resonemang kring politiken under 1740-talet se Ryman (1978) och 
Winton (2006). 
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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 av-

hängigt 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. 

69 Rhyzelius (1901), s. 134. 
70 Winton (2003). 
71 Johannes Steuchius till Eric Alstrin, 12/9 1740, Bergianska avskriftssamlingen vol. 
11, KVA. 
72 Johannes Steuchius till Eric Alstrin, 14/10 1740, Bergianska avskriftssamlingen vol. 
11, KVA. 

223 



Dessa lojalitetsyttringar från Västeråsbiskopens sida gjorde att Steuchius 

ogillade Kalsenius, eftersom ärkebiskopen som också fungerade som pro-

kansler 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 Steuchius-

släkten 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 

73 Johannes Steuchius till Eric Alstrin, 29/11 1740, Bergianska avskriftssamlingen vol. 
11, KVA. Se även Winton 2006, s. i22ff. 
74 Henric Benzelius till Petrus Filenius, 16/10 1740, Brev till Petrus Filenius, Br. 22, 
LSB. Se även Eric Benzelius till Petrus Filenius, 10/4 1741 i samma samling för belägg 
att Henric Benzelius hjälpte Filenius. 
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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. 

77 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 

79 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 Oli-
garchy. 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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