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FÖRORD 
Detta är en kvalitativ studie som behandlar propagandan och Sveriges nationsbildning under 
det Trettioåriga kriget. Studien bygger på två alltid aktuella och tätt sammankopplade 
fenomen; nationalism och propaganda. Genom att gå tillbaka till tiden omkring Trettioåriga 
kriget vill jag ta reda på hur propagandan kan ha bidragit till skapandet av en svensk identitet 
under de långa krigsåren. Ett stort tack till Göran Hoppe för handledning och till Kristin 
Svensson för värdefulla kommentarer. Ett särskilt tack till Dennis Andersson. 
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1. INLEDNING 
 
Detta är en kvalitativ studie över propagandan under trettioåriga kriget. Studien syftar till att 
med hjälp av teorier för nationalism och nationsbildning kunna visa propagandans inflytande 
på skapandet av Sveriges nationella identitet. 

Ericsson Wolke, Larsson och Villstrand menar att utgångspunkten för dagens propaganda 
skiljer sig från 1600-talets. Idag syftar propagandan till att påverka och förändra inställningar 
medan man på 1600-talet utgick från att människan var oföränderlig och propagandans 
uppgift var därför att övertyga och argumentera för de värderingar som redan var satta i sten.1 
Det är dock inte säkert att det innebär en större skillnad i propagandans utformning. 1940 
undersökte Beller Trettioåriga krigets propaganda, där han fann nära kopplingar till sin egen 
samtid och konstaterade att propagandans natur var sig tämligen lik.2  

Det Trettioåriga kriget var bara en del av många krigskampanjer som Sverige bedrev från 
1500 till 1700-talen och varje krig innebar stora uppoffringar för folket. Staten Sverige höll 
sig dock under Trettioåriga kriget förvånansvärt samlad och stabil. Allmogen, som drabbades 
hårdast, hade visat styrka redan tidigare men gjorde under kriget inga större uppror. Hallberg 
och Holm3 och Anna-Maria Forsberg4 har frågat sig hur det gick till när folket gick med på 
uppoffringar som alla ständiga anfallskrig innebar. Forsberg menar att det under 1600-talets 
senare hälft främst var genom religiösa budskap man rättfärdigade krigen och motiverade 
befolkningen.5 Under 1600-talets första hälft var dock den lutheranska tron ett vanskligt 
medel då Sverige ännu inte var enat protestantiskt. Hallberg och Holm använder sig istället 
teorier om maktlegitimering och förklarar att kungen genom denna process, som innefattade 
en omfattande dialog mellan ledning och folket, lyckades upprätthålla politisk stabilitet och 
samtidigt ställa höga krav på befolkningen i form av pålagor och utskrivningar.6 Den 
effektiva statliga organisationen hade säkerligen en stor del i statsbildningsprocessen och 
befolkningens lydighet. Men, som vi snart ska se, räcker inte institutionella medel för att 
bygga en enig nation. Forsbergs betonande av ideologisk indoktrinering för att motivera folket 
till underkastelse har också en poäng. Dock har inte heller religionen ensamt kunnat skapa 
nationalkänsla och sammanhållning.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Oavsett med vilka medel Vasamonarkerna och staten Sverige legitimerades och växte fram, 
var propaganda ett viktigt inslag under hela tiden, såväl i krig som i fred. Den behandlade 

                                                 
1 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s.311 
2 Beller, E.A. (1928) Propaganda in Germany during the Thirty years war USA: Princeton University Press  
3 Hallberg, M. Holm, J. (2010)  Organisering, maktlegitimering och deltagande: Statsbildning och 
bondeinflytande i Sverige, ca 1530-1680 Stockholm: Historiska institutet 
4 Forsberg, A.M. (2005) Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 Stockholm: Stockholm Universitet 
5 Hallberg, M. Holm, J. (2010)  Organisering, maktlegitimering och deltagande: Statsbildning och 
bondeinflytande i Sverige, ca 1530-1680 Stockholm: Historiska institutet s.2 
6 Hallberg, M. Holm, J. (2010)  Organisering, maktlegitimering och deltagande: Statsbildning och 
bondeinflytande i Sverige, ca 1530-1680 Stockholm: Historiska institutet s.2 
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ideologiska värden samt befäste genom fiendeländerna Sveriges gränser och plats i Europa. 
Kan propagandan ha bidragit till det framgångsrika nationsbyggandet och den Svenska 
nationaliteten?   

Syftet med studien är att undersöka hur Trettioåriga krigets propaganda var utformad och 
hur den kan tänkas ha bidragit till skapandet av en nationell identitet i Sverige. 
Frågeställningarna är följande: 
Vilka teman innehöll propagandan under Trettioåriga kriget? 
Hur påverkade propagandan skapandet av en svensk identitet? 
 
1.2 Metod och avgränsning 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom den metoden passar min humanistiska 
ansats. Det är svårt att beräkna essensen av den sortens fenomen genom kvantitativa metoder. 
I studien används både forskningslitteratur och arkivmaterial från 1600-talet. Eftersom det 
bevarade källmaterialet är begränsat och så även min tid att själv analysera detta har jag 
förlitat mig mycket på de forskare som under många år ägnat sig åt ämnet.  

Jag har studerat visor och bilder i Kungliga Bibliotekets skillingstrycksarkiv, men även 
hänvisat till litterära källor i behandlingen av dessa. På kungliga biblioteket har jag tagit del 
av artiklar från Ordinari Tijdender, sedermera Post- och Inrikes tidningar, vilken startades av 
Drottning Kristina och Axel Oxenstijerna 1645, tre år innan freden i Westfalen.7 Då denna 
tidning lästes av en mycket liten del av befolkningen är den inte representativ på samma sätt 
som visor, kungens retorik, religiös propaganda och allegoriska teman. Därför kommer inte 
innehållet från tidningen behandlas mer än i syfte att beskriva censurens omfattning och 
inskränkning på verkliga nyheter.  

Min studie bygger främst på forskning gjord av andra och för att ge mitt arbete 
tillförlitlighet har jag använt mig av spridda källor. Ingen forskning är objektiv och detta blir 
mycket tydligt litteraturen över Trettiåriga kriget. Propagandan skildras på liknande sätt men 
däremot finns skillnader i beskrivningen av Vasaätten, bakgrunden och motiven bakom kriget, 
folkets situation och dess politiska inflytande. Det är egentligen inte något nytt att propaganda 
kan förstärka nationalistiska känslor, det är ju många gånger dess syfte. Men det är intressant 
om propagandan, under den tiden då Svenska staten ännu formades, kan ha bidragit till 
nationsbildningsprocessen. Studien kopplar inte direkt till samtiden men propagandans kraft 
att påverka är absolut intressant idag, inte minst i dagens, delvis ideologiska krig mot 
terrorismen. 
 
1.3 Studiens disposition 
I det inledande kapitlet har ämnet, syfte och frågeställningar samt en kortfattad 
metodbeskrivning presenterats. I kapitel två presenteras de teorier som är viktiga för studien. 
Här lägger vi grunden för en analys av det Trettioåriga krigets krigspropaganda, genom att 
presentera generella teman för propaganda. Här diskuteras även nationalkänsla och identitet 
genom framförallt Benedict Andersons teori om den Den föreställda gemenskapen. Denna 
teori kompletteras med teorier av Ernest Renan. Kapitel tre beskriver kortfattat Vasaättens 
                                                 
7 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s.319 
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interna maktstrider fram till Gustav II Adolf kröning, geopolitik och krigsföring under slutet 
av 1500-talet och fram till Trettioåriga kriget, vilket beskrivs mer ingående. Kapitel fyra 
beskriver upproren och instabiliteten i landet för att sedan beskriva den kommunikation och 
mobilisering som ökade stabiliteten. Sist beskrivs Gustav II Adolfs inflytande på skapandet av 
en nationskänsla. Kapitel fem inleds med en diskussion kring realpolitiken och motiven 
bakom kriget för att sedan behandla propagandan samt dess uttrycksformer. Kapitel sex 
redogör för hur propagandan förhåller sig till de generella definitionerna samt återknyter till 
det teoretiska ramverket om nationalism och identitet i en analys. I kapitel sju går vi slutligen 
tillbaka till studiens syfte och sammanfattar resultatet. Här ges några reflektioner från 
författaren samt några avslutande ord. 
 
 
2. PROPAGANDA OCH NATIONELL IDENTITET 
 
2.1 Propaganda 
När krig bryter ut, blir sanningen det första dödsfallet.8 
Propaganda som fenomen är i grunden detsamma vare sig det gäller propaganda för krig eller 
propaganda i annat syfte:  
Propaganda innebär ett planerat användande av olika former av offentlig eller 
massproducerad kommunikation, utformad att påverka attityder och känslor hos en viss 
grupp för ett specifikt syfte, militärt, ekonomiskt eller politisk.9 

I artikeln Hitler, Roosevelt and the nature of Propaganda jämför White Roosevelts och 
Hitlers propagandametoder och redogör för propagandans natur. Han presenterar några teman 
som både finns representerade i dessa två statsmäns retorik och ingår i en mer allmän 
definition av propagandan. White menar att propaganda utformas genom traditionella 
moraliska värden, exempelvis fred och frihet, patriotism, familj, och religion.10 Att Hitler 
glorifierade krig och vände sig emot konventionella värderingar som ärlighet, frihet, 
kristendom eller tolerans är en allmän missuppfattning. Det skulle gå emot själva 
propagandans natur och inte attraherat ett folkligt stöd. Hitlers propaganda behandlade, precis 
som Roosevelts retorik, konventionell moral samt fiendens omoral, krigslystnad och strävan 
efter världsherravälde. Propaganda bör använda traditionella värderingar och därigenom 
rättfärdiga sin sak.11 Den ska glorifiera fred och inte ställa sig positiv till krig i allmänhet. 
Kriget ska beskrivas som ett nödvändigt ont, för att nå just fred. White menar också att 
anspelningar på nationens storhet och värde är viktigt för att slå an de patriotiska känslorna. 
Sist men inte minst är beskrivningen av fienden en stor del av krigsretoriken. Ponsonby 
beskriver liknande teman. I bilden av fienden ingår också att denne gjort sig skyldig till krig, 

                                                 
 
8 Ponsonby, A. (1928) Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War:  
http://www.vlib.us/wwi/resources/archives/texts/t050824i/ponsonby.html 
9 Linebarger, P.A. (1954) Psychological Warfare Washington: Combat Forces Press (p. 39) 
10 White, R.K. (1949) “Hitler, Roosevelt and the nature of war propaganda” The Journal of Abnormal and Social 
Psychology, Vol 44(2), Apr 1949, 157-174, s.160 
11 White, R.K. (1949) “Hitler, Roosevelt and the nature of war propaganda” The Journal of Abnormal and Social 
Psychology, Vol 44(2), Apr 1949, 157-174, s.160 
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är moraliskt förkastlig, utför grymma krigsförbrytelser men samtidigt lider större förluster.12 I 
rättfärdigandet av ett krig bör det också noga betonas att det förs av osjälviska skäl och att 
man i sin offensiv har Gud och/eller rättvisan på sin sida. Detta gör att de som tvivlar på 
budskapet automatiskt står för orättvisa värderingar. Specifikt för Hitlers propaganda var 
enligt White betoningen på förföljelse. Genom att beskriva en internationell illvillighet mot 
Tyskland byggde Hitler upp en paranoid världsbild. Detta tema användes även av Sovjet och 
spelade stor roll för nationens självbild.13 Idag kan vi se liknande tendenser i propagandan för 
kriget mot terrorismen, från bägge sidor. 

Sammanfattningsvis bör propagandan innehålla (1) Glorifiering av fred, moraliska 
aspekter som frihet, patriotism och familjevärderingar. (Att Gud och rättvisan är på vår sida, 
att kriget är osjälviskt eller framtvingat av fienden.) (2.) Anspelningar på nationell storhet.  
(3.) En dikotomisk beskrivning av fienden, en total motsats till det egna landet, ond och 
krigslysten.14 (förföljelse av det egna landet och/eller dess gelikar.)  

Denna representation av fienden har betydelse på många plan. I our distorted past 
beskriver Fontana hur romarrikets beskrivning av barbarerna delvis var en konstruktion. 
Enligt principen att ’yttre motstånd enar gruppen’ erbjöd beskrivningen av barbarerna ett sätt 
för kejsaren att undvika att ta itu med orättvisor och ilska bland folket i det egna riket. 
Barbarerna var hotet mot riket, och man måste hålla ihop.15 I alla tider har det funnits 
fiendekonstruktioner i form av "barbarer", och vare sig de kommit från Ryssland, Japan, 
Tyskland eller Mellanöstern har de fungerat som en stärkande faktor inom landet.                          
 
2.2 Nationell identitet 
Idag kan man säga att nationell identitet och nationalism diskuteras på olika sätt. I 
Västvärlden och i samband med integrationsfrågor och migrationspolitik är nationalism 
mestadels ett negativt begrepp, medan det i utvecklingsfrågor ofta är just avsaknaden av en 
nationell identitet, som man menar leder till problem. I återuppbyggnadsprocesser av 
kollapsade stater menar forskare att spåren av kolonialisternas skingra och härska-politik 
lämnat djupa spår och att en hög grad av diversitet leder till en bristande nationskänsla, som i 
sin tur orsakar konflikter.16 I ett retroperspektiv talas det också om nationalism som en 
negativ faktor och som en starkt drivande kraft bakom världskrigen, etnisk rensning, folkmord 
och långlivade konflikter.17  

I denna uppsats ska vi inte redogöra för positiva och negativa effekter av nationalism utan 
enbart för fenomenets karaktär. Nationalism är en elementär kraft som utgörs av samhörighet, 
längtan och gemenskap. Språk och kultur bidrar till denna samhörighet men även geografin 
och människors samhörighet till naturen.18. Den nationella identiteten stimuleras inte enbart 
                                                 
12 Ponsonby, A. (1928) Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War:  
http://www.vlib.us/wwi/resources/archives/texts/t050824i/ponsonby.html 
13 Wretsch, J. (2007) “National narratives and the conservative nature of collective memory” Neohelicon, vol.34, 
no.2, pp. 23-33 
14 White, R.K. (1949) “Hitler, Roosevelt and the nature of war propaganda” The Journal of Abnormal and Social 
Psychology, Vol 44(2), Apr 1949, 157-174, s.164, 174 
15 Fontana, J (1995) Our distorted past Oxford UK, Cambridge USA: Blackwell, s.15 
16 Söderberg, M & Ohlson, T (2003) “Democratisation and Armed Conflicts in Weak States” Sida 
17 MacCrone, D (1998) The sociology of  nationalism London och New York: Routledge, s.1 
18 Bökwall, C. (1993) Från Fälttåg till folkfest Stockholm: Stiftelsen Läckö institutet s.19 
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av inre strukturer och krafter utan också av yttre hot. Detta kan spåras tillbaka till medeltiden 
och framåt till 1700-talet då nationalismen framträder som patriotism och rojalism. På 1800-
talet ökade den politiska medvetenheten alltmer och nationalismen blev en massideologi som 
nådde sin höjdpunkt under första världskriget i början av 1900-talet. Det går inte att beskriva 
nationalism med en enda teori av generella koncept, eftersom den historiska bakgrunden 
varierar, måste också koncepten göra det.19 Nationalism handlar om seder och bruk, och man 
måste förstå det praktiska användandet av nationen och hur det kan komma att strukturera 
uppfattningar, organisera diskurser och forma politisk handling. Begreppet tillhör den 
moderna tiden men det faktum att nationalismen antagit så många former och utvecklats åt 
olika håll antyder att den härstammar från äldre tider. MacCrone sammanfattar Brubaker, 
Andersson, Smith och Nairn’s teorier genom att konstatera att nationalism främst handlar om 
tillämpning, seder och bruk. Att den är ett universellt och globalt fenomen men i alla lägen 
yttrar sig specifikt och lokalt. Att den är ett modernt begrepp men har sina rötter i något 
mycket äldre. Den handlar essentiellt om kulturella betydelser som språk, religion och 
symboler men består också i ekonomisk och materiell utveckling.20 Varken språk, religion 
eller fysiska attribut kan ensamt utgöra en nationell identitet.21 Den institutionella nationen 
kräver ett komplement av något mer abstrakt, en sorts spirituell sammanhållning.  

Enligt Renan är en nation en själ, en spirituell princip och ett sorts moraliskt samvete. 
Han menar att en nation är en storskalig solidaritet, skapad av känslan av de uppoffringar som 
någon gjort i det förgångna och de som man är beredd att göra i framtiden’.22 På samma linje 
är Anderson som 1993 skrev Imagined community, översatt till Den föreställda 
gemenskapen.23 Som titeln antyder menar Anderson att nationell samhörighet är mer en 
känsla än en konkret institutionell tillhörighet. Nationskänslan är snarare en föreställning än 
en faktisk verklighet. En nation definieras enligt Anderson på följande vis:  
Den är upplevd som en gemenskap av människor 
Den har begränsade territoriella gränser 
Den innebär suveränitet och självbestämmande över sin befolkning 
Dess samhälle upplevs som ett djupt horisontellt kamratskap24 

Gemenskapen är en föreställning, eftersom befolkningen, även i den minsta nation, aldrig 
kommer lära känna merparten av de andra medborgarna, träffa dem eller ens höra talas om 
dem. Trots det har man en uppfattning för vilka de andra är. Nationen upplevs som begränsad 
därför att även de största nationerna har ändliga gränser, vilka omges av andra nationer. 
Andra nationer blir därmed viktiga, inte enbart för de fysiska gränserna utan också för de 
upplevda gränserna. Anderson menar att nationen upplevs som suverän därför att konceptet 
skapades vid den tid då upplysning och revolution underminerade legitimiteten av det 
gudomliga världsherraväldet. En tid då religionen kom att underordnas staten och miste sin 
universella makt. Gemenskapen är också en föreställning därför att nationen, oavsett eventuell 

                                                 
19 MacCrone, D (1998) The sociology of  nationalism London och New York: Routledge s.3 
20 MacCrone, D (1998) The sociology of  nationalism London och New York: Routledge s.6 
21 MacCrone, D (1998) The sociology of  nationalism London och New York: Routledge s.4 
22 MacCrone, D. (1998) The Sociology of nationalism, s.5 
23 Anderson, B (1993) Den föreställda gemenskapen Sverige: Daidalos  
24 MacCrone, D. (1998) The Sociology of nationalism, s.89 
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ojämlikhet och exploatering, alltid ses som ett djupt horisontellt partnerskap.25                         
Historien är ett centralt element i ett nationellt medvetande.26 Renan beskriver traditioner som 
uppfinningar, konstruktioner av det förflutna som mobiliserats för politiska syften. Skapandet 
av en historisk grund bygger på feltolkning av historien där man utvinner det fördelaktiga. 
Historien handlar alltså inte endast om ett kollektivt minne utan också en kollektiv glömska.27 
En nations historia behöver inte bestå av mycket mer än en ”anda” eller speciella 
värderingar.28 Gustav II Adolf använde sig av och utvecklade fosterländska symboler och 
traditioner som svenska flaggan, hjältelegender, gemensamma bönedagar för att skapa en 
nationell identitet och Böckwall menar att även krigen var en del i nationsbildande 
propagandan.29 
 
2.3 Etik och samspel 
För att återgå till Renans syn på nationalism som ett moraliskt samvete och propagandan som 
ett anspelande på människors moraliska värderingar, kan vi då hitta stöd för att propagandan 
kan påverka individers identitetskänsla? Taylor menar att vi bland annat definierar oss själva 
genom vår funktion i samhället, exempelvis genom våra yrken eller genom släktskap med 
någon annan. Genom detta sätter vi oss själva i ett socialt rum, professionellt eller familjärt. 
Men det allra viktigaste för vår självuppfattning är hur vi placerar oss själva i det etiska 
rummet.30 Känslan av vem man är sker delvis genom en egen identifiering av vad som är 
verkligt viktigt. Man har en uppfattning om vilka värderingar, mål och krav som är viktiga 
och man står i relation till dessa, det vill säga hur väl man kan mäta sig med och leva upp till 
dem. Taylor menar att människor alltid har haft en känsla för vilka de är men att de faktorer 
som definierar etiska rum och som placerar oss inom rummen varierar kraftigt. Detta gör det 
svårt för oss att identifiera oss med människor i historien, vars etiska rum bestått av helt andra 
faktorer. Av samma anledning vi svårt att identifiera oss med och helt förstå samtida 
människor vars etiska rum väsentligt skiljer sig från vårt eget. Taylor beskriver också 
samspelet med andra människor, det dialogiska agerandets, betydelse för vår identitet. ”En 
stor del av mänskliga handlingar sker i den mån aktören förstår och förordnar sig själv i ett 
’vi.’”31 Mycket av vår förståelse för oss själva och samhället kommer genom vad Taylor 
kallar dialogisk handling, samspelet med andra. Vår egen identitet definieras av vår 
uppfattade placering i sociala och etiska rum. Vi har en bild av vart vi står i det etiska rummet 
och vilka frågor och värderingar som är av betydelse för oss. Men vi definierar oss också 
utefter vad vi har kommit att acceptera som vår plats inom samspelet med andra. 

Om det visar sig att 1600-talets propaganda utformades på liknande sätt som de nämnda 
riktlinjerna för lyckosam propaganda och spelar an på just moraliska aspekter och ideologiska 
värderingar skulle vi också kunna anta att dessa moraliska aspekter påverkade och 
                                                 
25 MacCrone, D. (1998) The Sociology of nationalism, s.6 
26 Bökwall, C. (1993) Från Fälttåg till folkfest Stockholm: Stiftelsen Läckö institutet s.20 
27 MacCrone, D. (1998) The Sociology of nationalism, s.44 
28 MacCrone, D. (1998) The Sociology of nationalism, s.62 
29 Bökwall, C. (1993) Från Fälttåg till folkfest Stockholm: Stiftelsen Läckö institutet s.20 
30 Taylor, C. (1995) “The dialogical self” Goodman R.F, Fisher, W. Rethinking Knowledge New York: N.Y. 
State Univerisity Press, s. 59 
31 Taylor, C. (1995) “The dialogical self” Goodman R.F, Fisher, W. Rethinking Knowledge New York: N.Y. 
State Univerisity Press, s.63 
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homogeniserade svenskarnas etiska värderingar. Denna etiska samhörighet skulle tillsammans 
med andra element i statsbildningsprocessen kunna skapa en sorts nationell gemenskap. 
 
 
3. TRONEN, POLITIKEN OCH TRETTIOÅRIGA KRIGET 
 
3.1 Tronen, religionen och makten 
I sitt avskedstal till nationen var Gustav Vasas oro för fortsatta uppror tydlig: Jag förutser, att 
många willoandar framdeles warda uppkommande. Derföre beder och förmanar jag Eder: 
Hållen Eder hardt wid Guds ord: Waren öfwerheten hörsamma, sinsemellan enige.32  

Gustav Vasas genomförde reformationen och införde tillsammans med riksrådet att 
tronen skulle gå i arv.33 Med det hoppades han förmodligen kunna förhindra uppror gällande 
kronan och på sikt även interna ideologiska fejder. Han lyckades sätta stopp för upploppen 
under sin regeringstid men i sitt testamente beredde han vägen för de kommande interna 
fejderna inom Vasasläkten.34 Dessa fejder, kupper och inbördeskrig försenade övergången till 
protestantismen och inte minst underminerade legitimiteten av varje ny Vasakung.35 Den 
äldsta sonen Erik XIV tog över tronen men för att säkra framtiden för sina övriga söner försåg 
Gustav Vasa dem med hertigdömen. Johan fick Finland, Karl Värmland, delar av 
Södermanland och Närke och spridda socknar i Västmanland och Västergötland.36 Dessa 
hertigdömen var i stort sett självständiga vilket innebar att Eriks båda halvbröder hade mycket 
makt och kunde sätta sig upp mot kungen. Erik XIV avsattes så småningom genom en 
statskupp ledd av Johan III som då blev kung över Sverige. Relationen mellan Johan och Karl 
var dock även den stormig, inte minst på grund av religiösa splittringen. Karl var övertygad 
protestant medan Johan III eftersträvade en mellanväg mellan de båda kristna ideologierna 37 
Johan hade redan innan han blev kung ingått äktenskap med den polska prinsessan Katarina 
Jagellonica, och tillsammans fick de sonen Sigismund som uppfostrades enligt katolicismen. 
Efter Johan III:s död blev Sigismund kung över Polen och Sverige 1592. Bygder och enskilda 
bönder var trots reformationen fortfarande katolska anhängare och flera i högadeln 
konverterade tillbaka till katolicismen.38 Karl utnyttjade dock Sigismunds frånvaro och 
samlade stöd från befolkningen. Efter sju års stridigheter vann Hertig Karl, trots Sigismund 
övertag, tronen genom skicklig retorik, strategisk list och inte minst hårdför politik.39 Kung 
Karl IX visste framförallt att inte underskatta böndernas styrka eller starka viljor. Han 
lyckades samla ihop den fientlighet som fanns mot adel, polacker och katolicismen men 
propaganda var inte det enda skälet till att allmogen hög utsträckning ställde sig på Hertig 
Karls sida.40 Adolfsson menar att bönderna tjänade på att slåss mot adeln som vid Sigismunds 
fortsatta regerande kunde ha erhållit samma inflytande och förtyckande makt över allmogen 
                                                 
32 Uppsala Domkyrka, Uppsala 
33 Neselius, L. (2000)  Linköpings blodbad med bakgrund och följder Linköping: Förlaget futurum, s.19 
34 Neselius, L. (2000)  Linköpings blodbad med bakgrund och följder Linköping: Förlaget futurum, s.16 
35 Neselius, L. (2000)  Linköpings blodbad med bakgrund och följder Linköping: Förlaget futurum, s.16 
36 Oredson, S. (2007) Gustav II Adolf, Malmö: Atlantis AB, s.15 
37 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.177 
38 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.179 
39 Se t.ex.: Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur 
40 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.187 
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som adeln hade i Polen.41 Karl IX riktade inte heller sin retorik mot kungen utan just mot 
länsherrarna och deras behandling av allmogen.42 Adolfsson menar att nationalistiska känslor 
var viktigare än religionen och därför kan Sigismunds utländska arméer också ha påverkat 
hans position negativt.43  

Gustav II Adolf föddes 1594 och blev, vid sin fars död 1611, kung över Sverige.44 
Sigismund upphörde dock aldrig att hävda sin rätt till tronen utan kämpade för denna till sin 
död år 1632. Släktfejden med Sigismund skulle leda till flera kostsamma krig mot Polen. 
Trots att Karl IX:s samarbete med högadeln förbättrats hade dennes framfart inte skapat det 
bästa läget för Gustav II Adolf. Trots det visade den 17-åriga kungen en vilja att samarbeta 
och ständerna, främst då adeln, nådde den position i den politiska sfären de eftersträvat. I sin 
kungaförsäkran lovade Gustav II Adolf att samarbeta med rådet och att få deras samtycke.45  
 
3.2 Utrikespolitik och krigsföring 
Gustav Vasa hade under sin tid inte velat riskera inre stabilitet för kostsamma utrikespolitiska 
handlingar och Sverige befann sig vid hans död i ett positivt ekonomiskt läge.46 Ekonomin 
försämrades dock snart av Vasasönernas utrikespolitiska fokus. Johans äktenskap med 
Katarina Jagellonica hade erbjudit en bra relation till Polen men denna var återigen fördärvad. 
Sveriges huvudfiender, Danmark, Ryssland och Polen delade i princip samma utrikespolitiska 
mål, makt över Östersjön.47 Kontroll av handel kunde bland annat generera mer tullinkomster 
som var viktiga för Sveriges ekonomi.48 Under 1563-1570 hade det sjuåriga nordiska kriget 
mellan Danmark och Sverige lämnat stora hål i stadskassan.49 Därefter angrep Ryssland det 
svenska Estland vilket inledde ett 25-årigt krigstillstånd.50 1600-talets strider kännetecknas av 
svängande lycka. I freden vid Stolbova stängde Sverige ut Ryssland från Östersjön och i ett 
krig mot Polen erövrade Sverige Riga och preussiska hamnstäder som Elbing.51 Men 
nederlagen var också svåra, ett exempel är slaget vid Kirkholm.52 1629 inleddes en sexårig 
vapenvila mellan Polen och Sverige vilken möjliggjorde Sveriges nästa ingripande i 
Tyskland.  

Europas karta var vid 1600-talet mycket komplicerad. Nationsgränser började ta form 
men Tyskland var splittrat i hundratals självständiga furstendömen, städer, biskopssäten och 
andra enheter. Även det Habsburgska riket bestod av geografiskt splittrade territorier.53 De 
religiösa spänningarna hade funnits sedan reformationen under 1500-talet men blev starkare 

                                                 
41 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.187 
42 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.187 
43 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: Natur och Kultur, s.190 
44 Oredson, S. (2007) Gustav II Adolf, Malmö: Atlantis AB, s.15 
45 Neselius, L. (2000)  Linköpings blodbad med bakgrund och följder Linköping: Förlaget futurum, s.70 
46 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab s.45 
47 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab s.45 
48 Bohman, S. (1981) Krigsvisor Stockholm: Ordfront s.13 
49 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: Natur och Kultur, s.177 
50 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s46 
51 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.48 
52 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s.78 
53 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s.23 
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under början av 1600-talet. Länderna i Europa drabbades under tidigt 1600-tal av krig, 
inbördeskrig och uppror vilka alla hade betydelse för det Trettioåriga kriget.54 Det pågick i 
Tyskland en kamp mellan centralmakten, den romersk-katolska kejsaren Ferdinand II och 
självständiga furstendömen. Oppositionen var stark i Böhmen och i ledning av den nyvalda 
Fredrik av Pfalz gjorde man revolt mot kejsaren och de nya inskränkningar som följt dennes 
tillträde. Man slängde ut en skara av kejsarens män från ett slottsfönster i Prag 1618. Denna 
händelse ska ha utlöst det trettio år långa kriget.55 
 
3.3 Trettioåriga kriget 
Trettioåriga kriget är mest känt som ett slag mellan protestantismen och katolicismen men 
drevs egentligen på av en rad olika konflikter, av olika karaktär och med varierande motiv.56 
För enkelhetens skull kan man dock dela in det långa kriget i fyra övergripande perioder.57 
Revolten mot kejsaren utlöste ett krig i Böhmen, som slutade i total katolsk seger 1623 med 
fältherren Tilly i spetsen. Kejsarens framgångar ledde till ett enat Tyskland under kejsaren 
vilket innebar en ofördelaktig situation för grannländerna.58  

Den andra perioden utgörs av det danska ingripandet för de besegrade protestanterna i 
Tyskland 1621-1629. Kriget leddes av kung Kristian IV och slutade med dansk förlust och ett 
fredsavtal i Lübeck. 1629 var ett kritiskt år för kejsarens fiender. Frankrike var katolskt men 
befann sig omringat av det Habsburgska riket. Därför försökte franska diplomater bland annat 
få Sverige att avsluta sitt pågående krig mot Polen för att istället rikta sin militära verksamhet 
mot det Habsburgska riket.59  
     Den tredje epoken var det svenska skedet som i princip inleddes i och med Sveriges hjälp 
till det protestantiska Stralsund 1628, men mer känt inleddes 1630 då Gustav II Adolf steg 
iland med den svenska hären i Pommern.60 Denna period fick sitt slut absoluta slut 1635 när 
Brandenburg och Sachsen ingick en separat fred i Prag med Kejsaren. Detta innebar dock inte 
slutet för Sveriges deltagande som krigade fram till den stora freden. Till sist skedde det 
franska ingripandet som började med den franska ockupationen av Alsace 1635 och slutade 
med freden i Westfalen 1648 efter fyra års förhandling.61  

Sverige landsteg med 14 000 man och byggde baser i Norra Tyskland utmed floderna 
Oder och Elbes.62 1631 besegrade Tilly det svenskallierade Magdeburg vilket förödmjukade 
både Sverige och Sachsen. Den svenska armén rörde sig söderut genom Tyskland, där Gustav 
II Adolf vunnit allt större förtroende. I allians med Sachsen tågade man mot Breitenfeld, strax 

                                                 
54 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s. 29 
55 Coupe, W.A. (1962) “Political and Religious cartoons of the thirty years war” Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 25, No. 1/2, s.68 
56 Se bland annat, Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 
1618-1648 Värnamo: Fälth & Hässler, s.35 
57 Coupe, W.A. (1962) “Political and Religious cartoons of the thirty years war” Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 25, No. 1/2, s.68 
58 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.49 
59 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.50 
60 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.50 
61 Coupe, W.A. (1962) “Political and Religious cartoons of the thirty years war” Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, vol. 25, No. 1/2, s.68 
62 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab s.50 
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utanför Leipzig där den svenska alliansen segrade stort.63 Olika arméer och allierade trupper 
agerade självständigt under Gustav II Adolf. Nya soldater anlände hela tiden och mellan 
februari och mars 1632 förfogade Sverige över 108 000 man, 140 0000 om man räknar de 
mecklenburg, bremiska och sachsiska styrkorna. Av dessa 140 000 tusen var endast 13 000 
svenskar och finländare, resten legosoldater.64 Slaget vid Lützen den 6 november 1632 där 
Gustav II Adolf stupade vann man en viktig seger för den protestantiska sidan. Kungens unga 
dotter Kristina blev regent men Sverige leddes i praktiken av kungens rådgivare Axel 
Oxenstierna.  

Tyskland var dock svårt ankommet av kriget och de tyska furstarnas stöd falnade efter 
Gustav II Adolfs död. I striden vid Nördlingen 1634 förlorade Sverige stort men fortsatte 
tillsammans Frankrikes finansiella stöd kampen för fördelaktiga fredsavtal.65 Sveriges 
ingripande blev alltmer öppet ett erövrings- och plundringskrig. 1644 angrep man Danmarks 
Jylland med förhoppning att ta över Skåne och Halland och vinna tullfrihet i Östersjön. På 
franskt initiativ slöt Danmark/Norge och Sverige fred vid Brömsebro 1645 och Sverige fick 
Jämtland, Härjedalen, Gotland, Halland och Ösel samt tullfrihet i Öresund.66  

När den slutgiltiga freden kom 1648 hade Sverige erhållit flera för ekonomin viktiga 
hamnar och flodmynningar. Inte minst hade Svenska staten vunnit legitimitet och erhållit en 
position som en av de största politiska makterna i Europa. Freden hyllades i alla 
samhällsklasser, men åren som följde blev fortsatt svåra med hungersnöd och epidemier som 
framförallt drabbade allmogen. Delar av Tysklands befolkning led av naturliga skäl störst 
nöd, Pommern och Mecklenburg förlorade exempelvis under kriget 60-70 procent av sin 
befolkning.67 
 
 
4. MAKT, MOTSTÅND OCH NATIONSBILDNING 
 
4.1 Uppror och instabilitet 
Bondeuppror förekom mot kungamakten och man kämpade mot höga skatter, för sina 
ursprungliga rättigheter eller för sin religion, katolicismen. Trots att upproren stävjats under 
1500-talet var kungamakten i ständig oro för uppror, inte minst sedan Dackefejden.68 Vapen 
fanns i byarna och bönderna hade en flera hundra år gammal tradition av att försvara sig.69 
Vasasönernas lyhördhet för böndernas åsikter kan bidragit till minskade uppror.70 Vad gäller 
1600-talet uppstod de svåraste upproren i Småland, Dalarna och Finland men de var ofta 
dåligt organiserade. Hallberg och Holm menar att finska undersökningar visar på spänningar i 

                                                 
63 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s.111 
64 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.51 
65 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.52 
66 Bohman, S. (1981) Krigsvisor Stockholm: Ordfront s.23 
67 Ericson, Lars (2003) Svensk Militärmakt Stockholm: Elander Gotab, s.52 
68 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.235 
69 Adolfsson, M. (82007) Fogdemakt och bondevrede Stockholm: natur och Kultur, s.185 
70 Behre, G. Larsson, L-O. Österberg, E. (1985) Sveriges historia 1521-1809 Stockholm: Norstedts Tryckeri AB, 
s.58-59 
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samhällena medan den svenska allmogen framstår som en relativt enhetlig grupp.71 Det 
saknas dock material över hur bönderna upplevde sin situation och forskare tolkar också läget 
annorlunda. Helt klart är dock att tiden inte var ljus och allmogen levde i ständig skräck för 
fiendens trupper eller våldgästning av de egna trupperna, särskilt i Finland och i 
gränsområdena till Norge och Danmark72.  

Kriget innebar en ofantlig uppoffring för folket eftersom den svenska handeln låg helt 
nere i perioder och trots naturtillgångar som järn och koppar var Sverige ett fattigt land. Adeln 
var mindre förmögen än ute i Europa och allmogen utgjorde 95 procent av befolkningen.73 De 
planer för handel och ekonomi som gjordes upp kunde inte realiseras, och trycket från krigen 
låg istället nästan helt på tullinkomster och skatter.74 Fattigdom, svält, sjukdomar och stort 
manfall i krigen gjorde situationen mycket svår i hemlandet och Gabriel Oxenstierna 
konstaterade vid ett tillfälle att: Landet är så utblottat, att det syns någorlunda vilja luta, och 
var det ännu ett år eller tu ska kontinuera, så må man väl säga, att vi hava vunnit land av 
androm och därutöver ruinerat vårt eget.75 

Legosoldaterna finansierades av skatter från svenska folket och de allt fler erövrade 
områdena kring Östersjön. Utskrivningar av den svenska befolkningen gjordes främst i de 
lägre skikten; torpare, drängar och bondsöner i första hand och mer sällan vuxna män. För att 
undkomma förekom rymningar och till och med självstympning.76  

Efter kriget fortsatte oroligheterna på grund av de svåra förhållandena. Dåligt väder 
förstörde skördar och hungersnöden var stor. Adelns privilegier och makt över allmogen 
retade upp befolkningen och 1650 var de lägre klassernas ilska så påtaglig att Axel 
Oxenstierna var rädd att besöka sina ägor på landet.77 Arnold Johan Mesenius ska 1651 ha 
beskrivit situationen följande: ”I alla landsändar är nog mod därtill, och felas intet annat än 
en anförare”78 Våld och mord mot tjänstemän förekom från böndernas sida och även adeln 
kunde bruka våld för att stilla allmogens motvillighet. Skillnaden var att adelns handlingar 
rättfärdigades av den lutheranska tron.79 Varken allmogen eller adeln använde dock våld i 
första hand. Utskrivningar och betalningar kunde tvingas med våld, men vid provinsmötena 
när besluten togs var allmogen en deltagande part och hade rätt att sätta sig emot.80 Även 
Forsberg menar att det genom korrespondens och rådsprotokoll framkommer att rädslan för 
uppror var stor, men att man valde retorik framför våld när det gällde att stilla befolkningens 

                                                 
71 Hallberg, M, Holm, J (2010) Organisering, maktlegitimering och deltagande: Statsbildning och 
bondeinflytande i Sverige, ca 1530-168071 Stockholm: Historiska institutet, s. 4 
72 Behre, G. Larsson, L-O. Österberg, E. (1985) Sveriges historia 1521-1809 Stockholm: Norstedts Tryckeri AB, 
s.60 
73 Forsberg, A.M. (2005) Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 Stockholm: Stockholm Universitet, s.37 
74 Forsberg, A.M. (2005) Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 Stockholm: Stockholm Universitet, s.37 
75 Bohman, S. (1981) Krigsvisor Stockholm: Ordfront s.18 
76 Forsberg, A.M. (2005) Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 Stockholm: Stockholm Universitet s.280 
77 Bohman, S. (1981) Krigsvisor Stockholm: Ordfront, s.33 
78 Bohman, S. (1981) Krigsvisor Stockholm: Ordfront s.36 
79 Bohman, S. (1981) Krigsvisor Stockholm: Ordfront, s. 17 
80 Forsberg, A.M. (2005) Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 
mobilisering i Sverige 1655-1680 Stockholm: Stockholm Universitet s.281 
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upprorsvilja. Hallberg och Holm relaterar detta till den maktlegitimeringsprocess som svenska 
staten bedrev.81 
 
4.2 Kommunikation och mobilisering  
Idag har stater en viss grad av stabilitet, institutionell struktur och medborgarskap som förblir 
detsamma oavsett härskare. Under Renässansen var däremot härskaren den som 
förkroppsligade staten, kungen var staten och relationerna mellan denna och andra ledare 
avgjorde förhållandet mellan länderna.82 Försvagandet av kyrkan som universell institution 
gav staten och dess ledare mer handelsfrihet. Martin Luther gav påven mindre makt och 
uppmanade folk att lyda sina sekundära härskare. Kyrkan blev genom reformationen en del av 
svenska staten, vilken i sin tur erhöll suveränitet på såväl religiös som politisk nivå.83  

Gustav Vasa och Gustav II Adolf var särskilt viktiga för informationssystemets 
utveckling och medvetna om retorikens betydelse.84 Gustav Vasa var mycket noga med att 
samla in och föra ut information genom fogdar vilka fungerade som länkar mellan kungen och 
folket.85 Retorik och politik var nära sammankopplat och man inspirerades av Antikens tro att 
en vältalig ledare kunde förändra samhället.86 Gustav Adolf var en skicklig retoriker och 
använde sin förmåga, inte minst under de politiska krigsförberedelserna. Även kyrkan spelade 
stor roll som samordnande organ och användes för att motivera folket.87 Alla tillhörde en 
socken med en kyrka och deltagande i gudstjänster blev obligatoriskt för alla vuxna.88 
Kungen införde protestantiska lagar och använde sig, precis som Gustav Vasa, av 
böndagsplakat. På dessa skrev kungen upp vilka delar från gamla testamentet som skulle vara 
med, samt kungens egna böner för landet och instruerade prästerna vilka argument som skulle 
användas. Prästerna tog exempelvis med argument om handel och beskydd i sina 
predikningar.89 Latinet byttes ut mot svenska och Gud blev en del av vardagen. Den 
protestantiska religionen fanns med i allt människor gjorde och uppfattade. Det politiska 
övertaget över religionen gav prästerna större auktoritet, bland annat som ordförande på 
sockenstämmor. Prästerna hade som uppgift att stärka allmogens skattevilja och man bad för 
stabilitet och för kungarna. Det förekom fusk med utskrivningslistorna, det vill säga att präster 
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skrev ynglingar som barn för att låta dem undslippa kriget.90 Trots undantag som dessa, tyder 
det omfattande användandet av präster för att sprida statens budskap på att det fungerade bra 
mestadels.  

De dominerande aktörerna inom politiken var först och främst kungen och hans 
tjänstemän, riksrådet som bestod främst av medlemmar från högadeln och riksdagen med de 
fyra stånden, adeln, prästerskap borgare och bönder.91 Ständerna användes framförallt som en 
länk mellan centralmakt och invånare, och det politiska systemet kan mer ses som en metod 
att skapa en nationell, social och ideologisk integration än för att påverka kungens makt.92  

I och med alla krig blev omorganisation nödvändig för att skapa en stabil centralregering. 
Det krävdes lojalitet från invånarna och en ekonomisk grund som möjliggjorde politisk 
handling för att upprätthålla Sveriges intressen på Östersjön.93 Sverige har därför under 1600-
talet både beskrivits som en centraliserad militärstat och som en stat med mycket utrymme för 
politisk dialog. Militariseringen drev på utvecklingen i Sverige, och samtidigt innebar de 
militära pålagorna ett tydligt förhandlingsläge för befolkningen.94 Hallberg och Holm menar 
att motstånd och maktlegitimering är två sidor av samma mynt, och legitimeringen krävde 
allas deltagande. Motstånd ledde till förhandlingar i lokalsamhället vilka var grundläggande 
för processen. Ledaren var bara en del i processen, och dennes handlingar måste kunna 
legitimeras genom att hänvisa till värderingar som också omfattas av befolkningen. Genom att 
ge befolkningen utrymme att förhandla eller visa sitt samtycke erhöll kungen en starkare 
legitimitet. Det handlade dock inte enbart om deltagande på politiska möten utan också att 
delta i de handlingar som upprätthöll statens kärnverksamhet. Därför räckte det inte att 
befolkningen stilla ”gick med” på beslut utan det krävdes också aktiva insatser vid 
utskrivningar av soldater och transporter till trupperna.  

Fogdar fungerade som länkar mellan kungen och var de som förde fram kungens påbud 
till allmogens företrädare. Adolfsson menar att man visserligen fick besluta om utskrivningar 
själva i byarna men att de förmögna i regel köpte sig fria.95 Utskrivningar sattes ofta emot i 
förhandlingar och man ville hellre betala än att sända människor ut i krig.96 Ibland beviljades 
folket genom förhandlingarna att istället betala utländska legosoldater och i andra fall, om 
folket behövdes, använde kungen och ledningen retorisk övertalning. Genom dessa 
förhandlingar skapades en dialog och ett intensivt samspel uppstod mellan ledningen och 
bondebefolkningen, som skilde sig från övriga Europa. Detta faktum, menar Hallberg och 
Holm, bör i sin tur ha påverkat de normer och värderingar som statsledningen försökte 
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åberopa.97 Hallberg och Holm beskriver ett vertikalt samspel som var en positiv effekt av 
kungens maktlegitimering. Forsberg menar att informationssystemet var utformat för en tydlig 
dialog mellan överheten och folket, men att det inte möjliggjorde en horisontell dialog med 
varandra.98 Forsberg betonar även att människor under 1600-talet var relativt utelämnade till 
ledarnas versioner, då censuren och distribution gav ledarna försprång över resten av 
befolkningen. Genom mantalslängder och kyrkans folkbokföring hade man kontroll över 
befolkningen, och genom tillgången till diplomater och utländska tidningar visste man mer 
om internationella läget än resten av folket. Detta kan också ha påverkat möjligheten att 
organisera uppror, på gott och ont.  
 
4.3 Gustav II Adolf, arv och nationsbildning 
Oredsson menar att Gustav II Adolf såg sig själv som ett med staten och hans bedrifter var 
också landets.99 Det kan också förklara hans hängivenhet till att skapa en nationell identitet. 
Forskning kring nationalstaters framväxt och legitimering har visat att kungen medvetet 
utnyttjade historisk rekvisita för att skapa en nationell identitet. Historiker fick i uppdrag att 
samla olika monument som kunde försköna fäderneslandet.100 Enligt Ringmar var göticismen 
och protestantismen de viktigaste teman för Gustav II Adolfs Sverige.101 Enligt göticismen 
härstammade det forntida folket Goterna från Sverige. Dessa var Noaks ättlingar som under 
kung Berik, ungefär 800 år efter syndafloden, gett sig ut på krigståg för att utmana 
fosterlandets fiender. Goterna tog makten över hela östersjöregionen och begav sig vidare 
söderut, för att besegra romarna.102 Goternas egentliga ursprung och handlingar är ifrågasatta, 
men som bleka och blåögda passade de väl in på Gustav II Adolfs Sverige. Vid sin kröning 
1617 uppträdde Gustav II Adolf som den gotiska krigarkungen Berik.103 Precis som i 
legenden om Berik så gav sig Gustav II Adolf ut och skaffade sig alltmer makt i 
östersjöområdet, och gick även han i direkt konflikt med ett romerskt imperium. I 
gestaltningen av Berik uppmanade kungen folket att förutom strida för ära och berömmelse, 
också hämnas de våldsamheter och orättvisor som begåtts mot Sverige. Sveriges ärofyllda 
förgångna, som var glömt och ignorerat av omvärlden skulle befästas än en gång.104 Kungen 
använde sig ofta av legenden om goterna för att motivera folket att gå med på krigslån eller 
andra uppoffringar. I avskedstalet 19 maj 1630, innan Gustav II Adolf lämnade Sverige för 
Tyskland, adresserade han adeln som nobla riddare och avkommor till de forntida goterna. 
Som det äldsta landet i världen, menade kungen, borde Sverige stå över alla andra länder.105  
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Kungen bevarade de blodiga kläderna från de båda gångerna han beskjutits under sina 
fälttåg i Preussen. Dessa användes sedan både för att rättfärdiga kriget i Tyskland och för att 
visa vad kungen, enligt dennes egna ord ”… för Sveriges rikes wälferd hafwe most vtgiuta”106 
Kungen såg också det faktum att han överlevt skotten som en välsignelse av Gud för sina 
handlingar.”107  

Även de kläder som kungen bar när man fann honom efter slaget vid Lützen bevarades 
och finns att se i Livrustkammaren i Stockholm.108 Livrustkammaren och Gustav II Adolf 
minne har också haft stor betydelse för Sveriges identitet genom historien.109 Under 
livrustkammarens trehundraårsjubileum sa den dåvarande föreståndaren och intendenten 
Rudolf Cederström: 
”Ingen behöver stanna i minsta tvivelsmål om vad svenska folket i gemen i alla åldrar, inom 
alla stånd skattar högst bland Livrustkammarens skatter. De stora skaror, som samlas kring 
Gustaf Adolfs Lützenminnen och Karl XII:s dödsdräkt tala ett tydligt språk. Det är de svenska 
historiska minnena, som segra i denna tysta folkomröstning.”110  

Mycket talar för att det var just detta som Gustav II Adolf eftersträvade. Att bli 
ihågkommen för de uppoffringar han gjort för landet, för sitt mod och sina hjältedåd. 
Gustav II Adolf var en betydelsefull person för Sverige och inrättade flera av statens 
institutioner samt bidrog stort till dess organisation. Han utvecklade den svenska militärstaten 
och lade grunden för Sveriges stormaktsställning i Europa.111 Vid sin död hade Gustav II 
Adolf en maktposition som ingen svensk statsman haft före honom. Under 1800-talet hyllade 
nationalister Gustav II Adolf som en hjältekonung, vilket passade århundradets nationalism, 
romantisering och hjältedyrkan. Eftersom han inte enbart var viktig för Sverige, utan också 
sågs som en protestantisk förgrundsgestalt med stor historisk betydelse i Tyskland är han även 
en viktig del av Tysklands historia. Även skola och kyrka har bidragit till mytbildningen om 
hjältekonungen.112 På senare tid har 1800-talets hjältedyrkan avtagit och värderingar har 
förändrats vad gäller protestantismen, synen på vår nationella identitet och uppfattningen av 
krig113 Därför, menar Oredsson, kan man idag inte se Gustav II Adolf som en hjälte utan 
måste också se hur Sverige gick i framkant i ett krig där olika stater ödelade stora delar av 
Tyskland, och skaffade sig maktpositioner och fördelar på bekostnad av Tyskland.114 

Å andra sidan påminner Taylor oss, i sin beskrivning av etiska rum att begränsningar 
föreligger samtidens människor att fullkomligt förstå svunna tiders människor.115 Gustav II 
Adolfs handlingar bör därför inte skiljas från den tid under vilken de begicks och inte dömas 
efter de värderingar vi har idag. 
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I Riddarholmskyrkan där kungen ligger begravd finns följande text (på latin) ingraverad:  
I svår nöd trädde han till. Fromheten älskade han. Fienderna besegrade han. Kungariket 
utvidgade han. Svenskarna upphöjde han. De förtryckta befriade han. I döden triumferade 
han.116  Denna sammanfattning är inte bara helt i enlighet med myten kring Gustav II Adolf 
utan också propaganda i perfektion. Gustav II Adolf dog innan han hann fylla 38 år och deltog 
i Trettioåriga kriget i 28 månader. Kungens inflytande upphörde inte 1632 utan levde vidare, 
först och främst under ytterligare 16 krigsår, och fortsatte att påverka Europas kommande 
öden.117  
 
 
5. POLITIK OCH PROPAGANDA 
 
5.1 Realpolitik och motiven bakom Sveriges ingripande i kriget  
Äldre historiker har traditionellt velat sätta försvaret av protestantismen och frihetsideal som 
huvudmotiv bakom kriget medan patriotism, försvaret av fosterlandet och makt över 
Östersjön har figurerat som sekundära motiv.118 Under 1900-talet har uppfattningen 
förändrats och yngre historiker har istället betonat ekonomiska aspekter och makt. Religionen 
har enligt vissa endast använts som förevändning och passade Gustav II Adolfs hegemoniska 
kamp. Oredson menar att hotet mot Sveriges inte fanns, men däremot hotet mot Sveriges 
främsta intresse, dominum maris baltici.119 Vissa pekar också på indirekta ekonomiska motiv, 
som för Sverige ofördelaktiga förändringar i handel och ekonomi tio år innan 
krigsutbrottet.120  

Den röda tråden i propagandan, att anfall säkrast skedde på Tysk mark för att skydda 
Sveriges gränser hade en realpolitisk poäng. De nya erövringarna gav Sverige kontroll över 
handeln och bättre ekonomi. Larsson menar att ingreppet var logiskt med tanke på Sveriges 
position. Vidsyftande operationer för att förhindra nya hot och försvara dessa intressen var 
nödvändiga.121 Oredson menar att Sveriges krig med Ryssland, Polen och det inledande 
ingreppet i Tyskland kan ses som logiskt i expansionssyfte.122 Men, menar Oredson, efter 
Breitenfeld blev Gustav II Adolfs krigsföring mindre logisk och Roberts menar att kungen 
efter detta slag drevs av önsketänkande.123  

Ringmar menar att de eventuella ekonomiska vinsterna inte var tydliga nog för att 
förklara att Sverige gick in i kriget av rationalistiska intressen, särskilt inte när vinsterna 
ställdes emot de säkra kostnaderna. Sverige avvaktade dessutom då faran var påtaglig för att 
flera år senare, när risken för invasion var borta och svensk säkerhet var tryggad, gå in i 
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kriget.124 Lockhart menar att man inte kan se något av de inblandade ländernas deltagande i 
kriget enbart genom egna intressen. Intressena sattes i handling först efter att de passerat ett 
ideologiskt filter. 125 Lockhart menar också att man inte kan ignorera att de konfessionella 
skillnaderna förstärkte den paranoia som kännetecknade samtidens diplomati. Ringmar menar 
att det som drev det svenska ingreppet var Gustav II Adolf och Sveriges låga position på den 
geopolitiska scenen. Han menar att man gav sig in i kriget i en strävan att befästa den svenska 
identiteten.126  

Oavsett vilka motiv som drev ingripandet var Sveriges deltagande inte önskat. Gustav II 
Adolfs samtid ansåg även att motiven bakom Sveriges många krig mot Polen var svaga. Ingen 
protestantisk furste ville heller ha hjälp från Sverige utan tvingades in i förbund.127 När de 
landsteg i Tyskland 6 juni 1630 hade de inget avtal eller stöd från några andra parter.128 
Propagandan hade en viktig roll både inrikes och i utlandet. 
 
5.2 Sveriges krigspropaganda 
 
Den skriftliga propagandan hade sitt genombrott under det Trettiåriga kriget och olika 
budskap förmedlades genom pamfletter, flygblad, tidningar, och tryckta böcker.129 Eftersom 
majoriteten av Europas befolkning var analfabeter blev det vanligt att propagandan lästes upp 
av särskilda berättare. Ledningens censur och vilseledande ifrågasattes inte, det fanns bara en 
sanning och denna skulle föras ut. De främsta kategorierna var skrifter med politiskt, 
statsrättsligt eller konfessionellt innehåll, ofta kallade manifest. I manifesten och 
proklamationerna användes ofta historiska händelser för att rättfärdiga nya handlingar.130 Den 
propaganda som exempelvis beskrev händelser, fält- eller sjöslag, kallades för relationer och 
utkom oftast som tidningar. Dessa var en form av nyhetsförmedling, men där motståndaren 
framställdes ofördelaktigt. På flygbladen framställdes ofta sammanfattningar av manifest, 
visor, allegoriska bilder eller rebusdikter. En av de vanligaste anklagelserna mot fienden var 
dess strävan efter att dominera världen och detta användes från alla sidor.131 Båda sidorna 
ansåg sig företräda civilisationen och Gud medan fienden var barbarisk, omoralisk och 
skyldig till grymma dåd. Axel Oxenstierna ledde propagandakansliet och man samlade 
diplomatiska handlingar som brevväxling med andra stater som underlag.  

Nyhetstörsten ökade, inte minst för handelsmän och flera tidningar utkom. Oxenstierna 
initierade en postordning 1636 och 1645 utkom på Axel Oxenstiernas och Drottning Kristinas 
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initiativ Ordinari Tijdender, nu mera Post- och inrikes tidningar som är en av världens äldsta 
tidningar.132 Tidningen förmedlade, som alla andra tidningar vid denna tid, statens bild av 
kriget och var inte på något sätt fri. Censuren var omfattande och den egna sidans nederlag 
beskrevs överslätande eller inte alls. Eftersom folket måste tro att den svenska armén var en 
räddningsaktion fick heller inget ofördelaktigt om arméns gärningar komma ut. General Johan 
Banér var en av de generaler som var farlig för det intrycket. Efter att visor skrivits om hans 
grymma plundringar i Böhmen, förbjöds tyska tidningar först att delas ut i Sverige 1640 men 
då detta väckte stor oro undvek man istället att dela ut de nummer som inte innehöll 
ofördelaktig information om Sverige.133 När Sverige allierade sig med katolska Frankrike och 
senare angrep det protestantiska Danmark måste propagandan mer systematiskt övertyga 
omvärlden om krigets rättfärdigande. Sveriges propaganda var, efter all övning under kriget, 
mycket slipad när den riktades mot Danmark.134   
 
5.3 Politisk propaganda 
Det är svårt att skilja mellan realpolitik och propaganda eftersom kungen bedrev sin retoriska 
kampanj både innanför och utanför riksdagen. Även sanning och verkliga uppfattningar 
vinklades och användes när det passade. Gustav II Adolf ska ha varit mycket hängiven den då 
inflytelserika Hugo Grotius regler för ett rättfärdigat krig och använde ofta dennes regler som 
argument.135 Kungens ”pro et contra”-teknik, det vill säga för- och motargument för ett 
angrepp, som användes i riksdagen behandlade inte rationella argument utan argument för hur 
kriget skulle kunna rättfärdigas internationellt.136 Krigsmanifestet som publicerades i 
samband med Sveriges landstigning i Tyskland, gavs ut i ett tjugotal upplagor på svenska, 
latin, tyska och engelska. I detta beskrev Sverige varför deras ingripande var rättfärdigat.137 
Manifestet var en del i Sveriges utländska propagandakampanj och hade titeln: Orsaker till att 
herr Gustav Adolphus tvingats begiva sig till Tyskland med krigsfolk och tåga vidare”. 
Krigsmanifestet beskrev att kejsaren begått en rad oförrätter mot Sveriges medborgare, 
motarbetat fredsavtal och genom diplomatiskt handhavande tagit sida mot Sverige. Svensk 
militärrekrytering i Tyskland hade även blivit avbruten och svensk export hindrad. 
Habsburgska styrkor stödde även Polen i deras krig mot Sverige 1627. Man vände sig också 
emot Kejsarens expansiva planer att försätta Lübeck och andra Hansastäder under sin makt 
och etablera en flotta i Östersjön. Vänner och kontakter till Sverige hade attackerats, inte bara 
i Stralsund utan även grevarna i Mecklenburg. Sist men inte minst hade de svenska 
delegaterna blivit skamfullt behandlade i fredskonferensen mellan kejsaren och Danmark i 
Lübeck.  
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Den ideologiska solidariteten var till en början ett viktigt tema i Sveriges utländska 
propaganda, men man fick efter Gustav II Adolfs död och det stora nederlaget vid Nördlinger 
1634 istället använda mer realpolitiska argument. Propagandan gick tillfälligt ner för att 
senare öka igen vid kriget mot Danmark 1644.138 I kungens retorik, i debatterna i riksdagen, 
och inte minst i propagandan spelar hotet mot protestantismen och mot fosterlandet Sverige 
en stor roll. I en proposition 1625 proklamerar kungen: Inget konungarike i Europa är ännu 
friare än Sveriges krona. Men så nalkas oss denna olyckan allt närmare och närmare och 
tager fast mer kraft dag från dag.139 Vintern 1629-1630, samtidigt som svält och hunger var 
som värst, kom en utskrivning som drabbade bönderna och många soldater deserterade. 
Gustav II Adolf upprepade då för ständerna att kriget fördes för fredens skull och ökad 
trygghet i framtiden.140 Folket ville inte ha krig, vilket bland annat blev tydligt i 
korrespondensen mellan Ständerna och Kungen. Den 16 juni 1629 godkände de fyra 
ständerna kriget men ville att kungen skulle ge fredsförhandlingarna en sista chans. Tre dagar 
senare skrev man till kungen att man litade på honom. Man menade att kungen genom hjälpen 
till Stralsund stärkte Sveriges position mot Kejsaren och räddade protestantiska själar.141 
Kejsaren var inte en fiende främst på grund av sin tro, utan främst för att han stod på Polens 
sida. Kungen upprepade faran med att passivt vänta. I korrespondensen återkom en vädjan till 
kungen att söka fred och dennes svar att fienden inte beviljade detta.142 Karlsson beskriver 
korrespondensen mellan ständerna och kungen vidare, där ständerna skrev att fienden var 
hemsk som tvingade Sverige att kriga, och att hela världen skulle veta att Gustav II Adolf 
ville ha fred.143 Hela världen visste att kejsarens och alla papisters mål var att förinta 
Evangelikanerna.144 Den politiska propagandan handlade om rättvisa och befrielse. Om man 
inte gick till anfall skulle fienden anfalla hemma på svensk jord. Man påminde folket om att 
det kunde bli kamp om föräldrar, hustrun, barnen, huset, hemmet, fosterlandet.145  
 
5.4 Religiös propaganda 
Gustav Vasa hade erhållit legitimitet på tronen och tagit protestantismen till Sverige. Därför 
hade även Karl IX främst legitimerat sin rätt till tronen genom protestantismen. Det samma 
gällde Gustav II Adolf. Som protestant menade Gustav II Adolf att han var den enda 
rättmätige tronarvingen. Religiösa argument var viktiga i alla länder under Trettioåriga kriget 
men enligt Oredson mest omfattande i Sverige.146 Redan angreppet mot Polen 1621 
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rättfärdigades med att Sverige stod för den rätta tron och Sigismunds ovilja till fred. Även i 
politiska överläggningar menade Gustav II Adolf att kriget fördes mellan Gud och djävulen, 
och ville de tyska furstarna inte vara med Sverige skulle de vara på djävulens sida och där 
med Sveriges fiender.147  

I böndagsplakaten fick svenskarna först höra om hotet som fanns mot protestanterna i 
Tyskland, men under 1620-talet intensifierades budskapet om hotet från kejsaren och hotet 
gällde nu också Sverige. På detta sätt byggdes paranoian upp systematiskt och man förstod att 
kriget var oundvikligt på grund av fiendens krigslystnad och grymhet.148  
Präster predikade ut budskapen på de obligatoriska kyrkobesöken och varnade även 
befolkningen från att lyssna på propaganda från andra håll. Kometer orsakade mycket 
propaganda om Guds vrede, och att dessa himlafenomen var ett straff för folkets synder. 1618 
uppenbarade sig en komet på himmelen mitt under det försvårade politiska läget.149 Detta 
intensifierade spekulationer och användes av lutheranska präster.150 Genom att relatera 
händelser under kriget till historier från bibeln sågs nu kriget som en del av ett bredare 
sammanhang, och människor fick förståelse för krigets geografiska spännvidder. Man tolkade 
händelserna som en konsekvens av Guds hämnd och prästerna hämtade mest inspiration från 
Jeremiahs bok, som mest omfattande beskriver hur Gud straffar dem som inte följer Hans 
bud.151 Protestantiska präster uppmanade folket att genast sluta med sina synder och menade 
att Gud kanske inte skulle behöva fortsätta straffandet om människor började leva efter 
lutheransk disciplin. Detta var förstås användbart för att stävja upprorsmakare i de olika 
länderna.152 

Precis som under medeltiden var allegorier och analogier fortsatt populära under 1600-
talet. Allt hade underliggande budskap och symboler. Man sökte svar i gamla testamentet, i 
historien, mytologin; vad hade forna kungar och hjältar gjort? Allegorierna var i stor 
utsträckning bibliska. Gustav II Adolf framställdes som Lejonet från Norden som sänd av 
Gud stred mot apokalyptiska vilddjur.153 Kejsaren liknades med en örn som är en uråldrig 
benämning på fienden. Liknelserna hade på grund av det religiösa värdet en stark folklig 
förankring i Sverige och i tyska protestantiska områden, och ska inte enbart ses som en del av 
Gustav II Adolfs propagandakampanj.154 Gustav II Adolf blev en symbol som stred för Gud 
och Kejsaren för Djävulen.155  

                                                 
147 Oredson, S. (2007) Gustav II Adolf  Malmö: Atlantis AB, s. 296 
148 Ericsson Wolke, L. Larsson, G. Villstrand N.E. (2006) Trettioåriga kriget: Europa i brand 1618-1648 
Värnamo: Fälth & Hässler, s.317 
149 Theibault, J (1994) “Jeremiah in the village: prophecy, preaching, phamplets, and Penance in the thirty years 
war” Central European history USA: Cambridge University press s.441 
150 Theibault, J (1994) “Jeremiah in the village: prophecy, preaching, phamplets, and Penance in the thirty years 
war” Central European history USA: Cambridge University press s.442 
151 Theibault, J (1994) “Jeremiah in the village: prophecy, preaching, phamplets, and Penance in the thirty years 
war” Central European history USA: Cambridge University press s.444 
152 Theibault, J (1994) “Jeremiah in the village: prophecy, preaching, phamplets, and Penance in the thirty years 
war” Central European history USA: Cambridge University press s.449 
153 Oredson, S. (2007) Gustav II Adolf  Malmö: Atlantis AB, s.296 
154 Theibault, J (1994) “Jeremiah in the village: prophecy, preaching, phamplets, and Penance in the thirty years 
war” Central European history USA: Cambridge University press s.448 
155 Oredson, S. (2007) Gustav II Adolf  Malmö: Atlantis AB, s.124 



 
24 

 

I psalmen Till dig, ur hjärtegrunden jag ropar min nöd beskrevs svenskarna som Guds 
folk. Detta var en vanlig myt även i Nederländerna och England, men den blev mycket stark i 
Sverige. Sverige var utkorat av Gud som israelerna i bibeln.156 Särskilt efter sin död liknades 
Gustav II Adolf efter olika bibliska hjältar. Vid Gustav II Adolfs gravsättning liknade biskop 
Johannes Bothvidi exempelvis kungen med Judas Mackabeus. Oredson menar att denna tro 
var viktig för att rättfärdiga krigen. Dock visar krigsmanifestet och annan korrespondens där 
religiösa inslag inte förekommer att man även ville rättfärdiga kriget på andra sätt.                
Även tron på det oändliga livet efter jordelivet var viktig för rekryteringen av soldater. Att 
religiösa myter och allegorier blev starka måste även ha varit mycket betydelsefullt för Gustav 
II Adolfs strävan att ena Sverige ideologiskt.157  
  
5.5 Krigsvisor 
Visan har spelat en viktig roll för opinionsbildning sedan 1400 och 1500 talet och har använts 
i omfattande mängd av överklassen, vars material är bättre bevarat. Oftast hade visan en redan 
känd melodi, exempelvis psalmmelodier som människor kände väl till. Som propagandaform 
var visan gångbar på ett bredare plan än politiska skrifter, som smädeskrifter och krönikor 
vilka passade högre klasser bättre.158 Den uppfattas kanske för oss som mycket folklig, men 
var i högsta grad en isolerad del av propagandaspridningen, ofta hårt styrd.159 Krigsvisorna 
följde under 1600- och 1700-talen samma mönster, krigen inleddes med hurtig 
värvningspropaganda, som beskrev hur rättfärdigat kriget var, och hur starkt och lätt man 
skulle försvara sig.160 Sedan blir det alltmer av klagovisor. Det var först i slutet av kriget som 
antikrigspropaganda och mer folkligt förankrat protestmaterial förekom. Protestvisorna blev 
dock fler under senare krig, då Sverige led större nederlag.161 

Denna visa från 1628 lämnar öppet för aktuell en fiende: 
Uti detta krig vi svenske män 
Mot (Påvens) förgiftiga lära sökom oss friden hem     
Redan mot Sigismund användes fiendepropaganda: 
... att vi trygga få bliva 
    uti vårt land 
    och i säkerhet få leva 
    för fiendens hand  
I propagandan beskrevs fienden som oresonlig och den skulle inte gå med på fred utan strid. 
Det var ju inte bara romersk-katolska imperiet som var fiender allteftersom kriget fortgick. I 
en visa om sjöslaget vid Femern den 13 oktober 1644 framställdes dansken som anstiftare av 
kriget:  
Orsak till detta kriget 
har juten givit själv 
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och så mången bragt om livet 
 
Även i visorna visar man att Gud är med Sverige i kriget.162  
Vi äre Guds folk, han är vår Gud 
Gud är med oss som hålla hans bud 
Segern vi visst behålla 
 
I krigarens avsked från 1640-talet är sensmoralen att vi ska alla dö ändå förr eller senare så 
varför inte i strid för sitt land.163  
Nu drager jag dit i Jesu namn 
Gud unne oss alla god lycko 
Att jaga vår fiende utur Sveriges land 
H. Majestät och riket till nytto 
 
Lika som ljus hjälper andra upptänt utkom vid freden och sammanfattar krigsvisornas alla 
huvudteman. Vers två låter exempelvis på följande sätt.164: 
Så hjalp Konung Gustav mång evangelisk man 
Sina hjälper Gud visserligen av våde, 
Både i Sverige och främmande land 
Herren Gud haver lov för fred och alla sin nåde 
Vers 5 och 6: 
O jämmer i landet då var, 
När kongelig hjälp (var) borta och fienden, 
var kvar 
Då hotas vart liv i Svea land bor 
Med romerska örnen hiskeliga klor 
Vers 7 
O krig, huru länge du plågat vårt land 
Att allmän fred ingen minnas kan 
Vers 14 och 15 
När synden oss straffas med denna krigs-nöd 
Uppväckte Gud en ädel svensk mö 
Hon beder först Gud om hjälp och goda råd 
Sedan strider hon mot krigs-härar två 
Det är drottning Christina som är den ädla mön och många verser handlar om hur drottningen 
som ”älskade fred och ro” både vann mark för Sverige och slöt freder. 
Vers 20 och 21 
Vidga sitt rike du ymniga land 
Slott, städer, öar, och mången god hamn 
Tillhöra barnen nu Götas och Svens, 
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De ligga så vackra vid Danemarks gräns 
 
Gjorde hon fred efter allas begär 
Med romerska riket och kejsarens här 
Sedan nämns också ett utvidgande av det ymniga landet ”öster om strand” det vill säga alla 
erövringar längs Östersjön. Lovtalet fortsätter och man beskriver hur det evangeliska 
Tyskland nu lever i frihet och utövar den sanna läran. Man tackar Gud, Christina och riksrådet 
för freden och männen för sitt manliga mod. Även undersåtarna tackas för tålmodighet men 
följs så upp med en varning för fortsättningen:  
Gud hjälpe oss nu fly synder och en:    
Att han ej sänder oss örlig igen 
Denna varning visar sig behövas med tanke på den ilska som väcktes mot adeln i sviterna av 
kriget. Lydnad och underkastelse var viktigt i lutherdomen och det förkom naturligtvis 
mycket hot om helvetet och av Gud sända plågor mot den som inte sällade sig till den 
protestantiska sidan.165 Visor skrevs för att varna för vad som skulle hända med landet om 
syndare och upprorsmakare gjorde slag i saken, som i vers 5: 
Här skall komma en blodstörtning så stor 
Med bössor och kalla värjor 
Utgjutas så mången oskyldigt blod 
Som aldrig kan göras värre 
Hungersnöd och pest ska utbryta, kvinnor ska våldtas och hamna i händerna på fienden. Svält 
och epidemier utbröt mycket riktigt och det förklarades genom det syndiga vis på vilket 
befolkningen ifrågasatte sitt lands styre.166 
 
5.6 Satir 
Ofta användes även bilder för att nå ut till en bredare publik.167 Även om nyheterna kom 
tämligen stadigt under årens lopp och speglade förändringarna på den politiska scenen, så var 
det främst kriget i Böhmen och det svenska kriget som genererade satir.168 Satiren 
representerade en mystisk och nästintill magisk framställning av verkligheten. Tecknade 
bilder var på 1600-talet inte bara till för att roa utan berörde människor på flera plan.169 
Politiken blev viktigare och människor blev allt mer politiskt medvetna. Satiren skiljde sig 
dock en aning från den övriga propagandan då dess mål inte var att initiera konflikt, utan att 
kommentera händelser. Satiren strävade inte efter att övertyga och förändra opinionen, utan 
uttryckte de attityder och uppfattningar som fanns. Den var ett eko från samhället vilket gör 
att denna form ger oss en inblick i hur människor uppfattade situationer, och inte hur man 
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ville att de skulle uppfatta läget.170 Satiren visade det som redan hänt och var vida känt. Ett 
exempel är att Fredrik IV, efter att ha besegrats, avbildades som en vandrande luffare genom 
imperiet med sin hemlösa familj bakom sig.171  

De stora allegoriska teman och föreställningarna var desamma i Europa som helhet. En 
intressant aspekt för tiden är att samma teman kunde ha både positiva och negativa budskap. 
Ett exempel är en kirurg som tappar blod från en patient som 1622 symboliserade Guds 
helande kraft, men som av båda sidor även användes för att symbolisera omoraliskt handlande 
och utnyttjande från fiendens sida. I en satirbild från 1634 symboliserade blodtappandet 
exempelvis Sveriges behandling av sina tyska allierade.172 Att satiren kom ut så sporadiskt 
talar emot att de hade politiska syften. Detta gör satiren, trots att den absolut framställer 
propaganda, till en mindre viktig del i denna studie. Mängden satir från protestantisk sida 
visar vilken rädsla som fanns bland folket. Från katolsk sida, där det protestantiska hotet är 
betydligt mindre, var satiren mindre intensiv. Efter Lützen 1632 består satiren mest av 
klagomål över krigets fasor och böner om att Gud ska vara barmhärtig och välsigna folket 
med fred.  

Satiren under trettioåriga kriget markerade slutet på en epok som börjat med Luthers 
användning av satirbilder under reformen och inspirerats av de ikonografiska traditionerna 
från medeltiden. Satiren tappade efter 1670 sin universella status, men i Skandinavien och i de 
mer demokratiska länderna Holland och England utvecklades forum för politisk och religiös 
kritik och satiren levde därför vidare, och förekommer idag ofta som ett medium som 
ifrågasätter ledning och makthavare.173 
 
 
6. PROPAGANDA OCH NATIONSBILDNING 
 
6.1 Trettioåriga krigets propaganda 
Frågeställning 1: Vilka teman formade propagandan under Trettioåriga kriget? 
Vi har sett att propagandan under Trettioåriga kriget i hög grad utformades enligt de generella 
teman som beskrevs i det inledande kapitlet: (1.) Glorifiering av fred, moraliska aspekter som 
frihet, patriotism och familjevärderingar. (Att Gud och/eller rättvisan är på vår sida, kriget är 
osjälviskt eller framtvingat av fienden) Detta gjordes genom betoning på fredsförsök från 
svensk sida och beskrivningar av freden som en sista utväg. Man talade också om en befrielse 
av protestantiska vänländer (även om dessa vänner inte ville ha hjälpen), beskrev andra 
länders oförrätter mot Sverige, uppmanade till strid för att skydda hem, familj och fosterland. 
Dessa moraliska teman förmedlades inte minst inom politiken vilket gjorde att gränsen mellan 
propaganda och realpolitik blev mycket diffus. I den religiösa propagandan såg vi också att 
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den som ifrågasatte kriget och dessa ideal skulle straffas. Kriget, svält och död var 
konsekvenser av Guds vrede över folkets synder och Lutherdomen predikade högre moral, 
bland annat underkastelse gentemot auktoriteten.  

(2.) Anspelningar på nationell storhet, gjordes genom göticismen, intensivt förespråkad 
av Gustav II Adolf och användes i skådespel, riksdag och tal för att väcka patriotiska känslor. 
Genom Sveriges historiska arv uppmanades adeln, vilken främst var välsignad med dessa 
nedärvda egenskaper, att strida för att befästa sin historia och sin framtid. Sverige beskrevs 
som det friaste, det äldsta landet och som borde stå över alla andra länder. Kungens egna 
uppoffringar var också ämnade att ge folket patriotisk motivation. Genom liknelser med 
exempelvis Lejonet från Norden fick både kungen och kriget en sorts hjältestatus.  

(3) En dikotomisk beskrivning av fienden, en total motsats till det egna landet, ond och 
krigslysten. (förföljelse av det egna landet och/eller dess gelikar.) Hotet mot fosterlandet var 
ett stort tema. Fienden var oresonlig, blodtörstig och hade som mål att förinta protestanter. 
Dock var fienden inte bara katolik utan främst på Polens sida, skyldig till kriget eller på annat 
sätt farlig för Sverige.                                                                                                                           
 
6.2 Nationell identitet 
Frågeställning 2: Hur påverkade propagandan skapandet av en svensk identitet? 
Vi utgår från att en nation innebär: En upplevd gemenskap av människor, trots att de aldrig 
mötts. Territoriella gränser som också fungerar som mentala gränser för invånarna. 
Suveränitet och självbestämmande över sin befolkning. Dess samhälle upplevs som en djup 
horisontell kamratskap. 

Propagandan under kriget lyfte fram moraliska värderingar och även om svenskarna 
fortfarande var ideologiskt splittrade började en gemensam moralisk grund befästas. Forsberg 
menar att statens kontroll över mediala instrument begränsade invånarnas insyn i 
utrikespolitiken, särskilt bland de lägre klasserna. Detta kan ha underlättat konstruktionen av 
fienden som motsvarigheten till allt ont vilket i sin tur definierade svenskarna som 
motsvarigheten till allt gott. Ett officiellt, offentligt etiskt rum skapades, i vilket invånarna 
inordnade sig. Man kan tänka sig att de protestantiska reglerna och tron förstärkte varandra. 
De obligatoriska kyrkobesöken och inte minst de nationella böndagsplakaten där svenska 
folket bad för ledare, soldater och landets välgång gav känslan av att man satt ’i samma båt’ 
och av en upplevd gemenskap.  

Genom liknelsen med Gustav II Adolf som Lejonet från Norden gjordes han också till en 
gripbar figur. Man kände inte kungen men fick en känsla för honom. Även den gemensamma 
historien och inte minst de uppoffringar som gjordes för landet och för kommande 
generationer bör ha gett en ökad upplevd gemenskap. Genom att upprepa Renans argument att 
nationen är ett sorts samvete, en spirituell princip för de uppoffringar som gjorts och som man 
är beredd att göra i framtiden, kan vi bättre förstå goternas betydelse och Gustav II Adolfs 
betydelse för nästkommande generationer. MacCrone argumenterar att historien inte så 
mycket är en produkt av det förflutna som en ’response of the requirements of the present’. 
För Gustav II Adolfs Sverige krävdes en historisk grund och därför kom legenderna om 
goterna att bli viktig. Arvet från goterna, liknelser från deras tid och inte minst kungens död 
bidrog till det moraliska samvetet.  
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Sammanfattningsvis kan lagar, regler, religiösa och etiska värderingar förstärka varandra 
och skapa en upplevd gemenskap.   

Den geografiska uppfattningen om Sveriges gränser ersatte de spirituella gränserna. 
Territorier befästes också genom fiendeländerna, de allierade och genom krigets geopolitiska 
omfattning. Som Hallberg och Holm konstaterat, hade maktlegitimeringsprocessen en stor del 
i nationsbyggandet. Den statsbildningsprocess, som intensifieras i och med Gustav II Adolf, 
ökar dialoger, samspel och integrationen mellan invånarna, vilket möjligen försatte 
befolkningen i ett nationellt ”vi”, och som i sin tur påverkade den nationella identiteten. 
Religionen blev i första hand nationell och en del av staten och man lydde nu inte främst en 
universell ideologi utan statens regler. Genom den interaktiva process som uppstod mellan 
samhällsklasserna skapades ett samspel och en gemenskap även på horisontell nivå. Ett 
exempel hittar vi i Karlssons arbete, då folket i förhandlingar ofta hellre betalar krigsskatt än 
skickar människor ut i krig. Detta tyder på en viss solidaritet eftersom det ofta inte var samma 
personer som riskerade att rycka ut, som riskerade att betala de höga krigslånen. 

Sammanfattningsvis kan den kommunikation, mobilisering och organiserade verksamhet, 
som upprätthölls genom en maktlegitimeringsprocess där en dialog mellan ledning och folket 
var grundläggande, ha bidragit till en upplevd gemenskap bland svenskarna. Trots att 
orättvisorna var stora gjorde man ett gemensamt arbete, byggt på allas aktiva deltagande och 
samspel. På grund av sanningar eller osanningar befann man sig, åtminstone gentemot 
omvärlden, inom ett gemensamt etiskt rum, delade en gemensam historia och lydde under 
samma lagar. Mot en gemensam fiende försvarade man Sveriges folk, inom de svenska 
gränserna. 
 
 
7. DISKUSSION 
 
7.1 Studiens syfte och resultat 
Denna studie har handlat om krigspropaganda under Trettioåriga kriget, hur den utformats och 
i vilken mån den kan ha bidragit till skapandet av en nationell identitet. Generella teorier om 
propaganda har gett mig en utgångspunkt för analysen av propagandans utformning. Genom 
att tillämpa teorier om nationalism och nationsbildning har jag sedan visat hur propagandan 
under trettioåriga kriget kan ha bidragit till skapandet av en nationell identitet. Propagandan 
har genom att befästa moraliska och etiska värderingar i samhället skapat en känsla av 
gemenskap. Tillsammans med religiös tillämpning och aktiv politisk interaktion mellan 
ledning och befolkning har man också befäst Sveriges gränser och skapat både en konkret och 
en upplevd samhörighet inom nationen. Naturligtvis lades inte grunden för Sveriges nationella 
identitet under ett trettiotal krigsår, det är en process som förmodligen startade långt tidigare 
och som är i ständig förändring. Studien har undersökt och funnit att Trettioåriga krigets 
propaganda kan ha bidragit till nationsbildningsprocessen. 
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7.2 Författarens reflektioner 
Identitet och nationalism är i högsta grad kulturgeografiska områden och mycket komplexa. 
Det är min övertygelse att man ofta kan gå tillbaka i tiden för att förstå sin samtid, även om 
det alltid innebär en tolkning av förflutna skeenden.  

Titeln Lejonet, Örnen och Straffet hänvisar till några av de element som jag menar har 
format den svenska nationalkänslan. Först har vi Lejonet, kungen som genom 
maktlegitimeringsprocessen skapade ett vertikalt och horisontellt samspel mellan 
befolkningens olika grupper. Den allegoriska lejonbeskrivningen symboliserade moral, 
hjältestatus och mod för sitt folk. Örnen, fienden som genom en onyanserad konstruktion 
erbjöd svenskarna ett tillfälle att definiera sina egna etiska och moraliska värderingar. Straffet, 
Guds straff som användes för att skapa stabilitet i de avseenden förhandlingar och statliga 
lagar inte räckte till och som förstärkte känslan av geografisk samhörighet och att man satt i 
samma båt.  
 
7.3 Avslutande ord 
Oredson är en av dem som menar att man bör revidera uppfattningen av hjältekungen Gustav 
II Adolf idag, då synen på krig och makt förändrats. Vi kan idag se på kriget främst som ett 
långt och onödigt lidande, men vi måste också förstå att den tidens handlingar styrdes av den 
tidens etiska och ideologiska värderingar. Etiska rum förändras över tid och vi kan inte 
fullkomligt förstå 1600-talets människor.  

Även om vi idag inte kan se tillbaka på Trettioåriga kriget och Gustav II Adolfs insatser 
med stolthet kan vi inte heller förändra den grund som format nationen. Trettioåriga kriget 
och Gustav II Adolf är en väsentlig del av Sveriges kollektiva minne, men även föremål för 
vår kollektiva glömska. Hjältekungen och stormaktstiden tillhör vår konstruerade historia. 
Sverige är än idag en monarki, kanske inte främst på grund av våra moderna kungars 
handlingar utan därför att hjältedyrkan, kungamakt, krig och storhetstid är en del av den 
gamla, fria Norden, djupt rotat i Sveriges spirituella historia. 
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