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Frågor, utgångspunkter och källmaterial 

Platsen är rikssalen på Uppsala slott. Det är den 6 juni 1654 och Sveriges 

drottning Kristina avsäger sig kronan för att konvertera till katolicismen. 

Senare samma dag hålls på samma plats en kungakröning. Det är Kristinas 

kusin och efterträdare Karl Gustav som blir Sveriges nya regent. Den cere

moni som följer är inte endast till för att hylla den blivande kungen. Dess 

syfte är även att legitimera honom och hans framtida maktutövning, för att 

säkra undersåtarnas stöd och trohet. Uppdraget att utföra denna legitime

ring faller på kyrkans män. De ska från predikstolarna föra ut legitimeringen 

av kungamakten till folket.1 

Legitimeringen av kungamakten var viktig under 1600-talet. För att kung

ens beslut och handlingar skulle uppfattas som legitima av undersåtarna måste 

kungen själv först uppfattas som landets rätte regent. Dessutom var kungens 

legitimering av vikt då han symboliserade hela samhällsordningen och dess 

hierarki, vilken hade sitt ursprung i Guds vilja och lag. Om kungens legiti

mitet ifrågasattes av undersåtarna kunde det ses som ett ifrågasättande av 

hela samhällsordningen och därmed även av Gud. Hela samhällets ramverk 

kunde raseras.2 

Syftet med den här undersökningen är att studera hur kungamakten le

gitimerades via det religiösa budskapet vid Karl X Gustavs kröning år 1654. 

1 Montgomery, Ingun, Sveriges kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid (Stockholm 2002), 
s. 121, 129. 
2 Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltallet 

(Uppsala 2002), s. 58-60. 
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Denna legitimering ses här som ett ideologiskt tilltal, med syfte att forma 

åhörarnas självbild och verklighetsuppfattning. Därför bör legitimeringen, 

förutom att förklara kungens plats i samhället och hans plikter och dygder, 

även ha innehållit förklaringar av hela samhällshierarkin och av de viktigaste 

sociala gruppernas plikter och dygder. Legitimeringens funktion blir därmed 

att forma sociala roller. 

De frågor som därmed blir intressanta att besvara är följande: För det 

första, vem sades kungen vara och vilka plikter och dygder kopplades han 

samman med? För det andra, vilka sades undersåtarna vara och vilka plikter 

och dygder framhölls i deras fall? 

Därvid måste kungens ämbetsmän och präster tilldelas dubbla roller. Sam

tidigt som de var kungens undersåtar var de i enlighet med treståndsläran i 

sin yrkesroll tilldelade en annan funktion. De framstod som kungens förläng

da arm. När de utförde hans befallningar stod de i en särskild relation till ho

nom och de fick då andra plikter och dygder att leva upp till. De flyttades 

samtidigt upp ett snäpp i samhällshierarkin och tilldelades en inte obetydlig 

makt över de ringare undersåtarna. Därför bör även ämbetsmännens och 

prästernas plikter och dygder ha förklarats i kungalegitimeringen. Frågor om 

vilka prästerna och ämbetsmännen sades vara och vilka deras plikter och dyg

der var, blir därmed också av intresse för den här undersökningen. Genom 

att besvara dessa frågor kan undersökningen förhoppningsvis bidra till en 

förståelse av hur det religiösa budskapet vid legitimeringen av Karl X Gustav 

bidrog till att forma olika samhällsaktörers självbild och verklighetsuppfatt

ning. 

De källor som ska användas är författade av biskoparna Olof Laurelius 

och Johannes Matthias, vilka bidrar med varsin text. Dessa herrar tillhörde 

under 1600-talets mitt de mest framstående kyrkomännen i Sverige. Dess

utom var de företrädare för två olika teologiska inriktningar, ortodoxin och 

unionismen. De två inriktningars förespråkare stod under den undersökta 

tiden i ett kyligt förhållande till varandra. De förde en kamp om huruvida 

den svenska bekännelsen skulle baseras på sträng renlärighet eller tolerant 

protestantism.3 

3 Petrén, Erik, Kyrka och makt. Bilder ur svensk kyrkohistoria (Lund 1990), s. 134— 
136. 
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Valet att studera just Karl X Gustavs kröning år 1654 är motiverat av 

framförallt två skäl. För det första finns det en lucka i forskningen om det 

religiösa budskapet som ett politiskt redskap utnyttjat av kungamakten, vid 

mitten av 1600-talet. Tidigare forskning har antingen studerat det tidiga 

1600-talet eller det karolinska enväldets tid. I äldre forskning är det religiösa 

budskapet ofta studerat ur en teologisk vinkel. Här ska det istället ske utifrån 

ett politiskt perspektiv. För det andra är detta regentskifte intressant att stu

dera p.g.a. den följande religiösa utvecklingen. I en tid när Sverige går mot 

en allt strängare luthersk-ortodox lära, abdikerar landets drottning för att 

konvertera till katolicismen. Den av Gud tillsatte symbolen och försvararen 

av samhället och den rätta läran lämnar folket och övergår till en, i deras 

ögon, kättersk lära. Det uppstår något som kan liknas vid en ideologisk kris. 

Detta bör ha skapat oro i samhällshierarkins topp för att samhällsordningen 

skulle kunna ifrågasättas. Av detta följer att än högre krav bör ha ställts på 

legitimeringen av den nya regenten. En tredje motivering av undersökningen 

är att materialet är skrivet av två av tidens kyrkopolitiska motståndare, vid 

en tidpunkt då kampen dem emellan ställdes på sin spets. Kanske kan 

undersökningen också belysa hur olika sidor inom kyrkopolitiken legitimer

ade kungamakten. 

Som teoretisk utgångspunkt ska teorin om det ideologiska tilltalet använ

das.4 I undersökning ska alltså den övergripande frågan studeras om hur un

dersåtarna tilltalades via det religiösa budskapet. Det religiösa tilltalet kommer 

följaktligen att utgöra den övergripande teoretiska kategorin. Utifrån den 

kan sedan empiriska kategorier baserade på frågeställningarna och härledda 

ur materialet formuleras. Dessa är: Kungen, Ämbetsmännen> Prästerna samt 

Undersåtarna. De fyra kategorierna hänger alltså ihop med frågorna om dessa 

sociala och politiska aktörers plats i samhällshierarkin och vilka plikter och 

dygder de tillskrevs. 

Kategorin Kungen behandlar frågor om kungen legitimitet och vilka hans 

plikter och dygder förutsattes vara. Kategorierna ämbetsmännen och prästerna 

behandlar på ett liknande sätt legitimeringen av deras plats i hierarkin och 

deras plikter och dygder. Det var dessa tre kategorier som i kungalegitime

ringen tillskrevs olika maktpositioner. De kan tillsammans sägas ha utgjort 

staten. Kungen stod givetvis högst i hierarkin och sedan utgjorde ämbetsmän 

4 Det följande baseras på Ericsson (2002), s. 16-17, 64-65, 68-73. 
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och präster statens personal och fungerade i vissa fall som kungens råd

givare. På så vis blev staten genom tilltalen individualiserad. Istället för att 

framstå som abstrakt, formades genom tilltalen bilden av en mer personlig 

stat. Genom att studera tilltalen som behandlar dessa tre kategorier klargörs 

hur legitimeringen av staten tog sig ut. Kategorin undersåtarna behandlar 

sedan tilltalen om undersåtarnas plats i samhället och deras plikter och dyg

der. Som nämnts ingår i den kategorin alla samhällsaktörer under kungen, 

alltså även ämbetsmännen och prästerna. När de inte genom sin yrkesroll 

befann sig i en maktposition tilltalades de som undersåtar. 

Det källmaterial som ska användas i denna undersökning är två skrifter 

som ursprungligen utgavs år 1654. Den första är Spiritualis Forma Regiminis. 

En Andeligh Regimentsform, skriven av biskopen i Västerås, Olof Laurelius. 

Skriften syftade till att ur ett religiöst perspektiv deklarera hur kungen blivit 

tilldelad sin position, vilka plikter kungen hade samt vilka kungens dygder 

bör vara. Texten uppgår till 99 sidor och ingår i ett större verk av samme 

författare, Opusca Religiösa. Trots sin latinska titel är arbetet skrivet på svens

ka, förutom ett kort inledande stycke på latin. 

Den andra källtexten är författad av Strängnäs biskop, Johannes Macthiae, 

och har titeln Cröningz Sermon. Om Trogne Undersåtares Lyckönskan widb 

en Ny Konungz intäde til Regementet! och huru både Konung och Undersåtare 

skole sigh förhålla/ at the måge hafwa ett got Regemente. Av titeln framgår i 

stort vad texten syftar till. Den föreskriver åhörarna hur både kungen och 

undersåtar ska bete sig det vill säga vilka roller de är tilldelade och varför dessa 

roller är naturliga och legitima. Även denna text, som bara är 14 sidor lång, 

ingår i ett större verk, utan titel, med texter och predikningar av Matthiae. 

Då båda dessa texter är tryckta, dessutom på svenska, är det inte otroligt 

att de var ämnade för spridning ut till landets olika stift, för vidare distribu

tion till sockenprästerna. Utifrån dem kunde sedan prästerna utforma sina 

predikningar. Detta antagande stärks av att det i marginalerna finns många 

hänvisningar till bibeltexter, vilket kan ses som ytterligare hjälp för att ut

forma predikningarna. Källtexterna är således förmodligen inte exakt de som 

undersåtarna fick predikade för sig i landets kyrkor. Däremot kan de mycket 

väl ha legat till grund för predikningarna och bör därför innehålla essensen 

av vad som ansågs lämpligt att förmedla ute i kyrkorna. Texter utgör, så att 

säga, det ideologiska tilltalets första steg. 
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Det finns en skillnad på källmaterialet som är mycket viktig att påpeka. 

Matthiss text är en predikan och Laurelius text är en regementsform. Där

för kan Laurelius text i första hand ha riktat sig till dem som var tilldelade 

makt, medan Matthiass text, i egenskap av predikan, eventuellt kan ha haft 

en något bredare målgrupp. 

Undersökningens disposition är baserad på de tidigare beskrivna katego

rierna. Kapitel 3-6 behandlar i tur och ordning Kungen, Ämbetsmännen, Präs

terna samt Undersåtarna. I dessa fyra kapitel undersöks först Matthises text 

och sedan Laurelius. Sist i varje kapitel kommer en summering av resultaten. 

De olika kategoriernas hierarkiska förhållande avspeglas även i dispositionen. 

Kungen behandlas först och sedan arbetar sig undersökningen nedåt i sam

hällshierarkin. Det närmast följande kapitlet utgörs av en orientering i reli

gionens roll i 1600-talet Sverige, följt av en presentation av de båda biskop

arna och de olika teologiska inriktningar de företrädde. 

Religion och samhälle i 1600-talets Sverige 

Kristinas abdikation gav upphov till anti-katolska stämningar i Sverige. Det 

ledde till krav på skärpt religionstvång och hårdare religionsstadga. Denna 

reaktion berodde bland annat på att man i Sverige sedan Uppsala möte 1593 

och via Sigismunds dynastiska krav och trettioåriga krigets erfarenheter hade 

upplevt katoliker som ett hot. Dessutom gick den teologiska utvecklingen i 

Sverige under 1600-talet mot luthersk ortodoxi. Dess företrädare krävde 

bland annat sträng renlärighet, bekännelse till den lutherska läran samt 

kamp mot övriga läror och idéströmmar i samhället. Bekännelsen till den 

lutherska läran skulle skapa en gemensam identitetsgrund hos folket. Man 

utgick från att den egna läran var den rätta och att de som inte omfattade 

den, främst katoliker och kalvinister, var fördömda och evigt förlorade.5 

Den lutherska samhällssynen grundades i den s.k. treståndsläran, vilken 

förklarades i Hustavlan och Luthers katekes. De tre stånden var kyrkostånd

et, det politiska ståndet och hushållsståndet. I alla tre stånden var vissa indi

vider i kraft av sin funktion överordnade andra, på samma gång ingick alla 

5 Holmquist, Hjalmar, Handbok i svensk kyrkohistoria II. Från reformationen till ro
mantiken (Stockholm 1953), s. 97—98, 105; Petrén (1990), s. 136; Ericsson (2002), s. 
61; Montgomery (2002), s. 129. 
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människor samtidigt i alla tre stånden. Prästen tillhörde alltså överheten i 

kyrkoståndet när han predikade, liksom han i funktion av husbonde till

hörde överheten i sitt eget hushåll, medan han tillhörde undersåtarna i rela

tion till kungen. På samma sätt hade ämbetsmännen tredubbel ståndstill

hörighet. De tillhörde överheten i det politiska ståndet när de utövade sitt 

ämbete, samtidigt var de åhörare i kyrkoståndet och givetvis husbönder i 

hushållsståndet. Kvinnor och barn tillhörde dock inte överheten i något av 

stånden. Alla i samhället var således kungens undersåtar, men vissa kunde 

genom sin funktion lyftas upp ett steg i hierarkin. Denna samhällsindelning 

sades sedan skapelsen vara given av Gud. De 10 budorden utgjorde lag och 

var normen för hela samhället. Kungen var insatt av Gud, som dennes ställ

företrädare på jorden, för att styra och vaka över att Guds lag följdes och 

upprätthölls. Således var trots mot kungen det samma som att sätta sig upp 

mot Gud. Genom att dessutom likna samhället vid en kropp, där kungen 

utgjorde huvudet det vill säga den enda tänkande delen, betonades ytter

ligare att samhällsordningen var naturlig och inte en mänsklig konstruktion. 

Kungen var därmed överlägsen alla på jorden och regerade med ett gudom

ligt mandat. Genom bekännelsen till den lutherska läran skapades ett sam

hälleligt förbund med Gud. Detta band ihop samhället till en enhet, där alla 

hade sin särskilda roll. Att bryta mot detta förbund medförde att Gud 

straffade människorna. Straffet drabbade hela samhället då de gemensamt 

hade upprättat förbundet med Gud. Prästerna hade till uppgift att förmedla 

denna ideologi till folket. De skulle undervisa och uppfostra folket, och nådde 

med sina predikningar ut till folket överallt i landet och till alla samhällsskikt. 

Prästerna fungerade således som kungens förlängda arm, när det gällde att 

befästa statsideologin.6 

Prästernas funktion som förmedlare av statens budskap var av stor vikt 

eftersom undersåtarnas stöd var en viktig förutsättning för den expansiva 

krigspolitik som fördes under 1600-talet. Det var undersåtarna som till stor 

del finansierade krigen med skatter och det var de som stred och dog på 

slagfälten, i fältlägren och under marscher. Om detta uppfattades som deras 

naturliga uppgift, tilldelad dem av Gud genom kungen, så underlättades 

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

101—102. 
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styrningen av riket. Risken för uppror blev väsentligt mindre och staten 

behövde inte bruka våld för att genomföra politiken.7 

Matthiae och Laurelius - unionism och ortodoxi 

Johannes Matthice föddes 1592. Under sina ungdomsår studerade han vid 

Uppsala universitet. Efter studiernas fullbordan reste han runt ibland annat 

Holland, England och Frankrike, där han kom i kontakt med tidens främsta 

humanister. Deras idéer gjorde stort intryck på honom. Vid återkomsten till 

Sverige blev han hov- och fältpredikant hos Gustav II Adolf, som 1632 utsåg 

honom till den blivande drottning Kristinas lärare. År 1643 utnämndes 

Matthias till biskop i Strängnäs där han blev kvar till 1663, då hans mot

ståndare lyckades få honom att begära avsked.8 

Teologiskt företrädde Matthias den s.k. unionismen, vilken kan beskrivas 

som en tolerant allmänprotestantisk inriktning. Unionisterna var inte främ

mande inför att infoga idéer från andra evangelistiska läror, till exempel 

kalvinismen, i den lutherska läran. De var inte heller helt fientligt inställda 

till de nya vetenskapliga idéerna, företrädda av bland andra Descartes. Unio

nisterna ansåg, med trettioåriga kriget i färskt minne, att de genom att blanda 

olika läror kunde uppnå fred och förståelse. Framtida allianser och samar

bete mellan olika stater skulle därmed underlättas och krig med religiösa 

undertoner skulle undvikas. Av bland annat dessa skäl stödde både Kristina 

och Karl X Gustav, även han i sin ungdom elev hos Matthise, de unio-

nistiska tankarna. Vissa inflytelserika företrädare för svensk politik och inom 

kyrkan ville dock inte göra sig ovän med de tyska lutherska staterna genom 

att anamma unionismens budskap. De ville istället styra utvecklingen i en 

ortodox riktning och såg gärna att Matthias tystades ned. Unionisterna, som 

förutom Matthiae företräddes av biskoparna Johannes Terserus och Johannes 

Lenaeus, blev av sina motståndare kallade synkretister (religionsblandare). 

Motståndarna såg i synkretismen ett hot mot den svenska kyrkans egenart.9 

Den som vid 1600-talets mitt kom att framstå som Matthiaes teologiska 

motpol i Sverige var Olof Laurelius (1585-1670). Laurelius var under 20 år 

7 Ericsson (2002), s. 14, 16. 

8 Petrén (1990), s. 133-134, 137. 

9 Petrén (1990), s. 134-136; Montgomery (2002), s. 130. 
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professor i Uppsala och blev 1640 utnämnd till kyrkoherde i Storkyrkan i 

Stockholm. Han var företrädare för en strängt luthersk-ortodox inriktning. 

Andra framträdande ortodoxa biskopar var Eric Emporagrius och Samuel 

Enander. Laurelius betonade starkt kyrkans roll som moralisk väktare och 

folkuppfostrare samt förespråkade en sträng kyrkotukt. Han var även en av 

de första i Sverige som krävde att hela folket skulle kunna läsa innantill. År 

1669 blev den då 95 år gamle Laurelius utnämnd till ärkebiskop. Den titeln 

innehade han fram till sin död ett år senare.10 

Striden mellan unionism och ortodoxi brukar kallas för den synkretiska 

striden. Den hade sitt ursprung, och var mest framträdande, i Tyskland. I 

Sverige anses striden endast ha varit av akademiska art. Här var teologin i jäm

förelse med Tyskland fritt från allvarliga meningsskiljaktigheter och uppdel

ningar i med varandra stridande dogmatiska skolor. Motsättningen mellan 

Matthias och Laurelius var således inget som märktes av i den allmänna reli

gionsutövningen. Vid tiden för Matthiss och Laurelius död, 1670, hade dock 

ortodoxin vunnit kampen mot unionismen. Kyrkan i Sverige var under det 

karolinska enväldet en luthersk-ortodox enhetskyrka.11 

I undersökningens källtexter är striden mellan de båda biskoparna inte så 

framträdande, men man kan skönja en del nyansskillnader genom att de be

tonar olika punkter. Tolkningen av texterna är gjord med deras teologiska 

utgångspunkter i åtanke. Genom att använda båda biskoparnas texter ges 

undersökningen en större bredd. Detta för att de tillsammans ger en helhets

bild av kungens legitimering. Trots konflikten mellan källornas upphovsmän 

är ju det gemensamma för texterna att de här ses som redskap, genom vilka 

kungen ämnade förankra sin legitimitet och konsolidera samhällsordningen. 

Det nu följande kapitlet ska behandla denna legitimerings huvudperson, 

nämligen kungen. 

Kungen 

Detta kapitel ska behandla hur kungen framställdes i Matthiass och Laurelius 

texter. De tilltal som uppmärksammas här är de som förklarar kungens plats 

10 Holmquist (1953), s. 108-109; Petrén (1990), s. 136; Montgomery (2002), s. 129, 

135-136. 
11 Göransson, Sven, Ortodoxi och synkretism i Sverige 1647-1660 (Uppsala 1950), s. 69; 
Holmquist (1953), s. 106-109; Montgomery (2002), s. 117-120, 139. 
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i samhällshierarkin, de som behandlar kungliga dygder samt de som redogör 

för vilka plikter en kung hade. Först ska fokus riktas på Matthises text. 

Matthiass legitimering av Karl X Gustav inleds med att fastslå vem som 

tillsätter kungen. På titelsidan finns ett bibelcitat som lyder: "Then högste 

hafwer wold öfwer Menniskors rijke/ och gifwer them hwem han wil".12 Det 

är alltså Gud som ensam styr över kungars tillsättning och människors rik

en. Matthiae fortsätter med att beskriva att kungen blir tilldelad folket ge

nom Guds försyn och då Gud är allsmäktig är alla människor underkastade 

denna försyn. Kungen har dock, till skillnad från undersåtarna, ett nära sam

band med Gud genom att han är utkorad av Gud. Hans plats överst i sam

hällshierarkin är därför legitim. Den är bestämd av Guds vilja och kan inte 

ifrågasättas.13 

Som nämnts tidigare är det sannolikt att Kristinas abdikering och kon

vertering bör ha krävt en förklaring för att inge Karl X Gustav legitimitet. 

Matthiae använder en liknelse från Gamla Testamentet för att förklara varför 

regentskiftet äger rum. Kristina hade, liksom kung David, utsett sin efter

trädare innan sin död. Denna handling framställs som ett tecken på 

Kristinas kärlek och omtanke för sitt folk och fädernesland. Matthiae på

pekar dock skillnaden i att Kristina, till skillnad från kung David, inte hade 

lämnat sin tron på grund av ålderdom utan vid en ung ålder. Orsaken var, 

enligt Matthiae, att det är en fruktansvärd tung börda och svårt arbete att 

vara regent. Kristina var i behov av lugn och ro och därför har Gud befriat 

henne från bördan och skaffat henne en efterträdare.14 Drottningens över

gång till katolicismen omnämns endast i korthet. Matthiae skriver att det 

hade varit önskvärt att Kristina fortsatt sitt regemente, då hon varit en god 

regent, men att hon "för wichtige skäl och orsaker skul/ hafwer annorlunda 

behagat/ och oss medh en wijs och förståndigh Herre i sitt stelle förseedt".15 

Vilka dessa orsaker och skäl är förklaras inte. Matthiae betonar dock Guds 

12 Matthise, Johannes, "Cröningz Sermon Om Trogne Undersåtares Lyckönskan 
widh en Ny konungz Inträde til Regementet/ Och huru både Konung och Under-
såtare skole sigh förhålla/ at the måge hafwa et got Regemente", i: Strengnes Kyrkie 
och Hws Book, Zacharia Brochenio (Strängnäs 1658b), s. 93. "Cröningz Sermon..." 
utgör sidorna 93-106 i det större verket. Det är den pagineringen som det hänvisas 
till här. 
13 Matthias (1658b), s. 94. 
14 Matthise (1658b), s. 94, 96-97. 
15 Matthiae (1658b), s. 95. 
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makt att styra alla människors hjärtan. Därför är förändringen i regementet i 

enighet med Guds vilja. Gud har av barmhärtighet ordnat så att undersåtarna 

inte blir utan kung och lämnade åt sitt öde. Dessutom är den nya kungen 

vis och förståndig. Det finns således ingen anledning till oro bland under

såtarna, utan snarare till glädje.16 

När det gäller tilltalen om kungens dygder och plikter ägnar Matthias 

dem ett helt stycke, i vilket han ställer upp tre punkter. Dessa är gudaktig-

het, ärlighet och rättvisa. De tre dygderna samt de kungliga plikterna är en

ligt Matthias grunden till ett gott regemente. Så länge kungen besitter dessa 

dygder kan han inte ifrågasättas. Kungen regerar, enligt Matthias, med ett 

gudomligt mandat så länge han har Guds lag för ögonen.17 

Gudaktigheten framhålls av Matthias som den viktigaste dygden för en 

regent. En kung som vill åtnjuta Guds omsorg måste först akta Gud. Gud

aktigheten kopplas till den kungliga plikten att upprätthålla religionen och 

gudstjänsten i landet. Kungen ska se till att Guds lag får ett stadigt fäste i 

landet. Genom att se till att Gud aktas och dyrkas värnar kungen om folkets 

väl. Dessutom ska kungen se till att kyrkorna får sina behov tillgodosedda så 

att de kan utföra sitt arbete. I egenskap av religionsförsvarare är det dessutom 

kungens plikt att avskaffa "allahanda skadeliga Secter och förargeliga Laster 

uthur Rijket".18 

Den andra dygden som Matthias framhåller är ärligheten. Kungen är 

ytterst ansvarig för att sanningen alltid kommer fram, samt att alla döms efter 

samma lag. Då kommer godheten att segra och de onda får sitt rätta straff. 

En klok kung vinner genom sin ärlighet undersåtarnas stöd. För att vara helt 

försäkrad om att framstå som ärlig bör dock kungen hålla riksdag och ta råd 

från lärda män. Kungen ska dock alltid vara på sin vakt och inte låta sig för

villas av lögnare, högfärdiga och lättfärdiga män. Sådana synder är det istället 

kungens plikt att utrota.19 

Den tredje kungliga dygden är, enligt Matthias, rättvisan. Genom att vara 

rättvis försäkrar sig kungen om sina undersåtars tillit. Först då blir en kung 

riktigt mäktig. Matthiae påpekar att kärlek och trohet från sitt folk är betyd

ligt mer värdefullt än alla andra skatter tillsammans. Kungen liknas här vid 

16 Matthias (1658b), s. 96-97. 
17 Matthise (1658b), s. 101. 
18 Matthise (1658b), s. 101. 
19 Matthise (1658b), s. 102. 

150 



en familjefader som ska sörja för sina barn. En rättvis kung lyssnar till allas 

önskningar och ser till att alla får sin rättvisa del. Men det är svårt att upp

rätthålla rättvisan. Kungen bör därför även söka råd och hjälp hos kyrkan 

och i riksdagen. Alla samhällets aktörer måste hjälpa kungen och sträva efter 

att utföra sina respektive plikter klokt. På så vis kan rättvisan upprätthållas i 

landet.20 

När studiens fokus förflyttas till Laurelius text finner man att den på 

många punkter liknar Matthiaes. Även Laurelius betonar att Gud är den 

allsmäktige som styr över alla människor och deras riken. Kungar insätts av 

Guds försyn för att utföra Gud vilja på jorden. Laurelius infogar även en för

klaring av arvriket. Detta hadde sitt ursprung hos kungarna i Gamla Testa

mentet, vilka efterträddes av sina söner. Enligt Laurelius var det då, liksom 

nu, Gud som satte en kung på sina fäders tron. Den gudomliga visheten 

som kungen är har del av går då på ett mystiskt sätt i arv. Kungen är således 

född till sin uppgift. Orsaken till regentskiftet och Kristinas religionsbyte 

behandlas inte ur någon annan synvinkel än att regentskiftet är Guds vilja.21 

Just Laurelius, i egenskap av ortodoxins företrädare, skulle ju kunna tänkas 

ha haft att säga om detta. Något angrepp på unionismen och dess eventuella 

inverkan på drottningens beslut finns inte heller i Laurelius text. Förklaring

en till avsaknaden är förmodligen att även den nya kungen hade ett gott öga 

till unionismen. Karl X Gustav var en före detta elev till Matthise. Att ha 

gått till angrepp kunde ha varit ödesdigert för Laurelius framtida karriär.22 

Laurelius framhåller fyra dygder som sedan Gamla Testamentets dagar 

varit grunden för hur en god regent bör leva och styra sitt land. Dessa dygd

er liknar de som Matthise betonade. Laurelius förklarar dock dygderna ut

förligare. De dygder Laurelius tar upp är gudsfruktan, tro, barmhärtighet 

samt rättfärdighet. Laurelius använder även en bild av kungatronen som 

metafor för dessa fyra dygder (se bild s. 4). Här bildar gudsfruktan tronens 

20 Matthiae (1658b), s. 103-104. 
21 Laurelius, Olof, "Spiritualis Forma Regiminis", i dens. Opuscula religiösa. Nogra 
små och gudeliga böcker, hwar vthi wår christeliga religion, vtajf Gudz ord bekrejftas... 
Tryckte aff Euchario Lauringer (Västerås 1665), s.6-16. "Opusca Religiösa", i vilken 
"Spiritualis Forma Regiminis" ingår, är onumrerad. Texten är inte heller indelad i 
paragrafer eller dylikt. De 99 sidorna har därför för enkelhets skull numrerats pro
visoriskt. Uppslaget med titelbladet blir då sidorna 1-2 och därefter fortsätter num
reringen till sidan 99. 
22 Montgomery (2002), s. 130. 
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säte som kungen vilar sig på. Gudstron jämförs med ryggstödet, vilket kung

en lutar sig mot. De båda armstöden, vilka sammanfogar och förstärker tro

nen, är barmhärtigheten på höger sida samt rättfärdigheten på vänster sida. 

Genom metaforen kopplas kungens person och de dygder han symboliserar 

samman med kungatronen och bildar en helhet. Skulle en av de fyra delarna 

saknas faller den världsliga tronen isär, liksom den andliga gör om någon av 

de fyra dygderna skulle fattas. Genom metaforen framställs kungen som 

naturlig och självklar, då hans person och hans kungatron bildar en odelbar 

helhet. Denna helhet manifesterar, enligt Laurelius, de dygder som även 

undersåtarna ska leva upp till. Detta är mer betydelsefullt för undersåtarnas 

agerande än några andra medel till exempel predikningar och förmaningar.23 

Kungens funktion ska vara att framstå som det perfekta exemplet på hur en 

människa bör vara. Undersåtarna ska ta efter kungens exempel. Laurelius ut

trycker det som att kungen ska "såsom en klaar Dygdaspegel/ kunne genom 

sitt egit Exempel/ lysa och skijna för alla sina Undersåter och Tienare".24 

Laurelius pekar ut gudsfruktan som den viktigaste dygden och är noga 

med att beskriva att äkta gudsfruktan kommer från hjärtat. Om så inte är 

fallet förkastas den av Gud som falsk. Kungen är insatt av Gud för att upp

rätthålla denna gudsfruktan på jorden. Därför ska kungen leva efter Guds 

vilja och lag samt bekänna att Herren har all makt och våld i sina händer. 

Genom att upprätthålla gudsfruktan i landet ser kungen till att Guds bud 

följs och att synderna hatas. Vidare påpekar Laurelius Guds ständiga när

varo och att Han ser alla människors gärningar och uppsåt. Enligt Laurelius 

är dyrkan av Gud beviset på gudsfruktan. Kungen ska därför sörja för att 

Gud dyrkas och tillbes på ett riktigt sätt genom gudstjänster. Om inte äkta 

gudsfruktan praktiseras drabbar Guds straff riket och kungens regemente 

blir oroligt.25 Liksom Matthiaj framhåller Laurelius kungens roll som reli

gionens försvarare. Som sådan bör kungen visa uppskattning för och sam

hörighet med sina religionsförvanter. Kungen bör inte ingå förbund med 

några andra. Gör han detta förvirrar han sina undersåtar. Det leder till att 

både kungens och i synnerhet religionens auktoritet undergrävs. Undersåtarna 

kan komma att bli "förargat/ och tenker/ at thet är icke så myckit angelegit 

23 Laurelius (1665) s. 16, 22, 46, 53-54. 
24 Laurelius (1665), s. 87. 
25 Laurelius (1665), s. 21-45. 
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medh then Religionen/ som Prästerna föregifwa och oförwägit tala".26 Här 

antyds en oro för att kungens handlande kan få negativa konsekvenser för 

kyrkan. Om kungen inte tar religionen på allvar kommer inte heller under

såtarna att göra det. 

Nästa dygd som Laurelius betonar är tron på Gud. Kungen ska förlita sig 

på Gud och inte på människor. En stark gudstro gör kungen oövervinnlig 

för hans fiender då han alltid har Guds makt i ryggen. Kungens plikt är att 

se till att tron även blir förankrad hos undersåtarna. Detta är av yttersta vikt 

då det aldrig går ett land väl om tron på Gud försummas. Om folket vänder 

Herren ryggen, vänder också Han ryggen mot folket. Men om tillförliten till 

Gud är stor kommer landet och dess invånare aldrig på skam och de kan 

leva i lugn under Guds beskydd.27 

Den tredje dygden, barmhärtighet, innebar att en kung ska vara from. 

En god regent ska känna med sina undersåtar och det är kungens plikt att 

hjälpa dem. Detta för att kungen har makt och tillgångar stora nog för att 

sätta sin fromhet i verket. Dock får kungens fromhet inte gå till överdrift. 

Kungen måste först försäkra sig om att undersåten är "wärdigh til at undfå 

Nådhe och welgerningar eller icke".28 Endast de goda ska få njuta av hans 

fromhet. Fromhet mot kungens fiender stärker dem och gör dem till ett 

större hot. Genom att kungen handlar i enighet med de av Gud fordrade 

dygderna, faller dock hans fromhet och gåvor oftast i rätt händer och avund

sjukan får inget fäste i landet. Om så inte är fallet någon gång beror det på 

att kungen har blivit förd bakom ljuset av falska män.29 

Den fjärde dygden är rättfärdigheten. Innebörden av denna är att "man 

tilegnar hwariom och enom sitt".30 Det är alltså rättvisa som framställs som 

en kunglig dygd. Kungen framställs som en fosterfar för Guds församling. 

Hans uppgift är att se till att alla blir bedömda och belönade efter sitt upp

såt och sina gärningar. Kungen kan med Guds hjälp ge de ärliga och hårt 

arbetande undersåtarna lön för sin möda. Likaledes ger kungen de lata och 

oärliga sitt rättmätiga straff. Liksom med barmhärtigheten leder rättfärdig

heten till utrotandet av avund. Men om rättvisan försummas, och folket får 

26 Laurelius (1665), s. 33-34. 
27 Laurelius (1665), s. 46-53. 
28 Laurelius (1665), s. 57. 
29 Laurelius (1665), s. 53-61. 
30 Laurelius (1665), s. 62. 

153 



härja fritt, försätts hela riket i ett osäkert tillstånd och Guds straff drabbar 

folket.31 

Ett genomgående drag hos både Matthias och Laurelius när de skriver om 

kungen är att många exempel hämtas från Gamla Testamentet. Alla dygder 

och plikter som kungen kopplas samman med jämförs med kungarna i 

Gamla Testamentet. Framför allt David och Salomon framställs som exem

pel på utomordentligt goda regenter och lärdom bör tas av deras handlingar. 

De vek aldrig från Gud även då deras folk svek. För att ge än mer tyngd till 

vikten av de nämnda dygdernas upprätthållande hämtar Laurelius även 

exempel från två världsliga texter. Dessa är den Gamla Konungastyrelsens 

bok och en text av Greve Fulvij Paciani av Modena. I dessa texter finner han 

samma dygder och plikter som han själv betonar. Detta, menar han, bevisar 

att dessa dygder inte ska försummas. De är i enighet med Guds bud och 

vilja och därför naturliga. Kungen är insatt av Gud för att upprätthålla dessa 

dygder. Han är således symbolen för den goda människan och hans exempel 

bör efterföljas och inte trotsas.32 

De ideologiska tilltal om kungen som går att urskilja kan sammanfatt

ningsvis sägas vara att kungen är insatt av Gud och regerar med ett gudom

ligt mandat. Kungen framställs som Guds ställföreträdare på jorden. Det är 

ordnat så för att det ska gå väl för riket och dess invånare. Regentskiftet 

framställs som Guds vilja. Kungen beskrivs som det goda exemplet som på 

sin tron, det vill säga i sin maktutövning, manifesterar de dygder Gud ford

rar av sina tjänare. Tilltalen framställer således kungen som förebilden för 

alla undersåtar. De dygder som betonas är gudsfruktan, tro, barmhärtighet, 

ärlighet samt rättvisa. Vidare framställs kungen genom sina plikter som un

dersåtarnas beskyddare. Kungen upprätthåller lag, ordning och rättvisa och 

ska även se till att religionen och dess utövning upprätthålls. Utan detta kung

liga beskydd skulle landet förfalla och synden få övertaget. Då skulle Guds 

straff vara oundvikligt. Kungen bör dock i vissa frågor ta hjälp av rådgivare. 

Detta för att framhäva sin ärlighet och omsorg för undersåtarna. Kungens 

legitimitet grundar sig således i att han är helt nödvändig för folkets välbe

finnande. De ideologiska tilltalen ger en helhetsbild av kungen samt för

klarar kungens postition som samhällets överhuvud. Genom att framställa 

31 Laurelius (1665), s. 62-65. 
32 Laurelius (1665), s. 76, 80, 95-96. 
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kungen som naturlig och nödvändig är tilltalens funktion i legitimeringen 

inte att ta miste på. 

Ämbetsmännen 

Det här kapitlet ska behandla hur kungens ämbetsmän och deras dygder 

och plikter framställdes. Det finns i texterna ingen tydlig skiljelinje mellan 

civila och militära ämbetsmän. Det är därför troligt att de dygder och plikter 

som här framhålls gällde för båda dessa grupper. Alla ämbetsmän utgjorde i 

sina yrkesroller på olika sätt kungens förlängda arm och skulle därför agera 

på ett bestämt vis. 

Matthiaes text behandlar till största delen endast kungen och undersåtar

nas roller. Ämbetsmännen har således inte lyfts ut ur kategorin undersåtar. 

Det går dock att finna vissa antydningar om hur ämbetsmännen förväntades 

uppträda. I Matthiaes redogörelse för att kungen ska upprätthålla rättvisan 

tillägger han att "Thetta Justitiae wäsendet kan ingen Konung uthi egen 

Person altijdh utföra/ fast han wore wijsare än K Salomon war... utan moste 

taga andra til hielp".33 Det måste alltså finnas män som hjälper kungen i 

hans arbete. Matthiae tillägger att så har det varit sedan Gamla Testamentets 

tid. Alla kloka kungar har till sin hjälp haft sin fältherre, sin kansler, sin 

präst, sina officerare och så vidare. Ämbetsmännen framställs således som 

nödvändiga. Deras tjänster är dock inte gratis för kungen. Men eftersom de 

är nödvändiga i arbetet för det gemensammas bästa används de som motive

ring av skatteuttag.34 Mer specifikt än så omnämns inte ämbetsmännen och 

deras roller i Matthiaes text. 

Däremot har Laurelius mer att avhandla om kungens ämbetsmän. Liksom 

i Matthiaes text dyker de upp i resonemangen om rättvisa och barmhärtighet. 

Förmodligen beror det på att ämbetsmännens uppgift är att utföra kungens 

befallningar. I och med att kungen vill framstå som rättvis och barmhärtig, 

måste även ämbetsmännen göra det. Det är till och med av största vikt att 

ämbetsmännen uppfyller sina plikter och dygder på ett föreskrivet korrekt 

sätt. Om ämbetsmännen är falska leder det till att även kungen framstår som 

falsk. Laurelius citerar ur Gamla testamentet "sådan som Tienaren är/ så är 

33 Matthiae (1658b), s. 103. 
34 Matthiae (1658b), s. 105. 
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ock Huusbonden" samt "Såsom en Regent är/ så äre ock hans Befalnings-

män".35 Goda män är alltså nödvändiga för kungens rykte och auktoritet. I 

de flesta fall är dock ämbetsmännen naturligt goda i och med att det blivit 

utvalda av kungen. Kungen skulle ju aldrig som Guds utvalde ha onda män

niskor vid sin sida. Likt kung David i Gamla Testamentet har de samtida 

kungarna inte plats i sitt hus för oärliga lögnare. Om så någon gång skulle 

vara fallet, är det ett verk av djävulen och ett straff orsakat av undersåtarnas 

synder.36 

Laurelius ställer även här upp fyra dygder vilka en ämbetsman ska leva upp 

till. Dessa är redlighet, herrans fruktan, sannfärdighet samt hat mot girighet. 

Det är således liknande dygder som dem kungen föreskrivs. Med redlighet 

menas uppriktighet. En ämbetsman ska vara ärlig och hålla sitt ord till under

såtarna. Med Herrans fruktan menas att ämbetsmannen aldrig får sätta något 

före Guds lag utan att han alltid måste ha den för ögonen. Den tredje dygden, 

sannfärdighet, innebär att tala sanning och hata orättvisa. Sanningen ska 

dessutom vara i enlighet med Guds visdoms sanning det vill säga de bud 

som Gud har givit människan. Dessa dygder ska strängt efterföljas. Annars 

kan det gå riktigt illa för ämbetsmannen då "Gudz Wrede och Hembd föro-

sakas aff hans Misshandel".37 

Den fjärde dygden är mer utförligt förklarad. Här är det girigheten som 

en ämbetsman ska ta avstånd ifrån. Det är viktigt att "hata Girugheetena/ eff-

ter som thenna Lasten är en Root til alt ondt".38 En ämbetsman får aldrig 

handla utifrån sitt eget bästa, utan ska sätta sina medmänniskor i främsta 

rummet. Vidare förkastas de ämbetsmän som tar emot mutor och de som 

kräver gentjänster i utbyte för sina tjänster. Sådana ämbetsmän handlar, en

ligt Laurelius, tvärtemot Guds vilja. En ämbetsman som däremot skyddar 

de fattigas rätt och som är rättvis och Gudsfruktande är exemplarisk och en 

Guds välsignelse. För en god ämbetsman ska upprätthållandet av dessa dygder 

vara belöning nog. Genom att kungen har dessa goda ämbetsmän i sin tjänst, 

ser undersåtarna ute i landet vilken god regent de fått sig tilldelade. Lugnet 

lägger sig då över landet.39 

35 Laurelius (1665), s. 33. 
36 Laurelius (1665), s. 67. 
37 Laurelius (1665), s. 72. 
38 Laurelius (1665), s. 73. 
39 Laurelius (1665), s. 73-74. 
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Vissa av kungens män har också till uppgift att agera som rådgivare. Om 

dessa säger Laurelius att de bör vara lärda, visa och förnuftiga män. Endast 

då kan de ge kungen goda råd. Laurelius lägger fram exempel på historiska 

kungar som misslyckats respektive lyckats som regenter. Gemensamt för de 

misslyckade var att de alla hade dåliga rådgivare. Det är dock svårt för kungen 

att välja rådgivare. Överallt finns dåliga människor som med sina ord smick

rar kungen men som med sina gärningar går tvärtemot hans befallningar. 

Trots riskerna med att omge sig med rådgivare, är de i många fall oumbär

liga. Laurelius räknar upp ett flertal olika situationer då kungen behöver råd. 

Det är till exempel vid beslut om skatteuttag, vid beslut om löner och när 

städer och slott ska befästas.40 

Slutligen framhålls flera skäl till vikten av att kungen främst ska bruka 

sina landsmän som ämbetsmän. Laurelius menar att det svårare att svika sina 

egna än främlingar. Dessutom framstår kungen i misstänkt dager om han 

inte litar på sitt eget folk, utan hämtar ämbetsmän från utlandet. Laurelius 

ställer frågan att då en infödd ämbetsman har "aff Naturen Kärleek til sitt egit 

Fädernesland/ huru kan tå en Fremmande sträfwa emot sin Natur/ och elska 

meer en annan Landzort än sin egen?"41 Alla som arbetar för andra än sina 

landsmän är alltså ytterst tvivelaktiga. En annan negativ följd av att bruka 

utländska ämbetsmän är att undersåtarna då känner att deras pengar ham

nar i utländska händer istället för att tillfalla fäderneslandet. Detta, menar 

Laurelius, leder till oro i regementet. Slutligen är infödda ämbetsmän att 

föredra då de inte vänder ryggen till vid motgångar. De stannar vid sin 

tjänst när de utländska vänder hem igen.42 

Sammanfattningsvis kan sägas att tilltalen om ämbetsmännen och deras 

plikter oftast handlar om ärlighet och rättvisa. De skulle även frukta Gud. 

Deras plikter och dygder är stort sett de samma som kungens. Det får sin 

naturliga förklaring i att ämbetsmännens roll var att fungera som kungens 

förlängda arm. Sådan ämbetsman, sådan kung. Tilltalen syftade förmodligen 

till att koppla samman ämbetsmännen med rättvisa och redlighet. De fram

ställdes helt enkelt som hederliga män som undersåtarna skulle kunna lita 

på. För att stärka banden än mer rekommenderades infödda män. Betoning

en på att hata girigheten visar på att det fanns en oro för just girighet bland 

40 Laurelius (1665), s. 90-93. 
41 Laurelius (1665), s. 94. 
42 Laurelius (1665), s. 93-95. 
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ämbetsmännen. Detta hänger sannolikt ihop med att ämbetsmännens yrke 

var att förvalta kronans tillgångar och till exempel bära upp skatter. När krig 

eller andra svårigheter drabbade landet hände det att ämbetsmännen inte 

fick ut sina löner. Då fanns risken att de skulle agera för egen vinnings skull 

och försnilla kronans eller allmogens tillgångar. Girighet var inget som kungen 

ville bli förknippad med. Det var ju hans rykte och legitimitet som stod på 

spel. Det är även intressant att vid beslut rörandes ekonomi ansågs kungen 

vara i behov av råd från ämbetsmännen. Här räckte det tydligen inte med 

att lita på Guds försyn. Dessa tilltal om rollen som rådgivare tyder på att 

ämbetsmännen hade en viss inverkan på kungens beslut. Åtminstone gavs 

det sken av att de kunde påverka besluten. På så sätt framstod avståndet 

mellan kungen och undersåtarna som kortare. Undersåtarna kunde genom 

ämbetsmannen, vilken de kom i personlig kontakt med, få sin röst hörd hos 

kungen. De problem och bekymmer ämbetsmännen stötte på ute bland 

undersåtarna framfördes genom ämbetsmannens råd till kungen. Förutom 

att vara kungens befallningsmän framställs de även som en förmedlande 

kanal uppåt i samhällshierarkin. 

Prästerna 

Det här kapitlet ska redogöra för frågan om hur prästerna behandlades. 

Vilka tilltal går att finna om dem, samt vilka var deras plikter och dygder? 

Liksom i kapitlet om ämbetsmännen har prästerna här lyfts ur kategorin un

dersåtar. Det är prästernas roll som kungens män och legitimeringen av 

deras plats i den sociala hierarkin som ska studeras. Av de fyra kategorier 

som denna undersökning fokuserar på, är prästerna de som upptar minst 

utrymme i texterna. De har i alla fall inte blivit tilldelade några egna stycken 

eller utläggningar. Detta gäller i synnerhet Matthiaes text. Vad detta beror 

på är svårt att besvara. Kanske var prästernas roll redan så självklar att den 

inte behövdes befästas i kungalegitimeringen. Deras sociala roll återskapades 

kanske ändå hela tiden genom de täta kontakter som förekom mellan präst

erna och allmogen. De, så att säga, legitimerade sig själva när de i egenskap 

av Guds män predikade. 

I vanlig ordning studeras tilltalen i Matthiass text först. I denna finns alltså 

inga särskilda stycken som behandlar prästerna, utan texten behandlar främst 

kungen och undersåtarna. Det finns ändå vissa tilltal vars syfte kan sägas 
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varit att placera prästerna i en viss legitim roll. Betoningen i dessa tilltal är 

inte på vilka dygder prästerna ska leva upp till, utan på vilka plikter de har. 

De plikter som prästerna kopplas samman med är dels, den något självklara, 

att förmedla och befästa religionen och dess utövning i landet och dels att, i 

egenskap av att vara belästa i Guds ord, vara kungens rådgivare. Matthiae 

nämner i samband med kungadygderna att en god regent måste till sin hjälp 

använda sig av predikoämbetet. Genom detta får kungen hjälp att förmedla 

den rätta läran och att avskaffa irrläror. Kyrkorna och skolorna bör därför få 

ett tillräckligt underhåll av staten, så att prästerna kan "plantera Gudachtig-

heeten i landet".43 Prästerna tillskrivs alltså här rollen som undersåtarnas 

lärare. De ska leda undersåtarna i rätt riktning, och med religionens hjälp för

klara undersåtarnas plats i samhället. Sett som ett ideologiskt tilltal är således 

prästernas funktion att legitimera samhällsordningen. 

När det gäller prästernas roll som rådgivare är det stundom svårt att skilja 

dem från ämbetsmännen. Det står i Matthiass text att kungen ska ta råd från 

andra när han utför sitt regemente. Bland flera andra nämns då präster. Att 

de är goda rådgivare stärker Matthias med att det i Gamla Testamentet står 

det beskrivet att Moses hade präster vid sin sida när han utsåg ämbetsmän. 

Det fanns således en lång tradition att kungen ska rådfråga prästerna i olika 

situationer.44 

Laurelius text har ett större omfång och är mer innehållsrik och detalje

rad. Här nämns prästerna litet oftare och deras roll som kungens män blir 

än tydligare. Det är dock i stort sätt samma plikter som framhålls av både 

Matthias och Laurelius det vill säga prästerna som undervisare och förmedlare 

samt som rådgivare. 

Enligt Laurelius är prästernas roll, ända sedan Moses dagar, att på kung

ens befallning lära ut Guds ord och upprätthålla en riktig gudstjänst. Det är 

dock inte endast undersåtarna som ska undervisas. Även kungen själv be

höver vägledning i Guds ord. Prästerna ska se till att kungen med kyrkans 

hjälp försvarar den rätta religionen och avvisar falska läror.45 Detta skulle 

kunna tolkas som ett inlägg i den förut nämnda konflikten mellan orto

doxin och unionismen. Vad Laurelius menar med den rätta religionen skulle 

då kunna vara ortodoxi. Det kan även tolkas som ett avståndstagande från 

43 Matthias (1658b), s. 101-102. 

44 Matthias (1658b), s. 103. 

45 Laurelius (1665), s. 30, 33-34, 37. 
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Kristinas konvertering och ett angrepp på katolicismen. Laurelius betonar 

senare i texten ytterligare en gång prästernas plikt att varna och undervisa 

undersåtarna i frågan om den rätta läran. Det är, skriver han, extra viktigt i 

dessa dagar, när religionen i många kungariken ute i Europa har blivit "an

tastat och förwirrat" och det är således av nöden att påpeka "huru wijda 

then rette och saliggörande wår Religion/ är affskild från then Papistiske och 

Calviniske".46 Hur man än tolkar dessa påståenden visar dem vilken roll 

prästerna tillskrevs i kungalegitimeringen. De försvarade och upprätthöll re

ligionen. Det var ett arbete som inte bara var av betydelse för själarnas fräls

ning, utan det uppfattades dessutom som nödvändigt för det gemensamma 

välståndet. 

En annan intressant detalj är att Laurelius ger ett exempel ur Gamla Tes

tamentet där det står att invånarna i Israel själva läste Guds ord i den heliga 

skriften. Som nämnts var Laurelius en av de första som krävde allmän läs

kunnighet. Här passar han på att införa det i legitimeringen som ett krav för 

att prästerna till fullo ska kunna frälsa folket. En del av ansvaret för sin egen 

frälsning och rikets välgång förflyttas därmed till undersåtarnas vilja och för

måga att lära sig läsa.47 

Laurelius påpekar även prästernas behov av ekonomiskt stöd från kung

en. För att kunna hålla efter kyrkor och skolor och bedriva undervisning be

hövs pengar. Vidare får inte prästernas uppehälle försummas. Att undervisa 

var ett lika viktigt som hårt och bekymmersamt arbete. Prästerna bör därför 

belönas med en skälig lön för sina mödor.48 

Slutligen behandlas prästernas roll som rådgivare åt kungen. Den funk

tionen ska de främst fylla vid utnämningar av ämbetsmän. Prästerna kan, 

enligt Laurelius, bedöma vilka män som lämpar sig för detta arbete och be

sitter de nödvändiga dygderna. Detta dels genom sin kunskap om Guds ord 

och vilja och dels för att de känner till hur tillståndet är ute i landet. Präst

erna har genom sin kontinuerliga kontakt med allmogen den information 

och insikt som behövs för att sätta rätt män på rätt plats.49 

En sammanfattning av de tilltal som berör prästerna visar att de fram

ställs främst som undervisare och upprätthållare av religionen samt kungliga 

46 Laurelius (1665), s. 82. 
47 Laurelius (1665), s. 40. 
48 Laurelius (1665), s. 59, 63. 
49 Laurelius (1665), s. 35, 70, 92. 
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rådgivare. Särskilt i Laurelius text ges prästerna uppgiften att för både kung 

och undersåtar predika den rätta religionen. De ideologiska tilltalen syftade 

således till att i undersåtarnas ögon ge prästerna funktionen av länk mellan 

Gud och människa. Genom att lyssna och lyda prästernas uppmaningar i 

predikningarna leddes undersåtarna bort från synden till välsignelse. I själva 

verket var ju prästerna även förmedlare av kungens befallningar. När dessa 

befallningar gavs en religiös dräkt fick de en helt annan framtoning. Präst

erna var alltså av stor vikt för kungen och hans legitimitet då de genom sin 

kontakt med allmogen kunde legitimera kungen och hans gärningar med 

hjälp av det religiösa budskapet. 

Undersåtarna 

I det här kapitlet ska frågan om hur undersåtarnas samhällspositioner och 

roller framställdes besvaras. Det handlar om vad sades till dem för att deras 

själv- och verklighetsbild skulle utformas efter och passa in i statens samhälls-

ideologi. Dessa tilltal var lika viktiga som de om kungen. För att kungen 

skulle uppfattas som legitim måste ju undersåtarna anse sig vara i behov av 

en kung. Deras roll måste formas till att vara längst ned i samhällshierarkin 

och därmed i behov av hjälp ovanifrån. Som fastslagits tidigare ingår alla i 

samhället, under kungen, i kategorin undersåtar. Detta gäller alltså även äm

betsmän och präster. Trots att dessa har ett särskilt förhållande till kungen i 

sina yrkesroller, var de alltjämt undersåtar. 

Det är på undersåtarna, och deras dygder och plikter, som Matthias lägger 

ned mest möda. Han har i sin text två stora stycken ägnade åt detta. Det ena 

behandlar vad undersåtarna bör önska en ny kung vid hans inträde. Det kan 

ses som ett tilltal om hur de ska se på kungen och hur de ska hjälpa honom i 

sitt regemente. Det andra stycket behandlar hur undersåtarna ska förhålla 

sig för att kungens regenttid ska bli rofylld och lugn och hur de ska undvika 

Guds straff. Detta kan ses som ett tilltal om hur de ska se på sig själva och 

sina plikter. 

Det som först av allt betonas av Matthise är att undersåtarna ska vara tack

samma för att Gud har givit dem en kung. Detta är en gåva ifrån Gud som 

sedan Gamla Testamentets tid har varit en välsignelse. Av omsorg för män

niskorna har Gud givit dem "the ena Davidem effter then andra/ then ena 
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Salomonem effter den andra".50 För att visa sin tacksamhet över denna kon

tinuerliga gudagåva bör undersåtarna vid varje ny kungs inträde lyckönska 

kungen. Även detta har gjorts sedan Salomons tid. Vid dennes inträde rådde 

det "stor frögd ... man blåste i Basuner och Pijper/ och alt folcket war ganska 

gladt".51 För att ytterligare stärka att detta är ett nödvändigt och riktigt sätt 

att handla hämtas exempel även ifrån grekiska tänkare. Det som undersåtarna 

ska önska kungen och riket är befästande av herrans fruktan, vishet och för

stånd, hälsa och sundhet, rikedom och härlighet i riket samt landets förkovran 

och förbättring. Undersåtarna ska också önska kungen goda råd och anslag, 

trogna tjänare och hörsamma undersåtar. Denna önskan är enligt Matthias 

den bästa gåvan en undersåte kan ge till kungen. Undersåtarna liknas vid 

Guds folk, vars gemensamma öde har lags i den nya kungens händer. Därför 

bör de gemensamt hjälpa kungen genom att lyckönska honom.52 

Undersåtarna ska alltså genom sina böner och önskningar stödja kungen. 

Matthia; staplar upp fyra anledningar till varför dessa böner och önskningar 

är så viktiga. För det första är det så att när det går kungen väl, går det även 

undersåtarna väl. Undersåtarna får alltså njuta av kungens framgångar. För 

det andra är kungens ämbete så svårt att det inte går att utföra utan Guds 

hjälp, vilken undersåtarna kan bidra till genom sina böner och önskningar. 

För det tredje krävs lyckönskningar i kampen mot Satan och hans anhang. 

Dessa är alla de falska män som försöker förvirra och försvåra kungens styre 

av landet. Med undersåtarnas böner om trogna män förhindras sådana falska 

män från att nästla sig in hos kungen. Slutligen, för det fjärde, är undersåt

arnas lyckönskningar nödvändiga för att förhindra att kungen felar. Kungen 

är ju trots allt också människa och kan, om Gud inte är med honom, begå 

misstag. I dessa fyra punkter kan man ana ett tilltal som syftar till att lägga 

ansvaret för rikets, kungens och deras eget väl på undersåtarna. Om något 

går fel i landet beror det på att undersåtarna inte bett till Gud i tillräcklig 

utsträckning. Dessutom leder deras fel eller synder till Guds straff, som så

ledes orsakas av undersåtarnas otillräcklighet.53 

Förutom att redogöra för vad en undersåte ska lyckönska sin kung, be

handlar Matthise också hur undersåtarna ska förhålla sig till kungen, det vill 

50 Matthise (1658b), s. 97. 

51 Matthias (1658b), s. 98. 

52 Matthis (1658b), s. 99. 
53 Matthias (1658b), s. 100. 
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säga vilka plikter de har. I likhet med lyckönskningarna är uppfyllandet av 

dessa plikter nödvändigt för rikets välgång. Undersåtarna ska, vilket här åter 

betonas, be för sin kung och förstå att denne är insatt av Gud. De ska även 

visa en underdånig lydnad till kungen. Vidare ska de ära och vörda kungen 

likt ett barn gör sina föräldrar. Denna ära och vördnad ska komma från 

hjärtat och inte vara en ytlig handling. Slutligen är det en ytterst viktig plikt 

att undersåtarna betalar sin skatt och skuld. I denna fråga svävar Matthias ut 

i en längre förklaring. Skatter tas upp av kungen i enighet med Guds lag. 

Därför ska de betalas utan gnäll och klagan. Den allt för ofta förekommande 

klagan är, enligt predikanten, helt onödig. Undersåtarna ska tänka på hur 

mycket gott kungen gör för medlen, istället för att som undersåtarna slösa 

bort dem. Om undersåtarna får bestämma själva över alla sina pengar går de 

till förgängliga ting och synder som till exempel, dryckenskap, frosseri och 

klädedräkter. Det är alltså av omsorg som kungen tar ut skatter. Det för

hindrar att synden får fäste i landet och att Guds straff drabbar invånarna.54 

Vänds blicken nu istället mot Laurelius text, framträder ett liknande 

mönster i tilltalen om undersåtarna. De beskrivs som underkastade dels Gud, 

som råder över allt, och dels kungen, som genom Gud styr på jorden. Alla 

människor är Guds barn och kungen har blivit tilldelad en fadersroll för att 

leda undersåtarna rätt. Utan kungens vakande öga skulle människlig fåfänga 

styra deras handlingar, då människan är oförmögen att behärska sig själv. 

Den ideale undersåten ska såväl frukta som älska kungen. Fruktan ska komma 

av att kungen straffar undersåtens fel och kärleken från att kungen beskyddar 

undersåten. Detta ideala förhållande förekom i Israel och krävs även nu för 

att allt ska gå väl. Som ett varnande exempel framhålls de olyckor som drab

bade det israeliska folkets när detta ideala förhållande inte förekom.55 

När det gäller undersåtarnas dygder är dessa de samma som de som gäller 

för kungen. Kungen utgjorde ju det goda exemplet som undersåten skulle 

försöka att efterlikna. De kungliga dygderna kan i själva verket även sägas 

vara en uppräkning av de dygder som fordras av undersåtarna. Skillnaden 

mellan kungen och undersåtarna är dock att de senare aldrig till fullo kan leva 

upp till dessa dygder. De dras ständigt till synden. Det är på grund av denna 

brist hos undersåtarna som Guds straff drar över jorden. När undersåtarna 

54 Matthiae (1658b), s. 104-105. 
55 Laurelius (1665), s. 6—8, 13-14. 
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inte fruktar och förlitar sig på Gud "så skoler I aff swärd förtärde warda" 

men om folket likt Israel följer Guds vägar så ska Gud "snart niderläggia 

theras Fiender/ och Wända mina hand emot theras Mootståndare".56 Även i 

Laurelius text förläggs alltså ansvaret för rikets och dess invånares väl i 

undersåtarnas egna händer. Undersåtarna har fått alla förutsättningar för att 

uppfylla vad som fordras av dem. De har Guds kärlek och omsorg och de 

har en kung som är vis och leder dem rätt. Om de trots detta inte lyckas leva 

efter Guds lag, utan envisas med att synda, ska de veta att Guds straff kommer 

att drabba dem. Detta betonas med hjälp av ett exempel från Gamla Testa

mentet, där en profet talar till Israels folk: 

Herren hafwer Orsak at straffa them som i Landena boo. Ty thet är ingen 
Trooheet/ ingen Kärleek/ intet Gudz Ord i Landena/ uthan Gudz hädelse/ 
Lögn/ Mord/ Stöld och Hoor hafwa fått öfwerhandena ... Therföre skal 
landet stå jemmerligha/ och allom Inbyggiarom illa gå.57 

Återigen framhålls Israels historia som ett varnande exempel. Det enda som 

kan göras för att slippa detta straff är att bekänna sina synder och bättra sig. 

Genom att lyda kungen och utföra de plikter som de blivit tilldelade kan 

undersåtarna bevisa sitt goda uppsåt.58 

Även barmhärtighet och ärlighet betonas av Laurelius som dygder för 

undersåtarna. De ska enligt Guds bud älska sin nästa och efter de medel de 

har att tillgå hjälpa sina medmänniskor. Girighet är en synd även för dem. 

De får inte heller utnyttja någon för sin egen vinnings skull, utan ska arbeta 

för det gemensamma bästa. Kungen är satt att vaka över att dessa dygder upp

rätthålls. Utan honom skulle undersåtarna genom sin girighet förfalla och 

dra Guds straff över sig.59 

Sammanfattningsvis kan sägas att undersåtarna i tilltalen framställs som i 

behov av att ledas rätt, både moraliskt och i religionen. Detta gör kungen 

och hans män. I utbyte mot denna gudagåva ska undersåtarna visa sin tack

samhet, både till Gud och till kungen. Tacksamheten ska dessutom inte vara 

ytlig utan komma från hjärtat. Undersåtarna tacksamhet ska yttra sig i böner 

och önskningar om välfärd samt försök att leva upp till samma dygder som 

56 Laurelius (1665), s. 42. 
57 Laurelius (1665), s. 43-44. 
58 Laurelius (1665), s. 44, 51-52. 
59 Laurelius (1665), s. 56, 88-89. 

164 



kungen. Undersåtarna är dock, till skillnad från kungen, dömda att miss

lyckas. De är och förblir syndare. Därför drar de Guds straff över sig själva och 

sitt land. De gånger som lugn råder beror det på att kungen har lyckats leda 

dem rätt. Man kan säga att de ideologiska tilltalen framställer undersåtarna 

som bristfälliga och syndande människor i behov av vägledning. Tilltalet 

framställer också undersåtarna såsom stående i ständig tacksamhetsskuld till 

kungen. Undersåtarna binds samman av att tilltalas som Guds folk eller 

Guds barn. De har ingått ett förbund med Herren i likhet med Israels folk i 

Gamla Testamentet. Judarnas misstag och olyckor tas upp som varnande 

exempel på vad som sker om förbundet med Gud bryts. Undersåtarna är 

även ansvariga för den allmänna välfärden. När de lever i enighet med Guds 

lag kan riket njuta av Guds välsignelse men om synden får ta överhanden, 

vilket den förr eller senare gör, drabbas riket av Guds straff. Det är tydligt 

att de ideologiska tilltalen om undersåtarna syftade att lägga alla olyckor på 

undersåtarnas ansvar. Eftersom de var syndare och bristfälliga var det deras 

fel om rikets välfärd byttes mot Guds straff. 
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