


Segern vid Narva - en gudagåva 

Sylvia Ullberg 

Frågor och upplägg 

År 1699 fyllde Sveriges konung, Karl XII, sjutton år. Samma år gick Sachsen, 

Danmark och Ryssland samman i en koalition mot det svenska stormakts

väldet, vilket kom att innebära upptakten till stora nordiska kriget (1700-

1721). I februari 1700 anföll sachsiska trupper Livland och inte lång tid 

därefter gick Danmark till angrepp mot Sveriges bundsförvant hertigdömet 

Holstein-Gottorp. På hösten inledde också ryssarna en belägring av staden 

Narva. 

Efter att först ha avvärjt hotet från Danmark vände sig Karl XII mot 

Sachsen, men då det kom till hans kännedom att Ryssland brutit freden 

ändrades planerna och Karl XII gick i stället till angrepp på den ryske tsaren. 

Peter den stores armé besegrades av svenskarna vid Narva den 20 november 

1700.1 

Slaget vid Narva är Karl XII:s mest berömda seger. De svenska soldaterna 

som uppgick till omkring 11 000 man överraskade ryssarna som kan ha varit 

runt 35 000 till antal. Stor hjälp torde de ha haft av den snöyra som rådde 

vid tillfället. Enligt svenska uppgifter förlorade ryssarna 18 000 man i slaget 

medan de svenska förlusterna uppgick till cirka 2 000 varav omkring 600 

stupade.2 

Den här uppsatsens är en studie av politisk propaganda i religiös skepnad. 

Valet av ämne har fallit på en tacksägelsepredikan som hölls av kyrkoherde 

Simon Isogaeus i Klara kyrka den 5 februari 1701. En dag som av Karl XII 

hade utropats till allmän tacksägelsedag i hela riket med anledning av segern 

vid Narva. Denna predikan har mig veterligt inte studerats i detalj tidigare. 

1 Jonasson, Gustav, "Slaget vid Narva", i: Carlsson, SJ Rosén (red.), J. Den svenska 
historien, Bd 8 (Stockholm 1997), s. 36f. 
2 Jonasson (1997), s. 37E 
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Undersökningen utgår ifrån tesen att predikningar var ett effektivt medel 

för att påverka människors tänkande. Via gudstjänsterna kunde kungen nå 

ut till i stort sett samtliga undersåtar med sitt budskap om nödvändigheten 

av fortsatt krig.3 Genom att betrakta kyrkan som ett verktyg för att upprätt

hålla krigsansträngningarna kan jag ställa följande frågor till Isogaeus prediko-

text: Varför krigade man? Varför hade man vunnit denna stora seger? 

Uppsatsens inleds med en kort beskrivning av relationen mellan den en

väldiga kungamakten och kyrkan med sin luthersk-ortodoxa lära. Därefter 

följer en presentation av Simon Isogaeus, mannen bakom den text som är 

föremål för uppsatsen. Därpå följer några ord om texten, och om analys

perspektivet. Resten av uppsatsen består av själva analysen. 

Kungamakt, kyrka och festligheter 

Predikotillfällena var tveklöst de situationer då statsmakten hade störst möj

lighet att nå ut med sitt budskap. De kungliga förordningarna lästes upp från 

predikstolarna eftersom de därifrån fick störst spridning. Predikningarna 

framfördes muntligt varför de kunde förstås av alla. De var det medium som 

nådde ut till samtliga invånare i en tid då läskunnigheten var begränsad och 

regelbundet utkommande tidningar saknades. Det var inte ovanligt att ohör

samma församlingsbor dömdes till kyrkoplikt.4 

Renlärigheten var fundamental i den luthersk-ortodoxa läran som grun

dade sig på Mose lag och dekalogen. Förbundet mellan Gud och hans folk 

förutsatte att man levde i enlighet med de tio budorden. Ohörsamhet med

förde Guds straff och det gick illa för landet — Gud straffade kollektivt — och 

för att häva straffdomen måste folket omvända sig och göra bot för sina syn

der, eftersom Gud lovat att då visa dem sin nåd. Prästernas roll var att se till 

att budorden efterlevdes. Strävan var att åstadkomma social disciplin.5 

3 Ericsson, Peter, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet 

(Uppsala 2002), s.19. 
4 Pleijel, Hilding, "Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism", i: (red.) 
Holmquist, H./ Pleijel, H., Svenska kyrkans historia 1680-1/72, Bd 5 (Stockholm 1935), 
s. 5>2ff; Snickare, Mårten, Enväldets riter. Kungliga fester och ceremonier i gestaltning 
av Nicodemus Tessin den yngre (Stockholm 1999), s. 155; Ericsson (2002), s. 19, 8of; 
5 Ekedahl, Nils, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst 
(Uppsala 1999), s. 17,19, 21; Ericsson (2002), s. 91. 
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Under det karolinska enväldet uttrycktes det tydligt att kungen genom 

sin ställning var kyrkans överhuvud. Hans makt var absolut och prästerna 

ägde i sin yrkesroll inga rättigheter utöver de som givits dem av kungen. Där

emot hade de skyldigheter. Biskoparna skulle enligt kyrkolagen kontrollera 

församlingsbornas kunskaper genom att företa visitationsresor i stiftet. För

utom katekeskunskaperna skulle närvaron vid gudstjänsterna kontrolleras. 

Även prostarna var ålagda att göra årliga visitationer och sockenprästerna för

väntades besöka församlingsborna i hemmen för att hålla husförhör, en verk

samhet som började protokollföras under tiden för stora nordiska kriget. Gi

vetvis skulle prästerna också predika i kyrkan och framstå som moraliska 

föredömen. Dessutom hade de i uppdrag att höja intresset för kristendoms

undervisningen hos landsbygdens barn och ungdom. Själva undervisningen 

överläts dock oftast till klockaren. Sammanfattningsvis var prästerskapet den 

karolinska statens funktionärer. Så även kyrkoherde Isogaeus då han vid 

tacksägelsefirandet av segern vid Narva predikade i Klara kyrka.6 

Den här undersökta predikan hölls alltså på en tacksägelsedag. En sådan 

hade samma karaktär som de bönedagar, vilka hade utlysts redan under 

reformationstiden. Gustav Vasa skapade då en tradition av påbjudet firande 

av särskilda bot- och bönedagar i hela riket. Under stormaktstiden utvecklades 

bönedagarna till årliga arbetsfria helgdagar och benämndes storbönedagar.7 

Storbönedagarna skulle präglas av allvarlig botstämning och firandet omgär

dades av stränga bestämmelser som upprepades i de årliga bönedagsplakaten. 

Gustav II Adolf utfärdade det första plakatet 1612 och sedan dess kom de att 

distribueras i avsikt att läsas upp i rikets alla kyrkor. Förutom anvisningarna 

om hur de riksomfattande bönedagar skulle firas gavs det direktiv över vilka 

bibeltexter som skulle användas i en gammaltestamentlig tolkning av det 

politiska läget. De utvalda bibeltexterna föreskrev dessutom vad predikan 

skulle handla om. Under den karolinska epoken utfärdades bönedagsplakaten 

av konungen själv, eller åtminstone i dennes namn.8 

Bönedagsplakaten angav i regel en utförlig motivering om varför böne

dagarna skulle firas. Att utebli från firandet utan att redovisa giltiga skäl med

förde böter. Utgångspunkten var genomgående vedergällningstanken som 

6 Pleijel (1935), s. ioof; Ekedahl (1999), s. 51; Ericsson (2002), s. 
7 Malmstedt, Göran, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt 

år i Sverige 1500—1800 (Göteborg 1994), s. 81, 95ff. 
8 Malmstedt (1994), s. 99; Ekedahl (1999), s. i8ff; Ericsson (2002), s. 19, 97f, 116. 
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lärde att Gud kunde hemsöka landet med straff i form av hungersnöd, pest 

eller krig. Rikets välstånd var därför avhängigt folkets förhållande till Gud. 

Plakaten omtalar oftast de synder som föranlett Guds straffdom i allmänna 

ordalag men följande påstås dock explicit ha förorsakat hans vrede: högfärd, 

överflöd, eder, frosseri, girighet, lösaktighet, förtryck av de fattiga, samt kall

sinnighet inför predikan. Det var också brukligt att man i bönedagsplakaten 

framhöll hur folket drabbats av Guds rättmätiga straff men att de samtidigt 

erhållit hans bistånd och nåd. Plakaten uppmanade således både till botgö

ring och till tacksägelse. Även tillståndet ute i världen kommenterades. Ut

formningen av bönedagsplakaten följde vanligen ett givet mönster, dock 

med ett tidsaktuellt och självständigt innehåll. Sålunda fokuserade man un

der stora nordiska kriget främst på utvecklingen av detta. Texterna tendera

de under krigsåren att bli allt mer kortfattade. Förutom bönedagsplakaten 

utfärdades plakat som kungjorde olika former av extraordinarie bot- eller 

tacksägelsedagar vilka vanligen firades på söndagar eller på någon av kyrko

årets ordinarie helgdagar.9 Den 5 februari 1701 var en sådan allmän tack

sägelsedag, utropad av konungen att firas i hela riket. 

Det var emellertid inte bara prästerskapet som mobiliserades för att mani

festera den stora segern. Den blev också föremål för konstnärliga gestalt

ningar i hela riket och den officiella ideologin förmedlades med konstens 

hjälp, i form av hyllningsdikter, sånger och bilder som mångfaldigades och 

spreds. Paralleller drogs mellan svenskarnas seger och händelserna i Gamla 

Testamentet, och mellan Karl XII och den romerska antikens kejsare. För 

arrangemanget av själva festligheterna - enväldets sista riktigt betydande eve

nemang - ansvarade arkitekten och hovmarskalken Nicodemus Tessin d.y.10 

Tacksägelsedagen den 5 februari 1701 firades som en kristenhetens och 

rättfärdighetens triumf över sveket och trolösheten. Hela riket deltog i fest

ligheterna och tacksägelsegudstjänster hölls på liknande sätt runt om i landets 

alla kyrkor. Isogaeus uppmanade i sin predikan till måttfullhet och efter

tanke. Mårten Snickare har påpekar att kyrkobesökarna borde ha haft all an

ledning att känna sig kluvna. Samtidigt med uppmaningarna till återhåll

samhet mötte de, när de trädde ut ur kyrkan, en yttre prakt i form av ut

smyckningar, illuminationer, saluter och skådespel. Enligt Snickare kan man 

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

10 Snickare (1999), s. 29,149,153, i$6ff. 
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ana en polarisering som är grundläggande för förståelsen av tiden, motsätt

ningen mellan den lutherska ortodoxins askes och behovet av att manifes

tera stormaktens militära framgångar.11 

Nyheten om segern vid Narva nådde Stockholm den 5 december och två 

månader senare, den 5 februari 1701, hölls den storslagna tacksägelsefesten. 

Då kungen själv var frånvarande var det kungafamiljen som fick ta emot 

hyllningarna. Tessin ledsagade personligen runt kungligheterna i staden för 

att beskåda de illuminationer som iordningställts med anledning av segern. 

Första anhalten var Brunkeberg där man låtit uppföra en pyramid av svart 

papp med alla fyra sidorna täckta av latinska inskriptioner. Inuti pyramiden 

hade man placerat 2 500 tranlampor. Bokstäverna var transparenta vilket 

gjorde att texten kom att bli lysande och synlig över stora delar av Stockholm. 

Den som var kunnig i latin kunde, i den mörka februarikvällen, läsa om hur 

Karl XII i likhet med Julius Caesar besegrat fienden, och att det var med 

Guds hjälp som den ryske tsaren fördrivits från Narva.12 

Efter besöket på Brunkeberg förde Tessin de kungliga till Riddarholmen 

där man klätt en trästomme med linneväv. På duken fanns olika arkitektur

element och andra utsmyckningar avbildade. Skulpturer och inskriptioner 

var transparenta och upplystes inifrån av 1 000 lampor. Bland annat förekom 

en allegorisk framställning av Karl XII klädd som en romersk fältherre.13 

Slottsbacken var smyckad med två kontrasterande illuminationer. Den 

ena föreställde återigen kungen, triumferande i antik skepnad, drygt fyra 

meter hög. Hela illuminationen var tolv meter. Den andra föreställde jätten 

Tithyus som får sin lever sönderhackad av gamar, en allegori för Peter den 

store. De båda motiven visades aldrig samtidigt. Med hjälp av en sinnrik be

lysningsanordning växlades de varje halvtimme så att kontrasten mellan seg

rare och förlorare blev uppenbar för vem som helst.14 

Beskrivna exempel visar på hur påkostade de arrangemang som prydde 

Stockholm under tacksägelsedagen kunde vara. Det fanns många flera.15 

11 Snickare (1999), s. 151, i5jf. 
12 Snickare (1999), s. 157^ 
13 Snickare (1999), s. I59f. 
14 Snickare (1999), s. iÖ3ff. 
15 Snickare (1999), s. 166. 
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Simon Isogaeus 

Simon Isogaeus föddes 1643 i Stockholm. Han var son till Peder Pedersson 

Rask, bokhållare vid Danviks hospital i Stockholm, och dennes hustru Sara 

Simonsdotter Nauclerus. Modern gifte sedermera om sig med komministern i 

Skinnskatteberg och sonen upptog då dennes namn. Efter studier vid uni

versiteten i Uppsala och Lund prästvigdes Isogaeus 1675 och gick i tjänst hos 

riksamiralen Gustav Otto Stenbock. Året därpå avlade han magisterexamen 

vid Uppsala universitet och 1678 blev han regementspastor vid Livgardet. 

Under ett drygt år fungerade han som legationspredikant vid Nils Bielkes 

ambassad till Frankrike och 1682 utnämndes han till extra ordinarie hov

predikant och två år senare till ordinarie, då han också avgick som regements

pastor. Isogaeus tillträdde 1693 som kyrkoherde i Klara och S:t Olof försam

ling i Stockholm. Samma år tog han också plats som assessor i stadens kon

sistorium. Riksdagsman och ledamot av sekreta utskottet blev han 1697.16 

Med en sådan gedigen meritförteckning är det uppenbart att Isogaeus till

hörde eliten inom det svenska prästerskapet. 

Simon Isogaeus var gift med Catharina Thun. Tillsammans med sin 

hustru fick han nio barn. Tre av barnen är kända vid namn, tre döttrar, var

av den äldsta bar det kungliga namnet Ulrika Eleonora. Ett antagande är att 

flickan fått sitt namn efter Karl XI:s hustru Ulrika Eleonora (sedermera d.ä.) 

då Isogaeus såsom hovpredikant kommit att stå drottningen nära.17 

Isogaeus stora arbete framför andra är C ar la Seger-Skiöld. Verket är ett 

slags krigsspegel efter utländsk förebild och ger en god inblick i den för

kunnelse som tidens prästerskap förmedlade i frågor rörande krig och fred; 

hur krig uppstår, huruvida krig är rättmätiga eller ej och hur krig kan påbör

jas, utföras och lyckligen avslutas på ett sådant sätt att både befälet och de 

underlydande kan dö saliga. Isogaeus tog sig an arbetet med skriften på Karl 

XI:s befallning och det med så stor grundlighet att han aldrig fullföljde de 

storslagna planerna. Vid hans död 1709 var verket på över 1 400 sidor ännu 

inte färdigställt. Carla Seger-Skiöld utkom först 1714 och beskriver på vissa 

16 Hellström, Gunnar, Stockholms stads herdaminne. (Stockholm 1951), s. 3i7f. 
17 Hellström (1951), s. 317^ Normann, Carl-E., "Isogaeus, Simon", Svenskt biografiskt 
lexikon, s. 53f. 
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ställen Karl XI såsom fortfarande varande i livet, samtidigt som notiser om 

Karl XII:s krig, segrar, gudsfruktan och tapperhet återges.18 

Metod och material 

Isogaeus tacksägelsepredikan hölls, som sagt, den 5 februari år 1701 i Klara 

kyrka, och den var ett av de inslag som förekom i festligheterna som anord

nades med anledning av segern vid Narva. Predikan ifråga har beskrivits 

som ett av de mest välformulerade uttrycken för tidens officiella uppfattning 

av Gud, kungamakten och kriget.19 

Textens omfång gör att man kan förutsätta att den var avsedd att tryckas 

redan vid nedtecknandet. Den omfattar etthundratjugo sidor av ungefärligt 

Aj-format och är försedd med marginalnoter som hänvisar till olika bibel

ställen. 

I den av kungen utfärdade förordningen om tacksägelsedagen fastslås 

vilken text som ska ligga till grund för dagens högmässopredikan i rikets alla 

kyrkor. Det var kung Davids psalm nummer 21, vers 8 till 14, som lyder på 

följande vis: 

Konungen hoppas uppå HErran/ och skall genom thens högstas Godhet fast 
blifwa. 9. Tin Hand skall finna alla tina Fiender/ Tin högra Hand skalt 
finna them som Tig hata. 10. Tu skalt göra them såsom en glödande Ugn/ när 
tu ther till seer: HErren skall upsluka them i sine wrede/ Elden skall upfräta 
them. 11. Theras Frukt skall tu förgiöra utaf Jordenne/ och theras Säd ifrån 
Menniskors Barn. 12. Ty the tänkte at göra Tig ondt/ och togo the Råd före/ 
om the icke fullborda kunde. 13. Ty Tu skalt göra them til Skuldror/ medh 
Tina stränger skall Tu emot theras Anleten skiuta. 14. HErre upphög Tig i 
tijne Krafft/ så willie wij siunga ock lofwa tine Macht.20 

18 Normann, Carl-E., Prästerskapet och det karolinska enväldet. Studier över det svenska 
prästerskapets statsuppfattning under stormaktstidens slutskede (Stockholm 1948), s. 
i7iff. 
19 Snickare (1999), s. 155. 
20 Även vilka texter som skulle brukas i ottesången och aftonsången var reglerat från 
högsta ort. Texter af Kongl. May.t Förordnade/ Till Den Allmänne ock Solenne Loff-
ock Tacksäijelse-Dagen/ Som åhr 1701 den 5 Februarij, öfver hela Sweriges Rijke/ och des 
underliggiande Provincier hållas skall/ För Den underbara ock Oförlijknelige Sägeri 
Hwar med HErren Sebaoth Anno iyoo den 20 Novembris nådeligen wälsignat Kongl. 
May.t och des rättmätige Wapnl Emot des trolöse Fiende CZAREN af MOSCOU, 
årstrycket. 
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I själva predikan framhåller Isogaeus att samma psalm hade använts vid Karl 

XII:s kröning då majestätet "antog Regementet i en wälsignad stund och 

satte sig på sin Kongl Thron".21 

Isogaeus tacksägelsepredikan utgör alltså uppsatsens empiriska material. 

Teori och metod utgår från Peter Ericssons begrepp ideologiska tilltal. Till 

skillnad från Ericsson, som främst undersöker hur det ideologiska tilltalet 

formulerades i en tid då krigslyckan vänt, det vill säga efter Poltava 1709, så 

är det här en studie av hur tilltalet tog sig ut i en tid av framgång. Det förut

sätts då att överheten använde språket för att forma undersåtarnas tänkande 

och att det var människors uppfattning om sig själva som en del av den 

luthersk-evangeliska gemenskapen som angav förutsättningarna. I det ideo

logiska tilltalet ligger således en medveten strävan att påverka.22 När det gäller 

predikningar så är det uppenbart att det ideologiska tilltalet är av religiös art. 

Den aktuella predikan kan därför hänföras till en kategori som Ericsson be

nämner religiöst tilltal, vilket alltså utgjorde ett av flera möjliga sätt att på

verka åhörarna. 

Ur predikotexten har fyra analytiska kategorier härletts. Under kategorin 

Guds Folk studeras det tilltal som syftar till att förklara det svenska folkets 

speciella förhållande till Gud. Nästa rubrik, Konungen, utgör den kategori 

där Isogaeus klargör kungens roll. Det sker både i allmänna ordalag och spe

cifikt för Karl XII, hans ansvar och skyldigheter gentemot folket, riket och 

Gud. Och omvänt, här framställs också folkets trohet mot sin konung. 

Kategorin Fienden beskriver vem svenskarna krigar mot och varför. I kate

gorin Segern av Guds Nåd förklaras varför man besegrat denne fiende. 

Guds Folk 

Isogaeus inleder sin predikan med att berätta om hur Guds folk övervunnit 

amalekiterna, mer genom att be än genom att slåss mot dem, och att deras 

21 Isogaeus, Simon, Med Gudz Hielp/ En Segrande Hielte Kung CARL Then Tolffte 
[...JOfwer sin Högmodige Fiende ZAR PETER [...] På then Allmänne Tacksäijelse 
Dagen/ som skedde öfiver thenna Härlige Seger i hela Sweriges Rijke/ och i Sanct. Clara 
Församling then $ Feb. IJOI. Skådad och förestäld I een Tacksäijelse-Predikan (Stockholm 
1701) § VII. Det här använda exemplaret av skriften finns i Kungliga Bibliotekets 
samlingar. 
22 Ericsson (2002), s. 16. 
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ledare Moses därefter fick i befallning av Gud att teckna ned händelsen så 

att efterkommande generationer aldrig skulle glömma den stora Guds väl

gärning som vederfarits dem. Moses lydde uppmaningen och byggde även 

ett altare för att tacka den enda sanna och allsmäktige guden som givit honom 

sitt beskydd. Gud hade fört huvudbaneret i drabbningen och angripit israe

liternas fiender. Ett underverk hade skett och gudsfolket stod nu i tacksam

hetsskuld till sin välgörare.23 

Nu vänder sig Isogaeus direkt till "Hela Sweriges trogna Undersåtare: Alla 

thenna Hufwud Stadens redelige Inwånare: Alla thenna St Clara Församlings 

Christelige Åhörare" som sedan en tid svävat mellan hopp och fruktan.24 Han 

fortsätter med att likna åhörarna vid ett skepp som kastas omkring på det 

brusande havet. Ett "olyckones Owäder" har häftigt begynt att storma över 

huvudet på svenska folket. Riket är anfallet av gruvliga och nästan omänsk

liga fiender som med list och bedrägeri, med härjande och brännande, med 

plundrande och skändande, med mördande och dödande skövlat allt som 

kommit i deras väg. Emellertid hade man i denna bedrövliga tid, såsom 

nöden krävde och i enlighet med sin högsta skyldighet tagit sin tillflykt till 

den ende som var mäktig att hjälpa dem - Gud, den himmelske fadern. De 

hade tagit till det bästa av nödvärn — Bönen. Folket hade bett för konungen, 

krigsmakten och fäderneslandet. I sin stora ångest hade de åkallat Israels Gud 

och bett att han skulle visa dem sin nåd och inte se till fädernas missgärningar; 

i förtröstan hade de bett om att Herren skulle straffa fienden. De hade bett 

om rättvisa för oförrätter och om hjälp mot de våldsverkare som stod efter 

deras själar utan någon som helst respekt för Gud.25 Visserligen bekände sig 

ryssarna till Kristus, men inte till den sanna läran - de var inte lutheraner. 

Men många hade också tvivlat. Isogaeus fortsätter med påståendet att 

Guds barn samtidigt är stora syndare som han många gånger haft anledning 

att näpsa, men till ingen nytta. Och att Gud därför utsått sitt mordsvärd, 

svärdet som klingar så att alla hjärtan förskräckas. "Ack huru bläncher thet/ 

och hugger åstad til slachtning" mässar predikanten.26 Men i stället för att 

även denna gång straffa sitt folk efter förtjänst så hade Gud nu visat dem en 

23 Isogaeus (1701), Inledningen, s. 3-6. Fortsättningsvis kommer jag att hänvisa till 
textens paragrafnummer. 
24 Isogaeus (1701), § I. 
25 Isogaeus (1701), § II. 
26 Isogaeus (1701), § III. 
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oförmodad nåd. Därför uppmanar Isogaeus de som tvivlat att nu ska komma 

samman i Guds hus för att med glädje och fröjd fira tacksägelsedagen. Fien

den är störtad och förödmjukad och alla, till och med fienden själv, måste 

inse att detta är Guds gärning.27 Det hade alltså hänt igen; precis som Moses 

och israeliterna hade Karl XII och hans män erhållit Guds hjälp i sin kamp 

med fienden och därför stod nu även folket i tacksamhetsskuld till Gud. 

Trots sina synder, och trots att många tvivlat, hade de blivit bönhörda. 

Karl XII hade också - precis som Moses - velat tacka Gud, varför han 

utropat en allmän tacksägelsedag i hela riket. Denna stora och oförmodade 

seger skulle firas i enlighet med förfädernas exempel. Precis som Guds folk 

hade gjort, och gudfruktiga potentater genom tiderna, skulle nu också det 

svenska folket fira segern med en tacksägelsefest. Kung David hade tackat 

den högste genom sina visor, och den fromme kejsaren Theodosius hade, 

när han nåddes av budskapet att hans här besegrat den tyrann som traktade 

efter hans krona, tågat till kyrkan för att tillsammans med folket tacka Gud 

med sin glädjesång. I vårt fädernesland, fortsätter Isogaeus, så hölls det på 

Gustav II Adolfs tid åtskilliga tacksägelsedagar för att fira de härliga segrar

na mot "the Pohler/ Ryssen/ och Påfweska Ligan." Och i mannaminne fanns 

fortfarande de tacksägelsefester som firades med anledning av Karl Gustavs 

namnkunniga seger i Warszawa. Men med ännu större tydlighet minns man 

Karl XI:s segrar vid Halmstad, Lund och Landskrona. Och nu senast, är det 

den regerande konungen som fått erfara Guds nåd och därför ska, som all

tid, hans seger firas med en tacksägelsefest. Ty Herren har gjort stora ting 

med oss, säger Isogaeus.28 Genom att nämna förfäderna fastslår Isogaeus att 

det finns ett samband mellan Sveriges folk och israeliterna, liksom mellan 

svenska kungar och Moses eller kristna romerska kejsare. 

Isogaeus fortsätter med att tolka kung Davids ord i psalmen som handlar 

om "Gudz Smorda Christo JEsu; Til wår Allernådigste Konung/ som är en 

HErrans Smorda; En Jordisk Gudh som står i Gudz ställe på Jordene".29 Karl 

XII hade förlitat sig på Herren och enligt Isogaeus är det sådana krigsmän 

som Gud älskar. För sådana strider Gud, säger han, och sänder dem sina 

änglar, såsom för Josua och Juda Maccabeo.30 

27 Isogaeus (1701), § IV. 
28 Isogaeus (1701), § VI, VII. 
29 Isogaeus (1701), § IX. 
30 Isogaeus (1701), § VIII, XV. 
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Guds män har alltid övervunnit sina fiender och behållit segern. Med 

Herrens hjälp förgjordes Farao och det var med Guds hjälp som David slog 

Goliat. Isogaeus fortsätter sin utläggning genom att förklara att Herren är 

med Sveriges invånare och att Gud fortfarande befinner sig "i sitt Zion/ på 

sitt Helga Berg/ ibland sitt Folck".31 När man är nära att ge upp måste man 

påminna sig att Gud alltid har hämnats sitt utvalda folk. Gud dömer rättvist 

och ser till att fienden får sitt straff.32 

Men tu Swänske Israel/ min tienare/ Jacob then Jagh uthwaldt hafwer/ Tu 
Abrahams mins wäns Sädh; then jagh styrckt hafwer alt ifrån Werldens ända/ 
[,..]och sade til tigh: Tu skalt wara min tienare: ty jagh uthkorar tigh/ och 
bortkastar tigh icke. [—] The män som medh tigh tijfwa/ skola warda såsom 
intet/ och the män/ som emot tigh strijda/ skola få en ända.33 

Då man försöker sig på att tolka vad Isogaeus säger så blir man strax varse 

att han, liksom andra samtida predikanter, influerats av föreställningen om 

Sverige som ett nytt Israel.34 Israeliterna, det gammaltestamentliga gudsfolket, 
stod i tacksamhetsskuld till Gud eftersom de bett om hans hjälp och blivit 

bönhörda. Det svenska folket hade nu upplevt samma sak och var därför det 

nutida Guds folk; "wij i thet Nya Testamentet" predikar Isogaeus.35 

Moses fick i uppdrag av Gud att nedteckna hur segern över amalekiterna 

gått till, Guds underverk skulle inte få falla i glömska, och efter slaget vid 

Narva kände sig Karl XII föranledd att göra likadant. Därför skickade han 

hem sin relation av händelsen, säger Isogaeus. På så vis ges kungens strävan 

att sprida bilden av sig själv som en stridbar segerherre en biblisk förebild. 

Syftet med Isogaeus ideologiska tilltal är att sprida uppfattningen att 

segern vid Narva skedde med Guds hjälp och att denna oförmodade seger är 

beviset för det rättfärdiga i svenskarnas kamp, men att de samtidigt är skyl

diga Gud sitt tack. Precis som Moses och israeliterna hade Karl XII och hans 

undersåtar blivit bönhörda. Trots att de syndat och trots att många av dem 

tvivlat hade Gud slutligen visat svenskarna sin nåd. Isogaeus smickrar sin 

publik. Han vill få åhörarna att känna sig utvalda genom att knyta samman 

31 Isogaeus (1701), § XXXX. 
32 Isogaeus (1701), § XXXX, XXXIII. 
33 Isogaeus (1701), § LV, citat av Jesaja 41:8, 9, 11. 
34 Ekedahl (1999), passim, särskilt s. 213-223; Ericsson (2002), s. 124-132. 
35 Isogaeus (1701), § XLV. 
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svenska folket med det gammaltestamentliga gudsfolket och deras konung 

med Moses och kristna romerska kejsare. 

Konungen 

Isogaeus beskriver konungens ämbete som både svårt och farligt: 

Konungens Stånd och Embete/ som thet är thet högsta i Werlden; så är thet 
och thet swåraste och farligste. Andra Ståndz Personer föresee mehrendeels 
någras nytta med sitt Embete; Konungar måste söria allas wälferd i gemeen. 
Andra söria allenast sig och sina; Konungar för så många tusende: Alla sina 
Undersåtare. Andra wåga sitt Lijf för sig och sine kärälskelige; Konungar hafwa 
sitt Högädla Lijf ospardt för sitt Land och Rijke. Konunga Embetet/ är alra-
swåraste Embete: The måste ofta waka; när andra sofwa: liggia i Fält och under 

baran Himmel; när andra liggia säkre i sine Huus/ och warda betäckte under 
theras Beskydzwingar.36 

Dessutom måste konungen ständigt oroa sig för att inte kunna lita på sina 

närmaste, precis som kung David och Salomon, och för ondsinta rådgivare 

som traktar efter hans makt. Samtidigt lever konungen i ständig osäkerhet 

för att hans grannar inte ska lämna landet ifred. Detta har nu hänt Karl XII. 

Majestätet hade knappt hunnit bestiga sin ärvda tron förrän hans grannar 

började genomdriva sitt onda uppsåt "emot HErran och hans Smorda".37 

Men konungen förberedde sig genom att begå nattvarden och befallde sina 

mannar att göra detsamma. Han uppmanade dem också till inbördes för

sonlighet, tapperhet och manlighet, samt till att förtrösta på Gud. Och Karl 

XII vann "then Härlige Segren", säger Isogaeus, "HErrans högra Hand är up 

högd: Herrans högra Hand behåller Segren." 38 

Karl XII är alltså en segrande hjälte. Men han segrade inte ensam. Till

sammans med "sin ringa och uthmattade hoop; med tappre Swänske och 

Finske Männ" 39 hade han nedlagt sina fiender och drivit ut dem från den 

belägrade staden. Folket hade också bett för konungen och krigsmakten, 

36 Isogaeus (1701), § X. 
37 Isogaeus (1701), § XI. 
38 Isogaeus (1701), § VII, X, XI, XIV, XV. 
39 Isogaeus (1701), § XIII. 
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därför hade även de sin del i befriandet av Narva. Gud "bewarar the Trogna; 

men "wedergäller them rijkeligen/ som Högmod öfwa".40 

Det finns goda konungar och det finns onda. Liksom som Moses, David, 

Salomon och Josua är Karl XII är en god konung, en " HErrans Smorda" 

och en "Jordisk Gudh". De kristna romerska kejsarna Konstantin och 

Theodosius var också goda konungar. Goda svenska konungar, varifrån det 

regerande majestätet också härstammar, var Gustav Vasa, Gustav II Adolf, 

Karl X och Karl XI. Gustav Vasa lyckades driva ut danskarna ur landet. Han 

gjorde Sverige till ett arvrike och han införde den evangeliska läran, samma 

lära som Gustav II Adolf stred och dog för. Karl X förkovrade riket och Karl 

XI stred till rikets försvar innan han till sist erhöll den efterlängtade freden.41 

Konungaämbetet är, som sagt, ett farligt ämbete. Isogaeus menar därför 

att det inte är så konstigt att Saul gömde sig under ett fat när Israels barn 

ville smörja honom till konung, eller att Moses kved under den svåra bör

dan som regent. Såsom nytillträdd konung råkade också den unge Karl XII i 

svårigheter. Styrkta av att den svenske kungen var ung och oerfarenhet hade 

grannländerna gått till anfall. Karl XII blev, helt utan egen förskyllan, över

fallen av sina trolösa grannar, men fienden hade misstagit sig på honom. 

Åhörarna får veta att inom loppet av ett halvt år hade majestätet nalkats och 

även beträtt sina tre grannriken. Han hade ställt sig i öppet fält emot dem 

och han hade företagit sig tre resor över det farliga havet. Med sina mäns hjälp 

hade han slutligen angripit och besegrat "Fiendens Myckenheet i sitt för-

skanzade Läger".42 

Enligt Isogaeus är konungens främsta uppgift att sätta sitt hopp till Gud. 

Genom Guds godhet ska konungen regera med fasthet och trygga sina under

såtars säkerhet. Karl XII som till fullo förlitade sig på Gud hade förkunnat 

inför sin här att "om någon rädder woro/ eller förskräckt Hierta hade/ han 

kunde gå sin färde/ och blifwa hemma; på thet han och icke skal giöra sina 

Bröders Hierta förskräckt/ såsom hans är".43 Inför striden om Narva hade Karl 

XII alltså förberett sig genom nattvarden och även befallt sina soldater att 

göra det samma. Skulle man förlora sitt liv för fädernelandets trygghet så var 

man genom "JEsu Christi helige Lekamens och Blodz anammande" försäkrad 

40 Isogaeus (1701), § II, VIII. 
41 Isogaeus (1701), § VI, VII, IX, X, XII. 
42 Isogaeus (1701), § X, XI, XIII. 
43 Isogaeus (1701), § XV. 
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om ett evigt liv för själen. Majestätet hade också försäkrat sina mannar om 

att för Gud innebar det ingen skillnad mellan ge hjälp via ett fåtal eller genom 
o 44 manga. 

Konungen skapar frid och ordning bland människor. Isogaeus frågar sig 

vilken säkerhet man skulle kunna förvänta sig utan regenter som står vid sitt 

ord. Då skulle de trolösa förinta mänskligheten. Han fortsätter med påstå

endet att tro- och redlighet förvisso pryder alla människor men i synnerhet 

krönta huvuden. Eftersom dygden är så sällsynt hos gemene man måste den 

finnas hos de förnämsta, hos kejsare, konungar och potentater. Trolöshet 

hos en konung leder till lidande för tusentals människor. Konungen har 

makt att bestraffa otrogna och därför är hans egen trohet särskilt viktig.45 

Men även världens mäktiga lyder under den allsmäktige Guden, något 

som konungen får lov att inse, om han understår sig att handla emot Guds 

vilja. Om en konung handlar orättfärdigt, om han överfaller och förföljer de 

som är oskyldiga låter det enligt Isogaeus på följande sätt: 

Fatter i Öronen I som uphäfwen eder öfwer Folcken: Ty eder är öfwerheten 
gifwen af HERranom/ och Wäldet af then Högsta; Hwilken efterfråga wil 
huru I handlen/ och ransaka hwad I för händer hafwen. Ty I ären hans Rijkes 
Embetsmän ... och titt Högmod är upkommit för mina öron; skal jagh sättia 
tigh en Ring i tina Näso/ och ett Bett i thin Munn.46 

Konungen är således inte fri att göra vadhelst han behagar, han är Guds äm

betsman på jorden och därför krävs det att han visar ödmjukhet. En dödlig 

människa kan aldrig likna sig vid Gud. Antiochos tvingades ödmjuka sig, 

liksom Nebukadnezar. Isogaeus citerar Job, 20:5: "the ogudachtigas Berömelse 

står icke länge/ och Skrymtares glädie warar ett ögnableck". Och han fort

sätter med sina egna ord: "Sällan hafwer någon Tyran bracht sitt Slächte til 

Barnabarnen".47 

De onda konungarna benämns tyranner. Karl XII tog, vid stormningen 

av det ryska lägret utanför Narva, orden "Medh Gudz Hielp" som sitt lösen. 

Genom sin förvissning att det är med Guds hjälp man övervinner tyranniska 

fiender, tröstade han sina soldater. Överallt talade man nu om konungens 

44 Isogaeus (i7or), § IX, XIV, XV. 
45 Isogaeus (1701), § XXXII. 
46 Isogaeus (1701), § XLII. 
47 Isogaeus (1701), § XLII. 
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tappra gärningar. Herren hade uppväckt en stridens hjälte och utkorat Karl 

XII att segra och på fienden som gått till angrepp mot hans rike. I alla länder, 

"särdeles alle Evangeliske", prisade man nu den svenske konungens namn 

och tackade Gud för en härlig seger. Därför skulle inte heller undersåtarna 

glömma att välsigna sin segerfulle konung. Isogaeus uppmanar församlingen 

till att dagligen be, för sin konung och för krigsmakten.48 

Av Isogaeus ideologiska tilltal framgår att Karl XII långt ifrån är någon 

tyrann eftersom han bevisligen har påbrå från de dugligaste svenska kungar. 

Den unge Karl XII som härstammar från Gustav Vasa, Gustav II Adolf, 

Karl X och Karl XI hade knappt hunnit bestiga sin ärvda tron förrän hans 

trolösa grannar gick till anfall. Men den unge konungen behåller segern och 

bevisar därmed sin rätt till det arvrike han fått i förläning av Gud. Den seger

rike Karl XII är ingen tyrann; han försvarade sig och sitt folk, i stället är han 

utkorad av Gud. Det var Guds ämbetsman som tröstade sina soldater innan 

han slog följe med dem och gick ut i striden. Karl XII framställs, trots sin 

ungdom, som en trygg fadersgestalt som man kan lita på i svåra situationer. 

Karl XII:s stora uppgift är att även i fortsättningen behålla segern, och han 

har förvisso visat sig kapabel att försvara riket. Han är Gud trogen och inger 

mod i sina mannar. Isogaeus beskriver Karl XII såsom självuppoffrande, en 

konung som vakar över sitt land och sitt folk då alla andra sover. Kort sagt, 

bilden av Karl XII är bilden av en hjälte som handlar uteslutande med sina 

undersåtars bästa framför ögonen. 

Fienden 

Ända sedan syndafallet har Guds barn haft sina fiender att tampas med, 

säger Isogaeus.49 Nu hade den ryske tsaren helt utan anledning anfallit 

Sverige vars goda konungar genom tiderna bekämpat och besegrat fienden; 

"så äre i Högloflig Gustaf Adolphs Tijd åtskillige Tacksägelse Dagar hålne 

många härliga Segrar emoot the Pohler/ Ryssen/ och Påfweska Ligan.50 

Landet hade överfallits av gruvliga och nästan omänskliga fiender som 

ödelade allt i sin väg; slott, städer och fästningar stormades eller belägrades. 

48 Isogaeus (1701), § XXXVII, XXXIX, LVI, LVII. 
49 Isogaeus (1701), § XXIV. 
50 Isogaeus (1701), § VII. 
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Isogaeus liknar fienden vid ett plötsligt oväder, ett moln eller ett stort vatten 

som översköljde landet sägandes: "Jag wil draga up/ och öfwertäckia Landet/ 

och förderfwa Staden med them som boo ther inne."51 Vidare är fienden en 

våldsverkare som "stå effter wåra siäl".52 Intressant är här att notera, att då 

Isogaeus talar om "vi" och "oss" så inkluderar han även Baltikum och avser 

således hela det svenska väldet. Det ideologiska tilltalet syftar till att skapa 

uppslutning kring kriget som framställs som "vår" gemensam angelägenhet. 

Isogaeus framställer fienden som våldsam, trotsig och stolt. Svenskarna 

svävade i livsfara men bad förtröstansfullt till Gud medan den våldsamme 

fienden trotsade honom och satte sig stolt upp mot honom. Fienden är ogud-

aktig och gudsförgäten — som Farao. Isogaeus hävdar att enligt kung David 

kan gudsfolkets fiender förvänta sig en lön för "sina listige rådh och anslag/ 

tyranniske werck och Blodtorstande förehafwande".53 Med sin högra hand 

finner, griper och avskaffar Gud "Fiendens ondska och arghet". Hans hem

sökande högra hand utgör en oändlig kraft. Gud straffar fienden även om 

dennes avsikter till synes är väl fördolda. Fienden ska genom sitt dåliga sam

vete känna det som om han hade en eld inom sig, en eld som bränner och 

förtär, och bjuder på en försmak av Helvetets evigt glödande ugn. Herrens 

vedergällning drabbar de högmodiga. Fienden som skrutit med sin mycken

het hade drivits på flykten av de tappra svenskarna; Guds högra hand hade 

hunnit upp honom. Isogaeus säger att fienden är skrytsam och trotsig, som 

"ene Qwinnos hierta i barnsnödh".54 

Gud visar fienden "en swår upsyyn" och "ett grymt Ansichte". Han ser 

allt och skonar ingen som inte gjort sig förtjänt därav. Gud stred på israe

liternas sida mot egyptierna. Och när Han fått vetskap om vad som skedde i 

Sodom och Gomorra så straffade han invånarna med svavel från himlen som 

ett tecken på deras, inte bara världsliga utan eviga, undergång.55 

Fienden ska gå en ynklig undergång till mötes. Isogaeus citerar kung 

David: "HErren skal upsluka them i sine Wrede; Elden skal upfräta them."56 

Gud ska uppsluka fienden med sin vrede, så att hela hans makt, värdighet, 

51 Isogaeus (1701), § I. 
52 Isogaeus (1701), § XLVI. 
53 Isogaeus (1701), § II, XVI, XXVI, citat XVI. 
54 Isogaeus (1701), § XVI, XVIII, XXI. 
55 Isogaeus (1701), § XVII. 
56 Isogaeus (1701), § XIX. 
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myndighet, list, falskhet och illfundighet spolas bort som i en vattenvirvel, 

eller som om jorden hade öppnat sig. Såsom den rämnat under Korach, 

Datan och Aviram så att de for levande ned i helvetet. Fiendens avkomma 

ska utrotas. Gud ska blåsa bort deras släkten som i ett oväder, ty "En Gudh 

söker Fädernas missgierningar in på barnen/ alt in til tredie och fierde Leed".57 

Och då Guds, eller Guds folks fiender inte låter sig avskräckas av dessa världs

liga straff så återstår det eviga straffet: "Helfwetis glödande Ugn/ ther alla för-

achtare och ogudachtige skola wara halm".58 Det är rättvist, säger Isogaeus, 

att Gud bedrövar dem som bedrövat Guds folk.59 

Människans största fiende är Satan, lögnens fader. Satan är en uppviglare 

som driver makthavare till onödiga krig som drabbar oskyldiga människor. 

Isogaeus räknar upp hans hantlangare: "förstockade Judar/ förblindade Hed

ningar/ förtwiflade Turckar: alla thet Christelige Namnets förswurne Fiend

er".60 Fienden uppenbarar sig ofta i fårakläder, men är i verkligheten en glu

pande ulv som strävar efter att förgöra Guds folk. Satan talar ofta som en 

kristen, men med kallsinnighet i hjärtat. Fiendens lära är kättersk. Fienden 

är de tro- och samvetslösa österlänningarna på vilka nu det svenska folket 

utövat sin tapperhet.61 

Det finns alltså goda och onda konungar. Antiochos, Nebukadnezar, 

Herodes och Julianus var onda. Sådan är också tsar Peter, som tillsammans 

med Karl XI svurit evig fred men nu brutit sitt löfte och anfallit dennes son 

och hans folk. Det anstår inte en furste att fara med lögn, ty Gud förgör de 

lögnaktiga med sin hämnd. De onda konungarna - tyrannerna - drabbas 

också ofta av ond bråd död eftersom de redan i livet är en styggelse för Gud. 

Återigen citerar Isogaeus kung Davids ord. "Ty hwad de ogudachtige giärna 

willia/ thet blifwer om intet".62 Isogaeus vänder sig direkt till församlingen 

med en uppmaning: 

Märcker och eftertäncker/ J oskyldigt med Krijg anfalne Jnbyggiare/ om edra 
Fiender/ Österlänningarna icke sådant deels emoot oss föröfwat hafwa? 
Märcker och eftertäncker/ om icke sådana Troo och samwetslöse Stora Fiender 

57 Isogaeus (1701), § XXI. 
58 Isogaeus (1701), § XXIV. 
59 Isogaeus (1701), § XIX, XX, XXIV. 
60 Isogaeus (1701), § XXV. 
61 Isogaeus (1701), § XXV, XXVI. 
62 Isogaeus (1701), § XXVI, XXXII, XXXIII, XLI. 
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förtienat at j öfwen på them then Tapperhet Hämnd och Straff/ hwilken i 
medh Barnamiölken af edra tappre förfäder indruckit hafwa/ och sedan/ Med 
Gudz Hielp/ för hela Werlden begynt wijsa.63 

Isogaeus varnar också sina åhörare: Det finns både hemliga och uppenbara 

fiender, de hemliga är falska och därför farligast. Tsar Peter hade - under sken 

av att vilja fred - anfallit grannlandet. Isogaeus manar därför till lärdom och 

påminner sina åhörare om Judaskyssen. Församlingen ska be att Gud be

varar de kristna från svek och tyranniska gärningar. Isogaeus uppmanar till 

tro, men varnar för godtrogenhet. Man måste vara uppmärksam på till vem 

man sätter sin tillit. Ryssarna, det svenska folkets grannar och numera fien

der, är kända för att vara som mest opålitliga när de visar vänlighet, och att 

de i framgångar uppträder mer barbariskt än turkar och hedningar. Fienden 

hatar det svenska folket. Hans lära är onyttig och hans gärningar falska.64 

Trohet är, som sagt, av största vikt för en härskare. Isogaeus fastslås att: 

Altförthy hafwa ock Konungzord warit/ och än äre/ högt skattade i Werld

en: Än meer försäkra theras Bref/ Signeten och Namns Underskrift: Men 
aldramäst borde thet gälla/ när the sina Ord och löften med en Eed bekräftat 
hafwa/ och kallat Gudh till Wittne i Himmelen/ öfwer thet the beslutit 
hafwa på Jordene. Ther Troo och Låfwen är så mycket nödigare at hålla för 
Potentater: som för theras Trolöshet flere tusende komma at lijda och under
gå. Så mycket nödigare: som the intet wäl kunna straffa andras Otrohet/ när 
the sielfwe ther wid äre brotzlige. Så mycket nödigare: som thet befläckiar 
theras Kunglige Ähre-Crona65 

Vidare förtäljer Isogaeus sin publik om hur det gick för den ungerske kung 

som låtit sig övertalas av Påven, genom dennes kardinal, att bryta det med ed 

bekräftade stilleståndsavtal som ingåtts med den turkiske sultanen. År 1444 

dödades kungen, kardinalen och många tusentals kristna i strid med turk

arna vid staden Varna i Mysien.66 På samma vis bröt tsar Peter utan ringaste 

orsak den ed han svurit genom sitt oförmodade och tyranniska intrång i 

Ingermanland, Estland och Livland. Isogaeus frågar på nytt: "Hwad hafwer 

han wunnit ther medh?"67 Tsaren drevs huvudstupa ut ur sitt befästa läger vid 

63 Isogaeus (1701), § XXVI. 
64 Isogaeus (1701), § XXXV, LVII. 
65 Isogaeus (1701), § XXXII. 
66 Isogaeus (1701), § XXXIII. 
67 Isogaeus (1701), § XXXIII. 
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Narva stad. Många tusen av hans män dödades. "En sådan ynckelig ända ta

ger thet medh Eeds och Fredzbrott", säger Isogaeus.68 

Det är okristligt och tyranniskt att bjuda in sina grannländers konungar 

och kalla dem för vänner och bröder; att söva dem med vänliga försäkranden 

och kostsamma presenter medan man i hemlighet rustar för krig för att ofö

rmodat kunna anfalla de värnlösa. Det är "ett Diefwuls strek/ och står them 

aldrig an/ som af Christo Christne nämnas willia".69 Ty listighet är inte 

samma sak som vishet och de ogudaktigas bedrägerier är inte klokhet. Bland 

de saker som Gud hatar är högfärdiga ögon, falska tungor, händer som ut

gjuter oskyldigt blod, hjärtan som umgås med argan list och fötter som är 

snara till att göra skada. Konungarna ska veta, säger Isogaeus, att den som 

när något argt och ont i sitt hjärta, till honom ska ofärden hastigt komma 

och då finns ingen hjälp att få. De som är mäktiga kan förvänta sig att dömas 

hårt.70 

Men vilken trohet kan man förvänta sig av dem som inte är sin Gud 

trogen, frågar sig Isogaeus? Alla avfällingar hatar det som de är sprungna ur. 

Den evangeliska religionens motståndare hävdar därför att till lutherska 

kättare finns det ingen anledning att hålla ingångna löften. Däremot har de 

svurit att agera som den lutherska lärans fiender och efter yttersta förmåga 

försöka att ödelägga denna tro. Med anledning därav ska nu alla åhörare, till

sammans med kung David, be om att Gud ska bevara de kristna från svek

fulla ord och försåtliga uppsåt.71 

Isogaeus nämner inget om vem det är som han syftar på här, vilka som 

är dessa avfällingar. Om fiendens religionstillhörighet nämns emellertid 

ingenting mer än att den är ogudaktig. Ryssland var inte katolskt, utan be

kände sig till den ortodoxa kyrkan. Ryssarnas ogudaktighet bestod således i 

att de inte var lutheraner. 

Vid Narva fick emellertid denne ogudaktige fiende ett oväder i lön. Den 

ryske tsaren hemsöktes och de stoltas högmod fick en ända. De högfärdiga 

hade nödgats förödmjuka sig emedan de tappra svenskarna utförde sina hjälte

dåd. Guds löfte hade stått fast: 

68 Isogaeus (1701), § XXXIII, XXXIV. 
69 Isogaeus (1701), § XXXIV. 
70 Isogaeus (1701), § XXXIV. 
71 Isogaeus (1701), § XXXIV. 
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J skolen jaga edra fiender/ och de skola falla för eder genom Swärd. Fem av 
eder skola jaga hundrade/ och hundrade av eder skola jaga tijo tusende: in 
edra Fiender skola falla för eder genom Swärd.72 

Den mäktige guden kan åstadkomma stora ting, honom kan ingen stå emot, 

predikar Isogaeus. Till fienden använder Gud samma ord som fordom till 

assyrierna: "Medh Halm gå j hafwande/ och strå föde j; Eld skal upäta edart 

modh".73 

Många tyranner dör en ond bråd död, men inte alla. För somliga slutar det 

på annat sätt. Isogaeus berättar om kung "Christiern hin Omilda/ then II" 

av Danmark som sedan en tid gruvligen hade tyranniserat både sitt fädernes

land och Svea rike då han äntligen blev övervunnen och satt i fängsligt förvar 

på slottet Kallenborg. Efter tjugosju år i fängelset gav han upp andan. Och, 

fortsätter Isogaeus, en av de största tyrannerna i kristenhetens historia, en rysk 

storfurste som var så tyrannisk att han mer kunde liknas vid ett vilddjur än 

en människa. Denne tyrann uppfann hela tiden nya pinometoder vilka han 

utförde på dem som var olyckliga nog att hamna i hans klor, fiender så väl 

som de egna. Fursten i fråga blev dock till slut upphunnen av Guds hämnd. 

Predikanten drar sig i det sammanhanget inte för drastiska beskrivningar. 

Maskarna upåto hans Hemlige ting/ at han grufweligen luchtade ther han låg; 
och wardt några dagar för än han dödde/ tre gångor medh en sådan swaghet 
betagen/ at han hwarken hörde eller såg uthan låg uthi 24. Tijmar lijka som 
han hade warit steen dödh: äfwen som Gudh til thenna tijd hade spart sitt 
Straff til at bewijsa honom för sina onda gierningar. Och gaf efter stort och 
långt qwal medh stort anskrij och diupt suckande sin anda up/ och tå brusto 
alla blemor och båldar up på honom/ så at han upfylte hela Kamaren medh 
en ond stanck och slem lucht af Etter och Gifft at the som til Wacht förord
nade woro/ måtte sigh ther ifrån packa/ och förlåta Lijket allena.74 

Till tröst kan man därför märka, säger Isogaeus, att de mäktiga i världen står 

under den allsmäktiges hand. Han finner dem som vågar handla emot hans 

vilja och vad som är rättfärdigt. När de makthavande överfaller och förföljer 

oskyldiga ingriper Gud och ser till att de ogudaktigas namn förgås. Tyranner 

blir ju sällan gamla vilket Isogaeus ger sin publik ytterligare ett exempel på 

genom att berätta om den romerske kejsaren Maximinius som var en gruvlig 

72 Isogaeus (1701), § XXXIX. 
73 Isogaeus (1701), § XXXX. 
74 Isogaeus (1701), § XLI. 
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tyrann. När denne hade regerat i knappa tre år blev han, och även hans ar-

tonårige son, huggna i stycken av knektarna. Huvudena skickades till Rom 

och där sade man att utav detta slag får inte ens en valp bli kvar.75 

Det ideologiska tilltal som Isogaeus använder sig av då det gäller fienden 

handlar i mångt och mycket om opålitlighet. Svenskarna hade blivit lurade 

och svikna, men tagit revansch. Pålitligheten framställs som en dygd, inte 

enbart hos de härskande. Svenskarna hade visat förtröstan på Gud och tillit 

till sin konung, och därför var hela folket delaktigt i segern över ryssarna. 

Isogaeus uttrycker sig också gärna i termer om "vi" och "oss" vilket under

stryker intrycket av församlingens aktiva deltagande i kampen mot fienden. 

Sverige hade överfallits av vad Isogaeus kallar för en gruvlig och "nästan 

omänskelige" fiende, de tro- och samvetslösa österlänningarna. Den ryske 

tsaren, Peter, bröt sitt löfte till Karl XII, men ryssarna var ju kända för att 

vara "falska" och "barbariska". Fienden beskrivs som "ogudaktig" och "guds

förgäten". Kontrasten mot den unge kungen är tydlig. Fienden är omänsklig 

och Karl XII beskrivs som en hjälte - nästan övermänsklig och gudalik. Dess

utom är fiendens lära "onyttig". Det som är annorlunda är farligt. Isogaeus 

låter den österländske tsaren med sin ortodoxa lära personifiera fienden. 

Sveriges fiender har i första hand varit Danskar, Polacker och Ryssar.76 

Exemplen på de tyranner som av Gud tilldömts sitt rättmätiga straff är dock 

hämtade från den bibliska och antika historien. 

Segern av Guds Nåd 

Isogaeus ställer frågan: "Hwad är tå orsaken till then Härlige Segren?" Och 

han har svaret: "Jo/ Gudz Nåd/ then wij aldrig tilfyllest berömma kunna/ och 

Konungens fasta Hopp till Gudh".77 

Tyranner övervinns endast med Guds hjälp. Det visste den unge kungen. 

Det var genom bönen som Moses sina besegrade fiender, och så gjorde även 

Karl XII. Gud hade visat svenskarna sin nåd genom underverket som drabb

ade fienden i form av den snöstorm som ökade förutsättningarna för segern 

för de numerärt underlägsna svenskarna.78 Att oförmodat anfalla de värnlösa 

75 Isogaeus (1701), § XLII. 
76 Isogaeus (1701), § XII. 
77 Isogaeus (1701), § XIV. 
78 Isogaeus (1701), § VII. 
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är ett Djävulens verk som Gud hatar, säger Isogaeus, och därför gav han 

fienden ett oväder i lön.79 

Isogaeus lovordar Gud, som beskjutit fienden, och ber om välsignelse 

för kungens krigsmän. Men man måste tro och erkänna att segern är kommen 

från Gud och ingen annan. Ty, genom "wår Segrande Allernådigste Konung/ 

medh sine tappre Generaler, Officerare och Soldater" har Gud förskaffat 

svenskarna den härliga segern. Det är Gud som "gifwer Konungen Seger".80 

Men seer och ärkänner/ alle rätt tänchte Swänske Barn/ med ödmjukeste 
tachsamheet huru öfwerswinneligen nådig Gudh är: Han hafwer öfwersedt 
med wår Swagheet/ och intet straffat oss effter wår förtienst utan giort en 
oförmodelig/ en underlig nåd med oss/ hastigt skutit wåra Fiender/ at them 
har swijdit efter. ... Sedan then grymma Fienden är plözligen störtat och til 
blygd worden/ och alla Menniskior/ som thet sedt hafwa/ eller här efter hö
randes warda/ måste bekänna/ ja/ Fienderna sielfwa; Och säija: Thet hafwer 
Gudh giort/ och förmärckia at thet är hans gierning.81 

Men predikanten poängterar också att Gud inte bara ger - han är även 

krävande. Ett löfte till Gud måste komma från hjärtat.82 

"Medh Gudz Hielp" så löd de ord som Karl XII tog till lösen inför storm

ningen av det befästa ryska lägret. Dessa ord var en hjärtlig böns lösen och 

en rätt förtröstans lösen säger Isogaeus. Majestätet hade dessutom förklarat 

sitt val av lösen genom att använda kung Davids ord: "Min Hielp kommer 

från HErranom/ then Himmel och Jord giort hafwer."83 Han hade varit klok 

nog att inse att här var människors hjälp fåfänglig. För att verkställa veder

gällningen krävdes mer. Fienden hade satt sitt hopp dels till sin och sina 

allierades mäktighet, dels till sina i hemlighet anlagda rådslag och stämp-

lingar, dels till sina skattkistor med pengar, och dels till sin stora mångfald. 

Karl XII hade förlitat sig på Gud - och därför segrat.84 

Enligt Isogaeus hyste Karl XII hela tiden en fast förhoppning om att han 

skulle erhålla Guds bistånd i striden. Han var övertygad om att han med sin 

lilla trogna armé skulle besegra fienden. Vem kan stå emot den som har Gud 

79 Isogaeus (1701), § XXXIII. 
80 Isogaeus (1701), § L, LVII. 
81 Isogaeus (1701), § IV. 
82 Isogaeus (1701), § XLIX. 
83 Isogaeus (1701), § XXXVII. 
84 Isogaeus (1701), § XXXVII. 
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på sin sida? För Gud spelar det ingen roll om han handlar genom ett fåtal 

soldater eller genom en stor armé. Konungen lugnade sina män och "drog 

them til minnes the lyckosamma Slachtningar/ som theras Fäder tilförene 

giort hade."85 Vidare säger Isogaeus att "tå han them altså förmanat hade/ 

förtaide han them och/ huru Fienden syndat/ och emot theras Eeds förplich-

telse giort hade."86 Karl XII rustade således inte sina mannar endast med 

vapen, utan även med tröstande ord och förhoppningen om Guds hjälp. 

Segern skulle firas enligt förfädernas traditioner, säger Isogaeus, såsom av 

det gammeltestamentliga gudsfolket, men också såsom segrarna firades på 

Gustav II Adolfs tid. Gud har alltid hämnats de sina; han dömer rättvist 

och han straffar fienden. Återigen framlägger Isogaeus sina bevis för att Karl 

XII:s krig är rättmätigt och att segern är ett resultat av Guds vilja. Han ut

trycker saken så här: 

then Allzmächtige Guden hafwer i thenna Drabbningen skutit medh sina 
Pijlar på Fiendan fram och bak til/ och förgiordt them medh sin wäldige 
Hand/ och the Swänskas wist-träffande Gewähr; så at hwart Fienderna månde 
sigh/ funno the HErrans Hand emot sigh wara.87 

Hos Guds folk var det brukligt, predikar Isogaeus, att då man njutit Guds 

välgärning visa sin tacksamhet genom psalmsång. Kung David utgav ett 

löfte, att om Gud ville använda sin kraft emot fienden så skulle David för 

evigt lovsjunga honom. Dylika löften ger också de som är verksamma inom 

ramarna för det nya testamentet, fortsätter Isogaeus. När man är försatt i nöd 

så ber man om Guds hjälp. Somliga avlägger även löften om fasta och guds

tjänster, men det finns det som är viktigare. Viktigast just nu är att folket 

påminner sig om den fara som fäderneslandet nyligen svävade i, och hur 

Gud upphöjde sin "Alzmächtige Nådes Hand" över dem, men sin "Krafftige 

Hämde-Hand" över den samvetslöse fienden. Svenskarna hade lovat Gud att 

om han hjälpte dem så skulle de visa honom tacksamhet; de hade bett att den 

"nådige Guden" skulle förlåta de synder som de förtjänade att straffas för.88 

Eftersom Gud har hörsammat folkets bön är det nu skäligt att också de 

håller vad de lovat. Om man av fri vilja avger ett löfte och sedan bryter mot 

85 Isogaeus (1701), § XXXVII. 
86 Isogaeus (1701), § XXXVII. 
87 Isogaeus (1701), § XXIII. 
88 Isogaeus (1701), § XLV, XLVI. 
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detta så räknas det som synd, säger Isogaeus, och hävdar fortsättningsvis att 

det är en plikt för den kristne att komma ihåg Guds stora välgärning och 

visa honom sin tacksamhet. Men samtidigt framhåller han att tacksägelse 

firar man varken genom att späka sig eller genom att dricka sig full på vin 

och öl. Måttlig fägnad anser predikanten att man knappast kan förbjuda, 

men de glädjeyttringar som erfordras bör vara mer av andlig än av lekamlig 

natur. Glädjen ska visas på annat sätt än genom prakt och övermod. Dessa 

utvärtes tecken är människans påfund, men Gud ser till vad som är invärtes. 

Det är med hjärtats glädje som tacksägelsedagen ska firas.89 

Gud är en rättvis domare som ser till om man endast prisar honom med 

ord, eller om det är sitt hjärtas tacksamhet man uttrycker. Isogaeus säger att 

man ska visa Gud att man är medveten om "hans grundgoda oförtienta 

Nådes Werck för oss".90 Folket måste vakna upp ur "säkerhetens Sömn"91 

och visa sin tacksamhet genom att lyda Guds Bud. Man ska hysa broderlig 

kärlek till sin nästa genom livet och visa medlidande, barmhärtighet, vänlig

het och godhet mot sina medmänniskor. Men det räcker inte med att utföra 

rättfärdiga handlingar; man måste även tänka rättfärdiga tankar. Denna 

tacksägelsedag ska därför ägnas åt tankar på mindre bemedlade bröder och 

systrar, och upplåtelse av medel till de fattigas underhåll. 

tu hafwer Fattig-Böckerna/ och Fattig-Håfwoma för tigh/ troo säkert/ at tin 
Himelske Fader/ som i löndom seer tin Almosa/ wedergäller tigh thet uppen
barliga. Tin Löön warder stor på Jorden/ och än större i Himmelen. Säll är 
then som låter sigh wårda om thn fattiga/ honom skal HERren hielpa i then 
onda Tijden. HERren skal bewara honom/ och hålla honom i lifwe/ och låta 
honom gå wäl på Jordene/ och icke gifwa honom uthi hans Fienders willia. 
Ach/ så förgiäter icke giöra wäl/ och meddela: ty sådana Offer täckias Gudi. 
Sålunda hafwa Gudz Folck fordom hållit sina Tacksäijelses Dagar.92 

De som mist någon av sina kära i drabbningarna och inte anser sig ha anled

ning att känna tacksamhet, utan bitterhet, ska finna tröst i att de män som 

offrat sitt blod för konungen och fäderneslandet inte behövt dö såsom "mod-

fälte Buskekrypare" utan som kristna, förenade med Gud och försonade med 

människor. Isogaeus påpekar att dessa män ligger med ära i sina gravar och 

89 Isogaeus (1701), § XLVII, XLVIII, XLIX. 
90 Isogaeus (1701), § LII. 
91 Isogaeus (1701), § LIII. 
92 Isogaeus (1701), § LIII. 
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deras minne förblir för alltid ärofyllt. De efterlevande ska finna tröst i Gud 

och bli ihågkomna av konungen.93 

Guds hjälp överskrider människans fattningsförmåga. Han är den som 

hjälper där ingen hjälp står att finna; när vännerna inte kan hjälpa eller inte 

vill. I sin barmhärtighet förbarmar han sig över de nödställda emedan han 

förskingrar de högfärdiga. Guds "Allwetenhet" gör att han vet när folket be

finner sig i nöd och bistår dem därför med medel att ta sig ur densamma, 

och hans "Allwijshet" gör att han finner råd där råd är dyra, eller inte för 

handen. Gud välsignar de rättfärdiga och "kröner them medh Nåde/ sådom 

med en Sköld".94 

Guds underverk föranleder nu det svenska folkets tacksägelse. Gud hade 

välsignat konungen och hört hans böner. De män som stred vid Narva gläd

er sig nu, säger Isogaeus, och tackar Gud för att han avvärjt hotet från fienden 

som ville uppsluka oss. Liv stod på spel; svenskarna var nästan döda men 

Gud hade hört deras bön. Gud hade drivit tillbaka fienden och svenska 

folket kunde därför instämma i kung Davids ord: "Ty tu drifwer min rätt/ 

och min saak; tu sitter på Stolen en rätt Domare".95 

Gud är med det svenska folket som därför inget har att frukta - vad kan 

människor göra mot ett sådant folk? Gud är med svenskarna och de kan 

betrakta sina fiender som luft. Isogaeus uppmanar därför folket att be för 

konungen och krigsmakten, för officerare och soldater som dragit ut att strida 

för dem därhemma. De ska också be att Gud, dag och natt, precis som hit

tills, beskyddar svenskarna och fäderneslandet; de ska be att Gud i sin nåd 

även framledes håller sin hand över folket, till skydd för ovännerna vars lära 

är onyttig och gärningar falska.96 

Segern är fiendens straff. Att bryta en ed medför Guds straff och även att 

anfalla de som är värnlösa. Men vad är det som gör att segern betraktades 

som ett underverk? Svenskarna var ju som bekant inte värnlösa. Däremot 

var de numerärt underlägsna; Isogaeus nämner siffran 8 ooo mot 80 000, 

men det är givetvis tilltaget i överkant. Predikanten anför också Jesus: "All 

93 Isogaeus (1701), § LIV. 
94 Isogaeus (1701), § LVI. 
95 Isogaeus (1701), § LVI. 
96 Isogaeus (1701), § LVII. 
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ting äro möglige få af migh/ för them som troo uppå migh/ at thet migh 

mögeligt är."97 

Även tidpunkten för svenskarnas seger sades vara ett tecken från Gud. 

Slaget ägde rum den 20 november år 1700, vilket var exakt ett år efter tid

punkten då den ryske tsaren hade försäkrat Karl XII om fortsatt fred. Det 

råder ingen tvekan om vad Isogaeus avser att inpränta med sina ord: Allt 

som sker är Guds verk. Guds folk har genom tiderna övervunnit sina fiender 

och behållit segern. Just denna lilla fras, att Karl XII "behåller segern" åter

kommer vid flera tillfällen i predikotexten. Jag vill tolka frasen i samband 

med det faktum att Isogaeus aldrig uttrycker någon önskan om fred, istället 

poängterar han att Sveriges folk är delaktiga i segern. Segern berör hela folk

et och är värd att kämpa för, både genom bönen och i striden. Givetvis är 

freden eftersträvansvärd men det är säkerheten som i första hand måste värnas. 

Nåden förutsätter synden. Genom synden hade man dragit på sig straffet 

i form av kriget. Segern är bekräftelsen på Guds nåd. Syndarna ska därför 

omvända sig, säger Isogaeus, och bevisa sin tacksamhet vilket innebär iakt

tagande av en ödmjuk och offervillig attityd, det vill säga ett liv i försakelse. I 

stället för yttre flärd ska man söka sig en inre glädje, en glädje som grundar 

sig i förvissningen om Guds barmhärtighet varigenom den omvände synd

aren finner nåd. 

Guds straff och Guds nåd. Som jag ser på saken är detta en moraliseran

de vedergällningsideologi där människor skräms till lydnad - Gud till och 

med vet vad man tänker. Statsmaktens intention med att underblåsa en 

sådan ideologi var att skapa fogliga människor, tränade i att lyda, inte bara 

Gud och konungen, utan överheten över huvud taget. 

* 

Avslutningsvis ska de frågor som inledningsvis ställdes till Isogaeus prediko-

text besvaras. I det ideologiska tilltalet ligger en medveten strävan att på

verka. Överheten använde språket för att forma undersåtarnas tänkande och 

det var människors uppfattning om sig själva som delar av en religiös ge

menskap som satte ramarna. Därför har jag arbetat med det ideologiska, 

eller närmare bestämt det religiösa tilltalet som verktyg och brutit ned detta 

i analytiska kategorier. Kategorin Guds Folk förklarar svenska folkets speciella 

97 Isogaeus (1701), § XXXVII. 
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relation till Gud. Konungen, är den kategori där kungens roll klargörs. Fien

den beskriver vem svenskarna krigar mot samt varför, och Segern av Guds 

Nåd hur man lyckades besegra denne. 

Enligt Isogaeus hade svenska folket, precis som det gammaltestamentliga 

gudsfolket, fått erfara Guds godhet och blivit bönhörda. Nu var det svensk

arna som var Guds utvalda folk. Men folket hade syndat och Gud hade där

för sänt dem kriget - som ett straff. Segern vid Narva var beviset på hans 

nåd. Gud hade förlåtit svenska folket deras synder och utsett Karl XII att 

besegra de ogudaktiga ryssarna som anfallit riket. Den svenska armén erhöll 

dessutom hjälp från Gud i form av en snöstorm som underlättade storm

ningen av fiendens läger utanför det belägrade Narva. 

Ovädret var ett underverk och segern en gudagåva. 
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