


"Guds och Swea barn." Religion och 
nationell identitet i 1700-talets Sverige 

Nils Ekedahl 

Vårvintern 1693 firades på kunglig befallning minnet av Uppsala möte. Vid 
kyrkomötet hundra år tidigare hade prästerskapet, rådet och hertig Karl 
enats om att formellt anta den lutherska Confessio Augustana som allmän 
bekännelse i det svenska riket.1 Med beslutet lades grunden för den strängt 
luthersk-ortodoxa konfessionsstat som Sverige utvecklades till under det 
följande seklet, och när Karl XI ville demonstrera sammanhållningen i sitt 
östersjöimperium blev det den lutherska bekännelsen som han valde att samla 
folket omkring. Jubileet, som var en av det karolinska enväldets största 
propagandamanifestationer, firades med pompa och ståt över hela landet. I 
alla sockenkyrkor samlades invånarna för att lyssna till prästernas utläggning 
av hundraårsminnet, och vid universiteten äntrade professorerna talarstolarna 
för att prisa lyckan att folket bekände sig till den rena lutherska läran. På 
flera håll uppmärksammades dagen även med kanonsaluter, klockringning, 
musik och påkostade illuminationer. Som kulmen på jubileet firades en 
veckolång akademisk jubelfest i Uppsala, där rikets ledande kyrkomän 
promoverades till teologie doktorer i kungens egen närvaro.2 

1 Vidare om mötet och dess bakgrund i Ingun Montgomery, "Uppsala möte 1593", Kyrkohis-
torisk årsskrift 93 (1993), s. 13-19. 
2 Nils Ekedahl, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels predikokonst, Studia 
rhetorica Upsaliensia 2 (diss. Uppsala; Hedemora, 1999), s. 32-77. Se även Ewert Wrangel, 
"Jubelfesten 1693. Ett bidrag till storhetstidens kultur- och litteraturhistoria", Samlaren 14, 
extra häfte (1893), s. 65-114. 
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Guds folk i Norden 

I den kungliga förordning som reglerade firandet förklarades att jubileet 
skulle tjäna som ett tacksamhetsbevis åt Gud för de många "nådewälgier-
ningar" som denne bevisat "oss och det kära fäderneslandet". Till grund för 
prästernas och professorernas förkunnelse lades föreställningen om Uppsala 
möte som en förbundsakt mellan Gud och Sverige och de svenska under
såtarna som ett gudsfolk i paritet med Israels folk i Gamla testamentet. Den 
bibliska parallellen var inte ny. Den hade av hävd en framträdande plats i de 
plakat som utgick från kansliet i Stockholm och kan i själva verket spåras 
tillbaka ända till Gustav Vasas dagar. Sitt dittills mest storstilade uttryck 
hade den fått vid det reformationsjubileum som Gustav II Adolf låtit anordna 
1621 till sekelminnet av Gustav Vasas uppror mot kung Kristian.3 

Beskrivningen av Uppsala möte som ett nationellt förbund återkommer 
i åtskilliga av de panegyriska dikter och orationer som författades i samband 
med jubileet 1693. En av dem som strängade lyran var biskopen i Linköping, 
Haquin Spegel (1645-1714), som lät trycka en svit med tre dikter under den 
romerskt klingande titeln Carmen saeculare.4 Till innehållet kretsar dock 
dikterna, naturligt nog, i första hand kring kristet religiösa teman, och i dem 
upprepas en rad av de föreställningar som var förknippade med tanken på 
Sverige som ett utkorat gudsfolk i Israels efterföljd. De kan därför tjäna som 
avstamp för några reflexioner kring den lutherska trons roll i skapandet av 
en nationell identitet i 1700-talets Sverige. 

I den första dikten prisar Spegel Gud för att den evangelisk-lutherska 
läran fått råda oinskränkt i Sverige. Dikten bärs upp av en genomgående 
ljusmetaforik, vilken bygger på bibelns skildring av hur Gud lät solen stå 
stilla på himlavalvet en hel dag för att hjälpa de stridande israeliterna i deras 
kamp mot de hedniska fienderna (Jos. 10:12-14). Ett liknande, men ännu 
märkligare under hade Gud enligt Spegel utfört i Norden, då han låtit 
"rättfärdighetens skinande sol", dvs. den lutherska läran, lysa över landet i 
hundra års tid: 

3 Firandet beskrivs i Carl Axel Aurelius, '"Sverige, känn dig själv'. En studie av det svenska 
reformationsjubileet år 1621", Kyrkohistorisk årsskrift 87 (1987), s. 105-119. 
4 Haquin Spegel, Sacramfestivitatem [... ] ob conservatam in Svecia integro seculo veram religionem 
& Augustanae confessionis puritatem pie peractam [...] celebravit (Uppsala, [1693]). Dikterna 

behandlas utförligare i Ekedahl 1999, s. 33-40, 75ff. 
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Grande, quod semper nitidum diem sol 
Prom.it ex umbris, aliusque Ö" idem 
Nascitur, gratum variante cursum 

Nocte dieque. 

Grandins multo, decus in triumphi, 

QuodDEUS Josuae, remoratus or bes 
Solis & lunae, spatium diei 

Sed DEI summus bonitatis actus, 

Usque quod denos deciesper annos 

Lucidus soljustitiaefrequenter 
Splenduit arcto. 

[Stort är det att solen för fram den glänsande dagen ur skuggorna och föds som ny och 
ändå alltid densamme då dagen och natten växlar i sitt ljuva lopp. 

Ännu större är det att Gud till ära för Josuas seger hejdade solens och månens gång och 
fördubblade dagens längd. 

Men störst av alla Guds godhets verk är att rättfärdighetens skinande sol oavbrutet har 
strålat över Norden i tio gånger tio års tid.] 

Spegels budskap är tydligt: på samma sätt som Gud beskyddade sitt 
egendomsfolk under Gamla testamentets tid lyser nu hans välsignelse över 
de svenska lutheranerna. 

Bilden av solen utvecklas i de följande stroferna, där Spegel på ett ställe 
bönfaller Gud att han även fortsättningsvis skall låta Verbi radios eller "bibel
ordets strålar" sprida ljus över landet. Det visar sig här att "rätt-färdighetens 
sol" i själva verket är bibeln och det luthersk-evangeliska budskapet, vars ord 
ensamt tänks kunna skänka upplysning och frälsning. Endast i bibelns ljus 
kan folket genomskåda de andra kyrkornas irrläror och hålla sig till sanningen: 

Nos tuae,JESU bone! veritatis 
Splendor illustret, nebulis repulsis, 
Ne tenebrosos hominum sequamur 

Turpiter astus. 

[Gode Jesu, må din sannings ljus upplysa oss, så att vi inte skamlöst följer 
människors dunkla anslag när nu molnen drivits på flykten.] 
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Diktens udd mot kristna av annan bekännelse än den lutherska är som 
synes påtaglig, och Spegel låter läsarna förstå att alla katoliker, reformerta 
och ekumeniskt sinnade är gudlösa och ondskefulla personer som vill förgöra 
det svenska gudsfolket. I praktiken fungerar bilden av solen med andra ord 
som en symbol för det lutherska prästerskapets och kungamaktens gemen
samma vakthållning mot alla influenser som kan tänkas ifrågasätta den 
bekännelse som antagits vid Uppsala möte. 

Att kungamakten spelade en central roll i myten om svenskarna som 
utvalda folket i Norden framgår av den nästföljande dikten. Den är riktad 
till Karl XI, som i underdåniga ordalag hyllas som en gudomligt förordnad 
beskyddare av den rena kristna religionsutövningen. Han är i Gustav Vasas 
och Gustav II Adolfs efterföljd den yttersta garanten för den lutherska läran. 
Var och en som ifrågasätter honom ådrar sig därför Guds förbannelse, varnar 
Spegel läsarna. 

I den tredje och sista dikten vänder sig Spegel slutligen till undersåtarna 
själva, vilka manas att göra bot och bättring och sluta upp kring Uppsala 
mötes beslut. Antagandet av den luthersk-evangeliska läran beskrivs 
uttryckligen som ett förbund mellan Gud och folket, genom vilket samtliga 
undersåtar samlats i en tro. I fokus för skildringen står de politiska välsignelser 
som religionsenheten medfört, och stor vikt läggs vid den sammanhållning 
som den gemensamma bekännelsen skänkt det svenska stormaktsväldet. För 
att gestalta denna sammanhållning lånar Spegel den gängse bilden av 
samhället som en kropp, och med direkt hänvisning till de bekanta ord som 
ordföranden Nicolaus Olai Bothniensis yttrade vid mötet - "Nu är Suerie 
bliffixet en man" - beskriver han i dikten hur beslutet sammanfogat de svenska 
undersåtarna till en själ med den lutherska tron som hjärta.5 

Men Spegel framhåller också Sveriges oberoende av främmande makter. 
Självständigheten synliggörs framför allt av folkets fria tillgång till bibeln, 
vars saliggörande ord man till skillnad från katolikerna på kontinenten kan 
höra i "liuflig frihet". Den fria tillgången till bibeln innebär emellertid att 
svenskarna också är skyldiga att följa de moraliska förpliktelser som den 
uppställer, varför dikten får utmynna i en förmaning: 

5 Yttrandet återges i Hans Cnattingius, "D-källan till Uppsala möte", Kyrkohistorisk årsskrift 44 

(i944). s- 334-
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Doch bör then stora Frögd beblandas med en Fruchtan/ 
At Gud ej lemnar ofi förutan Straf och tuchtan/ 
Om han skal Trones lius fåfängt hos ofi förbida/ 
Om wi nu Mörkret här och barnsligt Owet lida/ 
Tå han sit Helga Ord ofi til Uplysning unnar/ 
Och Evangelium så långan tid förkunnar; 
[ . . . ]  

Förthenskul bör ofi tro thet Herrans hoot wil sannas/ 
At gamle Syndare the skola wist förbannas/ 
Och hundrad åra barn ifrå Guds Sköte drifwas/ 
Som af Förnufftens Miölk ej wäxa eller trifwas. 

Om förbundet med Gud skall bestå måste folket leva i överensstämmelse med 
bibelns bud, annars hotar straff och undergång på samma sätt som för Gamla 
testamentets israeliter. De svenska invånarna måste därför förena sin glädje 
över jubileet med fruktan för "Herrans hoot" och upphöra med sina synder. 
Målet för diktsviten är med andra ord undersåtarnas omvändelse och bätt
ring - försummar de att lyssna till prästernas undervisning och rätta sig 
efter den har de ingen glädje av förbundet med Gud och är likt andra folk 
utlämnade åt hans vedergällning. 

Spegels dikter visar hur identifikationen av Sverige med Gamla 
testamentets gudsfolk var sammansatt av flera idékomponenter. I centrum 
stod föreställningen om ett förbund mellan Gud och det egna folket, liksom 
de moraliska krav som var förknippade med den bibliska vedergällnings -
läran. Till dessa föreställningar kan den spridda uppfattningen att religionen 
var vinculum societatis eller "samhällets sammanhållande länk" läggas, liksom 
tanken att den svenska kungamakten var den luthersk-evangeliska lärans 
främsta försvarare. Dessutom får idén att den konfessionella tron utgjorde 
garantin för landets politiska oberoende räknas till de föreställningar som 
var knutna till uppfattningen av Sverige som efterföljare till bibelns Israel. 

Konfessionalisering och nationell identitet 

Tillsammans formade dessa föreställningar en nationell ideologi i 1600- och 
1700-talets Sverige. Utgångspunkten var bibeln, i synnerhet berättelserna 
om Israels öden genom historien, vilka skildrar det av Gud utkorade folket 
som en avgränsad etnisk gemenskap. Den nationella ideologin fick härigenom 
starkt gammaltestamentlig prägel. Men föreställningskomplexet hade också 
lång tradition inom den kristna kyrkan. Redan i Nya testamentet identifieras 
de jesustroende som det nya gudsfolket (Se t.ex. Rom. 10-11, 2 Kor. 6:16 och 
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Ef. 2:11-13), och den israelitiska folkgemenskapen blev i urkyrkan en inte 
sällan använd bild för de kristnas förståelse av den framväxande kyrkan.6 

Identifikationen var till en början kopplad till medlemmarnas etniska 
tillhörighet som judar, men i och med att budskapet snart började riktas till 
andra folk än det judiska tonades de etniska gränserna ned. De troende tänktes 
i kyrkan infogas i en ny, gränsöverskridande gemenskap - "här är icke Jude 
eller Grek" (Gal. 3:26) - som gjorde att de etniska inslagen i den gammal
testamentliga gudsfolkstanken omtolkades i allegorisk riktning. Denna 
allegoriska tolkning av gudsfolket utvecklades i Europa under medeltiden, 
då den universella katolska kyrkan skildrades som det nya Israel som de 
kristna betecknas som i Nya testamentet.7 

Tolkningen vidarefördes av reformatorerna under 1500-talet, men fick 
ny inriktning i och med att dessa gav de världsliga makthavarna mer att säga 
till om i kyrkliga frågor, och från att primärt ha varit knuten till den universella 
kyrkoorganisationen överflyttades nu gudsfolkstanken på de framväxande 
furstestaternas enskilda statskyrkor. Därifrån var steget inte långt till att 
identifiera själva de nya statsbildningarna som gudomligt utkorade folk. Som 
retorisk figur fick identifikationen snabbt genomslag i den politiska 
propagandan, och under 1600-talet togs parallelliseringen upp på flera håll i 
Europa. Vanligast var den på protestantiskt område, där Gamla testamentets 
bild av gudsfolket som etnisk gemenskap blev en återkommande tankefigur 
i skapandet av en tidigmodern nationell identitet, exempelvis i England och 
Nederländerna.8 Att flera länder samtidigt gjorde anspråk på att vara det 
nya gudsfolket verkar inte ha varit ett problem, vilket kan tyckas förbryllande. 
Förhållandet kan dock förklaras med att identifieringen i första hand 
användes för att samla den egna befolkningen. Endast undantagsvis riktades 
den mot andra stater — och i så fall mot sådana med annan kristen bekännelse. 

6 René Kieffer, Nytestamentlig teologi, 2. uppl. (Stockholm, 1979), s. 208. 
7 Jfr t.ex. Alf Härdelin, "Bibelbruk och bibelsyn", Tanke och tro. Aspekter på medeltidens tanke
värld ochfromhetsliv, Studier till Det medeltida Sverige 3 (Stockholm, 1987), s. 30-45. 
8 Se t.ex. Simon Schama, Mellan Gud och Mammon. Nederländerna under guldåldern /570—7670, 
sv. övers. Margareta Eklöf (Stockholm, 1989), s. 63-135, Patrick Collinson, "Biblical rhetoric: 
The English Nation and National Sentiment in the Prophetic Mode", Religion and Culture in 
Renaissance England, ed. C. McEachern &c D. K. Shuger (Cambridge, 1997), s. 15-45 samt 
Linda Colley, Britons. Forging the Nation 1JOJ-183J (London, 1992). En introduktion till den 
senaste forskningen i ämnet på brittiskt område ges i Tony Claydon & lan McBride, "The 
trials of the chosen peoples: recent interpretations of protestantism and national identity in 
Britain and Ireland", Protestantism and National Identity. Britain and Ireland\ c. 1650-c. 1850, ed. 
T. Claydon &.I. McBride (Cambridge, 1998), s. 3-29. 
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Också i Sverige blev identifieringen av det egna landet med bibelns Is

rael ett viktigt inslag i de styrandes politiska retorik under 1600-talet. Särskilt 

utvecklades den bibliska parallellen vid nationella helgdagar, och ett åter

kommande tillfälle för förkunnelsen av den blev de årliga böndagar som de 

styrande kontinuerligt förordnade fr.o.m. 1620-talet. På dessa dagar skulle 

folket samlas för att gemensamt tacka Gud för hans beskydd av landet och 

be om förlåtelse för sina synder. Förutom de ordinarie böndagarna hölls 

även extra sådana med anledning av politiska händelser som fredsslut, 

kröningar och olika tilldragelser inom kungahuset. Firandet stadgades i 

kungliga plakat, där också gavs anvisningar för hur prästerna skulle utforma 

sina predikningar. Vanligtvis valdes bibeltexter som kunde utvecklas i önskvärd 

politisk riktning.9 Ett sällsynt uttryckligt exempel på identifieringen ges i 

domprosten Laurentius Molins inbjudan till professor skytteanus Johan 
Upmarcks parentation över Spegel 1714, där det förklaras att Gud övergett 
det israelitiska folket på grund av dess motsträvighet och i stället fattat kärlek 
till svenskarna. Argumentet att judarna förkastats av Gud var inte ovanligt i 

tidens teologi, men vanligtvis tänktes då den kristna kyrkan vara deras 

arvtagare. Molin tycks emellertid mena att det var just svenskarna som 

utgjorde det nya gudsfolket.10 

I forskningen om böndagarnas opinionsbildande funktion i 1600-talets 

samhälle har tonvikten fallit på hur de utnyttjades för att påverka folket i 

dagspolitiskt avseende. Men dagarna kan också tolkas som ett sätt att skapa 

ett gemensamt medvetande bland undersåtarna om den svenska stormak

tens uppdrag som luthersk stat. Parallelliseringen av Sverige med Gamla 

testamentets gudsfolk fungerade härvid som en tidig nationell myt som satte 
in det politiska skeendet i en bestämd tolkningsram och tjänade till att svetsa 

samman undersåtarna i det vidsträckta och kulturellt mångskiftande öster
sjöväldet. I min avhandling Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels 
predikokonst (1999) har jag visat hur stora delar av Spegels förkunnelse kan 

läsas som en utläggning av denna parallell. 

9 Böndagsfirandet utreds i Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medel
tida till ett modernt år i Sverige 1500-1800, Avhandlingar från Historiska institutionen i Göte
borg 8 (diss., Göteborg, 1994), s. 94-105,181-206. Dess opinionsbildande funktion behandlas i 
Bill Widén, "Böndagsplakaten och opinionsbildningen under Gustav II Adolfs tid", Kyrkohis-

torisk årsskrift 87 (1987), s. 17-22. 
10 In locum immorigerae illius & obstinatae gentis, ideoque rejectitiae, majores tandem nostros, nosque 
ipsos [...] ex meroamore \Deus\ cooptavit. Laurentius Molin, Adsupremumhonorishumanitatisque 
officium ([Upsaliae, 1714]), fol. Br. Jag tackar prof. Hans Helander, som haft vänligheten att 
fästa min uppmärksamhet på uttalandet. 
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För att belysa sammansmältningen av religiösa och nationella motiv i 
hans predikningar har jag utgått från den omvandlingsprocess som den s.k. 
konfessionaliseringen utgjorde i det tidigmoderna samhället. Med beteckning
en brukar avses den utveckling som gjorde att katolskt, lutherskt och reformert 
präglade stater etablerades i 1500- och 1600-talets Europa. Bland de forskare 
som studerat denna process har en stor del av intresset riktats mot hur olika 
konfessionella kulturer formades i reformationens kölvatten. Konfessionernas 
betydelse för skapandet av olika nationella identiteter har däremot inte 
uppmärksammats lika ofta, trots att forskarna varit medvetna om de olika 
kristna bekännelsernas roll i framväxten av en tidig nationalistisk tanke
värld. I min avhandling har jag därför velat peka på hur Spegels predikokonst 
kan ses som ett uttryck för statsledningens och prästerskapets försök att 
etablera en nationell identitet knuten till den lutherska konfessionsstatens 
institutioner, framför allt kyrkan och kungamakten.11 

Med den dubbla fokuseringen av kungen och folket förenade identi
fieringen av Sverige med bibelns Israel den äldre dynastiska patriotismens 
betoning av furstens person med de nyare nationella föreställningarnas 
intresse för det gammaltestamentliga Israel som folkgemenskap. Känne
tecknande för den svenska böndagsförkunnelsen var dess kollektiva och 
moraliserande tilltal. Åhörarna skildras i plakaten som ett folk som gemen
samt bär ansvar för att förbundet med Gud upprätthålls. De moraliska 
förpliktelser som följer därav knyts till folket som helhet, inte till åhörarna 
som individer. Kravet på att leva enligt Guds bud åligger alla, hög såväl som 
låg, och någon åtskillnad mellan olika stånd och grupper i samhället görs 
inte. Plakaten erinrar härigenom om den engelske historikern Patrick 
Collinsons beskrivning av det sätt varpå identifikationen med bibelns Israel 
brukade utläggas i 1600-talets England: "The invocation and construction 
of the nation in the prophetic mode ignored in the generality of much of its 
rhetoric all social and political distinctions, investing an entire and undiffer-
entiated people - England - with a shared moral and religious responsibil-
ity."12 Ytterst avgjordes landets öde av hur väl folket som kollektiv lydde 
Gud, varför de svenska böndagsplakaten alltid utmynnade i förmaningar till 
samfälld bot och bättring. 

11 Ekedahl 1999, s. i4ff., 2i4ff. 
12 Collinson 1997, s. 26. 
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Abraham Pettersson, Gud och kärleken till fäderneslandet 

I mångt och mycket levde denna religiöst nationella retorik kvar i Sverige 
även under 1700-talet. Det stormaktstida tolkningsmönstret stod sig väl, 
och ser vi till den kyrkliga förkunnelsen i stort under förra hälften av seklet 
är intrycket att förknippningen av det egna landet med bibelns gudsfolk är 
nästan ännu mer frekvent än tidigare.13 Trots att de politiska och kulturella 
förutsättningarna hade förändrats radikalt känner vi igen flertalet av 
komponenterna i Spegels dikter. Parallellen mellan Israel och Sverige 
återkommer ofta, och landet kallas i åtskilliga predikningar "det nya Israel" 
eller "vårt svenska Zion". Vedergällningsläran intar också en central plats, 
och trots att den började förblekna i böndagsplakaten under 1700-talet 
brukades den ofta i förmanande syften. Fokuseringen av kungen och den 
regerande dynastin är stark, vilket i förstone kan te sig en smula märkligt 
mot bakgrund av de ytterst begränsade befogenheter kungamakten ägde i 
verkligheten. De kungliga personerna utgjorde dock fortfarande viktiga 
symboler för sammanhållningen i riket, och hyllningarna av dem kommer 
inte sällan nära tonen i stormaktstidens predikokonst. Den kanske mest 
påfallande skillnaden är att den konfessionella ivern minskat och nu riktas 
mot fritänkare och "ateister" snarare än mot katolska och reformerta tros-
bekännare. Typiskt för tiden är vidare att åhörarna tilltalas omväxlande som 
"Guds barn" och "Swea barn", två bibliskt färgade uttryck som antagligen 
bildats i anslutning till "Israels barn" som beteckning för det utkorade folket 
i Gamla testamentet. 

Frihetstidens böndagsförkunnelse fullföljde alltså på många sätt 
traditionerna från 1600-talet. Men samtidigt kan vi märka hur det kollektiva, 
nationella tilltalet successivt började spricka sönder under trycket av nya 
religiösa och kulturella influenser. Denna sprickbildning skedde emellertid 
ganska långsamt, och det var först under 1700-talets senare hälft som den 
lutherska tron på allvar började förlora sin roll i formeringen av en svensk 
nationell identitet. För att belysa denna process skall jag här ta en predikan 
av Abraham Pettersson (1724-63) som exempel. Han var hovpredikant och 
kyrkoherde i Riddarholmens och Bromma församlingar i Stockholm och 
brukar räknas som en av företrädarna för den upplysta ortodoxin, vilken tog 
intryck av frambrytande rationalistiska och pietistiska tänkesätt samtidigt 
som man höll fast vid den hävdvunna lutherska dogmatiken. Han gjorde sig 

13 Jfr Edward Leufvén, Upplysningstidens predikan I (Stockholm, 1926), s. 29ff. 
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också känd som vältalare i predikstolen, och det har antagits att det var just 
hans predikostil som Olof Dalin drev gäck med i de bekanta "kalottpredik-

yy 1 4  ningarna . 
Den predikan som vi skall se närmare på är hämtad från postillan 

Christeligepredikningar (1764), vars svit av predikningar över kyrkoåret avslutas 
med några böndagspredikningar. En av dessa, som ursprungligen hölls tredje 
böndagen 1759, har ämnet "En förmaning i wårs Herras Jesu namn, stäld til 
Sweriges barn, om en christelig enighet". Sin utgångspunkt tar Pettersson i 
orden i 1 Petr. 2:17, "Alsker bröderna, frukter Gud, ärer Konungen", med vars 
hjälp han försöker bevisa gudsfruktans betydelse för samhällets fortbestånd. 
Bibelversen beskriver enligt honom ett "enighetsband" som är sammantvinnat 
av gudsfruktan, lydnad mot överheten och kärlek till fäderneslandet. Brister 
bandet faller samhället ofrånkomligen sönder, varför åhörarna förmanas att 
vinnlägga sig om de nämnda dygderna. 

Abraham Petterssons utpekande av den kristna tron som fundamentet 
för all mänsklig sammanlevnad är på intet vis originellt - beskrivningen av 
religionen som "samhällets sammanhållande länk" var en tankefigur som 
ofta återkom i tidens universitetsundervisning.15 Det som gör predikan 
intressant är i stället det faktum att Pettersson utlägger uppmaningen att 
älska "bröderna" som en gudomlig befallning om fosterlandskärlek. Bibelns 
maning till inbördes omsorg riktade sig till medlemmarna i den kristna 
församlingen, men Pettersson applicerar den på undersåtarna till den svenske 
kungen, vilka därmed framstår som en gemenskap liknande urkyrkans. 
Pettersson utvecklar identifieringen lite längre fram i predikan, där han 
betonar hur de svenska undersåtarna är förenade med varandra i såväl andligt 
som världsligt avseende: 

Bröder äre wi, både til naturen, nåden och förwandts-bandet. Wi hafwe alle en Gud 
och Fader-, som skapat och wälsignar [...]. Til bröder har Gud gjort ofi i et land; wi äre 
barn i et hus, wi äre lemmar i en kropp; går det den ena wäl, så går det den andra wäl, 
lider den ene, så lider den andre. Altså se wi, at ehuru wår kärlek och enighet bör wara 
allmännelig, så äre wi, såsom syskon i et land, såsom bröder i en tro, mycket mer för

bundne, at i enighet hålla tilsammans.16 

14 Hilding Pleijel, Svenska kyrkans historia V. Karolinsk kyrkofromhet, pietism och herrnhutism 
1680-1772 (Stockholm, 1935), s. 53off. Se också Leufvén 1926, s. 9iff. 
15 Bo Lindberg, "Religionenspolitiska användning - en akademisk doktrin under 1700-talet", 
Idé och lårdom (Lund, 1972), s.85-108. 
16 Abraham Pettersson, Christelige predikningar hållne uppåfyra afhöga öfwerheten påbudna böne
bot- och tacksåjelse-dagar (Stockholm, 1764^]), s. 
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Den religiösa gemenskapen sammanfaller alltså enligt Pettersson helt och 
hållet med den politiska och territoriella. Åhörarna är som barn i ett 
gemensamt hus och lemmar i en och samma kropp "bröder i en tro" och 
"syskon i et land". Visserligen härstammar alla människor från ett enda 
föräldrapar och visserligen är de kristna skyldiga att visa kärlek mot alla 
oavsett härkomst, poängterar Pettersson, men de personer som åhörarna i 
första hand bör rikta brödrakärleken mot är de egna landsmännen. Detta 
innebär att han gör en avgränsning åt två håll - den gemenskap åhörarna 
tillhör är mindre än den lutherska trosgemenskapen i dess helhet, men 
samtidigt större än de frommas församling i pietistisk mening. Huset och 
kroppen - metaforer med förankring i Nya testamentets (jfr i Tim. 3:15 och 
Rom. 12:4-5) skildring av de jesustroendes gemenskap - betecknar här inte i 
första hand kyrkan, utan "Swea Land och Rike", den politiska och territoriella 
enhet som Sverige utgjorde. 

Ramen för den religiösa gemenskap som predikan beskriver utgörs alltså 
av rikets gränser, ett synsätt väl lämpat för ett konfessionellt enhetssamhälle, 
där alla var skyldiga att tillhöra den lutherska tron.17 Hur nära den religiösa 
gemenskapen hänger ihop med staten som politisk institution visas ett stycke 
längre fram i predikan, där Pettersson utreder innebörden av budet "ärer 
Konungen": 

Apostelen förenar ock Ofwerhetens heder, med kärlek til Fäderneslandet. Alsker 
bröderna, så at utom en rätt kärlek för Fäderneslandet, gifwes ingen rätt heder och ära 
för Ofwerheten. [...] Sålunda se wi, at här får och bör ingen skillnad af ofi göras emellan 
Guds hjerta, folkets hjerta, och Konungens hjerta. Guds hjerta bör hos 06 wara förenadt 
med Ofwerhetens hjerta, och hela landets och hwars mans hjerta. [...] Gudsfruktan, 
kärlek för Fäderneslandet och lydno för Ofwerheten, i borgelig regering, böra förena 
wåra hjertan, så framt wi wilje hafwa en rätt belöning och ewig salighet.18 

Lydnaden mot överheten, i synnerhet de kungliga personer som symboliserar 
staten, är enligt Pettersson en central del av fosterlandskärleken. Det är 
kungamakten och dess krav på lojalitet som håller samman det folk som 
åhörarna skall rikta sin kristna brödrakärlek emot, och dess synliga företrädare 
måste därför hållas i ära. Men för att det skall råda enighet i landet är också 
överheten skyldig att instämma i statens kristna bekännelse och skydda den 
mot angrepp av olika slag. Talande för synsättet är tanken att den eviga 

17 Om enheten mellan kyrka och stat inom 1700-talets lutherska ortodoxi jfr Leufvén 1926, s. 

33f. 
18 Pettersson 1764^], s. 38f. 
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saligheten inte främst beror på den enskildes fromma prestationer, utan på 
hur väl läsarna lyckas förena sina "hjertan" med Guds och överhetens. 

Hur vanligt Petterssons sätt att koppla samman föreställningen om 
Sverige som det utkorade folket med kungamakten och den regerande 
dynastin var, belyses av en predikan som Sven Baelter höll i slottskyrkan i 
Stockholm Mikaelidagen 1748. Baelter - även han uppburen predikant -
förrättade denna dag tacksägelsen för prins Karls födelse och förklarade i 
sin predikan att kronprinsessans nedkomst var ett tydligt bevis på att Gud 
"besökt sit folk och wälsignadt sin arfwedel". När predikan sedan trycktes 
gavs den överskriften Guds besynnerlige ängla-wård öfwer Swea land och rike, 
en titel som i sig sammanfattar tidens sätt att utlägga myten om Sverige 
som Guds folk. Som titeln anger var predikans huvudbudskap att Gud med 
änglarnas bistånd inte bara lett och välsignat "Swea Rikes Christelige 
församling" och "Christelige Regemente", utan i synnerhet dess "christeliga 
Konungahus", vilket Baelter uppmanade åhörarna att tacka honom för.19 

I Petterssons predikan skildras det svenska folket inte främst som en 
etnisk eller kulturell gemenskap, utan som en territoriell och politisk enhet. 
Det som håller ihop riket är lydnaden mot de styrande och den lutherska 
tron, enligt vilken alla - som predikan visar - är förpliktade att visa kärlek 
mot övriga invånare i landet. Pettersson gör ingen skillnad mellan de olika 
folkgrupper som var bosatta i landet, utan räknar samtliga invånare, oavsett 
etnisk och kulturell tillhörighet, som "Swea barn" och "syskon i et land". När 
han hävdar att det är kännetecknande för den ogudaktige att han inte älskar 
"sina af Gud gjorda syskon, sina Landsmän mer än utlänningar" får det 
därför inte tas som en nationalchauvinistisk utsaga i modern mening, utan 
måste i stället förstås som en konsekvens av hans identifikation av den kristna 
församlingen med hela befolkningen i det etniskt och kulturellt brokiga 
svenska riket.20 

Åhörarna manas vidare i predikan att ge akt på sina uppgifter i samhället. 
Någon skillnad görs inte mellan andliga och världsliga sysslor, och i sin 
skildring av åhörarnas uppgifter följer Pettersson noga det kyrkliga 
treståndsschemats indelning av staten i en politisk, kyrklig och huslig livssfär. 
Att alla åhörare är syskon i samma folkgemenskap betyder inte att de får 
lägga sig i varandras uppgifter, utan var och en har sin bestämda plats i 

19 Sven Baelter, Guds besynnerlige ängla-wård öfwer Swea land och rike (Stockholm, 1748). s. 5, 
iof. 
20 Abraham Pettersson, Guds-fruktan, den enda grunden til et lands och rikes lycksalighet (Stock
holm, 1763), s. 87. Jfr Leufvén 1926, s. 32. 
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samhället och bör tjäna Gud i det arbete som tillkommer henne eller honom. 
Gud vill enligt Pettersson att skillnaderna mellan stånden upprätthålls, vilket 
gör att ämbetsmän, lärare, köpmän och bönder förmanas att alla hålla sig till 
sitt. Tanken formuleras träffande i en annan av postillans predikningar, där 
Pettersson förklarar att "en ordnings Gud äskar vid hwart och et stånd sina 
gräntsor och olikhet".21 

Petterssons samhällsvision är som framgått strikt hierarkisk och 
ståndsfunktionell. Men det står likväl klart att det yttersta målet för predikan 
är att få åhörarna att känna sig som medlemmar av en större gemenskap, 
som överskrider de gränser som skilda stånds- och grupptillhörigheter ritar 
ut och omfattar såväl kungen som tiggaren på gatan. Detta framgår då 
menigheten förmanas att visa enighet: 

Denna föreningen sammanknäpper det krönta hufwudet, med tiggaren, Herren med 
tjenaren, så at den högste säger til den lägsta: Ditt folk är mitt folk, din Gud är min 
Gud. Lika blod, som renar dem, lika Jesu Ande, som regerar dem; lika Jesu kärlek, som 
drifwer dem; lika kallelse til himmelen, som syfilosätter dem; lika hopp, som muntrar 
dem; lika kraft, som styrer dem [...]. Den ene har et annat namn, än den andre, men i 
JEsu namn, äro de förenade; den ene har fått et annat stånd, än den andre, men de stå 
dock alle i nåden; den ene har fått en annan tjenst, men deruti är de et, at de äro Guds 
tjenare.22 

Att denna gemenskap var mer ett ideal än verklighet visas dock av ett annat 
ställe i predikan, där Pettersson hävdar att maningen till enighet är särskilt 
nödvändig för "Swea barn", vilkas sammanhållning ofta anfrätts av osämja 
och stridigheter. 

Som synes tar Pettersson upp flera av böndagsförkunnelsens traditionella 
komponenter. I fokus står maningen till enighet och idén om religionen 
som det band som håller samman samhället. Vid sidan härav spelar 
kungamakten som symbol för staten en framträdande roll. Samhället skildras 
med andra ord fortfarande som en luthersk konfessionsstat. Angreppen på 
andra kyrkor har förvisso tonats ned, liksom vedergällningstanken och hoten 
om kommande straff, men vakthållningen kring "den rena Evangeliska 
sanningen" utgör ändå ett grundackord i Petterssons förkunnelse.23 Parallel-

21 Abraham Pettersson, Christelige predikningar hållne öfwer de årliga sön- och högtids-dagars 

evangelier (Stockholm, i764[a]), s. 32. 
22 Pettersson 1764^], s. 45. 
23 Pettersson 1764^], s. 42. 
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liseringen av landet med det bibliska gudsfolket utnyttjar han också, och i 
en annan predikan kallas Sverige uttryckligen "det Swenska Israel".24 Det 
traditionella draget i Petterssons predikan har kommenterats av lunda
teologen Benkt-Erik Benktson, som i en studie av dennes teologiska tänkande 
betonat hur han fullföljer linjen från stormaktstidens konfessionalism. 
Visserligen är det inte svårt att skönja pietistiska influenser i postillan, men 
de får enligt Benktson inget egentligt genomslag i Petterssons kyrkosyn, 
vilken formar sig till ett försvar för den gamla luthersk-ortodoxa kyrkoläran. 
Benktson framhåller hur Pettersson bekämpade pietismens individualistiska 
tendenser och höll fast vid 1600-talets vision av Sverige som en teokratisk 
enhetsstat, "wårt swenska Zion", där undersåtarna förenades i lydnaden mot 
Gud och överheten.25 

Detta får till följd att Pettersson i predikans avslutning omväxlande kan 
tilltala åhörarna som "Guds barn" och "Swea barn". Benktson menar att han 
inte gör någon skillnad mellan grupperna, utan använder beteckningarna 
som utbytbara namn på det svenska folket. Självklart skiljer Pettersson mellan 
fromma och ogudaktiga, men mot det pietistiska bruket att dela in männis
korna i omvända och oomvända ställer han den nationella samhörigheten 
mellan undersåtarna i det svenska riket. Alla dess invånare är enligt honom 
utvalda av Gud att leva efter bibelns bud, inte bara de som i pietistisk anda 
kallar sig omvända och troende. 

Bibeln som nationell myt 

Genom att på detta sätt framställa undersåtarna som ett utkorat gudsfolk 
och identifiera Sverige med Gamla testamentets Israel vidareförde Pettersson 
en bibeltolkning som i praktiken fungerade som en nationell myt. Det kan 
naturligtvis diskuteras huruvida det är berättigat att beskriva denna myt som 
nationell. Ordet "nation" nämns inte i predikan, och den gemenskap som 
Pettersson beskriver består som vi har sett av en etnisk och kulturell mosaik 
bestående av svenskar, finnar och tyskar, som alla, oavsett härkomst och 
språk, inkluderades i det svenska riket. Några krav på etnisk eller språklig 
tillhörighet var inte knutna till "Swea barn", utan det enda som avgjorde 
vem som tillhörde detta kollektiv var den lutherska bekännelsen och lydnaden 

24 Pettersson 1764^], s. 454. 
25 Benkt-Erik Benktson, "Du Herrens tjänare". En analys av Abraham Petterssons teologiska typ, 

Studia theologica Lundensia 28 (Lund, 1968), s. 291-305. 

62 



mot den politiska överheten. Den lojalitet Pettersson ville väcka gällde således 
staten snarare än folket eller nationen i sig. 

Men ändå vill jag mena att det finns orsak att tolka böndagsförkunnelsens 
parallellisering av Sverige med bibelns Israel som en tidig nationell myt. I 
Gamla testamentet skildras Israel som en gemenskap, vilken vid sidan av 
blodsbanden hålls samman av den gemensamma lojaliteten mot förbundet 
med Herren. Här fanns alltså en prototyp för en etniskt och religiöst 
definierad folkgemenskap, och när de bibliska berättelserna om Israels öden 
började appliceras på det svenska riket låg det därför nära till hands att 
utläggningen fick nationella övertoner. I den kyrkliga förkunnelsen skildrades 
programmatiskt de som bodde inom Sveriges gränser som ett folk med ett 
gemensamt religiöst och moraliskt ansvar. Så förklarade självaste ärkebiskopen 
Jacob Benzelius i en predikan 1746 att Sverige var "Guds arfwedel och Hans 
egendomsfolk".26 

Vill vi anknyta till Benedict Andersons omtalade bok Imagined Commu-
nities (sv. övers. Den föreställda gemenskapen 1993) finns därför ingenting som 
hindrar att vi uppfattar parallellen mellan Sverige och Gamla testamentets 
Israel som en "imagined community" av samma slag som den moderna 
nationen. I sin egentliga form är nationen enligt Anderson ett exklusivt mo
dernt fenomen, intimt förknippat med det kapitalistiska samhället. Men det 
betyder fördenskull inte att den saknar historiska föregångare, och som äldre 
motsvarigheter till nationen som föreställd gemenskap pekar han just på 
"the religious community" och "the dynastic realm".27 Båda dessa slags 
gemenskapsformer är som framgått centrala i Petterssons förkunnelse. 
Genom parallelliseringen av svenskarna med Gamla testamentets israeliter 
länkas den enskilde undersåtens liv samman med folket och landet, vilket i 
sin tur förkroppsligas i kungens person. Med den religiösa parallellen som 
grund ställs också en rad bestämda religiösa och moraliska krav på folket, 
vars förmåga att uppfylla dessa sägs ha avgörande betydelse för landets 
välgång. 

Myter och symboler är enligt Anderson avgörande inslag i alla former av 
nationalism. Den nationella gemenskapen kan aldrig överblickas i sin helhet 
av den enskilda människan, vilket medför att den måste konkretiseras och 
levandegöras i bilder och berättelser. Nationen får därmed prägel av kulturell 
konstruktion, vilken för att fungera måste spridas och kommuniceras med 

26 Leufvén 1926, s. 30. 
27 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationa

lism, 2. revised and extended ed. (London, 1991), s. 12-22. 
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hjälp av någon form av massmedium. I det moderna samhället fylls denna 
uppgift av böcker, tidningar och filmer, vilket gjort att Anderson kopplat 
samman nationalismens framväxt med förekomsten av en offentlig press.28 

I det svenska 1700-talet var det däremot kyrkans gudstjänst och predikstolar 
som utgjorde den viktigaste kanalen för de styrandes kommunikation med 
befolkningen, ett faktum som i sig belyser religionens roll i skapandet av 
nationella identiteter i äldre tid. Det är också lätt att se hur böndagarna 
fungerade som led i konstruktionen av Sverige som "föreställd gemenskap". 
Med hjälp av dem gjordes åhörarna medvetna om att de tillhörde en religiös 
och politisk gemenskap - "Swea Land och Rike" - som var större än de 
sociala grupper som de själva kunde ha ett direkt och personligt förhållande 
till. Villkoren för denna gemenskap tänktes finnas gestaltade i allegorisk 
form i Gamla testamentets historier, vilka visade vad Gud krävde i religiöst 
och moraliskt avseende av det folk han utvalt. I dessa berättelser gjordes 
föreställningen om folket gripbar och engagerande, och böndagarna kan 
därför uppfattas som ett medium för nationen som föreställd gemenskap 
under 1700-talet. Parallelliseringen av svenskarna med israeliterna kom 
härigenom att fungera som en tidig nationell myt som visade hur invånarna 
i det svenska riket tillsammans konstituerade ett folk. 

Ser vi på hur identifikationen av det egna landet med bibelns gudsfolk 
brukade utläggas på svensk mark visar det sig att den i huvudsak följde två 
argumentationslinjer. Den första byggde på ett genealogiskt stamtänkande 
med mål att påvisa en förbindelse mellan svenskarna och de folkstammar 
som omtalas i Gamla testamentet. Den mest inflytelserike representanten 
för denna linje var den katolske ärkebiskopen Johannes Magnus, vilken i sin 
Historia de omnibusgothorum sveonumque regibus (1554) hävdade att de nordiska 
folken härstammade från Noas sonson Magog. Denne skulle efter synda
floden ha bosatt sig i nuvarande Finland, varifrån han senare utvandrade till 
den skandinaviska halvön, där han grundade goternas rike, vars befolkning 
alltså var stamfränder till bibelns israeliter. Johannes Magnus' historia var en 
central inspirationskälla för stormaktstidens göticism, och 1675 lät Petrus 
Bång, teologie professor i Åbo, komplettera den med en kyrkohistoria, 
Priscorum sveo-gothorum ecclesia, där han redogjorde för hur självaste Adam 
en gång i tiden hade utövat uppsikt över goternas rena och oförfalskade 
gudsdyrkan. 

28 Anderson 1991, s. 37-46 
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Trots sina storvulna ambitioner fick den genealogiska linjen liten betydelse 
i praktiken. Större genomslag fick den andra argumentationslinjen, som 
byggde på den allegoriska eller figurala bibeltolkningen. Enligt denna 
tolkning, som praktiseras redan i Nya testamentet, skulle berättelserna om 
Israels historia förstås som en serie bilder eller figurae som förebådade 
händelser i Jesu liv och den kristna kyrkans utveckling.29 Grund för figural-
tolkningen var tanken att historien var ett resultat av Guds frälsnings
handlande. När de reformatoriska kyrkorna underordnades den världsliga 
makten överfördes tolkningen på den konfessionella staten, vars öden nu 
kom att skildras som skickelser genom vilka Gud ledde sitt utvalda folk mot 
frälsningen. Denna utläggningsteknik användes flitigt i den lutherska 
predikokonsten, och det är också den som ligger till grund för budskapet i 
de kungliga böndagsplakaten och Abraham Petterssons predikan från 1759. 
I själva verket, tänkte man sig, innehöll bibeln - och i synnerhet Gamla 
testamentets dramatiska berättelser om Israels historia - en seriefigurae som 
gestaltade det lutherska Sveriges gudomliga kallelse som nationell gemenskap. 

Det finns skäl att understryka att det var den senare argumentationslinjen 
som utgjorde det viktigaste instrumentet för skapandet av en nationell 
identitet i Sverige under hela den tidigmoderna perioden. När forskarna har 
letat efter nationella idéer i äldre tider har de i regel stannat vid den göticistiska 
traditionen, i vilken de menat sig se ett förstadium till en etniskt grundad 
nationell föreställningsvärld.30 Den götiska traditionen rymmer åtskilliga 
inslag av etniskt och nationellt tänkande, men vi måste komma ihåg att den 
i allt väsentligt förblev en lärd konstruktion. Den var framför allt en akademisk 
diskurs, som engagerade professorerna och studenterna vid universiteten, 
men knappast alls nådde de breda folklagren. Det gjorde däremot den bibliska 
myten om Sverige som Nordens gudsfolk, vilken riktades till hela 
befolkningen via kyrkans predikstolar. Vilket genomslag förkunnelsen fick 
bland åhörarna är svårt att säga, då det knappast finns några källor som ge 
svar på frågan, men helt klart står ändå att i princip varje enskild undersåte 
åtminstone någon gång måste ha fått ta del av identifikationen av svenskarna 
med bibelns israeliter. Vill vi följa hur Sverige gestaltades som "föreställd 

29 En god introduktion till tänkandet bakom figuraltolkningen ges i Härdelin 1987, s. 36-43. 
30 För ett typiskt exempel se Patrik Hall, Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex 
sekler (Stockholm, 2000), s. 13-79. 
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gemenskap" under 1700-talet är det därför böndagsförkunnelsen och de 
styrandes direktiv för den som jag menar att vi först bör studera.31 

Sprickorna i myten 

De inslag som jag hittills pekat på i Petterssons förkunnelse fullföljer alla 
traditionen från det föregående århundradet. Men som nämnts finns även 
inslag som pekar fram mot upplösningen av identifieringen av Sverige med 
Gamla testamentets israeliter under 1700-talets senare del. Inslagen är för
knippade med den tilltagande sekulariseringen av det offentliga samtalet 
under perioden, liksom med de nya religiösa rörelser som påverkade 
kyrkolivet, processer som samverkade till att den gamla enheten mellan stat 
och religion så sakteliga började luckras upp.32 I Petterssons predikan har 
denna utveckling emellertid just begynt, och den märks endast som nästan 
osynliga sprickor i det nationella budskapet. 

Bland de religiösa reformrörelser som påverkade det svenska kyrkolivet 
under 1700-talets första hälft var pietismen den som fick störst genomslag. 
Typiskt för denna rörelse var den starka betoningen av den enskildes fromhet, 
liksom den strikta åtskillnad man gjorde mellan omvända och oomvända 
kristna. Inom pietismen stod individen i centrum, inte folket som kollektiv, 
vilket fick konsekvenser för parallelliseringen av Sverige med det utkorade 
folket i Gamla testamentet. Bland pietisterna identifierades bibelns Israel 
inte i första hand med statskyrkan eller landet, utan med de sant troendes 
församling. Det var de omvända som tillsammans utgjorde det verkliga guds
folket. 

Inom predikokonsten yttrade sig denna fokusering av den enskilde i att 
prästen skulle tillämpa bibelns alltefter hur långt de olika åhörarna kommit 
på vägen till tro. Församlingen indelades vanligtvis i kategorierna 'oomvända 
syndare', 'väckta' och 'sant troende', en indelning som brukade gå under 

31 Göran Malmstedt har dock velat relativisera böndagarnas betydelse för skapandet av en 
nationell identitet i det gamla Sverige. Göran Malmstedt, "Gud bevare oss för papister och 
turkar. Omvärldsbilder och kollektiv identitet i svenska böndagsplakat under 1600-talet", I 
andra länder. Historiska perspektiv på svenskförmedling av det främmande, red. Magnus Berg och 
Veronica Trépagny (Lund, 1999), s. 99. 
32 Den successiva sekulariseringen under 1700-talets lopp diskuteras i Arne Jarrick, Den himmelske 
ålskaren. Herrnhutisk väckelse, vantro och sekularisering iijoo-talets Sverige (Stockholm, 1987), s. 
i4if. samt i Börje Bergfeldt, Den teokratiska statens död. Sekularisering och disciplinering i IJOel

talets Stockholm, Stockholms Studies in Economic History 25 (diss., Stockholm, 1997), s. 134-151. 
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namnet ortotom.uk applikation. Enligt denna metod skulle prästen "dela" bud
skapet rätt och vända sig till den första kategorin med förmaningar till bättring 
och omvändelse, till de väckta med påminnelser om Guds nåd och till de 
troende slutligen med tröst och maning till uthållighet.33 

Att Abraham Pettersson följde metoden är lätt att se i hans postilla. Den 
kommer också till användning i den ovan berörda predikan, vilken avslutas 
med en "Tillämpning" riktad till åhörarna i deras egenskap av Guds och 
Swea barn. Intressant nog sammanfaller dock inte benämningarna helt, utan 
avser helt uppenbart olika kategorier av kristna. Först tilltalas "Swea barn", 
varmed Pettersson, som det visar sig, syftar på de oomvända syndarna: 

Nu ,J Swea barn! hafwen J åter en Bönedag. Nu har Gud förelagt Eder den förmaningen 
om enighet. Ach! at den måtte en gång til hjertat tagas! [...] Besinner, alle syndare, at 
Gud ser til hjertat, och at utwärtes förstäld enighet, är idelt skrymteri. [...] Gud uplyse 
alla syndare, som på mer eller mindre sätt äro olycksalige werktyg, til at införa oenighet; 
ty twedrägt är ibland köttsens uppenbara gärningar, fast wi må sätta aldrig så många 
namn der på. Twedrägt, twedrägt är satans tänkesätt.34 

Denna kategori, som uttryckligen tilltalas som "syndare", deltar i böndags-
firandet till det yttre, men är i hjärtat inte beredda att förändra sitt leverne. 
De kallas uttryckligen för "syndare", och sägs först och främst vara i behov 
av Guds upplysning för att förstå hur deras bristande lojalitet mot Gud och 
kungen visar att de är i den ondes våld. Pettersson varnar därför dessa åhörare 
för konsekvenserna av deras synder och försöker få dem att ta hans 
förmaningar till sig. 

Härefter följer ett avsnitt riktat till "Guds barn". Det utmynnar även det 
i förmaningar, men har mer tröstande ton. Att Pettersson här vänder sig till 
en annan åhörarkategori än den föregående blir tydligt då han manar dem 
att skilja sig från de skrymtare som bara låtsas sträva efter enighet och 
fosterlandskärlek: 

J samtelige Guds barn, warer af et sinne, i Gudi, sanningen och kärleken, så kunnen J 
med Edar enighet mycket uträtta [...]. J förstån wäl, at Edar enighet, skal ej bestå i 
någon syndig likställighet, at taga del i andras synder, utan at wara et i Christo JEsu. 
Ach! Gud för JEsu blods skul, förene wåra hjertan, at wi måtte alle fullbordade wara i et 
sinne och mening.35 

33 Metoden beskrivs i Erik Vikström, Ortotomisk applikation. Bibelordets tillämpning och delning 
enligt den konservativapietismenspredikoteori, Acta Academiae Aboensis, Humaniora 48:2 (Åbo, 
1974). Om Petterssons användning av den se Benktson 1968, s. i97f. 
34 Pettersson 1764^], s. 55. 
35 Ibid. 
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Mot splittringen bland de oomvända ställer Pettersson enigheten bland de 

troende, vilka manas ta avstånd från de förra. Här är "Swea barn" och "Guds 
barn" inte längre beteckningar för en och samma gemenskap, utan två skilda 
grupper - mot "Guds barn" som de troende i exklusiv mening står "Swea 
barn" som en samling oomvända syndare. Skillnaden mellan kategorierna 
understryks av att Pettersson slutar med att påminna om den yttersta domen, 
då "Guds barn" en gång för alla skall skiljas från de ogudaktiga: "Men här 
kommer en skilje-dag, då Guds barn skola alle komma på en gång, på et 
ställe, i enighet tilhopa".36 

Predikans avslutning ger alltså en något annan bild av förhållandet mellan 
"Swea barn" och "Guds barn" än den Benktson beskrivit. Enligt honom 
avviker Pettersson från det vanliga pietistiska bruket att indela åhörarna i 
olika religiösa grupper, och även om han ibland ställer gudfruktiga mot 
ogudaktiga, kontrasterar han, menar Benktson, aldrig Guds barn mot världens 
barn. Till skillnad från de pietistiska predikanterna använder Pettersson "Guds 
barn" och "Swea barn" som utbytbara beteckningar för en och samma grupp: 
invånarna i det svenska väldet.37 

Ser vi närmare på åhörartilltalet i böndagspredikan 1759 visar det sig 
dock att det inte är fullt så enhetligt som Benktson hävdar. På många -
kanske de flesta - ställen i postillan verkar det inte råda någon skillnad mellan 
"Guds barn" och "Swea barn", utan beteckningarna syftar båda på det svenska 
väldet som religiös och politisk gemenskap. I böndagspredikan är det emeller
tid tydligt att det har smugit sig in en skillnad mellan tilltalsformerna, och 
medan "Swea barn" syftar på folket i sin helhet, får "Guds barn" beteckna de 
troende i pietistisk mening. Den nationella myten om svenskarna som det 
nya gudsfolket har därmed börjat brytas upp genom att folket inte längre 
beskrivs som en religiös helhet, utan på pietistiskt manér delas in i omvända 
å ena sidan och oomvända å den andra. Att indelningen får sådant genomslag, 
trots Petterssons fasthållande vid den gamla ortodoxa samhällsvisionen, kan 
- på ett mycket konkret plan - förklaras av den 'ortotomiska' predikoretoriken, 
vars individcentrerade synsätt medfört att den annars så helgjutna bilden av 
det lutherska enhetssamhället börjat spricka i kanterna. 

Denna gränsdragning mellan "Guds barn" och "Swea barn" kan iakttas 
också i andra predikningar i Christeligepredikningar. Samtidigt som postillan 
visar hur levande och självklar parallelliseringen av Sverige med Gamla 

36 Ibid. 
37 Benktson 1968, s. 204&. 
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testamentets gudsfolk var ännu vid mitten av 1700-talet ger den en aning om 
hur föreställningen om folket som en religiös gemenskap successivt skulle 
lösas upp mot slutet av århundradet. Hos Pettersson har denna utveckling 
nyss börjat, men under de följande decennierna tog den snabbt fart, och vid 
början av 1800-talet tycks identifieringen av Sverige med bibelns Israel i 
praktiken ha spelat ut sin roll i de styrandes retorik. Nu var tiden var mogen 
för andra och mer sekulariserade nationella myter. 
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