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ABSTRACT 
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STARTING AROUND 1500 a period of state formation changed the European map. 

The scattered medieval principalities were replaced with more centralised and 

better organised states with permanent armies. Sweden was quite successful in 

competing with these states and experienced a period of expansion. The means 

for warfare were drawn, to a large extent, from the peasantry, which meant that a 

great number of Swedes were sent to the front line and were never to return. 

This thesis investigates the dissemination of information, war propaganda 

and mobilisation in Sweden, 1655-1680. This period is interesting since it in

cludes both offensive wars (under the reign of Karl X Gustav), a period of peace 

(under the regency) and defensive warfare (under Karl XI). A basic assumption 

has been that information is an important power resource. In the study both the 

dissemination and the content of the propaganda are examined. The most im

portant sources have been the minutes and correspondence of the kings, the 

regency and the council of the realm, along with the sources from the diet and 



the provincial meetings. In particular, the prayer days and thanksgiving days, in 

both manuscript and printed sources, have been studied. To investigate the 

actual dissemination of information, the sources in the regional archives of the 

counties of Uppsala and Kopparberg and the archives of several episcopates 

have been examined. 

There existed developed media for the dissemination ofinformation, namely, 

"the system of information". Information was disseminated from the pulpits, at 

the diet and provincial meetings, by county governors and bailiffs, and by printed 

texts. 

In this thesis it is shown that the rulers were anxious to explain and justify 

the wars to the people and that they deliberately used the dissemination of 

information as a power tool. To keep the people in a good mood was vital for the 

war effort. War propaganda was spread both in times of war and peace, and its 

main messages remained the same during Sweden's Age of Greatness. 

The main message of the long-term propaganda was that the wars were a 

divine punishment: it was because of the sinful people that wars broke out. 

According to the propaganda, the world was populated with evil enemies that 

were striving to destroy Sweden. The best protection against the enemies (next 

to God) was a good regent. It was also stated that, in the event of war, it was the 

duty of the subjects to contribute. 

The direct propaganda was conducted in four different phases. The first 

phase was about explaining the outbreak of war, the second phase was about 

mobilisation, the third phase was about disseminating information in order to 

uphold the morals and the fourth and last phase was about explaining the peace. 

The messages of the long-term propaganda had their equivalents in the direct 

propaganda. These arguments, however, were not always sufficient. The state 

representatives also highlighted the great perils threatening the country and 

used a patriotic rhetoric. 

The war propaganda depoliticised the wars, and made it possible to mobilise 

great resources from the population in times of war. The frequently used picture 

of threatening wars contributed to the legitimacy not only of a permanent army 

and offensive warfare, but also of the power of the king and the social order at 

large. 

Key words: information, propaganda, war propaganda, mobilisation, legitimation of 
power, power resources, negotiations, state formation, church history, Karl X Gustav, 
Karl XI, early modern history, 17th century, Sweden. 
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När dom däruppe säger fred 
vet vanligt folk 
att det blir krig. 
När dom däruppe rasar emot kriget 
är anfallsordern redan utskriven. 

Dom däruppe 
har samlats i ett rum. 
Ni därnere: 
låt hoppet fara. 

Regeringarna skriver icke-
angreppspakter. 
Lille man: 
skriv ditt testamente. 

Bertolt Brecht, ur "Krigets katekes", 1936 
Öv ersättning Lars Bjurman. 
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Förord 

I SEPTEMBER 1939 skrev den amerikanske historikern Elmer A. Beller förordet 

till sin bok om propaganda under trettioåriga kriget. Han konstaterade där att 

ett samhällsfenomen som var så viktigt i den moderna världen borde studeras också 

under andra historiska perioder. Skillnaderna mellan propaganda under 1900-talet 

och 1600-talet kunde förefalla stora, medgav han, men tillade: "A closer study, 

however, reveals remarkable parallels". Det är någonting hisnande med att Beller 

skrev sitt förord just vid denna speciella historiska tidpunkt, men egentligen är det 

inte alls konstigt. Historiker väljer nästan alltid undersökningsområden med ut

gångspunkt i sin egen tid i förhoppningen att bättre kunna förstå de frågor som 

just då verkar avgörande. Att skriva en avhandling om krigspropaganda under åren 

2000-2005 har givit möjligheter till jämförelser mellan historia och nutid så gott 

som dagligen, och parallellerna är, precis som Beller påpekade redan 1939, slående. 

Medier och politiska system har förändrats, men argumenten för krig är sig lika. 

Under dessa fem år har jag ofta haft anledning att tänka med tacksamhet på 

dem som hjälpt mig i det relativt ensamma arbete som avhandlings skrivande 

innebär. Den första person som jag skulle vilja tacka är min historielärare på 

Kungsholmens gymnasium, Bosse Håkansson. Utan hans enorma entusiasm och 

alla egenskrivna kompendier hade det inte varit lika självklart för mig att läsa 

historia som första ämne på universitetet. Väl där mötte jag Bo Persson, som var 

min seminarieledare på D-kursen. Hans underfundiga humor och inspirerande 

pedagogik gjorde hela seminariet förtjust, och för mig personligen betydde hans 

uppmuntran mycket när jag bestämde mig för att söka till forskarutbildningen. 

Min största tacksamhet går till min handledare, Arne Jarrick, och min biträ

dande handledare, Jan Glete. Få kan som Arne få en att stressa ner om det blir lite 

mycket, råda en att se Paris och inte jobba för hårt och visa förståelse när allehanda 

problem ställer sig i vägen för forskningen. Men få är också de som kan läsa en text 

lika nitiskt som han och finna dess svaga punkter. Arne har givit mig stor frihet 

men också ständigt varit beredd att komma med konstruktiva synpunkter och 

alternativa teser. För detta är jag glad och tacksam. 



Det sägs att näringslivstoppar kan få tillgång till en personlig coach vars främsta 

uppgift är att ge uppmuntran och tid att diskutera olika problem. Själv har jag haft 

den stora lyxen att bli ständigt coachad av Jan Glete. Under dessa år har han alltid 

funnits tillgänglig för att diskutera små eller stora historiska frågor. Jan förstod 

snabbt mitt syfte med avhandlingen, och har kommit med många kloka idéer. Hans 

generositet och engagemang har varit ovärderliga, och han har blivit en god vän. 

Pär Frohnert har läst mitt manus i dess helhet med en enorm noggrannhet. Jag 

kan inte nog tacka för de intelligenta synpunkter han gav mig, vilka fick mig att 

tänka om på flera punkter. Under mina år som doktorand har jag tillhört seminariet 

Kultur och mentalitet under Arne Jarricks ledning, Äldrehistoriska seminariet un

der Göran Dahlbäcks och Olle Ferms ledning och fusionen av de två, kallat Omo

derna seminariet. Jag har tacksamt utnyttjat de tillfällen som givits till att lägga 

fram texter och fått en mängd värdefulla kommentarer genom åren. Mitt tack går 

till alla mina seminariekamrater, och jag skulle dessutom vilja tacka Ann-Sofie 

Arvidsson, Johan Holm, Christine Ekholst och Jens Rydström lite extra. Peter Jo

hansson har också givit tänkvärda synpunkter på inledningskapitlet. Dessutom har 

jag med glädje mottagit kommentarer från Stellan Dahlgren och källtips från Björn 

Asker. Johan Edman har läst hela mitt manus med konstruktiv laserblick, varit en 

enastående diskussionspartner och nagelfarit mina noter, för vilket jag är mycket 

tacksam. Min vän Martin Virin har kommit till min undsättning genom att läsa 

korrektur med sin sedvanliga pregnans, vilket var en stor hjälp. 

Utan alla trevliga luncher och improviserade fikapauser på doktorand-

korridoren hade dessa år inte alls varit lika roliga. Tack till er alla! Jag vill också tacka 

Annika Brofelth, som förutom att vara navet kring vilket institutionen snurrar och 

lösningen på alla praktiska problem också varit en person som tagit sig tid att prata 

om andra saker. 

Jag tillbringade läsåret 2000/2001 i Paris tack vare ett stipendium från STINT 

(stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning). Vid 1'Ecole 

des hautes études en sciences sociales följde jag flera intressanta seminarier. Jag 

minns med tacksamhet de värdefulla kommentarer jag fick från Roger Chartier och 

hans doktorander och från seminariet GRIHL (Groupe de recherches interdiscipli-

naires sur 1'histoire du littéraire) och seminarieledarna Christian Jouhaud och Alain 

Viala. Merci! 

Jag ingår sedan 2002 i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Manifes

tation och kommunikation. Statens och kungamaktens legitimering och propa

gandaspridning under tidigmodern tid" tillsammans med Malin Grundberg och Jo

nas Nordin. Vi har under dessa år haft många intressanta samtal kring våra 

hjärtefrågor. Tack Jonas och Malin för trevlig samvaro och roliga diskussioner! 



Delegationen för militärhistorisk forskning har finansierat ett år av doktorand

tiden, betalat konferensresor och dessutom givit ett stort tryckbidrag. Varmt tack! 

Jag har också mottagit ett generöst tryckbidrag från Gunvor och Josef Anérs stif

telse. 

Till Loppan, Frida, Lott, Toto, Martin, Otto och Stina vill jag rikta ett tack för att ni 

är så fina vänner, som både kan få mig på gott humör och på nya tankar. Nu kan jag 

vara med igen! Jag vill också tacka Johan för det som inte haft med avhandlingen att 

göra. Alla samtal, alla skratt och orgierna i enchiladas och melodifestivaluttagningar 

som kändes som ett existentiellt behov när stressen var som störst. Och allt annat. 

Moa, Manne Johannes och Minna är de allra bästa småsyskon man kan ha. Tack 

för alla dråpliga historier, alla viktiga diskussioner och all kalabalik. Allra sist vill jag 

tacka mina föräldrar, Annika och Lars Ragnar Forssberg, för att ni givit mig obe

gränsad kärlek och en tro på att allt är möjligt. Den här boken tillägnas er. 

Frescati den 20 mars 2005 

Anna Maria Forssberg 





KAPITEL I  

Behovet av att hålla folket på gott humör 

UNDER VÅREN 1655 marscherade ett hundratal män från Rättvik söderut. 

Bland dem fanns Mats Andersson från Granmor, Erik Persson från Graf och 

Christopher Hansson från Vikan, som alla ingick i kapten Johan Sabels kompani. 

Karl X Gustav hade beordrat Dalregementet att infinna sig i Stockholm den 25 maj, 

och nu var drygt tusen dalkarlar på väg. De avseglade från Dalarö den 10 juli och 

ankom till Wolgast fem dagar senare. För dessa soldater började nu fälttåget i Polen. 

Johan Sabels kompani var med om att erövra Warszawa utan strid den 30 augusti 

samma sommar, och var sedan förlagt i garnison vid olika platser i Västpreussen för 

att till sist hamna i Riga sommaren 1657. Men vid det laget var många av knektarna 

redan döda. Att det var riskfyllt att ge sig ut i kriget var Mats, Erik och Christopher 

säkerligen medvetna om. De hade sett sina grannar marschera iväg för att aldrig 

återvända förut. Men visste de vart de var på väg och varför? Vad fick de som var 

kvar hemma veta om det krig som deras barn, makar och grannar deltog i? 

På ett av skeppen som lämnade Dalarö i juli fanns också Karl X Gustav. Att han 

var medveten om att kriget sannolikt inte var så populärt bland undersåtarna fram

går i den instruktion som han lämnade till rådet. Där informerades rådsherrarna om 

hur de skulle bete sig om kriget och skatterna ledde till inrikes oro: 

Vad inrikes faran vidkommer, emedan allmogens och gemene mans svårighet och olåt 
(om sådant eljest framdeles emot förhoppning förmärkes och hörs hos dem) icke synas 
kunna förorsakas av något annat, än av några deras nu beviljade hjälper, eller till äventyrs, 
denna Kungl. Maj:ts armatur och krigsexpedition. Därför ska rikets råd, vid alla tillfäl
len, så publice som privatim, var och synnerligen remonstrera, så pålagornas högstnödig-
het till regementets understödjande och rikets försvar, som ock av vad högviktiga orsa
ker Kungl. Maj:t denna stora krigs armatur och utrustning oundvikligen haver måst sig 
företaga, på det alla måge bliva där om rätteligen informerade, till underdånig trohet och 
välvillighet disponerade, och riket således både in- och utrikes, till land och vatten för all 
fara försäkrat.1 

1 RA (Riksarkivet), RHB (Rådets handlingar och brev), vol. 17 (Karl X Gustafs tid, Kongl. 
Instructioner för Rådet), "Kong. Majt:s {...} instruktion", 1 juli 1655, punkt 7. 



ATT HÅLLA FOLKET PÄ GOTT HUMÖR 

Enligt instruktionen skulle rådsherrarna i första hand använda sig av ord för att 

lugna opinionen. De skulle i alla tänkbara sammanhang förklara varför kriget var 

oundvikligt och skatterna och utskrivningarna nödvändiga. Genom dessa förkla

ringar skulle undersåtarna bli trogna och lydiga enligt instruktionen. Karl X Gustav 

utgick med andra ord från att kriget var kontroversiellt och att det folkliga miss

nöjet kunde vara farligt, och det var han inte ensam om. Vid en rådsdiskussion 

hösten 1655 påminde till exempel riksdrotsen Per Brahe om att det inte var bra om 

värvarna uppträdde provokativt, detta på grund av den "elaka och farliga opinion" 

som fanns hos allmogen.2 Rädslan för folkligt missnöje var inte ny. Vid sina avresor 

till kontinenten hade även Gustav II Adolf givit instruktioner till rådet där han 

betonade att han lämnat trupper hemma i riket som skulle kunna ingripa i händelse 

av folkligt missnöje.3 I Karl X Gustavs instruktion fanns också en punkt om mili

tära åtgärder vid krig eller "oro och upplopp", men den var skild från punkten om 

opinionsbildning och kom senare i instruktionen.4 Givetvis hade de styrande även 

vid denna tidpunkt möjlighet att tillgripa våld för att driva in skatter eller på annat 

sätt göra sig åtlydda, men det var något som de försökte undvika. Målsättningen var 

istället att med ord hålla befolkningen på "gott humör".5 

Under 1600-talet var vältalighet en viktig färdighet. Sveriges första professors

stol i "statskunskap och vältalighet" hade inrättats 1625, och Sveriges blivande 

regenter och adelsmän fick alla en god utbildning i retorikens konst.6 Makthavarna 

2 Svenska Riksrådets protokoll XVI 1654-1656 (Stockholm 1923) (SRPXV1), diskussion 9 okto
ber 1655, s. 287. 

3 Gustav II Adolfs instruktioner till rådet från 1625,1626,1627,1628 och 1629. Instruktionen 
från 1630 är dock nästan likalydande med instruktionen från 1655, med undantag för passagen 
om att undersåtarna ska bli rätteligen informerade och disponerade till trohet. SRPI, s. XI-
XXII, XV, XXI-XXII, XXVIII, XXXVI, XLII-XLIV. 

4 RA, RHB, vol. 17, "Kong. Majt:ts [...] instruktion", 1 juli 1655, punkt 12. 
5 Se t.ex. RA, RR (Riksregistraturet), vol. 255, 6 augusti 1656, fol. 198, till landshövding Knut 

Kurck; vol. 267, 21 augusti 1658, fol. 1679, till alla landshövdingar om båtsmännens uppbåd; 27 
augusti 1658, fol. 1773, till Lorentz Creutz; ULA (Uppsala landsarkiv), KL (Kopparbergs län), 
LK (Landskansliet), Ala, vol. 8, 25 september 1677, till Zachris Unoson; 17 november 1677, till 
rådet; DI, vol. 3, 5 november 1677, från Karl XI; SRP XVI, juni 1656, s. 486, 507, 508; Johan 
Rosenhane, Johan Rosenhanes dagbok 1652-1661, Arne Jansson (utg.) (Stockholm 1995), 24 april 
1657, s. 201. 

6 För retorikens betydelse under svensk stormaktstid, se: Sten Lindroth, Svensk lärdomshisto
ria. Stormaktstiden (Stockholm 1997 {1975]), s. 181-197; Kurt Johannesson, "Gustav II Adolf 
som retoriker", i Gustav II Adolf-350 år efter Lützen (Stockholm 1982); Lars Wivallius, Sweriges 
Rijkes Ringmur, Kurt Johannesson (utg.) (Stockholm 1980) (som dock handlar mer om politik 
än om retorik); Kurt Johannesson, "En gudomlig ordning", i Signums svenska konsthistoria. Ba
rockens konst (Lund 1997); Nils Ekedahl, Det svenska Israel. Myt och retorik i Haquin Spegels 
predikokonst (Uppsala 1999). 
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lärde sig inte retorik primärt för att pråla med lärda orationer (även om de gjorde 

det också); de lärde sig retorik för att tillämpa den praktiskt och politiskt.7 Johan 

Skytte, som finansierade den första professuren, menade själv att en "beprydd ora

tion" kunde beveka undersåtarna att bidra till förestående krig, och att vältalighet 

kunde få en slagen här på flykt att vända tillbaka.8 Övertalning, "persuasio", var 

nyckelordet, och det var med ordets hjälp som undersåtarna skulle hållas på gott 

humör. Rådets vokabulär visar vad det handlade om. Man skulle "remonstrera", det 

vill säga "redogöra för" faran, "disponera", det vill säga "förmå" allmogen till extra

skatter, och "animera", det vill säga "uppmuntra" till rikets försvar.9 

Tanken att hålla folket på gott humör var central. I mars 1655 diskuterades i 

rådet att länsmän borde ha rätt till en bostad, eftersom de var nyttiga för kronan 

genom att de höll "folk i gott humör och sin överhet tillhanda".10 Året därpå berät

tade rådsherrarna för Karl X Gustavs utsände, Gambrotius, vad de hade uträttat i 

kungens frånvaro. De hade "gjort anställning över ett och annat som kan tjäna till 

rikets defension, så lagandes, att allmogen måtte bliva konserverat vid ett gott hu

mör emot överheten, och justitien hava sin oturberade gång".11 Slutligen fick mötes

kommissarierna till 1676 års provinsmöten instruktionen att samarbeta med 

landshövdingarna för att söka "hålla folket i gott humör och allmogen animera till 

landets värn".12 Att hålla folket på gott humör handlade alltså i idealfallet om att se 

till att undersåtarna godvilligt och utan protester betalade sina skatter och fann sig i 

utskrivningarna, men det kunde också vara fråga om att dämpa redan uppkommet 

missnöje. 

Det var givetvis alltid viktigt för staten att ha lydiga undersåtar, men under 

krigstid var det absolut nödvändigt. Problemet var att risken för folkligt missnöje 

ökade i och med kriget, och detta manade till försiktighet. Riksrådet diskuterade 

till exempel i december 1655 om man verkligen kunde införa den nya kvarntullen: 

"Så skulle ock i Kungl. Maj:ts frånvaro snart kunna yppa sig en revolt ibland all

mogen, och synes väl allaredan, att den är intet vid gott humör, utan mer inclinerat 

till elaka tankar än goda".13 Citatet visar att rådet tog Karl X Gustavs instruktion på 

allvar: målet var att få undersåtarna till "underdånig trohet och välvillighet". Medlet 

var ordet. 

7 Johannesson (1982), s. 13. 
8 Johannesson (1982), s. 15. 
9 SAOB (Svenska akademiens ordbok), uppslagsord "remonstrera", "disponera", "animera". 

10 SRPXVI, s. 60-61. 
11 SRPXVI, 23 juni 1656, s. 499. 
12 RA, Riksdagsacta, R4839, Rådets instruktion för möteskommissarierna 1676. 
13 SRPXVI, s. 162. 
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Uppgiften var dock inte alltid så lätt, eftersom krigen verkligen väckte missnöje 

hos befolkningen. Kriget kunde visserligen bjuda på goda nyheter, som vunna segrar 

och internationell ära, men dessa nyheter stod alltid mot en annan sanning: de stora 

förlusterna i manskap. Soldaterna avled sällan på slagfältet, utan för det mesta i 

epidemier som lätt spred sig i garnisonerna. Dog gjorde de likafullt. Nere i Polen 

avled Christopher Hansson av sjukdom i Warszawa 1656 och Mats Andersson stu

pade samma år. Endast Erik Persson kom så långt som till Riga, där han dog den 25 

juni 1657. En jämförelse av Rättviks kompanis rullor från 1655 och 1658 visar att så 

gott som alla knektar bytts ut.14 Flera av soldaterna hade omplacerats till Stettin 

och några hade avancerat i den militära hierarkin, men påfallande många hade dött. 

I december 1657 skrev rådet till landshövdingen i Kopparbergs län att nya utskriv

ningar måste hållas just på grund av en "märklig avgång" i Dalregementet.15 

Enligt historikern Jan Lindegrens beräkningar togs 600 000 män ut till krigs

tjänst mellan åren 1620 och 1720, varav 50 000 fick resa hem med livet i behåll och 

50 000 var kvar i krigsmakten vid periodens slut.16 En halv miljon soldater hade 

dött, vilket motsvarade 83 % av dem som var uttagna till krigstjänst. Sannolikheten 

att överleva kriget var alltså mycket liten. För allmogen innebar krigen dessutom 

både höjda skatter och en rad resurskrävande insatser som skjutsningar och skans

byggen. Eftersom krigen var så kontroversiella var statens företrädare tvungna att 

sprida propaganda för att få befolkningen att ställa upp. 

Syftet med denna avhandling är att ta reda på hur denna propaganda bedrevs i 

Sverige under perioden 1655-1680. Med hjälp av vilka medier och vilka argument 

legitimerades krigen inför befolkningen? Hur gick de styrande tillväga för att hålla 

folket på gott humör? 

För att besvara dessa frågor krävs först en introduktion till ämnet. I detta inle

dande kapitel följer nu en diskussion om den statsbildningsprocess som Sverige i 

likhet med andra europeiska riken genomgick under denna period. Dessutom dis

kuteras de idéer om krig och fred som formulerades både utom och inom landet och 

som var avgörande för hur propagandan kunde bedrivas. Därefter följer en diskus

sion om information som maktresurs och om propaganda. Efter en genomgång av 

forskningsläget följer avhandlingens syfte och frågeställningar, och efter en redogö

relse för källorna kommer allra sist några praktiska påpekanden. 

14 KrA (Krigsarkivet), Rullor 1620-1723, microfilm: 1655:3,5 fol. 1149; 1656:5,4 fol. 891; 1657:2, 
7 fol. 326; 1658:4, 4 fol. 136. Om Dalregementet: Anton Pihlström, Kungl. Dalregementets histo
ria. Andra avdelningen (Stockholm 1904), s. 122-132. 

15 ULA, KL, LK, Dil, vol. 4, 22 december 1657. 
16 Jan Lindegren, "Maktstatens resurser", opublicerat manus (Uppsala 1992), s. 181. 
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Statsbildning och krig i Europa 

De ständiga krigen under 1600-talet var inte på något sätt unika för Sverige. Nere 

på den europeiska kontinenten drabbade de olika staterna ideligen samman i försök 

att expandera över sina gränser. Många historiker har sett just krigandet för att 

komma i åtnjutande av resurser som den primära drivkraften bakom det som brukar 

kallas statsbildnings- eller statsbyggnadsprocessen. Det var nämligen under århund

radena efter 1500 som de små medeltida furstendömena ersattes av större stater 

med bättre avgränsade territorier, mäktigare regenter, utbyggd administration och 

stående arméer. Det var nu som beskattningen effektiviserades, tullar infördes på 

bred front och allt fler ämbetsmän fick ansvar för skatteuppbörd, postförbindelser, 

kanalbyggen och annat som hörde de nya staterna till. Framförallt var det nu som 

härskarna utrustade sig med arméer, flottor och eldvapen i en aldrig tidigare skådad 

omfattning, och i detta spel växte sig vissa aktörer större medan andra försvann.17 

Sverige hörde till vinnarna. 

Enligt den inflytelserika historikern och sociologen Charles Tilly var det aldrig 

härskarnas avsikter att skapa stater: staterna och de nya institutionerna var istället 

en konsekvens av den ständiga jakten på medel till krigen. Men varför utkämpade 

man då alla dessa krig? Svaret är enligt Tilly enkelt: man krigade för att det var ett 

funktionellt sätt att tillskansa sig egendom. Ett lyckat krig ledde till att en krigs

herre utökade det "säkra område" (secure area) från vilket han kunde åtnjuta resur

ser och fick en buffertzon mot potentiella fiender. Med tiden började han betrakta 

buffertzonen som säkert område, och nya erövringståg tog sin början. Krigande var 

emellertid kostsamt, och enligt Tilly fanns det två sätt att finansiera det på. An

tingen kunde härskaren tvinga till sig resurser från befolkningen eller också kunde 

han se till att få ut resurserna från de kapitalstarka grupperna i samhället. Det var de 

olika tillvägagångssätten för resursmobilisering som avgjorde hur staten kom att se 

ut. I det föga urbaniserade Nord- och Osteuropa krävdes resurserna alltså in från 

bondebefolkningen, medan härskarna i mellersta och södra Europa kunde dra nytta 

av den väl utvecklade handeln. Mest framgångsrika blev dock de som använde sig av 

båda metoderna - Frankrike och England.18 

Med ett historiskt facit från 1700-talet verkar ju detta resonemang stämma, 

17 För en översikt av statsbildningsprocessen och teoribildning omkring den, se Jan Glete, 
War and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and Sweden as Fiscal-Military 
States, 1500-1660 (London och New York 2002), s. 10-51. 

18 Charles Tilly, Coercion, Capital, and European States (Oxford och Cambridge, MA 1990), s. 

16-37, 70-75. 
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men faktum är att både Frankrike och England skakades av inrikes oroligheter un

der 1600-talets första hälft och att de var långtifrån konsoliderade stater. Histori

kern Jan Glete har istället lyft fram andra förklaringar och pekat på att Spanien, 

Nederländerna och Sverige framgångsrikt lyckades hävda sig i den internationella 

konkurrensen genom att tidigt bli fungerande "skatte-militära" stater (fiscal-military 

states).19 Nyckeln till framgång låg i dessa staters förmåga att vara innovativa och att 

fungera som komplexa organisationer. De lyckades vara effektiva och samla in och 

organisera resurser med låga omkostnader. 

Enligt Tilly var ingen härskare så mäktig att han kunde tilltvinga sig de medel 

han ville utan vidare. Ofta stötte tvärtom de styrande på motstånd och blev tvungna 

att förhandla med olika grupper i samhället.20 Frågan är dock vad dessa framväx

ande stater hade att erbjuda i förhandlingen med olika befolkningsgrupper. Hur 

kom det sig att befolkningar runt om i Europa lämnade ifrån sig resurser för att 

finansiera expansiv krigföring? Denna fråga har extra stor relevans för Sverige just 

av skäl som Tilly själv pekar på. I det agrara Sverige fanns knappt några städer, 

nästan inga rika handelsmän och ingen riktigt rik adel (om man jämför med exem

pelvis Frankrike). Den relativt lilla befolkningen bestod till 95 % av bönder. Adeln 

hade visserligen flyttat fram sina positioner rejält på grund av godsavsöndringarna 

(1655 var mer än 60 % av den odlade arealen i adelns händer), men det fanns ändå en 

betydande del självägande bönder i Sverige, och dessa var, i likhet med krono

bönderna, representerade på riksdagen - en ovanlig situation i ett europeiskt per

spektiv.21 Ändå var det enligt beräkningar inget land som kunde ställa en så stor del 

av den egna befolkningen under vapen.22 Hur kom det sig då att detta lilla land, 

under en begränsad tidsperiod, lyckades hävda sig så väl på den europeiska krigs

scenen? Hur kom det sig att statens förhandlingar lyckades så väl? 

Inspirerad av Fredric C. Lane tolkar Glete förhandlingen i ekonomiska termer. 

Enligt Glete lyckades Vasaätten etablera sig på tronen genom att sälja skydd till 

befolkningen - människorna accepterade helt enkelt alla pålagor för att slippa 

invasioner och inrikes oro.23 Vasaätten hämtade sin legitimitet från tanken att 

19 Glete, passim. 
20 Tilly, s. 100-103. 
21 Göran Behre, Lars-Olof Larsson och Eva Österberg, Sveriges historia 1521-1809. Stormakts

dröm och småstatsrealitet (Stockholm 2001), s. 78; Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, Det 
svenska samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid (Lund 2003), s. 336, 433-435, 453-456. 

22 Lindegren (1992), s. 195-196. 
23 Glete, s. 2-4. Även Barrington Moore menar att makthavare bygger sin "auktoritet" i 

första hand på att erbjuda invånarna skydd från yttre hot. Barrington Moore Jr., Injustice. The 
Social Bases of Obedience and Revolt (London 1978), s. 20-21. 
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regenterna beskyddade befolkningen. Detta synsätt finner stöd även i annan forsk

ning. Historikerna Mats Hallenberg och Börje Harnesk har visat att Gustav Vasa 

och hans söner i sin propaganda framhävde att de skyddade folket från krig och 

upprätthöll ordningen.24 Gång på gång poängterade Gustav Vasa att han befriat 

bönderna från försvarsbördan genom att kalla in utländskt krigsfolk, något som de 

både förväntades vara tacksamma över och betala för.25 

Man skulle kunna sammanfatta det så att statsbildningsprocessen innebar både 

konkurrens mellan stater och konkurrens mellan olika maktskikt inom staterna. 

Några stater vann och växte, och några härskare lyckades utvidga sin makt på de 

övriga eliternas bekostnad. I fallet Sverige blev de ständiga hänvisningarna till ho

tande krig Vasaättens nyckel till kungamakten. 

Statsbildningsprocessen som därmed tog sin början innebar större inrikes sta

bilitet för befolkningen, men utvecklingen ledde också till att Sverige under 1600-

talet blev inblandat i otaliga ytterst kostsamma europeiska krig. Under första hälf

ten av 1600-talet var Sverige i krig med Polen 1600-1611 och 1621-1629, med Ryss

land 1609-1617, med Danmark 1611-1613 och 1643-1645, och Sverige deltog dess

utom i trettioåriga kriget 1630-1648. Med undantag för kriget med Danmark 1611-

1613 var inget av dessa krig försvarskrig, och inget svenskt territorium anfölls. Hur 

kunde en kungamakt som byggt sin legitimitet på att erbjuda beskydd argumentera 

för offensiv krigföring och hur förklarades krigen när fienderna trots det kungliga 

beskyddet anföll? Vilka var de juridiska och ideologiska ramar som omgav förhand

lingarna? 

Rätten att föra krig - teori och praktik 

Den svenska stat som under 160o-talet deltog i krigen på kontinenten var helt 

beroende av undersåtarnas ekonomiska resurser. Det sägs ofta att svenska anfall 

"födde sig själva" genom att resurser drevs in från ockuperade områden, men en 

sådan ockupation kunde bara lyckas om Sverige hade en stark armé att anfalla med. 

I praktiken var krigen aldrig självförsörjande utan krävde årligen nya resurser från 

24 Mats Hallenberg, "Kungen, kronan eller staten? Makt och legitimitet i Gustav Vasas pro
paganda", i Börje Harnesk (red.), Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, legitimitet och infly
tande i det tidigmoderna Sverige (Umeå 2003), s. 39-40; Börje Harnesk, "Konsten att klaga, kons
ten att kräva. Kronan och bönderna på 1500- och 1600-talen", i samma volym, s. 65-68. 

25 Se särskilt Konung Gustaf den förstes registratur, vol. 14 (Stockholm 1893), ett öppet brev till 
allmogen i Östergötland, 30 december 1542, s. 392-404; Svenska riksdagsakter 1521-1718, vol. 1 
(Stockholm 1887), propositionen till riksdagen 1527, s. 73-74; Hallenberg (2003), s. 26-27. 
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Sverige. Landet hade visserligen naturtillgångar som järn och koppar, men bön

derna utgjorde landets ekonomiska bas och krigföringen var i högsta grad avhängig 

av både pengar och soldater från de breda folklagren. Makthavarna kunde inte utan 

vidare avtvinga undersåtarna dessa resurser, utan krigen medförde en rad förhand

lingar. För att öka chanserna att lyckas i förhandlingarna använde sig statens före

trädare av propaganda. Liksom makthavare i alla tider var de tvungna att anpassa 

både förhandlingsbuden och propagandan efter redan existerande föreställningar 

om vad som var rätt och fel, och det var framförallt tre idékomplex som var viktiga. 

För det första de politiska idéerna om furstens skyldigheter och undersåtarnas rät

tigheter, för det andra de religiösa idéerna både om kriget som företeelse och om 

samhällsordningen och slutligen de statsrättsliga idéerna om det rättfärdiga kriget. 

Som tidigare nämnts var beskyddarrollen central för definitionen av kungens 

uppgifter.26 Den var en viktig del av de samtida föreställningarna om kungens roll, 

och brukar också ingå i moderna analyser av maktutövning. Enligt den amerikanske 

sociologen Barrington Moore måste en regim uppfylla tre huvuduppgifter för att 

kunna utöva en legitim maktutövning eller "auktoritet". Det gäller att försvara lan

det från fiender, att upprätthålla lag och ordning och att garantera invånarnas mate

riella säkerhet.27 Dessa härskarens uppgifter formulerades också i Erik XIV:s 

kungaed, där han lovade att "älska och ära [s]ina undersåtar, så väl fattiga som rika 

och hålla dem vid skälig tillbörlighet och rätt landslag, beskydda och beskärma för 

allehanda övervåld och orätt".28 Denna formulering fanns inte kvar i de senare 

ederna, men föreställningen om att det var kungens uppgift att försvara landet be

stod. 

Vilka var då monarkens och undersåtarnas respektive plikter? Kungens skyldig

heter reglerades under 1600-talet av kungaförsäkran, kungaeden och Kristoffers 

landslag från 1442. Vid kröningarna avgav kungen sin kungaförsäkran och svor sin 

ed, och ständerna svarade i sin tur med att svära en ed till kungen. Tanken var också 

att regenterna skulle vara bundna av 1634 års regeringsform, men både Karl X Gus

tav och Karl XI vägrade att godkänna den. 

Eden som 1600-talets kungar svor utgick från konungabalken i landslagen. 

Kungen lovade i eden att älska Gud och den kristna kyrkan och förstärka kyrkans 

rätt. Han skulle verka för rättvisa och sanning och bekämpa osanning och orätt. 

26 Om idéerna om kungen som beskyddare under Vasatiden, se: Malin Grundberg, Cere
moniernas makt. Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier (Lund 2005), s. 128-129, 
219-220. 

27 Moore, s. 20-22. Kort om begreppet auktoritet, se Harnesk, s. 42. 
28 Citerat i Harnesk, s. 62. 
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Han lovade också att inte ingripa mot någon om inte laga dom förelåg. I den femte 

punkten svor konungen att skydda hus och land och försvara gränsen (men skälet 

som angavs var att hans arvingar skulle få ta över det oförminskat). Kungen lovade 

också att inte pålägga allmogen några nya skatter, med mindre än att utländsk här 

eller upprorsfolk gick emot honom eller om han behövde gifta bort sina barn eller 

resa på eriksgata. Han svor att upprätthålla lag och ordning och se till att ingen 

utländsk lag tillämpades i landet till allmogens nackdel. Först i slutet av eden lovade 

kungen att skydda allmogen från utländska och inhemska "ostyriga och vrångvisa" 

och att främja "kyrkofrid, tingsfrid, kvinnofrid och hemfrid".29 Han avgav också ett 

generellt löfte att bidra till att föröka freden och förminska "ofreden".30 Här fanns 

alltså alla de av Moore uppräknade skyldigheterna med: beskydd mot yttre och inre 

våld, kontroll över lag och ordning samt upprätthållande av materiell säkerhet. 

Undersåtarna svor i sin tur att vara trogna kungen och lyda hans bud. Dessutom 

lovade de att hjälpa till med att försvara landet. Allmogens tredje punkt var formu

lerad på följande sätt: 

Så love och tillsäge vi, att vi skole Hans Kungl. Maj:t hålle [hulda], trogne och rättrådige 
undersåtar vara, och Hans Kungl. Maj:t vår underdånige tjänst alltid bevisa, så och efter 
vår yttersta förmögenhet med liv och gods, hjälpa Hans Kungl. Maj:t rike och land att 
värja.31 

Slutligen lovade de att betala sina skatter utan tredska. Adeln och prästerskapet 

lovade istället att se till att allmogen betalade sina skatter.32 

Men kungens skyldigheter reglerades som sagt också av kungaförsäkran. Karl X 

Gustav lovade liksom sina föregångare att beskydda religionen och kyrkan och se 

till att ingen som bekände sig till en främmande religion kunde få ett statligt äm

bete. Vidare förband han sig att hålla sin ed och att se till att lag och rätt vederfors 

hög som låg. I den sista punkten hade dock förts in en liten förändring. Gustav II 

Adolf hade i sin kungaförsäkran lovat att inte påbörja krig, ingå fred, stillestånd 

eller förbund utan ständernas vetskap och samtycke. Karl X Gustav sade istället: 

vi vele så hålla ständerna samt och synnerligen vid Sveriges lag och så vid vars och ens 
välfångne rätt, privilegier och egendom och freda efter vår förmåga riket, så att intet krig 

29 Se "Konungaeden sådan den 1617 bestämdes": Emil Hildebrand, Sveriges regeringsformer 
1634-1809 samt konungaförsäkringar 1611-1800 (Stockholm 1891), s. 276-277. Se också: Swerie 
rijkeslands-lag[...] (Stockholm 1726), s. 95-96. 

30 Hildebrand, s. 276-277. 
31 And. Anton Stiernman, Alla Riksdagars och Mötens Besluth [...] Del 1 (Stockholm 1728), s. 

732-733-
32 Stiernman (1728), s. 728-731. 
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eller örlig begynnes eller företages, och där något till dess bästa, säkerhet, uppkomst och 
tarv vore nödigt att förändras, att sådant allt måtte ske och företagas med rikets råds 
råde och ständernas vetenskap och samtycke.33 

Denna formulering är vagare än motsvarande från 1611 års försäkran, och detta har 

föranlett skiftande tolkningar inom forskningen.34 Tolkningen skiljer sig åt bero

ende på om man ser hela paragrafen som en sammanhängande sats eller om man 

separerar de olika satserna. Historikern Stellan Dahlgren menar att de olika sat

serna är skilda från varandra och att det enda som Karl X Gustav egentligen lovade 

var att försöka freda riket från krig.35 Historikern Hans Landberg, däremot, har 

tolkat det så att kungen var tvungen att konsultera råd och ständer inför ett anfalls

krig.36 Michael Roberts, även han historiker, utesluter inte möjligheten att den vaga 

kungaförsäkran var avsedd att utöka kungens maktbefogenheter, men betonar att 

Karl X Gustav aldrig uppträdde som om han hade rätten att självsvåldigt besluta om 

krig och fred.37 

Vilken tolkning man än väljer kan man konstatera att rättsläget inte var glas

klart. Det fanns uppenbarligen en föreställning om att kungen borde försöka hålla 

riket utanför krig, men också att allmogen hade ett ansvar att hjälpa till i den hän

delse kriget inte gick att undvika. Något som dock var helt klart i de nämnda doku

menten var att kungen inte hade rätt att ta ut nya skatter utan allmogens samtycke. 

Undersåtarnas uppgift var å andra sidan att i möjligaste mån lyda kungen och efter

komma hans önskningar. Statens och undersåtarnas plikter kan alltså diskuteras, 

och Moore menar att relationen består av ett ständigt testande av var gränserna 

går.38 Det är viktigt att betona att ett kontraktstänkande låg till grund för relationen 

mellan kung och undersåtar, och att det innebar att undersåtarna kunde säga upp 

tro och lydnad om de ansåg att härskaren misskötte sina åtaganden. 

Samtidigt existerade emellertid en religiös föreställning som hade andra 

implikationer. Enligt den lutherska läran var konungens makt given av Gud, och 

därmed okränkbar. I sin kröningspredikan till Erik XIV talade Laurentius Petri 

med utgångspunkt i Paulus om att undersåtarna var tvungna att lyda kungen oavsett 

33 HansKongl. May.tz {...} försäkring [...} (Stockholm 1654) finns tryckt i Hildebrand, s. 207-
213. Citat från s. 212-213. 

34 För en diskussion om denna forskning, se Michael Roberts, From Oxenstierna to Charles XII 
(Cambridge 1991), s. 70-99. 

35 Stellan Dahlgren, "Kansler och kungamakt vid tronskiftet 1654", Scandia, vol. 26, i960, s. 
136. 

36 Hans Landberg, Statsfinans och kungamakt. KarlX Gustav inför polska kriget (Uppsala 1969), 
s. 9-10. 

37 Roberts (1991), s. 77-83. 
38 Moore, s. 18. 
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om han var ond eller god, kristen eller hedning, eftersom han var utsedd av Gud.39 

Parallellt med idén om att kungen hade vissa skyldigheter, och att han bröt kontrak

tet med folket om han inte uppfyllde dem, fanns alltså idén att relationen mellan 

kung och undersåtar var evig. Lydnadsplikten mot överheten predikades också av 

prästerna runt om i landet.40 Lärobok för blivande präster var under hela 1600-talet 

Mattias Hafenreffers dogmatik där det sades att överhetens plikt var att övervaka 

dekalogen - tio Guds bud - och att detta kunde nödvändiggöra krig för fred och 

frihet. Hafenreffer beskrev också undersåtarnas plikt emot överheten; lydnaden 

bestod i "att man hörsamligen efterkommer hennes befallning i alla ärliga saker, så 

ock den pliktige skatt och skuld, både uti fredliga såsom krigstider".41 Lydnads

plikten mot dem som var högre i samhällets hierarkier var också den bärande tan

ken i hustavlan, som var ett vanligt predikoämne och som ingick i Luthers lilla 

katekes.42 Hafenreffer pekade också ut överhetens tre huvuduppgifter, nämligen 

att övervaka att den rätta läran predikades, att ansvara för inre lag och ordning och 

att försvara riket mot yttre fiender.43 Man skulle kunna sammanfatta det så att det 

fanns två något divergerande uppfattningar om relationen mellan överheten och 

undersåtarna. Enligt båda skulle överheten upprätthålla den rena läran, beskydda 

undersåtarna och bete sig anständigt, och undersåtarna skulle i sin tur betala skatt 

och vara trogna. Men enligt den politiska tanken fanns det ett kontrakt mellan 

överhet och undersåtar som innebar att de senare hade rätt att säga nej till orimliga 

krav. Enligt den religiösa tanken ägde de däremot ingen rätt att sätta sig upp emot 

överheten. I detta fall hade alltså kungamakten allt att vinna på att den religiösa 

doktrinen vann företräde framför den politiska. 

Den religiösa tolkningen av samhällsordningen var således av stor betydelse, 

och kyrkans tolkning av världen var generellt sett mycket viktig. Gustav Vasa hade 

infört lutherdomen, och även om processen varit långsam kan man betrakta Sverige 

som protestantiskt vid mitten av 1600-talet. Det var en plikt att gå i kyrkan och de 

som uteblev utan godtagbar orsak blev hårt ansatta av prästen. Guden som männi

skorna tillbad hörde samman med en värld där skördar slog fel och oberäkneliga 

39 Grundberg, s. 88-90. 
40 Ingvar Kalm, Studier i svensk predikan under 1600-talets förra hälft {Stockholm 1948), s. 183— 

205 (om första hälften av 1600-talet). Två studier av enväldet: Ekedahl, 80-121, s. 213; Carl-E. 
Normann, Prästerskapet och det karolinska enväldet (Stockholm 1948), s. 5-25,151, 224. Normann 
meddelar också att det fanns präster som motsatte sig idén om kungen som Guds företrädare 
på jorden, s. 28-29. 

41 Normann, s. 13-15, citat s. 15. 
42 Hustavlans betydelse är omdiskuterad, för en diskussion om detta, se kapitel 2. 
43 Peter Ericsson, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet (Uppsala 

2002), s. 107. 
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pestepidemier härjade; det var en Gud som obönhörligen straffade människorna för 

deras synder. Och människan var syndig - det rådde det inga tvivel om. I kyrkorna 

kunde visserligen oordning råda, men religiositeten var stark, och en tillvaro utan 

Gud var för de allra flesta otänkbar.44 Det ständiga framhävandet av människans 

synd och av nödvändigheten av samhälleliga hierarkier var viktiga inslag i den sam

tida ideologin. 

Kyrkan fördömde inte krig, utan såg kriget som något ofrånkomligt ont och en 

följd av arvssynden. Själve Martin Luther hade sagt att kriget som företeelse var 

"lika nyttig och nödvändig som ätande och drickande eller vilket annat arbete som 

helst".45 Men att krigen var många innebar inte att befolkningen tog dem med en 

axelryckning, och det gjorde inte heller teologerna. Frågan huruvida en kristen 

kunde kriga diskuterades vid upprepade tillfällen och besvarades vanligen jakande. 

Visserligen hade Jesus en gång sagt att "alla som taga till svärd skola förgöras genom 

svärd" (Matteus 26:52), men med hjälp av andra bibelcitat kom teologerna fram till 

att krigande var moraliskt godtagbart. Det var dock inte alla krig som var acceptab

la, och under 1500-talet utformades en skolastisk eller teologisk doktrin om det 

rättfärdiga kriget som hämtade sin inspiration från kyrkofadern Augustinus.46 

Protestanterna kom också att anamma huvuddragen i dessa idéer. Enligt skolasti-

kerna var tre typer av krig rättfärdiga: försvarskrig, krig för att återerövra rättmätig 

egendom och bestraffningskrig. Att föra krig (även offensivt) på grund av begångna 

oförrätter var tillåtet, men inte att föra krig för att utbreda en religiös uppfattning. 

Kriget måste också påbörjas av rätt orsaker; drivkrafterna fick inte vara ärelystnad, 

maktlystnad eller vrede. Det var också så att man var tvungen att försöka lösa kon

flikten på fredlig väg i första hand samt betänka krigets följder: står det lidande som 

kriget kommer att vålla i proportion till de oförrätter som begåtts?47 Skolastikerna 

menade att bara en av de stridande kunde ha rätt och förbjöd både föregripande 

anfall och krig mot "barbarer".481 alla diskussioner om rätten att föra krig är freden 

central. Redan hos Augustinus finns en fredens paradox som framträder tydligt i 

stormaktstidens propaganda: krigets syfte är att uppnå en god fred. Enligt hans 

44 Göran Malmstedt, Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (Lund 
2002), s. 48-50, 54-56,127. 

45 Citerat i Peter Englund, Den oövervinnerlige. Om den svenska stormaktstiden och en man i dess 
mitt (Stockholm 2000), s. 173-174. 

46 Lars Gustafsson, Virtus Politica. Politisk etik och nationellt svärmeri i den tidigare stormakts
tidens litteratur (Uppsala 1956), s. 62-89. 

47 Gustafsson (1956), s. 63. 
48 Richard Tuck, The Rights of War and Peace: Political Thought and the International Order From 

Grotius to Kant (Oxford 1999), s. 52. 
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tankar skulle man inte eftersträva fred för att kunna sätta igång med ett nytt krig, 

utan föra krig för att få fred.49 Det fanns inte bara rättfärdiga och orättfärdiga krig, 

utan även freder av varierande kvalitet. En god fred var alltid att föredra framför ett 

rättfärdigt krig, men ett rättfärdigt krig kunde vara att föredra framför en skändlig 

fred, menade teologen Johann Gerhard (1582-1637). Få tycks ha utmanat denna 

sanning, men i sin jordfärdspredikan över Gustav II Adolf vågade Johannes 

Rudbeckius hävda att "ofta är ... en obillig fred bättre än ett rättmätigt krig".5° 

Tidens mer radikala pacifister var dock få och marginaliserade.51 

Under 1500- och 1600-talen framträdde humanistiska tänkare med en annan, 

mer pragmatisk, syn på kriget. Enligt denna nya tankeströmning kunde båda sidor i 

ett krig ha rätt, och preventivkrig var godtagbara. Humanisterna menade att det var 

rätt att föra krig mot "barbarer", och deras tankar fungerade därför som ett rättfär

digande av kolonialmakternas expansion i Nya världen.52 Sverige var under den tidig

moderna tiden inte enbart en militär stormakt, utan också delvis ett centrum för 

nya intellektuella strömningar. Två av tidens viktigaste statsrättsliga tänkare hade 

anknytning till Sverige. Hugo Grotius, som 1625 publicerat den inflytelserika De 

jure belli acpacis (Om rätten i krig och fred), var svensk ambassadör i Frankrike 1634-

1644, och Samuel von Pufendorf, som 1672 publicerat De jure naturae et gentium (Om 

natur- och folkrätten), utnämndes till professor i Lund 1677. 

Trots att humanisternas idéer fick stort genomslag på längre sikt tycks det ha 

varit en långsam process. Historikern Pärtel Piirimäe har visat att Sverige hade haft 

mycket att vinna på att i den internationella propagandan hänvisa till humanisternas 

idéer och rättfärdiga sitt inträde i trettioåriga kriget antingen som ett preventivkrig 

eller som beskydd av oskyldiga. Istället valde man en betydligt krångligare, men 

teologiskt godtagbar, väg och argumenterade för att den svenska interventionen 

inte var någon egentlig krigshandling. Det är alltså tydligt att humanisternas idéer 

inte accepterades av alla på 1630-talet och att de skolastiska argumenten domine

rade den svenska propaganda som riktades mot en internationell publik.53 Vilken 

roll dessa idéer spelade i den inhemska propagandan är ännu inte undersökt. 

49 Gustafsson (1956), s. 64. 
50 Citerat i Gustafsson (1956), s. 97. 
51 En svensk radikalpacifist, Anders Kempe, har behandlats av Ronny Ambjörnsson i Det 

okända landet. Tre studier om svenska utopister (Stockholm 1981), s. 9-77. 
52 Tuck, s. 16-50. 
53 Pärtel Piirimäe, "Just War in Theory and Practice: The Legitimation of Swedish Interven

tion in the Thirty Years War", HistoricalJournal, vol. 45, 3/2002. 
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Information som maktresurs 

Förhandlingarna påverkades av de ovan diskuterade juridiska och ideologiska ra

marna, men också av de faktiska maktrelationerna mellan stat och undersåtar. Dessa 

frågor är både så omdiskuterade och ofta refererade att det räcker med en kort 

beskrivning.54 I debatten har forskare som betonat en konfliktdimension i relatio

nen mellan statsmakt och undersåtar, och framhävt hur den förra exploaterat de 

senare, stått mot forskare som mer poängterat dialogen mellan de olika samhälls

grupperna och undersåtarnas möjlighet till inflytande i lokalsamhället. Trots att 

företrädarna för dessa idéer ofta ställts mot varandra i debatten är de olika model

lerna inte oförenliga, vilket nyligen framhävts av ett par forskare.55 Det finns ingen 

självklar motsättning mellan att karakterisera den svenska staten å ena sidan som en 

militärstat som försökte att ta ut så mycket resurser som möjligt från befolkningen 

för att föra krig, och å andra sidan som en stat som var tvungen att förhandla med 

undersåtarna om dessa resurser.56 Jag anser att relationen mellan överhet och un

dersåtar präglades av både konflikt och ett sökande efter samförstånd. Historikern 

Peter Ericsson har träffande beskrivit den som en fortgående förhandling om resurs

uttaget där staten hade initiativet och det organisatoriska övertaget.57 

I förhandlingssituationen fick givetvis de olika parternas maktresurser stor be

tydelse. Statsmaktens fördelar i förhandlingssituationen bestod i våldsmonopolet 

(ett monopol som statsmakten byggt upp just med argumentet att erbjuda skydd, 

men som inte var fullständigt), en samhällsideologi som rättfärdigade kungens starka 

maktställning, en god organisation och kontroll över informationen.58 

Undersåtarnas främsta tillgång var deras antal samt deras vitala betydelse för 

överhetens försörjning. Som jag tidigare konstaterat utgjorde allmogen 95 % av be

folkningen, och den var samhällets ekonomiska bas. Staten var beroende av dess 

skatter och manskap. I den mån allmogen lyckades bli enig gav detta ett övertag. 

Bönderna (som i vid mening utgjorde större delen av allmogen) hade tillgång till 

54 Pär Frohnert, Kronans skatter och bondens bröd. Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 
1719-1775 (Lund 1993), s. 19-21; Jens Lerbom, Mellan tvä riken. Integration, politisk kultur och 
förnationella identiteter på Gotland 1500-1700 (Lund 2003), s. 18-23; Martin Linde, Statsmakt och 
bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget (Uppsala 2000), s. 25-30. 

55 Ericsson, s. 57; Lerbom, s. 22. 
56 Dessa två synsätt kontrateras i inledningen till Eva Österberg och Sölvi Bauge Sogner 

(red.), People Meet the Law: Control and Conflict-handling in the Courts: The Nordic Countries in the 
Post-Reformation andPre-IndustrialPeriod (Oslo 2000), s. 15. 

57 Ericsson, s. 17. 
58 Om rättfärdigande ideologi, se Ericsson, s. 58 och Michael Mann, The Sources of Social 

power: Volume 1. A History ofPowerfromthe Beginning to A.D. 1760 (Cambridge 1986), s. 22-23. 
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flera lokala informationskanaler, som sockenstämman och tinget, och representa

tion vid riksdagen. Kvinnor och obesuttna var dock uteslutna från förhandlingarna 

om resurser. Allmogens möjligheter att föra upp frågor på dagordningen var begrän

sade. Bönderna ägde visserligen rätt att lämna in besvär vid riksdagarna, men dessa 

ledde sällan till diskussion. Ofta besvarade regeringen besvären först efter riksda

gen. Allmogen hade inte tillgång till några medier för att sprida information över 

större områden, utan var hänvisade till muntlig informationsspridning och igång

sättandet av rykten. Problemet med muntlig informationsspridning är dock att 

innehållet snabbt förvanskas och är svårt att kontrollera.59 

Allmogen var alltså i underläge, men den var inte maktlös. Förhandlingar på

gick, och som Eva Österberg påpekat låg det i statsmaktens intresse att framstå 

som legitim för att inte riskera uppror.60 I denna situation var information och 

propaganda av yttersta vikt. 

Enligt en definition från 1960-talet innebär makt att A får B att göra något mot 

B:s vilja. Senare års maktforskning har ifrågasatt denna förenklade bild av maktut

övning, och många forskare har lyft fram betydelsen av maktresurser.61 Hur A går 

tillväga beror ju bland annat på vilka maktresurser A har tillgång till, och vilka 

kostnader som är förknippade med dessa. Det mest kostnadseffektiva sättet är ofta 

att med olika medel försöka förändra B:s vilja. Enligt sociologen Walter Korpi efter

strävar makthavaren att minimera användandet av maktresurser. Det bästa sättet är 

att investera dem på ett sådant sätt att konflikter kan lösas rutinmässigt. 

Maktresurser kan investeras i strukturer som gör det möjligt att fatta beslut rutinmäs
sigt och efter givna principer samt att på olika sätt reglera människors handlande. Så
dana investeringar av maktresurser kan göras bl a i lagar och förordningar, byråkratier, 
institutioner för konfliktlösning, teknologier, samhällsplanering samt i spridning av ideo-
1 • 62 logier. 

Genom att på detta sätt institutionalisera kontroversiella frågor kan användandet 

av maktresurser minskas och konflikter undvikas. De därmed skapade institutio

nerna är ofta resultat av kompromisser mellan de olika parterna, men gynnar ändå 

vanligen makthavaren. Ideologispridning är ett sätt att försöka förändra männi

skors inställning till en fråga och därmed undvika att konflikt uppstår. 

59 Terence H. Qualter, Propaganda and Psychological Warfare (New York 1962), s. 185. 
60 Österberg (1989), s. 74. 
61 För en kritisk översikt av maktforskning, se Klas Åmark, "Maktens lättgenomskinliga 

dimridåer. En essä", i Eva Blomberg, Björn Horgby och Lars Kvarnström (red.), Makt och 
moral En vänbok till och med Klas Åmark (Linköping 1998). 

62 Walter Korpi, Den demokratiska klasskampen. Svensk politik i jämförande perspektiv (Stock
holm 1981), s. 18. 
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Om dessa mer långsiktiga investeringar inte fungerar och en konflikt ändå upp

står som inte går att lösa rutinmässigt kan makthavaren använda tvångsresurser, 

betalningsresurser eller normativa maktresurser.03 Korpi har argumenterat för att 

användningen av olika maktresurser är förknippade med olika kostnader, och att de 

normativa maktresurserna är de billigaste för användaren.64 Maktresursförvaltaren 

vill gärna slippa att använda tvångs- och betalningsresurser eftersom båda är förknip

pade med höga kostnader och de förstnämnda dessutom ökar risken för konflikt.65 

Korpis teoribildning utgår från konflikter på arbetsmarknaden på 1900-talet, 

men det hindrar inte att den är tillämpbar också på andra sammanhang.66 Modellen 

är lätt att överföra till 1600-talets Sverige. Statsmakten var intresserad av allmogens 

skatter och av soldater till krigen. Resurser investerades därför i långsiktig ideologi

spridning som skulle få undersåtarna att omfatta idén att det var deras skyldighet 

att ställa upp i krig. Dessutom skapades lagar som reglerade dessa frågor, och riks

dagen utvecklades till en viktig arena för att fatta beslut om utskrivningar och skat

ter. Ingen av dessa institutioner var dock tillräckligt stark för att konflikter skulle 

kunna undvikas eller biläggas rutinmässigt. Som tidigare framhävts stadgade lagen 

och ederna att undersåtarna skulle ställa upp i händelse av krig, men hur och i vilken 

omfattning var inte bestämt. Dessa beslut fattades istället på riksdagarna som vid 

denna tid inte inkallades regelbundet och som kunde ersättas av exempelvis provins

möten. Dessutom var det inte ovanligt att delar av befolkningen försökte obstruera 

riksdagens beslut. Denna förhållandevis låga nivå av institutionalisering innebar 

ständiga förhandlingar och ett stort behov för staten att använda sig av maktresurser 

för att genomdriva sin vilja. 

I första hand använde sig statens företrädare av normativa maktresurser, som 

direkt propaganda. Ett annat alternativ var att betala för det man ville ha, eller att 

dela ut olika belöningar (på detta sätt kompenserades adeln), men då det var just 

ekonomiska resurser staten var ute efter var det irrationellt att betala för dem. 

Slutligen fanns möjligheten att ta till våld, och den användes också flera gånger. 

Kostnaden för detta tillvägagångssätt var dock hög både för att de militära styrkorna 

kostade pengar och för att riskerna för öppna konflikter med befolkningen ökade. 

Det är tydligt att denna maktresurs endast användes om de andra var uttömda. 

63 Walter Korpi, "Maktens isberg under ytan", i Olof Pettersson (red.), Maktbegreppet (Stock
holm 1987), s. 94. Michael Mann utpekar fyra maktresurser: ideologiska, ekonomiska, militära 
och politiska. Mann, s. 2. 

64 Korpi (1987), s. 93-94,108. 
65 Korpi (1987), s. 104. 
66 Se t.ex. Maria Wallenberg Bondesson, Religiösa konflikter i norra Hälsingland 1630-1800 

(Stockholm 2003). 
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Ett belysande exempel är utskrivningarna. Dessa var under min undersöknings

period institutionaliserade så till vida att besluten vanligen fattades på riksdagarna 

och löpte på flera år. Men trots att utskrivningsbesluten fattades på riksdagen och 

hade stöd i lagen vållade de konflikt i lokalsamhället när de skulle verkställas. 

Rymningar och andra sätt att försöka slippa tjänstgöringen i krig var inte ovanliga.67 

När indelningsverket infördes 1682 minskade konfliktytorna, eftersom utskriv

ningarna upphörde och knektarnas villkor förbättrades. Det militära systemet kom 

sedan att institutionaliseras ytterligare genom införandet av allmän värnplikt. 

Under min undersökningsperiod fanns alltså ansatser till att investera makt

resurser långsiktigt, men staten var i hög grad tvungen att istället använda dem för 

att bilägga aktuella konflikter. I båda sammanhangen var information en viktig 

maktresurs. Dels var det genom ideologispridning (som här kallas långsiktig propa

ganda) som krigen legitimerades på lång sikt, dels var informationsspridning statens 

främsta redskap för att bilägga konflikter och få befolkningen att ställa upp under 

de pågående krigen. 

Det finns olika definitioner av information.68 Ordet används här i två betydel

ser: dels som en del i en kommunikationsprocess, "meddelande av upplysningar, 

upplysande", dels som "en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser".69 

Information kopplas ibland samman med ord som 'objektiv' eller 'sann'. I denna 

avhandling görs ingen sådan koppling; det är upplysningar snarare än fakta som 

åsyftas, om sanningshalten inte specificeras. Både innehavet av information och 

möjligheten att informera är viktiga maktmedel.70 Ju större kontroll en makthavare 

har över informationsflödena i ett samhälle, desto större blir också dessa två makt

resurser.71 Mest effektiv blir kontrollen genom mediemonopol och en utvecklad 

censur - två företeelser som var mycket påtagliga i 1600-talets Sverige. De få trycke

rier som fanns tillhörde antingen staten eller kyrkan, den enda tidningen var ett 

statsorgan, allt som trycktes underkastades censur (även om dess effektivitet inte 

var hundraprocentig), och staten hade tillgång till det viktigaste massmediet, näm-

67 Se t.ex. Nils Erik Villstrand, Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningarna av 
fotfolk till den svenska krigsmakten 1620-1679 (Åbo 1992). 

68 Se t.ex. Peter Burke, A Social History of Knowledge: From Gutenberg to Diderot (Cambridge 
2000), s. 11, för en diskussion om skillnaden mellan information och kunskap. Information 
kan också definieras som något som minskar icke-vetande, se Jan Ekecrantz, Hans-Jürgen 
Holstein och Anders Broström, Informationssociologi. Kommunikationsteori (Uppsala 1970), s. 
90. En liknande definition finns i Garth S. Jowett och Victoria O'Donnell, Propaganda and 
Persuasion (y.e utg., Thousand Oaks 1999), s. 25-26. 

69 SAOB, uppslagsord "information"; Nationalencyklopedin, uppslagsord "information". 
70 Jan Ekecrantz, Makten och informationen (Lund 1976), s. 28. 
71 Censur ökar möjligheterna att bedriva propaganda. Jowett och O'Donnell, s. 374. 
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ligen predikstolen.72 God tillgång till information ökar kalkylerbarheten vid be

slutsfattande; den som vet mycket kan också förutse vilka konsekvenser olika be

slut kommer att få. Omvänt innebär också makt en möjlighet att definiera vilken 

information som är viktig. Statsmakten hade på 1600-talet betydligt mer informa

tion om exempelvis det utrikespolitiska läget än det stora folkflertalet, och den 

hade dessutom information om befolkningen. Genom aktiva präster, rullor och 

mantalslängder underlättades statsmaktens maktutövning avsevärt.73 

Att behärska samhällets informationskanaler ger flera olika fördelar. Författa

ren och professorn i filosofi Lars Gustafsson har diskuterat begreppet problem

formuleringsprivilegiet.74 Den som innehar detta (i hans fall medierna och kultur

livet i Sverige på 1980-talet) kan bestämma vilka frågor som kommer upp på dag

ordningen och vilka som är icke-frågor. Att äga informationsmonopol innebär alltså 

att man i stor utsträckning kan styra diskussionsämnena och därmed i hög grad 

diskussionernas utgång.75 Den svenska staten hade på 1600-talet så gott som alltid 

initiativet och kunde bestämma vilka rikspolitiska frågor som skulle tas upp till 

diskussion. Detta gäller för övrigt också riksdagarna, där det var regeringens pro

position som avgjorde dagordningen. 

Att ha tillgång till bättre information än motparten innebär alltså en möjlighet 

att bestämma över dagordningen, men också att förtiga saker och att ägna sig åt 

selektiv informationsspridning. Den som äger informationsmonopol kan manipu

lera informationen efter sitt eget huvud. 

Propaganda 

Ordet propaganda dök upp på den historiska scenen med sällskapet "Congregatio 

de propaganda fide", som bildades 1622 av den romerska kyrkan och vars syfte var 

att sprida den katolska tron. Det skulle dock dröja innan ordet fick den betydelse 

det har idag. (Om man nu kan tala om en betydelse.) Först under 1800-talet började 

ordet användas i betydelsen "åtgärd för att utbreda vissa idéer" eller "agitation", och 

72 Bengt Åhlén, Ord mot ordningen. Farliga skrifter, bokbål och kättarprocesser i svensk censurhistoria 
(Stockholm 1986); Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kun
görelsernas funktion i 17 o o-talets samhälle (Lund 2001). 

73 Sven A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle (Uppsala 

1990), s. 56-76. 
74 Lars Gustafsson, Problemformuleringsprivilegiet (Stockholm 1989), s. 35-45. 
75 Se ocksåJowett och O'Donnell om "agenda-setting", s. 192. 
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i Sverige dröjde det till 1900-talets början.76 Därefter gick utvecklingen snabbt. 

Numera ingår propaganda i den politiska vardagsvokabulären. Ordet betecknar ett 

fenomen som för de flesta är kopplat till 1900-talet: till Nazityskland, till Francos 

Spanien, till Sovjetunionen, till Maos Kina, till Gulfkriget, eller till kriget i före 

detta Jugoslavien. I praktiken handlar det om affischer, vykort, flygblad, böcker, 

broschyrer, tidningar och inte minst radio, film och tv. Många forskare menar dock 

att propagandans historia är lika gammal som de mänskliga samhällenas historia. I 

översikter över propagandahistorien brukar antika mynt och statyer pekas ut som 

tidiga former av propaganda.77 Det finns flera olika definitioner av propaganda, 

men många forskare ansluter sig till en definition liknande den som återfinns hos 

Garth S. Jowett och Victoria O'Donnell: 

Propaganda är det medvetna, systematiska försöket att forma människors varseblivning, 
manipulera attityder och styra beteende för att uppnå ett sådant gensvar som främjar 
propagandistens önskade avsikter. 8 

Några saker bör framhävas i anslutning till denna definition. Det finns en föreställ

ning om att propaganda med nödvändighet är lögnaktig eller falsk. Bland propa

gandateoretiker finns dock en rörande enighet om att propaganda kan vara såväl 

sann som falsk.79 Propaganda är inte heller nödvändigtvis av ondo, och för att analy

sera propaganda är en moralisk bedömning av dess syften ointressant.80 Detta hind

rar givetvis inte att lögnaktig propaganda finns. En av de första propagandastudierna 

skrevs av Walter Lippmann efter första världskriget. Det Lippmann gjorde var just 

att kartlägga hur de olika regeringarna "skapat samtycke" och hur de demoniserat 

76 SAOB, uppslagsord "propaganda". 
77 Oliver Thomson, Easily Led: A History of Propaganda (Stroud 1999); Jowett och O'Donnell, 

s. 47-54; Harold Lasswell (red.), Propaganda and Communication in World History: Vol. 1. The 

Symbolic Instrument in Early Times (Honolulu 1979); Philip M. Taylor, Munitions of the Mind: A 

History of Propaganda from the Ancient World to the Present Era (i:a utg., Manchester 1995). Se 
också Mary Whitby (red.), The Propaganda of Power: The Role of Panegyric in Late Antiquity 

(Leiden 1998). 
78 Min översättning. "Propaganda is the deliberate, systematic attempt to shape perceptions, 

manipulate cognitions, and direct behaviour to achieve a response that furthers the desired 
intent of the propagandist". Jowett och O'Donnell, s. 6. 

79 Ett undantag är dock Ted J Smith, som definierar propaganda som bedräglig, "deceitful": 
"Propaganda and the Techniques of Deception", i Ted J. Smith III. (red.), Propaganda: A 

Pluralistic Perspective (New York 1989), s. 67. 

80 Jowett och O'Donnell, s. 11 f.; Robert Cole (red.), International Encyclopedia of Propaganda 

(Chicago 1998), s. xix; David Welch, The Third Reich: Politics and Propaganda (London och New 
York 1993), s. 5. Se också Magnus Hjort, "Nationens livsfråga". Propaganda och upplysning i försva

rets tjänst 1944-1963 (Stockholm 2004), s. 49. 
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fienden med hjälp av stereotyper.81 Ett av de mest omtalade inslagen i modern pro

paganda är demonisering av fienden och så kallade "atrocity stories".82 Men, som 

sagt, propaganda kan också vara sanningsenlig och "god". 

Den återgivna definitionen betonar avsändarens intention: propagandisten vill 

få andra människor att göra som han vill. Det finns forskare som menat att propa

ganda också kan vara omedveten.83 Jag anser emellertid att just intentionaliteten är 

en viktig del av propagandabegreppet.84 Det hindrar inte att människor omedvetet 

kan vidarebefordra andra människors eller gruppers propaganda. En annan viktig 

aspekt av definitionen är att propagandan ska vara systematisk. 

I översikter över propagandahistoria framställs ofta tryckpressens uppfinnande 

som en vattendelare.85 Elizabeth Eisenstein har visat hur tryckpressen förändrade 

samhället, inte minst religionsutövandet och vetenskapen.86 Men tryckpressen slog 

inte igenom överallt samtidigt, och i sitt tidigare skede var den viktigare för att 

sprida politiska och religiösa idéer inom en bildad elit än i den politiska vardagen. 

Detta gäller åtminstone för Sverige, som under 1600-talet i första hand var en hand-

skriftlig kultur. Även när det gäller övriga Europa har forskare konstaterat att exem

pelvis handskrivna tidningar levde kvar jämsides med de tryckta.87 Jag anser att ett 

minst lika viktigt steg i propagandans utveckling var framväxten av stater med ad

ministrativa system som tillät informationsspridning till människor som levde geo

grafiskt åtskilda, och att forskningen tenderar att förbise den organisatoriska as

pekten av propaganda. 

I sin klassiska propagandastudie från 1962 hävdar Jacques Ellul att propaganda 

måste vara "total" för att räknas som propaganda, det vill säga att propagandisten 

måste utnyttja alla till buds stående medel. En affisch här och en artikel där räcker 

81 Walter Lippmann, Public Opinion (i8:e uppl., New York 1965 [1922}), s. 7, Ö3ff., 158. Detta 
begrepp har sedan använts av Noam Chomsky och Edward S. Herman i Manufacturing Consent: 
The Political Economy of the Mass Media (New York 1988). Om efterkrigstidens propaganda
studier, Jowett och O'Donnell, s. 161-164. 

82 Quaker, s. 66. 
83 Leonard W. Doob, Allmänna opinionen och propagandan (Stockholm 1952), s. 243^ Taylor, s. 

6. 
84 Även Qualter menar att just intentionen är den viktigaste delen när man ska definiera 

propaganda. Qualter, s. 27. 
85 Se Taylor, s. 87^ Jowett och O'Donnell, s. 47. 
86 Elizabeth L. Eisenstein, The PrintingPress as an Agent of Change: Communications and Cultural 

Transformations in Early-Modern Europe (Cambridge 1979), s. 704. 
87 Om handskrivna tidningar, se exempelvis: Sabrina A. Baron, "The Guises of Dissemination 

in Early Seventeenth-Century England. News in Manuscript and Print", i Brendan Dooley 
och Sabrina Baron (red.), The Politics ofinformation in Early Modern Europe (London och New 
York 2001). 
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inte - det är inte propaganda, enligt Ellul. De olika medierna skapar olika reaktio

ner och ska användas på detta sätt.88 Vidare måste propagandisten använda sig av 

både öppen (vit) och dold (svart) propaganda, och propagandan måste vara kontinu

erlig och varaktig.89 Ellul betonar den organisatoriska aspekten: propaganda kräver 

en institutionell faktor.90 Propagandisten måste använda olika typer av propaganda: 

direkt propaganda måste föregås av långsam, generell propaganda. Enligt Ellul kan 

ingen direkt propaganda vara effektiv utan "pré-propagande" eller sub-propaganda, 

och han är inte ensam om att betona vikten av långsiktig propaganda.91 Det var 

Leonard Doob som i slutet av 1940-talet myntade begreppet sub-propaganda. En

ligt honom är människor ibland oemottagliga för ett budskap på grund av att de inte 

omfattar de värderingar som propagandan utgår ifrån. Då använder sig propa

gandisten av sub-propaganda, av senare forskning också kallad "underlättande kom

munikation". Sådan propaganda kan också ses som ett sätt att förbereda människor, 

att hålla kontaktytorna öppna tills de behövs.92 Jowett och O'Donnell exemplifierar 

detta med en till synes apolitisk amerikansk myndighet som världen över tillhanda

håller information om USA och driver bibliotek och andra kulturinstitutioner. 

Denna myndighet arbetar för att skapa en positiv inställning till USA även under 

perioder när inget direkt behov av omvärldens stöd tycks föreligga.93 

De nämnda forskarna har alla studerat 1900-talet, och i synnerhet Ellul för

knippar den moderna propagandan med det teknokratiska samhället.94 Han anser 

inte att propaganda i sig är ett modernt fenomen, men att den moderna propagan

dan skiljer sig från den tidigare genom att den alltid syftar till att framprovocera 

handling, inte endast till att förändra tankar.95 

Trots Elluls modernistiska inriktning anser jag att han har mycket att tillföra 

också en analys av 1600-talet. Nackdelen med existerande översiktsverk om propa

ganda i historien är att de inte beskriver hur propagandaspridningen var organise

rad. Jag anser med Ellul att man bör betona den organisatoriska sidan av propagan

dan. Hur ska man kunna säga något om propaganda om man inte vet något om dess 

organisation eller omfattning? Jag vill inte gå så långt som Ellul och neka enskilda 

affischer eller texter namnet propaganda, men jag vill instämma i att det inte är 

88 Jacques Ellul, Propagandes (Paris 1990 [1962]), s. 21. 
89 Ellul, s. 27-30. 
90 Ellul, s. 31-32. 
91 Ellul, s. 26,42. 
92 Doob, s. 334-335; Jowett och O'Donnell, s. 21-22. 
93 Jowett och O'Donnell, s. 22. 
94 Ellul, s. 6,15-16. 
95 Ellul, s. 36-37. 
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enskildheterna utan systemet som är intressant. För tydlighetens skull blir pré-

propagande i mitt språkbruk långsiktig propaganda, medan direkt propaganda kal

las så även i denna avhandling. Gränsen mellan långsiktig och direkt propaganda är 

inte alltid helt klar, men för det mesta är det lätt att skilja de båda propaganda

formerna åt. Direkt propaganda sprids med anledning av en specifik situation, till 

exempel ett krig, medan långsiktig propaganda sprids kontinuerligt för att legiti

mera samhällsordningen eller förklara krigen som företeelse. 

Den långsiktiga propaganda som spreds i Sverige under min undersöknings

period förmedlades vanligen via kyrkan och var i vissa delar identisk med den reli

giösa förkunnelsen. Kan man då verkligen kalla den religiösa förkunnelsen för pro

paganda, och kan man se prästerna som medvetna propagandister? I propagandans 

natur ligger att den vanligen anknyter till redan existerande föreställningar, efter

som människor har lättare att ta till sig ett budskap som utgår från värderingar som 

de redan delar.96 I och med reformationen hade den svenska kyrkan underställts 

staten, och det religiösa budskapet som predikades passade vanligen statens syften 

mycket väl. Inte minst var predikningarna om lydnadsplikten mot överheten och 

människans synd till gagn för statens företrädare. Detta innebär ändå inte att en

skilda prästmän i sina predikningar bedrev propaganda, även om de i andra sam

manhang agerade propagandister. Ett exempel kan belysa frågan. Kyrkans företrä

dare under 1600-talet ansåg allmänt att kriget var ett syndastraff, och detta var ett 

viktigt inslag i den gammaltestamentliga förkunnelsen. Jag betraktar inte enskilda 

predikningar på detta tema som propaganda. När däremot staten eller biskopen 

föreskrev vilka bibeltexter som skulle användas med anledning av kriget, eller 

skickade ut böndagsplakat och tacksägelsetexter som var baserade på samma grund

antagande, innebar det att prästerna agerade propagandister eftersom det här fanns 

en tydlig intention. Staten drog nytta av religionen för att sprida propaganda som 

passade dess syften, inte minst fick tanken att krigen var syndastraff stor betydelse. 

Annorlunda uttryckt: all kyrklig förkunnelse var inte propaganda, men den kyrkliga 

förkunnelsen kunde användas i propagandan. 

Direkt propaganda används alltså under tider av kris, till exempel krig, när 

befolkningens resurser verkligen behövs. Jag har på empirisk väg identifierat fyra 

faser som jag anser är generaliserbara också till andra krig i historien. Den första 

fasen går ut på att förklara kriget. Om det är ett försvarskrig kan man lätt förklara 

sig oskyldigt attackerad, men ett anfallskrig måste på något sätt legitimeras. Den 

andra fasen består i att mobilisera befolkningen och få den att ställa upp med 

soldater och pengar. Den tredje fasen handlar om att informera om krigets förlopp 

96 Jowett och O'Donnell, s. 201; Taylor, s. 8; Welch, s. 5. 
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och förklara krigets olika händelser för att upprätthålla stridsmoralen. Både fas två 

och fas tre varar vanligen till krigets slut. Den sista fasen går ut på att förklara freden. 

Om fienden slagits i grunden är förklaringen enkel, men ofta har i historien fred slutits 

på andra premisser, och man kan behöva förklara varför man kunnat sluta fred med 

en fiende som alldeles nyss beskrivits som blodtörstig och helt ovillig till förlikning. 

Propaganda kan alltså vara både långsiktig och direkt, den kan rikta sig till olika 

målgrupper och den kan dessutom innehålla flera parallella budskap. Vid en under

sökning av propaganda bör man givetvis börja med att fråga sig vem avsändaren är, 

vad som är målet, vilket som är budskapet och vilket medium eller vilka medier som 

används. I detta fall kan den första frågan besvaras relativt enkelt: staten (statsmak

ten) är propagandisten i denna avhandling. Till staten räknar jag kungen och rådet 

(som styr staten) och alla de myndigheter som skötte administrationen, det vill säga 

kollegierna, landshövdingarna, fogdarna, biskoparna och prästerna. Det är troligt 

att dessa som enskilda individer ibland inte sympatiserade med statens politik, men 

de var ändå företrädare för den. Sett från ett propagandaperspektiv var de propa

gandaagenter, som spred budskapet vidare.97 Det är också troligt att de samtida 

aktörerna i huvudsak var ense om hur denna stat skulle se ut, att den skulle styras av 

en kung, att bönderna skulle betala skatter, att den skulle vara lutheransk, att den 

hade ett namn att försvara i Europa, att man borde hålla fienderna utanför landet 

och folket på gott humör. En paradoxal detalj med denna stat är att en bärande 

ideologi var att staten skulle styras av kungen. Det innebär att statens politik ofta i 

mycket hög grad var kungens politik, men det finns också i 1600-talets källmaterial 

högst påtagliga uttryck för att människorna ansåg att de hade en gemensam uppgift 

som hade att göra med riket Sverige. Eftersom jag är intresserad av organisationen 

av propagandan har det ändå varit angeläget att granska enskilda aktörer inom sta

ten, framförallt kung och råd, men ibland även till exempel landshövdingar och 

präster. Det förekom också vid ett par tillfällen att ledande grupper inom staten 

inte var överens, ofta till följd av maktkamp, och man bör då se dem som skilda 

aktörer. Detta gäller framförallt 1670-talets början. 

Tidigare forskning 

Under de två senaste decennierna har såväl svenska som utländska forskare visat ett 

stort intresse för konst, symboler, ikonografi och ceremonier, och dessa har ofta 

tolkats i termer av propaganda. Fokus har vanligen legat på regenternas makt-

97 Om propagandaagenter: Jowett och O'Donnell, s. 374. 
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legitimering och självförhärligande. Mest känd är kanske Peter Burkes bok En kung 

blir till, där författaren visar hur en kader av konstnärer och författare mycket fram

gångsrikt arbetade för att konstruera Ludvig XIV:s "image". Andra verk har påvisat 

den politiska betydelsen av porträtt, byggnadsverk som Versailles och Drottning

holm, kungliga intåg och andra ceremonier.98 Dessa studier har gemensamt visat att 

renässansens och det tidigmoderna Europas furstar såg till att med hjälp av allegorier 

och symboler från antiken framställas som mäktiga och mytiska. Med tiden lades 

allt större resurser på denna visuella och kulturella propaganda. Att konstverken 

verkligen spelade en politisk roll i samtiden finns det många belägg för. Ett av de 

mer kända exemplen är kanske den diplomatiska kris som vållades av att Karl XI på 

en av relieferna på Place des Victoires i Paris framställdes som en tacksam skolpojke 

bredvid den mäktige Ludvig XIV." Men dessa konstverk riktades med nödvändig

het till en begränsad del av befolkningen. Burke har pekat ut tre målgrupper för den 

propaganda som utgick från Ludvig XIV:s hov: den inhemska eliten, andra länder 

och eftervärlden.100 

Under 1600-talet blev också tryckpressen en maktfaktor att räkna med i Eu

ropa. I både Frankrike och England blev smädeskrifter och tidningar snabbt viktiga 

vapen i de pågående inbördesstriderna, och i Nederländerna blev tryckta pamfletter 

en viktig del av det politiska livet.101 De största producenterna av tryckt propa

ganda var de olika furstehusen själva, som snart såg till att både publicera officiella 

kungatrogna tidningar och få kontrollen över tidningar som var till synes obero

ende.102 Sverige fick sin första officiella tidning 1645, men hade givit sig in på den 

98 För några exempel: Peter Burke, The Fabrication of Louis XIV (New Haven och London 
1992). Se flera av bidragen i Culture etidéologie dans la genese de VEtat moderne (Rom 1985); Allan 
Ellenius (red.), Iconography, Propaganda and Legitimation (Oxford 1998); Myriam Yardeni (red.), 
Idéologie et propagande en France (Paris 1987); Gérard Sabatier, Versailles ou la figure du roi (Paris 
1999). Se också Grundberg. 

99 Se Allan Ellenius, Karolinska bildidéer (Uppsala 1966), s. 163-181. 

100 Burke (1992), s. 151-165. 
101 Se: Christian Jouhaud, Mazarinades: La Fronde des mots (Paris 1985); Jeffrey K. Sawyer, 

Printed Poison: Pamphlet Propaganda, Faction Politics, and the Public Sphere in Early Seventeenth-
Century France (Berkeley och Los Angeles 1990); Héléne Duccini, Faire voir, faire croire. Eopinion 
publique sous Louis XIII (Seyssel 2003); Tim Harris, '"Venerating the Honesty of a Tinker': The 
King's friends and the Battle for the Allegiance of the Common People in Restoration Eng
land", i Tim Harris (red.), The Politics of the Excluded, c. 1500-1850 (Basingstoke 2001); Michael 
Mendle, "News and the Pamphlet Culture of Mid-Seventeenth-Century", i Brendan Dooley 
och Sabrina Baron (red.), The Politics of Information in Early Modern Europe (London och New 
York 2001); Henk van Nierop, "Popular Participation in Politics in the Dutch Republic", i 
Peter Blickle (red.), Resistance, Representation, and Community (Oxford 1997), s. 280. 

102 Om sådana strategier: Joseph Klaits, Printed Propaganda under Louis XIV: Absolute Monarchy 
and Public Opinion (Princeton 1976). 
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internationella propagandascenen betydligt tidigare. I och med det trettioåriga kri

get fick tidningspressen och den övriga tryckta propagandan ett stort uppsving i 

Europa. Som tidigare nämnts utgav Sverige ett manifest med anledning av 

inblandningen i kriget. Huvudbudskapet var att Gustav II Adolf eftersträvade fred, 

och att ingripandet inte kunde betraktas som en krigisk handling.103 Protestanternas 

och svenskarnas huvudbudskap under kriget var att de kämpade för fred och fri

het.104 Historikern Göran Rystad har visat hur man från protestantisk sida försökte 

förringa nederlaget vid Nördlingen 1634 och skylla det på katolikernas numerära 

överläge.105 Under Karl X Gustavs krig trycktes också en rad kopparstick och me

daljer som på allegorisk väg försökte visa att Sveriges krig var rättfärdiga. Dessa stod 

dock inte oemotsagda i den internationella propagandan.106 

Forskningen har alltså visat att de tidigmoderna härskarna lade ner stora resur

ser både på att framhäva sin makt genom konst och arkitektur och på att legitimera 

politik och krigföring genom tryckpressarna. Men vilka som egentligen kunde ta 

del av denna propaganda kan diskuteras. Flera forskare har förlagt den allmänna 

opinionens födelse till början av 1600-talet.107 Det förefaller också uppenbart att 

1600-talet, framförallt i mer urbaniserade länder som Nederländerna, England och 

Frankrike, verkligen medförde en förändring i människors läsvanor och därmed 

deras politiska medvetande, men det bör framhävas att dessa läsare kom från en 

social och ekonomisk elit. 

Hur berördes samhällets bredare skikt av krigspropaganda och maktlegiti

mering? Få forskare har ägnat sig åt dessa frågor, men ett undantag är Tim Harris, 

som sammanställt en antologi om "vanliga människor" som politiska aktörer under 

tidigmodern tid. Hans eget bidrag visar hur både de kungatrogna tories och de 

oppositionella whigs sökte stöd hos vanliga människor med hjälp av tidningar, spel

kort, predikningar och demonstrationer under uteslutningskrisen i England 1679-

1681. Medan whigs utmålade den blivande kungen James (II) som katolik, och där

för ville utesluta honom från tronföljden, tillbakavisades detta av tories, som istället 

gjorde allt för att framhäva hans popularitet hos folket.108 Värt att notera är att båda 

kampanjerna utgick från politisk pragmatism snarare än från antika allegorier. 

103 Piirimäe, s. 505-508. 
104 Göran Rystad, Kriegsnachrichten und Propaganda während des Dreissigjübrigen Krieges. Die 

Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten (Lund i960), s. 197. 
105 Rystad (i960), s. 178-184. 
106 Fred Sandstedt, "När björnen bråkade med elefanten. Medaljen och kopparsticket som 

allegorisk bildpropaganda under Karl X Gustavs krig", Meddelandenfrån Armémuseum, vol. 45-
46,1984-1986. 

107 Duecini, s. 58-60. Se diskussion om födelsen av en "public sphere", Harris, s. 220-221. 
108 Se Harris, passim. 
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Det finns också några svenska studier om hur regenterna legitimerade sitt makt

innehav inför de bredare befolkningslagren. Historikerna Börje Harnesk och Mats 

Hallenberg har nyligen i varsin artikel diskuterat kungalegitimerande propaganda 

riktad till allmogen under Vasatiden. Hallenberg har undersökt propagandatexter 

från Gustav Vasa i lite vidare mening, medan Harnesk har undersökt hur staten 

argumenterade när den krävde prestationer av allmogen under Gustav Vasas, Erik 

XIV:s och Karl IX:s regeringstid. Trots att de olika regenterna delvis skilde sig åt i 

sin argumentation hade de det gemensamt att de ofta hänvisade till allmännyttan 

och framställde sig som allmogens beskyddare. Hallenberg konstaterar att religiösa 

argument kunde förekomma, men att de var få i relation till ekonomiska argument.109 

Vikten av propagandan för Sveriges stormaktssträvanden har också flera gånger 

framhävts av forskningen. Allra längst går kanske Jan Lindegren då han förklarar 

det faktum att staten lyckades ta ut så höga skatter och verkställa så omfattande 

utskrivningar med "att allt ägde rum under frivillighetens täckmantel, pådrivet av 

en sällsynt effektiv och målmedveten propaganda, som utbasunerades över landet 

från alla dess predikstolar".110 Ändå är denna propaganda föga undersökt. 

När det gäller 1600-talet finns egentligen bara en studie av krigspropaganda 

riktad till allmogen. Trots att Sverker Arnoldssons artikel vid det här laget är gam

mal är hans studie av legitimeringen av det svenska deltagandet i trettioåriga kriget 

av stort intresse. Det svenska ingripandet i kriget föregicks av flera år av propa

ganda som spreds via böndagsplakat som lästes från predikstolarna och vid riks

dagarna. Till en början var propagandan religiöst färgad och handlade om att hjälpa 

trosfränderna. När interventionen närmade sig kom propagandan emellertid allt

mer att handla om hoten från den tysk-romerske kejsaren och vikten av att före

komma istället för att förekommas. Gustav II Adolf framställdes nu som en freds

älskare som endast gav sig in i kriget för att uppnå en slutgiltig fred. Till stora delar 

kom man i den inhemska propagandan alltså att argumentera för ett preventivkrig, 

till skillnad från i den internationella propagandan där det hela skildrades som ett 

polisiärt ingripande.111 

Forskningen om 1700-talet har visat att information och propaganda huvud-

109 Hallenberg (2003), s. 35-36. 
110 Jan Lindegren, Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620-1640 

(Uppsala 1980), s. 258; Michael Roberts, Sverige som stormakt 1560-1718 - Uppkomst och sönderfall 
(Stockholm 1980), s. 71-73; Gunnar Artéus, "Våldets makt", i Ronny Ambjörnsson och David 
Gaunt (red.), Den dolda historien. 27 uppsatser om vårt okända förflutna (Stockholm 1984), s. 352; 
Nilsson, s. 68. Nilsson påpekar dock att propagandan inte alltid var tillräckligt effektiv för att 
hålla befolkningen lugn, s. 238. 

111 Sverker Arnoldsson, "Krigspropagandan i Sverige före 30-åriga kriget", Göteborgs högskolas 
årsskrift, vol. 7,1941, passim. Jämför Piirimäe, s. 512. 
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sakligen spreds genom kyrkan och länsstyrelsen. I en avhandling i historia har Elisa

beth Reuterswärd framhävt kungörelsesystemets centrala betydelse som nyhetsför

medling för Sveriges invånare under 1700-talet. Från predikstolen lästes både lagar, 

propagandistiskt material och regionala och lokala meddelanden.112 Under både 

1600- och 1700-talet var böndagsplakaten viktiga för statens kommunikation med 

undersåtarna. Syftet med böndagarna var att genom bön och bättring vädja till Gud 

att han inte skulle straffa människorna med krig, pest och hungersnöd. Göran 

Malmstedt, som undersökt böndagsplakaten, har betonat att dessa användes för att 

bedriva krigspropaganda, och att de dessutom kunde fungera stärkande för den 

nationella medvetenheten.113 Böndagar firades också i Danmark, men tycks inte ha 

undersökts."41 Nederländerna firades böndagar med anledning av aktuella händel

ser - ibland upp till sju gånger om året. Till skillnad från i Sverige fattades beslut om 

dessa dagar fortlöpande och inte i början av året. Plakaten, kallade "biddagsbrieven", 

förmedlade kontinuerligt budskapet att det fanns en parallellitet mellan Israel i 

Gamla testamentet och republikens invånare."5 Också i Spanien utnyttjades predik

stolarna för att skänka legitimitet till monarken. Under Filip II (r. 1556-1598) orga

niserades särskilda böndagar runt om i Kastilien med anledning av militära hot eller 

kungliga resor. Under 1574 organiserades ett slags bönemaraton där de olika försam

lingarna turades om att be för påven och kungen. Bönerna pågick dagligen under ett 

helt år. Allt detta var en del av den spanske kungens strävan att framställa sig som 

katolicismens försvarare."6 

I internationell forskning har man också lyft fram tacksägelsedagarnas be

tydelse. Dessa dagar hade varit viktiga tillfällen för propaganda- och informations

spridning sedan medeltiden."7 Den franska historikern Michéle Fogel har i en om

fattande studie beskrivit dessa "Te Deum", men framhävt deras ceremoniella sna

rare än kommunikativa betydelse."8 Enligt hennes uppfattning var inte syftet med 

dessa dagar att kommunicera med undersåtarna, utan de var snarare tillfällen för 

112 Reuterswärd, passim. 
113 Göran Malmstedt, Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i 

Sverige 1$00-1800 (Göteborg 1994), s. 106. 
114 Lerbom, s. 200-201. 
115 Philip Gorski, "The Mosaic Moment: An Early Modernist Critique of Modernist Theories 

of Nationalism", AmericanJournal ofSociology, vol. 105, 5/2000, s. 1439-1442. 
116 Fernando J. Bouza-Alvarez, "Monarchie en lettres d'imprimerie. Typographie et 

propagande au temps de Philippe II", Revued'histoire moderne et contemporaine, vol. 41-42,1994, 
s. 213-217. 

117 För en historik, se Sabine Zak, "Das Tedeum als Huldigungsgesang", Historisch es Jahrbuch, 
vol. 102,1982. 

118 Michéle Fogel, Les cérémonies de Vinformation dans la France du XVIe au milieu du XVIII siécle 
(Paris 1989). 
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staten att manifestera makt. I övrigt gjorde det franska prästerskapet, med tämlig 

framgång, stort motstånd när det gällde att läsa upp kungliga påbud.119 Generellt 

sett var Ludvig XIV ointresserad av att kommunicera med samhällets lägre skikt, 

men under krisåret 1709 tvingades han att göra ett undantag. Öppna brev som 

förklarade motgångarna i kriget skickades till både guvernörerna och biskoparna, 

och syftet var att de skulle spridas vidare. Förutom att det förstnämnda brevet 

trycktes i stora upplagor tycks det ha spridits också genom de lokala myndighe

terna. Dessutom ställde biskoparna upp denna gång, och allmänna böner organise

rades runt om i landet för att krigsansträngningarna skulle bli framgångsrika.120 

Även i England firades tacksägelsedagar, och prästerna förväntades visa sin loja

litet med kungen i sina predikningar.121 De stora religiösa motsättningarna inom 

landet bör dock ha försvårat användandet av predikstolarna. De svenska tacksägelse

dagarna har aldrig undersökts systematiskt, kanske för att de länge framförallt ad

ministrerades via handskrifter.122 De svenska bönerna, böndagsplakaten och tack

sägelsetexterna översattes också och lästes i kyrkorna i de svenska besittningarna i 

Nordtyskland. Rainer Brüning har tolkat dessa ceremonier i termer av representa

tion och disciplinering, och diskuterat överhetens närvaro i offentligheten. Trots 

att spridningen av texterna vanligen fungerade relativt bra tycks inte böner och 

tacksägelsetexter ha varit tillräckliga för att skapa en lojalitet med Karl XII hos 

befolkningen under krisåren 1710-1712.123 Genom att undersöka liknande källor har 

Peter Ericsson identifierat ett antal religiösa tilltal som legitimerade den svenska 

krigspolitiken: "Du är en syndare", "Du ska lyda" och "Du tillhör Guds folk". Erics

son betonar särskilt betydelsen av att man genom att förklara krigen med folkets 

synder förflyttade lösningen från den politiska sfären till den "moraliska".124 Erics

son menar också att lydnadsplikten gentemot överheten och parallelliteten med 

Israel - tanken att svenskarna var Guds utvalda folk - var viktiga inslag när kriget 

skulle motiveras. Det finns också flera andra exempel på att Sveriges parallellitet 

med Israel ingick i den statliga retoriken.125 

119 Fogel, s. 112-115. 
120 Klaits, s. 213-219. 
121 Harris, s. 209. 
122 De tas dock upp till behandling av Bill Widén i "Böndagsplakaten och opinionsbild

ningen under Gustav II Adolfs tid", KÄ 1987 och "Predikstolen som massmedium", KÅ1993. 
Tacksägelsedagarna under stora nordiska kriget behandlas av Ericsson: s. 117-118, s. 127-128. 

123 Rainer Brüning, Herrschaft und Öffentlichkeit in den Herzogtümern Bremen und Verden unter 
der Regierung Karls XII. Von Schweden 1697-1712 (Stade 1992). Se också Harald Gustafssons 
recension i HT, vol. 114,1/1994. 

124 Ericsson, s. 83-103, 263. 
125 Kalm, s. 76-77,190-195; Ekedahl, s. 2i3;Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och 
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Länsstyrelsens betydelse för spridandet av propaganda har framhävts av både 

Martin Linde och Peter Ericsson. Linde undersöker primärt hur bönderna reage

rade på de tunga bördor som kriget medförde, men har också studerat statens legiti

mering av kriget i Askers härad i Närke. Han visar i sin avhandling att landshövding

arna ofta agerade förhandlare och själva fick ge sig ut för att övertala allmogen att 

ställa upp på olika utlagor.126 Fogdarna hade under Gustav Vasas regeringstid fått 

nya roller som förhandlare och propagandister, och denna roll behöll de in i 1700-

talet.127 Enligt Ericsson hade landshövdingen till uppgift att förklara för under

såtarna att Sverige blivit anfallet och alltså var oskyldigt till kriget, och att väpnad 

kamp var den enda möjliga vägen till fred. Krigen förklarades inte i politiska termer, 

utan med fiendernas svekfullhet och ondska.128 Det bör dock betonas att Ericsson 

inte gjort någon undersökning på regional nivå, utan baserar sin studie på tryckt 

material på riksnivå. 

Ett intressant inslag i legitimeringen av både kriget och samhällsordningen un

der stora nordiska kriget är idén om jämlikhet. Karl XII använde sig ofta av jämlik

hetsargument, inte minst när han försökte införa progressiv beskattning. Tanken 

att alla undersåtar skulle bidra i paritet med sina förutsättningar var ett återkom

mande budskap.129 Martin Linde och Peter Ericsson betonar också att lagstiftningen 

och de samhälleliga institutionerna generellt kunde fungera maktlegitimerande. 

Sverige har vid denna tidpunkt karakteriserats som en konglomeratstat, det vill 

säga som en stat bestående av flera olika områden bebodda av olika etniska grupper 

med olika relationer till fursten och med skiftande rättssystem och administrativa 

system.130 Hade då invånarna i "kärnområdet" Sverige-Finland någon känsla av att 

vara "svenskar"? Bland forskare pågår sedan en tid en diskussion om huruvida natio

nalism är en modern företeelse (förekommande från och med 1800), eller om man 

kan tala om nationalism även under medeltiden eller tidigmodern tid.131 Att man 

politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Stockholm/Stehag 2000), 
s. 151-156. 

126 Linde, s. 82-83. 
127 Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig 

Vasatid (Stockholm/Stehag 2001); Frohnert (1993). 
128 Ericsson, s. 143-144. 
129 Om kontributionsförordningen: Åsa Karlsson, Den jämlike undersåten. Karl XII:s förmö

genhetsbeskattning 1713 (Uppsala 1994). Se också Ericsson, s. 173-210; Linde, s. 84, 240. 
130 Se Torbjörn Eng, Det svenska väldet. Ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp fran Vasa 

till Bernadotte (Uppsala 2001), s. 41-52. 
131 Två pläderingar för begreppet nationalism under tidigmodern tid: Gorski, s. 1443-1444; 

Johan Holm, "King Gustav Adolf's Death: The Birth of Early Modern Nationalism in Sweden", 
i Linas Eriksonas och Leos Müller (red.), Statehood Before and Beyond Ethnicity (Bryssel, kom
mande). 
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verkligen använde begrepp som "svensk", "dansk", "patriot" och "fädernesland" rå

der det inget tvivel om, utan frågan är hur dessa ord ska tolkas. Harald Gustafsson 

har visat hur människor i Norden förhöll sig aktivt både till sin nation och sitt folk. 

Detta är som tydligast när det gäller samhällseliterna, men det finns belägg för att 

även allmogen omfattade denna "patriotism", som Gustafsson väljer att kalla den.132 

Det finns också belägg för att kungarna på 1500-talet gärna hänvisade till "fädernes

landet" när militära insatser krävdes av befolkningen.133 

Jonas Nordin, som undersökt nationell identitet i Sverige under stormakts- och 

frihetstiden, har lyft fram att propagandan under stora nordiska kriget bar nationell 

prägel. Det innebär inte att det i Sverige fanns någon fullgången nationalism vid 

1700-talets början - Nordin förlägger den till 1800-talet, men han visar att vädjan

den till kärleken till fäderneslandet fyllde en politisk funktion.134 Han menar också 

att rådet i större utsträckning hänvisade till plikten mot fäderneslandet än kungen, 

som istället pekade på att han hade fått sin makt från Gud. Detta tolkar Nordin 

som att rådet mer än kungen hänvisade till horisontella och emotionella lojalitets

objekt.135 Ericsson har, på grundval av samma källmaterial, bestridit detta synsätt. 

Han menar att propagandan inte var nationellt präglad, utan utgick från under

såtarnas trohetsplikt mot kungen.136 

Jag anser med Gustafsson att patriotism är ett lämpligt begrepp för undersök

ningar av tidigmodern tid. Syftet med min egen studie är inte att kartlägga den 

eventuella förekomsten av patriotism hos befolkningen, utan att undersöka huru

vida patriotiska argument användes i propagandan. 

Propaganda i vid mening har alltså väckt historikernas intresse både inom och utom 

landet. Många studier har ägnats den politiska propaganda i form av konst och 

tryckta texter som nådde i första hand den bildade eliten. I Sverige har några studier 

ägnats frågan hur kungamakten inför allmogen legitimerade både sin makt och de 

132 Harald Gustafsson, Gamla stater och nya riken. Statsbildning, politisk kultur och identiteter un
der Kalmarunionens upplösningsskede 1512-1541 (Stockholm 2000), s. 275-320. För en begrepps
diskussion, se också: Harald Gustafsson, "Reflexioner över Danmark-Norges historia", HT 
(Norge), vol. 78, 4/1999; 0ystein Rian, "Danmark-Norges historic. Refleksjoner over Harald 
Gustafssons refleksjoner", HT (Norge), vol. 79,3/2000; Harald Gustafsson, "Identiteter i Dan
mark-Norge. Reflexioner över 0ystein Rians refleksjoner över mina reflexioner", HT (Norge), 
vol. 80, 2/2001; 0ystein Rian, "Norsk identitet i den dansk-dominerte oldenborgstaten. Svar 
nr. 2 til Harald Gustafsson", HT (Norge), vol. 80, 4/2001. 

133 Harnesk, s. 68-69. 

134 Nordin, s. 446. 

135 Nordin, s. 159-160,175-176. 
136 Ericsson, s. 169. 
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olika krigen. Dessa studier visar att kyrkan och landshövdingeämbetet var viktiga 

spridningsinstanser och att religiösa och patriotiska argument ofta tycks ha spelat 

en betydande roll. Ändå finns det flera frågor som inte har undersökts. Det saknas 

en studie av inhemsk krigspropaganda för perioden 1655-1680, en period som upp

visar både anfalls- och försvarskrig. Inte heller har någon undersökt predikstolens 

roll som massmedium under 1600-talet, eller via vilka andra vägar information 

kunde spridas till befolkningen. Böndagsplakaten som politisk och religiös genre 

har undersökts, men inte deras funktioner under pågående krig. Slutligen har ingen 

systematisk studie gjorts av de tacksägelsedagar som firades med anledning av seg

rar och freder. Många frågor återstår alltså att undersöka. 

Syfte och frågeställningar 

Under 1600-talet pågick alltså ständigt förhandlingar mellan staten och under

såtarna om resurser till krigen. I dessa förhandlingar var information en viktig 

maktresurs. Syftet med avhandlingen är att ta reda på hur staten bedrev krigspro

paganda gentemot allmogen i Sverige 1655-1680, med avseende både på hur propa

gandan spreds och på vilka argument som användes. Hur använde staten information 

som maktresurs? Eftersom propaganda är kontextuellt betingad måste en under

sökning av propaganda vara empirisk och helt enkelt ställa frågan hur propagandan 

bedrevs, det vill säga vad som var propagandistens mål, medium, budskap och tänkta 

mottagare. 

Propagandans generella mål var att försöka få befolkningen att ställa upp på 

krigsansträngningarna utan alltför mycket protester och obstruktion eller "elakt 

humör", medan de mer specifika målen för propagandan varierade med situatio

nen. Propagandan spreds genom en rad olika medier som jag sammantaget valt att 

kalla informationssystemet. Detta system bestod av fyra pelare: kyrkan, riksdagen, 

länsförvaltningen och tryckpressen. Jag har endast intresserat mig för information 

som rörde sig uppifrån och ner i hierarkin. De olika delarna stod i kontakt med 

varandra och ofta spreds samma budskap genom flera olika kanaler. Man kan också 

se de flesta av noderna i systemet som propagandaagenter som förde propagandan 

vidare. En viktig del av avhandlingsarbetet har varit att kartlägga hur informationen 

spreds genom detta system. Vilka budskap som spreds är avhandlingens mest cen

trala fråga. Propagandans budskap och omfattning varierade givetvis över tid och 

med den politiska situationen. En del av undersökningen består i att analysera pro

pagandatexternas tematik och karaktär. I enlighet med det ovan förda resonemanget 
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kommer jag att skilja mellan långsiktig och direkt propaganda. Denna uppdelning 

bygger på hypotesen att krigspropaganda bedrevs både i freds- och krigstid, och att 
de övergripande resonemangen om orsakerna till krig inte varierade över tid under 

1600-talet. Den långsiktiga propagandan kan ses som en parallell till Korpis resone

mang om vinsten av att investera maktresurser i institutioner för att minska använ

dandet av dem; i detta fall att sprida en ideologi som legitimerade kriget på ett 

allmänt plan. Tidigare forskning har identifierat budskap som bör ha varit centrala 

för den långsiktiga propagandan, nämligen att de svenska invånarnas synd var orsak 

till krigen, att kungen var deras beskyddare och att de genom sin lydnadsplikt mot 

överheten var tvungna att ställa upp. 

När det gäller mottagarna har jag avgränsat undersökningen till att gälla propa
ganda som riktades till hela befolkningen eller allmogen. När det gäller vissa av 

dessa texter riktades de framförallt till den manliga delen av befolkningen; detta 

gäller till exempel källmaterial från riksdagar och provinsmöten. Ändå bör det be
tonas att kvinnor i hög grad berördes av de beslut som fattades vid dessa tillfällen. 

När det däremot gäller böndagsplakaten riktade de sig till hela befolkningen; både 
män och kvinnor utpekades som syndare och uppmanades till bot och bättring. 

När krig väl bröt ut behövdes ändå ofta en propagandainsats för att få männi

skor att ställa upp, en "aktivering" av de föreställningar som spridits genom den 
långsiktiga propagandan. Den direkta propagandan bedrevs i fyra olika faser. Under 

den första fasen förklarades det förestående eller uppkomna kriget för befolkningen, 
den andra fasen gick ut på att mobilisera befolkningens resurser, den tredje fasen 
handlade om att upprätthålla moralen genom information och den sista fasen gick 

ut på att förklara freden. 

Utöver frågan om hur propagandan spreds är två viktiga frågor för avhand
lingen på vilket sätt argumenten skilde sig mellan de olika faserna, och hur budska
pen i den långsiktiga och den direkta propagandan hängde ihop. I detta samman
hang är religiösa och patriotiska argument av särskilt intresse, liksom föreställning
arna om det rättfärdiga kriget. Eftersom rena anfallskrig inte var accepterade av 

vare sig skolastikerna eller humanisterna kan man anta att staten aldrig inför under

såtarna argumenterade för anfallskrig. Frågan blir då hur propagandan bedrevs un
der periodens anfallskrig. Lyckades staten kombinera de olika anfallskrigen med 

idén om kungen som beskyddare mot fienden, och hur gick man i så fall tillväga? 
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Källor och avgränsningar 

Ambitionen med min studie har varit att så långt som möjligt kartlägga den krigs

propaganda som riktades till allmogen 1655-1680. Tidsspannet är valt för att det 

innehåller både anfallskrig och försvarskrig, och dessutom en fredsperiod. Under

sökningen innefattar två moment: dels undersöks vilka medier som statsmakten 

hade till sitt förfogande, dels vilka budskap som förmedlades. För att undersöka 

den tryckta propagandan har jag gått igenom samlingen Sveriges krig på Kungliga 

biblioteket i Stockholm och det så kallade Årstrycket. Årstrycket utgörs av sam

lingar av offentligt tryck, det vill säga till stor del lagar och förordningar. Årstrycks-

samlingar finns på flera av landsarkiven, Riksarkivet, Krigsarkivet, KB och univer

sitetsbiblioteken.137 Men Årstrycket innehåller inte bara dessa materialtyper; man 

finner också propagandaskrifter på såväl svenska som tyska och latin, lokala påbud, 

visor, redogörelser för slag, tacksägelseböner och mycket annat. De olika samling

arna uppvisar stora skillnader och det är oklart efter vilka kriterier urvalen är gjorda. 

Det första kronologiska registret utkom 1691, men liksom senare försök uppvisar 

det stor inkonsekvens/38 För att hitta bland dessa skrifter har man nytta av de äldre 

förteckningarna av Qviding och Flöppener, men dessa är, som många påpekat, långt 

ifrån kompletta.139 Kurt Winberg hade på 70-talet planer på att skapa en bibliografi 

över Årstrycket. Projektet avslutades inte, men under de senaste åren har Kungliga 

biblioteket gjort Årstryckets titlar sökbara i en databas som ingår i Libris: Svenskt 

offentligt tryck -1833 (SOT).140 Dokumenten är sökbara på datum (år-månad-dag), 

varför jag också i mina noter hänvisar till datumen på detta sätt. Databasen följer de 

tidigare nämnda registren. Att vissa udda titlar medtagits i Årstrycket har ibland 

förklarats med att dessa skulle läsas upp från predikstolen.141 Med tanke på hur 

137 På Kungliga biblioteket finns fyra olika samlingar, ingen under titeln Årstrycket utan 
"Svenska samlingen av Kungliga Förordningar F1700/ Huvudsamlingen", "Svenska samlingen 
av Kungliga Förordningar 2:a samlingen", "Svenska samlingen av Kungliga Förordningar 3:e 
samlingen" och "Kurt Winbergs samling av Kungliga förordningar". Den senare är resultatet 
av Winbergs oavslutade systematiseringsförsök. 

138 Kurt Winberg, "Årstrycket - en avslutad historia", Tal över blandade ämnen. Collegium 
Curiosum Novum. Årsbok 1984-1986 (Uppsala 1988), s. 224-226. 

139 Johan Pehr Höppener, Förtekninguppä alla Kongl. Placater, Förordningar, Påbud, Resolutioner 
[...] (Stockholm 1754); Nils Herman Quiding, Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 
1522 till och med år 1862 [...] (Stockholm 1865). Hur inkompletta registren är har bl.a. påpekats 
av Kurt Winberg i artikeln "Årstrycket och dess förteckningar", Nordisk tidskrift för bok- och 
biblioteksväsen, vol. 62-63,1975~76, s. 116. 

140 För tillgång både till Libris och SOT: www.kb.se. Databasen bygger huvudsakligen på 
Qvidings register. 

141 Winberg (1975-76), s. 119; Nordin, s. 147. 

http://www.kb.se
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olikartade de texter är som finns medtagna i olika register över Årstrycket verkar 

det dock osannolikt att de alla skulle ha lästs upp från predikstolarna. Flera händel

ser avsatte flera olika officiella dokument. I Årstrycket finns till exempel tre texter 

som förklarar det svenska fredsbrottet 1658: den 140 sidor långa Grundeligh under

rättelse, den åtta sidor långa Kort extract och den sexton sidor långa Enfaldige 

tanckar.H1 

Genom andra källor går det att ta reda på att Kort extract lästes både från 

predikstolarna och av fogdarna, men genom att läsa Årstrycksförteckningar kan 

man egentligen bara gissa. Detta gäller inte minst de pamfletter och relationer som 

ibland upptas i förteckningarna, och ibland lämnas utanför. För att förstå hur 

informationssystemet fungerade på 1600-talet krävs således andra, kompletterande 

källor. 

En stor del av propagandan skrevs för hand och administrerades genom hand

skrifter. Jag har därför gått igenom Riksregistraturet där normalt sett all utgående 

post från kungen och rådet ska finnas. Även om det finns luckor i detta material har 

det varit en mycket värdefull källa både för att undersöka statsmaktens intentioner 

och för att identifiera propagandatexter. Andra viktiga källor har varit rådets proto

koll och korrespondens mellan kung och råd, även om de inte är fullständigt genom

gångna för hela perioden. För undersökningen av riksdagarna har jag utöver de 

protokoll och dokument som finns tryckta i adelns respektive rådets protokoll gått 

igenom samlingen Riksdagsacta på Riksarkivet. Dessutom har två av riksarkivets 

ämnessamlingar varit intressanta för mitt vidkommande: Acta Ecclesiastica och 

Militaria. 

Eftersom jag har velat följa propagandan så långt som möjligt för att kontrollera 

om den verkligen nådde sina avsedda mottagare har jag använt Uppsala och Kop

parbergs län som kontrollområden. Centrala serier har varit diarier och registratur 

för landskanslierna och domkapitlen. Dessvärre saknas i detta material ibland hela 

år, och därför har de två landshövdingdömena ofta fått komplettera varandra. Efter

som stifts- och länsgränserna inte sammanfaller och inga registratur och diarier 

överlevt från Västerås stift, där större delen av Kopparbergs län ingick, har jag 

använt källmaterial inte bara från Uppsala och Västerås stift utan också från Sträng

näs och Stockholms domkapitel. För att komplettera bilden har jag också använt en 

hel del mindre källserier. Dessa forskningschansningar har ibland givit stor utdel

ning och ibland ingen alls. 

142 Grundeligh underrättelse, om, the rättmätige skääl och wichtige orsaker [...] (Göteborg 1659); 
Kort extract aff the hufwudorsaker [...] (Göteborg 1658); Enfaldige tanckar öfwer the twenne frågor 
[...} (Stockholm 1659). 
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Två källkritiska problem ska här nämnas. Att använda protokoll som källa kan 

diskuteras.143 Man kan inte utgå från att sekreteraren verkligen skrev ner precis det 

som sades, och texten kan ha justerats i efterhand. Så länge man inte fäster alltför 

stor vikt vid ordagranna citat är de dock en mycket värdefull källa. Riksrådets pro

tokoll var hemliga, och man kunde därmed tillåta sig en viss öppenhet. Rådet gick 

också ofta tillbaka till gamla protokoll i sitt arbete, vilket borgar för att råds

medlemmarna själva ansåg att protokollen var tillförlitliga. Det andra problemet 

handlar om vem som egentligen skrivit de texter som skrevs i kungens namn. I de 

allra flesta fall kan man nog utgå från att kungen inte skrivit brevet, utan att det 

ombesörjts av någon av hans sekreterare, men att han godkänt och skrivit under 

texten. Ändå refererar jag till sådana dokument som om kungen skrivit dem, efter

som de är signerade av honom. Det viktiga är ju inte i detta sammanhang huruvida 

den exakta ordalydelsen var kungens eller någon annans, utan vilka budskap som 

spreds till befolkningen i kungens namn. 

Avhandlingen behandlar endast den propaganda som riktades till hela befolk

ningen, eller allmogen, eller den manliga delen av allmogen. Till allmogen räknar jag 

bönder och torpare inklusive fruar, barn och tjänstefolk, men även andra obemed

lade grupper på landsbygden och i städerna. Det var dock inte all propaganda som 

nådde alla dessa - vissa budskap spreds bara till den manliga delen av de mer be

suttna skatte- och kronobönderna. Propaganda riktad mot utlandet, eller tryck

alster som enligt min bedömning endast riktade sig till de högre klasserna som Post-

och Inrikes Tidningar och vissa pamfletter, har inte undersökts. Jag anser att det 

finns mycket goda skäl att inrikta undersökningen på allmogen, som utgjorde 95 % 

av befolkningen och som drabbades av krigen både genom skatter och utskrivningar. 

Eftersom jag är intresserad av intention och organisation har jag enbart undersökt 

de budskap där det är otvetydigt att statsmakten står som avsändare, och vars sprid

ning till allmogen går att belägga. 

Viktig information spreds också via sockenstämmor och ting, och dessa fora 

hade varit intressanta att ha med i undersökningen. Sockenstämmorna har valts 

bort, eftersom det finns så få protokoll bevarade från min undersökningsperiod, 

medan domböckerna valts bort för att materialet är så omfattande, och den del som 

berör kungörelser är så liten att undersökningen var svår att motivera. 

Jag har valt att undersöka den propaganda som vände sig till allmogen i Sverige 

(inklusive Finland). När det gäller Finland talar mycket för att informations-

143 Det har också gjorts bl.a. i Lennart Thanner: "Rådsprotokollen år 1658. Några källkritiska 
bidrag", KFÅ 1959; Hans Landberg, "Decemberrådslagen 1654. Karl X Gustav, rådet och 
rustningsfrågan", KFÅ 1968, s. 47. 
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förmedlingen fungerade sämre, men ambitionen var att samma budskap skulle spri

das där.144 Böndagsplakat och tacksägelsetexter spreds vanligen också till de svenska 

besittningarna i Baltikum och Nordtyskland, men dessa områden har inte ägnats 

någon särskild undersökning. 

Praktiska påpekanden och avhandlingens disposition 

Jag har valt att modernisera stavningen i mina citat, från både källor och litteratur. 

Det innebär till exempel att 'skieen' blir 'sken' och att 'skiutzfärdspenningarne' blir 

'skjutsfärdspengarna'. Jag har normaliserat bruket av stor bokstav och normaliserat 

ändelserna samt ersatt / med komma och:/ med parentes. 'K M:tz' och liknande har 

ändrats till 'Kungl. Maj:ts' i citat. 'Riksens' har ersatts med 'rikets' och 'Landzens' 

med 'landets', och så vidare. Det har dock varit viktigt för mig att inte på något sätt 

förändra innebörden i meningarna, och i de fall jag tvekat har jag låtit original

stavningen vara för att texten inte ska bli förledande. Av praktiska skäl citerar jag 

efter Karl XII:s bibel, som finns utgiven i faksimil. Skillnaderna mellan den och 

Gustav Vasas bibel, som annars skulle ha varit aktuell, är mycket små.145 

Avhandlingen är både tematisk och kronologisk till sin disposition. I kapitel 2, 

8 och 11 ligger fokus på hur informationen spreds - i det förstnämnda kapitlet 

genom en presentation av det informationssystem som var en förutsättning för att 

sprida propaganda till befolkningen och i de två andra genom en redogörelse för 

informationsspridningen på lokal nivå i Kopparbergs län 1659 och 1677. Kapitel 3 

ägnas åt den långsiktiga propaganda som förmedlades till undersåtarna under hela 

undersökningsperioden, 1655-1680. Därefter ägnas några kapitel åt den direkta 

propagandan under Karl X Gustavs krig. Kapitel 4 handlar om den direkta propa

gandans första fas, det vill säga hur de svenska anfallen 1655 och 1658 förklarades för 

befolkningen. Det följande kapitlet behandlar den mobiliserande fasen i den di

rekta propagandan, med fokus på provinsmötena 1656 och 1657 och länsförvalt

ningen. Kapitel 6 består av en undersökning av böndagsplakat och tacksägelse

dagstexter, som var de viktigaste medierna när staten försökte upprätthålla mora-

144 Bill Widén, "Kungörelserna från predikstolen i korsdraget mellan myndigheterna och 
allmogen", i Karl-Johan Hansson och Siv Lundström (red.), Nytt vin i nya läglar. Festskrift till 
Gustav Björkstrand på 60-årsdagen den 25 oktober 2001 (Åbo 2001), s. 40-41; Nordin, s. 291-295; 
Villstrand, s. 99. 

145 Bo Jonsson, "Bibelns historia efter reformationen", i Svenska bibeln 450 år (Stockholm 
i99i)-
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len genom information. Den direkta propagandans fjärde fas, det vill säga hur man 

förklarade frederna 1658 och 1660, behandlas i kapitel 7. Kapitel 9 behandlar den 

direkta propagandan under det skånska kriget och ställer denna i relation till den 

långsiktiga propagandan. Därefter följer ett kapitel om hur man från både danskt 

och svenskt håll med ordens hjälp försökte få befolkningen i skånelandskapen att 

vara lojal med den egna sidan. Kapitel 12, slutligen, innehåller avhandlingens slut

satser. 



KAPITEL 2 

Informationssystemet 

VID SIN AVRESA TILL POLEN 1655 hade Karl X Gustav givit rådet i uppgift att 

se till att undersåtarna blev "rätteligen informerade" om kriget.1 Men hur 

gjorde man egentligen för att sprida information i det vidsträckta, glesbefolkade 

Sverige i en tid utan moderna kommunikationer? De styrande har givetvis alltid 

haft ett behov av att kommunicera med landets invånare, men hur har de gått till

väga? Under medeltiden fanns flera olika vägar att nå ut till befolkningen. Enligt 

Magnus Erikssons landslag skulle länsmännen sända ut budkavlar och kalla männi

skor till tinget när kungliga brev anlände.2 Tingen var viktiga informationsarenor 

och det var också marknaderna. Under 1400- och 1500-talen informerade och för

handlade regenterna både personligen och genom ombud på de marknader som 

hölls framförallt i Svealand.3 Makthavarna hade ofta anledning att försöka bemöta 

illasinnade rykten, men de använde också själva ryktesspridning som politiskt va

pen.4 Ytterligare ett sätt att bedriva opinionsbildning var den politiska visan. Under 

Karl Knutssons tid tillkom den mycket danskfientliga Gotlandsvisan, där bland 

annat följande slogs fast: "Bättre är dö i elden röda än ärelös leva".5 Givetvis var 

också politiska skrifter som smädeskrifter och krönikor viktiga för opinionsbild

ningen, men liksom för senare tider kan man nog utgå från att de framförallt vände 

sig till de högre samhällsklasserna.6 

1 RA, RHB, vol. 17, "Kong. Majt:s [...] instruktion", 1 juli 1655, punkt 7. 
2 Reuterswärd, s. 50-51. 
3 Nils Staf, Marknad och möte. Studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i 

Sverige och Finland intill Gustav 11 Adolfs tid (Stockholm 1935), s. 16, 278-295,331,336, 339. 
4 Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar? Samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens 

Sverige (Uppsala 1998), s. 42; Dick Harrison, Karl Knutsson. En biografi (Lund 2002), s. 240, 255. 
5 Citerad från Harrison, s. 256. Se också Reinholdsson, s. 41-42. 
6 Harrison, s. 257-263; Reinholdsson, s. 50-51. Elin Hagnell har dock hävdat att krönikorna 

var avsedda att förmedlas till allmogen genom prästerskapet, Reinholdsson, s. 51. Ett antal 
politiska visor finns utgivna och kommenterade i: Karl-Ivar Hildeman, Sven G. Hansson och 
Bengt R. Jonsson, Politisk rimdans. En viskavalkad genom svensk historia frän Karl Knutsson till 
Karl Gerhard (Stockholm i960). 
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Så småningom utkristalliserades ett nytt system för att sprida information till 

befolkningen. I detta kapitel beskrivs hur det som jag kallar informationssystemet 

sakta utformades under 1500- och första delen av 1600-talet, och hur det användes 

under min undersökningsperiod. Informationssystemet bestod av fyra delar: kyr

kan, riksdagen, länsförvaltningen och det kungliga tryckeriet. Dessa institutioner 

(med undantag för tryckeriet) var ju inte endast informationskanaler, utan fyllde 

också andra funktioner. Två regenter var särskilt betydelsefulla för informations

systemets utveckling: Gustav Vasa och Gustav II Adolf. 

Gustaverna och övertalningens konst 

För Gustav Vasa var språket en viktig maktresurs och kampen mot Kristian II 

utkämpades till stor del "på propagandans slagfält".7 Det gällde ju för den nyligen 

hemkomne adelsmannen Gustav Eriksson att få befolkningen med sig, och det var i 

första hand med ordens hjälp som han tog sig an uppgiften. Det är välkänt att 

Gustav Vasa både på sin väg till makten och under sina år på tronen använde sig av 

en mängd öppna brev till befolkningen, men det är först nyligen som Mats Hallen

berg ställt den högst berättigade frågan hur dessa kunde nå sina målgrupper.81 sin 

avhandling undersöker Hallenberg fogdarna och deras roll som statsmaktens tjä

nare. Han visar att de var oerhört viktiga som kunskapare och förmedlare av infor

mation till kungen, men också som förbindelselänkar som spred information till 

allmogen. Fogdarna läste upp kungens brev vid ting och vid särskilda möten. De 

hade också till uppgift att övervaka personer som spred illasinnade rykten, och 

gränsfogdarna skulle sända in spioner över gränsen för att få nyheter från utlandet.9 

Mats Hallenberg visar övertygande vilken viktig roll fogdarna spelade för Gus

tav Vasas propagandaspridning, men han påpekar också att Gustav Vasa under sina 

första regeringsår använde alla tillgängliga kanaler för att nå ut till allmogen.10 Dessa 

kanaler var till en början begränsade, men de ökade under Gustav Vasas regerings

tid. Genom införandet av lutherdomen lades grunden för att använda predikstolar

na som propagandainstrument. Det skulle dröja tills reformationen var ordentligt 

7 Ivan Svalenius, Gustav Vasa (Stockholm 1963), s. 50. 
8 Se Svalenius, passim, och Lars-Olof Larsson, Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? (Stock

holm 2002), t.ex. s. 169, i9if., 234, 243^, 249ff., 318. Samma taktik användes av den så kallade 
Daljunkern, som enligt Larsson var Nils Sture. Larsson (2002), s. 151,154. Se också Hallenberg 
(2001), s. 160. 

9 Hallenberg (2001), s. 115. 
10 Hallenberg (2001), s. 156. 
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förankrad och den katolska generationen undansopad, innan staten fullt ut kunde 

förlita sig på kyrkan som informationsförmedlare, men Gustav Vasa tog ändå kyr

kan i bruk. 1544 utlyste han böndagar för att folkets bön skulle mildra Guds väntade 

straff. Göran Malmstedt har förklarat detta utifrån två omständigheter. Kungen 

hade samma år förbjudit en rad katolska ceremonier, och dålig väderlek förebådade 

missväxt. Det fanns alltså en risk för att befolkningen skulle tolka det dåliga vädret 

som ett utslag av Guds vrede över de uteblivna religiösa ceremonierna. Dessutom 

låg Dackefejden nära i tiden och oron för folkligt missnöje var stor. Böndagsplakaten 

förklarade, liksom senare böndagsplakat, att det dåliga vädret berodde på folkets 

egna synder: på detta sätt visade Gustav Vasa både handlingskraft och förlade dess

utom skulden utanför sin egen sfär.11 

Under Gustav Vasas tid kom också riksdagen att spela en större roll än tidigare. 

Ständerförsamlingen var inte ny, men den fick nu en betydligt fastare form. Gustav 

Vasa utnyttjade ständerna för att införa både lutherdomen och arvkungadömet. 

Slutligen använde Gustav Vasa tryckpressen, om än i begränsad omfattning. 

Det tryckeri där biskop Brask låtit utge sina skrifter stängdes och ett kungligt tryck

eri inrättades 1526.12 Två år dessförinnan hade tryckpressen för första gången kom

mit till användning för svensk propaganda riktad mot utlandet, i den så kallade 

blodbadsplanschen där Kristian II framställdes som en barbarisk tyrann.13 Det 

skulle dock dröja innan tryckpressen kom att spela någon större roll för inrikes

propagandan. 

Även Gustav II Adolf var en man som gärna utnyttjade alla till buds stående 

medel för att legitimera sin politik. Det kunde röra sig om skådespel och sändebud 

till upprörda menigheter, men framförallt om ett utnyttjande av riksdagar och 

böndagsplakat.14 Det var under Gustav II Adolfs regeringstid som firandet av bön

dagar institutionaliserades i och med att man under 1620-talet började fira tre bön

dagar per år.15 Det gick till så att böndagarna utlystes i början av varje år genom det 

så kallade böndagsplakatet, som fungerade både som en sorts kallelse och som en 

förklaring till varför det fanns anledning att hålla böndagar. Böndagarna firades 

sedan med särskilda gudstjänster under sommarhalvåret. Gustav II Adolf använde 

sig av böndagsplakaten för politiska syften - inte minst för att förbereda folk

opinionen på trettioåriga kriget.16 

11 Malmstedt (1994), s. 220-222. 
12 Lindroth, s. 229-231; Larsson (2002), s. 130. 
13 Larsson (2002), s. 99. 
14 Arnoldsson, t.ex. s. 6-7,10-15, 22-31. 
15 Malmstedt (1994), s. 223. 
16 Arnoldsson, passim. 
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Även riksdagarna användes av Gustav II Adolf för att legitimera kriget. Enligt 

propositionerna fanns fienden överallt, och närmade sig ständigt. Propositionen 

1629 innehöll följande ord: "Intet konungarike uti Europa är ännu friare än Sveriges 

krona. Men så nalkas oss denna olyckan allt närmare och närmare och tager fast mer 

och mer kraft dag ifrån dag".17 Axel Oxenstierna, som i hög grad låg bakom pro

positionerna, sade också mycket riktigt: "Man måste avmåla helvetet svart för dem, 

såsom av alla föregående herredagsacta är att se, dock så, att de ej fatta någon 

desperation".18 

En institution som kom att få mycket stor betydelse var det landshövdinge

ämbete som instiftades av Axel Oxenstierna. I regeringsformen 1634 fastslogs att 

riket skulle delas in i 23 län plus överståthållardömet i Stockholm. Därmed låg Axel 

Oxenstiernas nya administration klar: kollegierna, hovrätten och krigsrätten var 

inrättade, och i och med det var grunden lagd för en mer effektiv lokalförvaltning.19 

Det som gör RF 1634 så intressant är dess tjänstemannaideal: människorna är utbyt

bara, men ämbetet består. Alla skulle ha väl definierade arbetsuppgifter, som de 

hade att ansvara för vid ämbetsperiodens slut. Detta gällde också landshövdinge

instruktionen som utformades 1635.20 

De styrandes intresse för propaganda avspeglas också i att Post- och Inrikes 

Tidningar började utges på Axel Oxenstiernas initiativ, men man kan förmoda att 

antalet läsare till en början var tämligen begränsat.21 

Informationssystemet 1655-1680 

Under 1500- och 1600-talen växte alltså ett informationssystem fram och lands

hövdingeämbetet blev den sista byggstenen. Systemets huvudkanaler var kyrkan, 

riksdagen, länsförvaltningen och det kungliga tryckeriet, och de olika delarna stod i 

förbindelse med varandra. Det var inte förrän på 1620-talet som ordet information 

17 Citerat i Nils Ahnlund, Gustaf Adolf inför tyska kriget (Stockholm 1918), s. 206. 
18 Citerat i Nils Ahnlund, Ståndsriksdagens utdaning 159 2-1672 (Stockholm 1933), s. 217. 
19 Olof Sörndal, Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmän maktställning (Lund 

1937). s. 33-35-
20 Några olika landshövdingeinstruktioner finns tryckta i C. G. Styffe, Sam ling af instructioner 

för högre och lägre tjenstemän vidlandt-regeringen i Sverige och i Finnland (Stockholm 1852). 1635 års 
instruktion återfinns på s. 191-217. 

21 Claes-Göran Holmberg, "Nästan bara posttidningar (tiden före 1732)", i Claes-Göran 
Holmberg, Ingemar Oscarsson och Jarl Torbacke (red.), Den svenska pressens historia 1 (Stock
holm 2000), s. 34-35, 43-44. 
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började användas, men det tycks ganska snart ha blivit relativt vanligt.22 Det använ

des med två olika betydelser, dels utbildning, som i Karl X Gustavs kungaförsäkran 

där det stadgades att ingen icke-lutheran fick anställas som "skolmästare eller i 

andra lärarämbeten och ungdoms eller åhörares information, det vare sig i barn

skolor eller privat hus", dels i betydelsen "meddelande av upplysningar, upp

lysande".23 Exemplen är många, liksom uttryckssätten. Karl X Gustav har blivit 

informerad genom brev, rådet har fått kunskap, allmogen ska informeras, doku

ment ska visas för ständernas information, och så vidare.24 

I denna undersökning står informationen som spreds nedåt i systemet i fokus, 

men de flesta kanaler gick i två riktningar. Sommaren 1655 skrev rådet till lands

hövdingarna och beordrade dem att: 

om allt, vad passerar, giva oss god underrättelse, och därhos tidigt advertera, om något 
förlupe som vår information fordra kunne: då vi behörligen vele vara dem gode råd och 
betänkte, och dem, jämte allt annat görligt bistånd, honom tidigt meddela, och tillhanda 
skicka.25 

I likhet med fogdarna på Gustav Vasas tid hade alltså landshövdingarna till uppgift 

att hålla ögonen på sitt län och rapportera uppåt. Landshövdingeämbetet utgjorde 

också en kommunikationskanal som var öppen för allmänheten: på särskilda 

mottagningstider kunde länets invånare komma och beklaga sig över skatter och 

utskrivningar. Men även om de kunde agera lokalt på sockenstämman och tinget 

och besvära sig till riksdagen innebar inte detta att de kunde föra upp den förda 

krigspolitiken på dagordningen, utom genom att klaga på utskrivningar och militär

marscher. Med i informationssystemet fanns också sockenstämmorna och tingen 

där man ibland läste upp olika kungliga förordningar. En annan kommunikations

kanal som inte behandlas i denna avhandling är de kommissioner som tillsattes 

under 1600-talet för att utreda ämbetsmissbruk och orättvisor. Som historikern 

Marie Lennersand visat var dessa kommissioner en del av statens kommunikation 

med undersåtarna, men deras uppgift var att lyssna snarare än att sprida informa

tion.26 

Medan vi tenderar att tala om information för att vi känner oss översvämmade 

22 SAOB, uppslagsord "information". 
23 HansKongl. May.tz [...]försäkring{...} (Stockholm 1654); SAOB, uppslagsord "information". 
24 Se till exempel RA, RHB, vol. 18, kungens brev till rådet, 16 oktober 1656 och 4 augusti 

1658; SRPXVIII, s. 39, 99; Anton And. Stiernman, Alla riksdagars och mötens besluth [...} Del2 
(Stockholm 1729), s. 1232. 

25 RA, RR, vol. 255, 21 juli 1655, fol. 2. 
26 Se Marie Lennersand, Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, kom missionerna 

och tjänstemännen ca 1680-1730 (Uppsala 1999). 
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av den talade 1600-talsmänniskan om den för att den var lika viktig som sällsynt. 

Det räcker med att läsa några brev från tiden för att se med vilken omsorg man ut

bytte upplysningar.27 Säkra uppgifter var svåra att få. Det är inte en slump att ordet 

information ideligen återkommer i riksdagshandlingarna och att allmogen i sitt 

propositionssvar 1655 tackade "Hans Kungl. Maj:t underdånigst för omständig un

derrättelse om alle sakers förlopp" och ständerna i riksdagsbeslutet för kungens 

omvårdnad "och att Hans Kungl. Maj:t så omständligen haver behagat att upptäcka 

oss hela förloppet av kriget, och vad mera där ute och på andre orter negotierat".28 

Det var denna informationsbrist som ledde till att Gustav Vasa skrev hetsiga brev 

till de fogdar som inte rapporterade tillräckligt ofta, och som gjorde information till 

en än viktigare maktresurs. Det fanns också en annan viktig aspekt av informations

spridningen: man kunde inte dömas för ett brott mot en lag som man inte kände till, 

och fogdarna kunde inte inkassera utlagor som allmogen inte informerats 0m.29 

Kyrkan 

1600-talets Sverige var ett land där religionen i form av den lutherska ortodoxin 

intog en självklar plats.30 Det innebar inte bara att folket ofta gick i kyrkan (och att 

den som inte gjorde det kontrollerades och bestraffades), det innebar också att 

Gud var närvarande i människornas liv, ja att han var omöjlig att tänka bort.31 Hur 

ofta människor bad är givetvis omöjligt att bedöma, men andaktslitteraturens po

pularitet tyder på att många vårdade religionen och bönen i det privata livet.32 Men 

om man föreställer sig total närvaro i kyrkan och tysta och skötsamma åhörare så 

misstar man sig. Flera forskare har påvisat att många kom sent och gick tidigt från 

27 Om samma problematik under senmedeltiden, se Reinholdsson, s. 100. 
28 RA, Riksdagsacta, R4810, Utkast till allmogens propositionssvar; Stiernman (1729), s. 1232. 
29 Reuterswärd, s. 53. 
30 Hilding Pleijel, Från hustavlans tid (Stockholm 1951); Per-Johan Ödman, "Prediko-

stolsbasunen och den runde vedergällaren. Predikan som folkuppfostrare under 1600-talet", i 
Sten Åke Nilsson och Margareta Ramsay (red.), 1600-taletsansikte (Krapperud 1997); Lindroth, 
s. 79-106. 

31 Om religiositeten på 160o-talet: Olle Larsson, Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens 
möte med lokalsamhället 1650-1760 (Växjö 1999), s. 19-21; Hanne Sanders, "På rejse mellem Gud 
og Djaevelen. En introduktion", i Hanne Sanders (red.), Mellem Gud og Djavelen. Religiose og 
magiske verdensbilleder i Norden 1500-1880 (Köpenhamn 2001), s. 7-8. 

32 David Lindquist, Studier i den svenska andaktslitteraturen under stormaktstidevarvet. Med sär
skild hänsyn till bön-, tröste- och nattvardsböcker (Uppsala 1939). 
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kyrkan och att gudstjänsterna ofta var ganska stökiga tillställningar.33 

Kyrkan var givetvis i första hand en religiös institution och ett trossamfund. 

Men i och med reformationen kom kyrkan att underställas staten, som inte var sen 

att utnyttja denna utmärkta kanal ut till lokalsamhället. Prästernas uppgift var 

främst att se till att Guds rena ord predikades och att människorna levde ett kristet 

liv. Genom denna roll fick prästerna en auktoritet som blev viktig också i andra 

sammanhang.34 Kyrkoherden var sockenstämmans ordförande, och enligt sin ed 

lovade också prästen att "styrka allan allmoge, som av ålder have varit, och än är 

skattskyldig, att de Hans Kungl. Maj:t alla årliga utskylder giva och utgöra {...] med 

god vilja utan all tredska".35 Exakt hur prästerskapet gjorde när de förstärkte bön

dernas skattevilja är svårt att veta, men i sin gärning legitimerade de hela tiden 

statsmakten. Predikningar hölls med utgångspunkt i hustavlan, och prästerna lade 

ut texten om trohet mot överheten.36 I bönen bad man för att den samhälleliga 

ordningen skulle bestå, och alldeles särskilt bad man för kungligheterna.371 präster

nas uppgifter ingick alltså att upprätthålla respekten för överheten, att stärka skatte

viljan och att föra de mantalslängder som låg till grund för utskrivningen av solda

ter.38 Från mitten av 1600-talet slapp de dock att föra längder för statens räkning, 

men deras tjänster togs fortfarande ofta i anspråk i samband med utskrivningarna.39 

Det finns anledning att lite mer ingående diskutera prästernas roll utifrån fram

förallt två frågor. För det första huruvida prästerna verkligen var lojala med staten 

när det gällde propaganda och utskrivningar, för det andra om deras församlings

medlemmar hade något förtroende för dem. 

Det finns många exempel på att prästerna medvetet uteslöt personer ur rul-

lorna eller antecknade myndiga ynglingar som barn eller medelålders män som gam

lingar. När man betänker att många av prästerna själva var barn till bönder, och att 

de i hög grad deltog i sockengemenskapen, är detta kanske inte så förvånande. 

Prästernas ovilja att tillhandahålla fullständiga rullor vid utskrivningarna bidrog 

33 Malmstedt (2002), s. 29-71; Peter Aronsson, "Hustavlans värld - folklig mentalitet eller 
överhetens utopi?", i Christer Ahlberger och Göran Malmstedt (red.), Västsvenskfromhet. Jäm
förande studie av västsvensk religiositet under fyra sekler (Göteborg 1993), s. 18-25; Linde, 75-81. 

34 Cecilia Ihse har i sin avhandling undersökt prästerna som politiska aktörer vid 1600-
talets riksdagar: Cecilia Ihse, Präst, stånd och stat. Kung och kyrka iförhandling 1642-1686 (Stock
holm 2005). 

35 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1,1642-1660 (Uppsala 1949), riksdagen 1655, s. 317-318. 
36 Pleijel om treståndsläran, s. 9-45. 
37 Edvard Rodhe, Svenskt gudstjänstliv (Uppsala 1923), s. 134. 
38 Nilsson, s. 14, 68-69, 76-
39 Nilsson, s. 71; Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken, skolan. Folkundervisning och barnupp

fostran i svenska städer 1600-1850 (Lund 1986), s. 48. 
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antagligen till att systemet gjordes om 1642 så att jordeböckerna istället lades till 

grund för rullorna.40 

Också beträffande själva predikouppgiften har prästernas lojalitet ifrågasatts. I 

en artikel har litteraturvetaren Bernt Olsson lyft fram att prästerna såg det som sin 

uppgift att övervaka överheten och alltså hade dubbla lojaliteter: mot både överhe

ten och församlingsborna. Han ger också exempel på präster som predikat mot lyx 

och överflöd och framställt kriget som något ont. I detta sammanhang lyfts en 

predikan av Haquin Spegel fram, hållen inför kungen och delar av rådet, där Spegel 

betonade att krig var "ett jämmerligt ting".41 Olssons slutsats av allt detta blir att 

prästerna var opålitliga som opinionsbildare.42 Det bör dock understrykas att 

predikningarna mot lyx och överflöd vanligen var riktade mot adeln, inte mot kunga

makten, och att en negativ syn på krig ingick i tidens krigspropaganda. Spegels 

predikan hölls dessutom inför en mycket snäv krets. I sin övriga produktion fram

står han som en förespråkare för en stark kungamakt, och han var inte heller främ

mande för att predika om kriget i mer positiva ordalag. Spegel spelade också en 

viktig roll som fältpräst under skånska kriget.43 

Sannolikt fanns det präster som inte alltid läste upp statens texter, och som 

dessutom kritiserade makthavarnas politik från predikstolen. Flera faktorer tyder 

dock på att det inte var så vanligt. Ett av skälen var att de viktigaste propagandatill

fällena, uppläsandet av böndagsplakaten och tacksägelsetexterna, var delar av reli

giösa ceremonier. Jag har inte funnit några belägg för att prästerskapet skulle ha 

försökt obstruera vid dessa tillfällen, med undantag för prästerskapet i Skåne under 

skånska kriget. Kyrkohistorikern Carl E. Normann har också undersökt prästerlig 

opposition under det karolinska enväldet utan att finna någon. De kyrkohistoriska 

studier som finns pekar mot ett teokratiskt orienterat prästerskap som gärna predi

kade överhetens absoluta rätt.44 Det bör betonas att de undersökta predikningarna 

författades av ett elitskikt inom prästerskapet, men också att biskoparna hade 

mycket stort inflytande på prästerna i sina stift, dels genom de årliga prästmötena, 

dels genom biskopsvisitationerna.45 Det är också värt att notera att staten föränd-

40 Villstrand, s. 86-95; Hans Lundin, Johannes Baazius kyrkliga reformprogram (Stockholm 
1944), s. 229-230, 250-252; Nilsson, s. 69-71. 

41 Bernt Olsson, "Prästerna, staten och folket", i Sten Åke Nilsson och Margareta Ramsay 
(red.), 1600-taletsansikte (Krapperup 1997), s. 121-131. Citat från s. 126. 

42 Olsson, s. 131. 
43 Ekedahl, s. 58. Ett exempel på en krigisk passionspredikan, s. 136, om Spegels teokratiska 

syn, s. 50, 81,116-118. Se vidare kapitel 10. 
44 Kalm, s. 183-201; Normann, s. 224,319. 
45 Om visitationerna, Larsson (1999). 
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rade utskrivningssystemet på grund av prästernas obstruktioner, medan kungörelse

systemet istället utvecklades så att prästernas roll förstärktes. Detta talar för att 

staten ansåg att systemet i huvudsak fungerade, även om man kan förmoda att både 

förseningar, uteblivna uppläsningar och kontroversiella predikningar förekom. 

Martin Linde har å sin sida ifrågasatt den kyrkliga propagandans effektivitet, 

eftersom han menar att prästerna inte hade den auktoritet i lokalsamhället som 

man i forskningen ofta antagit.46 Hans redogörelse för konflikter mellan präster 

och församling och bristande närvaro vid gudstjänsterna får stöd även av annan 

forskning.47 Jag anser dock inte att prästens relation till församlingen med nödvän

dighet påverkade hans trovärdighet som uppläsare av kungliga påbud. Göran 

Malmstedt har visat att församlingars konflikter med präster ofta handlade om 

antingen att de senare försummade sina plikter eller att de ansågs leva ett klander

värt privatliv.48 Att församlingen kom sent och gick tidigt tolkar Malmstedt dels 

som ett uttryck för att kyrkan var en viktig social mötesplats, dels som att den 

lutherska gudstjänsten ännu inte helt slagit igenom. Intressant i detta sammanhang 

är dock att församlingen tycks ha ansett det viktigt att delta vid predikan.49 Det 

faktum att kyrkobesökarna i Lindes undersökning lämnade kyrkan när prästen läm

nade predikstolen innebär också att de faktiskt åhörde de statliga kungörelserna 

och propagandan.50 Misstroende mot en enskild prästman fick givetvis betydelse 

om han i sin ämbetsutövning fick i uppgift att tala människor till rätta eller få dem 

att ställa upp på krigsbördorna. Däremot förefaller det mindre troligt att ett even

tuellt missnöje påverkade församlingens reception av de kungliga påbud och 

böndagsplakat som prästen läste upp. 

Kungörelser 

I och med 1686 års kyrkolag blev Sveriges präster skyldiga att läsa upp Kungl. Maj:ts 

kungörelser från predikstolarna, och flera förordningar på 1700-talet inskärpte 

denna plikt.51 Genom att prästerna gjordes skyldiga att anteckna när uppläsningen 

skett på förordningarna har nutida forskning kunnat kartlägga 1700-talets kun-

46 Linde, s. 75-81. 
47 Malmstedt (2002). Se också Aronsson, s. 18-25. 
48 Malmstedt (2002), s. 125-126. 
49 Malmstedt (2002), s. 159-162. 
50 Linde, s. 76. Se Malmstedt (2002), s. 32. 
51 Förordningar om kungörelserna kom 1691,1719 och 1743. Reuterswärd, s. 61; Carin Berg

ström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället iy20-1800. Oland-Frösåkers kontrakt av 
ärkestiftet (Stockolm 1991), s. 118. Bergström menar att den senare utkom med anledning av 
Dalupproret. Bergström, s. 122. 
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görelsesystem. Kungörelserna från Kungl. Maj:t skickades via kronobrevbäringen 

vidare till landshövdingarna, och sedan via fogdarna till kyrkorna.52 När det gäller 

spridningen av 1600-talets kungörelser är källäget inte lika gott, och tyvärr finns det 

inga kungörelser med antecknade datum i 1600-talsmaterialet. Elisabeth Reuter

swärd har menat att de främst lästes upp på ting och rådhus, och endast undantags

vis i kyrkan.53 

Det finns dock anledning att ifrågasätta denna bild. Bill Widén har vid studier 

av Finlands kyrkoarkiv funnit att kungliga förordningar lästes från predikstolen 

under hela 1600-talet (i enstaka fall till och med på 1500-talet). Han menar att 

kungörelser lästes parallellt vid tingen och från predikstolarna, men att prediksto

len från 1600-talets mitt kom att spela en allt viktigare roll.54 Vi vet också att före

stående utskrivningar kungjordes via predikstolarna, och upprepade önskemål från 

prästerskapet att få slippa kungöra mindre viktiga lokala ärenden, men intyganden 

att de skulle läsa viktiga kungörelser, pekar i samma riktning.55 

Denna bild ska här kompletteras med en kortfattad redogörelse för kungörelser

na i Kopparbergs län under min undersökningsperiod. Från april 1662 till april 1668 

skickade landshövdingen i Kopparbergs län ut minst 16 brev angående publiceran

det av olika kungliga plakat (riksdagskallelser och böndagsplakat frånräknade). Den 

5 april 1662 fick exempelvis borgmästare och råd i städerna och fogdarna på landet i 

uppdrag att publicera tobaksplakatet "på vederbörligt sätt".56 Året därpå fick samma 

personer i uppdrag att publicera ett plakat om förbud mot dueller, och inte heller 

nu preciserades hur kungörandet skulle gå till.57 Men när våren kom och det var dags 

att påminna om ett förbud mot fågelskjutande för att fåglarna skulle få ro under 

parningstiden, då klargjorde landshövdingen att förordningen skulle kungöras från 

predikstolarna.58 Av ett brev från 1665 framgår också att plakaten om oadliga gifter

mål, mått och vikt, och tobakshandeln skulle publiceras via predikstolarna.59 När 

det gäller de allra flesta befallningar om kungörandet av kungliga förordningar fram

går det dock inte hur själva kungörandet skulle gå till.6° Det tycks alltså ha funnits 

52 Reuterswärd, s. 41, 58-60; Frohnert (1993), s. 119,126. 
53 Reuterswärd, s. 46. 
54 Widén (1993), s. 122-124; Widén (2001), s. 139-140. 
55 Detta stadgades t.ex. i Gustav II Adolfs krigsfolksordning. Lundin, s. 228. Se också Vill-

strand, s. 81. Om prästerskapets önskemål: Lundin, s. 231; Reuterswärd, s. 54—55; Widén (2001), 
s. 145. 

56 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3,5 december 1662. 
57 ULA, KL, LK, Ala, vol. 4,17 januari 1663. 

ULA, KL, LK, Ala, vol. 4,11 april 1663. 
59 ULA, KL, LK, Ala, vol. 4,8 april 1665. 
60 Se t.ex. LILA, KL, LK, Ala, vol. 4, 27 juli 1663, om kungörelse om hästmarknader; 5 de-
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ett system som var så utarbetat att inga preciseringar krävdes. Den 12 juli 1663 fick 

fogdarna i uppdrag att kungöra att generalmönstring av Dalregementet skulle hål

las i Falun, utan att det framgick hur det skulle gå till, medan det i samma order två 

år senare framgick att generalmönstringen skulle kungöras från predikstolarna.61 

Jag håller det för sannolikt att generalmönstringen kungjordes på samma sätt också 

1663. Det är också känt sedan tidigare att utskrivningar kungjordes från predik

stolen.62 Med ledning av uppgifterna från Finland och Kopparberg verkar det tryggt 

att påstå att en stor del av de kungliga förordningarna under 1600-talets mitt kun

gjordes från predikstolarna. Med tanke på att ting bara hölls två till tre gånger om 

året, medan gudstjänster hölls varje vecka, är det inte särskilt förvånande att staten 

valde detta tillvägagångssätt för att sprida information. 

Böner, böndagar och tacksägelsedagar 

Statens inflytande över gudstjänsterna inskränkte sig inte till kungörelserna. Det 

var vanligen kanslikollegium som tog initiativet till att förändra den allmänna 

kyrkbönen, och bönerna utformades genom ett samarbete mellan statens kyrkliga 

och världsliga företrädare. Av än större propagandistisk betydelse var de kyrkliga 

högtiderna böndagar och tacksägelsedagar. Böndagar firades regelbundet i Sverige 

sedan Gustav II Adolfs tid. Vanligen firades tre eller fyra böndagar under sommar

halvåret och de utlystes genom det så kallade böndagsplakatet i början av året. Det 

är inte bara böndagsplakaten som är intressanta utan också böndagarna i sig, i all 

synnerhet som predikotexterna till dessa dagar i slutändan valdes av Kungl. Maj:t. 

Tanken med böndagarna var att befolkningen skulle be till Gud och visa botfärdig

het för att han inte skulle sända de gudomliga syndastraffen krig, pest och hungers

nöd. Genom böndagsplakaten legitimerades statens politik och fick en religiös tolk

ning. Budskapet kunde vara att Gud gynnat landet och givit fred och god årsväxt 

samt skonat landet från sjukdomar, men det var sällsynt. I de allra flesta fall hade 

Gud straffat landet med krig, eller hungersnöd, eller pest, eller alltihop på samma 

gång, på grund av folkets illaluktande synder.63 Risken för dessa straff var därför ett 

återkommande ämne, liksom människornas stora synder. Genom böndagsplakaten 

cember 1663, om Kungl. Maj:ts hemkallelseplakat; 27 maj 1664, om myntplakatet; 26 oktober 
1664, om adliga gästabuds- trolovnings och klädedräkters excessers avskaffande; 21 december 
1664, om nya tryckta förordningar om tjänstefolk, skogar, skogsträn och fågelskjutande; 8 
februari 1665, om krögar- och gästgivarordningen. 

61 ULA, KL, LK, Ala, vol. 4, 21 juli 1663; Ala, vol. 5, 28 mars 1666. 
62 Villstrand, s. 81. 
63 Malmstedt (1994), s. 170-171. 
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kunde befolkningen också få en rapport om läget i Europa - särskilt om krig pågick 

i närområdet. 

Böndagsplakaten trycktes och skickades vanligen ut på våren och lästes upp så 

snart som möjligt. Det har påpekats att de bara lästes en gång per år, medan bönda

garna sedan firades tre gånger om året.64 Denna tolkning synes rimlig, men det finns 

en annan uppgift om böndagsplakatens funktion. I brevet som medföljde böndags

plakaten 1658 instruerades biskoparna och superintendenterna att se till att plakaten 

lästes "den söndagen näst för böndagarna av predikstolen {...} med flitig påminnelse 

och förmaning att åhörarna siggudeligen berede till böndagarna".65 Här formulera

des tydligt att plakaten skulle läsas om varje söndag som föregick en böndag. Det 

verkar sannolikt att detta var det normala sättet att använda plakaten på, men det 

bör verifieras av mer källforskning. 

Böndagarna firades på fredagar med inte mindre än tre gudstjänster: ottesången, 

högpredikan och aftonsången. Eftersom den nya kyrkolagen vid denna tid inte var 

färdig och böndagarna inte fanns upptagna i de gamla handböckerna vet vi inte 

exakt hur de avlöpte. Johannes Matthiae, biskop i Strängnäs, har i en skrift förklarat 

hur böndagarna borde firas.66 Hans skrift var inte officiellt sanktionerad, och hans 

religiösa inriktning var kontroversiell, men hans skrift kan ge en inblick i hur en 

böndag kunde gå till.67 

Matthiae framhävde att åhörarna skulle bli "förmanade av predikanterna till 

bot och bättring, till böner, fasta och nyktert leverne, till allmosegift, mildhet och 

medlidande emot de fattiga". Gudstjänsterna var i hans framställning fyllda med en 

rad botpsalmer och böner, och människans synd var ett tydligt tema. Bland psalmer

na kan "Vår Gud är oss en väldig borg" nämnas.68 Två saker är särskilt intressanta 

med Matthiaes text. För det första visar den hur omfattande firandet kunde vara; 

församlingen skulle vara i kyrkan i närmare sex timmar enligt hans föreskrifter. För 

det andra intog musiken och det gemensamma psalmsjungandet en framträdande 

plats; nästan 20 psalmer skulle sjungas under böndagen, och många av de andra 

liturgiska inslagen skulle mässas av prästen. 

Som alltid var emellertid predikan det viktigaste inslaget. Böndagstexterna 

förordnades av Kungl. Maj:t och sändes ut till stiften. Att just dessa texter skulle 

användas inskärptes av Matthiae när han skickade ut 1656 års böndagsplakat: 

64 Widén (1987), s. 19; Ericsson, s. 97. 
65 RA, RR, vol. 266,18 april 1658, fol. 580. 
66 Johannes Matthiae, Form eller sätt, huru gudztiensten måförrättas [...] (Strängnäs 1659). 
67 Lindroth, 106-119. 
68 Se kapitel 6. 
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Och må ingen fördrista sig, att förändra de texter som Plans Kungl. Maj:t have nådigt 
låtit uppsätta, utan var och en måste de samma, med största flit, på de tider, som före
skrivna äro, uti församlingen explicera och förklara.69 

Dessa bibeltexter är mycket intressanta eftersom de valdes ut centralt och skulle 

predikas över hela riket. Hur valet gick till under 1650-talet är oklart, under 1660-

och 1670-talet vilade ansvaret på konsistoriet i Uppsala.70 Uppgiften bestod, med 

ärkebiskopen Johannes Lenaeus ord, i att välja texter "som bekväma och tjänliga är 

till denna tidens tillstånd uti vårt k. fädernesland och där under sorterande land och 

provinser".71 Beslutet om vilka texter som skulle användas fattades dock inte av 

konsistoriets medlemmar, deras texter var endast förslag. Det slutgiltiga beslutet 

fattades i kansliet. Under skånska kriget skulle kansliet också kliva fram och spela 

en mer aktiv roll när det gällde valet av texter.72 

Ett annat mycket viktigt samarbete mellan kyrka och stat var tacksägelsedagar

na för militära framgångar eller för fred. Tacksägelse kunde antingen firas i sam

band med den ordinarie gudstjänsten, eller på särskilt utlysta tacksägelsedagar. 

Initiativet kom vanligen från fältkansliet, men tacksägelsedagarna kunde också or

ganiseras av det hemmavarande rådet. Det gick vanligen till så att en ganska detalje

rad relation (redogörelse) över framgångarna lästes upp, därefter uppmanades för

samlingen att be för fred och det hela avslutades med psalmen "O, Gud vi love dig", 

det vill säga Te deum laudamus. Denna psalm sjöngs också i andra länder i Europa 

när segrar skulle firas.73 

Slutligen gjorde statsmakten mycket konkreta avtryck i kyrkorummet. På 1640-

talet skänktes porträtt föreställande Gustav II Adolf till alla kyrkor i Dalarna med 

följande inskription: "Gustav den store, Sveriges, Götes och Vendes allrahögsta ko

nung. Föll som segrare att beundras över hela världen i slaget vid Lützen för Guds 

ära fäderneslandets räddning och Tysklands frihet den 6 november Herrens år 1632 i 

69 ULA, SD (Strängnäs domkapitel), BI, vol. 6, till prästerskapet, 17 mars 1656. 
70 Se RA, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, Uppsala Konsistorii skrivelser till Kungl. 

Maj:t, vol. i, från Lenaeus 10 april 1663; från Lenaeus 25 mars 1664. Se också RA, RR, vol. 277,8 
mars 1661, fol. 187; vol. 282,3 april 1663, fol. 619; vol. 285,15 mars 1664, fol. 277. 

71 RA, Kollegiers m.fl skrivelser till Kungl. Maj:t, Uppsala Konsistorii skrivelser till Kungl. 
Maj:t, vol. i, från Lenaeus 25 mars 1664. Liknande formuleringar återfinns i andra texter, 
exempelvis en odaterad lapp i RA, Acta Eclesiastica, vol. 95: "av de uti underdånighet före
slagna texter till stora böndagarna, synes dessa oförgripligen vara till denna tiden tjänligast". 
RA, RR, vol. 332,27 februari 1677, fol. 144, till Uppsala konsistorium: "Varför, såsom till samma 
festers gudliga begående fordras, att några särdeles texter av Guds ord och den helige skrift 
utsedde bliva, som till närvarande tiders konjunkturer bekvämligast lämpas kunna". 

72 Se kapitel 3. 
73 Fogel, s. i54f. 
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hans ålders 38:e år". Porträttet finns fortfarande kvar i kyrkorna i Stora Tuna, Mora 

och Stora Skedvi. Under 1700-talets första hälft fanns de flesta tavlorna fortfarande 

kvar i kyrkorna, vilket prosten i Stora Tuna vittnade om.74 Det innebär med stor 

sannolikhet att det under min undersökningsperiod satt porträtt på Gustav II Adolf 

åtföljda av en heroiserande och krigs förhärligande text i Dalarnas kyrkor. Porträtt 

av Kristina fanns i Djura kapell i Leksand och i Mora kyrka, och en avbildning av 

Karl X Gustav fanns i Aspeboda.751 många av kyrkorna i Dalarna finns fortfarande 

porträtt av Karl XI och Karl XII.7 Det är möjligt att det också tidigare funnits 

andra kungaporträtt som inte längre är bevarade. I flera av kyrkorna hänger in

ramade tal av Gustav III och Karl XIII, men inte av tidigare regenter.77 Konstnären 

Ambrosius Hedengran spred också effektivt sina gravyrer över Karl XI:s begrav

ning, segern vid Narva 1700 och den schlesiska religionsfriheten 1707 i landskapet. 

Hans tavlor har funnits i minst tio av kyrkorna i Dalarna.78 Krigen satte spår av olika 

slag i kyrkorna. Den ljuskrona som Karl X Gustav donerade till Kristine kyrka i 

Falun gav kanske inga omedelbara krigsassociationer, trots att den sannolikt var ett 

krigsbyte, men annorlunda var det med fanor och standarer som hängde i kyrkorna.79 

Två fanor omtalades i ett inventarium över Mora kyrka 1661, och tre fanor nämndes 

i 1742 års Visitationsprotokoll.80 Fanorna som hängde i kyrkorna har inte bevarats in 

i vår tid - i flera fall känner man bara till deras existens genom inventarielistor från 

1700-talets första hälft.81 Vad vi vet är att det i vissa kyrkor har hängt fanor från de 

74 Gerda Boethius, Kyrkor i Falu domsagas södra tingslag. Konsthistoriskt inventarium. Sveriges 
kyrkor37 (Stockholm 1932), s. 402-403. Mora kyrkas porträtt skänktes av Adolf Elia Terserus, 
och det verkar sannolikt att så även var fallet med de andra. Mats Bergman, Kyrkorna i Mora. 
Sveriges kyrkor 197 (Stockholm 1984), s. 145. 

75 Gerda Boethius, Kyrkor i Leksands och Gagnefs tingslag. Konsthistoriskt inventarium. Sveriges 
kyrkor 6 (Stockholm 1916), s. 46; Bergman (1984), s. 145; Gerda Boethius, Kyrkor i Falu domsagas 
norra tingslag. Konsthistoriskt inventarium. Sveriges kyrkor 9 (Stockholm 1920), s. 319. 

76 Boethius (1916), s. 130; Boethius (1920), s. 228-229, s. 266; Boethius (1932), s. 403; Bergman 
(1984), s. 147; Sune Garmo, Orsa kyrka (Västervik 1994), s. 28; Sune Garmo, Rättviks kyrka 
(Västervik 1999), s. 15. 

77 Boethius (1916), s. 103; Boethius (1920), s. 215, 277, 296, 320; Gerda Boethius, Falu stads 
kyrkor. Konsthistoriskt inventarium. Sveriges kyrkor $2 (Stockholm 1941), s. 158; Mats Bergman, 
Lima och Transtrands kyrkor. Malungs tingslag Dalarna. Sveriges kyrkor 204 (Stockholm 1988), 
s. 539; Mats Bergman, Venjans, Solleröns och Vämhus kyrkor. Sveriges kyrkor 211 (Stockholm 1989), 

s. 335. 
78 Boethius (1916), s. 103; Boethius (1920), s. 103, 215, 231, 257,320; Boethius (1932), s. 405,509; 

Boethius (1941), s. 73; Bergman (1988), s. 539; Bergman (1989), s. 335. 
79 Boethius (1941), s. 135. 
80 Bergman (1988), s. 154. 
81 Boethius (1920), s. 320 (Aspeboda kyrka); Boethius (1932), s. 390 (Stora Tuna), s. 509 

(Torsångs kyrka). 
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krig där socknens män varit med och stridit. Under skånska kriget beordrades fog

darna i Kopparbergs län att ta ner fanorna och dela ut dem bland de bönder som 

skulle tåga in i fiendeland: ett bevis både för att de fanns i kyrkorummet och för att 

de kunde användas.82 Det verkar sannolikt att församlingen visste hur dessa hamnat 

på kyrkväggen och vad de erinrade om: framgångar i utländska krig, men också 

stora förluster i människoliv. 

Riksdagen 

Riksdagen var ett av det tidigmoderna Sveriges viktigaste informationsfora, och 

den innebar också flera informationstillfällen. Riksdagskallelserna lästes upp vid 

tingen eller från predikstolarna, propositionen som ständerna tog del av innehöll 

information om det utrikespolitiska läget och riksdagsbesluten lästes upp vid 

tingen.83 Riksdagsmännen, som kom från hela landet, kunde förväntas berätta om 

riksdagen när de kom hem. De var ju tvungna att försvara de fattade besluten, en 

uppgift som nog inte alltid var så lätt. 

Som tidigare nämnts hade Karl X Gustav i sin kungaförsäkran lovat att ingen

ting som kunde påverka landets säkerhet skulle förändras utan "rikets råds råde och 

ständernas vetenskap och samtycke".84 Traditionellt är det just ständernas sam

tycke som diskuterats av forskarna: hur stort inflytande hade egentligen riksdagen? 

I den här studien kommer fokus istället att ligga på deras "vetenskap", det vill säga 

den information de fick ta del av. Riksdagen var just i egenskap av informations

forum ett av statsmaktens viktigaste legitimeringsinstrument. 

160o-talets svenska riksdag är ovanlig i ett internationellt perspektiv. Den sam

mankallades med större regelbundenhet än många av de andra europeiska ständer-

församlingarna och den var en fyrståndsriksdag där bönderna var representerade. 

Bonderepresentationen var dock inte unik - även vid ständermöten i Tysk-romerska 

82 Skälet var att man inte hann sy upp nya: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 26 september 1677. 
83 Enligt tidigare forskning lästes riksdagskallelserna (plakaten) upp vid tingen. Ahnlund 

(1933), s. 444f.; Göran Rystad, "Stormaktstidens riksdag 1611-1718", i Nils Stjernquist (red.), 
Riksdagen genom tiderna (Stockholm 1985), s. 99-100. Detta bekräftas också av: ULA, KL, LK, 
Ala, vol. 2, 23 januari 1655. Men jag har också funnit belägg för att de i Kopparbergs län lästes 
från predikstolarna: ULA, KL, LK, Ala, vol. 4, 22 januari 1664; Ala, vol. 5, 31 december 1667 
och 2 september 1668. Se också adelns klagomål på att kallelserna lästes från predikstolar och 
på kyrkbackar: Ahnlund (1933), s. 447. 

84 HansKongl. May.tz [...]försäkring[...} (Stockholm 1654). 
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riket fanns allmogen närvarande.85 Dessa särdrag har framförallt diskuterats ur två 

perspektiv: dels vilken betydelse riksdagen hade för Sveriges politiska liv, dels vilken 

betydelse riksdagen hade för allmogens politiska inflytande. Det har hävdats att 

böndernas representation vid riksdagen bidrog till den inrikes stabiliteten och de 

offensiva framgångarna, men när det gäller deras eget inflytande går åsikterna isär. 

Hade ständerna ett reellt inflytande eller deltog de, som den italienske diplomaten 

Lorenzo Magalotti senare uttryckte saken, i en komedi?86 Tjänade riksdagen sna

rast till att legitimera Kungl. Maj:ts beslut? 

Den första frågan har behandlats av Perry Anderson. Han framhåller de svenska 

böndernas unika ställning för att förklara Sveriges militära framgångar: "Ty det var 

just existensen av en oberoende bondebefolkning som gjorde att den svenska staten 

ensam i renässansens Europa kunde hålla sig med en på utskrivning byggd armé".8y 

Bönderna kunde alltså skrivas ut till kriget eftersom de gjordes delaktiga i besluten. 

Jan Glete, som lägger stor vikt vid förmågan till organisation i de tidigmoderna 

staterna, understryker också hur riksdagen används för att legitimera offensiva 

krig.88 Från dessa resonemang kan man komma till olika slutsatser. Antingen kan 

man se riksdagen som en arena för statsmaktens manipulation, eller också kan man 

anse att just viljan att förankra politiska beslut och uppnå konsensus var det svenska 

systemets styrka. Anderson ger inte mycket för de svenska böndernas inflytande. 

Han påpekar att de förhöll sig märkligt passiva och aldrig motsatte sig de kungliga 

kraven - det svenska systemet var en form av "parlamentarisk absolutism".89 Eva 

Österberg har vänt sig mot detta perspektiv. "Mycket talar t ex för att bönderna inte 

endast blev manipulerade i riksdagarna, utan faktiskt var subjekt med egna möjlig

heter att utnyttja situationen", skriver hon.9° 

En fruktbar mellanposition intas av Nils Erik Villstrand. Å ena sidan framhåller 

han böndernas möjligheter att påverka politiken: "Den svenska centralmakten fick 

följaktligen finna sig i att framträda som ett argumenterande, förhandlande och 

kompromissande subjekt".91 Å andra sidan är han inte främmande för riksdagens 

85 Peter Blickle, Steven Ellis och Eva Österberg, "The Commons and the State: Representa
tion, Influence, and the Legislative Process", i Peter Blickle (red.), Resistance, Representation, 
and Community (Oxford 1997), s. 118. 

86 Lorenzo Magalotti, Sverige under år 1674 (Stockholm 1912), s. 3. 
87 Perry Anderson, Den absoluta statens utveckling (Lund 1987), s. 193-194. 
88 Se Glete, s. 192-194. 
89 Anderson, s. 193. 
90 Eva Österberg, "Folklig mentalitet och statlig makt. Perspektiv på 1500- och 1600-talens 

Sverige", Scandia, vol. 58,1992, s. 94. 
91 Villstrand, s. 13-14. 
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manipulativa sida: "Centralmakten hade på det hela taget större nytta av att sam

mankalla ständermöten än att låta bli. Genom denna - låt vara något omständliga -

process kunde uttaget på bästa sätt legitimeras".92 

Frågan är dock vad ständerna kunde påverka, och den är nära förknippad med 

vad de fick veta. Riksdagen var ett viktigt informationsforum, där staten hade ini

tiativet. Hur en riksdag kunde gå till utreds mer utförligt i kapitel 4. 

Både under Karl X Gustavs och Karl XI:s frånvaro i krig hölls provinsmöten. 
Dessa kan liknas vid miniriksdagar som hölls runt om i riket där alla fyra stånden var 

representerade, och de leddes antingen av landshövdingar eller av rådsherrar. I pro

positionen till 1657 års möten förklarade Karl X Gustav att han tänkt hålla en vanlig 
riksdag, men tyvärr blivit förhindrad. Han hade låtit kalla dessa möten 

på det Kungl. Maj:ts tro undersåtar, rikets ständer, måge likväl bekomma underrättelse 
om det som här ute är förefallit, och där av sig informera om Kungl. Maj:ts sakers till
stånd, så väl uti anseende med dess grannar och nabor, som dess egen stat och villkor här 
ute.93 

Enligt denna formulering var alltså huvudsyftet med provinsmötena att informera 

undersåtarna om det politiska läget. Hur undersåtarna blev informerade på provins

mötena 1656 och 1657 utreds i kapitel 5. Redan här bör dock ett par aspekter av 
provinsmötena lyftas fram. Mycket tyder på att dessa hölls för att rådet tvivlade på 

sin förmåga att nå goda förhandlingsresultat med alla Sveriges ständer samlade. 

Genom att kalla till provinsmöten kunde man förhandla med mindre grupper, och 
dessutom spela ut dessa mot varandra. Att ständerna ansåg att statsmakten genom 
provinsmötena uppnått alltför mycket framgår av det så kallade additamentet till 
1660 års riksdagsbeslut, i vilket regeringen förbjöds att kalla provinsmöten. Vid 

krissituationer då det var ont om tid skulle den överlägga med kollegierna och riks

ämbetena 

och icke, av varjehanda händelse, något provinsialmöte föreskriva: utan, där saken, för
medelst de fem höga ämbetens och kollegiers mogne råd och betänkande, ingalunda 
kunde debatteras och avhjälpas, då i stället för provinsialmöten fullkomlig riksdag för
skriva, och samtliga rikets ständer sålunda sammankalla.94 

Ändå skulle nya provinsmöten komma att sammankallas under skånska kriget. 

92 Villstrand, s. 284. 
93 Sveriges Ridderskåps och Adels Riksdagsprotokoll vol 6,1656-58 (SRAP 6) (Stockholm 1877), 

s. 130. 
94 Stiernman (1729), s. 1353. 
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Länsförvaltningen 

Landshövdingeinstruktionen utformades 1635 och var oförändrad in i Karl XI:s 

tid.95 Ingressen var ställd till den landshövding som innehade länet, men i övrigt var 

alla instruktioner likalydande - landshövdingeämbetet var inte personligt.96 In

struktionen löper över hela 45 punkter och beskriver landshövdingens uppgifter. 

Han skulle ansvara för att religionen utövades rätt, att rättvisa skipades och att 

skatten inkasserades. Han skulle se till att god ordning rådde, att allmogens frihet 

skyddades, att städerna sköttes ordentligt och att lättingar sattes på tukthuset. Han 

skulle också övervaka att utskrivningarna sköttes utan smitningar och att rullorna 

var i god ordning, men han hade inga militära befogenheter. Guvernörerna förde 

däremot militärt befäl över sina provinser. 

En stor del av instruktionen gick åt till att i detalj beskriva vilka skrivare som 

skulle arbeta under landshövdingen, hur registratur och diarier skulle föras, hur 

arkiv skulle ordnas och korrespondens skötas. Det var viktigt att de olika ärendena 

- rättsärenden, uppbördsärenden, bergsbruk och andra näringar - hölls isär. Lands

hövdingen var skyldig att varje år resa till Stockholm och rapportera, och frånvaro 

ursäktades inte "med mindre han å sotesäng ligger".97 När hans tre ämbetsår var till 

ända skulle han också avlägga en slutrapport. Om man fann att han skött sitt äm

bete väl skulle han få ära och ansvarsfrihet, men om han hade misskött sig kunde det 

få rättsliga följder. 

Redan i instruktionens andra punkt fick landshövdingarna uppgiften att upp

rätthålla undersåtarnas pliktkänsla, trohet och tjänstvillighet gentemot Kungl. Maj:t 

och Sveriges krona. En av landshövdingens huvuduppgifter var alltså att se till att 

undersåtarna var lydiga och trogna kronan. Han skulle styrka dem och upprätthålla 

"det hälsosamma förtroende" som borde råda mellan herre och undersåtar.98 I in

struktionen finns en intressant punkt med anledning av att en förmyndarregering 

nu styrde landet. Enligt denna skulle landshövdingen redogöra för undersåtarna 

"vad stor börda de höga herrar hänger på halsen, vad nit och iver de draga och an-

95 Några olika landshövdingeinstruktioner finns tryckta i Styffe. 1635 års instruktion åter
finns på s. 191-217. 

96 Björn Asker har också påpekat att det redan under 1600-talet förhöll sig så att 
landshövdingarna fick nöja sig med företrädarens instruktion, och inte fick någon egen, vilket 
kan vara förklaringen till att så få landshövdingeinstruktioner finns i Riksregistraturet. Jmfr. 
RA, RR, Titulaturregister 1655-1664. Björn Asker, I konungens stad och ställe. Länsstyrelser i ar
bete 1635-1735 (Uppsala 2004), s. 126. 

97 Styffe, s. 216. 
98 Styffe, s. 191. 
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vända till alles och vars och ens välfärd, och således inplanta i deras hjärtan en god 

mening om närvarande rikets stat och regering".99 Här var det alltså underförstått 

att människor var påverkbara, att man kunde plantera idéer i deras hjärtan och att 

landshövdingen var kapabel att göra det. Undersåtarnas åsikter om regeringen an

sågs uppenbarligen viktiga. Man kan förmoda att denna inställning kvarstod, trots 

att punkten ströks efter Kristinas trontillträde.100 

En fingervisning om hur undersåtarnas förtroende för regeringen kunde under

mineras får man i nästa punkt: 

Och efter sig som oftast plägar instinga spejare och förkunskapare ifrån våra fiender och 
illviljande, särdeles konungen i Polen och hans anhang som somt bära brev och bud dem 
emellan, somt spy deras etter och förgift ut ibland den enfaldige allmogen, uppeggandes 
undersåtarna till ond mening och tro om överheten och regementet, så ock inblåsandes 
dem andre hopp och förtröstningar, i så måtto sökandes hemligen att uppväcka obe
stånd i riket och öppna våra fiender dörren här in, till alle redliga mäns undergång, och 
sådant under åtskilliga sken och pretexter...IO! 

På grund av denna risk skulle landshövdingen hålla noggrann uppsikt över dem som 

vistades i landshövdingdömet, både infödda och utlänningar, och i god tid meddela 

Kungl. Maj:t om problem förekom "så att landet från sådana skadliga människor må 

rensat vara".102 

De första punkterna i instruktionen berörde alltså landshövdingens roll som 

opinionsbildare och informationsövervakare; viss information skulle spridas (re

geringens möda) och viss skulle förhindras spridning (nämligen sådan som angrep 

regeringen). Landshövdingen skulle även vara garanten för att ingen blev rättslös. 

Varje dag, mellan åtta och elva, skulle han finnas på plats för att ta emot sollici-

tanter, det vill säga undersåtar som hade klagomål på olika saker, och fortsätta på 

eftermiddagen om frågorna inte var lösta. Landshövdingen skulle hålla sig i sitt 

landshövdingdöme och inte vara frånvarande mer än tre veckor "på det att var och 

en i landet desto bättre må göra sin plikt".103 Landshövdingens närvaro var alltså 

inte bara till allmogens beskydd utan också till dess övervakning. 

Landshövdingarna blev ofta kritiserade för att inte sköta sitt ämbete, och det är 

tydligt att de inte alltid agerade i enlighet med instruktionen.104 Men det står också 

99 Styffe, s. 191. 
100 RA, RR, vol. 230,19 oktober 1650, fol. 62, Instruktion för landshövdingen över Nyen och 

Nöteborgs län Peter Loofeldt. 
101 Styffe, s. 191. 
102 Styffe, s. 191. 
103 Styffe, s. 216. 
104 Om debatten om landshövdingeämbetet: Alexander Jonsson, '"Försumblige i deres kall 
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klart att landshövdingarna spelade en mycket viktig roll som kontaktyta mellan stat 

och allmoge, inte minst i möten med undersåtarna.105 Landshövdingarna var också 

informationsnav i så måtto att kungliga förordningar sändes till dem för vidarebe

fordran till prästerna, vilket tidigare nämnts. Men länsförvaltningen hade också in

formationsuppgifter av andra slag. I samband med kriget begärde staten ofta in

satser av allmogen, utöver skatter och utskrivningar. Det kunde handla om timmer, 

byggande av skansar eller klädinsamlingar till frysande soldater. I dessa frågor var 

det ofta fogdarna som fick agera som informatörer och förhandlare. 

Fogdarna spelade sedan länge en viktig roll som informationsspridare och över

talare. Det verkar rimligt att anta att fogdarna fortsatte att vara nyckelaktörer i 

informationsfrågor, även efter landshövdingeämbetets instiftande. Vi vet att en stor 

del av fogdarnas ämbetsutövning på 1700-talet handlade om att vidarebefordra in

formation som sedan spreds av präster och länsmän.106 Inga studier finns dock om 

1600-talets fogdar, och inga instruktioner utfärdades mellan 1583 och 1688. Den 

sistnämnda instruktionen behandlar så gott som uteslutande uppbörds- och utskriv

ningsfrågor, och ingenting sägs om informationshantering eller förhindrande av 

ryktesspridning.107 Fogdarna spelade emellertid också på 1600-talet en viktig roll 

när det gällde att vidarebefordra kungörelser och agera propagandister, vilket kom

mer att framgå av det följande. 

Det kungliga tryckeriet 

De flesta officiella texter trycktes på det kungliga tryckeriet i Stockholm. Många av 

de dokument som trycktes, som till exempel böndagsplakat, tacksägelsetexter och 

riksdagsbeslut, spreds till befolkningen via kyrkan och länsförvaltningen. Men det 

utgavs också texter vars spridning är mer oviss, dels en rad krigsmanifest och pam-

och ämbete...' 1600-talets debatt om den nya regionalförvaltningen", i Börje Harnesk (red.), 
Maktens skiftande skepnader (Umeå 2003). Björn Asker visar i sin omfattande studie av 
landshövdingarna att de exempelvis inte skötte arkiveringen som instruktionen föreskrev 
Asker, kapitel 4. 

105 Om landshövdingarnas kontakter med befolkningen: Asker, kapitel 5; Jonsson, s. 131-133. 
Detta har också konstaterats om 1700-talet: Pär Frohnert, "Kronan, individen och lokal
samhället. Förvaltningen som forum för konflikthantering i Sverige, 1600-1800", i Börje Har
nesk och Marja Taussi Sjöberg (red.), Mellan makten och menigheten (Stockholm 2001), s. 155. Se 
även Linde, 82-83, 96-97,105-108; Ericsson, s. 137-142. 

106 Frohnert (1993), s. 119,122,126,161. 
107 Asker, s. 362-366. För instruktionen se Styffe, s. 42ff. 
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fletter på tyska och latin som var ämnade för spridning utomlands, dels liknande 

material på svenska. På det kungliga tryckeriet utkom också Post- och Inrikes Tid

ningar, som hade flera olika namn under 1600-talet. Detta tidningsprojekt som 

påbörjades av Axel Oxenstierna är en indikator på den svenska regeringens vilja att 

sprida information. Läsekretsen var dock sannolikt begränsad och kom knappast 

från de bredare folklagren. 

Tryckpressen var ett viktigt redskap för att nå ut till befolkningen, men funge

rade inte som självgående medium annat än undantagsvis. De tryckta alstren be

hövde förmedlare för att nå sina målgrupper. Ändå tycks makthavarna ha haft gans

ka stor tilltro till mediets kraft. Med anledning av det misslyckade försöket att 

storma Köpenhamn vintern 1659 skrevs i fältkansliet ett manifest mot Danmark 

som skulle tryckas i Stockholm "och hos gemene man evulgeras".108 I pamfletten 

Enfaldige tanckar öfwer the twennefrågor som utkom samma år, och som kanske var 

det omnämnda manifestet, sades också att "gemene mannen" fått dåliga intryck 

genom lögnaktiga danska skrifter.109 Vad som avses med gemene man i detta sam

manhang är svårt att veta. Under 1600-talet skrevs också flera visor vilkas regerings-

och krigsvänliga inställning väcker misstankar om sanktioner från ovan. Det är dock 

mycket svårt att få reda på deras tillkomsthistoria och spridning, och det var först 

under 1700-talet som icke-andliga visor blev vanliga.110 

Censur, rykten och tal 

För att kontrollera informationsspridning och bestämma agendan är det inte bara 

viktigt att ha tillgång till goda kanaler, utan också att förhindra spridning av misshag

lig information. Ett särskilt censorsämbete, censor librorum, inrättades 1686, men 

redan dessförinnan var censuren hård.111 Till en början sköttes den av landets 

konsistorier, som hade till uppgift att granska utkomna böcker. 1630 utfärdades en 

censorsfullmakt för Erik Schroderus, men uppgifterna var så omfattande att han 

108 RA, RR, vol. 269, 16 mars 1659, fol. 553. I Köpenhamn lästes svenskfientliga pamfletter 
upp i gatuhörnen och den svenske residenten Magnus Dureli tolkade det som att de var rik
tade till både hög och låg. Bertil Rimborg, Magnus Dureli och Danmark (Göteborg 1997), s. 276-
278. (Evulgeras = spridas). 

109 Enfaldige tanckar öfwer the twenne frågor {.. J (Stockholm 1659). 
110 Om skillingtryckens historia: Margareta Jersild, Skillingtryck. Studier i svensk folklig vissång 

före 1800 (Stockholm 1975). 
111 Åhlén, s. 45. 
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inte lyckades fullgöra dem. Kontrollen från stat och kyrka var ändå stark, och få 

tycks ha velat riskera livet genom att publicera skrifter som kritiserade regeringen. 

Ett undantag utgörs av far och son Messenius, som avrättades på grund av en nid

skrift mot drottning Kristina.112 Under förmyndarregeringen på 1660-talet ökade 

kontrollen. Censurlagstiftningen skärptes redan i kansliordningen från 1661, och 

sedan ytterligare sedan Johannes Matthiae och Johannes Terserus visat en i kyrkans 

och statens ögon alltför försonlig inställning till de andra kristna religionsin

riktningarna. Krav på förhandsgranskning restes, och granskningen flyttades från 

de kyrkliga myndigheterna till kanslikollegium. Ett plakat förbjöd smädeskrifter 

"utav vad art och intention de äre, det vare sig i form av samtal, rim, visor, tryckta 

eller skrivna, uti koppar eller eljest utstuckne figurer".113 Plakatet stadgade lika straff 

för författaren, tryckaren och innehavaren av en förbjuden skrift och att själva skrif

ten skulle brännas. Ett annat plakat skärpte kontrollen av importerade böcker, ef

tersom 

att det ibland goda böcker, ofta insmyga onda och helt farliga, som kunna vara fyllda, 
antingen med grovt och fördömligt kätteri, eller några smädeskrifter på främmande 
konungar, stater och herrskap, eller ock en hop förargliga och lastfulla lärdomar och 
exempel.114 

När det gällde den största delen av befolkningen var det dock knappast smäde

skrifter och böcker som staten hade att frukta. Undersåtarnas kanaler för att kom

municera med överheten har tidigare berörts: sockenstämmor och ting, 

landshövdingens mottagningstider och särskilda kommissioner och framförallt be

svären vid riksdagarna. När det gällde invånarnas möjlighet att kommunicera med 

varandra var det viktigaste mediet helt enkelt talet. Med sina grannar kunde de tala 

när de ville, men för att sprida information längre var de hänvisade till budkavlar 

och rykten. I enlighet med 1734 års lag kunde ryktesspridning om sådant som be

rörde rikets säkerhet eller om annat som kunde skapa oro medföra dödsstraff, och 

efter dalupproret 1743 förbjöds budkavlar som inte var påbjudna av överheten."5 

Människorna kunde också i den mån de var skrivkunniga kommunicera via brev, 

men dessvärre har inte särskilt många sådana överlevt in i vår tid. 

112 Åhlén, s. 32-33. 
113 Åhlén, s. 41-43; Kongl. May.tzplacatochförbudh, angåendepasquillerochsmädeskriffter(Stock

holm 1665). 
114 Kongl: Mayst.tzförbudh angåendeskadeligeböckersinförsselochhemmande (Stockholm 1667). 
115 Reuterswärd, s. 132; Karin Sennefelt, Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 i frihetstidens 

politiska kultur (Hedemora 2001), s. 47, 261. 
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Informationssystemet i funktion 

För att kartlägga hur information spreds till befolkningen har jag utgått från riks

nivån och sedan arbetat mig nedåt i källmaterialet för att komma så nära informa

tionsspridningen på det lokala planet som möjligt. Under krigsperioderna, som ju är 

huvudperioderna i denna avhandling, opererade dubbla kanslier. Kungen hade med 

sig kanslipersonal i fält, och från detta kansli utgick både diplomatisk korrespon

dens, olika typer av pamfletter om kriget och brev till rådet och övriga tjänstemän 

hemma. Delar av kanslikollegium var dock kvar i Sverige och skötte sina vanliga 

uppgifter. När det gäller frågan om att sprida information till undersåtarna i Sverige 

under kriget tycks rådet ha haft huvudansvaret. Rådet stod i tät kontakt med kungen 

och vidarebefordrade både information och befallningar till biskoparna och 

landshövdingarna. Bilden är dock inte entydig: ibland kommunicerade man från 

fältkansliet direkt till biskopar och landshövdingar, ibland skrev man till rådet i 

Stockholm och gav det i uppdrag att sprida informationen vidare. 

Texter som centralmakten ville sprida till undersåtarna var riksdagskallelser, 

böndagsplakat, tacksägelsetexter, kungliga förordningar och plakat och olika typer 

av öppna brev, ofta med anledning av kriget. Av dessa dokument brukade samtliga, 

med undantag för de kungliga förordningarna, sändas till både biskopar och lands

hövdingar. Hur såg egentligen ansvarsfördelningen ut? 

Kyrkan hade initiativet när det gällde firandet av böndagar och tacksägelse

dagar: biskoparna vidarebefordrade böndagsplakaten och tacksägelsetexterna till 

kontraktsprostarna, som sedan sände dem till prästerna i kontrakten.116 Ett exem

pel på hur det kunde gå till är ett brev som ärkebiskop Lenaeus skickade ut i sitt stift 

den 4 december 1667. Genom brevet informerades prästerna om att en tacksägelse

dag skulle firas med anledning av Guds välgärningar och kapellanerna befalldes att 

kopiera texten så att alla i kontrakten skulle hinna få den. Prästerskapet skulle 

kungöra tacksägelsedagens förestående firande (den 4 januari) i god tid.117 

Men tacksägelsedagar och böndagar var inte bara en kyrklig angelägenhet. Van

ligen skickades information om böndagar och tacksägelsedagar även till landshöv-

116 För några exempel på tacksägelsedagar, se: ULA, UpD (Uppsala domkapitel), AI, vol. 8, 
26 augusti 1676, s. 212; 27 december, s. 253; 20 januari 1677, s. 255; 25 april 1677, s. 287; AI, vol. 9,7 
augusti 1678, s. 69; ULA, SD, AI, vol. 4, 29 november 1655; 26 november 1657; 21 augusti 1659; 
AI, vol. 5,17 december 1666. Om böndagar se t.ex. ULA, UpD, BI, vol. 2,18 april 1661, s. 172; 10 
maj 1662, s. 290-291; 24 april 1663, s. 425; 5 april 1664, s. 542; ULA, SD, AI, vol. 8,5 maj 1675, s. 
75; i september 1675, s. 122; 5 mars 1676, s. 169. 

117 ULA, UpD, BI, vol. 3, 4 december 1667, s. 150, Kungl. Majt:s befallning om tacksägelse
dagen i januari 1668. 
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dingar med uppmaningen att de skulle hålla uppsikt över att allt gick rätt till.118 

Landshövdingarna skrev också till fogdarna om de förestående kyrkliga högtider

na.119 Allt tyder på att fogdarna i dessa sammanhang skulle agera övervakare, men 

inte själva stå för vidarebefordrandet av texterna. Att detta dubbla system ändå inte 

fungerade helt utan komplikationer framgår av några brev och protokoll. Vid ett 

konsistoriemöte i Uppsala den i augusti 1678 klagades det över att fogdarna skrivit 

till prästerna om firandet av tacksägelsen för stormningen av Malmö "så att de nu 

inte veta vem de skola rätta sig efter".120 Man var överens om att man inte kunde 

rätta sig efter landshövdingen eftersom ärkestiftet lydde under tre olika landshöv

dingar. Samma åsikt framfördes också i ett brev till Kungl. Maj:t.121 

Även i Strängnäs stift förekom irritation över fogdarnas inblandning. Den 25 

mars 1679 skrev biskopen Karl Lithman till rikskanslern och beklagade sig över att 

han inte fått böndagsplakaten i tid, medan däremot fogden delade ut plakat och gav 

befallning om deras uppläsande. Enligt biskopen hade det alltid varit praxis att 

biskopen fick plakaten och övervakade att det gick rätt till.122 Han menade att 

fogden gjort intrång i biskopens ämbete, vilket också framgår av ett senare brev till 

prästerna i Strängnäs. I brevet förmanades prästerna att läsa plakaten en gång till 

även om de redan gjort det på fogdens order, eftersom fogden inte skulle ha något 

med böndagsplakaten att göra.123 

Spridandet av böndagsplakat och tacksägelsetexter ombesörjdes alltså huvud

sakligen av kyrkans organisation. Även riksdagskallelser kunde, som framgått ovan, 

läsas från predikstolarna, och överhuvudtaget tycks de kungliga förordningarna i 

hög grad ha kungjorts från predikstolarna under 1600-talets mitt. 

Det fanns alltså ett utvecklat system och en rad tjänstemän på olika nivåer som 

såg till att information kunde spridas till befolkningen. Hur utnyttjades informa

tionssystemet och vilka var de budskap som undersåtarna fick ta del av? Härnäst 

följer en undersökning av den långsiktiga propagandan. 

118 Böndagsexempel: RA, RR, vol. 256, 30 januari 1656, fol. 186; vol. 261, 3 april 1657, f°l- 731; 
vol. 329, 24 februari 1677, fol. 498-500. Tacksägelseexempel: RA, RR, vol. 328, 25 augusti 1676, 

fol. 170, om tacksägelsen för Halmstad till biskopar och landshövdingar; 27 december 1676, 

fol. 607, om tacksägelsen för Lund; vol. 341, 3 maj 1679, fol. 358, tacksägelsedag för fred. Det 
hände dock att endast biskoparna informerades om tacksägelsedagar: RA, RR, vol. 332, 26 

mars 1677, fol. 203; vol. 339, 23 januari 1678, fol. 38; 21 augusti 1678, fol. 334. 
119 Se t.ex. ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,9 maj 1658 och 9 maj 1659; ULA, KL, LK, Ala, vol. 4,28 

april 1663, 9 april 1664 och 8 april 1665; Ala, vol. 5, 28 mars 1666. 

120 ULA, UpD, Ala, vol. 8,1 augusti 1677, s. 319. Se också 17 augusti 1677. 
121 RA, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj: t, Uppsala konsistorii skrivelser till Kungl. 

Maj:t, vol. 2, från Uppsala konsistorium, 3 augusti 1677. 

122 ULA, SD, BI, vol. 8, 25 mars 1679. 
123 ULA, SD, BI, vol. 8, 26 mars 1679. 



KAPITEL 3 

Långsiktig propaganda 1655-1680 

KRIGEN VAR UNDER den tidigmoderna tiden en högst påtaglig del av männi

skors verklighet. Vasadynastin hade byggt sitt regeringsinnehav på befolk

ningens rädsla för väpnade strider, och erbjudit beskydd.1 De väpnade konflikterna 

minskade också inom riket, men krigen fortsatte under 1600-talet att vara en del av 

människors vardag även om de mestadels utspelade sig utomlands. Krigen fortsatte 

också att vara en potentiell källa till konflikt. Befolkningen var inte särskilt villig att 

ställa upp med vare sig soldater, extraskatter eller inkvarteringar, och man kan för

moda att denna motvilja var desto större om Sverige stod som anfallare i kriget. I 

händelse av krig hamnade därför staten i en förhandlingssituation, där direkt pro

paganda med anledning av det aktuella kriget aktiverades. 

Ett sätt att underlätta denna förhandlingssituation var att hela tiden sprida 

långsiktig krigspropaganda som förklarade både kriget som samhällsföreteelse och 

befolkningens skyldighet att ställa upp. I inledningskapitlet redogjordes för Walter 

Korpis teoretiska resonemang om att makthavare har mycket att vinna på att istäl

let för att använda maktresurser för att lösa en uppkommen konflikt investera dem 

långsiktigt i exempelvis ideologispridning.2 I det ideala fallet kan vi tänka oss att 

staten lyckades sprida en långsiktig propaganda som gjorde att människor omedel

bart när det blev krig anmälde sig som frivilliga soldater och ställde upp med alla 

resurser som krävdes. Så blev det som bekant aldrig, och den svenska staten var 

under min undersökningsperiod alltid tvungen att använda sig av maktresurser för 

att genomdriva sin vilja. Den långsiktiga propagandan var ändå betydelsefull när det 

gällde att få människor att internalisera vissa värderingar, i detta fall om kriget, som 

sedan aktiverades av den direkta propagandan. 

Min hypotes är att krigspropaganda bedrevs även i fredstid; att det utöver den 

direkta propaganda som användes för att mobilisera befolkningen i krigssituationer 

1 Hallenberg (2003), s. 26-27,39; Harnesk, s. 66-67; Glete, s. 177. 
2 Korpi (1981), s. 18. 
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också fanns en långsiktig propaganda som förklarade krigets existens. Även om 

denna propaganda delvis sammanföll med den religiösa förkunnelsen är det viktigt 

att betona att det var staten som var avsändare och att syftet var att få människorna 

att omfatta vissa föreställningar både om krigets natur och om deras egen roll i 

händelse av krig. Det finns ingen anledning att tro att denna propaganda förändra

des så mycket under stormaktstiden, bortsett från att man kan förmoda att de 

antikatolska budskapen avtog, och det är därför relevant att också lyfta fram 

propagandabudskap från trettioåriga kriget och stora nordiska kriget. Vilka av dessa 

budskap var vanliga också under perioden 1655-1680? Skiljer sig huvudbudskapen åt 

under krigs- och fredstid (detta skulle ju i så fall falsifiera hypotesen). I detta sam

manhang är de religiösa "ideologiska tilltal" från stora nordiska kriget som identi

fierats av Peter Ericsson av särskilt intresse. Ericsson lyfter fram tre religiösa tilltal 

som bidrog till att förklara och legitimera kriget, nämligen "Du är en syndare", "Du 

ska lyda" och "Du tillhör Guds folk".3 Liknande budskap har diskuterats även av 

andra forskare, vilket kommer att framgå av det följande. Vilken roll spelade dessa 

religiösa budskap i den långsiktiga propagandan? 

Det finns många exempel på hur prästerna själva i sina predikningar legitime

rade krigen och kungamakten.4 Biskopen i Västerås beslutade exempelvis i sep

tember 1657 att fredagspredikningarna skulle hämtas från profeterna och uppma

nade prästerskapet att förrätta gudstjänsterna ordentligt med tanke på "närva

rande tids tillstånd och farliga utseende".5 Vilka texter som i slutänden valdes går 

givetvis inte att veta, men det fanns gott om krigiska och hotande passager hos 

profeterna att välja bland. Det är alltså sannolikt att en ideologi som rättfärdigade 

krigen spreds vid en rad tillfällen också när det inte rådde krig. Jag har i detta 

kapitel valt att enbart använda källor som antingen hade staten som avsändare eller 

uppvisar ett tydligt inflytande från staten. En förutsättning för att sprida långsiktig 

propaganda är att ha tillgång till medier som kan föra ut den kontinuerligt, efter

som det är just upprepningen av budskapen som är väsentlig. Även om man kan 

förutsätta att flera av den långsiktiga propagandans budskap spreds även genom 

mer vardagliga kontakter mellan statens företrädare och undersåtarna, framstår de 

återkommande kyrkliga ceremonierna som de viktigaste informationstillfällena i 

detta sammanhang, och då särskilt böner, böndagsplakat, böndagstexter och 

böndagspredikningar. Därutöver kunde riksdagarnas kallelser och propositioner 

3 Ericsson, s. 73-132. 
4 Kalm, s. 183-216; Normann, s. 10-11, 17-32, 221-224; Ekedahl, s. 116-117, 213; Ericsson, s. 

105-106,122. 
5 Västerås domkapitel, Ala, vol. 11,7 september 1657. Ett exempel på att prästerna uppmana

des att anpassa innehållet i predikningarna efter landets tillstånd anförs av Linde, s. 71. 
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spela en viktig roll för spridandet av den långsiktiga propagandan. 

Det bör understrykas att propagandan inte stod i fokus vid dessa tillfällen. De 

kyrkliga ceremonierna firades för att hylla och be till Gud, och vid riksdagarna 

fattades politiska beslut. Vid dessa tillfällen spreds emellertid också en rad budskap 

om krig, och det är dessa budskap som står i fokus i detta kapitel. En sammanlägg

ning av tidigare forskning och mitt eget källmaterial ger följande centrala teman: 

"Människan är syndig", "Fienderna är evigt onda", "Krig hotar alltid", "Svenskarna 

är Guds utvalda folk", "Det bästa skyddet mot krig (näst Gud) är en god regent" och 

"Det är undersåtarnas skyldighet att ställa upp i krigstid". Först följer dock en kort 

redogörelse för Sveriges utrikespolitik 1655-1680, och sedan en diskussion om 

Gamla testamentet, eftersom det utgjorde fundamentet för mycket av tidens pro

paganda. 

Krig och fred - en bakgrund 

Efter ett riksdagsbeslut våren 1655 anföll Sverige Polen sommaren samma år. Det 

dröjde inte länge förrän Ryssland och Österrike sällade sig till Sveriges fiender. 

Brandenburg var under krigets första skede Sveriges bundsförvant, men kom sedan 

att byta sida. 1657 förklarade Danmark Sverige krig, och fick också med sig Neder

länderna, även om ett mer aktivt ingripande från dess sida dröjde. Efter tåget över 

Bält slöts freden i Roskilde vintern 1658, men redan samma sommar återupptog 

Sverige kriget mot Danmark. Karl X Gustav avled oväntat under riksdagen i Göte

borg 1660, och förmyndarregeringen ansträngde sig nu för att sluta fred med fien

derna. Redan under samma år uppnåddes fred med Polen, Brandenburg, Danmark, 

Nederländerna och Österrike och året därpå även med Ryssland.6 

Målet efter de ingångna frederna blev att bevara freden utan att behöva göra 

några landavträdelser.7 Detta mål dikterades inte av något överdrivet fredsnit utan 

av ekonomisk nödvändighet, och tanken på ett eventuellt krig släpptes aldrig helt. 

Under 1665-1666 gick också Sverige i krig med staden Bremen för att en gång för 

alla påtvinga den sin överhöghet, och framförallt för att visa att man fortfarande var 

6 Med Österrike avses de av den habsburgske kejsaren kontrollerade områdena i Central-
och Östeuropa. För Karl X Gustavs krig se, CarlX Gustaf-studier, vol. 1-8 (Stockholm 1965-

1979). 
7 För fredsperioden 1660-1675, se Georg Landberg, Den svenska utrikespolitikens historia I.3 

1648-1697 (Stockholm 1952), s. 125-212, och Finn Askgaard, "Nordisk Undenrigspolitik 1660-
1675", i Finn Askgaard och Arne Stade (red.), Kampen om Skåne (Köpenhamn 1983a). 
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en aktör att räkna med på den europeiska scenen. En kompromissfred slöts i 

Habenhausen 15 november 1666, och med den hade Sverige inte uppnått någon

ting.8 

Freden kunde alltså inte tas för given under dessa år. Krigsrisken ökade period

vis under åren 1661-1666 när Sveriges relation till Ryssland var spänd, under inter

ventionen i Bremen hösten 1665 och när man uppbar franska subsidier 1661-1662. 

Trots detta yppade sig aldrig under perioden något akut krigshot för Sveriges del. 

Den ryske tsaren var fullt upptagen med sitt krig med Polen, och Nederländerna 

behövde sina resurser i krigen mot England och Frankrike. Osmanska riket hotade 

periodvis Tysk-romerska riket och Polen, men knappast Sverige. Den största krigs

risken låg i de förpliktelser regeringen understundom tog på sig gentemot Frank

rike, och det var också dessa som så småningom satte punkt för fredsperioden. 1672 

ingick förmyndarregeringen en allians med Frankrike som innebar att Sverige erhöll 

franska subsidier i utbyte mot upprätthållandet av en armé på 16 000 man i de tyska 

besittningarna. En allians mot Frankrike och Sverige tog form sommaren 1674, och 

med stöd av alliansen blev Danmark alltmer inriktat på ett revanschkrig. När 

Brandenburg förklarade Frankrike krig 1674 var Sverige förbundet att komma till 

undsättning, och försök till svenskt förhalande ledde bara till att Frankrike ströp de 

för Sverige så viktiga subsidierna.9 I december 1674 marscherade därför svenska 

soldater in i Brandenburg. Den 5 juni 1675 förklarade Nederländerna Sverige krig, 

och den danska krigsförklaringen följde kort därefter. 

Kriget fördes för Sveriges del både i de tyska besittningarna, i skånelandskapen 

och till havs.10 Avgörande blev den svenska flottans misslyckande vid slaget vid 

Öland 1676, vilket möjliggjorde danskarnas landstigning i Skåne och förhindrade 

transporter av förnödenheter till trupperna på kontinenten. Sverige vann flera slag, 

men danskarna behöll ändå en stor del av Skåne, och kriget i de tyska besittningarna 

var allt annat än framgångsrikt. Men det var inte heller på slagfältet som kriget 

avgjordes utan vid förhandlingsborden. Frankrike slöt fred med Nederländerna och 

Spanien 1678, och året därpå slöt Ludvig XIV för Sveriges räkning fred med de olika 

fienderna inom det tysk-romerska riket. Freden i Fontainebleau den 23 augusti 1679 

innebar att Danmark var tvunget att lämna igen de områden som erövrats under 

kriget och att frederna i Roskilde och Lund återställdes.11 

8 Landberg (1952), s. 146-150,156-157. 
9 Michael Roberts, Sverige och Europa. Studier i svensk historia (Stockholm 1969 [1953}), s. 150. 

10 Om skånska kriget: Finn Askgaard och Arne Stade (red.), Kampen om Skåne (Köpenhamn 
1983). 

11 Göran Rystad, KarlXI. En biografi (Lund 2001), s. 116-118. 
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De olika perioderna erbjuder alltså en rad kontraster. Under Karl X Gustavs 

regeringstid fördes flera anfallskrig, medan den relativt svaga förmyndarregeringen 

lyckades upprätthålla fred i princip hela tiden. Karl XI, slutligen, var tvungen att ta 

till vapen i ett försvarskrig. Under hela perioden fanns dock en ideologisk källa 

framför andra att ösa ur: Bibeln. 

Krig och fiender i Gamla testamentet 

Stormaktstidens tro utgick i hög grad från Gamla testamentet.12 Det var den be

straffande Guden snarare än den förlåtande Kristus som mötte församlingarna i 

predikan på söndagarna. Människan var syndig, och endast genom bön och bättring 

kunde hon mildra Herrens väntade straff. I sin forskning har Göran Malmstedt 

uppmärksammat "vedergällningsdoktrinen", det vill säga att Gud straffade männi

skornas synder med hjälp av naturen, genom att sända dem krig, pest och hungers

nöd. Vedergällningarna drabbade ofta kollektivt, vilket innebar att även oskyldiga 

kunde straffas. Enligt Malmstedt låg det i både kyrkans och statens intresse att 

etablera vedergällningsdoktrinen som den enda förklaringen till de landsplågor som 

drabbade Sverige.13 Som vi snart ska se fanns det ju också i Gamla testamentet gott 

om exempel på hur Gud genom naturen straffade människorna för deras synder. 

Flera forskare har uppmärksammat att tidigmoderna regenter såväl i Sverige 

som i andra europeiska länder ofta parallellställde det egna riket med Israel. Detta 

var ett sätt att skapa enighet, och det har tolkats i termer av nationalism och proto-

nationalism.14 Men vad innebar egentligen en identifikation med Israel? Det är 

uppenbart att man genom att hänvisa till Israel kunde framhäva att det egna folket 

var utvalt och på det sättet försöka skapa en känsla av ett gemensamt öde. Israels 

krigiska historia kunde också vara mycket användbar för en regent på 1600-talet. 

Eftersom Gamla testamentet var så centralt för propagandan följer här en kort 

redogörelse för dess innehåll. 

Enligt Gamla testamentet skapade Gud himmel och jord och på den sjätte da

gen också människan. Men människan uppförde sig inte i enlighet med Guds önsk-

12 Kalm, s. 251-257. 
13 Malmstedt (1994), s. 193-196. 
14 Om Sverige: Kalm, s. 252,255; Ekedahl, passim; Ericsson, s. 125-128; Nordin, s. 151—157. Om 

England/Storbritannien och Nederländerna: Christopher Hill, The English Bible and the 
Seventeenth-Century Revolution (London 1993), s. 264-270; Linda Colley, Britons. Forging the Na
tion IJOJ-I8}J (New Haven och London 1992), s. 11-53; Gorski, s. 1443-1444. 
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ningar. Adam och Eva åt av den förbjudna frukten och utvisades från Edens lustgård, 

och människornas syndande fortsatte. Därför lät Gud översvämma hela jorden, och 

bara Noa och hans familj överlevde. Gud ingick ett förbund med Abraham, Abra

hams sonson Jakob fick av Gud namnet Israel, och hans tolv söner blev stamfäder för 

Israels tolv stammar. Så småningom hamnade israeliterna i Egypten, och Mose fick 

Guds uppdrag att föra dem tillbaka till Kanaans land. På väg från Egypten fick Mose 

motta tio Guds bud, och dessa bud blev centrala för Guds relation till Israel; de var 

lagen. När israeliterna lämnade Egypten fick de Guds uppdrag att återerövra Kana

ans land, som var bebott av andra folk. Gamla testamentet beskriver hur Herren 

gick före sitt folk i striden. "Med din stora härlighet haver du förstört dina motstån

dare: ty när du lät utgå din grymhet, förtärde hon dem såsom strå".15 Gång på gång 

måste därför de unga israeliterna göra sig beredda på krigstjänst, och Gud instruerar 

Mose hur alla stridbara män över 18 år ska inmönstras i häravdelningar.16 Israeliterna 

fick order att inte skona de andra folken som bebodde Kanaans land, utan döda alla. 

De skulle dock inte tro att deras framgång berodde på deras rättfärdighet, utan på 

fiendens orättfärdighet. I Femte Mosebok återfinns också krigslagar som bland 

annat beskriver hur prästerna skulle tala till soldaterna inför strid. Prästerna skulle 

förmana soldaterna: "Israel hör här till: I går idag i strid emot era fiender; ert hjärta 

vare inte blödigt, frukten inte, bäva inte och gruva er inte för dem. Ty Herren, er 

Gud, går med er, att han ska strida för er mot era fiender och hjälpa er".17 På sin 

dödsbädd välsignade Mose Israel och betonade att Gud skulle vara dess sköld och 

svärd emot fienderna. "Dina fiender skola fela, och du ska träda in på deras höjder".18 

Efter Moses död tog striden mot de olika folken i Kanaan vid. 

Gamla testamentet präglas av att Israel inte lever upp till sitt förbund med Gud 

utan på olika sätt bryter mot hans bud, och att Gud därför ideligen straffar sitt folk 

genom olika farsoter eller motgångar i krig och till och med den babylonska fången

skapen. Förbundet med Gud leder alltså inte till något liv i sus och dus, men det är 

underförstått att Israel hade kunnat leva i frid om människorna inte syndat så 

mycket. Vid ett fåtal tillfällen har Israel också goda ledare som avhåller sig och sitt 

folk från synd, och då lever alla i välmåga. Men vanligare är att olika bestraffningar 

drabbar folket, och krig är i Gamla testamentet närmast ett normaltillstånd. Guds 

bestraffningar verkar också närmast godtyckliga i de flesta fall, men det är viktigt 

att understryka att han också alltid är beredd att förlåta människorna - om de 

bättrar sig. Det finns dock inte några garantier mot undergång bara därför att man 

I? 2 Mos 15:7. 

16 4 Mos 1:3. 

17 5 Mos 20:2-4. 

18 5 Mos 33:29. 
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var utvald. Hela Gamla testamentet igenom straffar Gud Israel, och det slutar med 

att hans folk skingras. 

Fienderna är i Gamla testamentet bara ett instrument för Guds vrede vilket 

används för att bestraffa Israel. Detta medför att fiendefolken är mycket schema

tiskt tecknade. Det beskrivs aldrig som om de skulle ha någon politisk agenda för 

sitt krigande, eftersom de ju bara är Guds verktyg. Istället framställs det som att 

deras drivkraft är ondska och hat.19 I de historiska böckerna i Gamla testamentet är 

fienderna ganska karaktärslösa, men i Psaltaren finns många omdömen om deras 

väsen. Ett typiskt citat lyder: "Men mina fiender lever, och är mäktiga, de [som] mig 

utan skuld hata är många".20 Fienderna beskrivs också som listiga och svekfulla, de 

gillrar fällor och är falska.21 "Deras mun är halare än smör och hava dock örlig [krig] 

i sinnet".22 Fienderna är också högmodiga, eller "stolta" med ett äldre ord.23 Ett 

annat drag är att de alltid gläds åt Israels motgångar och gärna hånar och bespottar 

israeliterna.24 

Flera av dessa grundelement - den syndfulla människan, den straffande Guden 

och de onda fienderna - var också viktiga inslag i den långsiktiga propagandan. 

Böner, böndagsplakat och böndagstexter 

Böner var centrala i det andliga livet under stormaktstiden, och tvärtemot vad man 

skulle kunna tro var de inte endast en kyrklig angelägenhet. I augusti 1675 diskute

rade rådet att man borde byta ut kyrkbönen med anledning av kriget till en "som 

kunde något mera movera folket till en rätt andakt".25 Det var inte första gången 

liknande befallningar lämnade det kungliga kansliet. Även om bönerna utformades 

av konsistoriet i Uppsala eller av prästeståndet på riksdagarna skedde det vanligen 

19 Exemplen är otaliga, här följer ett axplock. Onda fiender: 1 Krön 17:9; Ps 17:13; Ps 27:2; Ps 
36:12; Ps 55:4. Hatiska fiender: 5 Mos 30:7; 5 Mos 32:41; Ps 25:19; Ps 35:19.1 Ps 35 är fienden både 
ond, grym, svekfull, lömsk och hatisk. 

20 Ps 38:20. 
21 Fienden gillrar fällor: Ps 35; Ps 57; Ps 64. Fienden är svekfull: Ps 62; Ps 120. 
22 Ps55-
23 Högmodiga fiender: 2 Sam 22:28; Jes 16:6; Sef 2:10; Ps 94:2. Stolta fiender: Ps 36:12; Jes 

10:12; Jes 13:11; Hes 30-31; Sak 9:6. 
24 Ps 13; Ps 25; Ps 30; Ps 44; Ps 80. 
25 SRPI, 5 augusti 1675, s. 282. Bönen finns också i registraturet - RA, RR, vol. 319,12 augusti 

1675-och trycktes dessutom: Enböönutikrijgztijder[u. o. o. å.](se KBFi70oTeol. Liturg. Off. 
Böner). 
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på statsmaktens initiativ och i samarbete med kanslikollegium.26 Det fanns ett an

tal allmänna böner som prästerskapet hade att hålla sig till, och det är tydligt att 

staten och kyrkan eftersträvade konformitet, även om detta inte alltid uppnåddes.27 

De allmänna bönerna förändrades med den politiska utvecklingen. Monarkers fö

delse och död innebar förändringar i bönerna, liksom krig och fred. På 1670-talet 

bads i kyrkorna också en särskild bön mot "Satans raseri" med anledning av 

häxprocesserna.28 Bönerna är att betrakta som en del av propagandan, eftersom de 

byttes ut och skrevs på statligt initiativ och under statligt överinseende, och regel

bundet förmedlade viktiga föreställningar om krig och fred till befolkningen. 

De allmänna kyrkbönerna från 1600-talet var ganska lika varandra till 

upplägget. Vanligen inleddes de med att man tackade för Guds välgärningar, och i 

synnerhet att Kristus hade återlöst människornas synder. Därefter bads för kungen, 

kungafamiljen, rådet, ständerna, ämbetsmännen och krigsmakten men också för 

alla människor i nöd och bedrövelse. Man bad särskilt för kärlek och enighet män

niskor emellan och mot uppror och oenighet, vilket förlade denna politiska fråga 

till den religiösa sfären. Endräkt, concordia, var ett av tidens politiska nyckelord. 

Det var en önskedröm om ett samhälle i balans, men också en politisk nödvändig

het för regenterna.29 Slutligen bad församlingarna för sitt uppehälle, jordens gröda 

och bergsbruk, och för att få slippa krig, pest och hunger.30 

Böndagar firades som tidigare angivits från och med Gustav II Adolfs tid tre 

26 Rådet beslutade hösten 1655 att det skulle hållas förbön för drottningens graviditet: SRP 
XVI, s. 277, 280. Under Karl X Gustavs krig förändrades böneformerna två gånger: SSA, SthD, 
AI, D71682, 29 augusti; 31 augusti, 5 september 1655; ULA, SD, BI, vol. 6, 24 augusti 1657; 
Västerås domkapitel, Ala, vol. 10, 7 september; 19 september 1655; Ala, vol. 11, 7 september 
1657.1 oktober 1661 skrev Uppsala domkapitel till kanslikollegium för att fråga om vilken plats 
Karl X Gustavs bror skulle ha i den allmänna kyrkbönen: ULA, UpD, AI, vol. 5, 23 oktober 
1661. Bytet av bön 1674 föranledde en lång brevväxling med kanslern, som också förändrade 
och utökade bönen: ULA, UpD, AI, vol. 7,11 februari, 22 augusti och 31 oktober 1674. Se också 
SRP I, i september 1674, s. 17.1621 hade rikets prästerskap fått motta ett brev från ärkebisko
pen om en förbön för kungen som också skulle rättfärdiga det förestående kriget: Carl Axel 
Aurelius, "'Sverige, känn dig själv'. En studie av det svenska reformationsjubileet år 1621", KA 
1987, s. 108. En krigsbön infördes också i och med stora nordiska krigets utbrott, Ericsson, s. 
92,116,127; Linde, s. 69. 

27 Se t.ex. biskopen Olof Svebilius tryckta brev till Linköpings stift med anledning av olikhet 
i bönerna: Venerando clero dioceseoslincopensis (Linköping 1679). 

28 Om bönen med anledning av trolldomsprocesserna: RA, RR, vol. 327, 4 och 7 april 1677, 
fol. 234 och 248. 

29 Nils Runeby "'Godh politie och regemente"', i Gudrun Ekstrand och Katarina af Sillén 
(red.), Gustav II Adolf-350 år efter Lützen (Stockholm 1982). 

30 Een böön almänlighen at brukas och läsas uthi alla församblingar [...] (Stockholm 1626); Böne
form om andelige och lekamlige nödtorjfter {u. o. ca 1655-1659]; Een böön allmenneligen at bruka effter 
predijkan [...] [u. o. ca 1660]; Tigh lefwande alzmechtige och ewige Gudh [...] [u. o. 1681]. 
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eller fyra gånger om året. I början av året lästes kallelsen till böndagarna, böndags

plakatet, upp och där förklarades vanligen att Sveriges befolkning på grund av sina 

stora synder och det farliga läget i världen hade all anledning att be. Böndagsplakaten 

inleddes ofta med en exposé över Guds välgärningar mot Sverige, och här framhäv

des särskilt att den rena läran predikades och att man hade inbördes sämja. Men 

trots Guds godhet framhärdade, enligt plakaten, människorna i sina hemska synder. 

Om plakatet var skrivet i krigstid beskrevs sedan de krig man var involverad i, ofta 

med tillägget att Guds straff nu skulle bli ännu hemskare på grund av folkets synder. 

I fredstid framhävdes istället att människorna på grund av sina synder höll på att 

dra Guds straff över riket, ja att alla tecken tydde på att han förberedde sig på att 

hemsöka landet med fruktansvärda plågor. Här målades ofta faran i mörka färger, 

och det kunde till och med antydas att undergången var nära. Vanligen vände sedan 

stämningen i plakatet igen och Guds välgärningar mot landet framhävdes åter. Slut

delen av plakatet utgjordes av en uppräkning av allt man skulle be för: vanligen både 

kungafamiljen, armén, årsväxten och bergsnäringen samt att slippa krig, pest och 

hungersnöd. Allra sist kom förmaningar om att alla var tvungna att delta i böndagar

na och fira dem med andakt. Frånvaro beivrades, och landshövdingarna och råden i 

städerna fick särskilt ansvar att övervaka att allt gick rätt till.31 Det hände dock att 

plakatet var disponerat tvärtom och exempelvis inleddes med Guds straff, men det 

övergripande innehållet var ändå vanligen detsamma.32 Böndagsplakaten gav ofta 

också kommentarer till aktuella händelser, inte minst i krigstid, och dessa behand

las i kapitel 4, 6 och 9. 

Vem som skrev böndagsplakaten går inte att avgöra, däremot att de skrevs i 

fältkansliet i kungens närhet.33 Upphovsmannafrågan är heller inte så viktig i detta 

sammanhang; det väsentliga är att budskapet som gick ut till folket var skrivet och 

genomläst på högsta ort. Krigen var viktiga delar av böndagsplakaten, men hotbil

derna var ganska abstrakta. Böndagsplakaten var aldrig entydigt negativa; även om 

rikets undergång hotade i en mening väntade Guds bistånd i nästa. Böndags texterna 

pendlade mellan hopp och förtvivlan; visserligen hade människorna väckt Guds 

vrede med sina synder, men de var också hans utvalda folk, och han var villig att 

lyssna på deras böner. 

Det är uppenbart att statsmakten hade mycket att vinna på böndagarnas fi

rande och på att sprida vedergällningsdoktrinen, men dessa högtider var också po

pulära hos befolkningen. Bönderna såg böndagarna som en möjlighet att be för 

31 Se t.ex. böndagsplakaten 1655-03-26; 1659-04-09; 1661-04-02; 1662-04-16; 1675-03-29. 

32 Se t.ex. böndagsplakaten 1656-01-30; 1676-03-15; 1677-02-24. 

33 Om denna fråga, se Malmstedt (1994), s. 171. 
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goda skördar.34 Detta gör dessa högtider till än mer intressanta propagandatillfällen 

att undersöka. 

Böndagarna firades under sommarhalvåret med tre gudstjänster per dag. Vid 

varje gudstjänst hölls en predikan med utgångspunkt i en bibeltext som valts ut 

under statligt överinseende. Under perioden 1660-1680 var det Uppsala domkapi

tel som på kanslikollegiums uppdrag utsåg texter som passade de rådande tiderna.35 

Hur valet gick till under 1650-talet framgår varken av riksregistraturet eller av Upp

sala domkapitels protokoll, men det var biskopskollegiet som utsåg 1655 års böndags

texter vid den pågående riksdagen.36 I en böndagspredikan från 1659 hävdade präs

ten Preuss att kungen själv valt ut texterna, något som antagligen speglade den 

allmänna uppfattningen.37 Från och med Karl XI:s trontillträde kom kansliet att 

spela en större roll när texterna skulle väljas. Rådsherrarna meddelade våren 1677 

kungen i ett brev att de inte var helt nöjda med konsistoriets förslag till den andra 

böndagen och att de därför bett konsistoriet i Stockholm föreslå texter som bättre 

passade tiderna. De sammanställde av detta tre förslag som de skickade till kungen 

"underkastandes nu uti det övriga E Kungl. Maj:ts nådiga behag det val att göra".38 

Tiden blev emellertid så knapp att rådsmedlemmarna själva fick träffa valet.39 Vid 

riksdagen 1678 fick konsistorii regni uppgiften att komma med två eller tre text

förslag till varje böndagspredikan, för att ge kansliet valmöjlighet.40 Året därpå gav 

Uppsala domkapitel fyra textförslag per gudstjänst.41 När det gällde böndags

texterna fick kyrkan alltså en allt mindre roll att spela efter Karl XI:s tillträde. 

Detta avspeglar väl en allmän tendens då Karl XI gradvis etablerade sitt envälde. 

Engagemanget visar också att statens företrädare fäste stor vikt vid böndags

texterna. 

Studiet av böndagstexterna underlättas avsevärt av det register som upprättats 

34 Malmstedt (1994), s. 223-226. 
35 Se kapitel 2. 
36 PR i, 23 mars 1655, s. 290. 
37 Laurentius Johannis Preuss, O homofacpoenitentiam! Tempus est. Thet är: görer boot och bättring 

{...] (Göteborg 1660), s. 21 (Högpredikan första böndagen 1659). 
38 RA, RR, vol. 322, 7 mars 1677, fol. 175. Se det brev där rådet bad ärkebiskopen att välja 

texter: RA, RR, vol. 322, 27 februari 1677, fol. 144. Se också konsistoriets svar: RA, Kollegiers 
m.fl. skrivelse till Kungl. Maj:t, Uppsala konsistorii skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 2, 2 mars 
1677, samt de olika förslagen i RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95: Böndagstexter utsedde för år 
1677; Åtskilliga böndagstexter; Böndagstexter på de 4 böndagar uti år 1677. 

39 Vilket framgår av ett brev till kungen: RA, RR, vol. 322,17 mars 1677, fol. 190. 
40 Detta redogör Petrus Rudbeckius för i ett brev: RA, Kollegiers m.fl. skrivelse till Kungl. 

Maj:t, Uppsala konsistorii skrivelser till Kungl. Maj:t, vol. 2, 2 april 1678. 
41 RA, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, Uppsala konsistorii skrivelser till Kungl. 

Maj:t, vol. 2, 28 februari 1679. 
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av kyrkohistorikern Yngve Stenermark.42 Det finns ett par källkritiska problem 

med böndagstexterna, som berör frågan om vilket budskap som egentligen fördes 

ut till befolkningen. Genom att läsa texterna kan man bilda sig en uppfattning om 

statsmaktens intention, men det är sannolikt att predikningarna inte alltid blev 

som de styrande hade tänkt sig, både beroende på hur prästerna tolkade texterna 

och för att de ibland valde andra texter. Upprepade gånger under perioden förmana

des prästerna att inte använda andra texter än de föreslagna, vilket tyder på att 

centralmaktens textval inte alltid följdes slaviskt.43 Samtidigt bör det betonas att 

uppslutningen kring böndagarna tycks ha varit stor både från kyrkans och befolk

ningens sida.44 Prästernas ganska varierande kunskaper kan dock också ha påverkat 

slutresultatet. 

Det fanns alltså en uttalad tanke att böndagstexterna skulle anpassas till den 

aktuella tiden. Märks detta på de utvalda texterna? Peter Ericsson har gått igenom 

de 246 böndagstexterna från stora nordiska kriget, dels för att undersöka hur kriget 

skildras och dels för att se hur hans teman "Du är en syndare", "Du ska lyda" och 

"Du tillhör Guds utvalda folk" finns representerade. Flera av böndagstexterna un

der perioden 1700-1718 handlade enligt Ericsson om kriget på ett sådant sätt att en 

präst lätt bör ha kunnat koppla det till den aktuella situationen, men han konstate

rar också att flera av texterna behandlade synden i mer allmänna termer.45 Under 

min period kan man också finna vissa texter som direkt verkar anspela på en speci

fik politisk kontext, men faktum är att texterna som användes i fredstid och krigs

tid uppvisar stora likheter. Rent allmänt kan sägas att av de 252 texterna från perio

den 1655-1680 bara 16 stycken var hämtade från Nya testamentet och mer än en 

tredjedel (93) var hämtade från Psaltaren. Jag har räknat ut hur många texter som 

hade en fiendetematik, och utöver det har jag gjort en undersökning av texternas 

tematik och en av deras karaktär. Varje text har kunnat räknas till olika teman, men 

bara en karaktär. 

Att kvantifiera böndagstexterna är ett bra sätt att ge en ungefärlig bild av hur 

vanliga olika teman var, men metoden är vansklig eftersom gränserna mellan olika 

teman i texterna ofta är flytande. Som exempel kan nämnas att Guds relation till 

egendomsfolket Israel är underförstådd i en mycket stor del av bibeltexterna men 

bara explicitgjord ibland. Jag har här valt att endast räkna de tillfällen när förbundet 

42 Yngve Stenermark I de därtill förordnade texterna'. Datum och texter till de allmänna 
tacksägelse- faste, bot- och böndagarna 1612-1983", KÄ 1997. 

43 Se t.ex. ULA, SD, BI, vol. 6,17 mars 1656; UpD, BI, vol. 2,18 april 1661,24 april 1664 och 24 
april 1667. 

44 Om den folkliga uppslutningen: Malmstedt (1994), s. 225-226 
45 Ericsson, s. 98. 
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mellan Gud och Israel nämns explicit, men man hade också kunnat göra en annan 

indelning. Det bör alltså understrykas att sifferuppgifterna ska ses som ungefärliga 

uppskattningar. Jag anser ändå att en kvantitativ analys varit befogad eftersom en 

enbart kvalitativ analys av detta stora material hade varit mycket svår att genom

föra. Sett över hela perioden handlade 21 % av texterna om människans synd, vilket 

kan jämföras med mer än en dryg tredjedel under 1700-1718,17 % om Guds relation 

till Israel i jämförelse med 19 % under 1700-1718, och 2 % om lydnad mot överheten 

i jämförelse med samma siffra för åren 1700-1718. Även om texterna om synden 

alltså är flera i Peter Ericssons material måste man säga att likheten är påtaglig. 

Lydnadsplikten mot överheten var alltså inte något viktigt tema under någon av 

perioderna, medan människans synd och Guds relation uppenbarligen var det. I 

mitt material handlade dock ännu fler av texterna (23 %) om att Gud straffar de 

ogudaktiga men belönar de gudfruktiga. Två mindre vanliga men intressanta bud

skap var också att man inte skulle sätta sin tillit till människor utan till Gud (5,5 %) 

och vikten av inbördes sämja (4 %). Över hela perioden berörde 21 % av texterna på 

något vis en fiendetematik. Under skånska kriget var det så mycket som en tredje

del av texterna, men intressant nog var de krigsrelaterade texterna något vanligare 

under fredsperioden 1661-1674 än under krigsperioden 1655-1660. Det finns också 

andra tematiska skillnader mellan perioderna, men det är svårt att säga vad det 

betyder. Exempelvis var texter om relationen mellan Gud och Israel vanligare under 

Karl X Gustavs krig än under perioden 1661-1680, medan antalet texter om männi

skans synder tvärtom ökade under skånska kriget.46 När det däremot gäller 

texternas karaktär framträder några skillnader mellan tidsperioderna. Jag har delat 

in texterna i kategorierna "förmanande", "hotande", "hoppingivande", "vädjande", 

"lovprisande" och "uttryck för förtröstan".47 Den största delen av texterna (30 %) 

var förmanande, och här var andelen texter ganska konstant.48 Även antalet ho

tande (12 %) och hoppingivande (6 %) texter var jämnt fördelat över perioden.49 

När det gäller antalet vädjande texter var det däremot betydligt större under krigs

tid, medan antalet lovprisande texter var betydligt större i fredstid.50 Detta resultat 

är ju knappast förvånande, men visar att texterna faktiskt avpassades till den aktu-

46 Förbundet med Israel: 1655-1660: 25%; 1661-1674: 19%; 1675-1680: 14%. Människans 
synd: 1655-1660: 21 %; 1661-1674: 17 %; 1675-1680: 29 %. 

47 Texterna kan endast ha en karaktär. 
48 Förmanande: 1655-1660: 33 %; 1661-1674: 29 %; 1675-1680: 30,5 %. 
49 Hotande: 1655-1660: 9 %; 1661-1674: 13 %; 1675-1680: 12,5 %. Hoppingivande: 1655-1660: 

6 %; 1661-1674: 6 %; 1675-1680: 7 %. 
50 Vädjande: 1655-1660: 17%; 1661-1674: 9,5%; 1675-1680: 25%. Lovprisande: 1655-1660: 

i %; 1661-1674: 19 %; 1675-1680: 12 %. Andelen lovprisande texter under skånska kriget dras 
upp väsentligt av fredsåret 1680. 



ATT HÅLLA FOLKET PÄ GOTT HUMÖR 

ella tiden. Däremot är det svårare att förklara att många fler texter gav uttryck för 

förtröstan under Karl X Gustavs krig än under skånska kriget.51 

Ibland var texterna under en böndag tematiskt ordnade, och det innebar ofta 

att de tillsammans utgjorde en fullgången berättelse, eller moralitet. Ett exempel är 

den tredje böndagen 1663: i den första texten uttrycker Gud sin besvikelse över 

Israels syndande, i den andra texten lovar Israel bättring och i den tredje lovar Gud 

att upprätta sitt folk.52 Den första böndagen 1661 var alla texter hämtade från kapi

tel 26 i Tredje Mosebok. Temat är på sätt och vis Gamla testamentets credo: om ni 

följer mina bud kommer det att gå er väl, annars kommer det att gå er illa. Det be

skrivs hur Gud ska drabba med hungersnöd och sjukdomar, och hur han ska sända 

fiender in i landet, men det framgår också att han lyssnar till de människor som 

ödmjukar sig och omvänder sig.53 Den tredje böndagen samma år var alla texter 

hämtade från Psaltaren, och alla tre var lovsånger till Guds ära.54 Det förekom alltså 

att texterna följde ganska tydliga linjer som gick antingen via människornas synder 

till Guds straff, eller via människornas bättring till Guds belöning, men ofta går det 

inte att urskilja något samband alls mellan de olika texterna. 

Några av böndags texterna med dagsaktuella budskap kommer att behandlas 

som direkt propaganda, på annan plats i avhandlingen. Men de flesta av de ovan 

diskuterade budskapen var snarare hemmahörande i den långsiktiga propagandan, 

vilket också visas av att budskapen var så jämnt fördelade mellan krigs- och freds

perioderna. Vilka var då de viktigaste budskapen i den långsiktiga propagandan? 

Budskap i den långsiktiga propagandan 

Människan är syndig 

Människans synd var en central beståndsdel i den ganska pessimistiska världsbild 

som kom till uttryck i 1600-talets förkunnelse. Gudstjänsterna inleddes med synda

bekännelsen, och synden intog också en viktig roll i Luthers lilla katekes och i tidens 

predikningar.55 Enligt den dominerande uppfattningen var det människornas syn

der som var orsaken till att Gud straffade med krig, pest och hungersnöd. Att krigen 

berodde på människans synd var ett återkommande inslag i predikningarna under 

51 Uttryck för förtröstan: 1655-1660:18,5 %; 1661-1674:11 %; 1675-1680: 7 %. 

52 Jer 3:19-23; Jer 14:20-22; Jer 33:6-9. 

53 3 Mos 26:1-14; 3 Mos 26:14-27; 3 Mos 26 fr. v 39. 

54 Ps 145; Ps 146; Ps 147 fr. v. 12. 

55 Ericsson, s. 83-93; Kalm, s. 115. 
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1600-talets första hälft.56 Predikningarna var fyllda med ständiga förmaningar till 

botgöring, och bot och bättring ansågs också vara den bästa vägen till fred.57 Tidens 

böner utgick också ofta från människans stora synd och de straff som antingen 

väntade eller redan var utdelade.581 en allmän kyrkbön från skånska kriget hette det: 

Du haver oss näpst och plågat, och våra missgärningar hava det väl förtjänt, ty vår synd 
och skuld är stor in till himlen! Herre vill du då tillräkna synderna, vill du bevisa din 
vredes makt, så måste vi alla med hast förgås!59 

Synden var också den självklara utgångspunkten för böndagsplakaten. Grunden för 

böndagsfirandet var ju föreställningen att Gud bestraffade människornas synder 

genom att sända krig, pest och hungersnöd, och att det enda sättet att blidka ho

nom var genom bön, botgöring och bättring.60 Detta innebär att plakaten ofta var 

fyllda med utläggningar om folkets stora synder, de farliga straff som väntade och 

uppmaningar till bättring.61 Under min undersökningsperiod behandlade också 

samtliga böndagsplakat människans synd, ofta i dramatiska ordalag. I 1658 års 

böndagsplakat beskrevs hur Gud 

haver riket i handen och högsta hugget, oss för våra synder, stora otacksamhet och 
säkerhet (därför ingen, ung eller gammal, hög eller låg, kan säga sig fri eller oskyldig) att 
tillslå, näpsa och straffa, om vi eljest icke falla honom med en allvarsam bön, och ett 
botfärdigt leverne i riket, blidka hans vrede, avbedja syndastraffet, och den fara, som 
synes oss nu överhänga.62 

Det ansågs att syndandet var desto allvarligare i ljuset av Guds välgärningar. Ut

trycken om vad synden egentligen bestod i var ofta ganska vaga: människan är snar 

till att synda, människans synd störtar henne i fördärvet, människans synd avlägs

nar henne från Gud.63 Under Karl XI :s regeringstid kan man dock notera ett större 

fokus på fåfänga och girighet.64 En av de största farorna för människorna var enligt 

plakaten den falska säkerhet de känner när det går bra.65 Det betonades särskilt 

56 Kalm, s. 206, ni, 215. 
57 Kalm, s. 54-168, 216 
58 Herre straffa oss icke i tine wrede [...] [u. o. ca 1660-1670]; Tigh lefwände alzm echt ige och ewige 

Gudh [...] [u. o. 1681}; En böön uthikrijgstijder[\x. o. 1675} (KB, Collijn MF 192). 
59 AlmenneligbönförChristenhetenesochthettarijketzwällfärd[u. o. ca 1675-1678]. 
60 Malmstedt (1994), s. 170. Vidare om vedergällningstanken: s. 193-206. 

Malmstedt (1994), s. 170-171; Normann, s. 222-223; Ericsson, s. 95; Arnoldsson, s. 10-12. 
62 Böndagsplakatet 1658-04-18. 
63 Böndagsplakaten 1661-04-02; 1662-04-16; 1668-03-14. 
64 Se t.ex. böndagsplakaten 1675-03-29 och 1676-03-15. Se också Malmstedt (1994), s. 200. 
6? Se t.ex. böndagsplakaten 1655-03-26; 1658-04-18; 1664-03-19; 1670-03-26; 1680-02-10. 

Om denna "utmanande säkerhet", se också Malmstedt (1994), s. 202. 
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under fredstid att människorna inte skulle slå sig till ro på grund av Guds väl

gärningar, utan fortsätta att be, för annars var nya straff att vänta.66 

Gud var allsmäktig och all mänsklig handling var fåfäng.67 Detta innebar också 

att det enda sättet att slippa de väntade straffen eller att få ett slut på kriget var att 

bättra sig och be.68 Det bör betonas att man - lutheranismen till trots - fäste stor 

vikt vid människornas handlingar. Vanligen sågs dock inte framgångar i kriget eller 

andra tecken på att straffen minskade som ett resultat av människornas bättrade 

leverne, utan av Guds stora nåd.6911661 års böndagsplakat betonades dock att även 

om Gud hotade ett rike med total undergång kunde han mildra sitt straff om män

niskorna omvände sig från sin ondska och nöja sig med att "näpsa det med måttlig

het".70 Detta angavs också som en delförklaring till de ingångna frederna. 

Som tidigare nämnts var människans synd ett vanligt tema för böndagstexterna 

både under stora nordiska kriget och perioden 1655-1680. Ofta handlade det om 

uppmaningar till Israel att omvända sig från synden innan det var för sent: "Vill man 

icke omvända sig så haver han vässat sitt svärd, och spänt sin båge, och måttar till".71 

Det var också vanligt med texter där Israel vädjade om förlåtelse för sina synder: 

"Herre vi känner vårt ogudaktiga väsen, och våra fäders missgärningar: Ty vi hava 

syndat emot dig, men för ditt namns skull, låt oss icke skämda varda".72 Texterna 

kunde också handla om att människornas synder var skälet till att de inte blev 

bönhörda.73 En stor del av texterna innehöll ett dubbelt budskap: för dem som 

omvände sig skulle det gå bra, men för de orättfärdiga skulle det gå illa.74 

Sammantaget var budskapet att människorna var syndiga och måste bättra sig, 

annars skulle de drabbas av hårda straff. Den förlåtande guden var betydligt mer 

66 Se t.ex. böndagsplakatet 1663-04-11. 
67 Dessutom: Gud är allsmäktig och all mänsklig handling är fåfäng, böndagsplakatet 1670-

03-26, och Gud är så allsmäktig att till och med hedningarna påverkas av hans ljus, böndags
plakatet 1674-03-17. Eftersom Gud bestämmer i världen bör man anropa honom: böndags
plakatet 1672-03-12. 

68 Se t.ex. böndagsplakaten 1658-04-18; 1662-14-16; 1665-03-22. 
69 Se särskilt Kongl. May.tzplacat, om een allmen solen tackseyelse- dagh [...] (Stockholm 1660) 

(1660-08-26) och böndagsplakatet 1680-02-10. 
70 Böndagsplakatet 1661-04-02. 
71 Ps 7 fr. v. 12, ottesången första böndagen 1660. Hädanefter i kortformer: O = ottesången, H 

= högmässan, A = aftonsången, siffrorna berättar vilken av årets böndagar det rörde sig om. Se 
också: Apg 3:19 (Oi 1676); 5 Mos 28:1-19 (O31656); Hos 14:2-3 (O41678); Jer 4 fr. v. 14 (O31664). 

72 Jer 14:20-22. Denna text användes flera gånger: A3 1655; Oi 1657; H3 1663. Se ocksåjer 5:1-
15 (H3 1664); Ps 25:6-7 (Ai 1656). 

73 Sejes 59:1-16 (O2 1676); Ord 1 fr. v. 22 (H2 1676); Hes 18 fr. v. 29 (A2 1676). 
74 Se t.ex. 5 Mos 28:1-19 (O3 1656); 5 Mos 30:8-16 (Oi 1659); Mal 3 fr. v. 13 (A3 1659); Ps 125 (A3 

1671). 
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sällsynt än bestraffarguden, och Guds godhet villkorades ofta mot Israels lydnad. 

Att människan var syndig, och att denna synd var orsaken till krigen, var alltså ett 

genomgående budskap under hela stormaktstiden. Men hur ska detta budskap 

egentligen tolkas, och vilken funktion fyllde det i propagandan? 

Kyrkohistorikern Carl Axel Aurelius har hävdat att just det faktum att präs

terna predikade om kriget som syndastraff visar att de inte fungerade som statens 

propagandister.75 Litteratur ve tåren Lars Gustafsson går i sin avhandling inte fullt så 

långt men betonar att böndagsplakatens innehåll inte endast kan betraktas som ett 

uttryck för politiska avsikter utan måste ses som ett uttryck för tidens "religiösa 

och politiskt-etiska världsbild".76 Han fortsätter: "Den religiösa föreställningen att 

kriget är ett syndastraff låter sig knappast reduceras till ett medel för aktuella poli

tiska propagandabehov".77 

Peter Ericsson företräder i sin avhandling en rakt motsatt ståndpunkt, och 

hävdar att kyrkans främsta uppgift var att "skapa syndare".78 Genom att förklara 

krigen med människornas synder förflyttades, enligt Ericsson, lösningen på det 

svåra problemet från den politiska till den "moraliska" sfären.79 

Att tron på människans synd som förklaring till krig, pest och hungersnöd fyllde 

andra syften än de rent propagandistiska ter sig som en självklarhet. Genom histo

rien och in i vår tid tycks människor ha haft ett behov att på något sätt finna förkla

ringar till synbarligen obegripliga olyckor som drabbat dem, och religionen har kun

nat tillhandahålla sådana förklaringar. Men när den svenska statsmakten gång på 

gång under stormaktstiden påstod att krigen berodde på människornas synder hand

lade det också om något annat. Det är helt uppenbart att de styrande i Sverige hade 

en religiös tro, men det är lika tydligt att de när det kom till krig inte endast för

litade sig på Guds hjälp, utan också på soldater, vapen och diplomati. När krig 

uppkom var människornas synd sällan deras största bekymmer. Ett intressant ex

empel på detta har anförts av Göran Malmstedt. Vid ett rådsmöte 1643 då ett even

tuellt anfall på Danmark diskuterades anmärkte ärkebiskopen Paulinus Gothus att 

man först måste "röja orsaken till Guds straff ur vägen, nämligen synderna".80 Axel 

Oxenstierna replikerade att det inte syndades mer i Sverige än i andra länder och att 

kampen mot synderna inte hörde till frågan: "Skall man uppskjuta consilia, till dess 

75 Detta med anledning av Arnoldssons artikel. Aurelius, s. 108-109. 
76 Gustafsson (1956), s. 90. 
77 Gustafsson (1956), s. 91-92. 
78 Ericsson, s. 90. 
79 Ericsson, s. 263. 
80 Citerat i Malmstedt (1994), s. 224. 
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att synder bliva avskaffade, så skall fienden falla oss över".81 Synden stod inte på den 

politiska dagordningen, och ingenting tyder på att kriget i rikets styrande kretsar 

tolkades enbart som ett gudsstraff.82 

I bönerna, böndagsplakaten och böndagstexterna var det däremot så. Där sa

des uttryckligen gång på gång att mänsklig handling var fåfäng, att Gud bestämde 

över krig och fred och att det enda människorna kunde göra åt saken var att be. 

Tron på kriget som syndastraff var säkerligen uppriktig, men inte desto mindre 

passande för statsmaktens syften. Jag tror här att det är viktigt att återigen fram

häva att det inte finns någon nödvändig motsättning mellan trosuppfattningar och 

propaganda. Tvärtom var det en fördel för staten att i detta sammanhang kunna 

utnyttja en vedertagen religiös uppfattning och en etablerad institution för att 

sprida ett budskap som i hög grad gagnade dess egna intressen. Slutsatsen var ju att 

krig ständigt hotade och att dessa låg utanför regeringens kontroll. Krigen avpoli

tiserades och skulden lades hos undersåtarna. Det innebar att inget ansvar kunde 

avkrävas de styrande, medan man kunde hävda att undersåtarnas plikt att ställa upp 

var desto större eftersom kriget ändå var deras fel. I det ideala fallet innebar det att 

krigen när de väl dök upp inte krävde några närmare förklaringar. I praktiken var 

det dock, vilket kommer att framgå av följande kapitel, mer komplicerat. 

Att kriget berodde på människornas synd var därför det viktigaste av den lång

siktiga propagandans budskap, och med detta följde en annan biblisk idé som under 

stormaktstiden började leva sitt eget liv: idén om de evigt onda fienderna. 

Fienderna är evigt onda 

Enligt Bibeln uppväckte Gud fiender mot Israel när han var arg på sitt folk, och 

samma idé fanns i Sverige under stormaktstiden.83 Hur detta kunde gå till förklara

des av ärkebiskopen Haquin Spegel i en postumt utgiven passionspredikan. Om 

svenskarna missbrukade kyrkan och Guds heliga namn kunde Gud "lätteligen upp

väcka sådana fiender, som Oreb och Seb, påven och turken, de där säga: vi vill intaga 

Guds hus".84 Katolikerna och det fortfarande mäktiga Osmanska riket var under 

1600-talet de fiender som lättast enligt biblisk förebild kunde beskrivas som hot

fulla och hatiska. Trots att religionskonflikterna minskade i antal fanns fortfarande 

under 1650-talet passager om hatiska katoliker i de allmänna bönerna: 

81 Citerat i Malmstedt (1994), s. 224. 
82 Jämför också med rådets diskussioner i december 1654, se nedan kapitel 4. 
83 Se Ericsson, s. 144. 
84 Samlingen med passionspredikningar utgavs 1723. Citerat i Ekedahl, s. 136. 
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Bevara ditt saliggörande ord och evangelium, rent och oförfalskat uti denna bedrövliga 
tiden, emot alla kättare och falska lärare, besynnerligen emot de påveska och andra din 
församlings hatare och förföljare, som nu med mycken blodsutgjutelse, tyranni och över
våld, din fattiga kristenhet, liksom glupande ulvar och rytande lejon, jämmerligen för
skingra och förhärja. Skåda o Gud, ditt fattiga folks jämmer och eländighet, och gör på 
fiendernas högmod och blodiga anslag en ände, på det de görligen kunna se och förnim
ma, att du strider för din H. församling, och icke giver henne till rovs uti deras händer.85 

I ovanstående bön följdes det gammaltestamentliga temat om de hatiska och hög

modiga fienderna väl. I en liten tryckt bönelapp från tiden för Karl X Gustavs tid 

togs också det antikatolska temat upp, och denna gång sades alla Sveriges fiender 

konspirera med den påviska ligan.86 Den antikatolska propagandan tonades dock 

ned under 1660-talet.87 Ändå påminde man gärna i böndagsplakaten om det forna 

påviska mörkret och om religionskrigen.88 Under stora nordiska kriget förekom där

emot ingen konfessionellt grundad propaganda, trots att polackerna var katoliker.89 

Det hände alltså att man under min undersökningsperiod bad böner mot 

katolikerna, men det var vanligare att man bad mot farliga fiender på ett mer gene

rellt plan. I en bön från tiden för Karl X Gustavs krig beskrevs hur riket var "häftigt 

anfäktat av åtskilliga, stora och mäktiga fiender, vilka alla tillhopa med ett enhälligt, 

mordiskt och fientligt mod, tänka till oss att förhärja och i grund fördärva".90 

Även om man under fredstid inte hade skäl att be mot några konkreta motstån

dare omnämndes ändå de potentiella fienderna i bönerna. I en allmän bön tillkom

men efter det att frederna slutits hette det: "Och var ännu några trakta efter vårt, 

och den rätta Kristi församlings fördärv, så litom vi allena till dig, herre Gud Sebaot, 

att du ville låta dem själva falla i den gropen, som de för oss gräva".91 Idén om fiender 

som gräver gropar men som själva faller däri är, liksom så mycket annat, hämtad från 

Bibeln.92 Fredstillståndet var alltså inte tillräckligt för att dämpa oron inför fienden, 

85 Böneform om andelige och lekamlige nödtorjfter[u. o. ca 1655-1659}. 
86 KB F1700 Teol. Liturg. Off. böner Br 36b (odaterad lapp). 
87 I den allmänna bön som sannolikt utkom 1660 efter Karl X Gustavs död har det sista stycket 

strukits. Om katolikerna står endast: "Bevara ditt saliggörande ord och evangelium emot alla 
kättare och falska lärare". Eenböön. allmenneligen at bruka effterpredijkan [...] [u. o. ca 1660}. 

88 Om de tidigare religionskonflikterna: böndagsplakaten 1655-03-26 och 1669-03-17. Om 
de egna religionsförvanternas samarbete med katolikerna: böndagsplakaten 1659-04-09 och 
1660-04-14. 

89 Se Ericsson, s. 132. 
90 Böneform om andelige och lekamlige nödtorffter [u. o. ca 1655-1659]. 
91 O Herre alzmectige Gndh [u. o. ca 1660-1670]. I en annan fredstida bön bad man Gud att 

avvärja "fientligt övervåld och onda stämplingar": Tigh lefwande alzmechtige och ewige Gndh {...] 
tu. o. 1681]. 

92 Att gräva en grop åt andra, men själv falla däri: Ps 7:16; Ps 9:16; Ords 26:27; Ords 28:10; 
Pred 10:8; Syr 27: 26. Mina fiender gräver en grop åt mig: Ps 35:7; Jer 18:20; Jer 18:22. 
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och varje söndag bad man i landets kyrkor att Gud skulle skydda mot (den katolske) 

fienden. I och med skånska krigets utbrott blev det återigen dags att i bönen be

skriva fiendernas kynne: "Våra fiender högmodas över oss, och de som står efter 

vårt liv fröjda sig av vår ofärd".93 

Fienderna intog en än mer framträdande plats i 1600-talets böndagsplakat.941 

krigs- såväl som fredstid framställdes de hotande motståndarna. Enligt 1655 års 

böndagsplakat var de så många att man inte visste "för vem man sig vakta skall", och 

deras avsikter beskrevs målande: 

Ty när vi våra illviljandes uppsåt, förehavande, och enhälliga intentioner och 
förknippelser emot oss och vår stat rätteligen överväga, så utvisar det sig fuller självt att 
de alltid ärna oss ont, och låta deras högsta anliggande [angelägenhet] vara, att söka vårt 
argas te...9> 

Det var alltså inte någon särskilt sofistikerad politisk agenda som drev fienderna; 

deras enda mål sades vara att på olika sätt förstöra för Sverige, allra helst så att 

landet fullständigt gick under.96 I krigstid beskrevs fienderna som högmodiga och 

ovilliga till fred samt barbariska, mordiska och blodgiriga.971 1679 års plakat fram

kom dock ett fiendemotiv utöver den rena ondskan, nämligen viljan att utvidga 

gränserna.98 Att även de egna regenterna kunde drivas av denna strävan framkom 

dock aldrig i propagandan - i den mån gränserna utvidgades var det ett resultat av 

den heroiska kampen mot anfallande fiender. 

Angreppen på katolikerna minskade alltså, men istället tog böndagsplakaten 

under 1660-talet allt oftare upp en annan potentiell fiende, nämligen Osmanska 

riket, den "svåre och förskräcklige kristenhetens arvfiende Turken".99 I plakat ef

ter plakat beskrevs hur "Turken" rustade sig som "en allmän flod" som kunde över

svämma kristenheten.100 Det betonades att detta hot kunde verka avlägset, men i 

själva verket när som helst kunde komma närmare: 

det är ock ej ringa fara, att den svåra och förskräckliga kristenhetens arvfiende Turken, 
vilken mer än någon tid före detta, sig tillrustar med stor [krigsjmakt, såsom en allmän 

93 Almenneligbönför Christenhetenes och thetta rijketz wällfärd[...] [u. o. ca 1675-1677]. 
94 Om böndagsplakat under Gustav II Adolfs tid, se Arnoldsson. 
95 Böndagsplakatet 1655-03-26. 
96 Om fiender som är ute efter kungen och rikets "ruin": böndagsplakatet 1657-03-03. 
97 Högmod och ovilja till fred: böndagsplakaten 1677-02-24 och 1678-03-16; barbarism 

och blodgirighet: böndagsplakaten 1657-03-03 och 1658-04-18. 
98 Böndagsplakatet 1679-02-18. 
99 Böndagsplakatet 1661-04-02. 

100 Citat från böndagsplakatet 1661-04-02. Se vidare böndagsplakaten 1664-03-19; 1671-
03-14; 1672-03-12; 1673-03-12. 
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flod, Guds församling inundeandes [översvämmandes] och förkvävandes varder, var Gud 
det i nåder icke, igenom sin allmakt, av faderlig barmhärtighet avvänder och honom en 
ring i näsan lägger, och således tillbakadrager.101 

Sverige var påverkat av Osmanska rikets expansion i så måtto att landet bidrog med 

två rytteri- och två infanterikompanier till Tysk-romerska rikets krig mot turkarna, 

eftersom Sveriges besittningar i Nordtyskland hade kejsaren som länsherre.102 Fred 

slöts mellan sultanen och Tysk-romerska riket i slutet av sommaren 1664, men 

Osmanska riket fortsatte att utgöra ett hot i den svenska propagandan. Vid riks

dagarna 1664 och 1672 utvecklades denna hotbild, och rådet gav 1663 ärkebiskopen 

Lenaeus i uppdrag att skriva en bön som skulle läsas över hela riket med anledning 

av "arvfienden Turkens" härjningar.103 Enligt ett brev från rådet till Lenaeus hade 

osmanerna gått fram med brand och huggit ner många kristna. I bönen skulle man 

dels tacka Gud som skyddat fäderneslandet från deras framfart, dels be Gud att 

hjälpa de trosfränder som var närmast elden. Återigen dikterade alltså regeringen 

vilka böner som skulle läsas i kyrkorna, och återigen blandades ett politiskt budskap 

med det religiösa. Dessvärre har jag inte kunnat återfinna bönen.104 

Som tidigare nämnts hade under perioden 1655-1680 drygt en femtedel av de 

utvalda böndagstexterna en fiendetematik. Vanligen handlade det antingen om att 

Israel hotades av fiender som straff för dess synder, eller att Israel tackade Gud för 

hjälp mot fienderna. Den vanligaste texten i sammanhanget var hämtad från 

Psaltaren, och den behandlade fiendernas myckenhet och Guds bistånd: 

Ack Herre, hur många är mina fiender, och så många sätta sig upp emot mig. 
Många säga om mina själ: hon har ingen hjälp när Gudi, Sela. 
Men du Herre är skölden för mig, och den mig till ära sätter, och mitt huvud upprättar. 
Jag ropar till Herren med min röst, så hörer han mig av sitt helga berg, Sela. 
Jag ligger och sover och vaknar upp, ty Herren uppehåller mig. 
Jag fruktar mig inte för många hundra tusen, de som lägga sig emot mig allt omkring. 
Upp Herre, och hjälp mig min Gud, ty du slår alla mina fiender på kindbenet, 
och sönderbryter de ogudaktigas tänder. 
Nära Herren finner man hjälp, och din välsignelse över ditt folk, Sela.105 

101 Böndagsplakatet 1661-04-02. 
102 Hans Korhonen, "Svensk försvarspolitik 1660-1675", i Finn Askgaard och Arne Stade 

(red.), Kampen om Skåne (Köpenhamn 1983), s. 57. 
103 Kallelsen till 1664 års riksdag: RA, RR, vol. 284, 27 november 1663, fol. 619. Se också 

propositionerna: SRAP 9, s. 307-308; SRAP11, s. 341-342. Om bönen: RA, RR, vol. 284, 17 
november 1663, fol. 547. 

104 En bön mot turken trycktes dock 1683, möjligen skulle det kunna vara samma: Bön emot 
christenhetensfiende, turken [u. o. 1683]. 

105 Ps 3, användes vid: Ai 1657; H2 1658; O3 1666; Ai 1674. Ordet "Sela" markerar musikaliska 
betoningar, och betyder ingenting i sig självt. 
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Denna psaltarvers var en återkommande referens också i andra texter.1061 böndags

texterna karakteriserades ofta fienderna som hatiska och högmodiga - vilket ju inte 

är så konstigt eftersom det var gammaltestamentliga texter.107 Ett annat viktigt 

drag hos fienderna var att de kunde vara "hemliga" och smida sina planer i det tysta. 

Detta innebar att det kunde finnas en rad hot mot riket som man inte kände till, 

och detta förstärkte givetvis idén om den ständiga faran.108 

De hotande fienderna var återkommande inslag i böner, böndagsplakat, bön

dagstexter och i viss mån i riksdagsmaterial under perioden 1655-1680. Under krigs

tid lästes särskilda krigsböner, och fienderna fick av naturliga skäl större plats i bön

dagsplakaten, men det är viktigt att notera att hotande fiender ingick i böner och 

vid böndagsfirande även i fredstid. Gemensamt för dessa fiender var att de enligt 

beskrivningarna drevs av hat och högmod och att deras mål var att förgöra Sverige. 

Denna föreställning präglade propagandan också under stora nordiska kriget.109 

Denna beskrivning av fienden som hämtades från Gamla testamentet var en 

konsekvens av idén att det var Gud som uppeggade fiender mot ett rike, det vill säga 

att fienderna bara var Guds redskap. I den svenska tolkningen framställdes det som 

om de illasinnade fienderna alltid ville ont; de var helt oföränderliga i sin inställning 

till Sverige. De såg alltid med avund på rikets framgångar och ville alltid landets 

"argaste". Idéerna om de eviga fienderna och människans syndighet ledde fram till 

ytterligare ett viktigt budskap: Sverige hotades ständigt av nya krig. 

Krig hotar alltid 

Det var som framgått inte bara under krigstid som hotande fiender var en del av 

propagandan, utan även under fredstid intog de hotande krigen en viktig plats. Kurt 

Johannesson har beskrivit det som att svenskarna under Gustav II Adolfs regerings

tid skulle inges känslan av att befinna sig i "en belägrad stad, där de ideologiska 

murarna, alltid måste förstärkas och bevakas, där varje förrädare måste uppspåras 

och bestraffas".110 Det fanns ett hot mot den rena religionen, och det fanns ett hot 

mot riket i form av onda fiender. 

Samtliga böndagsplakat under perioden 1661-1675 behandlade på något sätt 

106 Se exempelvis Preuss predikan nedan, och: RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95, Tacksägelse 
när ryssen 1656 om hösten quitterade belägringen för Riga och Kexholm. 

107 Hatiska fiender: Ps 44:5-10 (H3 1657); 3 Mos 26:14-27 (Hi 1661 och Hi 1679); Ps 9:10-15 
(O2 1662); Ps 38 fr. v. 16 (H2 1677). Fienderna är stolta våldsverkare: Ps 54 (A2 1656). 

108 Böndagsplakaten 1656-01-30; 1658-04-18; "Tigh lefwande alzmächtige och ewige Gudh", 
i Bönesätt, som på aftonstiinderne brukas widhförsamblingarna uthi Stockholm (Stockholm 1678). 

109 Ericsson, s. 143-144. 
110 Johannesson (1982), s. 19. 
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hotande krig, och trots att detta var en fredsperiod berörde 23 % av böndagstexter

na på något sätt en krigstematik. Det ska understrykas att kriget eller fienderna 

sällan var huvudsaken i dessa texter; ofta förekom exempelvis kriget som ett guds

straff bland andra. Samtidigt handlade många texter om hotande undergång, vilket 

mycket väl kunde tolkas i termer av krig, men de har inte räknats eftersom det inte 

är explicit. Ett exempel kan hämtas från en av böndagarna 1670: "Bättra dig, Jerusa

lem, förr än mitt hjärta vänder sig ifrån dig, och jag gör dig till ett öde land, där ingen 

bor".111 Flera av texterna handlade också om krig och fiender på ett ytterst konkret 

sätt. Intressant nog är de jämnt utspridda under perioden - trots att krigshotet på 

inget sätt var konstant. De första åren handlade många av texterna om hur Gud 

hjälpte mot fienden, vilket ju inte är så konstigt med tanke på de framgångar man 

just haft i kriget. 1664 års första böndag inleddes med en text där David prisade 

Herrens frälsande segerkraft som hjälpte mot fienden, och två andra texter hand

lade om fjärran härskrin.112 Tredje böndagen 1665 prisades Gud som ger seger över 

fienden, och tredje böndagen 1666 predikade prästerna med utgångspunkt i en 

tidigare nämnd text där David vädjar till Herren som slår alla fiender på kindbenet 

och sönderbryter de ogudaktigas tänder."3 En av bibeltexterna från 1667 beskrev 

hur Moab skulle krossas som strå och träck.114 Under perioden 1668-1674 förekom 

fyra olika psaltarverser med krigiska inslag.115 

Texter med en krigstematik förekom således under hela perioden, men i vissa 

fall tycks de verkligen ha fungerat som en kommentar till dagspolitiken. År 1664, 

alltså när den tysk-romerske kejsaren låg i krig mot sultanen, hämtades andra bön

dagens högmässotext från Psaltaren 79. Texten utgörs av en bön som hålls för att 

hedningarna intagit landet och utgjutit mycket blod. Jag håller det för sannolikt att 

det här fanns en koppling till det pågående kriget, som ju även i övrigt var när

varande i statsmaktens budskap till undersåtarna. Samma år användes också en text 

där Jeremia manar till omvändelse och profeterar om en belägringshär som ska 

komma från fjärran för att föröda landet.116 Två av texterna 1666 handlade om hur 

Gud straffade fienderna."7 Här skulle det givetvis kunna finnas en koppling till 

kriget med Bremen, men det är inte lätt att avgöra. 

Under denna period av fred och stabilitet uppmanades människorna alltså att 

m O3 1670:Jer 6:8. 
112 Oi 1664: 2 Sam 22:1-7. 
113 H3 1665: Ps 18 fr. v. 47; O3 1666: Ps 3. 
114 O2 1667: Jes 25:9-10. 
n* H3 1668: Ps 132 fr. v 11 (I Karl XII:s bibel tolkas texten som ett förebådande av Kristus 

ankomst). Oi 1672: Ps 9:1-10; A21673: Ps 118:6-16. Se också O31673: Ps 18:1-5; Ai 1674: Ps 3 fr. v 6. 
116 O3 1664: Jer 4 fr. v. 14. 
117 Ps3. 
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inte känna sig säkra och trygga. Just en sådan säkerhet eller tro att straffen var långt 

borta kunde leda till att Gud hemsökte människorna. Enligt böndagsplakaten var 

nu också Guds godhet och tålamod på upphällningen. Olika tecken visade att Gud 

gjorde sig beredd att utdela sina straff. Dessa tecken bestod ofta av naturfenomen; 

det kunde handla om att väderleken var "onaturlig", om eldsvådor, jordbävningar, 

översvämningar, eller himlafenomen.118 I andra fall var det smittsamma sjukdomar 

och missväxt som spritt sig.1191 ett av plakaten slogs det fast att man inte visste vilka 

straff som kunde komma; det kunde bli hunger, pest eller krig, allt vilade i Guds 

händer. Vad man visste var att Gud hade vässat sitt svärd, spänt sin båge och lagt i 

dödliga pilar.120 År 1666 fanns enligt plakatet till och med tecken på att Gud hotade 

hela jordens krets med straff och undergång. Det genomgående allvarligaste teck

net var dock de krigslågor som fanns utanför landets gränser och som mycket lätt 

skulle kunna sprida sig, om Gud ville det. 

Rustningarna i omkringliggande länder var en ständigt återkommande anled

ning till oro enligt periodens böndagsplakat.121 Vanligen var huvudbudskapet att 

man skulle be till Gud för att förskonas från krig, men 1673 framskymtade en mer 

offensiv tanke: "Söker vi seger emot våra fiender och illviljande, så är Herren vår 

starkhet, den folk under oss tvingar".122 

Även vid riksdagarna följdes kriget och freden åt i statsmaktens retorik. I pro

positionen från 1664 betonade förmyndarregeringen sin fredsvilja, men slog sedan 

fast att det var bäst att sätta sig i beredskap i tid. Annars kunde alla medel som 

"förre Sveriges konungar med samtliga ständernas svett och blod haver satt till 

rikets värn, försvar och trygghet" gå förlorade.123 Flera gånger under perioden un

derströks vikten av sämja stånden emellan: osämja på riksdagen skulle kunna upp

muntra landets fiender, enligt propositionerna.124 Efter redogörelsen av de goda 

relationerna till andra länder följde i propositionerna vanligen en uppräkning av 

hoten mot riket. Men det var endast 1664 som en mer konkret hotbild verkligen 

diskuterades och kriget syntes nära. Annars handlade hotbilden mer om de många 

olika krigslågor som brann, och vars vindriktning och spridning var oviss. Både vid 

riksdagen 1664 och 1672 beskrevs Osmanska riket som ett hot, trots att dess expan-

118 Böndagsplakaten 1671-03-14; 1673-03-12. Detta har också påvisats av Malmstedt (1994), 
s. 182-186. 

119 Böndagsplakaten 1668-03-14; 1670-03-26; 1671-03-14. 
120 Böndagsplakatet 1661-04-02. 
121 Böndagsplakaten 1662-04-16; 1664-03-19; 1665-03-22; 1666-03-09; 1668-03-14; 1670-

03-26; 1671-03-14; 1672-03-12; 1673-03-12; 1674-03-17. 
122 Böndagsplakatet 1673-03-12. 
1 2 3  SRAP9, s. 313-314. 
124 Propositionerna 1660 och 1664: SRAP8, s. 162-163; SRAP9, s. 314-315. 
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sion knappast påverkade Sverige i någon högre grad. Regeringens huvudbudskap 

var att den med alla till buds stående medel eftersträvade fred, och fredsviljan hos 

ständerna var än större. Krigsberedskapen utvisas också av själva riksdagsbesluten, 

utskrivningar beviljades under hela perioden, och dessutom krigsskatter i händelse 

av krig. Hur mycket regeringen än betygade sin fredsvilja betonade den hela tiden 

de faror och hot som riket var utsatt för.125 

Svenskarna är Guds utvalda folk 

Under hela stormaktstiden tycks föreställningen att svenskarna var Guds utvalda 

folk, det nya Israel, haft stor betydelse.126 Ett exempel på detta utkorelsemotiv från 

1600-talets första hälft kan hämtas från en krigspredikan av fältpredikanten, seder

mera biskopen, Johannes Botvidius: "I ären nu även så väl Guds folk som Israels 

barn på den tiden voro ... Så äre vi ock Guds Israel, de rätta israeliter".127 Nils Eke-

dahl har sett identifikationen med Israel som kärnan i en nationell myt som syftade 

till att skapa sammanhållning bland undersåtarna.128 Det har också påtalats hur 

jämförelserna med Israel kunde ge biblisk legitimitet till de svenska expansions

krigen.129 Det finns dock anledning att diskutera vad parallelliteten med Israel 

egentligen innebar för den samtida propagandan. I Gamla testamentet beskrivs, 

som jag tidigare diskuterat, hur israeliterna får Guds uppdrag att fördriva de andra 

folken från Kanaans land. Dessa passager skulle givetvis kunna användas för att 

rättfärdiga offensiva krig i Guds namn. Faktum är dock att denna del av det bibliska 

budskapet inte alls är framträdande i propagandan under min undersöknings

period.130 Tanken att Sverige i likhet med Israel är utvalt är närvarande i källmate

rialet, men den är ganska komplicerad, och identifikationen är ofta negativ snarare 

än positiv. Jämförelsen med Israel användes inte för att rättfärdiga anfall i mitt 

material, utan snarare som en tröst i eländet - Gud hade tidigare visat sitt utvalda 

folk nåd och kunde göra det igen. 

Tanken att Gud ingått ett förbund med Sverige omtalades bara i ett böndags-

125 Propositionerna 1660,1664,1668 och 1672: SRAP8, s. 155-163; SRAPy, s. 302-315; SRAP10, 
s. 479-493; SRAP11, s. 338-346. 

126 Se Kalm, s. 76-77, 152, 195; Lindroth, s. 86; Normann, s. 221; Ekedahl, passim; Ericsson, 
s. 125-128. 

127 Citerat i Kalm, s. 77. 
128 Ekedahl, s. 19. 
129 Lindroth, s. 86. 
130 Ett undantag utgörs av böndagstexterna från 1661 som behandlar hur Gud fördrivit fien

derna så att Israel kan inta sina förfäders land: 5 Mos 6 fr. v. 4 (O2 1661); 5 Mos 8:1-11 (H2 1661); 
5 Mos 8 fr. v. 12 (A2 1661). 
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plakat, och då hävdades att svenskarna genom sina synder brutit förbundet till 

Herren.131 Däremot lades ofta stor energi på att demonstrera att Gud visade Sverige 

större godhet än andra länder i Europa.1321661 års böndagsplakat inleddes exempel

vis med konstaterandet att Gud ofta straffade människornas synder med krig, 

hunger och smittsamma sjukdomar, men att han inte ville utrota dem, utan ge dem 

en chans att omvända sig. Gud hade visat mycket större godhet mot Sverige än 

invånarna förtjänat: han hade aldrig låtit kätteriet få insteg i landet, och trots att 

han givit Sverige krig med många fiender och ryckt bort kungen i hans bästa ålder 

hade han sedan givit fred och en god regering som utsetts i samförstånd av stän

derna. Allt detta måste slå både vänner och ovänner med häpnad.133 I böndags

plakatet från året därpå uppmanades befolkningen att lovprisa Gud "som oss alla 

sådan nåd gjort och bevisat haver, och prisa oss lycksalige ibland andra folk och 

nationer".134 Guds godhet mot Sverige yttrade sig alltså i att den rena läran predika

des, att man hade fred och en god regering.135 Med tanke på att plakatet ju var 

utfärdat av förmyndarregeringen är påståendet att Gud försett Sverige med en god 

regering intressant, men knappast förvånande. Tidigare hade det också framhävts 

att Gud gav sitt stöd åt Karl X Gustavs sak, och i 1659 års böndagsplakat betonades 

att Gud alltid visade sina utvalda nåd, och detta särskilt när nöden var som störst.136 

Under stora nordiska kriget betonade nära en femtedel av böndagstexterna 

Guds relation till sitt egendomsfolk, och även under perioden 1655-1680 var sådana 

texter vanliga.1371 flera av dessa texter hotade Gud Israel med olika straff: "Du jord, 

hör till: Se, jag vill låta komma en olycka över detta folk, nämligen deras förtjänta 

lön, att {eftersom] de icke akta på mina ord, och förkasta min lag".138 Men det fanns 

också texter där Gud lovade Israel hjälp mot fienderna: "Om mitt folk ville mig 

hörsamt vara, och Israel på mina vägar gå: så ville jag snart nederlägga deras fiender, 

och vända min hand emot deras motståndare".139 

131 Explicita referenser till ett förbund med Gud: böndagsplakatet 1676-03-15. 
132 Se t.ex. böndagsplakaten 1657-03-03; 1661-04-02; 1662-04-16; 1664-03-19; 1671-03-14; 

1675-03-29; 1677-02-24; 1679-02-18. 
133 Böndagsplakatet 1661-04-02. 
134 Böndagsplakatet 1662-04-16. 
135 Fler exempel på enighet i religionen: böndagsplakaten 1665-03-22; 1669-03-17; 1671-03-14. 
136 Gud har visat Sverige större godhet än andra: böndagsplakatet 1657-03-03; Gud har givit 

sitt stöd åt Karl X Gustavs sak: böndagsplakaten 1656-01-30 och 1659-04-09. 
137 Ericsson, s. 128. Under min undersökningsperiod rör det sig om 17 %, se ovan. 
138 Jer 6:19, användes vid Oi 1665. Ett axplock av andra texter där Gud hotar att straffa Israel: 

Jer 7:2-16 (Hi 1665); Hos 5 (O2 1665); Hos 13 fr. v. 4 (H2 1665); Jes 5:1-7 (Hi 1668); Arnos 7:1-6 
(Ai 1668); Hes 7:1-14 (H2 1668); 5 Mos 28:20 (Ai 1679). 

139 Ps 81 fr. v. 9 (Ai 1676). Se också 5 Mos 33 fr. v. 26 (Ai 1662). 
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Det viktigaste budskapet var att Gud hela tiden straffade Israel eller Sverige, 

men egentligen inte ville sitt folks fullständiga fördärv. När man trodde att hans 

hjälp var som längst bort kunde den vara som närmast.140 I en text från Tredje 

Mosebok beskrevs hur Gud visserligen skulle ödelägga landet och ge det till fien

derna, men inte överge sitt förbund med Israel.141 

En bärande tanke var alltså att Gud straffade människorna på grund av deras 

synder, men att han när det gällde det utvalda folket varnade först. De gudsstraff 

som Sveriges invånare var underkastade, under denna period främst krig, skulle 

alltså tolkas som en möjlighet att bättra sig. Om befolkningen bara ångrade sig i tid 

och ägnade sig åt bön och botgöring skulle straffen upphöra, men om människorna 

framhärdade i sitt syndande väntade undergången.142 All mänsklig handling var få

fäng, och det enda som kunde hjälpa mot krig, pest och hungersnöd var böner till 

Gud och ett bättre leverne.143 

I böner från perioden 1655-1680 framträder tydligt idén om Sverige som rike, 

folk och fädernesland.144 I en allmän bön från 1660-talet bad man till exempel till 

Gud att han genom sin försyn skulle "uppehålla och bevara vårt käre fädernes

land".145 Orden "det käre fäderneslandet" återkom i nästan samtliga böndags

plakat.146 Gemensamt för dessa texter var att de riktade sig just till rikets invånare, 

tanken var ju att undersåtarna skulle be till Gud om gemensamma angelägenheter. 

Ceremonierna verkade i sig själva alltså enande, vilket tidigare påpekats.147 Den 

gemenskap som byggdes upp i dessa sammanhang var dock framförallt en lidande

gemenskap. Folket var trots sitt speciella förbund med Gud syndigt, och straff var 

att vänta. Det positiva i identifikationen med Israel bestod i tanken att Gud egent

ligen inte ville straffa sitt folk, och att han var beredd på att lyssna till deras böner 

och avstyra plågorna. Trots att identifikationen på många sätt var negativ bidrog 

den ändå till att skapa en identitet: en identitet som hemsökt syndare. 

140 Böndagsplakaten 1677-02-24 och 1679-02-18. 
141 3 Mos fr. v. 39 (Ai 1661). 
142 Om att ångra sig i tid: böndagplakatet 1655-03-26; om att bot och bättring var den enda 

framkomliga vägen: böndagsplakaten 1657-03-03,1658-04-01 och 1659-04-09. 
143 Se t.ex. böndagsplakatet 1656-01-30. 
144 Se Een kort bööneform tiähnligh i thesse fahrlige tijder [u. o. ca 1656]; Almenneligbön för chris-

tenhetenes och thettarijketz wällfärd[..J [u. o. ca 1675-1678}, där det också talas om "folk och rike". 
145 O Herre alzmectige Gudh [...} [u. o. ca 1660-1670]. 
146 Se t.ex. böndagsplakaten 1655-1659. 
147 Arnoldsson, s. 11-12; Malmstedt (1994), s. 106. 
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Det bästa skyddet mot krig (näst Gud) är en god regent 

Det framhävdes ofta att krig och fred låg i Guds händer, och att mänsklig handling 

var fåfäng. Ändå var krigen under 1600-talet också tydligt kopplade till kunga

rollen. Gustav Vasa och hans söner hade legitimerat sitt maktinnehav med att de 

beskyddade befolkningen. När Erik XIV avsattes var ett av huvudargumenten att 

han inte lyckats beskydda undersåtarna.148 Drottning Kristina motiverade sin abdi-

kation med att riket behövde en regent som kunde "sätta sig till häst och fäkta [till 

rikets försvar], därtill en kvinnsperson är inkapabel."149 Detta säger något om hur 

central beskyddarrollen var för monarken. Tidens mest inflytelserika teolog, 

Hafenreffer, betonade också att det var kungens plikt att skydda undersåtarna.150 

1600-talets kungar behövde inte lika aktivt legitimera sitt maktinnehav genom att 

visa att de skyddade befolkningen, men idén om kungen som rikets försvarare be

stod, och var en viktig del också av den självbild Gustav III förmedlade till under

såtarna.151 

I den allmänna kyrkbönen bad man på 1660-talet för "vår allernådigste konung 

och riksarvfurste den du oss till huvud och försvar nådeligen givit och förordnat 

haver".1521 denna mening framkommer de två huvudpunkterna i synen på kungen: 

kungen var utsedd av Gud och skulle skydda fäderneslandet. I en bön från skånska 

kriget tackade man Gud för att man fått en rättvis överhet och bad honom att bistå 

och skydda Karl XI och se till att hans gärningar blev hans "folk och rike till be

skärm och hugnad".153 År 1678, alltså mitt under pågående krig, utkom också boken 

En trogen undersåthares böneplicht på det kungliga tryckeriet i Stockholm.154 På 250 

oktavsidor förklarade författaren Ludvig Isaksson Munthenius varför det var alla 

undersåtars plikt att be för kungen. Han dedicerade sin bok till Karl XI, och den 

kan läsas som ett långt rättfärdigande av kungamakten. Munthenius var präglad av 

krigstiden och beskrev både varför det var så bra att ha en kung i krigstider och 

varför det var en plikt att be för honom. Boken är intressant eftersom den så må

lande beskriver samhällshierarkin och undersåtarnas relation till kungen. Enligt 

författaren fanns bara två saker att göra när krig var för handen: att strida och att 

148 Grundberg, s. 128-129 
149 Citerat i Grundberg, s. 200. 
150 Hallenberg (2003), s. 26-27, 239; Harnesk, s. 66-67; Ericsson, s. 106-107. 
151 Mikael Alm, Kungsord i elfte timmen. Språk och självbild i det gustavianska enväldets legitimitets

kamp 1772-1809 (Stockholm 2002), s. 101-104. 
152 Een böön allmenneligen at bruka effterpredijkan [...] [u. o. ca 1660]. Se också Tigh lefwande alz-

mechtige och ewige Gudh [...} [u. o. 1681]. 
153 Almenneligbönför christenhetenes och thettarijketz wällfärd[...} fu. o. ca 1675-1678]. 
154 Ludvig Isaksson Munthenius, En trogen undersåthares böneplicht [...] (Stockholm 1678). 
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be.155 Ett rike som hade en tapper konung klarade sig bra mot fienderna, men om 

det gick dåligt i kriget var det inte kungens eller krigsmaktens fel, utan skulden var 

undersåtarnas som retat Gud med sina synder.156 

I de andra medierna framställdes kungens beskydd ofta på ett mer indirekt sätt. 

Enligt samtidens föreställningar var det regentens uppgift att upprätthålla den rätta 

religionen, att se till att det rådde inre ordning och att skydda från fiender. Böndags

plakat och propositioner var ofta formulerade just för att visa att regeringen skött 

sig på dessa punkter, och enigheten i religionen, den goda lagstiftningen och sämjan 

inom riket framhävdes. Ett av de tydligaste exemplen finns i 1659 års böndagsplakat: 

Emedan vi oss ock påminner, näst den nådige försorg vi drager både till att med vapen 
och tappert mod möta våra fiender, och deras skadliga attentater ifrån vårt rike och dess 
inbyggare manligen avvärja, såväl som till att handhava alla våra trogna undersåtar samt
liga och var och en i synnerhet vid lag och rätt, och dem uti alla andra deras timliga 
angelägenheter befordra och med gunst och hjälp bispringa, vårt höga och kungliga 
ämbete där uti bestå, att bära åhåga därom, hur den rätta gudstjänsten må uti vårt käre 
fädernesland med tillbörlig andakt och devotion bliva idkad och driven.157 

I denna text framställs kungens plikter just som att försvara landet, att upprätthålla lag 

och ordning och att se till att den rätta läran predikas i kyrkorna. Om kungen helt hade 

fullgjort sina plikter borde ju riket ha fred, men så var det inte så ofta. Istället 

framhävdes kungens fredsansträngningar så att ingen skulle betvivla hans ärliga 

avsikter. Under fredsperioden kunde man nöjt konstatera att man hade fred, men 

påståendet följdes alltid av en uppmålad hotbild och försäkrandet att regeringen 

ändå gjorde sitt bästa för att upprätthålla goda relationer till de potentiella fienderna. 

Att kungen eller förmyndarregeringen var avgörande för rikets försvar framkom 

alltså genom både böner, böndagsplakat och propositioner, men ingen större kraft 

lades ned på att sprida detta budskap, sannolikt för att denna ordning var så väl 

etablerad. Däremot tycks det ha varit vanligt att präster i sina predikningar framhöll 

kungens roll som beskyddare och vilken välsignelse det var att ha en god överhet. 

Det är undersåtarnas skyldighet att ställa upp i krigstid 

Efter sitt trontillträde gjorde Karl XI en resa i Sverige. På kyndelsmässodagen 1673 

var han i Mora och hörde Andreas Nohr-Moraeus predika.158 Dagens text var Lukas 

155 Munthenius, s. no. 
156 Munthenius, s. 114. 
157 Böndagsplakatet 1659-04-09. 
158 Predikan finns tryckt: Andreas Erici Nohr-Moraeus, Gudzfruchtan och konungensähra [...] 

(Västerås 1673). 

IOI 
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2:22-33, och Nohr-Moraeus predikade om att församlingen skulle prisa den besö

kande kungen på samma sätt som Simon prisade Jesus när han för första gången 

besökte Jerusalems tempel. Moraprästens huvudbudskap var att man skulle vörda 

och lyda konungen och ge honom vad han bad om: om han begärde skatt så skulle 

man betala skatt, och om han begärde soldater så skulle man ge sig ut i kriget. Vid 

ett par tillfällen återkom Nohr-Moraeus till plikten att ställa upp i krig: 

Låna när så omtränger [behövs] och uti krigstider, konungen dina armar, att våga, med 
och för Hans Majestät och för fäderneslandet, liv och blod, och låt se, att uti dina armar 
sitter den gamla, rätta och ärliga Dalekarlsmakt och manlighet.159 

Det var alltså inte bara en plikt att ställa upp i kriget, det var också ett sätt att visa 

att man var en äkta manlig och stark dalkarl. Karl XI gjorde sitt besök i Dalarna i 

fredstid. Ändå handlade flera passager i predikan om krig, och inte minst om 

undersåtarnas plikter i en krigssituation. 

I sina trohetseder till kungen lovade undersåtarna att hjälpa kungen med rikets 

försvar, och denna plikt var sannolikt väl förankrad i befolkningens medvetande.100 

Undersåtarnas plikter framhävdes inte särskilt ofta i den långsiktiga propagandan, 

men lydnadsplikten var underförstådd. Som tidigare påtalats stod här en politisk 

uppfattning, där undersåtarna hade rätt att säga nej till pålagor av olika slag, mot en 

religiös uppfattning där det betonades att överheten var utsedd av Gud och skulle 

åtlydas. 11676 års böndagsplakat beskrevs till exempel att det förbund som Sveriges 

folk ingått med Herren också innebar trohetsplikt mot Gud, kungen och fädernes

landet.161 Denna föreställning om plikten mot kungen och fäderneslandet som ett 

gudomligt bud var karakteristisk för den karolinska tiden.102 

Under 1600-talet skärptes kraven på att befolkningen skulle kunna Luthers lilla 

katekes, och man började hålla husförhör och upprätta husförhörs- och katekismi-

längder.103 Detta innebar också att hustavlan stärkte sin ställning. Forskare har på

talat att kunskaperna om hustavlan inte var så stora som man trott, och att ingen

ting tyder på att människor visade överheten så stor respekt som hustavlan 

stadgade.164 Jag anser ändå att det finns god anledning att tro att det hierarkiska 

159 Nohr-Moraeus, opaginerad. 
160 Se kapitel 1. 
161 Böndagsplakatet 1676-03-15. 
162 Ekedahl, s. 16. 
163 Sandin, s. 47-50. 
164 Kritik har riktats mot Pleijel (1951), se Peter Aronsson, "Hustavlans värld - folklig menta

litet eller överhetens utopi?"och Daniel Lindmark, "Hustavlan i folkundervisningen", båda i 
Christer Ahlberger och Göran Malms tedt (red.), Västsvensk fromhet. Jämförande studier av väst
svensk religiositet under fyra sekler (Göteborg 1993), s. 35-36 resp. 72. Tilläggas bör dock att Lind
mark i sin artikel inte har undersökt några husförhörslängder från 1600-talet. 
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synsätt som hustavlan stod för fick stor spridning, både genom katekesen och på 

annat sätt.165 Som tidigare redovisats var bönerna strikt hierarkiskt uppbyggda, och 

dessutom hölls predikningar om lydnadsplikten mot överheten.166 Att ett hier

arkiskt synsätt präglade samhället framgår också av den ständigt återkommande 

kroppsmetaforen: kungen var samhällets huvud och styrde medan de övriga sam

hällsmedlemmarna utgjorde kroppens andra delar.167 Tanken var att de olika sam

hällsklasserna kompletterade varandra; utan fötter kunde kroppen inte gå - men 

samtidigt fanns en tydlig hierarki - huvudet stod ju för kroppens förnuft och sågs 

som hemvisten för den rationella delen av själen.168 En annan vanlig tankemodell 

var samhället som hushåll och överheten som husfader.169 

En bärande tanke var att undersåtarnas bidrag i form av skatter och soldater var 

en förutsättning för att kungen skulle kunna sköta sina åtaganden. Vid höst

riksdagen 1660 berömde också förmyndarregeringen ständerna för deras lojalitet: 

Rikets ständer som i förbemälte riksdag förnumme uti vad farlighet riket svävade och 
med hur stora fiender det var belagt, äre storligen att berömma, att de oaktandes allt 
besvär som dem eljest överhängde, haver som gode patrioter framför allt presterat den 
kärlek, som de voro dess fädernesland skyldige, lovandes Hans Saliga Kungl. Maj:t vid 
dess livstid att vilja kontribuera allt det till rikets försvar och upprätthållande, som de uti 
sina krafter och förmåga kunde komma till väga.170 

Citatet är talande, och typiskt för tiden. Undersåtarna får visserligen inledningsvis 

beröm för att de ställt upp, men det betonas också att det var deras skyldighet. I 

likhet med föreställningen om kungen som beskyddare var idén om undersåtarnas 

plikter i krigstid en viktig ideologisk grundval för 1600-talets samhälle. I den lång

siktiga propagandan framgick detta budskap, men det spelade en ganska undan

skymd roll i relation till föreställningarna om människornas synd och de hotande 

fienderna. Jag tolkar det som att dessa föreställningar var så väl etablerade att de 

inte behövde diskuteras på samma sätt. Att de var närvarande i tidens tankevärld 

visas av den stora roll de spelade i den direkta propagandan. 

165 Flera forskare har också på senare tid betonat hustavlans inflytande: Larsson (1999), s. 23; 
Bergström, s. 22-26; Sandin, s. 50-53. Se också Normann, s. 5-10. 

166 Kalm, s. 183-185, 201-205. 
167 Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden 

(Stockholm 1989), s. 25-33. 
168 Leif Runefelt, Hushållningens dygder. Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande un

der svensk stormaktstid {Stockholm 2001), s. 51-52, och där anvisad litteratur, samt s. 119-128. 
169 Runefelt, s. 125-127. 
170 SRAP8, s. 165 (relation om fäderneslandets tillstånd). 
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Böndagspredikningar - några exempel 

Predikan var ju det viktigaste inslaget i den lutherska gudstjänsten och tycks ha vär

derats högt också av kyrkobesökarna.171 Detta var förmodligen skälet till att staten 

deltog så aktivt i utväljandet av böndagstexter. Men hur predikade prästerna om 

predikotexterna? Eftersom varje präst fritt utformade sin predikan går detta inte 

att veta, men en undersökning av ett antal predikningar kan ändå ge en inblick i hur 

de kunde utformas. Jag har undersökt nitton tryckta böndagspredikningar av sex 

olika präster. Prästerna höll sina predikningar i olika delar i landet, för såväl högre-

ståndsmiljöer som vanliga allmoge församlingar. Det finns två representativitets

problem med tryckta predikningar: dels frågan om de motsvarar den verkliga predi

kan, dels frågan hur representativa de är i förhållande till prästernas predikningar i 

allmänhet.172 Från mitt begränsade källmaterial går det inte att dra generella slutsat

ser om innehållet i böndagspredikningarna i Sverige, men predikningarna kan ge en 

antydan om vilka tillvägagångssätt och budskap som var vanliga. De intressantaste 

frågorna är hur noga prästerna höll sig till de utvalda texterna och om predikninga

rna anslöt till den långsiktiga propagandans budskap. 

Det kan genast sägas att alla nitton predikningar bestod av närläsningar av de 

anvisade böndagstexterna.173 De ovan diskuterade budskapen var också genom

gående inslag i predikningarna. I flera av predikningarna uppmanades också under

såtarna att ha tålamod och sätta sin lit till Gud i nödens stund. I predikningarna 

kopplades vanligen det bibliska exemplet till den samtida situationen i Sverige. 

I sina nio böndagspredikningar talade Karl X Gustavs systers hovpredikant, 

Johannes Laurentius Preuss, mycket om teman som känns igen från böndagsplaka

ten: om att ångra sina synder och omvända sig för att stilla Guds vrede, om Guds 

godhet i kontrast till människans ondska och om vikten att be till Gud.174 Nämnas 

bör också att en av predikningarna behandlade hustavlan.175 Preuss återkom flera 

gånger till att endast Gud kunde bestämma över krig och fred. Han menade att det 

171 Malmstedt (2002), s. 131-133. 
172 Per-Johan Ödman, Konformismens triumf Utvecklingslinjer i svensk i6oo-talspedagogik (Stock

holm 1987), s. 81. 
173 Som nämnts ovan tycks dock avvikelser ha förekommit. 
174 Johannis Laurentius Preuss (Preutz) (ca 1630-1692). Preuss gick gymnasiet i Linköping 

och anställdes som hovpredikant till Maria Eufrosyne. Han blev kyrkoherde i Pedersöre i 
Finland 1662. Arne Westén, Svenska Kongl. Hofclericiets historia 2 1654-1718 (Stockholm 1801), 
s. 312-313. Om omvändelse: se Preuss: Ai 1659; A2 1659. Guds godhet och människornas onds
ka: Preuss, O3 1659. Vikten av att be: Preuss, H2 1659; H3 1659. 

175 Preuss, H2 1659. 
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var en vanlig föreställning bland människorna att krigen startades av olika potenta

ter för att de var tillräckligt starka, eller för att de var äregiriga. Detta var helt 

felaktigt, menade han; det var Gud som uppväckte en potentat mot en annan, det 

var Gud som gav framgång och motgång, och det var Gud som avslutade kriget.176 

Det var synden som var orsaken till kriget. Många undrar, inledde Preuss sin första 

predikan, varför Gud så ofta straffat israeliterna med "hårda krig".177 Enligt honom 

berodde det på att judarna så fort de haft fred och välstånd blivit högmodiga fros-

sare och drinkare och struntat i sin gud. Parallellen med Sverige gav här sig själv. 

Preuss gick som längst i sin uppläxning av syndarna under den andra böndagen: 

Du onda, arga och oförsonliga människa, du är som med dina synder ökar överhetens 
fiender, ni ogudaktiga, högfärdiga, obarmhärtiga, Guds ords och råds föraktare: ni äro 
som inveckla vår nådigaste konung i alla dessa gruvliga besvär.1 8 

Enligt Preuss var det syndarna som givit hunger och som gjort att "redliga lands

män" stupade för svärdet.179 Här lades på ett ovanligt explicit sätt hela skuldbördan 

för kriget i den hemmavarande befolkningens händer, medan Karl X Gustav där

emot framställdes som ett offer i sammanhanget. 

De andra prästerna framhävde också att människornas synder var orsaken till 

krigen.1801 tre böndagspredikningar från 1677 ställde en predikant i Strängnäs dom

kyrka, Ericus Jonae Bodinus, synden i fokus.1811 en ottesångspredikan förmanades 

församlingen: 

Således bliva alla ogudaktiga uti vårt k. fädernesland nu förmanade, så att till dem nu 
uppå denna vår bättringsdag säges: församla er och kom hit ni obehagliga folk, förr än 
domen utgår, så att ni om dagen bortrycks såsom ett stoft, för än Herrens grymma vrede 
över er kommer.182 

Enligt Preuss var det alltså Gud som uppväckt fienderna, och deras uppsåt var att 

ödelägga landet. Dessa fiender var "mäktiga, visa och förslagna på det ont är".183 

176 Preuss, s. 10-12,33. 
177 Preuss, s. 7. 
178 Preuss, s. 100. 
179 Preuss, s. 100. 
180 Olaus Jonae Hosselius, Om tacksäyelse til Herren Gudh [...} (Uppsala 1660), s. 10-11 (min 

numrering); Olao Magni Arenius, Twenne böndagppredikjkningar (Stockholm 1679), s. 12, 
47-49 (min numrering). 

181 Ericus Jonae Bodinus, Treekortepredijkningar {...} (Strängnäs 1677), s. 5, 8-12,16-19, 2&, 42-
43 (min numrering). 

182 Bodinus, s. 2-3. 
183 Preuss, s. 21-22. Se också s. 88. 
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Även i flera av de andra predikningarna fanns beskrivningar av onda fiender.184 

Kyrkoherden i Istorp bad i en predikan från 1658 Gud att "slå ned påvens och tur

kens mord".185 

Större delen av de tryckta böndagspredikningarna som jag har funnit hölls i 

krigstid, men tre av dem hölls av Olof Swensson Lemwijk under fredsåret 1674. 

Ingen av de utvalda texterna handlade om krig, men ändå var det ett tema som flera 

gånger återkom i predikningarna, även om det på intet sätt stod i fokus. Än hand

lade det om hur Israel besegrat sju fiender med Guds hjälp, än förebådades att 

Israel/Sverige skulle uppfräta sina motståndare och krossa deras ben.186 Lemwijk 

jämförde gärna Sverige med Israel, och längst gick han i den första predikan, där 

parallelliteten mot slutet hade blivit total. I denna dags bibeltext, Jesaja 44:21-26, 

talade Gud till både Jakob och Israel (som ju är samma person), och detta utgjorde 

utgångspunkten för Lemwijks predikan. Han förklarade att Gud först kallat man

nen Jakob och sedan Israel för att påminna om att förfäderna var hedningar. Gud 

uppmanade alltså Israel att tänka på sin historia, och Lemwijk uppmanade i sin tur 

Sverige att tänka på sin historia.187 Här började ett jämförande av Sverige och Israel 

som under predikan utvecklades så att Sverige och Israel blev helt utbytbara. 

Lemwijk påminde församlingen om hur det var förr då man var tvungen att ta ner 

kyrkklockorna för att betala Lübeck. Sedan uppmanade han församlingen att tänka 

på den nuvarande situationen: ett härligt ljus lyste i religionen, härliga regenter och 

kloka herrar hade styrt och genom den allsmäktiges svärd hade många landskap och 

herredömen underkuvats. 

Huru Herren haver gjort havens vilda floder till bro för dig; huru han haver satt dina 
fiender som ett hjul, och låtit dem bortflyga som agnar för vädret. Huru det nu icke 
höres orätt uti dig eller skada och fördärv uti dina gränser. Huru din stad är som Gilead 
Libanons huvud, så dina portar heta lov och dina murar salighet.188 

Dessa kontraster mellan förr och nu var det tema som bar predikan framåt. Jäm

förelsen utmynnade i en uppmaning att prisa Gud eftersom all denna framgång var 

hans förtjänst. Men de historiska parallellerna gav också Lemwijk tillfälle att göra 

ytterst politiska jämförelser. Israels historia jämfördes med tiden då Sverige var under 

184 Om de "ondas mordsvärd": Hosselius, s. 7. Om "fiendernas onda anslag": Christophorus 
Erici Carolstadius, Militia christiana eller een kort och eenfaldigh förklaring [...] (Göteborg 1659), s. 
26 (min numrering). Se även Bodinus, s. 44-45. 

185 Carolstadius, s. 26-27. 
186 Olof Swensson Lemwijk, Sweriges devotion: eller betrachteter och förklaring {...} (Stockholm 

1674), s- 33 och 40. 
187 Lemwijk, s. 29-31. 
188 Lemwijk, s. 30. 
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det danska oket: "Och när du Jacob tänker allenast på huru ditt tillstånd var under det 

Danska ok uti Margaretas tid vars ordspråk var detta: Sverige skall oss föda, Norge 

skall oss kläda, i Danmark vill vi ståta".189 När Lemwijk kom fram till Kristian Ty

rann hade parallelliteten med Israel blivit total: hans regeringstid beskrevs som den 

tid då Jerusalems gator flöt med blod och de oskyldiga avrättades med tyranniska 

svärd. I slutet av predikan kunde därför Lemwijk vända sig till församlingen med 

orden "Tänk där uppåjacob och Israel" och utveckla plikten att vara underdånig och 

tacksam gentemot Gud.190 Därefter uppmanades församlingen att tänka med tack

samhet på regeringen, som näst Guds försyn sett till att det varit fred så länge.191 

Även i den tredje predikan påtalades Guds välgärningar mot Sverige/Israel: 

"Tänk huru Herren haver utvidgat dina gränser, höjt ditt huvud över dina fiender, 

och gjort dig ett härligt namn över hela världen".192 I Sverige skulle man inte vara 

otacksam som israeliterna varit, utan prisa och frukta Gud. För om man gjorde det 

skulle man vara välsignad och få goda skördar och framgång mot fienden.193 

Även Hosselius framhävde i sin böndagspredikan hur väl Gud behandlat 

Sverige. Han påtalade att det gått Israel väl så länge de hade haft kungar från sitt 

eget folk, men att det sedan gått illa. Sverige hade därvidlag stor anledning till tack

samhet, eftersom Gud givit "stora och mäktiga regenter, och härliga potentater och 

även av vårt eget käre fäderneslands och Sveriges rikes konungsliga familj".194 

Hosselius påtalade att Gud skyddat Sverige på samma sätt som han skyddat Israels 

barn. Som en extra ynnest betonade han att man hade en bra krigsmakt där många 

var av "det svenska blodet".195 Förr hade man haft officerare av "främmande natio

ner", men nu innehades tjänsterna av redliga svenska män.196 

Men i flera av böndagspredikningarna var identifikationen med Israel negativ. 

Preuss använde judarna som ett varnande exempel vilka ställdes i kontrast till de 

kristna - eftersom Gud spritt sitt folk över jorden. Gud frälste judarna från slaveri, 

men frälste de kristna från synden genom Kristus; han gav judarna ett land av mjölk 

och honung, men han gav de kristna tillträde till det eviga riket.197 Arenius predi

kade den tredje böndagen 1678 om Israels stora synder och Guds väntade straff.198 

189 Lemwijk, s. 35. 
190 Lemwijk, s. 42. 
191 Lemwijk, s. 42. 
192 Lemwijk, s. 151. 
193 Lemwijk, s. 154-158. 
194 Hosselius, s. 7. 
195 Hosselius, s. 22. 
196 Hosselius, s. 22. 
197 Preuss, s. 4-6. 
198 Arenius, s. 13, 27. 
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Han betonade dock att Gud hade tålamod med Sverige på samma sätt som han haft 

tålamod med Israel.1" Bodinus predikade också om att judarna var orsaken till sitt 

eget fördärv.200 

Ett genomgående drag i böndagspredikningarna som bör framhävas är att 

predikanterna ofta hänvisade till fäderneslandet, vanligen med tillägget "det 

käre".201 Här fanns alltså en genomgående patriotisk ton. 

Flera av predikanterna uppehöll sig vid kungens situation. Preuss jämförde Karl 

X Gustavs situation med Josafats, under vars regeringstid Gud hade uppväckt en 

rad olika fiender för att ödelägga Israels städer.202 Karl X Gustav hade enligt både 

Preuss och Carolstadius anledning att som David i Psaltarens tredje psalm utbrista: 

"Ack Herre, hur många är mina fiender".203 Hosselius uppehöll sig vid Karl X 

Gustavs framgångar, som tolkades som ett särskilt nådetecken. Han beskrev hur 

kungen hade "mycket mer kunnat uträtta emot våra fiender, i en kort tid, än andra 

uti långan tid".2°4 

Flera av böndagspredikningarna innehöll uppmaningar till undersåtarna att be 

för kungen.205 Lemwijk utvecklade Paulus förmaning att be för kungar och överhet, 

och gav flera exempel på hur bönen hjälpte i krig och inför strid med fienderna.206 

Om det gick kungen illa skulle det gå undersåten ännu sämre, och därför fanns stora 

skäl att be för kungen. Bland annat skulle man be för att Gud måtte låta kungens 

fiender förskräckas som kvinnor och att han skulle slå sönder ryggarna på dem som 

satte sig upp mot honom och hatade honom.207 

Undergången skymtade alltså flera gånger i predikningarna, men Preuss under

strök att Gud alltid varnade innan han sände det slutgiltiga straffet. Detta exempli

fierades med Noa, Sodom och Gomorra och profeternas varningar till Jerusalem. 

Preuss menade också att ju större nöden var, desto närmare var Guds hjälp. Men om 

människorna inte bättrade sig, väntade undergången.208 Huvudbudskapen i bön-

199 Arenius, s. 39-40. 
200 Bodinus, s. 13. 
201 Hosselius, s. 7, 22; Carolstadius, s. 28; Arenius, s. 47-49; Bodinus, s. 2, 6-7, 16, 44, 49; 

Preuss, s. 18, 22, 59, 88; Lemwijk, s. 4-5. 
202 Preuss, s. 20. 
203 Preuss, s. 21; Carolstadius, s. 8. I Carolstadius fall är det inte konstigt eftersom Ps 3 var 

dagens predikotext. 
204 Hosselius, s. 7. 
205 Se Hosselius, s. 24; Carolstadius, s. 29-30. 
206 Texten var hämtad från Tim 2:1-3. 
207 Israeliterna bad innan de stred, och excellerade mer i bön än i strid, Lemwijk, s. 73. När 

man ber kan man inte skadas av motgång eller fiender, s. 76. Bönen är den kraft som skingrar 
alla den kristna kyrkans fiender, s. 97. 

208 Preuss, s. 29, 40. 
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dagspredikningarna under krigstid var att man inte skulle förtvivla utan ha tålamod 

och sätta lit till Gud, för när nöden var som störst var också hjälpen som närmast.209 

Slutsatser 

För en makthavare som vill genomdriva sin vilja är det, som Walter Korpi konstate

rat, bra att investera maktresurserna i institutioner och ideologispridning. Den ex

panderande svenska staten var på 1600-talet i behov av undersåtarnas resurser, både 

för rikets försvar och för offensiv krigföring. Spridandet av långsiktig propaganda 

som förklarade dessa krig och den roll undersåtarna själva hade att spela kunde 

underlätta maktutövningen. Detta kapitel har visat att det under hela stormakts

tiden spreds budskap till undersåtarna som förklarade kriget som samhällsföre

teelse. Hypotesen som ställdes inledningsvis har kunnat verifieras: krigspropaganda 

spreds till befolkningen även i fredstid. Undersökningen har kunnat bekräfta att 

budskap som forskare som Ingvar Kalm, Peter Ericsson och Nils Ekedahl observe

rat under andra perioder av stormaktstiden också var framträdande 1655-1680, det 

vill säga att det rör sig om verkligt långsiktig propaganda. En närläsning av propa

gandan och Gamla testamentet har visat hur religiöst präglad bilden av fienden var. 

Undersökningen har också uppenbarat att identifikationen med Israel ofta var ne

gativ snarare än positiv. Men vad betydde budskapen och vad hade de för politisk 

funktion? 

Under hela 1600- och början av 1700-talet spreds via böner, böndagsplakat och 

böndagspredikningar uppfattningen att människan var syndig och att det var syn

den som var orsaken till krigen. Detta budskap var i grunden religiöst och utgick 

ifrån Gamla testamentet, men det var också mycket funktionellt. Det var ett sätt 

att förklara alla krig oavsett övriga omständigheter, och det var ett sätt att avpoliti

sera kriget. Dessutom förlades skulden för krigen på detta sätt till undersåtarna 

själva; det var ju de som genom sina synder ådragit sig detta gudsstraff. Eftersom 

befolkningen själv var skuld till krigen fanns det än större skäl att begära att de 

skulle bidra till det. Det bör betonas att man i detta lutheranska land gång på gång 

påpekade att människornas syndiga leverne medförde straff, och att de därför var 

tvungna att bättra sig. I böndagsplakaten sades ofta att utgången av kriget stod i 

Guds händer och att freden var beroende av om människorna lyckades blidka hans 

209 Preuss, s. 33-34; Carolstadius, s. 3,14-15, 26; Hosselius, s. 8; Arenius, s. 63; Bodinus, s. 21-

23,46. 
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vrede. Samtidigt krävdes gång på gång betydligt konkretare insatser i form av pengar 

och soldater av befolkningen. Inkoherensen mellan dessa budskap tycks inte ha 

utgjort något problem för samtidens människor. 

Det andra av den långsiktiga propagandans budskap gick ut på att fienderna var 

evigt onda. Sveriges fiender var alla modellerade på fienderna i Gamla testamentet, 

som framställdes som onda och hatiska och som egentligen bara var redskap för 

Gud när han ville straffa sitt folk. Tidigare forskning har i ringa grad uppmärksam

mat konsekvenserna av att beskrivningarna av de svenska fienderna var hämtade 

från Bibeln. Föreställningen att rikets fiender var oföränderligt onda och drevs av 

en vilja till Sveriges undergång avpolitiserade kriget ytterligare. På detta sätt 

avhumaniserades fienderna, vare sig det rörde sig om katolikerna, osmanerna eller 

"hemliga" fiender, och gjordes mystiska och obegripliga. Detta tydliggjorde också 

att fienderna inte gick att förhandla med, eftersom de var opålitliga och inte drevs 

av några rationella mål. Tanken att fienderna var konstant onda förstärkte också 

känslan av Sveriges sårbarhet och föreställningen att landet var i ständig fara. 

Idéerna om kriget som syndastraff och fienderna som evigt onda ledde fram till 

det tredje budskapet: krig hotade alltid. Undersökningen har visat att staten stän

digt refererade till hotande krig, i såväl freds- som krigstid. På detta vis fanns en 

ständig mental beredskap för krig, som minskade behovet av förklaringar när krig 

väl utbröt. Hotbilden innebar också ett stärkande av den nationella identiteten, 

eftersom det i propagandan alltid framhävdes att det var Sveriges folk och rike som 

fienderna var ute efter. Hoten kunde skapa en vi-känsla och dessutom stärka 

regenternas legitimitet, eftersom en av deras viktigaste uppgifter var att beskydda 

befolkningen. Behovet av beskydd fanns ju bara om krig verkligen hotade, och en

ligt den långsiktiga propagandan var detta också fallet. 

En annan viktig tanke som förmedlades till Sveriges invånare under hela stor

maktstiden var att de i likhet med israeliterna var Guds utvalda folk. Denna idé var 

långtifrån unik för Sverige, men den tycks ha spelat olika roller i olika länder. I 

England var det oppositionen som drog nytta av den genom att hävda att Charles I:s 

agerande kunde göra att Gud tog sin nåd från riket.210 Det var inte förrän efter den 

ärorika revolutionen 1689 som den nya kungafamiljen lyckades använda religionen 

och utkorelsemotivet för att skapa uppslutning kring sin politik. Under 1700-talet 

blev sedan myten om Storbritannien som en protestantisk och särskilt utvald na

tion avgörande för att skapa en nationell identitet.2" I det religiöst enhetliga Sverige 

kunde utkorelsemotivet användas under hela stormaktstiden, men min studie har 

210 Hill, s. 79-108,253-331. 

211 Colley, s. 11-54. 

IIO 
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visat att identifikationen var komplicerad. Parallelliteten till Israel användes bara i 

undantagsfall för att legitimera anfallskrig eller för att höja den nationella självkäns

lan. Det handlade istället om en identifikation med det hemsökta och plågade Is

rael, ett slags lidandegemenskap genom århundradena. Gud straffade Sverige precis 

som han en gång hade straffat Israel. Trösten låg i att andra länder, som inte var 

utvalda, hade det ännu värre - vilket gärna framhävdes i tidens böndagsplakat - och 

att Gud visade sitt folk nåd. Trots att allting kunde te sig hopplöst skulle man sätta 

sin tro till Gud, som hjälpte i förtvivlans stund. Även om man hade kunnat vänta sig 

ett mer chauvinistiskt budskap och fler hänvisningar till de tillfällen då Gud upp

höjde Israel och gav segrar, bör lidandegemenskapen med Israel ha varit ett mer 

verkningsfullt budskap. Faktum är ju att Sveriges expansion på kontinenten för de 

allra flesta av undersåtarna var både svårgripbar och långt borta. Vad som däremot 

märktes var skatterna, skjutsningarna och frånvaron av de män som aldrig återvänt 

från kriget. Sveriges undersåtar behövde hjälp att förstå sitt elände, inte kungens 

framgångar. Idén om kriget som syndastraff och Sverige som ett modernt Israel gav 

förklaringen. 

Att kungen skulle beskydda undersåtarna, och att dessa senare skulle ställa upp 

i händelse av krig, var både lagstadgat och allmänt accepterat. Dessa budskap före

kom också i den långsiktiga propagandan under stormaktstiden, men var inte lika 

framträdande som de ovannämnda budskapen. De var viktiga delar av den direkta 

propagandan, men tydligen tillräckligt etablerade för att man inte skulle behöva 

påminna om dem särskilt ofta. 

Denna undersökning har tillsammans med tidigare forskning visat att staten 

med hjälp av böner, böndagsplakat, böndagstexter och riksdagsmaterial under hela 

stormaktstiden spred samma budskap för att förklara kriget som samhällsförete

else. Det bör dock understrykas att intensiteten i propagandan ökade under krigs

tid, och att vissa skillnader kan noteras över tid. I början av perioden var fienderna 

oftare katoliker och mot slutet osmaner, men generellt sett var de oidentifierade, 

hemligt onda fienderna de viktigaste. De utgjorde ett namnlöst och ständigt hot. 

Det förefaller också som att det under trettioåriga kriget var vanligare att krigen 

legitimerades med hjälp av parallelliteten till Israel än det var under senare delen av 

1600-talet. Under den karolinska tiden stred man inte längre mot påven, och krigen 

sågs som syndastraff snarare än som rättmätiga vägar att uppfylla Guds vilja. I 

böndagsplakaten från Karl XI:s tid markerades en större distans mellan kung och 

undersåtar än som varit fallet i tidigare böndagsplakat. Flera av böndagstexterna var 

också utvalda för att kommentera dagsaktuella händelser, som krig med Danmark 

eller erövrande av fiendeland. Det var också så att budskapen om krigen intensifie

rades under krigstid. Föreställningarna om människans synd och de evigt onda fien-
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derna ledde till slutsatsen att krig ständigt hotade och att det gällde att alltid vara 

beredd. Samma slutsats kunde man komma fram till om man tittade på den europe

iska kartan och höll sig å jour med det tidigmoderna maktspelet. Men det bör 

understrykas att den latenta hotbilden förklarades utifrån religiösa föreställningar, 

inte politiska. 

Den långsiktiga propagandans argument kan sammanföras till följande kedja: 

1. Människan kommer alltid att synda och fienden är evigt ond. 

2. Det kommer alltid att finnas krig. 

3. Det bästa skyddet mot krig (näst Gud) är en god regent. 

4. För att kunna skydda landet behöver regenten undersåtarnas stöd i form av 

skatter och utskrivningar. 

Dessa budskap hade också motsvarigheter i den direkta propagandan, som kommer 

att diskuteras mer utförligt i kapitel nio. När krig bröt ut och befolkningen skulle 

mobiliseras krävdes emellertid också andra argument. Den direkta krigspropa

gandan bedrevs i fyra faser där staten först förklarade varför krig brutit ut, sedan 

mobiliserade befolkningen, därefter försökte upprätthålla moralen genom informa

tion och slutligen förklarade varför det blivit fred. I dessa faser var idéerna om 

människans synd, fiendens ondska och kungen som beskyddare centrala, men de 

kompletterades också med andra argument. När Sverige stod som anfallare räckte 

det inte med att hänvisa till befolkningens synder. I nästa kapitel undersöks den 

direkta propagandans första fas, och hur staten tog sig an den grannlaga uppgiften 

att förklara de svenska anfallen på Polen 1655 och på Danmark 1658. 



KAPITEL 4 

Att förklara krigets utbrott 1655 och 1658 

UNGENS UPPGIFT VAR enligt samtida religiösa och politiska föreställningar 

att skydda befolkningen från krig, men under stormaktstiden stod Sverige 

ofta som anfallare. Den direkta propagandans första fas gick ut på att förklara för 

befolkningen varför krig brutit ut. Krigen tolkades som tidigare diskuterats med 

utgångspunkt i invånarnas synder, men denna förklaring var inte särskilt mobilise

rande och inte helt trovärdig vid anfallskrig. Staten var därför tvungen att även 

använda en annan vokabulär. Eftersom det var riksdagen som fattade beslut om 

utskrivningar var denna institution ofta det viktigaste forumet för förklaringar av 

nya krig, och så var fallet också inför anfallet på Polen 1655. När Karl X Gustav och 

hans rådgivare sommaren 1658 beslutade att anfalla Danmark på nytt sammankalla

des dock ingen riksdag, utan förklaringen fick spridas på annat sätt. 

Under 1600-talet pågick en intellektuell diskussion om vilka krig som var rätt

färdiga, i vilken skolastikernas moraliska regler stod mot humanisternas pragma

tism. I Sveriges internationella propaganda inför inträdet i trettioåriga kriget an

vändes inga argument om preventivkrig, vilket har tolkats som att den humanis

tiska doktrinen ännu inte hade slagit igenom i ledande kretsar.1 Samtidigt vet vi att 

Gustav II Adolf inför ständerna upprepade gånger använde just preventivkrigets 

argument: det var bättre att förekomma än att förekommas.2 Hur förklarades an

fallskrig i den direkta propagandan? Vilken roll spelade riksdagen som institution 

för att förklara och legitimera kriget, och vilka medier fanns att tillgå när riksdagen 

inte utnyttjades? I vilken mån påverkade idéerna om det rättfärdiga kriget de krigs

förklaringar som delgavs den svenska befolkningen 1655 och 1658? Dessa frågor 

kommer att besvaras i detta kapitel. 

1 Piirimäe, s. 512, 522-523. 
2 Arnoldsson, s. 9,13-15,31. 
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Argument för anfall vid decemberrådslagen 1654 

Den 8 december 1654 samlades rådet för att på kungens uppdrag diskutera krig. 

Trots denna uppenbara avsikt påpekade rikskanslern Erik Oxenstierna gång på gång 

att uppgiften inte var att besluta om krig utan att diskutera vilken som för närva

rande var den farligaste fienden och om man borde rusta för ett eventuellt krig.3 

Alternativen var Sveriges traditionella fiender Ryssland, Danmark och Polen. Av 

dessa tre länder var det åtminstone ett som vid första påsynen inte verkade särskilt 

farligt. Polen-Litauen (som var i realunion under en gemensamt vald kung) skakades 

nämligen vid denna tid av både uppror och krig. Sommaren 1654 hade kosackernas 

ledare Khmelnytskyi slutit förbund med den ryske tsaren Aleksej, och snart började 

ryska trupper besätta Litauen.4 Vid tiden för rådets diskussioner fick rådsherrarna 

veta att den litauiska nyckelstaden Smolensk fallit till ryssarna, och att landet där

med låg öppet för invasion. Mellan Sverige och Polen rådde vid Karl X Gustavs 

trontillträde det vapenstillestånd som underskrivits i Altmark 1629 och förlängts i 

Stuhmsdorf 1635 och som skulle gälla fram till 1661, men relationen var inte särskilt 

vänskaplig.5 Intressemotsättningarna bestod främst i att den polska grenen av Vasa

ätten hävdade sin rätt till tronen samt att den motsatte sig den svenska erövringen 

av Livland. Under upprepade förhandlingar hade de båda länderna också försökt 

förbyta stilleståndet i en fred, men inte lyckats komma överens.6 

Två andra omständigheter var också av betydelse för decemberrådslagen. Rå

det hade just fått uppgifter om att Polen förhandlade med Nederländerna om hjälp i 

Östersjön och att fred hade uppnåtts med staden Bremen i november.7 Karl X 

Gustav hade ärvt den sistnämnda konflikten av Kristina, och dess betydelse var 

ringa, förutom på en punkt, nämligen att Sverige på grund av interventionen i Bre

men hade värvade trupper i området. 

Hans Landberg, som har gjort den mest ingående analysen av decemberråd

slagen, har övertygande argumenterat för att Karl X Gustavs syfte med att initiera 

diskussionerna var att få rådet att sanktionera värvningar för att sedan kunna hän

visa till rådet vid riksdagen 1655.8 Enligt honom var det just värvningsbeslutet som 

3  SRPXVI,  s. 3,5, 8,13,16,21. 
4 Robert Frost, After the Deluge: Poland-Lithuania and the Second Northern War 1655-1660 (Cam

br idge  1993) ,  s .  I .  
5 Frost, s. 37. 
6 Sven Ingemar Olofsson, Efter Westfaliska freden. Sveriges yttre politik 1650-1654 (Stockholm 

1957), s. 191-203,390-405-
7 Olofsson, s. 533; Englund (2000), s. 159-162,164; Landberg (1952), s. 66-67. 
8 Landberg (1968), s. 67. 
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var huvudsaken och inte vartåt anfallet skulle riktas. Metoden var att låta råds

herrarna diskutera frågorna i "fel ordning". Den första frågan gällde huruvida man, 

med tanke på situationen i omvärlden, skulle rusta eller inte. Här blev rådets svar 

positivt. Därefter diskuterades vartåt rustningarna skulle syfta: Danmark, Polen, 

eller Ryssland. Efter diskussioner kom rådet fram till att man skulle ha Polen eller 

Polen och Ryssland i åtanke. Rikskanslerns sista fråga gällde hur rustningen skulle 

göras: skulle den avse försvar (det vill säga att förstärka skansar och liknande) eller 

anfall (det vill säga att värva fler soldater)? Men här ville rådet inte avge något be

stämt svar, utan hänsköt det hela till kungens eget gottfinnande. Hans Landberg har 

tolkat det så att rådsherrarna inte ville vara ansvariga för en offensiv politik. Karl X 

Gustav ville emellertid annorlunda. På hans uppdrag väckte rikskanslern Erik Ox

enstierna diskussionen på nytt, denna gång med nya frågor. Oxenstierna undrade nu 

om man skulle låta avdanka armén ifall Polen gav med sig angående Livland och 

tronföljdsfrågan, eller om man skulle ställa krav på polackerna att gottgöra kostna

derna för de svenska värvningarna. Detta utspel visade att Karl X Gustav tänkte 

utnyttja mandatet att rusta och att han ville göra rådsherrarna medansvariga.9 Men 

ett sådant agerande kunde få problematiska följder, vilket rådet visade sig väl med

vetet om. Att ställa hårdare krav på Polen än tidigare kunde ju visserligen vara bra 

om man lyckades genomdriva dem, sade några, men det var också ett risktagande. 

Gustav Bonde menade exempelvis att så högt ställda fordringar var detsamma som 

att gå i krig, och även Herman Fleming betonade krigsrisken.10 Ett annat problem 

var att värvningar redan var gjorda. Sverige hade inte råd att värva soldater och 

sedan inte utnyttja dem. Som riksdrotsen Per Brahe sa: att värva sex eller sju tyska 

regementen och sedan inte använda dem var att "föra krig med sig själv".11 Tidens 

krigföring byggde ju på att soldaterna skulle leva på det de kunde komma över i 

fiendeland. Soldater i fredstid behövde däremot betalas och födas av statskassan. 

Detta innebar tvärtemot vad rikskanslern hävdat att diskussionen hela tiden hade 

handlat om krig, och att rådet tagit ställning för ett offensivt krig redan genom 

beslutet om värvningar. 

Den 12 december avslutades diskussionen med votering, och drotsen agerade 

påtryckande. Tretton av sjutton rådsherrar anslöt sig till förslaget om att man skulle 

avkräva Polen kompensation för rustningarna och att värvningar skulle påbörjas.12 

Att det var sannolikt att detta beslut skulle leda till ett krig med Polen lär ha stått 

klart för de församlade. 

9 Landberg (1968), s. 57-60; Landberg (1969a), s. 13-14. 
1 0  SRPXVI , s. 28, 33; Landberg (1968), s. 59-62. 
1 1  SRPXVI, s.5. 
12 Landberg (1968), s. 59. 
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Eftersom flera av frågorna diskuterades pro et contra kan man i många fall inte 

fastslå vad rådsherrarna egentligen tyckte, med undantag för rikskanslern och 

riksdrotsen som följde tydliga argumentationslinjer på Karl X Gustavs uppdrag. 

Ändå är de olika argumenten intressanta, eftersom de visar vad rådsherrarna i denna 

situation ansåg relevant för diskussion. Under debatten nåddes relativt snart enig

het om att man borde rusta. Visserligen framfördes en del högstämda fredspläde

ringar, men de följdes nästan alltid av argument för rustning. Typisk är Magnus 

Gabriel De la Gardies replik, där han först slog fast att det var bäst att "efter all 

möjlighet trakta efter att konservera oss i denne fredliga staten, och icke öppna 

dörren till någon blodutgjutelse, vilket var Gud och alla människor misshagligt" 

men sedan snabbt konstaterade att det var bäst att rusta, eftersom freden inte kunde 

uppnås utan vapen.13 Gustav Bonde och Herman Fleming visade sig tveksamma till 

rustning syftande till offensiv, men de andra rådsherrarna var positiva.14 Flera me

nade dock att man inte skulle glömma hoten från Danmark, en hotbild som 

rikskanslern tonade ned vid ett flertal tillfällen.15 Vilka var då argumenten för ett 

krig mot Polen? Flera rådsherrar talade om att faran var störst där, men de syftade 

då inte på ett hotande Polen utan på en eventuell rysk expansion - de var väl 

medvetna om att Polens läge var mycket svårt. Andra argument för att rusta mot 

Polen var att Sverige hade stillestånd och inte fred med landet, och att detta ändå 

skulle gå ut snart.16 Några polska försyndelser från 1630- och 1640-talen grävdes 

också upp för att visa att polackerna brutit mot pakterna.17 Det vanligaste argumen

tet var emellertid att man borde utnyttja situationen, och det är tydligt att en ex

pansion på Polens bekostnad var lockande.18 När rikskanslern föreslog att man 

skulle kräva satisfaktion framkastades snart Danzig och den polska "sjökanten" 

som alternativ.19 I ett annat sammanhang framhölls risken att ryssen skulle erövra 

den polska kusten.20 Men i diskussionen framkom också mer allmänna argument 

för krig. Detta var desto mer anmärkningsvärt dels därför att rikskanslern ju envist 

hävdade att diskussionen inte handlade om krig, dels därför att de argument som 

framfördes närmade sig ära och rykte - alltså motiv som inte var godtagbara enligt 

idén om det rättfärdiga kriget. Det var framförallt riksdrotsen som hänvisade till de 

framgångar som svenskarna tidigare nått, och "hur profitabla oss våra krig haver 

13  SRPXVI, s. 13. 

14  SRPXVI, s. 21,28,33. 
15 Hotet från Danmark: SRPXVI, s. 3,15, 20, 22; rikskanslerns bemötande, s. 7,19. 
16  SRPXVI, s. 9. 
17  SRPXVI, s. 10. 
18  SRPXVI, s. 8-9,11,14-15,22, 24,34. 
19  SRPXVI, s. 28,33. 
20  SRPXVI, s. 15. 
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varit".21 Ett annat argument var att landet byggts upp genom krig och borde bevaras 

genom krig.22 Såväl de gamla göterna som svenskarnas inklination för kriget dök 

också upp i diskussionerna.23 

Motiven bakom Karl X Gustavs polska krig är omdiskuterade i forskningen, och 

protokollen från decemberrådslagen är ofta huvudkällor i detta sammanhang. Anders 

Fryxell betonade i sitt bidrag från 1800-talets mitt att det var fråga om ett rent eröv

ringskrig, medan historikern Bohdan Kentrschynskyj har menat att Karl X Gustav i 

själva verket syftade till ett krig mot Ryssland.24 Långt dessförinnan hade Nils Edén 

hävdat att hotet från Ryssland var avgörande för det svenska anfallet på Polen.25 

Men trots att Ryssland flera gånger framställdes som ett viktigt hot vid 

decemberrådslagen, diskuterades aldrig offensiva rustningar riktade mot detta land, 

tvärtemot vad Kentrschynskyj har hävdat.26 Att Rysslands framgångar var av bety

delse för rådets utslag behöver ändå inte betvivlas. Man skulle alltså kunna tolka 

anfallet på Polen dels i defensiva termer, som ett sätt att förhindra att Ryssland blev 

alltför mäktigt, dels i offensiva, som en väg att expandera på Polens bekostnad. 

Bakom decemberrådslagens beslut stod Karl X Gustav, som med Peter Englunds 

ord hade lyckats styra dagordningen "från att till en början ha handlat om att Möta 

Ett Yttre Hot, över att vara en metod att Lösa Gamla Problem, till att slutligen bli 

det han själv önskat och planlagt, en Väg Till Nya Erövringar".27 

Till stöd för denna uppfattning bör också framhävas att Karl X Gustav hade 

börjat förbereda krig genom värvningar och truppförflyttningar långt före 

decemberrådslagen.28 När decemberrådslagen väl var avslutade var kungens intresse 

21 SRPXVI, s. 11. Se också s. 3. 
22 SRPXVI, s. 14-15. 
23 SRPXVI, s. 11,25. 
24 Se Anders Fryxell, Berätte/ser ur svenska historien. Elfte delen. Karl X Gustaf. Första avdel

ningen (Stockholm 1851), s. 94-98. Även Peter Englund framhäver möjligheterna att göra eröv
ringar som drivkraft: Englund (2000), s. 168. Bohdan Kentrschynskyj, "Karl X Gustav inför 
krisen i öster 1654-1655", KFÅ 1956, s. 65, 80-81. Han har fått medhåll av Lars Tersmeden: 
"Värvningskampanjen 1655. Mål-metoder-resultat", i Arne Stade (red.), CarlX Gustafs Armé, 
Carl X Gustaf-studier 8 (Stockholm 1979b), s. 19-24 och "Carl X Gustafs armé 1654-1657. 
Styrka och dislokation", i Arne Stade (red.), Carl X Gustafs Armé, Carl X Gustaf-studier 8 
(Stockholm 1979c), s. 225, 227. 

25 Edén (1906), s. 23, 27,34-35. 
26 Kentrschynskyj, s. 57-58. Se också Roberts invändning mot Kentrschynskyj: Roberts 

(i99i),s. 114-123. 
27 Englund (2000), s. 168. 
28 Detta har hävdats av Birger Åsard, "Upptakten till Karl X Gustavs anfall mot Polen 1655. 

Till frågan om krigets mål och medel", KFÅ 1970 och Hans Landberg, Carl X Gustaf inför 
polska kriget. Kungamakt och statsfinanser, Carl X Gustaf-studier 4 (Stockholm 1969b), s. 7-10, 
men ifrågasatts av Tersmeden (1979b), s. 119-120. 
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för att förhandla med Polen inte heller särskilt stort: det polska sändebud som 

ankom i början av 1655 avpolletterades fort. Även om polackerna gjorde ett misstag 

när de sände en envoyé och inte ett bemäktigat sändebud, finns det ingenting i 

källmaterialet som tyder på att Karl X Gustav vid denna tidpunkt var beredd att 

ompröva sina krigsplaner.29 

Riksdagen 1655 - information och övertalning 

Gång på gång under decemberrådslagen 1654 hade alltså rikskanslern Erik Oxen

stierna sagt att det inte var rådets sak att fatta beslut om krig; denna uppgift tillkom 

endast riksdagen. Direkt efter jul utgick också en riksdagskallelse som med vaga 

ordalag antydde att man borde diskutera rikets och invånarnas 'Välfärd", "försvar" 

och "säkerhet" - något som kanske fick de uppmärksamma att ana vad som var å 

färde.3° I mars 1655 samlades ungefär 200 bönder samt representanter för de andra 

stånden för att åhöra en proposition som behandlade olika hot mot riket. Några 

månader senare hade riksdagen fattat ett beslut om att anfalla Polen, och Karl X 

Gustav var på väg till kontinenten. 

Karl X Gustavs kungaförsäkran var ju som tidigare diskuterats inte särskilt 

förpliktande när det gällde att sammankalla ständerna, men ingenting tyder på att 

han tvekade när det gällde att utlysa riksdagen 1655.31 Enligt Michael Roberts visade 

han sig tvärtom mycket angelägen att förankra sina beslut hos råd och riksdag, han 

hade "ett konstitutionellt samvete".32 Han hade ju också en förebild i morbrodern 

Gustav II Adolf, som inför sina krig vänt sig till riksdagen med mycket gott resultat. 

Riksdagen kan ses som en av de institutioner som enligt Walter Korpi möjlig

gör ett rutinmässigt beslutsförfarande och minskar användandet av maktresurser. 

Dessa institutioner växer ofta fram som kompromisslösningar på långvariga kon

flikter, men detta behöver inte innebära att de är neutrala eller gynnar båda parter.33 

Riksdagen underlättade under 1600-talet förhandlingar och politiska beslut, men 

29 En annan åsikt har Kentrschynskyj, s. 50, 65. 
30 RA, Riksdagsacta, R4810, Karl X Gustavs riksdagskallelse till landshövdingarna från de

cember 1654. 
31 Om Karl X Gustavs kungaförsäkran, se kapitel 1, samt Hans Kongl. May.tz [...] försäkring 

[...} (Stockholm 1654); Ahnlund (1933), s. 114, 287-288; Roberts (1991), s. 70-99; Dahlgren 
(i960), s. 123-140; Landberg (1969a), s. 9-10. 

32 Roberts (1991), s. 82-83. 
33 Korpi (1981), s. 18. 
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det var aldrig fråga om något rutinmässigt beslutsfattande. Vilka som egentligen 

gynnades av den svenska riksdagen i tidigmodern tid är också omdiskuterat. Det 

bör understrykas att böndernas representation vid riksdagen visar att de var en 

politisk grupp att räkna med i Sverige, till skillnad från i de flesta andra europeiska 

länder. Eva Österberg har också framhävt allmogens möjligheter att utnyttja riksda

gen för egna syften.34 Andra forskare har dock menat att staten i detta sammanhang 

drog det längsta strået, eftersom riksdagen var ett sätt att legitimera utskrivningar

na.35 Det bör också betonas att ständernas inflytande var betydligt större när det 

gällde inrikespolitiken än i fråga om utrikespolitiken.36 

Hur gick det då till när staten vid riksdagen förklarade kriget och legitimerade 

utskrivningarna? I detta avsnitt kommer vägen till riksdagsbeslutet att stå i fokus. 

Vad fick egentligen ständerna veta om den utrikespolitiska situationen och vilka 

argument användes för krig? Användes samma argument som diskuterats vid decem

berrådslagen? Vilken roll fyllde riksdagen som institution i detta sammanhang? Även 

om 1600-talets riksdagar är utförligt behandlade av Nils Ahnlund, saknas i hög grad 

undersökningar om de enskilda riksdagarna. En ingående argumentationsanalys kan 

avslöja hur regeringen gick tillväga för att söka stöd för sin politik. Om riksdagen 

1655 finns visserligen två arbeten, men de behandlar främst reduktionen.37 

Med hjälp av de olika ståndens bevarade riksdagshandlingar och protokoll samt 

riksdagskallelsen, propositionen, riksdagsbeslutet och rådets protokoll kommerjag 

att visa att diskussionen på ett par veckor gick från att handla om vaga hotbilder till 

storkrig, och hur detta gick till.38 Det bör betonas att protokollen sannolikt inte 

återger vad talarna sade ordagrant, utan är att betrakta som tolkningar och sam

manfattningar. 

Propositionen - vaga hotbilder och vaga krav på utlagor 

Riksdagen inleddes den 12 mars 1655 med att Karl X Gustav höll ett tal där han 

intygade sin omsorg om fäderneslandets säkerhet och välfärd och berättade om sina 

försök att vinna grannarnas förtroende. Propositionen lästes därefter upp av 

34 Österberg (1992), s. 94. 
35 Anderson, s. 193-194; Glete, s. 192-194; Villstrand, s. 284. 
36 Rystad (1985), s. 65 och iiof.; Ahnlund (1933), s. 528-530. (Ahnlund tar dock upp ett par 

undantag, och detta förhållande förändrades under 1660-talet.) 
37 Stellan Dahlgren, Karl X Gustav och reduktionen (Uppsala 1964); Magnus N. Börjesson, 

Riksdagen i Stockholm 1655 (Norrköping 1891). 
38 De bevarade handlingarna finns på RA, i serien Riksdagsacta. Adelns, prästerskapets och 

rådets protokoll finns tryckta. Riksdagsbeslutet finns tryckt i Stiernman (1729). Det finns inga 
bevarade protokoll från bondeståndet eller borgerskapet. 
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rikskanslern Erik Oxenstierna, som också var dess författare.39 Propositioner under 

1600-talet innehöll inte några precist formulerade förslag som ständerna hade att 

ta ställning till. Istället var de vanligen beskrivningar av det in- och utrikespolitiska 

tillståndet, åtföljda av vagt formulerade frågor om hur ständerna kunde tänka sig att 

bidra. Ursprungligen var det Axel Oxenstierna som menat att det var bra att först 

genom en allmänt hållen proposition sondera terrängen för att senare undan för 

undan kunna presentera kraven, antingen muntligen eller skriftligen.40 1655 års pro

position utgjorde inget undantag. Syftet tycks ha varit att visa att Karl X Gustav 

skött sin kungliga beskyddaruppgift, att utmåla en hotbild med avseende på Polen 

och att rättfärdiga de redan gjorda värvningarna. Ingenting i propositionen tydde 

på att anfall planerades - frågeställningarna rörde sig enbart om försvar. 

Propositionen påminde i sitt upplägg mycket om tidens böndagsplakat, både 

genom sitt språkbruk och genom en pendelrörelse mellan det som var gott i riket 

och de hotande farorna. Gud fick äran både för att det rena ordet predikades, för att 

man hade goda kristliga kungar och för att kungen nyligen ingått äktenskap, men 

propositionen visade också vilka insatser Karl X Gustav själv gjort på lagstiftning

ens och diplomatins område. Tanken på kungen som rikets beskyddare framträdde 

också tydligt då hans omsorger om fäderneslandets välfärd och dess "dyrt förvär

vade beröm och anseende" betonades.41 De värvningar som kungen hade gjort för

klarades också i två bisatser med utgångspunkt i rikets försvar. Enligt propositionen 

var det på grund av värvningar i Tysk-romerska riket som Karl X Gustav hade för

stärkt den militära beredskapen i de svenska besittningarna. På grund av kriget 

mellan Ryssland och Polen hade han också värvat trupper och förstärkt fästninga

rna i Livland. Dessutom redogjordes för interventionen i riksstaden Bremen som 

här rättfärdigades med att staden vägrat erkänna svensk överhöghet och dessutom 

trängt in i kungens furstendöme "och bragte många inbyggare tillika, med några 

Kungl. Maj:ts samt rikets välmeriterade betjänte, sittandes i fullkomlig trygghet, 

om deras egendom och själva livet".42 Efter ingripandet var staden nu kuvad och 

hade erlagt pengar och erkänt svensk överhöghet. I propositionen framhävdes att 

konflikten krävt stor möda men att det varit väl värt det, eftersom rikets säkerhet på 

detta sätt tryggats och fäderneslandets "illvilliga" denna gång misslyckats.43 Skild

ringen av interventionen i Bremen användes alltså för att rättfärdiga värvningar i 

39 SRAP$, s. 6. Propositionen i RA, Riksdagsacta, R4810, och citeras här efter SRAP$, s. 195— 
206. Att Oxenstierna skrev den framgår av ett rådsprotokoll från den 10 mars, SRPXVI, s. 39. 

40 Ahnlund (1933), s. 228-229. 
41 SRAP$, s. 195. 
42 SRAP$y  s. 197. 
43 SRAP$, s. 197-198. 
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området, men också för att visa nyttan av att ingripa i en konflikt i tid. Det är också 

värt att notera att det i propositionen på sedvanligt sätt skildrades som att "illvilliga" 

och "onda" fiender ägnade sig åt "vedervärdiga anslag".44 Inte ens på riksdagen 

skildrades fienderna i politiska termer, utan i religiösa. Här sammanföll budskapen i 

den långsiktiga och den direkta propagandan. 

Relationen till Ryssland beskrevs i propositionen som god, men med Polen 

förhöll det sig annorlunda. Med ett retoriskt knep undveks all konkretion: "Uti vad 

villkor Sveriges rike [sedan] många år tillbaka haver stått med konungarna och kro

nan i Polen kan dem icke vara okunnigt, som bemöda sig att få någon kunskap om 

det i världen förelöper".451 propositionen påpekades vidare att det också framgått 

av föregående riksdagar att relationen var dålig. Det beskrevs hur Karl X Gustav 

hade gjort allt för att ha vänskapliga förbindelser med polackerna. Det polska sän

debudet som kom till Kristina hade mottagits väl, och Karl X Gustav själv hade 

genom sändebud till Polen försökt att förbättra relationen. Den polske kungen 

hade däremot inte alls varit tillmötesgående, utan skickat en "adelsman" med ett 

brev vars märkliga utformning visade att gesten inte hade varit allvarligt menad.46 

Trots att hoten var så vagt tecknade avslutades propositionen med en förfrågan 

till ständerna hur man bäst skulle möta och förebygga den hotande faran, hur flot

tan och armén skulle förstärkas och hur man skulle finna medel för att fylla stats

kassan. 

I propositionen presenterades inga argument för anfallskrig. Huvudbudskapet 

var att Sverige, som nu levde i all välmåga, var hotat från flera håll, framförallt från 

Polen. Denna hotbild skulle emellertid under riksdagens lopp komma att få en allt 

fastare form. 

Sekreta utskottet-fienden tar form 

Utrikespolitiken diskuterades normalt i det sekreta utskottet, där endast de tre 

högre stånden var representerade.47 Den 20 mars 1655 samlades de utvalda från 

adeln, prästerskapet och borgerskapet för att lyssna på kungen och rikskanslern, 

som fortsatte att utveckla de vaga hotbilderna från propositionen, och tre dagar 

senare hade de fattat sitt beslut. Kungens och rådets taktik var att först legitimera 

de gjorda värvningarna och beskriva farorna som hotade riket. Därefter kom argu-

44 SRAP$, s. 195-200. 
45 SRAP$, s. 200. Om denna retoriska teknik, se Doob, s. 280. 
46 SRAP$, s. 200-201. 
47 Om beteckningen sekreta utskottet, se Wilhelm Carlgren, Riksdagsutskott före 1680 med 

särskild hänsyntill sekreta utskottet (Uppsala 1909), s. 130. 
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menten för ett anfall på Polen, och när utskottet godtagit dem begärde kungen att 

få helt fria händer i utrikespolitiken - vilket han också fick. Centralt för diskussio

nerna var den etiska frågan om anfallets rättfärdighet och det faktum att värvningar 

av dyra soldater redan var gjorda. Den första punkten manade till eftertanke, den 

andra till handling. 

Karl X Gustav tillstod själv den första mötesdagen att det kunde verka märkligt 

att tala om faror, "ehuru väl man visste inte av någon fiende".48 Den resterande tiden 

ägnade han och rikskanslern åt att förklara varför man varit tvungen att värva solda

ter och varför Polen utgjorde ett hot mot Sverige. När det gällde Polen försökte 

man påvisa en allmän fientlighet och att landet inte respekterat fredspakterna. En

ligt Oxenstierna framhärdade polackerna i sina pretentioner på den svenska kronan 

och försökte hela tiden att vinna något för egen räkning. Trots att Sverige hade 

efterfrågat befullmäktigade sändebud för att på allvar kunna förhandla, hade Polen 

inte efterkommit denna önskan. Det senaste sändebudet hade saknat fullmakt och 

hade medfört ett brev där ett "etc" saknades i kungens titulatur.49 Detta, och att de 

på latin refererade till sitt land i pluralis, visade, enligt rikskanslern, att de inte givit 

upp sina anspråk gentemot Sverige. Polen hade dessutom gett sig i allians med 

"några republiker" för att sätta en flotta i Östersjön, "därsom dominium otvivelak

tigt hör S. kronan till".50 I Östersjön är de som inte är (i allians) med oss, mot oss, 

menade rikskanslern, och avslutade med att säga att det gällde att förekomma det 

onda i tid. Karl X Gustav menade å sin sida att fredliga medel inte skulle räcka till 

för att lösa konflikten och möta faran. Kungen underströk också att det fanns en 

risk att konflikten spred sig från Polen och Ryssland till Tysk-romerska riket, vilket 

skulle innebära att evangelismen var i fara. 

Den polska fientligheten var ju välkänd för ständerna, men den hotbild som 

kungen och kanslern sökte frammana tycks ändå inte ha haft avsedd verkan. Präste

ståndets talesman, biskopen Laurelius, uttryckte en förhoppning att Karl X Gustav 

inte skulle kasta sig i krig "för titelns skull".51 När de olika stånden drog sig tillbaka 

för att diskutera kunde de konstatera att de inte fått så mycket information, och 

hos adeln utvecklades det hela till en samvetsfråga. Hade polackerna verkligen bru-

48 Från den 20 mars finns två protokoll bevarade, en ganska fragmentarisk version finns 
tryckt i SRPXVI, s. 82-88, och en utförligare i SRAP 5, s. 206-216. Citatet hämtat från SRAP 
5, s. 206.1 det följande refereras till båda. 

49 SRPXVI, s. 85-86. 
50 SRPXVI, s. 86. I SRAP står det att dominium hör till Sverige och Danmark: SRAP 5, s. 

210. 
51 SRAP5, s. 211. 
52 SRAP5, s. 215. 
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tit pakterna? Flera hävdade att Sverige ännu kunde söka fredens väg och efterfrå

gade mer information. Andra menade att kungen säkert hade goda skäl. Leijon-

stierna sade till exempel: "Kungl. Maj:t haver utan tvivel sina rationes, det som oss 

icke så kunnigt är".52 

Det var också just frågan om pakterna som kom att dominera diskussionen i 

utskottet dagen därpå. Vid detta möte fanns en eller flera representanter för bonde

ståndet närvarande, men ingen yttrade sig.53 Mötet ägnades åt en diskussion där 

ständerna ifrågasatte om man verkligen hade godtagbara skäl för ett krig mot Po

len, och kungen och rikskanslern försökte visa att så var fallet. Argumenten för ett 

anfall var dubbla: dels att Polen utgjorde ett hot mot Sverige, dels att landets till

stånd var så dåligt att det gällde att passa på. Detta kan förefalla paradoxalt, men 

bör förstås i ett längre tidsperspektiv: eftersom man ändå förr eller senare skulle 

vara tvungen att ta itu med Polen var det lika bra att göra det nu när man hade goda 

förutsättningar att lyckas. Men rikskanslern lade också ned stor energi på att fram

häva det polska hotet som akut. 

Karl X Gustav underströk att han eftersträvade säkerhet för landet och att det 

inte var fråga om en konflikt om titeln, utan om själva kronan. Genom passivitet 

spelade man bara polackerna i händerna. Om man inte gjorde något nu, skulle Polen 

stärka sin ställning, till Sveriges nackdel. Dessutom påpekade Karl X Gustav att det 

var bra att ingripa under de rådande omständigheterna. Han gick så långt som till 

att säga: "Sedan är Polen i den bass [dåligt, lågt} tillstånd att det till äventyrs går 

under... Så vore så gott, ja necessfarium] att vi nyttja oss denne occasion".54 

Rikskanslerns repliker gick framförallt ut på att visa att Polen brutit mot pakter

na och att ett anfall därmed var legitimt. Men bortsett från referenser till polacker

nas förhandlingar med Nederländerna om en flotta i Östersjön (som inte var slut

förda) var försyndelserna som fördes på tal påfallande gamla. Ett polskt infall i 

Livland 1639 och ett i Pommern 1643 togs som exempel, trots att Polen för länge 

sedan bett om ursäkt för dessa handlingar, vilket också påpekades av lantmar

skalken.55 

Trots att bevisföringen alltså byggde på gammal skåpmat hade kanslerns argu-

53 Protokoll för mötet finns i SRPXVI , s. 96-101, och SRAP 5 , s. 217-225. Att bönderna var 
närvarande framgår av båda protokollen. SRPXVI, s. 96: "I rådkammaren närvarande {...} 
utskottet av alla 4 ständerna"; SRAP5, s. 217: "När alla ständers utskott hade ställt sig in och 
Kungl. Maj:t satt sig på sin tron". Däremot nämns inte bönderna av Johan Rosenhane som 
skriver att det var samma utskott som dagen dessförinnan: Rosenhane, s. 140. 

*4  SRPXVI, s. 97. 
5 5  SRAP 5, s. 220; SRPXVI , s. 97. Samma polska överträdelser hade också behandlats vid 

decemberrådslagen: SRPXVI, s. 9. 
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ment god effekt. Lantmarskalken konstaterade att detta var ny information för 

adeln och att den lade allt i kungens händer. Laurelius utbrast: "om sådana stämp-

lingar gå på benen, så är det så farligt med oss, att vi må hisna där vid".56 Borgerska-

pet instämde i att det var bäst att hålla manskapet i beredskap, men passade också 

på att understryka sin stora fattigdom. 

Karl X Gustav och Erik Oxenstierna lyckades alltså förmedla en hotbild till 

ständerna, men av stor betydelse var också de redan gjorda värvningarna som fördes 

på tal flera gånger. Både kungen och kanslern påtalade att det var bäst att utnyttja 

de värvade styrkorna på ett sådant sätt att finansieringsbördan inte föll på Sverige. 

Efter att på detta sätt ha vunnit sekreta utskottets stöd introducerade Karl X 

Gustav ett nytt moment. Han menade att man inte kunde begränsa sin uppmärk

samhet till Polen; det gällde att överväga alla eventuella farligheter. Detta skulle 

ständerna ta i beaktande.57 Lantmarskalken klargjorde frågeställningen för adeln: 

"Konungen måtte hava fri disposition att göra, vad han såge nöden fordra".58 Flera 

av adelsmännen ville lägga frågan i kungens händer direkt, men det ville inte lant

marskalken gå med på; frågan skulle diskuteras. Dagen därpå valde sekreta utskot

tet ännu ett utskott, bestående av enbart adliga medlemmar, för att ytterligare dis

kutera saken. Dessa var helt överens om att den militära förstärkningen skett med 

rätta, men osäkra på om det var rätt att inleda krig mot Polen. Svaret blev pragma

tiskt: med tanke på att man stod på krigsfot var det bäst att gå på offensiven, av 

ekonomiska skäl. 

Den 23 mars lästes det lilla utskottets betänkande upp för valda delar av sekreta 

utskottet. Därefter kom kungen och rådet och bad om ständernas svar. Samtliga 

lade ansvaret i kungens händer med förtröstan om att han skulle övervaka landets 

säkerhet. På tre dagar hade sekreta utskottet låtit sig övertygas. Men kriget hade 

inte godkänts av alla. Även om bondeståndet var representerat vid ett av mötena 

hade det ingen yttranderätt. 

På tre dagar hade alltså Karl X Gustav och Erik Oxenstierna skickligt tagit 

diskussionen från abstrakta hot till anfallskrig. Det viktigaste argumentet var att 

Polen utgjorde ett stort hot mot Sverige, ett argument som ständerna till stora delar 

tycks ha godtagit trots att det vid denna tid inte hade någon motsvarighet i verklig

heten. Flera av ständerna uttryckte betänkligheter kring rättfärdigheten i ett 

svenskt anfall, och en viktig del av diskussionen berörde "bevisen" för att Polen 

56 SRAPs, s. 221. 
57 Protokollet i SRPXVI slutar abrupt. De två sista dagarnas diskussioner återfinns bara i 

SRAP$, s. 224-227. 
58 SRAPs, s. 224. 
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brutit mot fredstraktaterna. I slutänden vann realpolitiken över idealen, och de 

redan gjorda värvningarna var avgörande härvidlag. Det mest bestående intrycket 

av utskottsdiskussionerna är den lamhet med vilken de överlag krigskritiska leda

möterna, inte minst i präst- och borgarståndet, mötte argumenten. Mycket tyder på 

att de trots allt inte trodde att de hade så stora möjligheter att påverka utslaget. För 

detta talar att ständerna snabbt försökte skjuta över beslutsfattandet till majestä

tet. För kung och kansler var det dock av yttersta vikt att ständerna var med och tog 

ansvar för anfallet, och när dessa försökte dra sig undan fick de bakläxa. Det var ju 

just ständernas medverkan som utgjorde grunden för beslutens legitimitet. 

Förhandlingarna om utlagor - storkriget tar form 

Adeln fick snart annat att tänka på, eftersom den blev ställd inför ett inte alltför 

välkommet förslag till reduktion. Rådet delade sin tid mellan att förhandla om 

reduktionen och tänka ut finansieringssätt för kriget. Alla tänkbara skatter och 

avgifter synades från olika aspekter för att man skulle kunna öka statens inkoms

ter.59 Riksdagspropositionens vaghet resulterade i ett nära nog lika vagt svar från 

bondeståndet, där ledamöterna uttryckte sin tacksamhet över kungens omsorg om 

landet och för att de fått "omständlig underrättelse om alla sakers förlopp".60 

Snart fick dock samtliga ständer betydligt fastare grund för sina diskussioner: 

den 8 maj förelades de en ny, betydligt mer precis proposition.61 Av bönderna kräv

des tre års utskrivningar efter gårdstalet, samt mantalspenningar av alla över 12 eller 

14 år oavsett hur gamla de var, med undantag för allmosehjon. En ny punkt dök 

också upp: kravet på en extraordinarie krigshjälp. Utöver detta behandlades skatte-

och lagstiftningsfrågor. 

Den andra propositionen följdes av ganska hårda förhandlingar mellan rådet 

och de olika stånden. I dessa frågor bjöd alla stånd betydligt större motstånd än de 

gjort när det gällde krigsbeslutet. Bondeståndet förde fram krav på att de andra 

stånden skulle bidra och försökte förhandla ned de föreslagna utlagorna. I förhand

lingarna använde sig rådet framförallt av hänvisningar till den hotande faran. Dess

utom ägnade man sig åt politisk utpressning och hävdade att ett accepterande av 

utskrivningstalen skulle leda till ett "favorablare svar" på böndernas besvär.62 Men 

59 Se framförallt diskussionerna den 26 mars, SRPXVI,  s. no-ni, och 5, 6, 7 och 9 april, s. 
126-142. 

60 Den version som finns på RA är inte daterad. RA, Riksdagsacta, R4810. Svaret tycks vara 
typiskt för tiden, se Carlgren, s. 174. 

61 Den finns tryckt i SRAP$,  s. 297-299, Promemoria angående Kongl. Maj:ts Proposition. 
6 2  SRPXVI,  s. 190. 



ATT HÅLLA FOLKET PÅ GOTT HUMÖR 

bönderna gav inte med sig så lätt. De påpekade hur många nya skatter och tullar 

som blivit instiftade de senaste åren, och hänvisade till sin fattigdom. Rikskanslern 

påminde då återigen om det förestående kriget: "Vi måste möta faran, på det vi icke 

råka i större olägenhet".63 När bönderna ändå fortsatte att argumentera för sin sak 

använde kanslern maktspråk: "Allmogen ville likväl bekväma sig i denna saken".64 

Även adeln ansattes hårt av rådet, och riksdrotsen försökte öka på deras bidrags

vilja genom påståendet att "alla apparentier {yttre tecken] vore till befrukta, att ett 

stort krig ville hota oss".65 På ett nästan omärkligt sätt hade man gått från att disku

tera farorna vid landets gränser till att planera för ett storkrig. 

Förhandlingarna ledde också till att ständerna tog på sig stora skatter och 

utskrivningar. De utlovade tre års utskrivningar, 1656,1657 och 1658, en duglig karl 

för vart tionde skatte- och kronohemman och en för vart tjugonde frälsehemman, 

dock ej inom rå och rör. Av tradition utskrevs bara hälften så många av frälsets 

bönder i relation till skatte- och kronobönder, och dessutom brukade området när

mast frälsets gårdar, "inom rå och rör", vara förskonat från utskrivningar. Borger-

skapet utlovade fördubblat båtsmanshåll under tre år, med bön om lindring ifall 

krigsfaran skulle avta. Det beslutades att mantalspengarna skulle betalas av alla från 

15 år och uppåt, och allmogen tog dessutom på sig att betala en särskild krigshjälp.66 

Riksdagsbeslutet -preventivkriget motiveras 

Riksdagsbesluten trycktes vid denna tid och lästes upp vid tingen, och var alltså 

ytterligare ett viktigt medium för att förklara kriget.671655 års beslut behandlade 

till största delen reduktionen, men kriget intog också en viktig plats. I rådet fördes 

också diskussioner om hur krigsplanerna skulle framställas i riksdagsbeslutet. I en 

tidig version stod: "således att ständerna kategorie bevilja genast till samma krig".68 

Men till denna formulering lades sedan en fras om att man först skulle söka lösa 

konflikten med fredliga medel.69 

Riksdagsbeslutet följde i sin slutgiltiga utformning propositionens retorik gans

ka väl. Kungens stora omsorg om goda kontakter med grannländerna beskrevs och 

det betonades att man sökt vänskap genom diplomatiska medel. Trots dessa an-

63 SRPXVl , s. 190. 
64 SRPXVl , s. 188-190. 
65 SRAPs, s. 159. 
66 Stiernman (1729), s. 1253-1257. 
67 Beslutet trycktes av både Keyser och Meurer, men citeras här efter Stiernman (1729). 
68 SRPXVl , s. 209. 
69 SRPXVl, s. 211. 
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strängningar var landet omgivet av olika faror, och därför hade ett särskilt utskott 

kallats, som informerats om Polens stämplingar och "olidliga pretentioner".70 Stän

derna, som helst önskade att alla "vidlyftigheter" med främmande länder gick att 

undvika med bibehållen heder, hade enligt beslutet kommit fram till att det 

vid närvarande och vida utseende farligheter, icke tjänar lägga händerna i skötet, utan 
mycket hellre de medel tagas vid handen, som möta och förekomma skadan i tid, och 
försätta henne genom Guds välsignelse ifrån vårt käre fädernesland, in på dem, som 
tänka att draga henne oss över huvudet. 1 

Men i riksdagsbeslutet framställdes också en bön från ständernas sida om att Karl 

X Gustav skulle beakta alla möjligheter till fred.72 Därefter följde en uppräkning av 

de utlagor som ständerna hade lovat att ställa upp på. Om kriget fortsatte de kom

mande åren lovade de att bidra om Kungl. Maj:t genom landshövdingarna skulle be 

om mer hjälp.73 Det absolut största sidantalet ägnades dock åt reduktionen. 

Trots att riksdagsbeslutet påminner om propositionen är det på många sätt mer 

explicit. Katalogen över länder med vilka man hade fred var borta, och Polen utpe

kades här som den enda fienden. Men Polens försyndelser var fortfarande lika vagt 

beskrivna. Det framgick att landet fortfarande hade anspråk på Sveriges krona, 

men detta var ju knappast något nytt. Vidare påstods Polen ägna sig åt stämplingar 

med andra nationer som syftade till Sveriges "värsta" och "förtret".74 Anfallet på 

Polen skildrades som en nödvändig preventiv åtgärd. Vid denna tidpunkt ägnade sig 

Polen emellertid främst åt att bekämpa kosacker och ryssar, och hade inte särskilt 

mycket tid att konspirera med andra länder. Det är värt att notera att det även i 

detta sammanhang framställdes som om fiendens drivkraft var att skada Sverige, 

vilket ju var koherent med den långsiktiga propagandans budskap. Ett annat fram

trädande drag i riksdagsbeslutet var Karl X Gustavs stora omsorg om landets säker

het. Kungen framställdes som fäderneslandets beskyddare - trots att han i detta fall 

faktiskt drog in riket i ett anfallskrig. I detta sammanhang är kungens avskedsreplik 

till ständerna betecknande: "Jag nödgas nu, till rikets säkerhet, med ansenlig krigs

makt och flottan att rycka emot Polen".75 Den grundläggande förklaringen av an

fallskriget var alltså att det var nödvändigt med avseende på rikets säkerhet. 

70 Stiernman (1729), s. 1232-1233. 
71 Stiernman (1729), s. 1233. 
72 Stiernman (1729), s. 1233-1234. 
73 Stiernman (1729), s. 1255. 
74 Stiernman (1729), s. 1232. 
75 Finns återgivet i SRPXVI , s. 238-239 och SRAP$,  s. 188-190. Om Karl X Gustavs tal, se 

Ahnlund (1933), s. 299. 
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Religiösa och politiska förklaringar från predikstolen 

Samma dag som sekreta utskottet motvilligt hade godtagit krigsplanerna mot Polen 

fick biskoparna vid riksdagen årets böndagsplakat för genomläsning.76 Där beskrevs 

hur Gud tidigare straffat med krig, vilket enligt plakatet borde tjäna som ett var

nande exempel eftersom Sverige var omgivet av fiender som bara ville riket ont.77 

Förklaringen förlades som vanligt till undersåtarna själva: det var deras hemska 

synder som väckt Guds vrede. Lösningen var också den gängse: befolkningen upp

manades att be till Gud att han skulle avvärja krig från landets gränser.78 Trots att 

det största hotet mot freden vid detta tillfälle faktiskt var Karl X Gustavs krigs

planer förlades alltså förklaringen till en moralisk och religiös sfär. 

1655 års böndagsplakat är intressant mot bakgrund av den pågående riksdagen. 

Krigsbeslutet var ju vid detta tillfälle ännu inte fattat och de öppet hotande fien

derna i själva verket få. Det enda land som vid detta tillfälle närde planer på att gå till 

anfall mot Sverige var Danmark, och dessa planer hade inte nått någon konkretion. 

Det var istället Karl X Gustavs anfallsplaner som hotade freden, och det skulle 

krävas mer än böner för att stoppa honom. Liksom de andra böndagsplakaten från 

perioden fyllde 1655 års plakat i högsta grad en politisk funktion. Det reella hotet 

mot freden - den svenske kungens krigsplaner - förbigicks med tystnad medan hot 

som inte fanns tecknades i mörka färger. Genom påståendena att bättring och bön 

var det enda sättet att avvärja krigshoten förflyttades dessutom lösningen på krigs

hotet från den politiska sfären till den religiösa. 

Det förekom emellertid också att mer politiska förklaringar spreds via kyrkan. 

I flera av tacksägelsetexterna framhävdes exempelvis att kriget var rättfärdigt -

med varierande argument. Enligt texten till den första tacksägelsedagen som fira

des sommaren 1655 hade Karl X Gustav "av rättmätiga och oundvikliga skäl" tving

ats att ta till vapen mot Polen.79 

Året därpå förklarades kriget mot Polen med att Johan Kasimir så många gånger 

överträtt stilleståndspakterna och att det inte var rimligt att tro att denna gamla 

konflikt som lett till så mycket blodspillan kunde lösas på fredlig väg. Dessutom 

påstods att Johan Kasimir hade försökt "att uppväcka emot oss och vårt rike flera 

fiender" och att han tillfogat Karl X Gustav flera kränkningar ("torter") och "hån 

och oförrätt".80 Den svenske kungen hade därför varit tvungen att ge sig in i kriget 

76 PR 1, s. 290. 
77 Böndagsplakatet 1655-03-26. 
78 Böndagsplakatet 1655-03-26. 
79 Se appendix, punkt 1. 
80 Böndagsplakatet 1656-01-30. 
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för att hämnas dessa oförrätter, se till att rättvisa skipades och uppnå mer trygghet 

och säkerhet för riket.81 

I båda texterna medgavs alltså att det handlade om ett svenskt anfall, men det 

betonades att detta var rättfärdigt. I böndagsplakatet 1657 beskrevs istället hur 

Sverige angripits av två mäktiga fiender - Polen hade förvandlats till anfallare.82 På 

många sätt var det en logisk följd av preventivkrigets retorik. I en av bönerna från 

tiden framställdes Karl X Gustav också som ett offer för farliga fiender: 

Och emedan vår käre herre och konung, samt hela Sveriges rike, bliva vid denna tiden 
kvalde och häftigt anfäktade av åtskilliga, stora och mäktiga fiender, nämligen, Romers
ke kejsaren, ryssen, Polen, Danmark, kurfursten av Brandenburg och Staterna Holland, 
vilka alla tillhopa hålla med den påviska ligan.83 

Ju längre kriget pågick, desto blekare blev minnet av det svenska anfallet i propa

gandan. När Danmark 1657 anföll Sverige gav det också möjligheter att tona ned 

Sveriges roll som aggressor. Detta förändrades när Sverige anföll Danmark på nytt 

efter den fördelaktiga freden i Roskilde 1658. I denna mycket känsliga situation 

krävdes istället nya förklaringar av statens företrädare. 

Det danska kriget 1657-1658 

Danmark hade förklarat Sverige krig under försommaren 1657, och tack vare det 

kalla vädret kunde Karl X Gustav och hans armé påföljande vinter marschera över 

Bält och överraska den danske kungen. En för Sverige mycket fördelaktig fred slöt i 

Roskilde, och Sverige kunde därmed lägga Skåne, Blekinge, Bohuslän, Halland och 

Trondheim till sitt territorium. I den tryckta fredstraktaten framställdes hela kriget 

som ett stort missförstånd, och båda sidor lovade att aldrig mer hänvisa till gamla 

oförrätter, eller ens minnas dem.84 Danskarna skulle också enligt fredsfördraget 

bränna alla sina propagandaalster - ett tecken på den vikt som propagandan tillmät

tes i samtiden.85 

8t Böndagsplakatet 1656-01-30. 
82 Böndagsplakatet 1657-03-03. Jag har inte kunnat finna annat än att det verkligen är Polen 

och Ryssland som åsyftas här. Böndagsplakatet är utfärdat den 3 mars 1657 och det dröjde till 
20 mars samma år innan kejsar Ferdinand III gick i förbund med Polen mot Sverige. Branden
burg bytte sida och anslöt sig till förbundet 27 augusti 1657. 

83 KB, F1700 Teol. Liturg. Off. böner Br 36b (odaterad lapp). 
84 Pacta och fredz-fördragh [...] (Stockholm 1658). 
85 Detta ändrades i freden i Köpenhamn till en reciprok överenskommelse: Helge Almquist, 

"Bidrag till kännedom om den karolinska tidens politiska publicistik", HT, vol. 56,1936, s. 145. 
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En stor del av fredsfördraget ägnades åt skånelandskapen och åt att reglera de 

nyblivna svenskarnas rättigheter. Andra betydelsefulla punkter var att de båda län

derna gemensamt lovade att förhindra att fientliga flottor passerade Öresund och 

att svenska undersåtar skulle vara befriade från tull när de passerade sundet. Dan

mark blev skyldigt att leverera 2 000 man till fots och 2 000 till häst. Sverige vill-

korade också sitt avtåg från Danmark; inte förrän fästningarna i skånelandskapen 

var evakuerade och de danska soldaterna levererade skulle de svenska soldaterna 

lämna landet. I den slutgiltiga fredstraktaten fick danskarna också lova att måla 

över de i svenskarnas ögon förhatliga tapeterna på Fredriksborgs slott, som var 

skildringar av danska segrar. 

Uppfyllandet av freds traktater na vållade vissa tvis tigheter. Karl X Gustav efter

skänkte det utlovade fotfolket, men krävde ersättning när bara 936 ryttare av de 

utlovade 2 000 så småningom inställde sig.86 När danskarna försökte få uppskov 

med att lämna över fästningarna gick det så långt att den svenske kungen samman

kallade sina trupper. Men frågorna fann sin lösning: fästningarna i Skåne överläm

nades den i respektive 4 mars och ryttarna i slutet av juni.87 

Freden firades i april 1658 med en allmän tacksägelsedag över hela det svenska 

väldet - i Uppland likaväl som i Pommern.88 Undersåtarna uppmanades att tacka 

Gud för den goda freden och de nya provinserna och be att även de andra fienderna 

skulle bli fredligt sinnade. Dagens centralt utvalda predikotext var dock inte så 

fredlig utan beskrev hur Gud hjälpte David mot "de vrånga".89 1658 års böndags

plakat präglades inte heller av den lyckligt ingångna freden, utan av de många ho

tande fienderna.90 I själva verket var freden långt borta vid detta tillfälle, trots den 

nyss ingångna traktaten med Danmark. 

Under våren 1658 hölls ett utskottsmöte i Göteborg med de tre högre stånden. 

Denna omständighet kan förklaras med att beslut om utskrivningar och skatter 

redan fattats på provinsmöten under de föregående åren. Syftet med mötet var att 

diskutera utrikespolitiken, och då ansågs inte bondeståndets närvaro nödvändig. 

Däremot är det tydligt att Karl X Gustav ville få de högre ståndens sanktion för den 

utrikespolitiska kurs han planerade. Huvudfrågan var vart man nu skulle vända sina 

86 Carl Gustaf Weibull, Freden iRoskilde den 26februari 1658 (Stockholm 1958), s. 161. 
87 Weibull (1958), s. 178-83; Finn Askgaard, "Den korte fred. Mellemkrigstiden 26/2-7/8 

1658", i Arne Stade (red.), Carl X Gustaf och Danmark, Carl X Gustaf-studier 1 (Stockholm 
1965), s. 268; Birgitta Odén, "Karl X Gustav och det andra danska kriget", Scandia,vol. 27,1961, 
s. 122. 

88 RA, RR, vol. 265,11 mars 1658, fol. 360, till pommerska regeringen; 27 mars 1658, fol. 468, 
till landshövdingar och biskopar. Se också ULA, KL, LK, DI, vol. 2, 28 mars 1658. 

89 Ps 18, fr. v 47. Bibelhänvisningen hämtad från Stenermark, s. 163. 
90 Böndagsplakatet 1658-04-18. 
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militära krafter, och kungen yrkade på Österrike. Avgörande för att ständerna så 

småningom godkände dessa planer var problemet med vad man annars skulle göra 

med armén. Den svenska armén var tvungen att lämna Danmark, och man ville inte 

placera soldaterna vare sig i Sverige eller i dess provinser, eftersom man inte hade 

råd att försörja dem och inte ville utsätta den egna befolkningen för det synnerligen 

stora obehag som truppernas närvaro skulle innebära. Att göra sig av med de vär

vade trupperna ansågs oklokt när man fortfarande var i krig med Polen och Ryss

land.91 Karl X Gustavs lösning var att förlägga armén till Brandenburg, eftersom 

kurfursten ändå var så opålitlig. Ständerna accepterade förslaget. Men de diploma

tiska förutsättningarna förändrades. Kurfursten Fredrik Wilhelm genomdrev den 

23 juni ett löfte från Frankrike och England att inte hjälpa Österrikes fiender i 

utbyte mot att Österrike inte skulle hjälpa Spanien mot Frankrike och England.92 

Detta innebar att Sverige inte skulle få hjälp från vare sig Frankrike eller England 

vid ett krig mot Österrike, och det innebar i sin tur att Karl X Gustav fick tänka om. 

Den 5 augusti seglade han från Kiel mot Danmark. Rådet nåddes av nyheten om det 

nya kriget den 19 augusti, och rådsherrarna stod inför en av sina svåraste informa

tionsuppgifter hittills. 

Fredsbrottet 1658 och rådets informationsproblem 

Den 29 juli sände Karl X Gustav ett brev till riksdrotsen Per Brahe och berättade 

om fredsbrottet, och ytterligare ett par dagar senare sände han ett brev till rådet. 

Rådsherrarna fick i uppdrag att se till att undersåtarna blev "väl informerade" och 

uppmuntrade till "manligt mod och endräktighet".93 Allra tydligast uttrycktes sa

ken i brevet till Brahe, som uppmanades att se till 

att undersåtarna bliva om hela väsendet rätt informerade och uti en god humör hållne 
såsom ock att alla vidriga och emot vår rättmätiga intention stridande tankar dämpade 
och vi på varjehanda sätt uti vår billiga, och den allenast på vår och våra trogne undersåtars 
säkerhet, grundande dessein måtte securerade bliva.94 

Här antogs alltså att kriget var kontroversiellt och att undersåtarna kunde vara 

motståndare till företaget. Det gällde att övertyga dem om att kriget var rättmätigt 

och att det påbörjats endast för att trygga deras säkerhet. 

91  SRAP6, s. 295,299. 
92 Landberg (1952), s. 113. 
93 Brev till rådet 4 augusti 1658, felaktigt placerat i RA, RR, vol. 258, fol. 1095 (augusti 1656). 
94 RA, RR, vol. 267, 29 juli 1658, fol. 1501, till riksdrotsen. 



ATT HÅLLA FOLKET PÅ GOTT HUMÖR 

Flera olika faktorer gjorde situationen komplicerad. För det första fanns den 

omhuldade idén om det rättfärdiga kriget. Enligt den kristna teologin var försvars

krig, krig för att återerövra egendom och bestraffningskrig rättmätiga, men aldrig 

anfallskrig, och man fick dessutom inte påbörja krig förrän alla förhandlingsvägar 

var uttömda. Detta nya krig mot Danmark var ett anfallskrig, och svenskarna hade 

på intet sätt överansträngt sig vid förhandlingsbordet. 

För det andra hade ju Danmark inte alls framställts som ett hot inför de försam

lade ständerna i Göteborg - där var det ju Österrike som hade diskuterats. Den 

evigvarande freden med Danmark hade ju dessutom firats med pompa och ståt över 

hela riket bara ett par månader tidigare, och det var ju uppenbart för alla och envar 

att freden var fördelaktig för Sverige. 

Vad som gjorde rådet bekymrat var folkopinionen. Det var med stor möda man 

förmått provinsmötenas deltagare att tidigarelägga utskrivningarna 1657 oc^ 1658• 

Det viktigaste argumentet hade varit det väntade anfallet från Danmark. Efter för

handlingar hade de flesta mötesdeltagarna accepterat kraven, men de hade fått 

igenom en sak: om det blev fred med Danmark skulle de befrias från bördorna. 

Missnöjet i landet var redan stort, och landshövdingarna hade svårt att genomföra 

de utskrivningar som kungen beordrat. Freden i Roskilde hade alltså medfört ett 

dubbelt glädjebesked: invasionshotet var avvärjt och befolkningen skulle slippa en 

del av de medgivna utskrivningarna och krigshjälperna. I och med fredsbrottet för

ändrades situationen radikalt, och det var kungen själv som tagit initiativet. Plöts

ligt var utskrivningar och krigsskatter lika aktuella som förut. 

Sverige hade brutit en mycket fördelaktig fred. För att detta skulle vara rättfär

digt krävdes förbrytelser från dansk sida och att man från svensk sida verkligen 

försökt bevara freden. I realiteten var inget av dessa villkor uppfyllt. Ändå var det de 

enda möjliga argumentationslinjerna. 

Kort extract -fredsbrottetförklaras 

Rådsherrarna började genast diskutera hur de skulle kunna informera invånarna på 

ett sådant sätt att dessa inte lade skulden på regeringen, "huru man detta bekväm-

ligast skulle publicera, att allmogen icke måtte fatta den tanke, som skulle på vår 

sida vara något försett".95 Man beslutade att skriva en text som kunde förklara 

anfallet och skicka den till biskoparna och landshövdingarna för vidare spridning.96 

Enligt titeln behandlade texten de huvudorsaker som gjort ett nytt krig med Dan-

9 5  SRPXVIII,  s. 89. Se också ett liknande resonemang dagen därpå, s. 91. 
9 6  SRPXVIII , s. 99. 
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mark nödvändigt.97 Kort extract, som är känd i fyra upplagor, är åtta sidor lång och 

pedagogiskt uppställd i tretton punkter. Helge Almquist har visat att den följer 

kungens brev till rådet mycket nära.98 

Argumenten i Kort extract syftade till att visa att danskarna inte levt upp till 

fredstraktaten och att den danske kungen planerade ett anfall på Sverige. Som tidi

gare nämnts hade uppfyllandet av fredsöverenskommelsen vållat en del konflikter, 

men av dessa var de flesta lösta när Sverige anföll på nytt. Att de resterande frågorna 

faktiskt inte ansågs så viktiga avslöjas av kungens fråga till rådet den 20 juni om man 

borde "släppa de små sakerna, som nu disputeras i Danmark".99 Ändå handlade Kort 

extract nästan uteslutande om fredsförhandlingarna mellan Sverige och Danmark. 

Flera exempel på danskt förhalande togs upp, när det gällde både överlämnan

det av fästningarna och förhandlingarna i stort. Enligt texten hade Danmark genom 

att sinka förhandlingarna spelat Sveriges fiender Polen och Österrike i händerna så 

att dessa kunnat belägra bland annat Thorn. Det faktum att de utlovade danska 

soldaterna dröjt förklarades med att den danske kungen helst ville använda dem 

själv - mot Sverige. Ingenting sades om att frågan vid denna tidpunkt var löst. 

En annan fråga som på flera sätt berördes var Sveriges nya position i Östersjön. 

Det påstods till exempel att danskarna understått sig att ifrågasätta den svenska 

tullfriheten i Öresund genom att kräva certiflkat av svenskar - något som enligt 

fredsfördraget endast skulle krävas av utländska skepp. Dessutom hade den danske 

kungen visat sig ovillig att gå med på att främmande flottor skulle förbjudas genom

resa. Detta hade verkligen varit en tvistepunkt under förhandlingarna, där orden 

"främmande" och "fientliga" varit centrala. Danmark hade accepterat att utesluta 

fientliga flottor ur Öresund, men inte gärna "främmande". Sverige hade yrkat på att 

båda orden skulle vara med i fredsfördraget och hade också fått sin vilja igenom.100 

När Kort extract skrevs hade Danmark emellertid inte gjort någon som helst ansats 

att släppa igenom några fientliga eller främmande flottor. Texten stannade också 

vid en antydan om att den danske kungen "icke skulle vara obenägen" att tillåta 

genomfart som syftade till att skada Sverige.101 

I ytterligare en punkt sades att danskarnas fredsvilja inte var uppriktig. Det 

påstods nämligen att värvningar pågick i Danmark, och detta tolkades som att den 

97 Kort extract aff the hufwudorsaker [...} (Göteborg 1658). 
98 Almquist, s. 151-152. 
99 Citerat i Askgaard (1965), s. 298. 

100 Se Pacta och fredz-fördragh [...] (Stockholm 1658), punkt 3. Som Carl Gustaf Weibull påpe
kar är den rimligaste tolkningen ändå att paragrafen gällde främmande fientliga flottor, men 
inte främmande flottor, Weibull (1958), s. 173. 

101 Kort extract, punkt 9. 
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danske kungen haft för avsikt att bryta freden redan när han undertecknade freds

fördraget.102 

Slutsatsen av Kort extract blev att danskarna trots att de undertecknat freden i 

själva verket närde "ett outsläckligt hat, krig och illvilja i hjärtat, emot Kungl. Maj:ts 

och dess rikes lycka och välgång".103 Enligt texten väntade danskarna bara på ett bra 

tillfälle att anfalla Sverige, och Karl X Gustav var därför "nödtvungen att söka sä

kerhet igenom vapnen".104 En väpnad aktion var det enda sättet att nå säkerhet. 

Återigen argumenterades alltså för preventivkrig: det gällde att förekomma sna

rare än förekommas. Den viktigaste poängen i texten var att danskarna försökt 

förhala fredsprocessen eftersom de inväntade ett bra tillfälle för anfall. Påståendet 

att Sverige inte kunde komma till någon lösning på diplomatisk väg var ett direkt 

svar på tanken om det rättfärdiga kriget, ett påstående som dock här klingade ovan

ligt falskt. Trots de många felaktiga och missvisande påståendena i Kort extract fram

står framställningen ändå som ganska vag. Det var bara i slutpläderingen som Dan

mark framställdes som en verkligt farlig fiende. Ett par av argumenten var parodiskt 

dåliga, som att danskarna umgåtts med arglistiga tankar att anfalla riksamiral 

Wrangel på Fyn när han minst anade det, eller att danska ministrar låtit undslippa 

sig att denna fred nog inte skulle bli långvarig.105 Varför skrev inte rådet i denna 

allvarliga situation en bättre propagandatext? Detta var ju personer som var drillade 

i retorik och internationell rätt. Förklaringen bör sökas i relationen till Karl X 

Gustav. Under hela hans regeringstid visade sig rådet mycket osjälvständigt, och 

samma sak gäller för Kort extract. Rådsherrarna vågade helt enkelt inte frångå for

muleringarna i Karl X Gustavs brev alltför mycket. 

Några saker kan noteras i Kort extract vilka anknyter till den långsiktiga propa

gandan. Den opålitlige fienden som egentligen bara vill ont framträdde i texten med 

all tydlighet. Den bibliske fienden talade med ord som var halare än smör, men hade 

strid i hjärtat, och den världslige danske fienden undertecknade fredstraktater med 

samma illvilja.106 Det var just fiendens opålitlighet som gjorde att vapnen var den 

enda rimliga vägen till säkerhet. Samma argument skulle senare användas under 

stora nordiska kriget.107 

Förutom Kort extract trycktes ytterligare tre skrifter på svenska, som förklarade 

fredsbrottet. Samtliga var översättningar. Argumentationen i dessa skrifter skiljer 

102 Kort extract, punkt 11. 
103 Kort extract, sista sidan. 
104 Kort extract, sista sidan. 
105 Kort extract, punkt 10 och 13. 
106 Jämför Ps 55. 
107 Ericsson, s. 147. 
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sig från Kort extract framförallt på en punkt. Man försökte nämligen, som en av 

titlarna visar, argumentera för att det gamla kriget aldrig tagit slut, eftersom Dan

mark inte uppfyllt fredstraktaterna, och att Sverige därför inte skulle betraktas som 

anfallare utan Danmark. I övrigt var argumentationen i princip densamma även om 

dessa skrifter var mer utförliga och sofistikerade. Danmarks förbrytelser under 

fredsförhandlingarna, men även i historien, lyftes fram och diskuterades i legalis-

tiska termer.108 Det är svårt att veta vilken spridning skrifterna fick, men att fyra 

pamfletter på svenska uppträdde efter det svenska anfallet tyder på att man var 

angelägen om att vinna hemmapubliken - om än kanske framförallt de högre sam

hällsklasserna. När det gäller Kort extract är det däremot möjligt att kartlägga sprid

ningen. 

Förklaringen sprids 

Den 27 augusti skrev rådet till landshövdingarna, och Svante Banér, som var lands

hövding i Uppsala län, mottog sitt brev den 4 september.1091 brevet berättades att 

kungen givit order om att landshövdingarna skulle informera undersåtarna om kri

gets rättmätiga orsaker. Detta skulle dock inte ske på något särskilt möte, betonade 

rådet, utan när tillfälle gavs. Uppenbarligen ville man undvika att samla undersåtarna 

till möte om denna kontroversiella fråga, av rädsla att de då skulle gå samman i 

protest. Landshövdingen skulle se till att 

Hans Kungl. Maj:ts rättmätiga vapen, samt uppriktiga intention desto mera bliva kun
niga och justificeras och däremot våra naboer, de danskes, arglistige praktiker och 
illfundige manér uppenbaras och komma i dagsljuset hållandes Kungl. Maj:ts undersåtar 
således i god humör och beständig devotion animerandes dem att göra fienden all man
ligt och tappert motvärn där så omtränga skulle.110 

Syftet med informationsspridningen var alltså att klargöra att Karl X Gustav hade 

rätten på sin sida medan danskarna ägnade sig åt illvilliga planer. Detta skulle för

hoppningsvis resultera i att undersåtarna hölls på gott humör och hjälpte till att 

försvara riket. Svante Banér skred genast till verket. Samma dag som han mottog 

rådets skrivelse skrev han till fogden Måns Jonsson och gav honom i uppdrag att 

med hjälp a v Kort extract förklara krigets orsaker för invånarna.1111 Kopparbergs län 

108 Enfaldige tanckar öfwer the twennefrågor [...] (Stockholm 1659); Epistola amiciadamicum de 
causis (Stockholm 1658); Grundeligh underrättelse, om, the rättmätige skääloch wichtige orsaker [...] 
(Göteborg 1659). 

109 ULA, UL, LK, DI, vol. 7, 27 augusti 1658. 
110 ULA, UL, LK, DI, vol. 7, 27 augusti 1658. 
111 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 4 september 1658. 
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meddelades den 18 september fogdarna, borgmästarna och råden i städerna och 

bergslagens 24 äldste om fredsbrottet.112 Landshövdingen själv, Lorentz Creutz, be

fann sig dock inte på plats utan var i Trondheim, som ju sedan ett par månader 

tillbaka var ett svenskt landskap. Att man inte riktigt litade på norrmännens lojali

tet framgår av den instruktion som rådet sände till Creutz. Om det nya kriget redan 

var känt skulle han sprida Kort extract, men om allmogen inte kände till det skulle 

han avvakta tills budskapet kunde spridas via kyrkan. Detta för att invånarna inte 

skulle bli "illa till mods utan hellre {hållas} vid en god humör".113 Av detta exempel 

framgår med vilken pragmatism information spreds av regeringen och att informa

tionsspridning ofta var ett svar på redan cirkulerande rykten. 

Kort extract spreds också genom kyrkan. I Strängnäs fick biskopen Johannes 

Matthiae i uppgift att sprida texten och förmana prästerskapet att de skulle infor

mera allmogen och egga den till "beständig hörsamhet och lydnad emot Kungl. 

Maj:t".114 Den 7 september skickade Matthiae texterna vidare ut i sitt stift."5 

Ärkebiskopen Lenaeus tog lite längre tid på sig, men den 17 september uppma

nades prästerna i ärkestiftet att förklara fredsbrottet för allmogen och styrka den 

till trohet och lydnad.116 Det intressanta med Lenaeus brev är att han gjorde en 

tolkning av Kort extract. Enligt ärkebiskopen hade den danske kungen bara under

tecknat freden för att få Karl X Gustav att lämna landet så att han kunde anfalla 

Sverige på nytt. Av samma skäl hade han låtit bli att hålla sina löften och inlett ett 

samarbete med Sveriges fiender för att kunna "bekriga oss till land och vatten".117 

Lenaeus läste alltså ut det som stod mellan raderna och gick snäppet längre än 

ursprungstexten. Enligt hans brev till prästerskapet utlovade fienderna att bekriga 

Sverige till land och vatten, ett påstående som inte fanns med i Kort extract. Han 

avslutade sitt brev med att uppmana prästerskapet att se till att allmogen bad till 

Gud om hjälp och för den efterlängtade freden. Liknande uppmaningar mottog 

också prästerna i Västerås stift."8 

112 ULA, KL, LK, DU, vol. 4, 27 augusti 1658, från rådet, se påskrift på baksidan. 
113 RA, RR, vol. 267, 27 augusti 1658, fol. 1773, till Lorentz Creutz. 
114 ULA, SD, El, vol. i, i september 1658. 
115 ULA, SD, AI, vol. 4,7 september 1658. 
116 ULA, UpD, BI, vol. i, 17 september 1658. 
117 ULA, UpD, BI, vol. i, 17 september 1658. 
118 Prästerskapet informerades härvid ett prästmöte. Västerås domkapitel, AI, vol. 11, s. 156, 

159-
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Utskrivningarna tarsin början 

Undersåtarna fick alltså ta del av statsmaktens tillrättalagda förklaring av anfallet 

på Danmark genom både fogdar och präster, och dessa två ben i informations

systemet stod dessutom i förbindelse med varandra. I förhandlingarna på provins

mötena 1657 hade bönderna gått med på en tidigareläggning av 1658 års utskrivningar 

mot att de helt befriades 1658. I gengäld skulle utskrivningarna 1659 och 1660 bli 

omfattande. Men med det nya danska kriget förändrades statsmaktens planer, och 

nya order utgick om att allmogen skulle övertygas om att tidigarelägga 1659 års 

utskrivningar. Det utskrivningsfria 1658 var därmed ett minne blott. 

I ett brev till landshövdingarna förklarade kungen att Danmark, trots den god

het han visat landet, motarbetat freden.119 Det enda sättet att uppnå en säker fred 

var att med vapenmakt få danskarna att ta reson. Därför måste landshövdingarna 

försöka övertala allmogen att tidigarelägga 1659 års utskrivningar, "representerandes 

dem den ondska och malice som Danmark haver i sinnet emot oss".120 Landshöv

dingarna instruerades också att lova bönderna att de skulle vara befriade från 

utskrivningar 1659 - ett löfte som de flesta sannolikt hade svårt att tro på.121 Kungen 

avslöjade också själv i annat sammanhang farhågor för att kravet på tidigareläggning 

skulle leda till folklig oro.122 

Svante Banér fick i likhet med de andra landshövdingarna i uppgift att övertyga 

befolkningen om tidigareläggning av utskrivningarna, och han får här tjäna som 

exempel på hur man kunde gå tillväga. Den 17 september 1658 skrev han till fog

darna och berättade att kungen befallt att utskrivningen skulle tidigareläggas. Han 

menade dock att detta inte kunde ske utan att allmogen fick orsakerna förklarade 

för sig, och han kallade därför fogdarna och en länsman och en tolvman (nämnde

man i häradsrätten) från varje härad för att diskutera saken. Ett möte skulle hållas i 

Uppsala och ett i Stockholm.123 Eftersom det brådskade skulle fogdarna kalla till 

mötet via budkavle, men orsaken till mötet skulle de "förtiga och allenast säga mig å 

Kungl. Maj:ts vägnar något viktigt hava med dem att överlägga".124 Fogdarna skulle 

också tillsammans med prästerna göra mantalsrullorna färdiga. 

119 RA, RR, vol. 267, 29 juli 1658, fol. 1503, till landshövdingarna och guvernör Per Ribbing. 
120 RA, RR, vol. 267, 29 juli 1658, fol. 1503, till landshövdingarna och guvernör Per Ribbing. 

Se också andra brev i ärendet: RA, RR, vol. 267, 17 augusti, fol. 1635, till krigskollegium; 17 
augusti, fol. 1646, till Harald Stake; 27 augusti, fol. 1768, till riksdrotsen; 4 september, fol. 1651, 
till krigskollegium; 4 september, fol. 1653, till Johan Oxenstierna; 4 september, fol. 1654, till 
riksdrotsen; 8 september, fol. 1898, till landshövdingarna. 

121 RA, RR, vol. 267, 8 september 1658, fol. 1898, till landshövdingarna. 
122 RA, RR, vol. 267, 27 augusti 1658, fol. 1768, till riksdrotsen. 
123 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,17 september 1658, till alla fogdar utom Gustav Mattsson. 
124 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,17 september 1658, till alla fogdar utom Gustav Mattsson. 
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Banér valde alltså att personligen förklara orsaken till tidigareläggandet av 

utskrivningarna för allmogen - ett tecken på att han fruktade en svår förhandling. 

Antagligen var det av samma skäl som fogdarna fick order om att inte tala om vad 

mötet rörde sig om: det var bättre om landshövdingen fick behålla sitt informations

övertag och bönderna kom oförberedda. Samtidigt verkar det i ljuset av de senaste 

årens krigsansträngningar och kungörandet av Kort extract osannolikt att befolk

ningen inte skulle förstå vad som var å färde - tidigareläggningar av utskrivningarna 

hade ju tillämpats systematiskt under de två föregående åren. 

Banér skrev också till ärkebiskopen i ärendet.1251 brevet konstaterade han att 

alla nu borde känna till orsakerna till kriget med Danmark, och att man på grund av 

kriget var tvungen att tidigarelägga utskrivningarna. Ärkebiskopen skulle därför 

uppmana prästerna i stiftet att förklara för församlingarna varför utskrivningen 

måste tidigareläggas, och se till att oförfalskade rullor fanns till hands. Prästerna 

skulle försäkra bönderna om att de skulle vara helt förskonade från utskrivning 

under 1659. Nästan omedelbart efter det att prästerna förklarat anfallet på Dan

mark skulle de alltså använda samma argument för att få allmogen att gå med på 

utskrivningarna utan knot. 

Lenaeus skickade i sin tur Banérs brev vidare till prästerna, med tillägget att de 

skulle bevista utskrivningarna och se till att ingen försökte smita. Under oktober 

kungjordes från predikstolarna i länet att mönstring skulle äga rum i Enköping den 

28 oktober.126 Men trots att det var landshövdingen själv som hållit i förhandling

arna uppstod problem vid mönstringen. Alla fogdar utom en höll sig borta, och 

kommissarierna kunde inte ta soldaterna med sig utan fick skjuta upp avmarschen. 

Nya påbud fick läsas från predikstolarna, och för en av de frånvarande fogdarna 

ledde händelsen till rättsligt efterspel.127 

Det var alltså inte säkert att propagandakampanjer och övertalande landshöv

dingar hjälpte i kritiska ögonblick som hösten 1658. Men på de flesta ställen tycks 

det ha fungerat till statsmaktens belåtenhet. Faktum är att utskrivningarna under 

1658 nådde sin kulmen i den svenska delen av riket, och i Finland var utskrivningsta

len de nästhögsta under perioden.128 Kriget var kontroversiellt, men informations

spridningen fungerade, och soldater skrevs ut. 

125 ULA, UpD, BI, vol. i, 17-18 september 1658, till ärkebiskopen. 
126 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,12 oktober 1658. 
127 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,12,13 och 26 november 1658 och 15 april 1659. 
128 Lars Tersmeden, "Manskapsersättningsproblematiken vid det inhemska infanteriet un

der Carl X Gustafs krig", i Arne Stade (red.), CarlX Gustafs Armé, Carl X Gustaf-studier 8 
(Stockholm 1979a), s. 97. 



4 • ATT FÖRKLARA KRIGETS UTBROTT 1655 OCH 1658 

Slutsatser 

Enligt den långsiktiga propagandan berodde krigen på människans synder och de 

onda fienderna. På detta sätt förklarades också de pågående krigen i böndags

plakaten under Karl X Gustavs krig. Men i Sverige krävdes undersåtarnas stöd i 

form av skatter och utskrivningar i krigstid, och det innebar att anfallskrigen be

hövde motiveras ytterligare. 

Den viktigaste institutionen för att diskutera anfallskrig var under 1600-talet 

riksdagen, och regenterna visade sig under hela 1600-talet angelägna om att hålla 

riksdagar. Detta berodde tvärtemot vad Michael Roberts har hävdat inte på något 

konstitutionellt samvete, utan på att riksdagen var ett utmärkt forum för att legiti

mera beslut. När ständerna samlades våren 1655 hade så omfattande värvningar 

gjorts att det skulle ha varit mycket kostsamt att avbryta krigsplanerna. Sannolikt 

är också detta en av förklaringarna till att ständerna var så lama i diskussionerna om 

kriget; de upplevde att beslutet redan var fattat. Dessutom var, trots att ständerna 

många gånger tackade för den information de fått, deras kunskap om det utrikes

politiska läget inte tillräcklig för att de skulle kunna avgöra om Polen utgjorde ett 

akut hot eller inte. Ändå inskärpte både rikskanslern och lantmarskalken att stän

derna inte fick skjuta beslutet ifrån sig för lättvindigt; det gällde att förankra beslu

tet hos riksdagsledamöterna. Utbytet av tankar var emellertid begränsat till den 

agenda som kung och råd satt ihop, och syftet var att övertala ständerna att utan 

knot följa propositionen. Ständerna hade möjligheten att lämna in besvär och blev 

allt skickligare att använda dem, och det hände också att de lyckades göra bra mot

stånd mot den föreslagna politiken. Men det var framförallt i inrikespolitiska frå

gor, till exempel reduktionen, som de lyckades hävda sig. Med sin bristande insikt i 

de utrikespolitiska problemen hade de svårt att göra något verkligt motstånd mot 

den föreslagna politiken. Trots att statsmakten ibland, med Nils Erik Villstrands 

ord, fick uppträda som "ett kompromissande subjekt", var det statsmakten som 

vann på dessa möten.129 Istället för ofta återkommande förhandlingar med lokala 

menigheter kunde man nu kalla utvalda representanter för undersåtarna till Stock

holm och informera dem under ordnade former, långt från de grannar som drabba

des av besluten. Det finns alltså anledning att se riksdagen som en av de institutio

ner som enligt Walter Korpi gör att makthavaren kan hushålla med maktresurser. 

Fördelen med riksdagar var att man kunde behandla stora frågekomplex såsom 

anfallskrig eller reduktion. Men denna institution var inte fullkomlig, och det fanns 

129 Villstrand, s. 14. 
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tillfällen då staten istället föredrog att kalla till provinsmöten. Diskussionerna på 

provinsmötena inskränktes emellertid med nödvändighet till utskrivningar och 

krigsskatter. För att legitimera större beslut var alltså riksdagen nödvändig. 

Riksdagen användes som en barometer som möjliggjorde en uppskattning av 

folkstämningarna och hur stora utlagor det var möjligt att kräva. När Karl X Gustav 

och Gustav II Adolf valde att sammankalla riksdagen drevs de av en insikt om 

vikten av opinionsbildning. En av riksdagens viktigaste funktioner var för dessa 

makthavare att den innebar en möjlighet att förklara kriget och göra undersåtarna 

delaktiga i det. 

Ständermötet 1658 sammankallades också för att legitimera krig, denna gång 

mot Österrike. Eftersom beslut om skatter och utskrivningar fattats vid provins

möten åren dessförinnan kallades inte bondeståndet - utrikespolitiken sågs som de 

högre ståndens angelägenhet. Den förändrade situationen i Europa gjorde att Karl 

X Gustav istället vände sina vapen mot Danmark, och riksdagen var inte längre ett 

möjligt forum för att förklara kriget (även om en förklaring skulle komma i efter

hand på riksdagen 1660). Kungen och rådet valde därför att aktivera de normativa 

maktresurserna och använda sig av informationssystemet. Texten Kort extract i vil

ken fredsbrottet förklarades lästes upp från predikstolarna, och innehållet spreds 

dessutom mündigen av fogdarna. 

Att förklara kriget var dock inte en engångsinsats, utan ett ständigt pågående 

företag. Genom den långsiktiga propagandan spreds hela tiden föreställningen att 

de pågående krigen berodde på människornas synder. Dessutom gavs krigen mer 

världsliga förklaringar i både böner och tacksägelsetexter. Här var det framförallt 

det rättfärdiga i kungens företag och fiendernas ondska som framhävdes. 

Hur förklarades då de svenska anfallen 1655 och 1658? Argumenten var i princip 

desamma och syftade till att visa att det inte rörde sig om anfallskrig utan om pre

ventivkrig. Både vid riksdagen 1655 och i texten Kort extract beskrevs Polen och 

Danmark som potentiella hot. Enligt propagandan var dessa länder ute efter att 

skada Sverige, och i enlighet med tidens syn på fiender framställdes de som helt 

opålitliga. Här överensstämde den långsiktiga propagandan med den direkta. Tan

ken att fiendens otillförlitlighet omöjliggjorde förhandling var, som Peter Ericsson 

visat, också ett återkommande budskap under stora nordiska kriget. Mot bakgrund 

av det krigiska 1600-talet och Sveriges relation till de båda länderna fanns det fog 

både för tanken att de var opålitliga och för att de i framtiden skulle kunna tänkas 

skada Sverige. Detta gällde dock i ett längre tidsperspektiv. För både Karl X Gustav 

och rådet stod det fullständigt klart att Polen inte hotade Sverige 1655. Efter freden 

i Roskilde kunde man också förvänta sig att det skulle dröja innan Danmark kunde 

samla till sig ett nytt angrepp, även om tanken på revansch fanns. Efter freden i 
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Köpenhamn dröjde det ju femton år innan Danmark anföll. Det bör dock betonas 

att fienderna aldrig framställdes som rationellt tänkande, politiska aktörer, utan 

som illvilliga hatare. Deras agerande analyserades därför inte i politiska termer, och 
ingen riskbedömning gjordes - grundtanken var ju att de alltid ville ont. Denna bild 

som förmedlades till undersåtarna står dock i bjärt kontrast till de realpolitiska 

överväganden som hela tiden präglade rådets överläggningar. 

Det faktum att den svenska statens företrädare argumenterade för krig mot 
Polen och Danmark i termer av preventivkrig visar också att de fann humanisternas 

syn på det rättfärdiga kriget användbar. Samtidigt försökte de i båda fallen ge sken 

av att de gjort allt de kunnat för att lösa konflikten vid förhandlingsbordet. I inget-

dera fallet överensstämde detta med verkligheten, men det visar hur staten på denna 

punkt bemödade sig för att visa att den efterlevde det rättfärdiga krigets doktrin. 

Gång på gång underströks också att det Karl X Gustav allra helst ville var att uppnå 
fred. 

Anfallet på Polen förklarades och legitimerades vid riksdagen 1655 enligt kons

tens alla regler, och tycks inte heller mött något större motstånd ute i landet. Situa
tionen 1658 var en helt annan. Trots att rådet var väl medvetet om vikten av propa

ganda i detta läge var den text som skickades ut i landet föga övertygande. Den 

rimligaste förklaringen till detta är att rådsherrarna kände sig bundna till det brev 

de fått av Karl X Gustav och inte ville gå utanför dess ramar. Avgörande för spridan

det av budskapet blev därför den kader av präster och fogdar som sattes in för att 

förklara kriget för allmogen. Dess uppgift var att på bästa sätt förklara nyheten, och 
ärkebiskopen Lenaeus gjorde själv i sitt brev till prästerskapet i Uppsala stift en 

radikalare tolkning av den danska fientligheten än rådet gjort i sin skrift. Propagan

dan fungerade inte problemfritt, och i Kopparbergs län förekom protestaktioner i 
samband med utskrivningarna. Ändå kan man konstatera att allmogen, som blivit 
lovad att slippa utskrivningar 1658, undergick en av de tyngsta utskrivningarna un

der hela perioden just under detta år. Systemet var inte felfritt, men fungerade 
denna gång antagligen till statens belåtenhet. 

En av de intressantaste aspekterna av denna propaganda var att regimen fak

tiskt brydde sig om att förklara kriget även för de lägre samhällsklasserna. Även om 

de skäl som spreds om anfallen 1655 och 1658 var falska, försökte man ändå motivera 
dem för undersåtarna. Det tyder på en rädsla för inrikes split, men också på en syn 
på undersåtarna som tänkande subjekt - och som motparter i en dialog. Statsmak
ten kände sig tvungen att förklara och agitera för att uppnå sitt mål: att hålla under

såtarna på så gott humör att de var beredda att bidra med skatter och soldater. Att 

förklara kriget var dock bara den direkta propagandans första steg; än viktigare för 
krigens utgång var fas två: mobiliseringen. 



KAPITEL 5 

Att mobilisera för krig 1655-1660 

VID RIKSDAGEN 1655 hade ständerna både godtagit anfallsplanerna och ställt 

upp på extraskatter och ganska omfattande utskrivningar. Men kriget utveck

lade sig snart till någonting väsentligt större än ett anfall på Polen. Under sommaren 

1656 gick ryssarna över gränsen till Finland, brände staden Nyen och påbörjade en 

belägring av fästningarna Nöteborg och Kexholm. De militära resurserna i Finland 

var ytterst begränsade eftersom såväl vapen som ammunition hade skickats till 

Polen.1 Läget förvärrades för Sveriges del ytterligare av att en stor nederländsk flotta 

visade sig i Öresund och av att förhandlingar pågick mellan Danmark, Ryssland och 

Nederländerna.21 denna situation räckte det inte att få befolkningen att acceptera 

kriget som sådant, det gällde att få den att bidra med resurser. I ett första steg 

handlade det om att förhandla om skatter och utskrivningar, och i ett andra steg att 

se till att dessa verkligen kom staten till godo. Allt detta skulle ske under bibe

hållande av allmogens goda humör. 

I vanliga fall ägde förhandlingarna inför krig rum vid riksdagen, precis som de 

gjort 1655, men under Karl X Gustavs krig kom man också att runt om i landet 

inkalla provinsmöten, som fungerade som miniriksdagar. Syftet med dessa var att 

förmå allmogen och adeln att tidigarelägga utskrivningarna och att rent generellt 

utöka bidragen till kriget. Landshövdingarna spelade en nyckelroll vid dessa möten, 

och det var de och fogdarna som sedan fick ansvaret för att omsätta besluten i 

praktiken. Men kriget innebar inte bara extraskatter och att var tionde man i lan

dets byar skrevs ut, rustades med gevär och kläder och marscherade iväg, utan med

förde också en allmän mobilisering som i hög påverkade människor i deras dagliga 

liv. Värvare reste runt i riket för att få tag på ännu fler stridsdugliga män, och för 

dessa nyblivna soldater krävdes tillfällig logi. Durchmarscherna gick inte obemärkta 

1 Jussi T. Lappalainen, "Finland och Carl X Gustafs ryska krig. Försvaret av den östra 
rikshalvan 1656-1658", i Arne Stade (red.), Kriget pä Östfronten, Carl X Gustaf-studier 7 (Stock
holm 1979), s. 15; Englund (2000), s. 401. 

2 Om dansk-ryska förhandlingar, se SRPXVI ,  19 juni 1656, s. 492. 
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förbi; soldaterna skulle skjutsas, de skulle ha mat, de skulle ha dricka. I och med att 

hotet från Danmark under 1657 blev allt tydligare förstärktes också försvars

beredskapen; båtsmännen som skulle försvara kusten inkvarterades i skärgården, 

skansarna skulle repareras eller rentav byggas, det krävdes virke, husrum, dagsver

ken. 

Under krigsåren ägde alltså en rad förhandlingar rum som syftade till att öka 

undersåtarnas krigsinsatser. Syftet med detta kapitel är dock inte att kartlägga för

handlingarna eller resultatet av dem, utan att undersöka vilka argument som använ

des för att mobilisera befolkningen. Både vid provinsmöten, förhandlingar om extra-

ordinarie utlagor, uppbörd och utskrivningar var nämligen statens företrädare 

tvungna att på nytt motivera krigsinsatsen och förklara varför allmogens bidrag var 

nödvändiga, och det är därför viktigt att ta med dessa tillfällen i en bredare analys av 

krigspropaganda. Avgörande för argumentens giltighet var de föreställningar som 

fanns i samhället om krig och fred och om överhetens respektive undersåtarnas 

uppgifter. Även om det rådde konsensus om att kungen skulle ansvara för rikets 

försvar och att undersåtarna skulle bidra efter förmåga, kunde skiftande tolkningar 

av de konkreta utlagorna förekomma. Frågan om vad de olika grupperna skulle 

bidra med var ju alltid aktuell vid riksdagar och provinsmöten, men blev extra bränn

bar när staten krävde utlagor utöver dem som beslutats av ständerna. 

Man kan tänka sig tre olika samtida föreställningar när det gällde skyldighe

terna i händelse av krig. Det första alternativet är att det fanns ett kontrakt mellan 

staten och allmogen. Den senare skulle betala skatt och underkasta sig utskrivningar 

och staten skulle i sin tur ansvara för att försvaret sköttes. Ett sådant synsätt inne

bär att krav på ytterligare utlagor som extra utskrivningar eller byggandet av skansar 

kunde betraktas som kontraktsbrott från statens sida. Det finns också exempel 

från stora nordiska kriget på att bönder upphörde att betala skatt när de fick för

svara sig själva - de ansåg att kontraktet därmed var brutet.3 Under perioden 1655— 

1660 bör frågan om ansvar och skyldigheter ha varit högaktuell. Sverige hade anfal

lit Polen och blev snart involverat i krig med en rad andra fiender. Detta skulle 

kunna tolkas som att Karl X Gustav hade misslyckats med att beskydda landet från 

fiender. Frågan är om ett sådant påstående var möjligt i samtiden. Fanns det någon

ting i statens propaganda som kan ses som ett bemötande av en sådan kritik? 

Den andra möjliga föreställningen var att undersåtarnas lydnadsplikt mot 

kungen gjorde att de var tvungna att ställa upp oavsett vad han bad om. Denna 

tanke fann stöd i Bibeln och hos Luther, och som framgått tidigare användes i 

samtiden ofta Paulus bibelord om hörsamhet mot överheten. Denna plikt formule-

3 Karisson, s. 222-223. 
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rades också tydligt i hustavlan, enligt vilken de som inte lydde överheten skulle få en 

"dom över sig".4 

En tredje föreställning utgick från plikten mot fäderneslandet. Denna idé ut

trycktes ganska tydligt i en order till Erik Fleming att upprätta ett bergsregemente. 

Bönderna förväntades ställa upp, eftersom "alla fäderneslandets ledamöter förobli-

gerade är allt det att använda som kan till dess trygghet och försvar lända".5 Här 

möter alltså ett patriotiskt argument: alla invånare är tvungna att använda allt de 

äger och har för att försvara fäderneslandet. 

Under stora nordiska kriget intog också försvaret av hemlandet en viktig plats i 

propagandan. Meningarna går dock isär om hur detta ska tolkas.6 Jonas Nordin 

menar att rådet oftare än kungen använde sig av horisontella identifikationsbegrepp, 

såsom "fäderneslandet", och att denna nationellt präglade propaganda ansågs mer 

effektiv än hänvisande till "statslojalistiska principer".7 Peter Ericsson anser inte att 

propagandan var nationellt präglad, utan att den framförallt var ett uttryck för en 

organisk samhällssyn där kungen var centralgestalten och den obestridde fadern.8 

Detta kapitel bygger mestadels på andra källtyper än de som Ericsson och Nordin 

använt, men frågan som de båda tar upp är ändå värd att diskutera. Hur refererades 

till plikten mot kung och fädernesland, och går det att i propagandan finna någon 

åtskillnad mellan dessa begrepp? 

Ett ideal som lyftes fram både under stora nordiska kriget och senare under 

1700-talet var rättvisa. Karl XII tillkännagav gång på gång sin intention att be

handla alla rättvist, och gick så långt som till att införa en förmögenhetsskatt. Tan

ken var att de som var välbeställda skulle bidra mer än övriga undersåtar.9 Det var 

emellertid inte bara staten som kunde luta sig mot rättvisebegreppet, utan rättvisan 

eller "billigheten" var också något som allmogen under 1700-talet kunde hänvisa till 

i förhandlingarna med överheten.10 

Peter Ericsson har också lyft fram några andra mobiliserande argument från stora 

nordiska kriget. Statens företrädare betonade under detta krig att riket var oskyldigt 

anfallet, och att det fanns en risk för att fienden skulle tränga längre in i landet.11 Det 

hävdades också att en massiv krigsinsats var det enda sättet att få fred och att 

4 Den svenska psalmboken 169$: 1697 års koralbok (Stockholm 1985), s. 1043. 
5 RA, RR, vol. 267,15 augusti 1658, fol. 1658, till Erik Fleming; 18 september 1658, fol. 2010, 

till Knut Kurck. 
6 Ericsson sammanfattar och diskuterar Nordins resultat på s. 169. 
7 Nordin, s. 159-161,176. 
8 Ericsson, s. 165-171. 
9 Ericsson, s. 133,150-163,173-211; Karlsson, passim. 

10 Frohnert (1993), s* r37> 2%2-
11 Ericsson, s. 142-147. 
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kungen gjorde allt som stod i hans makt för att lindra allmogens bördor.12 Jag har 

tidigare i enlighet med Walter Korpis teori antagit att makthavarna i första hand 

eftersträvade att använda normativa maktresurser och först om detta inte funge

rade betalnings- eller tvångs re sur ser. Stämmer detta överens när det gäller statens 

förhandlingar med allmogen 1655-1660? 

I den långsiktiga propagandan framställdes det som att Sverige ständigt hota

des av onda fiender och man kan förmoda att de hotande farorna var en viktig del av 

den direkta propagandan efter det att kriget brutit ut. Vilka andra argument använ

des för att mobilisera befolkningen? Kapitlet består av två delundersökningar: allra 

först undersöks provinsmötena 1656 och 1657 och därefter propagandan vid de re

gionala förhandlingarna i Uppsala och Kopparbergs län. 

Provinsmötena 1656 och 1657 

De dåliga nyheterna under våren och sommaren 1656 oroade rådsherrarna, som ju i 

Karl X Gustavs frånvaro hade ansvar för rikets försvar. Deras lösning blev att på 

eget initiativ skriva till landshövdingarna och be dem sammankalla ständermöten 

ute i sina län, och att skriva till biskoparna och be dem hjälpa till att övertala all

mogen och prästerskapet. Landshövdingarna skulle försöka förmå ständerna att 

utöka sina krigshjälper och tidigarelägga utskrivningarna. Rådet uttryckte sin för

vissning om att detta skulle lyckas, då "var ärlig Hans Kungl. Maj:ts undersåte, och 

fäderneslandets inbyggare och patriot, ju härvid betraktar sin egen fara och låter sig 

intala till fäderneslandets, och sin egen välfärds befordring och försvar".13 Därmed 

hade man också sammanfattat de huvudargument som skulle komma att framföras 

till ständerna, men utgången av mötena var inte given.14 När Karl X Gustav infor-

12 Ericsson, s. 147-155. 
13 RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 156, till Erik von der Linde (Åbo och Björneborgs län), 

Ernst Johan Creutz (Nylands och Tavastehus län), Johan Gran (Öster- och Västerbottens län) 
och Anders Koskull (vice landshövding i Viborg), samt den 28 juni tilljöran Sparre (Söderman
land), Gustav Banér (Uppsala), Johan Oxenstierna (Hudiksvall och Härnösands län), Axel 
Lillie (Halland), Lorentz Creutz (Kopparbergs län), Christoffer Larsson Grubbe (vice lands
hövding i Kalmar län), Johan Rosenhane (Östergötland), Gustaf Posse (Jönköping), Pär Rib
bing (Alvsborgs län), Harald Stake (Skaraborgs län), Gustav Soop (Närke och Värmland), Knut 
Kurck (Västmanland) och Gabriel Gyllenanckar (Kronobergs län). Se också RA, Riksdagsacta 
R4812, samt: RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 150, till biskopen i Åbo och konsistoriet i 
Viborg. 

14 RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 156, till landshövdingarna. 
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merades om mötesplanerna brevledes var det med tillägget: "så framt allmogen där 

till står att övertala".15 

Påfallande lite har skrivits om provinsmötena, eller lantdagarna som de ibland 

kallas.16 Mest utförlig har Lars Tersmeden varit, och han har också jämfört mötes

besluten med de därpå följande utskrivningarna. Hans fråga rör vad man uppnådde 

på dessa möten - hur stora utskrivningar ständerna gick med på. Min fråga rör i 

stället hur statsmakten gick tillväga.17 

Provinsmötena är intressanta ur flera aspekter. Först och främst bör man givet

vis ställa sig frågan varför rådet inte kallade till en vanlig riksdag. Förklaringen har 

sökts i den svåra situationen, men också i rådets relativt svaga ställning och en 

allmän ovilja att hålla riksdag i regentens frånvaro.18 Utöver detta tror jag att det är 

viktigt att understryka att det fanns vissa fördelar med denna ad hoc-lösning. Riks

dagar var nödvändiga för att skapa legitimitet kring stora beslut, men provinsmötena 

sammankallades endast för att förmå befolkningen att tidigarelägga utskrivningar

na och utöka skatterna. Att samla ständerna på olika ställen splittrade dem och 

ökade rådets möjligheter att spela ut dem mot varandra. 

Mycket på dessa möten påminde om vanliga riksdagar; de fyra stånden företräd

des av talmän respektive lantmarskalk, proposition lämnades som brukligt var och 

sammanträdesformerna liknade de gängse.19 Men det finns också flera skillnader, 

som gör dem intressanta att studera. Först och främst hade riksdagen en självklar 

och hävdvunnen legitimitet som provinsmötena saknade. Det var visserligen inte 

första gången som denna typ av möten ägde rum - i synnerhet Karl IX hade konse

kvent använt regionala möten för att söka befolkningens stöd, men redan under 

mötena 1656 ifrågasattes rådets rätt att kalla till möten, och på riksdagen 1660 såg 

ständerna till att denna typ av möten förbjöds.20 Vidare administrerades provins

mötena på ett annat sätt än riksdagarna. Till skillnad från en vanlig riksdag, då alla 

var på samma plats och många överläggningar skedde muntligt och aldrig nedteckna

des, krävde provinsmötena en omfattande korrespondens. Genom instruktioner och 

brev kan man därför göra sig en ovanligt klar bild av hur argumenteringen lades upp. 

15 RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 151, till Karl X Gustav. 
16 Kortfattade genomgångar finns i Ahnlund (1933), s. 300-308; Fredrik Ferdinand Carlson, 

Sveriges historia under Carl den tionde Gustafs regering (2:a uppl., Stockholm 1883), s. 390-398; 
Englund (2000), s. 505-506. 

17 Tersmeden (Stockholm 1979a). 
18 Ahnlund (1933), s. 301, 304. Englund har också pekat på rådets rädsla att inte kunna kon

trollera en samlad riksdag. Englund (2000), s. 505. 
19 Se Ahnlund (1933),s- 301-308; Carlson, s. 390-398. En skillnad var att det pågående kriget 

gjorde att så få adelsmän var hemma att adelsfruar i några fall fick underteckna besluten. 
20 Ahnlund (1933), s. 300. 
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Situationen var nu också radikalt annorlunda än den varit våren 1655. Sverige 

befann sig i krig med två länder, och två potentiella fiender verkade förbereda ett 

anfall. Tidsperspektivet var ännu kortare än det varit 1655, de soldater och extra-

hjälper som ständerna eventuellt accepterade att bidra med skulle komma att krä

vas in omedelbart. Provinsmötena hade därmed till syfte att mobilisera befolk

ningen. 

Källorna till provinsmötena är ojämnt bevarade. Det viktigaste materialet finns 

i samlingen Riksdagsacta på Riksarkivet, och delar av detta är utgivet i Sveriges 

Ridderskaps och Adels Riksdagsprotokoll. I den tryckta serien Prästeståndets riksdagspro

tokoll finns uppgifter från mötet i Uppsala 1656, men det är allt. I rådets registratur 

finns både kallelser och brev som skrevs med anledning av mötena, och i samlingar

na Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t och Guvernörers skrivelser till 

Kungl. Maj:t på Riksarkivet finns brev där landshövdingarna och kommissarierna 

berättar om mötena. Rådets protokoll är dessutom som alltid en mycket värdefull 

källa. 

Mötenas förlopp 

Avgörande för mötenas framgång var enligt rådets mening att de leddes av män med 

auktoritet och att dessa hade fullvärdiga fullmakter. Det bestämdes därför att 

landshövdingarna, som ju både hade hög samhällsställning och ansågs vara duktiga 

på att förhandla med allmogen, skulle vara möteskommissarier, och de försågs både 

med fullmakter och instruktioner.21 Ändå skulle det visa sig att rådets rätt att sam

mankalla lantdagar inte godtogs av alla. Trots att mötena 1656 på många sätt var en 

framgång för statsmakten, ändrade Karl X Gustav konceptet något när han utlyste 

nya möten året därpå. Denna gång var det inte landshövdingarna som skötte för

handlingarna, utan särskilt utsedda rådsherrar med oantastliga fullmakter. 

Syftet med att sammankalla mötena var ju att få ständerna att bidra med råg, 

malt, pengar och soldater för att försvara landet, och detta skulle uppnås genom att 

landshövdingarna anförde "de motiver och skäl som där till tjänliga är".22 Fullmakter

na var kortfattade och avslutades med en uppmaning till undersåtarna att lyssna på 

21 RA, RR, vol. 255, 30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. Det allra bästa hade 
varit fullmakter från kungen, men rådet hann inte invänta sådana. SRPXVI, s. 500-501, 506, 
522. Se också Jöran Sparres vädjan om att få fullmakten i tid: RA, Landshövdingarnas skrivel
ser till Kungl. Maj:t, Södermanlands län, vol. I, 4 juli 1656. Rådet återkom ofta även i andra 
diskussioner till vikten av att skicka en man av "respekt" för att tala med allmogen. Se t.ex. 
SRPXVI, s. 549,482,485. 

22 RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 149, till landshövdingarna i Finland. 
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och sätta tilltro till det som landshövdingarna hade att säga och att tänka på kung

ens och fäderneslandets tjänst som ärliga "Sveriges inbyggare och patrioter".23 

Utgången av mötena skulle alltså till stor del bero av landshövdingarnas munt

liga redogörelser av rikets tillstånd. De svårigheter som Johan Rosenhane senare 

hade med att övertyga sina ständer förklarades också av rådet med att han gått 

tillväga på fel sätt: istället för att muntligen redogöra för faran som hotade landet 

(som han fått instruktion att göra) hade han skrivit en generalproposition som han 

överlämnat till varje stånd.24 En muntlig redogörelse och mer knapphändiga pro

positioner utfärdade ståndsvis var alltså att föredra, och det var också på detta sätt 

som de flesta landshövdingar lade upp mötena.25 Tanken tycks ha varit att minimera 

kontakten mellan de olika stånden och därmed deras möjligheter att formulera 

motkrav eller be om undantag. 

Landshövdingarna lyckades kalla sina ständer inom relativt kort tid.26 Breven 

från rådet hade skickats från Stockholm den 27-30 juni 1656 och det första mötet 

hölls redan 10 dagar senare, men större delen av mötena ägde rum i månadsskiftet 

juli-augusti. De flesta landshövdingarna kallade sina länsinvånare till en och samma 

ort, medan andra tycks ha hållit flera mindre möten.27 Allt som allt hölls åtminstone 

arton möten. 

Landshövdingarnas uppgift var inte lätt. Inte nog med att de skulle få ständerna 

att tidigarelägga nästa års utskrivning: de skulle på många sätt få ständerna att gå 

med på utökade bördor.28 Adeln ombads att fördubbla sin rusttjänst och att accep

tera utskrivning bland sina bönder av vart tionde hemman, det vill säga samma tal 

som allmogen, även inom rå och rör. Av tradition utskrevs bara hälften så många av 

frälsets bönder i relation till skatte- och kronobönder. Dessutom brukade som tidi

gare nämnts området närmast deras gårdar, det vill säga "inom rå och rör", vara 

förskonat från utskrivningar. Om det var något som utlöste negativa ryggmärgs

reflexer hos adeln så var det inskränkningar av dess privilegier. Av prästerskapet 

23 RA, RR, vol. 255, 30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. 
2 4  SRPXVI, s. 602. 
25 Se exempel i SRAP6, Mötet i Stockholm, s. 3-12; Mötet i Västerås, s. 263; PR I , Mötet i 

Uppsala, s. 347. Christoffer Larsson Grubb i Kalmar verkar ha överlämnat samma proposition 
till alla stånd, och de accepterade den utan knot. SRAP6, s. 2Ö9f. 

26 Med undantag för Knut Kurck, för hans brev kom fram kraftigt försenat. RA, Kollegiers 
m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, Landshövdingars skrivelser till Kungl. Maj:t, Västmanlands 
län, vol. 1,13 juli 1656. 

27 Per Linnormson Ribbing, landshövding i Alvsborgs län, reste runt och höll flera möten. 
Detta gäller även Västmanland enligt Ahnlund, s. 301. Hur de andra landshövdingarna gick till 
väga är oklart, men det framgår sannolikt om man genomsöker respektive landsarkiv 

28 RA, RR, vol. 255,30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. 
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begärdes en fördubbling av utlagorna som godkänts vid riksdagen 1655, men också 

något betydligt mer kontroversiellt, nämligen en ryttare (d.v.s. häst, karl och sadel 

och helst vapen) av varje gäll eller pastorat. När det gällde borgerskapet skulle 

landshövdingarna försöka förmå det att utöka sin krigshjälp och betala den i för

skott, men de ombads vara uppmärksamma så att det hellre drabbade de förmögna 

än de fattiga. Bönderna, slutligen, skulle övertalas att betala sin extra krigsskatt så 

fort som möjligt och att redan nu gå med på de utskrivningar som skulle ha ägt rum 

1657. 
Till sin hjälp hade landshövdingarna en mängd argument som angavs i rådets 

brev, och de flesta av mötena avlöpte i enlighet med rådets önskningar.29 Christoffer 

Larsson Grubb kunde nöjt rapportera från Kalmar att han fullföljt mötet nästan 

utan svårighet, och hans brev följdes av flera.30 I stort sett accepterades propositio

nen runt om i landet. Med bönderna verkar landshövdingarna knappt ha haft några 

problem, och även om adeln knorrade lite över privilegierna här och var tycks det ha 

gått att övertala dem. Mest svårövertalade var borger- och framförallt prästerska

pet. Adeln försökte vanligen slippa utlagorna med hänvisning till sina privilegier, 

och det gjorde även prästerna i viss mån, medan borgarna argumenterade för att 

deras stora fattigdom förhindrade dem att bidra. På flera orter misslyckades 

landshövdingarna med att få prästerna att utgöra ryttare. Borgerskapet i Växjö län 

var så fattigt att rådet bestämde att de borgare som hade tomma förråd skulle slippa 

pålagorna.31 Störst problem vållade prästerskapet i Linköping. Redan första mötes

dagen kom några präster till landshövdingen Johan Rosenhane och ifrågasatte mö

tets legitimitet.32 Landshövdingen lyckades inte få prästerna att gå med på rådets 

krav, utan mötet avlutades, och han fick ägna sensommaren åt att försöka övertyga 

dem på annan väg. Rådet sände också ett antal brev i frågan till både honom och 

biskopen, och dessutom skickades rådsherren Gustav Banér till Linköping för att 

utreda frågan.33 En av Rosenhanes sista dagboksanteckningar i frågan lyder: "kom 

biskopen och kyrkoherden till mig, talade mycket om bevillningen, och sade sig 

vara Herrens smorde, och inte borde något påbördas, och ingen välsignelse vore där 

med".34 Det bör dock poängteras att invändningarna i Linköping framförallt kom 

29 För en avvikande åsikt, se Englund (2000), s. 506. Tersmeden ser också mötena som 
framgångsrika: Tersmeden (1979a), s. 85-86. 

3 0  SRAP6, s. 269. 
3 1  SRPXVI, s. 562. 
32 Rosenhane, s. 180. 
33 Se Rosenhane, s. 180-184; RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Linköping; RA, RR, vol. 255, 

3 augusti 1656, fol. 192, till Johan Rosenhane; 6 september 1656, fol. 215, till Samuel Enander; 
SRAP6, s. i9ff; SRPXVI, s. 584-585, 602. 

34 Rosenhane, s. 184. 
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från prästerskapet och var ett uttryck för ett motstånd mot adeln och ett beva

kande av prästernas privilegier, snarare än protester mot krigsutlagorna. 

Utskrivningarna kunde således verkställas bara ett par månader efter det att 

rådet skickat ut sitt kallelsebrev till biskoparna. Till och med Rosenhane, som haft 

så mycket besvär vid mötet i Linköping, kunde påbörja utskrivningarna i Brinka 

krog den 24 september och avsluta dem tio dagar senare i Göstrings härad.35 

Sammantaget hade rådet alltså uppnått vad det eftersträvade. Visst motstånd 

förekom ändå när utskrivningarna skulle verkställas, och i Sunnerbo härad i Små

land blev prästen slagen.36 Men landshövdingen Gabriel Gyllenanckar, i tät korre

spondens med rådet, kom till rätta med situationen genom ord och försiktighet, 

eller "god fog och diskretion samt tjänliga remonstrationer".37 Kronan fick sina 

knektar, orosstiftaren (som var länsman) ställdes inför rätta och landshövdingen 

fick som tack för besväret löfte om sin sedan länge efterlängtade lön. Ett yttrande 

av en av rådsherrarna i samband med denna minikris kunde stå som rådets devis för 

hela denna period: "nam quod differtur non aufertur", "det som söndrar löser ingen

ting".38 Allt handlade istället om att finna rätt argument. 

Krigsfaran och den egna säkerheten 

Rådet hade befarat att allmogen inte skulle vilja "akommodera sig, emedan faran är 

något långt borta", och stor möda lades vid mötena på att visa att faran närmade 

sig.39 Mötena inleddes alltså med att landshövdingarna redogjorde för faran, dels 

genom att läsa rådets fullmakt, dels genom att muntligen utveckla frågan. Fullmak

ten inleddes med informationen att "muskoviten" gått över landets gränser och 

erövrat och bränt ner Nyen, att Nederländerna sänt en flotta om 35 skepp till Öre

sund och att fler var att vänta och att förhandlingar pågick mellan Ryssland och 

Danmark.40 Ett oförmodat anfall kunde komma snabbt. Detta var ju fullständigt 

sant, och profetiorna skulle visa sig stämma. Prästerna i Jönköping tog fasta på en av 

rådets formuleringar: "bättre är, avlåta en karl till försvar av de andre, än att de alle 

samtligen gå under, och varde fienden till pris".41 Det var bättre att göra lite uppoff-

35 Rosenhane, s. 185. 
3 6  SRPXVI, s. 562, 582; RA, RR, vol. 255, 26 juli; 9 augusti 1656, fol. 204, till Gabriel 

Gyllenanckar. 
37 RA, RR, vol. 255, 9 augusti 1656, fol. 204, till Gabriel Gyllenanckar. 
3 8  SRPXVI , s. 582. 
3 9  SRPXVI , s. 500. 
40 RA, RR, vol. 255,30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. 
41 RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Jönköping, prästerskapets resolution. Rådets brev: 

RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 156, till landshövdingarna. Se också: SRAP6, s. 79. 
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ringar på en gång än att senare bli tagen av fienden. Att landshövdingarna verkligen 

förklarat de hotande farorna framgår av de flesta propositionssvaren.42 Prästerska

pet i Jönköping skrev till exempel i sin resolution att landshövdingen noggrant 

beskrivit alla faror som omgav fäderneslandet, och borgerskapet i samma stad sade 

sig ha fått ta del av den "gruvliga fara och osäkerhet" som landet hotades av.43 

Enligt rådets brev skulle mötesledarna i förhandlingarna med bönderna särskilt 

hänvisa till den stora krigsfara som hotade riket, och faran var rent generellt ett 

återkommande tema vid mötena.44 De ständer som trilskades påmindes omedel

bart om hur farligt läget var. Per Linnormson Ribbing, guvernör i Älvsborgs län, 

skrev till rådet och undrade hur han skulle sköta mötena - det var ju viktigt att inte 

provocera allmogen i dessa tider. Rådsherrarna svarade att de nog trodde att det 

skulle gå att övertyga ständerna i länet eftersom de ju bodde närmast elden och var 

de som bäst skulle behöva undsättning om kriget bröt ut.45 Johan Rosenhane upp

manades av rådet att förhandla med stånden var för sig, och att beskriva farorna 

med betoning på att "kungen i Danmark nu haver låtit löpa 10 örlogsskepp in i 

Östersjön".46 

Vad var det då som ständerna fick veta vid mötena? Av propositionssvaret från 

adeln i Stockholm kan man göra sig en bild av de faror landshövdingen målat upp: 

det pågående häftiga kriget med Polen, Rysslands anfall, den holländska örlogs

flottan.47 Även Johan Rosenhane beskrev tydligen utförligt hur Gud hållit sin hand 

över Karl X Gustav "ibland våra hätske och mäktiga fiender, de Poler" och givit 

alliansen med Brandenburg och de militära framgångarna.48 Men han beskrev också 

hur kungen i Polen höll på att förstärka sin position och skaffa allianser. Detta bland 

annat genom "den katolska ligans tillhjälp".49 Något fokus på Polen fanns inte alls i 

de dokument som rådet sände ut, och den religiösa aspekten tycks också ha varit 

Rosenhanes påfund.50 Det ständerna fick höra om kriget med Polen och om kung-

42 Se t.ex. SRAP6 , s. 3, (mötet i Stockholm); RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Jönköping, 
prästerskapets resolution och borgerskapets resolution; Mötet i Västerås, avskrift av 
prästerskapets svar; SRAP6, s. 19-20 (mötet i Linköping). 

43 RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Jönköping. 
44 RA, RR, vol. 255, 30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. 
45 RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Älvsborgs län; ett brev tryckt i SRAP6, s. 277-278. 
46 RA, RR, vol. 255, 3 augusti 1656, fol. 192, till Johan Rosenhane. 
4 7  SRAP6, s. 13. 
4 8  SRAP6, s. 19-20. 
4 9  SRAP6 , s. 19-20. Rosenhane beskriver också själv sitt tillvägagångssätt i dagboken, Rosen

hane, 180-181. 
50 Även prästerskapet i Västmanland påtalade att Sverige var i krig med de "evangeliska 

motståndarna". RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Västerås, avskrift av prästerskapets svar. 
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ens hjältemod och polackernas hätskhet hade de hört förut, och informationsvärdet 

var begränsat. Upplysningarna om Rysslands infall i Finland och krigshotet från 

Danmark och Nederländerna var däremot både nya och korrekta, även om Dan

marks krigsförklaring skulle komma att dröja. 

De ständiga hänvisningarna till de hotande farorna handlade egentligen om två 

saker. Främst var det ett sätt att skrämma ständerna till att bidra genom att på

minna om att det låg i allas intresse att skydda den egna egendomen - det var bättre 

att betala omgående istället för att snart ha fienden i hembyn.51 I det kallelsebrev 

som Johan Rosenhane skickade ut i Östergötland framgår det tydligt: 

alltså tvivlar man inte utan så mycket mera förmodar det ni var redlig Hans Kungl. Maj:ts 
undersåte och fäderneslandets inbyggare och patriot härvid betraktar sin egen fara och 
låter sig intala till fäderneslandets och sin egen välfärds befordring och försvar.52 

Fäderneslandet och kungen verkar här mest tjäna som utsmyckning; vad det hand

lar om är att tänka på sitt eget försvar. 

Den andra betydelsen av faran hade med plikt att göra. När fäderneslandet var i 

nöd gällde det att ställa upp. Rådsherrarna hade i sitt brev till landshövdingarna i 

Finland eldat på försvarsviljan genom att skriva att de själva var beredda att offra gods 

och liv, och att detta var ett tillfälle då man inte kunde sitta med händerna i knät. Vice 

landshövdingen i Kalmar, Christoffer Larsson Grubb, anslog också denna känslo

sträng i den proposition där han bad ständerna att "icke av klenmodighet låta hän

derna sjunka, utan med makt, mod och mandom gripa till tjänliga råd och medel".53 

För kung och fädernesland 

Till vilka lojaliteter vädjade staten för att mobilisera resurser? Jonas Nordin har 

hävdat att rådet i högre grad än kungen hänvisade till fäderneslandet, medan Erics

son menat att kungen alltid stod i centrum för retoriken.54 Under provinsmötena 

1656 och 1657 beskrevs vanligen farorna som hotade fäderneslandet utförligt, och 

detta kopplades till farorna som hotade var och en. I så måtto fungerade fädernes

landet som ett identifikationsbegrepp som gick att översätta till den egna byn eller 

hemmet. I propositionen från mötet i Kalmar uppmanades exempelvis ständerna 

att tänka på "att denna nöden och förestående krigsfaran är allmän rörandes hela 

51 Prästerskapet i Jönköping betonade att de ställde upp för att de ville "dess säkrare sitta 
vid våra hus och hemman". RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Jönköping, prästerskapets reso
lution. 

52 RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Linköping. 
53 SRAP6, s. 271, propositionen. Se också adeln i Stockholms propositionssvar: SRAP6, s. 13. 
54 Nordin, s. 159-161,176; Ericsson, s. 165-171. 
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fäderneslandet".55 Adeln i Stockholm tackade också rådet för dess omsorg om 

"fäderneslandets och allas vårt välstånd".56 När ständerna skulle övertalas till att 

bidra, eller själva utlovade utskrivningar och skatter, hänvisades dock vanligen till 

både kungen och fäderneslandet.57 

I landshövdingarnas fullmakter stod att det förväntades av ständerna att de 

förhöll sig som "ärliga Sveriges inbyggare och patrioter", och liknande formule

ringar går igen i nästan alla dokument från mötena. I rådets brev till landshövdinga

rna instruerades dessa att uppmana adeln att betänka att uppoffringarna gjordes för 

att försvara dess eget fädernesland, och Johan Rosenhanes kallelse riktades till "är

liga patrioter".58 Det är också helt tydligt att statens företrädare verkligen upplevde 

patriotiska argument som verkningsfulla. Att adeln tagit orden till sig märks på dess 

frekventa användning av dem. Ett belysande exempel är ett bråk som utbröt på 

Riddarhuset när adelsmannen Stiernsköld blev upprörd över en annan persons pat

riotiska skryt. Han förklarade då att hans "fader och bröder vore redan uppoffrade 

på slaktbänken för överheten och fäderneslandets tjänst" och att han själv gärna 

skulle följa deras exempel, men att han retade sig på att några "vela vara bättre 

patrioter än en annan".59 

Rådsherrarna skrev till Johan Rosenhane att de förväntade sig att ständerna 

skulle bidra som "trogna patrioter och rättsinniga undersåtar", Christoffer Larsson 

Grubb talade om "redliga patrioter och trogna undersåtar" i sin proposition, och 

adeln i Stockholm kunde tänka sig att bortse från sina privilegier eftersom de var 

"redliga undersåtar och trogna patrioter".60 Att vara en redlig undersåte var ju syno

nymt med att vara kungen trogen. I denna hustavlans föreställningsvärld där kungen 

var fader och undersåtarna barn förväntades de senare lyda och den förra komma 

med beröm. I rådets brev till landshövdingarna inför mötena utlovades också att 

rådet skulle informera kungen om ständernas plikttrogenhet och flit. Rådsherrarna 

sade sig vara förvissade om att han skulle uppskatta det och minnas det.61 

Vad innebar då hänvisningarna till kung och fädernesland? Av texterna framgår 

att undersåtarna var skyldiga att ställa upp för fäderneslandet, ja rentav att de var 

skyldiga att känna kärlek till det. Denna patriotiska retorik handlade alltså om 

55 SRAP6, s. 274. 
56 SRAP6, s. 13. 
57 Se t.ex. SRAP6, s. 7,14,15, 20-21, 260, 266 och 279. 
58 RA, RR, vol. 255, 30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fallmakt; RA, Riksdagsacta, 

R4812, Mötet i Linköping, kallelsebrev till lantdagen i Östergötland. 
59 SRAP6, s. 119. 
60 RA, RR, vol. 255, 9 augusti 1656, fol. 202, till Johan Rosenhane; SRAP6, s. 7. 
61 RA, RR, vol. 255,30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. 
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plikter snarare än någon positiv värdegemenskap (såsom föreställningar om en ge

mensam historia eller gemensamma värderingar), vilket också överensstämmer med 

tidigare forskning om 1600-talets "statsborgare".62 Som tidigare påpekats är det 

svårt att veta vilka som på allvar hyste några varmare känslor för fäderneslandet, 

men det är värt att notera att orden patriot, Sveriges inbyggare och fädernesland 

ofta återkom när ständerna skulle förmås att ställa upp på något. Helt uppenbart 

betraktades orden av överheten som fungerande mobiliseringsformler. 

Rättvisa 

Inför provinsmötena 1656 gjorde rådet sitt bästa för att framställa kraven som rätt

visa. Landshövdingarna instruerades att besvara eventuella klagomål från prästerna 

angående den ryttare som krävdes av dem med konstaterandet att de var lika ho

tade som alla andra, och att deras ryttare bara skulle användas inom landet och 

under kort tid. Det skulle också påpekas att de ju faktiskt var befriade från den 

utskrivning som adel och allmoge var tvungna att genomgå.03 Av rådets diskussioner 

och korrespondens framgår också att ett av de viktigaste argumenten i förhand

lingen med bönderna var hänvisningen till att adelns bönder drabbades lika hårt.64 

Även vid de vanliga riksdagarna var rättvisa en vanlig tvistefråga. Bönderna kunde 

visst tänka sig en viss pålaga, om bara adeln bidrog; borgerskapet kunde gå med på 

ett och annat men ville påpeka att det gick att ta mer av prästerna, och så vidare. 

Givetvis trodde ingen att det gick att uppnå rättvisa mellan stånden, men det gick 

att göra det hela mer rättvist. 

Under provinsmöten användes dock idén om likhet mellan olika stånd och 

landsändar framförallt som ett påtryckningsmedel. När ständerna var skilda åt var 

det lättare att spela ut dem mot varandra. Per Linnormson Ribbing fick av rådet 

tipset att föredra ständerna i Älvsborgs län "de andre provinsernas exempel", och 

han var inte den ende.65 Gustaf Posse berättade till exempel för rådet att han haft 

problem med att övertala prästerskapet, men att det slutligen tvingats inse att det 

inte kunde undandra sig det som de övriga i regionen gått med på.66 Även Knut 

62 Se Nordin (2000), s. 96-97 och där anförd litteratur. 
63 RA, RR, vol. 255, 30 juni 1656, fol. 162, Vice creditiv och fullmakt. 
64 RA, RR, vol. 255, 27 juni 1656, fol. 151, till Karl X Gustav; SRPXVI , s. 500f. Gustav Banér 

framförde samma argument vid mötet i Stockholm, han menade att man inte borde ge all
mogen tillfälle till "oppositioner". SRAP6, s. 7. 

6 5  SRPXVI , s. 562. Liknande uppmaningar sände rådet också till Johan Rosenhane och 
biskop Samuel Enander. SRPXVI, s. 584-585; RA, RR, vol. 255, 3 augusti 1656, fol. 192, till 
Johan Rosenhane; 6 september 1656, fol. 215, till Samuel Enander. 

6 6  SRAP6,  s. 267. 
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Kurck hade problem att komma till rätta med prästerskapet i sitt landshövding-

döme och skrev därför till rådet och bad om kopior av de andra mötesbesluten så att 

han skulle kunna visa dem för ständerna.67 

Men det var inte bara landshövdingarna som utnyttjade det faktum att flera 

möten pågick samtidigt. Många ständer meddelade att de inte ville fatta något 

beslut innan de fått veta hur de andra ställt sig. Detta gällde exempelvis just de 

präster som Knut Kurck hade svårt att övertyga.68 Borgarna i Jönköping ville endast 

acceptera en bevillning för ett år, men meddelade också att de var villiga att jämka 

sitt beslut med det övriga borgerskapet.69 Detta var ett sätt att kanske skjuta upp 

och i bästa fall slippa de framtida utlagorna. 

Talet om rättvisa var emellertid inte bara ett övertalningsknep. På grund av det 

ryska anfallet hade landshövdingarna i Finland sammankallat ständerna och lyckats 

få dem att gå med på omfattande utskrivningar, redan innan rådets brev hade an

länt. Rådet skickade berömmande brev men bad ändå landshövdingarna att minska 

utskrivningstalen med hänvisning till "vad inkonventier av den olikheten följa 

kunna, där de andre provinserna sådant skulle få veta".70 För stora orättvisor kunde 

leda till folklig oro, och det var inget som rådet eftersträvade. 

Nya möten, nya idéer, ny proposition 

Den 6 september 1656 kunde rådet meddela Karl X Gustav att de flesta landsändar 

"utan tredska och disput" godtagit rådets förslag, men rådet avrådde ändå från att 

kalla till nya möten.71 Allmogen var fattig och hade blivit lovad att slippa 

utskrivningar under 1657 ~ enligt rådets uppfattning skulle den vara svårövertalad.72 

Inte desto mindre beslutade kungen att nya möten skulle hållas under 1657.73 

6 7  SRPXVI, s. 615; SRAP6, s. 264ft .  Se även hur Harald Stake formulerar saken, SRAP6, s. 
276. 

68 RA, Riksdagsacta, R4812, Mötet i Västerås, avskrift av prästerskapets svar. 
6 9  SRAP6, s. 267 
70 RA, RR, vol. 255,12 juli 1656, fol. 173, till Erik von der Linde; SRPXVI , s. 576. 
71 RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 6 september 1656. 
72 RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 6 september 1656. Se också rådets brev till 

kungen, 13 mars 1657; SRPXVII, s. 45. 
73 RA, RR, vol. 260, 30 januari 1657, fol. 133, till rådet; RA, RHB, vol. 18, Kungens brev till 

rådet, 6 februari 1657. De utsedda kommissarierna var: riksdrotsen Per Brahe och Seved Båth 
(Jönköping), marsken Gustav Horn och Per Ribbing (Skara), Knut Posse och Schering Rosen
hane (Stockholm), Christer Bonde och Erik Fleming (Arboga och Falun), Axel Sparre och nå
gon annan av rådet (Hudiksvall och Torneå). Gustav Evertsson Horn skulle ordna möten i 
Finland, och rådet ombads ta ställning till om ständerna i Halland skulle kallas till Skara eller ej. 
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Läget var minst lika kritiskt våren 1657 som det varit sommaren 1656. Ändå 

borde förutsättningarna för statsmakten att få igenom sina krav ha varit sämre 

denna gång. Inget av de hot som påtalats under sommaren 1656 hade realiserats 

(även om de bestod). Ryssarna härjade visserligen i Baltikum, men hade inte trängt 

vidare in i Finland, och Danmark hade inte anfallit. Att övertyga ständerna om att 

gå med på nya utlagor så kort tid efter det första mötet bör ha varit en utmaning. 

Men en fördel hade statsmakten: den hade dragit lärdomar av föregående år. Karl X 

Gustavs instruktioner var mycket detaljerade, taktiken genomtänkt, och rådet såg 

till att fördubbla postgången mellan mötesorterna så att kommissarierna kunde stå 

i ständig korrespondens: "Resolverades att kommissarierna flitigt skulle korrespon

dera med varandra, huru de finna ständerna kvalificerade, om de vilja förstå där till 

eller icke".74 Ingenting skulle lämnas åt slumpen. 

Kommissarierna försågs med noggranna instruktioner som förklarade hur de 

skulle gå tillväga vid mötena, i vilken ordning dokumenten skulle läsas och vilka 

argument som var lämpliga. Uppdraget bestod i att förmå bönderna och adeln att 

tidigarelägga 1658 års utskrivningar och att bidra med extraordinarie krigsskatter. 

När det gällde utskrivningarna skulle man, om möjligt, förmå allmogen att accep

tera utskrivningar efter mantalet - vilket i praktiken innebar större utskrivningar än 

vanligt. Ingen rusttjänst krävdes denna gång av prästerskapet, men däremot i gen

tjänst att de skulle "hjälpa till att övertala ständerna".75 De olika nivåerna i instruk

tionen var också en pragmatisk anpassning till verkligheten. Kunde man inte få allt 

man bad om (och dessa krav var högt ställda) kunde man åtminstone få något. De 

ansatser som funnits att ställa mötena mot varandra, och ta hjälp av de goda föredö

men som vissa möten utgjorde, hade nu utvecklats till en driven taktik. Att 1657 års 

möten var betydligt mer välorganiserade än 1656 års dito märks också på källsitua

tionen: ett omfattande material finns bevarat på Riksarkivet.76 

I slutet av april samlades ständerna runt om i landet.77 Några nyheter i förhål

lande till 1656 visade att statsmakten lärt sig en läxa. De oppositionella östgötarna 

fick resa till Jönköping och bearbetas tillsammans med smålänningarna, vilket sä

kerligen inte var en slump.78 Liksom vid de föregående mötena kretsade huvudargu-

7 4  SRPXVII,  s. 80,96. 
75 Christer Bondes promemoria finns i RA, Riksdagsacta, R4813. Citeras här efter SRAP6, 

s. 165. 
76 RA, Riksdagsacta, R4813-R4816. 
77 Samtliga möten utlystes till den 20 april, med undantag för mötena i Falun och Torneå 

eftersom kommissarierna för dessa möten först skulle sköta mötena i Arboga och Hudiksvall. 
Mötena i Finland kom igång något senare. 

78 Vilket också har påpekats av Peter Englund (2000), s. 506. 
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menten kring de hotande farorna, plikten mot kung och fädernesland och tanken 

att det inte var hedervärt att bidra mindre än de andra.79 Ett särskilt utskott valdes 

dessutom på de olika mötesorterna, som fick höra en redogörelse för hoten från 

Österrike och Danmark.80 

Det intressantaste dokumentet från provinsmötena 1657 är Karl X Gustavs 

proposition. Till skillnad från det föregående årets möten saknades här all konkre

tion när det gällde de begärda utlagorna - fokus låg istället på kriget i Polen.81 Enligt 

välbekant mönster stod att det inte kunde vara okänt för någon vad som tvingat 

kungen att gripa till "värn och försvar" innan stilleståndet gått ut, och att både rådet 

och riksdagen enhälligt ställt sig bakom detta beslut.82 Därefter följde en lång och 

detaljerad beskrivning av de svenska framgångarna i Polen - som dock ställdes mot 

Karl X Gustavs stora åstundan till fred.83 Enligt propositionen hade den svenske 

kungen alltid varit villig till fredsförhandlingar, men de hade stupat på Johan 

Kasimirs övermod.84 Först mycket sent i propositionen omnämndes Rysslands an

fall, och Danmark nämndes överhuvudtaget inte vid namn. 

Fokus i propositionen låg alltså inte på de farliga hoten mot Sverige, utan på 

rikets framgångar. Detta sätt att argumentera bör ha väckt mer kritiska funderingar 

hos ständerna än de ständiga hänvisningarna till invasionshot. Var detta avlägsna 

land verkligen värt att slösa så många människoliv på? Karl X Gustav räknade uppen

barligen med ett sådant ifrågasättande, för i instruktionen angavs hur dessa argu

ment skulle bemötas. Det kunde ju enligt kungen hända att någon 

ville mena och säga, att det vore bäst man förnöjde sig med Sveriges gamla provinser och 
sökte att maintenera {behålla] dem, traktandes varken att bibehålla främmande provin
ser, som under Sveriges rike är redan ackvirerade eller härefter kunna conquesteras [er
övras]...8^ 

Om detta inträffade skulle kommissarierna inte bli svaret skyldiga. De skulle fram

förallt framhäva vilken nytta Sverige haft av sina erövringar, som utgjort en "förmur 

för Sveriges rike" och som förhindrat fienderna att "gå in i hjärtat av fäderneslandet".86 

Det påpekades också att det var de trätande grannarna som skulle få betala skade

ståndet när kriget en gång var slut (vilket väl egentligen inte är något särskilt bra 

79 Se t.ex. kommissariernas instruktion: SRAP6 , s. 200, 206. 
80  SRAP6 , s. 201-202. 
81 Propositionen finns bland annat i RA, Riksdagsacta, R4814, Mötet i Stockholm. Citeras 

här efter SRAP6, s. 131-154. 
82  SRAP6, s. 131. 
83  SRAP6, s.139. 
84 Liknande argument framfördes under stora nordiska kriget. Jämför Ericsson, s. 147-150. 
85  SRAP6, S.208. 
86  SRAP6, s. 208. 
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argument för anfallskrig). Enligt propositionen kunde man inte överge krigs

projektet, för då skulle andra "trampa Sverige under sina fötter och beröva dem sin 

and- och världsliga frihet".87 Religionen, som hittills knappt nämnts, fick nu större 

plats, och påven och det polska prästerskapet anklagades för uppvigling.88 Dess

utom skildrades en episod där några jesuiter rådde polackerna att "massakrera" en 

av Sveriges allierade.89 Polackernas ociviliserade sätt framhävdes också genom en 

skildring av deras återerövring av Warszawa, där både deras högmod över fram

gången och deras barbariska uppträdande mot svenskarna inne i staden beskrevs.90 

Att Karl X Gustav överhuvudtaget informerade om förlusten av Warszawa beror 

antagligen på att det gav honom tillfälle att beskriva det svenska återtagandet och i 

synnerhet de svenska soldaternas "manlighet och iver".91 

Efter beskrivningen av de svenska framgångarna kom slutligen en vändning där 

faran som närmade sig fäderneslandet poängterades; det handlade både om hur 

Polen sökte allierade och om hur värvningar gjordes i det fördolda. Dessutom berät

tades att det inte bara var de öppna fienderna man hade att frukta, utan även sådana 

som låtsades vara vänner till Sverige men som förmodligen förberedde sitt inträde i 

kriget. Propositionen slutade på sedvanligt sätt med påpekandet att tränat man

skap och pengar behövdes för att fred skulle kunna uppnås. 

1657 års provinsmöten blev trots ett visst initialt motstånd en framgång för staten.92 

Allra bäst tycks det ha gått i Arboga.93 Kommissarierna kunde snart rapportera att 

bönderna accepterade utskrivning efter mantalet och utskrivningar för 1659 och 

1660, dock i enlighet med 1655 års riksdagsbeslut. Mötena leddes ju denna gång av 

rådsherrarna, men landshövdingarna spelade ändå en viktig roll.94 Johan Rosen

hane beskrev i sin dagbok hur han upprepade gånger förhandlade med ständerna, 

och kunde nöjt konstatera att han lyckats "disponera bönderna uti gott humör", 

medan han däremot hade svårt att övertala borgerskapet.95 Vid mötet i Stockholm 

förklarades den sörmländska allmogens ovilja till utskrivningar med att deras lands-

87 SRAP6, s. 209. 
88 SRAP6, s. 140,142. 
89 SRAP6, s. 145. 
90 SRAP6, s. 143. 
91 SRAP6, s. 144. 
92 Förhandlingarna på provinsmötet i Stockholm blev ganska hårda, se SRAP6, s. 65-68,90 

och 98. Efter att ha fått uppgifter om danska krigsförberedelser och österrikiskt stöd till 
Polen accepterade dock bönderna utskrivningar efter mantalet, s. 127. 

93 SRAP6, s. 228-235, kommissariernas brev till kommissarier på andra möten. 
94 För en diskussion om landshövdingarnas roll, se SRAP6, s. 36. 
95 Rosenhane, s. 201. 
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hövding just hade dött och att de därför inte hade någon som "intalar dem".96 

Men också allmogen hade lärt sig ett och annat av föregående möten. Kommis

sarierna i Skara rapporterade att deras bönder inte ville gå med på utskrivningen 

efter mantalet och att de inte tänkte lämna besked förrän de visste hur bönderna i 

Småland gjorde. Därmed lyckades de sinka mötesbeslutet en hel del, men det slu

tade ändå med att de blev tvungna att foga sig.97 

Resultaten av mötena blev omfattande utskrivningar 1657 ~1 den svenska delen 

av riket accepterade alla möten utom Hudiksvall utskrivningar efter mantalet. Kom

missarien i Finland, Gustav Evertsson Horn, nöjde sig med utskrivningar efter gård

talet, på grund av de föregående årens stora utskrivningar (i Finland skrevs knektar 

ut av vart 8:e hemman 1656). När beskedet om den danska krigsförklaringen nådde 

Finland sammankallade han emellertid ständerna igen, och förmådde dem till ut

skrivning efter mantalet trots allt.98 

Den totala omfattningen av utskrivningarna under dessa år var mycket stor och 

skapade påtagliga luckor i befolkningen. Militärhistorikern Lars Tersmeden har i en 

studie om infanteriets rekrytering kommit fram till att det från 1655 till 1660 skrevs 

ut 28 200 knektar i Sverige och 15 200 i Finland, inräknat dem som var i tjänst när 

kriget började. Detta motsvarar drygt 3 % av folkmängden.99 Långt ifrån alla som 

gjorde tjänst togs emellertid ut genom utskrivning. Kavalleriet, vissa infanterirege

menten, artilleriet samt flottan rekryterade sin personal på frivillig väg. Någon un

dersökning av den totala manskapsrekryteringen finns inte, men Tersmeden har 

överslagsmässigt kommit fram till att antalet frivilligt rekryterade kan ha varit un

gefär lika stort som antalet utskrivna. Totalt skulle således cirka 6 % av befolk

ningen ha gjort militär tjänst.100 

Antalet män som var i tjänst samtidigt var givetvis lägre, eftersom soldaterna dog 

i snabb takt, men likväl stod en avsevärd del av Sveriges vuxna manliga befolkning 

under vapen.101 Den inhemska arméns styrka var vid krigsutbrottet 42 915 man medan 

96 SRAP6, s. 98. 
97 SRAP6, s. 2i7ff. 
98 RA, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, Guvernörers skrivelser till Kungl. Maj:t, 

brev den 7,14 och 18 maj, 8,1500h 27 juni samt 10 juli 1657. Gustaf Evertsson Horn var general
guvernör i Ingermanlands och Kexholms län 1654-1657 och överbefälhavare i Finland 1657— 
1659. 

99 Tersmeden skiljer de båda riksdelarna åt i sin uppställning. Tersmeden (1979a), s. 95-101. 
Tersmeden bygger sin beräkning på ett befolkningsantal om 1 375 000. Någon exakt 
befolkningsstatistik finns inte för 1600-talet. 

100 Tersmeden (1979a), s. 101. 
101 Jan Lindegren har, dock enbart genom schablonberäkningar, kommit fram till att ca 

60 000 inhemskt rekryterat manskap dog under Karl X Gustavs krig. Lindegren (1992), s. 
146-147. 
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flottan genom båtsmanshållet (inklusive fördubbling) disponerade 5 000 man.102 Det 

är osannolikt att nyrekryteringen ökade numerären över denna nivå under kriget, 

snarare var den vanligen lägre. En krigsmakt i storleksordningen 40 000 å 50 000 

man, 3 å 4 % av en befolkning på 1,3 till 1,4 miljoner, betydde dock att Sverige låg 

högt över andra europeiska länder när det gällde militära uttag. I Frankrike mobi

liserades som mest under 1600-talet 2 % av befolkningen, vilket ansetts vara en 

mycket hög siffra, men under 1650-talet var det betydligt mindre, snarare om

kring 0,3 %.r°3 Sammankallandet av provinsmöten ledde till att fler knektar skrevs 

ut än vad som beslutats på riksdagen 1655. 

Att ständerna ansåg att statsmakten genom provinsmötena uppnått alltför 

mycket framgår av 1660 års riksdagsbeslut. Regeringen förbjöds att kalla in 

lantdagar. Vid krissituationer då det var ont om tid skulle den överlägga med kol

legierna och riksämbetena, och annars skulle en vanlig riksdag utlysas.104 

Kriget medförde emellertid också att andra krav ställdes på befolkningen. 

Landshövdingar och fogdar var nyckelaktörer för statens resursmobilisering, och 

en undersökning av länsstyrelsen är därför av stor vikt för att förstå hur informa

tionsspridningen fungerade. 

Länsstyrelsen och kriget 

Som tidigare konstaterats var den relativt nya länsförvaltningen en viktig del av 

informationssystemet. Kungliga påbud, riksdagskallelser och även böndagsplakat 

skickades till landshövdingarna, som vidarebefordrade dem till fogdarna som i sin 

tur gav dem till prästerna, eller själva spred informationen vid ting eller andra mö

ten. Landshövdingarna förväntades också sända information uppåt i systemet. Den 

21 juli 1655 skrev rådet till alla landshövdingar för att inskärpa deras informations

plikt med anledning av kriget. Landshövdingarna uppmanades att ha god uppsikt 

över allt som hände och att i tid meddela rådet så att de kunde få råd och hjälp.105 

102 Tersmeden (1979a), s. 239; Zettersten, s. 73. Jan Glete har varit vänlig att uppmärksamma 
mig på RA, M1761, "Kort förslag uppå alla tre regementenas båtsmän samt bösseskyttare, 
anno 1655". 

103 Jan Lindegren, "Les hommes, 1'argent, les moyens (Danemark, Finlande, Norvége, Suéde, 
XVIe-XVIIIe siécle)", i Philippe Contamine (red.), Guerre et concurrence entre les Etats Europé
ens auXVIeauXVIIIesiécle (Paris 1998), s. 131-132. 

104 Stiernman (1729), s. 1353; Ahnlund (1933), s. 332. 
105 RA, RR, vol. 255, 21 juli 1655, fol. 2, till landshövdingarna. 
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Ofta gick dock breven i andra riktningen: en speciell utlaga skulle krävas av bön

derna och det var landshövdingens uppgift att övervaka att det gick rätt till. De allra 

flesta av breven från kung och råd handlade om olika resurser som kriget fordrade. 

Det kunde röra sig om utskrivningar och extraskatter som redan var godkända av 

riksdagar och provinsmöten, men också om helt nya krav. Under krigsåren begärdes 

att bönderna skulle skjutsa och inkvartera soldater, att de skulle skänka ved, timmer 

och kläder och göra dagsverken vid olika skansbyggen. I Kopparbergs län begärdes 

dessutom att bönderna utöver de ordinarie utskrivningarna skulle bidra med solda

ter till ett fälttåg in i Norge. 

De olika kraven väckte missnöje ute i landet, även om de baserades på riksdags

beslut. Utlagorna hade ju förhandlats fram med allmogens sändebud, och inte di

rekt med dem som skulle stå för dem. Befolkningens missnöje tog sig ibland ganska 

konkreta uttryck, antingen i form av skriftliga klagomål till landshövdingen eller 

som arbetsvägran.106 Det kunde också gå mer våldsamt till, och det hände att sta

tens tjänstemän överfölls. I Kopparbergs län blev både en länsman och en fogde 

överfallna hösten 1657.1 oktober blev länsman och hans son överfallna på kyrkvallen 

i Malung, och samma sak hände fogden Jonas Jönsson i Husby ett par månader 

senare.10" I ett brev till landshövdingen berättade Jönsson hur han hade ställt upp 

allmogen på kyrkvallen efter gudstjänsten för att straffa en tjuv med gatlopp under 

60 spön. Då hade två personer stigit fram och börjat uppvigla allmogen, och sagt att 

de ville sätta befallningsmannen i kistan. Vidare hade de uttalat att "småtjuvar straf

fas och de stora slippa" vilket ledde till ett sådant tumult att alla släppte sina spön 

och skildes åt med "löje och spe". Fogden vågade aldrig fullfölja gatloppet och väd

jade till landshövdingen att dessa odygdens försvarare skulle få sin förtjänta lön.108 

Rådsherrarna var väl medvetna om att de olika utlagorna var påfrestande för 

undersåtarna, och deras redan tidigare omtalade nervositet för bondeuppror gjorde 

att de gång på gång påtalade att landshövdingarna skulle gå försiktigt fram med 

allmogen.109 Viktigt var också att de som missbrukade sin ställning på ett sätt som 

gick ut över bönderna - det kunde vara soldater, militärbefäl eller adelsmän som 

106 Det finns många exempel på individers inlagor i ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, Skrivelser 
från enskilda. För besvär från socknar eller härader, se t.ex. ULA, UL, LK, DI, vol. 6, 29 juni 
1657; DI, vol. 7, 22 september 1658 och 20 maj 1659. 

107 LILA, KL, LK, Dilla, vol. 3, 10 oktober 1657. också RA, RR, 29 juli 1657, till Erik 
Sparre "på h Gustaf Rosenhanes frågan om några bönder på Rekarne som för tumultet äro 
satta uti fängelse". 

108 ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, 27 december 1657. 
109 ULA, KL, LK, Dil, vol. 4,20 februari och 22 juni 1657. Exempel på hur fogdarna uppma

nas att behandla allmogen väl: ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,11 juli, 18 augusti, 26 oktober och 11 
november 1658. 
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tvingade till sig skjutsning- skulle rannsakas och dömas.110 Landshövdingarna och 

fogdarna i de olika länen hade den grannlaga uppgiften att driva in ordinarie utlagor 

och förhandla om nya utan att missnöje uppstod. 

I fokus för detta avsnitt står Uppsala och Stockholms län (som alltså var ett och 

samma under 1650-talet) och Kopparbergs län. I Uppsala län fanns det gott om adel 

och närhet till städerna Uppsala och Stockholm, och den handel som bedrevs där. 

Samtidigt bodde många av dem som berörs av detta avsnitt på ganska otillgängliga 

platser i skärgården. I krigstider var länets strategiska betydelse stor, och det inne

bar att befolkningen ideligen belastades med skansbyggen och inkvarteringar av 

knektar. Genom länet gick också flera marschvägar, vilket innebar en strid ström av 

soldater. Kopparbergs län var speciellt på flera sätt. Gruvnäringen stod i centrum 

och befolkningen hade många specialavtal på grund av den. Istället för vissa skatter 

bidrog den med kol och dagsverken, och som alternativ till utskrivningar praktise

rades en föregångare till indelningsverket, det ständiga knekthållet. Dalregementet 

skulle bestå av ett fast antal knektar som underhölls av rotarna, och när soldater 

stupade skulle luckorna genast fyllas. Kopparbergs län utmärkte sig också genom 

sin gräns till Norge. För landshövdingens del innebar det ett ansvar att hålla uppsikt 

över gränsen, och vanligen också att förmå allmogen att skriva ut extra soldater som 

kunde gå in och strida i Norge. 

Landshövdingarna i Sverige tillhörde ett adligt toppskikt, vilket innebar att de 

genom släktförbindelser och giftermål hade goda relationer till andra landshöv

dingar, till kollegierna och rådet. Detta medförde också att de var mycket välinfor

merade, sannolikt bättre än vad som framgår av deras ämbetsmannakorrespondens. 

I landshövdingeinstruktionen inskärptes ju att man skulle skilja det offentliga från 

det privata. Landshövdingarnas karriärer efter landshövdingetiden visar också att 

de ansågs vara dugliga ämbetsmän.111 Även om deras studier inte är helt dokumente

rade kan man utgå från att de hade fått en god utbildning. Detta innebar också att 

de var skolade i retorik, vilket de fick stor användning för i ämbetet.112 Svante Banér 

var landshövding i Uppsala län från 1652, men ersattes tillfälligt av brodern Gustav 

110 Om skjutsningar, se nedan. Soldaters övervåld: RA, RR, vol. 253, 8 juli 1655, fol. 1544; vol. 
266,10 maj 1658. Om värvningar: SRPXVI, s. 287, 296-298; RA, RR, vol. 255, 5 oktober 1655, 
fol. 25, till Gustaf Soop. Ofta lades det på borgerskapet i de olika städerna att skaffa de 
nyvärvade mat och logi innan de var tillräckligt många (åtta) för att sändas vidare. I Uppsala 
län reste flera värvare runt under krigsåren, och landshövdingen och fogdarna hade i uppgift 
att vara dem behjälpliga och förhandla med borgerskapet och allmogen om husrum. Se ULA, 
UL, LK, Ala, vol. 8,26 oktober 1658; DI, vol. 6, 23 januari och 7 maj 1655; vol. 7,13 oktober 1658 
och 18 augusti 1659. 

111 Tanken var att man inte skulle vara landshövding mer än tre år. Sörndal, s. 57-58. 
112 Lindroth (1975), s. 181-190. 



5 • ATT MOBLISERA FÖR KRIG 1655-1660 

Banér under perioden 1654-1656.113 Erik Fleming var landshövding i Kopparbergs 

län fram till 1655 då han ersattes av Lorentz Creutz. Fleming behöll, genom att han 

var president i Bergskollegium, nära kontakter med Dalarna."4 

Som tidigare konstaterats spelade fogdarna en viktig roll som förhandlare och 

informationsspridare under både Gustav Vasas tid och 1700-talet. Det finns goda 

skäl att anta att de gjorde så också under 1600-talet, även om frågan inte är under

sökt.115 Denna studie är på intet sätt fullständig, men kan i alla fall ge vissa inblickar 

i fogdarnas inblandning i informationshanteringsfrågor, utöver vidarebefordrandet 

av kungliga påbud och andra texter som skulle läsas upp av kyrkoherdarna. 

Landshövdingarna fick ofta i uppdrag av rådet att med hjälp av sin "dexteritet" 

(skicklighet) "remonstrera" (redogöra) olika saker för allmogen och att "disponera" 

(förmå) den till att bidra på olika sätt.116 Men vem skulle remonstrera och dispo

nera? Ibland tycks rådet utgå från att landshövdingen skulle göra det själv, ibland att 

någon av hans underhavande skulle göra det. 

Det bevarade källmaterialet från de båda länen uppvisar flera luckor. Genom 

att gå igenom flera olika källserier har det ändå varit möjligt att kartlägga hur lands

hövdingen och fogden gick tillväga när befolkningen skulle mobiliseras, och vilka 

argument som användes. 

Former-fogden, landshövdingen och prästen 

Det var fogdarna som mötte befolkningen i det ögonblick då en skatt, ett dagsverke 

eller något annat skulle krävas in, och det var också vanligen deras uppgift att för

handla om extraordinarie utlagor. De hade goda skäl att kunna argumentera för sin 

113 Svante Banér (1624-1674) var student i Uppsala som elvaåring, och utnämndes till riksråd 
1660. SBL och Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor (Stockholm 
1925-1936), uppslagsord "Banér". 

114 Erik Fleming (1616-1679), gjorde en studieresa i Europa 1639-1642, blev landshövding i 
Kopparbergs län 1651, president för Bergskollegium året därpå och riksråd 1655. SBL, upp
slagsord "Fleming". Lorentz Creutz (1615-1676), studerade i Dorpat och Leiden och blev as
sessor i Bergskollegium 1638. Blev sedermera tillförordnad riksamiral och omkom när skeppet 
Kronan sjönk i slaget vid Öland 1676. SBL, uppslagsord "Creutz". 

115 Se ovan, kapitel 2; Hallenberg, s. 138-171; Frohnert (1993), passim. 
116 Se t.ex. ULA, UL, LK, DI, vol. 6, 20 september 1656. Dexteritas: skicklighet, färdighet, 

händighet, st Norstedts latinsk-svenska ordbok (Stockholm 2001). Dexteritet: skicklighet, "för
måga att med lätthet och fyndighet finna medel o. utvägar under de förhandenvarande om
ständigheterna". SAOB, uppslagsord "dexteritet". Remonstrera, se t.ex. ULA, UL, LK, DI, 
vol. 6, 5 december 1655; 20 september 1656; 5 juni 1657; 29 juni 20 oktober 1657. Dispo
nera, se t.ex. ULA, UL, LK, DI, vol. 7, 27 oktober 1658; 25 april 1659; odat. september 1659; 

ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, 23 oktober 1658; DI, vol. 2, 23 november 1659. 
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sak, eftersom det främst var de som riskerade att drabbas av allmogens vrede. Till 

sin hjälp hade de ofta underlag i form av kopior av kungens, rådets eller kollegiets 

brev, och dessutom ytterligare öppna brev eller instruktioner från landshövdingen. 

När fogdarna i Uppsala län 1658 fick i uppdrag att förmå bönderna att ge ved till 

båtsmännen som var förlagda på skansarna hade de exempelvis med sig ett öppet 

brev från landshövdingen och ett brev från amiralitetskollegium som de kunde visa 

upp för bönderna.117 Fogdarna var också påpassade uppifrån. "Mig förundrar storli

gen varför ni mina befallningar låten gå igenom det ena örat in och det andra ut, och 

dem så sällan efterkommer" skrev Svante Banér till fogden Måns Jonsson om en 

dom som inte verkställts.118 Fogdarna kunde också obstruera, och gjorde det till 

exempel genom att utebli från mönstringen i Enköping hösten 1658, men den fogde 

som inte gjorde avbön blev också snabbt avsatt och arresterad.119 Denna typ av 

incidenter är dock sällsynta i källmaterialet. 

Landshövdingen Lorentz Creutz höll personligen flera möten med allmogen, 

medan Svante Banér lät fogdarna läsa upp hans öppna brev och nöjde sig med att 

hota med att han själv skulle ta över förhandlingarna. Till skillnad från kungen och 

rådet var landshövdingen dock en synlig person som man kunde träffa, antingen 

genom att söka upp honom, eller för att han passerade där man bodde. Att det 

personliga mötet var viktigt framgår också av Erik Flemings handlande efter raset i 

Stora Kopparbergs gruva sommaren 1655. Han samlade fogdarna, länsmännen och 

två nämndemän från varje socken till tre olika möten i Falun.120 

För att förstå landshövdingens roll är det viktigt att tänka sig honom i rummet; 

att se länet framför sig och landshövdingens plats i det. I landshövdingeinstruk

tionen stadgades att landshövdingen inte fick vara borta från sitt län mer än tre 

veckor i sträck. Däremot tycks han ha rest runt i länet en hel del, vilket framgår av 

registraturen.121 Exempelvis utfärdade Lorentz Creutz under tiden oktober till de

cember 1659 brev från Falun, Stockholm, Avestafors, Falun, Leksand, Mora präst

gård, Nås, Falun, Tuna prästgård, Säter, Brunnbäck, Falun, Mora sockens tingställe 

och återigen Falun. Det överväldigande flertalet är från Falun, men materialet visar 

ändå att landshövdingen rörde på sig en del. Denna höst var dock speciell eftersom 

landshövdingen reste runt och försökte övertala bönderna att välja ut några som 

kunde marschera mot Norge för att sätta stopp för fienden. Att använda registra-

117 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 6 och 7 december 1658. 
118 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 20 november 1658. 
119 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,4,12,13 och 16 november 1658. 
120 ULA, KL, LK, Ala, vol. 2,25 juli 1655. För ytterligare exempel se kapitel 8. 
121 Björn Asker har också kommit till denna slutsats, och har visat att landshövdingarnas 

resande avtog på 1690-talet. Asker (2004), s. 200,228. 
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turet ger ett minimiantal dagar som landshövdingen var på annan ort än Falun, men 

det finns många dagar då inget dokument utfärdades och hans vistelseort därför är 

okänd. En källa som är bättre i det avseendet är Johan Rosenhanes dagbok. Han 

gjorde nämligen sina kärnfulla anteckningar så gott som varje dag. Hans resande 

blev som allra flitigast när han förrättade utskrivningar, vilket han också gjorde 

minst en gång per år (både i januari och september 1656), men även annars reste han 

ofta.122 De personliga mötena var alltså viktiga, vilket tyvärr påverkar källmaterialet. 

Känsliga frågor tycks landshövdingen ibland ha föredragit att ta upp muntligen 

med fogden. Så när Svante Banér skriver "Emedan jag med eder Mårten Jönsson om 

något viktigt haver att tala, ty vele ni i morgon 8 dagar till eder här hos mig inställa" 

vet vi inte vad han ville berätta för fogden.123 Det kan ha haft med det stundande 

danska kriget att göra, men också med något helt annat. 

Ett annat sätt att mobilisera allmogen var med hjälp av prästerna. Vid flera 

tillfällen tog landshövdingarna hjälp av prästerna för att förmana allmogen och få 

den att ställa upp på olika krigsrelaterade bördor.124 I oktober 1659 förmanade ex

empelvis prästen Erik Holstenius allmogen från predikstolen att ställa upp med 

extra soldater, som "en trogen prästman" med landshövdingens ord.125 Det hände 

också att information spreds genom budkavlesystemet.126 

Hur gick då de olika förhandlingarna till? Här följer först två olika exempel från 

Kopparbergs och Uppsala län, och därefter en analys av de argument som användes 

när befolkningen skulle mobiliseras i krigstid. 

Att fa dalkarlar att slåss mot fienden 

Den 10 juni 1657 skrev rådet till landshövdingarna vid gränserna för att berätta att 

Danmark förklarat Sverige krig och för att uppmana dem att se till att försvaret i 

deras län fungerade. 

Det behagade allt därför herr landshövdingen på sin sida att ställa allting uti god bered

skap och författning, hållandes folket så å landet som i städerna uti lydnad och hörsam

het, animerandes dem till frimodighet och fäderneslandets försvar, där så omtränga 

skulle, litandes på Gud och vår rättfärdiga sak.12 

122 Rosenhane, t.ex. s. 164-165, för utskrivningsresor. 
123 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 26 juli 1658. 
124 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, odat. [22  december 1659} till alla kyrkoherdar undantagandes 

Västerdalarna. Ett svar från kyrkoherden i Hedemora, Nicolaus Rudbeck: DIV, vol. ia, 28 

december 1658. 
125 ULA, KL, LK, DHIb, vol. 1, 26 oktober 1659. 
126 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,17 september 1658, 4 november 1658 och 25 februari 1659. 
127 Brevet finns i ULA, UL, LK, DI, vol. 6,10 juni 1657. Se också SRPXVII ,  s. 157,10 juni: 
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Hur gick då landshövdingarna tillväga? Johan Oxenstierna Gabrielsson rapporte

rade till rådet att hans landshövdingdöme (Västernorrlands län) visserligen var fat

tigt, men att han säkert skulle kunna övertala allmogen till försvar. Han avslöjade att 

han tänkte betona att kriget berodde på danskarna, och att man trots sin oskuld nu 

var tvungen att försvara sig.128 

Lorentz Creutz samlade i sitt län allmogen till möten för att få dem att bevilja 

"utskott", det vill säga extraordinarie soldater, för att gå över gränsen och möta fien

den. Dessa soldater krävdes alltså utöver de återkommande utskrivningarna till Dal

regementet. Ett möte hölls av landshövdingen personligen i Mora med representan

ter från Mora och Venjans socknar, medan häradsdomaren Bengt Hansson och fog

den Sakarias Kneson höll ett möte med allmogen i Rättvik.129 Säkerligen hölls också 

andra möten, men registraturet för 1657 saknas, och mötena är kända endast för att 

mötesbesluten från nämnda orter är bevarade. Beslutet från Rättvik lyder: 

Efter såsom oss undertecknade av Rättviks socken vidlyftligen och klarligen föredragit 
är, av hans nådes landshövdingens fullmäktige, högt ärade och välförståndige Bengt 
Hansson domare, samt befallningsman äreborne och välaktade Zacharias Kneson vårt 
käre fäderneslands farliga och besvärliga tillstånd, samt vår allernådigste herres och kon
ungs nådige vilja och befallning, om ett utskott och extraordinarie manshjälp emot våra 
illviljande grannar the danske, som oss utan given orsak fejd tillsagt hava: ty have vi 
såsom trogna undersåtar samma ärende, och nådiga befallning i underdånigt betänkande 
tagit, och den görligaste myckenhet, som nu för denna tiden av vår menighet utgöras 
kan, utlovat och tillsagt till utskott, såsom andra våra grannar gjort hava, sjuttio och fyra 
man och där till sex av finnarna som boendes är på vår mark och skog. Detta till visso 
bekräftar vi undertecknade med våra namn och vanliga bomärken. Rättvik den 18 Au
gusti 1657.130 

Bönderna i Rättvik fick alltså förklarat för sig att de illvilliga danska grannarna utan 

rättmätiga skäl hade anfallit Sverige, och att kungen hade bett om deras hjälp. De 

lovade också att bidra med manskap. Det handlade dock inte om soldater i modern 

mening, utan om drängar, arbetskarlar och i nödfall om bönderna själva. Förhand

lingar om utskott var ingenting nytt i Dalarna, och de hölls inte heller för sista 

gången.131 Det intressanta med detta dokument är att det utgör ett bevis för att 

"Resolverades att brev skola avgå till alla landshövdingarna vid gränserna, det de hålla all
mogen vid ett gott mod, och att de göra motstånd så gott de kunna". 

128 RA, Kollegiers m.fl. skrivelser till Kungl. Maj:t, Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. 
Maj:t, Västernorrlands län 1637-1664,17 juni 1657. 

129 Häradsdomaren var den äldste i nämnden. 
130 ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, Rättvik 18 augusti 1657, undertecknat: Petrus Schottenius 

ibidem Verbi Dei Ministre, Carl Olofsson, Ländzman, Hans Wincentson i Gersio, Per Ericson 
ibidem, Mats Hansson i Västgärde, Nils Person i Tammeråhsen, Andhers Janson i Gulleråsen. 

131 Pihlström, s. 9. Se nedan kapitel 9. 
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informationen verkligen nådde fram; med sina egna bomärken intygade allmogen 

att den fått vetskap om det danska anfallet. 

I Moras mötesbeslut nämns inte danskarna vid namn, det talas bara om "fien

den". Allmogens företrädare intygade dock att de som "Hans Kungl. Maj:ts och 

höga överheten med hörsamhet och lydnad tillbunden samt vårt k. fäderneslands 

och vår egen välfärds älskare" skulle bidra så mycket de förmådde. Lydnadsplikten 

till överheten och kärleken till fäderneslandet ingick alltså i vokabulären även i 

detta sammanhang. Allmogen utlovade sammanlagt 180 man.132 I båda besluten 

hänvisades till att även grannarna skulle bidra - tydligen hade överheten använt den 

vanliga taktiken att ställa olika socknar mot varandra. Dessutom återkom här 

uppmaningarna att tänka på fäderneslandets bästa och den egna säkerheten. Det är 

också värt att notera att sockenprästerna var närvarande vid mötena. 

År 1659 hölls nya förhandlingar om extraordinarie soldater, samtidigt som luck

orna i Dalregementet skulle fyllas.133 Lorentz Creutz höll återigen flera möten per

sonligen, men skickade också ombud som skulle förhandla med allmogen. Dess

utom fick prästerna flera gånger i uppdrag att från predikstolen förmana allmogen 

att ställa upp.134 

Att få upplänningar att bygga skansar 

Kriget, och i synnerhet Nederländernas inblandning, gjorde att man fruktade ett 

anfall från kusten. I början av 1659 skrev Karl X Gustav och rådet till Svante Banér 

och begärde att några orter längs kusten skulle befästas och att några skansar skulle 

repareras.135 Allmogen, som redan var hårt tyngd av många andra utlagor, skulle 

övertalas att göra dagsverken och bidra med timmer. 

Så ville ock allmogen på sin sida vara förmanad, att bevisa sig här utinnan godvillig och 
hörsam emot sin höga överhet, intet tvivlandes, att såsom allt detta länder till deras 
egen, så väl som hela fäderneslandets säkerhet och nytta, alltså lärer Hans Kungl. Maj:t 
sådant med all kunglig gunst och nåde förmärka och väl behaga låta.136 

132 ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, Mora den 14 augusti 1657, undertecknat: Adolph Elai Ters. 
pretatur fil rese aprobatu, Päder Mathson länsm., Mats Larsson, Anders Matsson, Erick Lars
son, Wenian: Matthias Olai Pastor, Länsman Nils K[oläsligt] [ytterligare text har fallit bort}. 

133 Se kapitel 8. 
134 Se ULA, KL, LK, DHIb, vol. 1,26 oktober 1659; Ala, vol. 3a, odat. [22 december 1659], till 

alla kyrkoherdar undantagandes Västerdalarna; DIV, vol. ia, 28 december 1658. 
135 ULA, UL, LK, DI, vol. 7, odat. brev från Karl X Gustav i januari 1659; från rådet 17 

februari 1659. 
136 ULA, UL, LK, DI, vol. 7, från rådet 17 februari 1659. 
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Huvudargumentet var alltså plikten mot överheten, men som vanligt betonades 

också att detta var en fråga om landets och böndernas egen säkerhet. 

Landshövdingen skrev först till fogdenjon Pedersson och begärde att han skulle 

förhandla med allmogen om timmer. Fogden skulle be bönderna om denna hjälp 

och "remonstrera" dem kungens omsorg om dem och att timret var nödvändigt för 

fäderneslandets säkerhet under de rådande krigstiderna.137 Ett par veckor senare 

informerades bönderna genom budkavle att de skulle bidra med 8 stockar å 14 alnar 

per mantal samt att de som inte hade skog skulle förhandla med de övriga. Lands

hövdingen skrev att fogdarna skulle använda "fast bevekliga motiver" för att över

tyga allmogen. Han uppmanade dem också att rapportera hur det hela gick och i 

synnerhet om någon opponerade sig, så att "man grundligen om deras humör må 

vara underrättad".138 

Genom att läsa registraturet får man en inblick i hur fogdarna lyckades i dessa 

förhandlingar. I Måns Jonssons fögderi utlovades stockar, men i Lars Larssons ville 

allmogen betala med pengar istället, och för Anders Andersson Höök och Anders 

Larsson gick det riktigt trögt.139 Landshövdingen uppmanade Lars Larsson att för

söka igen och berätta för allmogen att bönderna i de andra fögderierna accepterat 

att utgöra timmer. Liksom vid provinsmöten ställdes alltså olika befolkningsgrup

per mot varandra. Fogden Anders Andersson Höök uppmanades att tala med bön

derna om den farliga krigstiden - ett annat välbekant argument. Banér avslutade 

sitt brev till Andersson Höök med en förhoppning om att han inte skulle behöva 

åka dit och förhandla personligen, och att han skulle slippa omnämna denna all

moge i vidriga ordalag inför kungen.140 Han använde sig alltså av illa dolda hot. När 

det gäller bönderna i Anders Larssons befallning, Vässland och Tolfta, tycks Banér 

ändå senare ha godtagit kontant ersättning. 

Jon Pederssons bönder levererade visserligen timmer, men det visade sig att tre 

härader hade huggit på mark som tillhörde ett adelsgods, vilket vållade stor ilska 

och krav på att bönderna skulle ersätta stockarna kontant.141 

Försvarsarbetet var emellertid inte slut i och med det. Den 25 april skickade 

rådet ut ett brev där det krävde att allmogen som bodde nära Vaxholm och Dalarö 

skulle göra fem dagsverken per mantal för att reparera skansarna.142 Landshövdingen 

skrev därför ett brev till de berörda bönderna, som fogdarna fick i uppdrag att läsa 

137 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,9 februari 1659. 
138 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,25 februari 1659. 
139 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,3,11 och 24 mars, samt 20 april 1659. 
140 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,24 mars 1659. 
141 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,11 april 1659. 
142 ULA, UL, LK, DI, vol. 7, 25 april 1659. 
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upp. Han inledde brevet med att förklara att han förstod att det var svårt för bön

derna att återigen göra dagsverken på skansarna, i synnerhet vid denna tidpunkt då 

de ville ägna sig åt åkerbruk. Men han trodde ändå att de, när de betraktade den 

"farliga och osäkra krigstidens tillstånd" och det faktum att kungen och rådet be

gärt dagsverkena för att de var nödvändiga för landets försvar, skulle ställa sig vil

liga.143 I synnerhet som "det eder själv jämte oss alla till goda och säkerhet län

der".144 Förhandlingarna fortsatte under hela sommaren. Banér konstaterade den 7 

juni att han lyckats övertala allmogen i Ho, men av rådets brev framgår att skansarna 

ännu i slutet av sommaren inte var till full belåtenhet.145 Ändå hade allmogen vid det 

laget i stort sett fullgjort sina dagsverken. 

I förhandlingarna med allmogen i Kopparbergs och Uppsala län använde sig 

fogdarna och landshövdingarna av de välbekanta argumenten om hotande faror, 

plikt mot överheten och fäderneslandet och att det gällde att inte vara sämre än 

andra. Dessa argument var också de viktigaste vid andra förhandlingar under krigs

åren. 

Mobiliserande argument 

På juldagen 1659 förmanades allmogen i de berörda delarna av Kopparbergs län från 

predikstolarna att ställa upp med de begärda extra soldaterna. Att förmaningstalen 

hölls just denna dag berodde på att landshövdingen ansåg att man kunde förvänta 

sig hög närvaro i kyrkan - det gällde att få maximal effekt.146 Kyrkoherden i Hede

mora, Nicolaus Rudbeck, beskrev senare i ett brev till landshövdingen hur han hade 

gått tillväga. Han hade 

avmålat för församlingen fäderneslandets tillstånd, förmanat henne till lydnad och hör
samhet, föredragit henne sin tro- och samvetsplikt emot överheten, med vad mera som 
till samma ärenden lycklig och önsklig effekt syntes fodras och jag kunde åstadkomma.147 

Det kyrkoherden försökt åstadkomma var alltså en "önsklig effekt", och de bästa 

argumenten i detta sammanhang var enligt hans uppfattning fäderneslandets farliga 

tillstånd och plikten mot överheten. Hans formulering motsvarar både den uppgift 

143 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 26 april 1659, till bönderna; 27 april 1659, till fogdarna. 
144 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 26 april 1659, till bönderna (citat); 27 april 1659, till fogdarna. 
145 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 7 juni 1659; DI, vol. 7,17 augusti 1659; odat. början av septem

ber 1659;10 september 1659. 
146 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, odat. [22 december 1659}, till alla kyrkoherdar undantagandes 

Västerdalarna. 
147 ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, 28 december 1658. 
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som statens tjänstemän var ålagda, nämligen att alltid finna det bäst passande argu

mentet, och retorikens roll i samtiden. 

Under landshövdingarnas och fogdarnas förhandlingar med menigheterna un

der Karl X Gustavs krig återkom argumenten som hade använts under provins

mötena. Det viktigaste mobiliserande argumentet var att de hotande farorna i för

längningen kunde drabba alla invånare. När dalkarlarna inte ville marschera in i 

Härjedalen hösten 1657 fick landshövdingen i uppdrag av rådet att informera dem 

om att norrmännen hade trängt in i Hälsingland och brandskattat en ort och att de 

lätt kunde fortsätta in i landet.148 Det gällde alltså att stoppa dem i tid. Källorna når 

dock inte alltid samma konkretion utan omtalar den "farliga och osäkra krigstidens 

tillstånd" eller "dessa tiders beskaffenhet och själva nöden", eller än vagare "denna 

tids konjunktur".149 Landshövdingarna, och framförallt fogdarna, hade alltså näs

tan alltid till uppgift att relatera de begärda utlagorna till tidens tillstånd, det vill säga 

den fara som Sverige svävade i, och med tanke på retorikens roll i samhället kan man 

vänta sig att de ofta använde konkreta exempel. Hur levande denna teckning blev var 

förmodligen till stor del avhängigt sändebudets retoriska talang. Det var också en svår 

balansgång; det gällde ju att få allmogen till offervilja, men inte till panik. Att rädslan 

för krig var stor visas inte minst av den ryktesspridning som förekom i landet. I slutet 

av juni rådde "stort alarm" i Stockholm sedan det spridits ett rykte att den holländska 

flottan landstigit i Tälje. Det visade sig att ryktet uppkommit efter att en bonde 

bränt svedjeland och att svenska soldater setts marschera förbi, vilket säger en del 

om de oroliga stämningarna.150 I Linköping kom marknaden helt av sig efter nyheten 

att fienden landstigit och bränt Nyköping, vilket så småningom visade sig vara fel.151 

Ett av huvudargumenten som hängde samman med faran var undersåtarnas 

egen välfärd. Rådet påtalade ofta att utlagorna skulle användas till undersåtarnas 

eget försvar: "vars och ens intresse", "sin egen säkerhet och välfärd". Även Karl X 

Gustav använde liknande formuleringar: "till vår och deras egen säkerhets befräm

jande", "eder egen säkerhet och defension".152 Argumenten var dock i alla dessa 

148 ULA, KL, LK, Dil, vol. 4, 22 november 1659, rådet till landshövdingen. 
149 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,26 april 1659, till allmogen i Håbo, Bro och Erlinghundrad; RA, 

RR, vol. 271, 30 september 1659, Karl X Gustav till Lorentz Creutz; ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 
21 augusti 1659, rådet till Svante Banér, vidarebefordrades till fogdarna. 

150 SRPXVI, 25 juni 1656, s. 503; RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 27 juni 1656. 
151 Rosenhane, s. 177. 
152 ULA, UL, LK, DI, vol. 6,15 juni 1657, rådet till landshövdingen; 20 oktober 1657, rådet till 

landshövdingen; RA, RR, vol. 267,18 september 1658, fol. 2010, till Knut Kurck och Abraham 
Leijonhuvud om bergsregementet; vol. 269,1 januari 1659, fol. 6, till dalallmogen att de slipper 
utskottet. Se också ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 6 december 1658, till allmogen i Södertörn, och 
samma datum till allmogen i Långhundrad och Penninghundrad. 
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sammanhang nära förknippade med varandra, och vanligen förekom både hotande 

faror, fäderneslandets säkerhet och plikten mot överheten.153 Ibland var det när

mast formelartat: "såsom nu detta länder enkannerlig till Kungl. Maj:t och rikets 

intrader till styrka och fäderneslandet till välfärd", "som lända till Kungl. Maj:ts och 

Sveriges rikes tjänst", "såsom nu detta är hos Kungl. Maj:t och fäderneslandet högt 

angeläget".154 Här flöt alltså kung och fädernesland samman, och den gemensamma 

nämnaren var plikt. Men ofta separerades de två begreppen i texterna; det talades 

om plikten mot kungen å ena sidan, och fäderneslandets säkerhet å andra sidan.155 

Plikten mot majestätet var ett ständigt återkommande argument. Det kunde hända 

att man hänvisade till kungens egen omsorg om undersåtarna, men plikten domine

rade.156 För att förmå allmogen till höbärgning skrev Banér "ni vele betraktande att 

ni är Kungl. Maj:ts tjänstskyldiga undersåtar, och därför eder underdånigaste plikt 

till nöje icke böra undandraga eder när omtränger att hjälpa till".157 Karl X Gustav 

förskonade den 1 januari 1659 dalkarlarna från ett utlovat utskott, men betonade att 

han räknade med att de skulle ställa upp igen om han bad dem, efter deras "underdåniga 

skyldighetsplikt".158 Hänvisningar till kungen kunde användes både som morot: vi ska 

berömma er inför kungen, och som piska: detta står inte att försvara inför kungen.159 

Argumenten som riktades till adeln tycks ibland innehålla mer nationellt färgad 

retorik. Det förefaller som att ordet patriot oftare användes när statens företrädare 

vände sig till de högre stånden. Adeln skulle till exempel övertygas att bidra med 

hästar "icke av plikt och tvång, utan mera av en god vilja och benägenhet till att 

försvara sitt fädernesland".160 Men av samma brev framgår med all önskvärd tydlig

het att en "god patriot" var "skyldig fäderneslandet" sin tjänst.101 Ovanligare var for

muleringen i ett brev till konsistoriet i Viborg. Detta hade ifrågasatt rådets instruktion 

om att prästerna skulle hjälpa till och sköta stadens försvar. Rådet svarade: 

153 Se t.ex. ULA, UL, LK, DI, vol. 7,17 februari 1659. 
154 ULA, KL, LK, Ala, vol. 2,17 februari 1655, till allmogen i kolsocknarna i Kopparbergs län; 

vol. 3a, 11 oktober 1659, till allmogen i Kopparbergs län; 22 december 1659, till allmogen i 
Kopparbergs län. 

155 Se t.ex. ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, 28 december 1659, Nickolaus Rudbeck till Lorentz 
Creutz; ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 21 augusti 1659, rådet till landshövdingarna; 26 april 1659, 
till allmogen i Håbo, Bro och Erlinghundrad; DI, vol. 6, 10 oktober 1657, rådet till Svante 
Banér; vol. 7,17 februari 1659, rådet till Svante Banér. 

156 Exempel på kungens omsorger: ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 9 februari 1659. 
157 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 6 december 1658. 
158 RA, RR, vol. 269, i januari 1659, fol. 6, till dalallmogen. 
159 Morot: ULA, UL, LK, DI, vol. 6, 5 december 1655. Piska: ULA, UL, LK , Ala, vol. 8,11 

november 1658. 
160 ULA, UL, LK, DI, vol. 6,20 oktober 1657. 
161 ULA, UL, LK, DI, vol. 6,20 oktober 1657. 
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Såsom det ock är skäligt, att den som i en stad vill njuta hemfred och defension, den ock 
därtill efter dess andel och proportion koopererar. Och fördenskull tilltro vi eder, som 
ärliga patrioter och undersåtar, att i eder och eder underhavande icke undandrage, i tid 
av nöd, att göra det bistånd, som länder till allas gemene bästa och välfärd.162 

Att vara patriot var alltså i detta sammanhang att försvara sin hemstad och att tänka 

på det allmänna bästa. Även om plikterna mot kung respektive fädernesland ofta 

nämndes tillsammans kunde vissa skillnader finnas, och liksom vid provinsmötena 

fanns en tendens att koppla talet om fäderneslandet till den allmänna säkerheten. 

När bördorna skulle fördelas fanns från statsmaktens sida en vilja både att få ut 

så mycket som möjligt och att undvika orättvisor som kunde leda till konflikter. 

Landshövdingen i Uppsala fick exempelvis i uppgift att fördela inkvarteringen av 

soldater så att "den ene icke mer än den andre bliva graverat på det icke någon 

onödig vedervärdighet där av kan förorsakas".103 Samtidigt spelade man även vid de 

olika förhandlingarna ut olika befolkningsgrupper mot varandra.104 Detta för

faringssätt kunde också leda till konflikter, och hösten 1659 vädjade allmogen i Mora 

om att förhandlingen om extraordinarie soldater måtte hållas först i Leksand och 

sedan i Mora. Skälet var att grannarna trakasserade morakarlarna, eftersom det 

första mötet alltid hölls hos dem och de därmed brukade vara de första att gå med 

på statsmaktens krav: "deras grannar de utom Siljan ofta förebrå och tillvita dem 

med onyttiga ord, kalla dem horor".165 Morabönderna lovade att de skulle acceptera 

vad som beslutades på mötet i Leksand "allenast de finge vara deras otidiga mun

bruk kvitt".166 

När olika typer av bidrag begärdes av undersåtarna betonades gärna att rådet 

eller landshövdingarna var medvetna om att befolkningen hade det svårt.16" Det 

tydligaste exemplet på hur kungen framträdde som allmogens beskyddare är det 

skjutsningsplakat som utfärdades i oktober 1658. Bönderna var ju skyldiga att gratis 

transportera trupper och krut under kriget, och för många blev dessa skjutsningar 

mycket betungande.1681 kungens plakat, som kungjordes av fogdarna i Uppsala län, 

162 RA, RR, vol. 255,18 juli 1656, fol. 176, till konsistoriet i Viborg. 
163 ULA, UL, LK, DI, vol. 6, 21 december 1657. 
164 Se ULA, UL, LK, DI, vol. 6, 29 juni 1656; ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, 14 augusti och 18 

augusti 1657, mötesbesluten från Mora och Rättvik. 
165 ULA, KL, LK, DI I Ib, vol. 1,18 oktober 1659, från Johan Arvidsson till Erik Prytz. 
166 ULA, KL, LK, DHIb, vol. 1,18 oktober 1659, från Johan Arvidsson till Erik Prytz. 
167 ULA, UL, LK, DI, vol. 6,5 juni 1657. Exempel på landshövding: ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 

26 april 1659. 
168 Om klagomål på skjutsandet: ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 9 september 1658. Se också 3 

november samma år, samt den "lista på de resande krigsfolk som Vässland och Tolfta socknar 
fört haver" som är undertecknad "Gemene man i Vässland och Tolfta socknar på bägge sock-
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deklarerade regenten att det kommit till hans kännedom att det förekom ett stort 

missbruk av skjutsningar på grund av krigstiderna, och att detta missbruk hotade 

att försänka många i armod.109 Kungen inskärpte att endast personer i krigstjänst 

och transporter av krut med pass från kung eller råd skulle åtnjuta fri skjuts. Detta 

medförde knappast några större förändringar för allmogen men gav Karl X Gustav 

en möjlighet att framställa sig som beskyddare och att ta alla berörda män och deras 

"hustru, barn, lege- och tjänstefolk, hus, grund och egendom uti vårt kungliga hägn 

och förvar, dem här vid att handhava och beskydda".170 Detta sätt att misstänklig

göra de underlydande, men själv framstå som rättvis, var vanligt både under de 

kungliga kommissioner som undersökts av Marie Lennersand och under stora nor

diska kriget.171 Det bör också betonas att kvinnor för ovanlighetens skull är om

nämnda i källmaterialet, typiskt nog i ett sammanhang där kungen lovar att be

skydda dem. 

När man under 1650-talet använde rättviseargument handlade det om rättvisa 

inom de olika stånden (framförallt mellan bönderna i olika landsändar) och inte 

mellan dem. Det betonades visserligen ofta att adeln skulle föregå med gott exem

pel, men aldrig av rättviseskäl utan som ett incitament för allmogen. Den föregivna 

rättvisan mellan socknarna användes, liksom rättviseargumentet under provins-

mötena 1656 och 1657, för att pressa fram större bidrag från befolkningen. All

mogens vanliga svar, att man gärna ställde upp om de andra gjorde det, ledde också 

till att statsmakten hade lättare att få sin vilja igenom. 

Under Karl X Gustavs krig hade man, till skillnad från under stora nordiska 

kriget, inte så ofta anledning att hävda att man var oskyldigt anfallen, men argumen

tet användes för att mobilisera allmogen med anledning av Danmarks anfall som

maren 1657.172 Dessutom användes det (på betydligt sämre grund) under sommaren 

1658 för att få allmogen att fortsätta sin fördubbling av båtsmanshållet.173 Allmogen 

hade blivit lovad att slippa fördubblingen i händelse av fred, och visade sig därför 

högst ovillig när staten ändå begärde båtsmän hösten 1658. Svante Banér fick i upp

drag att förklara för de berörda i sitt län att allting var danskarnas fel; om de hade 

nars vägnar Anders Larsson Länsman", i ULA, UL, LK, DI vol. 7, i anslutning till rådets brev 
den 20 maj 1659. 

169 Kongel. May t: til Swerige, war allernådigste konung och herres mandat och påbudh, om gäst- och 
skiutzningsfrijheeten {...] [u. o. 1658}; ULA, UL, LK, DI, vol. 7, 16 oktober 1658, till landshöv
dingen från Karl X Gustav; Ala, vol. 8, 5 november 1658. 

170 Kongel. May t: til Swerige, wår allernådigste konung och herres mandat och påbudh, om gäst- och 
skiutznings frijheeten [...] [u. o. 1658}. 

171 Jämför med Lennersands resultat, särskilt s. 127-129. 
172 Jämför Ericsson, s. 142-147. 
173 RA, RR, vol. 265,14 mars 1658, fol. 420, till ett antal landshövdingar. 
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respekterat freden hade inga båtsmän behövts.174 Svante Banér delegerade i sin tur 

uppgiften till fogdarna, som också uppmanades att beskriva den danska trolös

heten.175 Förhandlingarna gick emellertid trögt, och det hela slutade med att lands

hövdingen uppmanade fogdarna att ta hjälp av landsgevaldigern (en tidigmodern 

polis) och hans män, om inget annat hjälpte.176 Statens företrädare var inte främ

mande inför att ta till tvångsåtgärder, men endast som en sista utväg. 

Flera gånger deklarerade alltså överheten att den kände till allmogens fattig

dom, men det förhindrade inte att utlagorna krävdes in. Dessutom förväntades 

även allmogen hysa medkänsla. I december 1658 ombads allmogen i Uppsala län att 

bidra med ved till dem som bevakade skansarna, och i sitt öppna brev vädjade Svante 

Banér till allmogens kristliga medlidande och hoppades att de skulle låta knektarnas 

nöd gå dem "till hjärtat".177 Samme landshövding vädjade också till böndernas sam

vete när han i februari 1659 påminde dem om att de lovat att bidra med kläder till 

knektarna; att låta dem frysa ihjäl vore ett "samvetsverk" som skulle vara svårt att 

försvara, skrev han.17 

Slutsatser 

Förutsättningen för 1600-talets svenska krig var stora bidrag från befolkningen i 

form av utskrivningar, skatter, skjutsningar, dagsverken och mycket annat. Dessa 

saker kunde dock inte krävas in från undersåtarna utan vidare - förhandlingar var 

nödvändiga. För att mobilisera undersåtarna krävdes argument. 1656 befann sig 

riket i ett kritiskt läge, eftersom kungen och större delen av krigsmakten befann sig 

i Polen medan Ryssland anföll och Danmark planerade att göra detsamma. Kungen 

och rådet försökte under krigsåren mobilisera resurser dels genom provinsmöten, 

dels genom lokala och regionala förhandlingar under landshövdingarnas och fog

darnas ledning. Dessutom fick prästerna i uppdrag att förmana allmogen både vid 

provinsmötena och från predikstolen. Det fanns alltså en rad tjänstemän till hands 

174 ULA, UL, LK, DI, vol. 7, 21 augusti 1658. Se också RA, RR, vol. 267, 21 augusti 1658, fol. 
1679, till samtliga landshövdingar. 

175 Förhandlingarna blev utdragna, se ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, odat. augusti 1658, till Lars 
Andersson Höök. Banér skrev också till Måns Jonsson och Siewert Hansson att inleverera de 
resterande båtsmännen den 7 september, och bifogade rådets brev: ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 
odat. augusti 1658; 24 september, 28 september och 11 november 1658. 

176 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,28 september 1658. 
177 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8, 6 och 7 december 1658. 
178 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,5 februari 1659. 
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för att sköta förhandlingarna och hålla allmogen på gott humör. Denna organisa

tion var av högsta vikt. Vid provinsmötena var det inte bara argumenten som fällde 

utslaget utan också strukturen. De ständer som motsatte sig propositionen fick 

hela tiden besök av nya auktoriteter som skulle tala dem till rätta. Arrangemanget 

byggde på tät korrespondens mellan rådet och landshövdingarna och kommissarier

na, mellan centrum och periferi. Landshövdingarna var viktiga aktörer i detta sam

manhang. De var inte bara auktoriteter och retoriker, utan visste dessutom hur det 

stod till i landshövdingdömet. Genom dem lindrades vissa pålagor, och statsmak

tens krav modifierades, om än i liten utsträckning. Kommunikationen mötesledarna 

emellan, möjligheten att uppvisa de andras mötesbeslut som utpressning, parad 

med denna relativa flexibilitet, visade sig vara en stor tillgång för statsmakten. 

I början av kapitlet diskuterade jag olika tänkbara föreställningar om kriget och 

undersåtarnas plikt att hjälpa till. Kunde statens krav på extraordinarie utlagor 

betraktas som kontraktsbrott? Kunde krigen ses som att kungen misslyckats med 

att beskydda undersåtarna? När olika bidrag begärdes av allmogen framställdes de 

aldrig som krav, utan både rådet och landshövdingarna underströk gärna att de var 

frivilliga. Denna frivillighet var ofta skenbar. Inget i landshövdingarnas argument 

tyder på att de förväntade sig ett ifrågasättande av rätten att begära extraordinarie 

bidrag eller dagsverken. I de fall som bönderna opponerade sig gjorde de det heller 

aldrig på legalistiska grunder. Tvärtom betonade de gärna sina plikter mot kung och 

fädernesland, och beklagade att de var för fattiga för att bidra. Hur ärligt menat 

detta nu var kan diskuteras, men klart är att utlagornas ogiltighet inte tycks ha varit 

uppe på dagordningen. Inga sådana diskussioner har i alla fall avsatt några spår i 

källorna. När gemene man i Hedemora lämnade in en Supplik hösten 1658 inledde 

de med att understryka att de kände till att det kära fäderneslandet var hotat av 

flera fiender och att deras plikt var att hjälpa överheten, men att de ändå ville på

peka att fogden tog mer än förordningarna angav.179 Detta är ett bevis för att 

överhetens budskap hade gått fram och retoriken överförts till mottagarna, men 

inte med nödvändighet att man hade lyckats i övertalningsprocessen.180 

Propositionen och instruktionen från 1657 visar samtidigt att Karl X Gustav 

ansåg att det fanns en risk för kritik av den offensiva politiken och indirekt av 

beskyddet av riket. Hans argumentation gick därför ut på att visa att de erövrade 

provinserna bidragit till Sveriges försvar genom att utgöra murar mot fientlig inva

sion. Dessa dokument utgör dock undantag. Rådet, landshövdingarna och fogdarna 

179 ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, inkommet till Falun 21 oktober 1658. 
180 Ett annat belägg för att allmogen tagit till sig överhetens språk anförs av Holm (kom

mande), s. 123-124. 
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diskuterade aldrig kriget i offensiva termer, utan redogjorde endast för hotande 

fiender. I deras retorik förbigicks det faktum att Sverige en gång anfallit Polen med 

tystnad, och det var istället hoten från Ryssland och Danmark som dominerade. 

När allmogen skulle mobiliseras hänvisades till plikten mot både kungen och 

fäderneslandet. Jag anser inte, som Peter Ericsson, att fäderneslandet i dessa sam

manhang kan vara en beteckning för hembygden eller födelseorten.1811 mitt mate

rial är det mycket tydligt att uttrycket syftar på hela det svenska riket (dock ej de 

nyligen erövrade provinserna). Det förväntades av undersåtarna att de skulle känna 

både kärlek och plikt till fäderneslandet, och alla statens tjänstemän tycks ha haft 

stor tilltro till begreppets mobiliserande verkan. I materialet förekommer också 

ofta kopplingar mellan fäderneslandet och befolkningens säkerhet. Trohetsplikten 

mot kungen och fäderneslandet var vid dessa tillfällen alltså inte nödvändigtvis sy

nonyma, även om de ofta sammanföll. Jonas Nordin har visat att rådet under stora 

nordiska kriget i högre grad än kungen hänvisade till horisontella lojalitetsobjekt 

såsom fäderneslandet.182 Beträffande provinsmötena 1656 och 1657 är det svårt att 

se en sådan skillnad. Både i rådets brev och fullmakt från 1656 och i kungens propo

sition från 1657 var hänvisningar till fäderneslandet vanliga. Karl X Gustav hade ju 

inte heller samma ställning som så småningom Karl XII. 

Den långsiktiga propagandans tanke att krigen var ett syndastraff lyste med sin 

frånvaro vid förhandlingarna med befolkningen. Uppenbarligen ansågs inte dessa 

tankar särskilt effektiva vid mobilisering. Däremot hänvisades både till onda fien

der och till undersåtarnas trohetsplikt, men även dessa argument behövde kom

pletteras med andra. Både vid provinsmöten och vid förhandlingarna på lokal nivå 

användes målande beskrivningar av de hotande farorna. Att människornas vilja att 

bidra till krigsinsatsen ökade när de intalades att fienden annars kunde rycka in i 

landet är föga förvånande - samma argument hade ju föregått både Gustav II Adolfs 

och Karl X Gustavs offensiva krig. Att plikten mot kung och fädernesland sågs som 

gångbara argument vid mobilisering visar att rådet, landshövdingarna och prästerna 

var av åsikten att allmogen omfattade dessa idéer. Dessutom användes en heders

retorik när man spelade ut de olika landsändarna och socknarna mot varandra - det 

gällde att inte vara sämre än de andra. 

Staten hade under 1650-talet tillgång till tvångsmedel och kunde avtvinga be

folkningen resurser med våld. Min undersökning har visat hur angelägen man var 

att undvika våldsanvändning. Förhandlingarna med allmogen kunde bli oerhört 

långdragna, men landshövdingarna föredrog alltid att skicka nya brev med argu-

181 Ericsson, s. 169. 
182 Nordin, s. 175. 
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ment framför att hota med våld. Svante Banérs hot om landsgevaldigern är det enda 

undantag jag funnit. Det bör framhävas att statens möjlighet att ta till våld ju var väl 

känd, och att detta faktum säkerligen påverkade förhandlingarnas utgång. Ändå är 

det värt att notera att statens tjänstemän på alla sätt försökte kombinera ett stort 

resursuttag med en låg konfliktnivå och att orden var deras huvudredskap. Det bör 

också noteras att dessa förhandlingar inte bara var spel för gallerierna. Vid provins

mötena hade ledamöterna möjligheten att säga nej, och några gjorde det också. Att 

de ändå var så få berodde på två saker: dels den stora press de var utsatta för, dels att 

de antagligen godtog rådets och kungens verklighetsbeskrivning, nämligen att 

utskrivningar behövdes för att rädda landet från invasion. De många rykten som 

cirkulerade om fientlig invasion visar att det verkligen fanns en rädsla för krig hos 

befolkningen. I de lokala förhandlingarna var allmogen ännu bättre på att säga nej, 

eller på olika sätt obstruera, men efter ett antal vändor av övertalningsförsök fick de 

ändå vanligen ge med sig. 

Lögner användes mycket sällan i förhandlingarna, men det var någonting med 

hela frågekomplexet som var snett. Karl X Gustav hade förklarat krig mot Polen 

och därmed öppnat sig för anfall från Danmark och Ryssland. Att denna risk fanns 

diskuterades redan under decemberrådslagen 1654. Ständerna fick istället gång på 

gång höra att Karl X Gustav på grund av det polska hotet tvingats att bege sig till 

Polen, och att man därför försatts i en kritisk situation. Det ryska och danska anfal

let framställdes som en konsekvens av fiendens ondska; att kungens frånvaro kunde 

vara problematisk i den rådande situationen berördes inte. 

Alla dessa möten hade förutom övertalandet också en informationsaspekt. Ge

nom de ständiga förhandlingarna blev människorna påminda om de pågående kri

gen. Detta torde ha ökat deras känsla av rädsla och utsatthet. Samtidigt bör det 

betonas att det inte handlade om alla människor. Till förhandlingarna i lokal

samhället och vid provinsmötena var endast män inbjudna. Det verkar sannolikt att 

de förde informationen vidare också till kvinnor och tjänstefolk, men detta går inte 

att kartlägga. 

Hotbilden som den tecknas i de skriftliga källorna kan te sig lite vag, men san

nolikt gjorde statens företrädare sitt bästa för att fylla den med innehåll. Vid dessa 

tillfällen spreds däremot inte, med undantag för 1657 års proposition, positiv infor

mation. För att upprätthålla moralen var det dock av betydelse att då och då ge 

befolkningen annat att tänka på än den stundande undergången. I nästa kapitel 

behandlas den direkta propagandans tredje fas: att genom information försöka hålla 

folket på gott humör. 



KAPITEL 6 

Att informera om kriget 1655-1660 

NÄR KRIGET VÄL var igång var det viktigt att invånarnas engagemang bestod så 

att de var beredda att fortsätta att betala skatter och skriva ut soldater. 

Propagandans tredje fas gick ut på att upprätthålla moralen genom en blandning av 

uppmuntrande och skrämmande information. Rådet höll kontinuerligt lands

hövdingarna underrättade om hur det gick i kriget, ibland med det uttalade önske

målet att informationen skulle användas för att höja krigsmoralen. I ett brev till tre 

guvernörer den 10 november 1655 berättades om militära framgångar i Polen, med 

önskan om att informationen skulle användas till att "hugna och soulagera", det vill 

säga glädja och trösta allmogen.1 På ett liknande sätt resonerade rådet i maj 1656, 

när de fick besked om svenska framgångar. I ett brev till Karl X Gustav berättade 

rådsherrarna att de skulle vidarebefordra nyheterna till landshövdingarna i gräns

trakterna så att undersåtarna skulle få veta att allt som var spritt om "arméernas 

totala ruin" var "falskt och osant".2 Till landshövdingen i Nylands och Tavastehus 

län, Ernest Johan Creutz, vidarebefordrades också goda nyheter med förhoppningen 

att dessa skulle "animera" trupperna.3 Positiv information skulle alltså användas för 

att hålla undersåtarna på gott humör, och i detta sammanhang var predikstolen det 

viktigaste mediet, även om den inte var det enda. 

Information är en viktig maktresurs först om användaren vet om den är korrekt 

eller inte. För allmogen var det vid denna tid mycket svårt att värdera information 

eftersom den hade så få informationskanaler och så lite att jämföra med. Hemvän

dande soldater kunde vara en källa till information, men de visste mer om detaljerna 

än om helheten, och de fåtaliga knektar som verkligen återvände hem gjorde det 

vanligen efter kriget när informationen mist sin aktualitet. Sannolikt sipprade den 

information som spreds genom brevväxling och tidningar bland de högre klasserna 

1 RA, RR, vol. 255,10 november 1655, fol. 36, till Axel Lillie, Pär Ribbing ochjöran Ulfsparre. 
2 RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 23 maj 1656. 
3 RA, RR, vol. 255, 27 juli 1655, fol. 3, till Ernest Creutz. 
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också ned till allmogen ibland. I de fall krigen fördes nära hemlandet var det också 

lättare att få information, och ryktesspridning var vanlig. Ryktena var dock omöj

liga för avsändaren att kontrollera, och om de inte var felaktiga från början så blev 

de det på vägen. Staten motarbetade dessutom aktivt ryktesspridningen. 

Tillgången till information var alltså ytterst begränsad, och den överlägset vikti

gaste informationskällan när det gällde utrikespolitik och krig var staten själv. De 

tidigare diskuterade böndagsplakaten och böndagstexterna fungerade till viss del 

som bärare av direkt propaganda, men de viktigaste informationstillfällena var de 

tacksägelsedagar som firades med anledning av framgångar i krigen. Peter Ericsson 

har påpekat att böndagar och tacksägelsedagar hade samma ideologiska funktion, 

vilket är riktigt.4 Ur en informationsaspekt är det emellertid mycket som skiljer des

sa högtider åt. Vad fick befolkningen egentligen veta om de pågående krigen, och 

vad fyllde informationen för funktion? Det är frågor som besvaras i detta kapitel. 

Böndagsplakat och böndagstexter som bärare av information 

Böndagsplakaten förmedlade en rad långsiktiga budskap om människans synd och 

fiendernas eviga ondska, men kunde också innehålla mer aktuella politiska bud

skap. Det bör betonas att de bara utkom en gång om året - det var alltså inte fråga 

om någon frekvent informationsspridning. Genom böndagsplakaten spreds sällan 

detaljerade uppgifter om de pågående krigen, men de kunde i vissa fall ge en över

blick över situationen. 

11655 års böndagsplakat hade många och stora hot mot Sverige beskrivits, men 

de hade inte preciserats.5 I 1656 års böndagsplakat förklarades istället kriget mot 

Polen, som ju nu hade blivit verklighet. Framgångarna tillskrevs Guds bistånd: "Vil

ken vår rättmätiga sak, den högste Gud ock således haver styrkt och välsignat, att 

kungariket Polen, med en stor del av storfurstendömet Lituaen, har givit sig uti vår 

devotion".6 Vidare berättades att stora delar av Preussen erövrats med eller utan 

strid och att kurfursten av Brandenburg anslutit sig till Sverige.7 Vanligen var dock 

böndagsplakaten betydligt mer abstrakta. 11657 års böndagsplakat meddelades näs

tan inga konkreta uppgifter om det pågående kriget - sannolikt för att man denna 

4 Ericsson, s. 128. Widén (1987) lyfter däremot fram skillnaderna, s. 18-19. 
? Böndagsplakatet 1655-03-26. 
6 Böndagsplakatet 1656-01-30. 
7 Böndagsplakatet 1656-01-30. 
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gång inte hade särskilt många goda nyheter att komma med. De motgångar svens

karna haft vändes också till framgångar. Istället för att medge att man nästan inte 

vunnit några fältslag sades att fienden vid alla sammandrabbningar varit tvungen att 

fly fältet eller avbryta sina angrepp med oförrättad sak. En positiv nyhet hade dock 

kunnat nämnas, nämligen tredagarsslaget vid Warszawa i juli 1656 där den polsk

litauiska armén led ett stort nederlag. Att detta förbigicks med tystnad berodde 

förmodligen på att de svenska undersåtarna aldrig informerats om att man förlorat 

staden efter det att den erövrats föregående sommar. Vid denna tid hade statens 

företrädare klara indikationer på att Danmark skulle anfalla, och hotande fiender 

nämndes också i plakatet, men inte vid namn.8 

11658 års böndagsplakat konstaterades att man fått fred med Danmark, vilket 

betraktades som ett Guds nådeverk. Genom ett tillägg i titeln framgick också att 

Karl X Gustav nu var "hertig av Skåne".9 Grundtonen i böndagsplakatet var ändå 

mörk, och en rad fientliga hot nämndes. Freden framstod inte heller som särskilt 

stabil, eftersom undersåtarna uppmanades att be för den. Det var emellertid inte 

främst hos fienderna som fredsviljan saknades våren 1658, utan snarare hos Karl X 

Gustav själv. Hotbilden i plakatet var dock ganska abstrakt. Plakatet avslutades 

med en katalog över allt som församlingarna skulle be för, bland annat krigsexpe

ditionerna, flottan, krigsmakten, och att Gud skulle "rusta krigsofficerarna och 

soldatesken med starkhet och ett oförskräckt hjärta och mod".10 

Att man återigen var i krig med Danmark nämndes inte i 1659 års böndags

plakat, men detta avslöjades av att det var undertecknat på Kronborgs slott den 9 

april 1659. Det misslyckade stormningsförsöket av Köpenhamn som ägt rum ett par 

månader tidigare nämndes inte heller med ett ord. Istället framhävdes att Sverige 

uppnått stillestånd med Ryssland, och att det fanns hopp om att man skulle kunna 

sluta fred med Polen. Framförallt stod hotet mot religionen i fokus. Först kom en 

sedvanlig uppräkning av alla de hot som den rätta läran utsatts för av fiender och 

tyranner, och det konstaterades att Guds hjälp var det enda skälet till att den be

stod. Dessa resonemang var kända för åhörarna och hade inte minst utnyttjats un

der Gustav II Adolfs tid.11 Men 1659 års plakat handlade om att de egna religions-

förvanterna nu gick mot riket: "de nu lika som slagna med en fatal blindhet, synas 

vilja övergiva sin egen sak, och förmedelst allehanda onda både hem- och uppenbar

liga meneder, bund och konfederationer med det vidriga religionspartiet samman-

8 Böndagsplakatet 1657-03-03. 
9 Böndagsplakatet 1658-04-18. 

10 Böndagsplakatet 1658-04-18. 
11 Arnoldsson, passim. 
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knippade".121 detta sammanhang kommenterades givetvis inte att Danmark sökte 

allianser på grund av att Sverige faktiskt brutit freden, och inte heller att Sverige 

knappast, vilket historien visat, var främmande för att sluta förbund med katoliker.13 

1660 års böndagsplakat innehöll informationen att Karl X Gustav avlidit, vilket 

var ett politiskt betydelsefullt budskap. När det gällde utrikespolitiken följde dock 

förmyndarregeringen vaghetens praxis.14 

Böndagsplakaten avspeglade krigsförhållandena, men snarast som negationer. 

Det som verkligen hände förtegs eller omformulerades. Inte ens redogörelser för 

framgångar var särskilt vanliga, med undantag av 1656 års plakat, och motgångar 

förtegs helt. Mest kuriöst i detta sammanhang är 1658 års böndagsplakat. Efter den 

för Sveriges vidkommande mycket fördelaktiga freden i Roskilde hade man kunnat 

vänta sig lite mer positiva tongångar istället för den vanliga katalogen över hotande 

fiender. Men Karl X Gustav hade inga planer på att avsluta krigen, och det fanns 

ingen anledning att inge befolkningen några falska förhoppningar. Beskedet om 

freden innebar en tillfällig lättnad, men man ville inte att befolkningen skulle inta 

en alltför bekymmersfri attityd. Därför framställdes med emfas de stora faror som 

fortfarande hotade riket. Ett alltför tydligt understrykande av fredens lycka hade 

kunnat verka demoraliserande. 

De faktauppgifter som förmedlades genom böndagsplakaten var få, och för 

dem som funderade över vad som hände med deras anhöriga i kriget fanns inga 

besked att få. De svenska soldaterna nämndes endast vid ett fåtal tillfällen. Solda

terna framställdes aldrig som möjliga identifikationsobjekt i böndagsplakaten. 

Böndagstexterna hämtades ju från Bibeln och kunde i sig inte innehålla någon 

aktuell information, men valdes ändå för att passa den politiska situationen. Varje 

böndag 1658 innehöll ett bibelcitat om vikten av sämja och kärlek människor emel

lan - ett passande budskap från en regering som fruktade oroligheter.151 de bön

dagspredikningar jag gått igenom kopplades också vanligen det utvalda temat till en 

dagsaktuell kontext.16 Dessa budskap från predikstolarna var av yttersta vikt för 

upprätthållandet av moralen, men informationsvärdet var lågt. Det kunde dock 

hända att prästerna hänvisade till mer konkreta krigshändelser.17 

Sammantaget kan man konstatera att befolkningen inte fick någon vidare bra 

12 Böndagsplakatet 1659-04-09. 
13 Böndagsplakatet 1659-04-09. 
14 Böndagsplakatet 1660-04-14. 
l- En text från Fil 2:1-5 användes den första böndagen 1658, på den andra och tredje använ

des i Petr 4:8-12. 
16 Se t.ex. Hosselius, s. 22-23; Carolstadius, s. 8; Arenius, s. 47-49; Bodinus, s. 16. 
17 Hosselius, s. 23. 
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information genom böndagarna. Vissa uppgifter meddelades om kriget, men ab

straktionsnivån var hög och det var svårt att utifrån böndagsplakaten förstå sam

manhanget och skaffa sig en helhetsbild. När det gällde krigen fick befolkningen 

mer aktuell och konkret information genom tacksägelsedagarna. 

Tacksägelsedagar - världslig information i en religiös kontext 

Sedan medeltiden har tacksägelsedagar firats i Europa för segrar och andra viktiga 

tilldragelser. Tacksägelsedagens grundtanke var hämtad från Bibelns kung David 

och uttrycktes väl i en tacksägelsetext från 1656: "Vi har hög orsak vid denna tid 

ihågkomma vad den allra högste Gud fordom haver talat genom konung Davids 

mun, och sagt åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig och du skall prisa mig". 

Tacksägelsedagen var bekräftelsen av det förbund som fanns mellan Gud och män

niska: Gud hörde bön och människan var skyldig att lovprisa honom. Detta hind

rade emellertid inte att dessa dagar hade en dubbel funktion. Tacksägelsedagarna 

firades med böner och psalmer, men hade också en världslig sida. I Sverige firades 

dessa högtider för framgångar i krig uteslutande på statligt initiativ, och statens 

företrädare såg tacksägelsedagarna både som tillfällen att prisa Gud och att sprida 

information till befolkningen. Under en diskussion i rådet om en tacksägelsedag för 

Karl X Gustavs framgångar påpekade rådsherren och presidenten i Bergskollegium, 

Erik Fleming, att "det kunde hava sina skäl att allmogen uppe i landet kunde därom 

bliva notificerat och fatta goda tankar".18 Med anledning av samma fråga skrev rå

det till kungen att den förestående tacksägelsedagen hade utlysts för att "Eders 

Kungl. Maj:ts segerrike progresser måge bliva Eders Kungl. Majrts trogne under

såtar, så mycket bättre kunnige", och för att allmänna böner skulle hållas för fortsatt 

framgång.19 

Rådet var dock enigt om att initiativet måste komma från kungen, och vanligen 

var det under min undersökningsperiod kungen som fattade beslut om att 

tacksägelsedagar skulle firas.20 I en tacksägelsetext som lästes i rikets kyrkor i de

cember 1655 betonade också rådet att redogörelsen byggde på kungens egenhändiga 

brev, och att dessa var aktuella. Nyhetsaspekten var således viktig. 

18  SRPXVI, s. 321-322. 
19 RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 24 november 1655. 
20  SRPXVI, s. 260,321-322. Man enas alltså om att invänta kungens order men vidtalar ändå 

Stockholms domkapitel för att en särskild bön ska läsas i församlingarna. SS A, SthD, AI, 
D71683, 9 november 1655. 
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Tacksägelsen inlemmades under Karl X Gustavs krig vanligen i söndagsguds

tjänsten och gjordes efter predikan.21 Först inledde prästen och gav en kort bak

grund, sedan lästes en redogörelse eller "relation" för framgångarna i kriget upp, och 

slutligen uppmanade prästen församlingen att be. Allra sista sjöngs en psalm, för det 

mesta "O Gud vi love dig", ibland "Vår Gud är oss en väldig borg". 

Under perioden 1655-1660 firades tolv tacksägelsedagar i Sverige, varav två för 

ingångna freder.22 Det verkar dock inte som om alla tacksägelsedagar firades över 

hela riket. Bortsett från tacksägelsedagarna för fred var det bara tre av tacksägelse

dagarna om vilka det uttryckligen sades att de skulle firas i alla kyrkor över hela 

riket, nämligen tacksägelsen för framgångarna i Polen hösten 1655, Fredriksoddes 

erövrande 1657 och framgångarna sommaren 1659. Dessa har också lämnat flest spår 

i arkiven. Ändå kan man fundera över om de firades i hela riket samtidigt, och om de 

bifogade relationerna verkligen lästes upp. Av källor i Strängnäs och Uppsala dom

kapitel framgår att de tre dagarna verkligen firades, men det verkar inte som om 

relationen från 1655 lästes upp i alla kyrkor. Från Strängnäs finns två koncept beva

rade där prästerna gavs order om att fira tacksägelsedagen. I det första konceptet 

fick prästerna i uppgift att läsa upp relationen och flitigt förmana församlingen till 

bön, men av det andra framgår att biskopen inte hann sända relationen till alla 

församlingar.231 Uppsala stift lästes en sammanfattning av relationen där den vikti

gaste informationen visserligen ingick men presenterades med mindre finess.24 Men 

det var inte bara biskopar och superintendenter som hade att övervaka tacksägelse

dagarnas firande; även landshövdingarna hade till uppgift att se till att det hela 

fungerade.25 Detta innebar att kyrkans män var tvungna att förklara sig ifall firandet 

inte gick planenligt. Ärkebiskopen Lenaeus skrev 1659 ett brev till landshövdingen 

där han ursäktade att tacksägelsedagen skulle firas efter utsatt datum - det var för 

att breven skulle hinna fram till Hälsingland. Av brevet framgår också att han ut

gick från att landshövdingen skulle ge order om tacksägelsedagen genom sina 

befallningsmän - den dubbla informationsstrukturen tycks alltså ha fungerat.26 

När det gäller de tre allmänna tacksägelsedagarna kan man alltså konstatera att 

de tycks ha firats runt om i landet, men kanske inte exakt på det sätt som statsmak

ten tänkt sig. För två av de övriga tacksägelsedagarna specificerades att de endast 

skulle firas i stiftsstäderna, och vissa tacksägelsedagar tycks bara ha firats i Stock-

21 Se t.ex. ULA, UpD, BI, vol. 2,15 och 16 augusti 1659. 
22 Se appendix: "Tacksägelsedagar 1655-1680". 
23 ULA, SD, AI, vol. 4, 29 november 1655; BI, vol. 6, 29 och 30 november 1655. 
24 ULA, UpD, BI, vol. i, 30 november 1655. 
25 RA, RR, vol. 255, 28 november 1655, fol. 39. 
26 ULA, UpD, Bi, vol. 2,15 och 16 augusti 1659. 
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holm. Detta kan förklaras på flera sätt. Rent hypotetiskt kan förstås firandet ha 

varit mer allmänt, biskoparna kan mycket väl ha sänt ut tacksägelsetexterna till 

församlingarna på landet också, de hade ju mycket stor handlingsfrihet inom sina 

egna stift. Man kan ändå fundera kring varför rådet ibland tycks ha valt en begrän

sad informationsspridning. Det finns tre möjliga förklaringar. Den första förkla

ringen skulle kunna vara att man såg tacksägelsedagarna som ceremonier, vilka bara 

behövde firas på de förnämsta platserna - deras effekt skulle ändå komma hela 

landet till godo. Denna förklaring stämmer dock inte överens med det faktum att 

rådet tycks ha sett tacksägelsedagarna som viktiga informationstillfällen. Den and

ra förklaringen handlar om informationssituationen i de olika delarna av landet. 

Tacksägelsedagar kunde vara ett sätt att dementera dåliga nyheter, och man kan 

förutsätta att dessa nyheter främst nådde städerna och i synnerhet Stockholm. Det 

skulle kunna förklara varför man i Stockholm visade Riga ett särskilt intresse, vilket 

kommer att diskuteras nedan. Den tredje möjligheten är helt enkelt att systemet 

hade brister; det var för omständligt att få ut texterna till alla och därför valde man 

dem som man enklast kunde nå. De två sistnämnda förklaringarna verkar rimligast, 

men de utesluter inte att tacksägelsedagarna kan ha firats också på andra platser än 

de som nämns i källorna. 

Vad fick egentligen befolkningen veta genom tacksägelsedagarna, och hur väl 

överensstämde denna information med verkligheten? 

Det selektiv a firandet 

Som tidigare beskrivits var kriget till en början en framgång för svenskarna, och 

fälttåget hade knappt tagit sin början förrän en tacksägelsedag utlystes i "de för

nämsta städerna" för Wittenbergs framgångar i Polen.271 december 1655 firades en 

tacksägelsedag för framgångarna i Polen, och en text lästes som beskrev höstens 

krigshändelser.28 Redan under slutet av 1655 märktes motståndstendenser hos po

lackerna, och den svenska belägringen av klostret i Cz^stochowa misslyckades. När 

svenskarna blev tvungna att avbryta den spreds snart ryktet att det var den svarta 

madonnan som framgångsrikt lett polackernas försvar.29 Flera motgångar följde, 

27 RA, RR, vol. 253,21 juli 1655, fol. 1605, till alla biskopar och superintendenter i Sverige och 
Finland. 

28 Se appendix, punkt 2. 
29 Jan Wimmer, "Polens krig med Sverige 1655-1660 - operativ översikt", i Arne Stade och 

Jan Wimmer (red.), Polens krig medSverige 1655-1660, Carl X Gustaf-studier 5 (Stockholm 1973), 
s. 352; Anders Florén, "Karl X Gustav", i Stellan Dahlgren, Anders Florén, Jan Lindegren, 
Kungar och krigare. Tre essäerom KarlX Gustav, Karl XI och KarlXll (Stockholm 1992), s. 64. 
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och våren 1656 kom att präglas av ett partisankrig som inte var särskilt lätt för 

svenskarna att hantera. 

Under försommaren 1656 kom ett ryskt anfall på Finland och Baltikum, där 

försvarsresurserna var mycket knappa. Ryktet att ryssarna korsat gränsen vållade 

panik i Finland. Många lämnade landet eller flydde till skogs. Ryssarna kunde med 

lätthet ta det övergivna Nyen, påbörja en belägring av Nöteborgs fästning och ta 

herraväldet på Ladoga.30 Bondebefolkningen i Kexholm och Ingermanland reage

rade delvis annorlunda. Dessa grekisk-ortodoxa Tyskspråkiga bönder hade av 

svenskarna utsatts för en omild behandling bestående av både hårdföra omvändelse

försök och stora ekonomiska pålagor, och många av dem välkomnade tsarens styr

kor.31 De ryska soldaterna som anfallit Finland var i själva verket inte särskilt många, 

och resten av kriget präglades av krigshandlingar i en ganska liten skala med relativt 

små förluster. Ryssarna tvingades att häva belägringen av Nöteborgs fästning i no

vember 1656.32 Det största problemet för befolkningen i Finland, Ingermanland och 

Kexholm blev de plundrings- och terrortåg som olika löst sammanhållna grupper 

företog sig, antingen i protest mot det lutheranska Sverige eller för att tillfället 

yppade sig. Byar brändes och härjades och befolkningen levde alltjämt i skräck.33 

Det var dock inte Finland som var huvudmålet för tsaren, utan Livland. Under 

sommaren 1656 började ryssarna marschera mot Dorpat och Riga. Trots att ett 

febrilt reparerande av fästningar igångsatts när man fått veta att ryssarna korsat 

gränsen var de flesta av dem för svaga. Ryssarna erövrade relativt lätt, och med stora 

förluster för den svenska sidan, Neuhausen, Dünaburg, Kokenhausen och Dorpat. 

Däremot lyckades svenskarna behålla Riga. Trots att ryssarna varit så framgångs

rika till en början lyckades de inte erövra hela Livland, och kriget gick lite i stå. De 

utfall som gjordes från respektive sida förändrade inte någondera sidans strategiska 

position, utan ökade bara antalet dödsoffer. För civilbefolkningen var krigföringen 

katastrofal. Båda sidor brände regelmässigt landet för att förhindra fiendens för

sörjning, och dessutom företogs rena plundringståg.34 

I Polen förvärrades läget gradvis. Befolkningen började bedriva gerillakrig mot 

invasionsarmén och de första förlusterna kom. Svenskarnas förtrupp förintades vid 

Kozienice den 27 mars 1656, ungefär 2 000 soldater på den svenska sidan stupade i 

30 Lappalainen, s. 37-51. 
31 Englund (2000), s. 400-401; Lappalainen, s. 41-42. 
32 Lappalainen, s. 95. 
33 Englund (2000), s. 403-404, 
34 Rainer Fagerlund, Kriget i östersjöprovinserna 1655-1661. Operationer och krigsansträngningar 

pä en bikrigsskädeplats under CarlX Gustafs krig, Carl X Gustaf-studier 7:1 (Stockholm 1979), s. 
83-131; Englund (2000), s. 411-423, 645-658. 
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slaget vid Warka, och sannolikt stupade 5000 av 6000 svenska och brandenburgs-

ka soldater vid Prostken (Prostki) den 29 september.35 Under 1655 hade den polske 

kungen flytt - nu kom han tillbaka. Under 1656 skaffade sig också de två länderna 

bundsförvanter: Sverige sökte stöd hos kurfursten av Brandenburg och Polen för

handlade med ryssarna. I maj förklarade Ryssland Sverige krig. Svenskarna och de

ras allierade hade också framgångar. Mest ryktbart blev tredagarsslaget vid War

szawa i juli 1656 där den polsk-litauiska armén led ett stort nederlag. 

Om allt detta fick befolkningen veta mycket lite. Den 29 april firades en tacksä

gelsedag för en seger i närheten av orten Gnesen (Gniezno). Tredagarsslaget vid War

szawa firades också i Stockholm, men tycks inte ha firats på andra orter.36 Dessutom 

hölls här förbön för Riga i oktober, och i slutet av månaden firades en tacksägelsedag 

för att belägringens hävts.37 I övrigt var ryssarnas härjande i Baltikum ett problem 

som rådet inte tycks ha varit särskilt angeläget om att informera undersåtarna om. 

När Danmark förklarade Sverige krig i juni 1657 lämnade Karl X Gustav och 

huvudarmén Polen. Mycket lite av de ursprungliga erövringarna var kvar i svensk 

besittning. Efter att flera av Sveriges bundsförvanter kapitulerat eller gått över till 

den polska sidan och svenskarna övergivit flera befästningar behöll Sverige endast 

Kungliga Preussen.38 Detta var dock inte något som meddelades undersåtarna. En 

text från en tacksägelsedag som ska ha firats den 25 januari 1657 för framgångarna i 

Polen finns bevarad på Riksarkivet, men jag har inte funnit den omnämnd i några 

andra källor. Sannolikt firades den åtminstone i Stockholm. Framgångar i Livland 

firades med tacksägelse i de förnämsta städerna i landet den 5 respektive 12 juli 1657. 

Den danska planen gick ut på att anfalla Sverige från tre fronter: Norge, Skåne 

och Holstein. Det var från Holstein huvudanfallet riktat mot Bremen-Verden skulle 

starta. Från danskt håll hade man alltså tänkt sig att kriget skulle föras i Sverige och 

i de svenska besittningarna i Tyskland. Så blev det inte riktigt, men den danska 

krigsförklaringen krävde ett aktivt försvar av Sverige, och kriget kom också att 

föras även i Jämtland, Gästrikland, Västergötland, Halland och Bohuslän. Norr

männen lyckade under 1657 både att erövra Frösö skans och att vid två tillfällen 

besätta Härjedalen. Under krigsåren brandskattade norrmännen också Västergöt

land och Halland, och svenskarna gjorde sammaledes i Bohuslän. Dessa strider för

des i ganska liten skala, men det hindrar inte att de i hög grad påverkade befolk-

35 Wimmer, s. 359,370. 
36 SRPXVI, 12 och 16 augusti, s. 589 och 596. Tacksägelsetexten som användes finns tryckt: 

Formular huru een tackseyelse i alla kyrckior uthi then kongelige dee len i Pryssen [...] [u. o. 1656]. 
37 SSA, SthD, AI, D71683, 24-25 oktober 1656; SRPXVI, s. 661. Tacksägelsetexten finns i 

RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95. 
38 Wimmer, s. 384. 
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ningen i gränslandskapen.39 Krigets huvudskådeplats fanns dock på annat håll. 

Den första framgången i kriget med Danmark var erövrandet av fästningen 

Fredriksodde. Detta "ointagliga verk" hade byggts efter det svenska fälttåget tio år 

tidigare och var av stor strategisk och psykologisk betydelse.40 Med anledning av 

erövrandet firades en tacksägelsedag över hela landet, och dessutom utkom flera 

propagandaskrifter som berättade om händelsen.41 

Den svenska invasionen av Danmark 1658 gick snabbt, och inga tacksägelse

dagar hanns med förrän freden var ett faktum. Freden i Roskilde firades med en 

tacksägelsedag över hela landet den 12 april, men blev kortvarig. Kungen skrev själv 

till Stockholms domkapitel och beordrade firande av tacksägelsedag för Kronborgs 

erövrande hösten 1658.42 Det är inte uteslutet att även de andra domkapitlen kon

taktades, även om detta inte avsatt spår i Strängnäs eller Uppsalas arkiv. 

Det fortsatta kriget med Danmark gick emellertid inte alls lika bra som förvän

tat. Natten till den 11 februari 1659 försökte svenskarna att storma Köpenhamn, 

men misslyckades. De egna förlusterna var omfattande och svenskarna var tvungna 

att häva belägringen av Köpenhamn.43 Nederländerna slöt nu aktivt upp på Dan

marks sida, och de allierade erövrade Fyn och vann fältslaget vid Nyborg i november 

1659. Inte förrän i augusti 1659 firades en tacksägelsedag, men då firades den över 

hela riket. I texten lyftes de olika framgångar man haft under det senaste halvåret 

fram, medan motgångarna på sedvanligt vis förtegs. 

Ett par månader därefter inleddes den riksdag under vilken Karl X Gustav 

avled. En allmän klagodag hölls över riket, och i augusti 1660 avslutades krigsperio

den med att Hedvig Eleonora och rådet utlyste en tacksägelsedag för att fira de 

ingångna frederna. 

Tacksägelsetexterna innehöll ofta detaljerad information om slag och andra 

krigshändelser och bidrog därmed till att befolkningen fick veta något om de olika 

krigsskådeplatserna och om Sveriges framgångar. Det bör dock understrykas att 

informationen var djupt selektiv. Under dessa år pågick hela tiden krig på flera 

fronter samtidigt, vilket inte var helt lätt att förstå med hjälp av tacksägelsetexterna. 

För människorna i Rättvik hade det säkert varit intressant att få veta mer om vad 

som hände i Riga där deras kompani befann sig, men det fick de inte genom tack-

39 Arne Odd Johnsen, Krabbekrigen, Cad X Gustaf-studier 2 (Stockholm 1967). 
40 Florén, s. 68. 
41 RA, RR, vol. 263,2 november 1657, f°l- 22II> till rådet (tacksägelsetexten på fol. 2213). 
42 SSA, SthD, AI, D71684,16 september 1658. 
43 Lars Tersmeden, "Stormen för Köpenhamn. Planen för det svenska anfallet natten till den 

11 februari 1659 och orsakerna till dess misslyckande", i Arne Stade (red.), CarlX Gustav och 
Danmark, Carl X Gustaf-studier 1 (Stockholm 1965). 
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sägelsetexten. Den lågintensiva krigföring som egentligen var dominerande för

svann helt i en rapportering som endast fokuserade på slag och belägringar. 

En typisk tacksägelsetext och två psalmer 

Tacksägelsetexterna följde vanligen ungefär samma mall. De var hoppingivande och 

lovprisande till sin karaktär, och stilen var beskrivande. En typisk tacksägelse text 

inleddes med konstaterandet att man hade orsak att tacka Gud för att han skyddat 

Kungl. Maj:t och skänkt segrar. I detta sammanhang inskärptes också ofta att 

kungen tvingats ta till vapen och att han förde ett rättfärdigt krig. Ibland togs någon 

speciell vinkel upp, som att ryktena som cirkulerade om svenska motgångar var 

osanna och utspridda av fienden.44 Därefter följde själva relationen. Om det var ett 

fältslag som skulle firas beskrevs hur den svenske befälhavaren först fått reda på var 

fienden befann sig, hur han givit order om rekognoscering av landskapet och hur 

arméns uppställning såg ut. Vid stormandet av en fästning eller hävandet av en 

belägring ingick av naturliga skäl inga sådana uppgifter, men däremot betonades 

fiendens styrka, tillgång till vapen och andra fördelar. Efter denna inledning följde 

skildringen av själva sammandrabbningen, som vanligen beskrevs som ett intensivt 

fäktande och skjutande där kungens armé visat sitt mod och tvingat fienden till 

reträtt. Det hela slutade med att fienden tog till flykten och förföljdes. Här framhäv

des fiendens förnedring - han flydde i panik, han lämnade sina fanor, han flydde i 

spott och nesa, han hoppade ner i vattnet och simmade. Så var det dags att räkna 

upp hur många troféer och fångar som tagits och hur många som skadats och dödats 

på motståndarsidan. Här var det framförallt döda och sårade fiender av hög rang 

som räknades upp, men givetvis också det totala antalet dödade och sårade. Det 

betonades också att förlusterna på den egna sidan var ringa eller inga, eller att man 

ännu inte visste hur stora de var. 

Med undantag för relationen om Fredriksodde följde relationerna alltså i prin

cip samma kronologi. Att slagen skildrades på detta sätt är kanske inte så konstigt, 

texterna följde ju sammandrabbningarnas tidsföljd. Ändå är det vissa delar av kriget 

som på detta vis osynliggjordes för åhörarna, framförallt motgångar och förluster, 

men också alla dagar som förflöt utan militär aktion.45 Att skildringarna är så sche

matiska gör också att alla krigsskådeplatser flyter ihop till en: en gemensam scen 

44 Se RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95, 29 april 1656, Tacksägelse för victorien en mil ifrån 
Gnesen. 

45 Ett undantag utgörs av tacksägelsedagen för framgångar i kriget som firades i augusti 1659 
(se appendix, punkt 11), där det berättades om Karl X Gustavs resultatlösa förföljande av 
fienden. 
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med en skog, en höjd, lera och närbelägna byar. Om man bortser från de geografiska 

angivelserna kan man få för sig att en och samma flod korsades gång på gång. 

En särskild anmärkning förtjänar språket i relationerna. Ett ofta upprepat 

mantra för prästerskapet var att man skulle tala enkelt, utan latin, så att de enfal

diga förstod. Språket är visserligen för det mesta enkelt i relationerna, men inne

håller främmande ord, till och med på polska. Att det fanns en ambition till enkelt 

språk framgår av de rättningar som gjorts i den relation som kungen sände till rådet i 

augusti 1659. Där har "victorieuse" ändrats till "segersamme", "fährestaden" till 

"färjestaden", "blev debarquerat" till "kunde landstiga", "blesserande" till "sargande", 

och "employera" till "använda". Den tryckta versionen använde de svenska uttrycken.46 

Men denna språkkontroll tycks inte alltid ha tillämpats. I tacksägelsetexten från 

december 1655 användes det polska ordet "pospolite ruszenie" och inte "det all

männa uppbådet", som förmodligen hade varit lättare för åhörarna att förstå.47 

Genom tacksägelsedagens mellanled, relationen, fick undersåtarna informa

tion om vad som hände i kriget. Trots att denna på intet sätt var fullständig var det 

sannolikt många som ändå lyssnade med intresse; tacksägelsedagarna var ju all

mogens viktigaste informationskanal när det gällde kriget. Det var emellertid för-

och efterledet i tacksägelsetexten som skapade en vi-känsla. Denna vi-känsla var 

visserligen strikt hierarkisk, undersåtarna räknades alltid upp i fallande ordning och 

de gemena soldaterna nämndes sällan i relationerna, men texternas avslutning hand

lade om den egna församlingen och uppmaningarna till bön. Här kopplades "vi" till 

"det kära fäderneslandet". Tacksägelsedagarna slutade hos undersåtarna själva och 

deras ansvar att be och bättra sig. I tacksägelse texten från december 1655 uppmana

des församlingen att be "att hela världen må skönja det Gud haver sig i vår käre 

överhet och ädlaste huvud, anbefallit, och icke tillåter vårt käre fädernesland råka i 

någon nesa, skada, eller fördärv".48 

I slutet av tacksägelsetexten framhävdes vanligen Guds stora välgärningar, och 

församlingen uppmanades att be för fortsatt framgång och för överheten och det 

kära fäderneslandet. Allra sist uppmanades den att be för att Gud skulle skänka 

fred, och så sjöngs den avslutande psalmen. Den vanligaste lovpsalmen var "O Gud 

vi love dig", som ibland angavs med sitt latinska namn: Te Deum laudamus. I Upp

sala psalmbok från 1645 finns båda versionerna med. Psalmen är en ren lovpsalm: "O 

Gud vi love dig, O Herre vi tacke dig. Dig evige Fader, vördar hela världen" och så 

46 RA, RHB, vol. 19, Kungens brev till rådet, 3 augusti 1659. 
47 Se Jacek Kubitsky, Slownik polsko-szwedzki: Polsk-svensk ordbok (Stockholm 2000). I 

tacksägelsetexten stavat "Postpolite Rousinie". 
48 Se appendix, punkt 2. 
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vidare.49 Kristus hade tagit på sig människans synder, och i psalmen bad man till 

Gud att han skulle förbarma sig över sitt folk. Psalmen anknöt inte på något sätt till 

krig, men dess rituella betydelse var stor. Den hade i århundraden sjungits för att 

fira kröningar, födelsen av kungliga barn, segrar och freder.50 Denna psalm som 

alltså sjöngs vid högtidliga tillfällen markerade stundens allvar och skänkte segrarna 

ett större, religiöst sammanhang. 

Psalmen "Vår Gud är oss en väldig borg", som ibland användes präglas däremot 

av ett mer krigiskt ordval.51 Fienden beskrivs på följande sätt: "vår fiend besk, är oss 

så hätsk / På makt eller list, haver han ej brist / På jorden är icke hans like".52 Denna 

lutherpsalm har ofta tolkats som den kristnes kamp mot djävulen, och frasen "på 

jorden är icke hans like" stöder en sådan tolkning. Men Luther hämtade sin inspira

tion från Psaltaren 46, där hedningarnas larm och Guds stillande av striden är vik

tiga inslag, och psalmen sjöngs vanligen före slag.53 Flera drag i psalmen motsvarade 

också statsmaktens officiella syn på kriget. Fienden framställdes med två sidor: dels 

som mäktig, det vill säga med stor militärmakt, dels som listig. Att använda list eller 

förställning ansågs på 1600-talet som något förkastligt.54 Fienden i psalmen var 

alltså besk, hätsk och stark, och Kristus var den enda räddningen. Bilden känns igen 

från den långsiktiga propagandan. 

Tacksägelsetexter som förmedlare av information 

Beträffande informationsspridningen hade staten och befolkningen olika behov. 

För Sveriges invånare var det av intresse att veta varför det blev krig, hur det gick i 

kriget, hur det gick för de anhöriga i fält, hur de diplomatiska förhandlingarna 

framskred och vilka möjligheter som fanns till fred. Att informera om kriget hade 

inget värde i sig för staten, utan informationen fyllde en funktion - i dessa samman

hang vanligen att trösta och att inge hopp. 

Förklaringar till varför det blev krig spreds ju både via riksdagar och böndags-

49 Then swenska Ubsalapsalmboken {...] (Stockholm 1645). Uppsala psalmbok fungerade vid 
den här tiden som en inofficiell rikspsalmbok. Hjalmar Holmquist, Handbok i svensk kyrkohisto
ria. Delll (Stockholm 1953), s. 97. 

50 Den ingick också i kyrkolivets vardag, se Rodhe, s. 180, och Matthiae om söndagens 
morgongudstjänst. 

51 Den sjöngs vid firandet av segrarna i juli 1655 och den tacksägelsedag som enligt 
tacksägelseformen i Riksarkivet firades den 25 januari 1657. Se appendix, punkt 1 och 7. 

52 Then swenska Ubsala psalmboken [...] (Stockholm 1645). 
53 Johan Wilhelm Beckman, Den nya swenska psalmboken, framställd uti försök till swensk psalm

historia (Stockholm 1845), s. 335-342. 
54 Gustafsson (1956), s. 46-61, se särskilt s. 56. 
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plakat, och i tacksägelsetexterna gavs inga uttömmande förklaringar, men det beto

nades att kriget var rättfärdigt. Enligt texten till den första tacksägelsedagen som 

firades sommaren 1655 hade Karl X Gustav "av rättmätiga och oundvikliga skäl" 

tvingats att ta till vapen mot Polen.55 Att det rörde sig om ett anfall framgick alltså, 

men det betonades att det var rättmätigt. I tacksägelsetexten från hösten samma år 

bevisades rättfärdigheten av en sanktion från ovan. Det slogs där fast att framgång

arna i kriget visade att Gud hade behag till "Hans Kungl. Maj:ts rättmätiga och 

uppriktiga uppsåt, och förehavande örlig [krig]".56 Framgångarna i kriget bevisade 

alltså att företaget hade Guds stöd, ergo att det var rättfärdigt.57 

Genom tacksägelsetexterna fick Sveriges befolkning information om olika 

framgångar i kriget, men bilden var långtifrån heltäckande. Det var också svårt att 

göra sig en uppfattning om hur det gick för de anhöriga, eftersom texterna vanligen 

inte innehöll någon information om vilka regementen som deltog. Krigshändelserna 

framställdes ofta som om de var kungens verk ensamt. En typisk mening löd: "Da

gen där efter intog Hans Kungl. Maj:t Casimir Stad, med Bryggan över Weichseln 

[Wisla], och förstaden Stradon, uti vilken 400 hejdukar, dels är nederlagda, dels 

fångna vordna, och fyra fanor erövrade".58 Läser man denna mening får man in

trycket av att inga soldater var med. För en erfaren lyssnare framstod givetvis sam

manhanget ändå, men de gemenas roll var påtagligt nedtonad. Någon gång beskrevs 

deras tapperhet och flit, men inte ofta.59 När soldaterna omnämndes var det som 

Kungl. Majt:s armé, Kungl. Maj.ts betjänte, eller "de våra".60 Nationalitets

beteckningen svensk användes inte i detta sammanhang. Kungen hade huvudrollen 

också i sin frånvaro - det var alltid på hans order, på hans förslag som något skedde. 

Det tycks också ha varit prästerskapets uppgift att framhäva kungens roll. Bisko

parna försåg ibland texterna med lämpliga ingångar när de skickades ut i stiftet. I 

följebrevet till relationen om kungens framgångar 1659 betonade ärkebiskop 

Lenaeus "Kungl. Maj:ts vår allernådigste herres och konungs, stora bekymmer möda 

och arbete, som ofta uti egen person i sådana farliga occasioner måste vara med och 

driva verket".61 När Gud visade nåd var det Kungl. Maj:t och hans vapen som visades 

nåd, snarare än fäderneslandet. Men detta sågs i sin tur som ett tecken på Guds 

55 Tacksägelsedag för framgångarna i Polen, sommaren 1655. Se appendix, punkt 1. 
56 Se appendix, punkt 2. 
57 Tacksägelsedag för segern i närheten av Gnesen, 29 april 1656. Se appendix, punkt 4. 
58 Tacksägelsedagen i december 1655. Se appendix, punkt 2. 
59 Exempel i Relation om någre H:s Kongl. May.tz wår allernådigste konungz och herres, lyekelige 

progresser [...] (Stockholm 1659). 
60 "De våre", se t.ex. Tacksägelsedag för segern i närheten av Gnesen, 29 april 1656 och Tacksä

gelsedag för att ryssen lämnat Riga och Kexholm, 26 oktober 1656. Se appendix, punkt 4 och 6. 
61 ULA, UpD, BI, vol. 2,15 augusti 1659. 
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kärlek till fäderneslandet. Det sistnämnda ordet användes frekvent framförallt i de 

inledande och avslutande delarna av tacksägelsetexterna; dels för att berätta att 

Gud hållit sin hand över fäderneslandet, dels för att tala om att hela landet och dess 

invånare hade orsak att tacka Gud. Ordet användes vanligen på ett par ställen i 

texterna, men i tacksägelsetexten från december 1655 förekom det inte mindre än 

sju gånger. I början av denna text betonades att hela världen förundrades över Guds 

nåd, och drottningen och "hela fäderneslandet, samt dess och rikets trogne inbyg

gare och ärlige patrioter Hans Kungl. Maj:ts undersåtar" hade orsak till glädje, lov

pris och bön.62 

Jämte Karl X Gustav intog alltså Gud en central plats. Guds betydelse för hän

delseförloppet framhävdes främst i texternas inledande och avslutande delar. Det 

var den gammaltestamentlige rättfärdige Sebaot som framträdde och höjde sin arm 

och stödde kungens vapen. Det var han som var mäktigast i strid och konung över 

alla konungar på jorden. Framgångarna visade enligt tacksägelsetexterna på hans 

bistånd och underverk. Erövrandet av Krakow beskrevs till exempel som "en stor 

Guds välgärning".63 

Ingenting sades i tacksägelsetexterna om de diplomatiska förhandlingarna. Kri

gen tolkades inte i politiska termer, utan som en kamp mellan Karl X Gustav och 

en rad ondskefulla fiender utan politisk agenda. Ingenting i texterna tydde på att 

dessa hade något annat mål än att förgöra Sverige. Det bör också framhävas att 

fienden alltid kallades fienden. Ibland handlade det om icke namngivna motstån

dare som till exempel ägnat sig åt "margehanda fattade fientliga rådslag, och listiga 

stämplingar", men oftare om exempelvis "fienden, de Poler".64 Bortsett från rys

sarna, som i tacksägelseskriften med anledning av upphävandet av belägringen av 

Riga beskrevs som barbariska och tyranniska, demoniserades inte fienden i någon 

större utsträckning. Relationerna pendlade mellan två förhållningssätt: dels att po

ängtera hur många och mäktiga fienderna var, dels att visa hur fienden förödmjuka

des på olika sätt och hur "hans högfärdige inbillning" försvagades.65 Kopplingen 

mellan dessa två inslag låg nära till hands eftersom högmod ansågs gå före fall även 

vid denna tid. I en tacksägelsetext från 1656 hette det: "Gud haver täckts bevisa 

Hans Kungl. Maj:ts och dess armé sin mildhet, förödmjukat våra stolta och oför

sonliga fiender, och deras makt och farliga stämplingar märkligen försvagat och 

brutit".66 I texterna lades också stor energi på att visa att fienden inte var tapper. 

62 Se appendix, punkt 2. 
63 Se appendix, punkt 2. 
64 Se appendix, punkt 1 och 4. 
65 Se appendix, punkt 6. 
66 Se appendix, punkt 7. Jämför Ps 54: "Stolta sätta sig upp emot oss, och våldsverkare står 
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Polackerna framställdes som fega, eftersom de till varje pris undvek fältslag. Exem

pelvis berättades att svenskarna sköt svenskt lösen vilket besvarades från polsk sida 

och att Kungl. Maj:t utgick från att detta innebar att polackerna förberedde sig för 

strid. Men när de förstod att kungen tänkte angripa lämnade de sitt läger nattetid "i 

största confusion".67 Den tappre svenske kungen hade svårt att förstå att "fienden, 

som här till hade gjort en så allvarsam min, skulle alltså smyga och draga sig un

dan".68 På detta sätt markerades hur främmande det vore för den svenske kungen 

att göra detsamma. I relationen från december 1655 visades också hur lågt man 

värdesatte polackerna, eftersom det påstods att kvartianerna, som var värvade sol

dater, var "det endaste ordentliga krigsfolk som där i landet är".69 

I relationerna degraderades fienderna på olika sätt. De flydde i skräck och 

största förvirring, och de lämnade fanor och vagnar efter sig. Det berättades till 

exempel att 

fienden har måst med en märklig skada, spott och nesa, uti största konfusion, draga av, 
och lämna (undantagandes de farkoster, som i grund skjutna blev) en hop båtar med 
spanska ryttare, handgranater, hillebarder, bardisaner, yxor, skövlar, spadar, och andre 
sådana material mer, full med blod besprutade efter sig. 0 

I fredsbönen på tacksägelsedagen för Riga specificerades att man ville ha fred, men 

inte utan fiendens "blygd och nesa".71 Genom beskrivningarna av fienderna i tack

sägelsetexterna kunde befolkningen alltså inte få veta någonting om diplomatiska 

förhandlingar eller diplomatiska överväganden. 

Freden var ett centralt tema i alla tacksägelsetexter, som vanligen avslutades 

med en bön till Gud om fredens välsignelse. Vid pingst 1656 bad man exempelvis att 

Gud skulle "förvirra fiendens illistiga rådslag och hjälpa detta krig, efter sin gudom

liga vilja till en god fredsam och önsklig utgång och ända, sitt helga namn till evig ära 

sin församling till uppbyggelse, och vårt käre fädernesland till välfärd, fred och 

rolighet".72 

Trots de ständiga uttrycken för fredslängtan kommenterades aldrig de verkliga 

efter våra själar och haver inte Gud för ögonen". Denna var böndagstext den andra böndagen 
1656, och återfinns i tacksägelsetexten med anledning av att ryssarna lämnat Riga. Se appen
dix, punkt, 6. 

67 Se appendix, punkt 7. 
68 Se appendix, punkt 7. 
6q Se appendix, punkt 2. 
70 Se appendix, punkt 11. 
71 Se appendix, punkt 6. 
72 Tacksägelsedag för segern i närheten av Gnesen, 29 april 1656. Se appendix, punkt 4. 

Liknande formuleringar i tacksägelsetexterna från december 1655, januari 1657 och augusti 
1659. Se appendix, punkt 2, 7 och 11. 
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möjligheterna till fred. Det berättades till exempel inte att den polske kungen sökt 

vapenstillestånd för att få till stånd fredsförhandlingar. En passage om detta fanns 

dock i ett utkast till relationen som finns på Riksarkivet. Författaren till relationen 

var statssekreteraren och professorn i vältalighet Daniel Behmer.731 hans utkast 

berättades att den polske kungens envoyé kommit till fältlägret 

och hade offentlig audiens begärandes freds- och stillestånd av vapnen, och att Hans 
Kungl. Maj:t där ville bliva någon tid beståendes med armén. Men såsom Hans Kungl. 
Maj:t väl märkte att hans anbringen var allenast anställd till ett sken och till att vinna 
fördel, efter han ingen fallmakt eller instruktion hade, att något föreslå, lät Hans Kungl. 
Maj:t sig inte {...] uppehålla, utan den 20 dito uppbröt.74 

Detta stycke ströks dock över, och kom aldrig med i texten. Det stämde ju illa 

överens med det budskap som regeringen hela tiden försökt förmedla, nämligen att 

kungen gjorde allt som stod i hans makt för att uppnå fred. Att anteckningen ens 

kom med kan synas förvånande. Kanske har det att göra med att Behmer själv inte 

uppskattade det polska kriget; i ett senare brev till Erik Oxenstierna skrev han: 

"Mången ärlig patriot på denne orten önskar av hjärtat, det Hans Kungl. Maj:t hade 

accorderat med kung Kasimir".75 Fred med polackerna framställdes aldrig som en 

tänkbar utväg inför befolkningen, även om denna möjlighet fanns i realiteten. 

Men hur sann var då den information som förmedlades till undersåtarna? Om vi 

tar tacksägelsetexten från december 1655 som exempel kan man konstatera att de 

skildrade händelserna i stort sett överensstämmer med vad forskningen beskrivit.76 

Vad som istället bör framhävas är vad som inte nämns. Vid läsandet av relationen får 

73 Daniel Behmer (1611-1669), före adlandet Daniel Jonae Gewalius, senare Gislenius, adlad 
Behmer 1650, gjorde en snabb ämbetsmannakarriär. Han var borgmästarson, som till följd av 
framgångsrika studier i Uppsala blev informator för Axel Oxenstiernas son Erik, professor i 
vältalighet 1640, kanslisekreterare 1645 och statssekreterare april 1655. SBL, uppslagsord "Beh
mer". Hans namn finns på baksidan av konceptet, och handstilen överensstämmer med hans 
brev till Erik Oxenstierna, i RA, Oxenstiernska samlingen, E1045. Författandet av texten 
stämmer dessutom mycket väl med ämbetsuppgifter han kan ha förväntats ha haft. Konceptet 
finns i RA, Militaria, vol. 1294. Av Stockholms domkapitels protokoll framgår att Behmer 
varit i kontakt med dem angående tacksägelsedagen redan den 9 november. SS A, SthD, AI, 
D71683, 9 november 1655. 

74 RA, Militaria, vol. 1294, Relation om K. Carl Gustafs victorier mot polackerne, år 1655. 
75 RA, Oxenstiernska samlingen, E1045, Brev till Erik Axelsson Oxenstierna, 13 maj 1656, 

Daniel Behmer till Erik Oxenstierna. 
76 Jag har jämfört relationen med Wimmer, Frost och Englund (2000). Det är ibland svårt 

att jämföra relationen med litteraturen. Exempelvis skildras i relationen en sammandrabbning 
under Douglas befäl den 21 augusti, som inte finns utförligt beskriven i något av de nämnda 
verken. Polackernas antal tycks ibland överdrivet, men man bör ha i åtanke att de sifferuppgif
ter som svenskarna hade att gå på var osäkra. 
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man en känsla av att inte en enda svensk soldat stupat. Så var det inte. Svenskarna 

gick exempelvis i en fälla den 30 augusti och förlorade drygt 200 man.77 Polackerna 

var inte heller fullt så entusiastiska som relationen gör gällande. Det är sant att de 

kapitulerade på löpande band och betygade sin trohet till den svenske kungen, men 

det skedde knappast av övertygelse. Mycket snart växte missnöjet med den hårda 

svenska framfarten, och ett partisankrig tog sin början. Detta krig skulle få betyd

ligt större omfattning längre fram, men redan nu, hösten 1655, inträffade en hel del 

illavarslande incidenter. Dessa lyser med sin frånvaro i texten. Att tsaren skulle vara 

välvilligt inställd till de svenska aktionerna i Baltikum får också ses som avancerat 

önsketänkande. Genom att läsa relationerna får man också en skev bild av hur 

krigen bedrevs. I verkligheten bestod krigföringen i hög grad av långa marscher och 

förföljande av fienden baserat på osäkra uppgifter; i tacksägelsetexterna handlade 

det om heroiska slag. 

Tacksägelsedagen för hävandet av Rigas belägring - ett specialfall 

I maj 1656 hade Ryssland förklarat Sverige krig, och i augusti påbörjades belägringen 

av Riga. Rådet fick under hösten 1656 motta vädjanden från Riga om undsättning, 

men tvingades ofta konstatera att dess resurser inte räckte till. Rådsherrarna sände 

dock "beröm" till stadsbefolkningen som höll stånd så bra. Riksdrotsen Per Brahe 

undrade med anledning av detta om man inte borde hålla förbön för staden. Rådet 

tyckte visserligen att idén var bra men påpekade att det måste "ske per indirectum 

och icke nämna Riga eller någon annan ort, utan att Gud ville bevara fäderneslandet 

för de barbariska fienderna och hjälpa de orter, som av dem hållas belägrade".78 

Detta för att fienden inte skulle tro att man hyste fruktan, enligt protokollet. En 

annan orsak angavs i Stockholms domkapitel när man beslutade att modifiera en 

bön som använts i Riga och nu skulle läsas upp i Stockholm så "att icke folket 

förskräckes".79 Att publicera negativa nyheter var på intet sätt okomplicerat. 

Desto större anledning till glädje när ryssarna en knapp månad senare upp

hävde belägringen. I Stockholms konsistorium diskuterades hur tacksägelsen skulle 

firas, och det slutade med att preses, Erik Emporagrius, skrev en text som alla var 

belåtna med.80 

Att texten är skriven av en kyrkans man och inte av rådet är tydligt. Texten 

77 Wimmer, s. 344; Englund (2000), s. 232-235. 
7 8  SRPXVI,S . 6 4 I .  
79 SSA, SthD, AI, D71683, i oktober 1656. 
80 SSA, SthD, AI, D71683, 24 och 25 oktober 1656. En tacksägelseform för tillfället finns i 

RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95. 
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anknyter i hög grad till Bibeln, framförallt Psaltaren, och har ett annat tilltal än de 

övriga. Författaren använder sig mycket av ett vi-tilltal och retoriska utrop: vi har 

orsak att tacka, vi har haft orsak att kvida, hjälp oss Gud, våldsverkare stå efter vår 

själ. Fienderna tecknades här i grälla färger: ryssen var omänsklig, grym, högfärdigt 

inbilsk, tyrannisk och barbarisk och han hade tvingats lämna belägringen med spott 

och nesa och pick och pack. Rigas befolkning, både hög och låg, hade enligt texten 

visat stort mod. Det beskrevs också att Sebaot höjt sin arm även över Ingermanland 

och Finland, och visat att han hörde bön. Texten slutar i en närmast extatisk acce

leration av uppmaningar: "Du kan kasta dem under mig, som emot mig sätta. Du 

giver mig mina fiender på flykten att jag må förstöra mina hatare. Lovad vare Her

ren, att han icke giver oss till rovs uti deras händer".81 

Att förhindra dåliga nyheters spridning 

Statens strategi när det gällde motgångar i kriget eller andra negativa nyheter var 

vanligen att helt enkelt förtiga dem. Som det hette i en av tacksägelsedagstexterna: 

den stora nöd och farlighet som riket hamnat i borde man beklaga men inte 

"vidlyftligen berätta och förtälja".82 Information om antalet stupade soldater spreds 

endast indirekt, som när Dalregementets manskap skulle ersättas, och nederlag 

behandlades inte i tacksägelsetexter eller böndagsplakat. Men det hände att för 

staten negativ information ändå spreds till invånarna. Om krigsskådeplatsen låg 

nära kunde budskap om militära nederlag spridas ryktesvägen, och det hände också 

att fienderna på olika sätt försökte sprida propaganda i Sverige. Både kungen och 

rådet insåg vikten av att i dessa lägen reagera fort. 

I december 1657 författades exempelvis ett svar på det danska krigsmanifestet 

som utgavs på både tyska och latin. En svensk variant skickades också till de olika 

länen, sannolikt för att landshövdingarna sedan skulle sprida informationen på bästa 

sätt.83 Ett svenskt manifest med anledning av det svenska fredsbrottet 1658 trycktes 

också för vidare spridning hos "gemene man".84 Frågan är dock vilka som räknades 

in i detta begrepp. Åsyftades hela befolkningen? 

Efter det misslyckade försöket att storma Köpenhamn bekymrade man sig i 

fältkansliet över möjligheten att nyheten skulle spridas vidare. I ett brev till rådet 

81 Jfr Ps 27; 2 Sam 22. 
82 Tacksägelse för Riga. Se appendix, punkt 6. 
83 RA, RR, vol. 264,5 december 1657, fol. 2610, till rådet. 
84 RA, RR, vol. 269,16 mars 1659, fol. 553, till rådet. 
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sades att det hela inte gått som man velat, och en farhåga uttrycktes att "något 

utsprids som med sanningen icke är konformt och likmätigt".851 själva verket var 

det ju just risken för att sanningen skulle komma ut som oroade, och tillägget "Vi 

tackar Gud att skadan är icke alltför stor" klingade vid detta tillfälle ovanligt falskt. 

För att bemöta eventuell negativ informationsspridning författades en "sannfärdig 

relation".86 

Faran för anfall gjorde att landshövdingarnas plikt att hålla landet under upp

sikt var påtagligare än vanligt. Detta var ett krig då fienderna, ofta kallade "baggar

na" i källorna, faktiskt var inne i Sverige, och oron var tydlig hos landshövdingarna i 

de berörda länen. En betydande del av de brev som Lorentz Creutz mottog bestod 

också av rapporter från den norska gränsen.8" Han sände i sin tur informationen 

vidare, med vanligt brev eller med express om nöden tycktes fordra det.88 Vikten av 

informationsspridning i dessa krigstider var uppenbar. 

Men enligt landshövdingeinstruktionens fjärde punkt hade landshövdingen 

också till uppgift att övervaka att ingen menlig information spreds. Han skulle 

förhindra att utsända från fienden kom in i landet och gavs möjlighet att "Spy deras 

etter och förgift ut ibland den enfaldiga allmogen, uppeggandes undersåtarna till 

ond mening och tro om överheten och regementet".89 Om några ägnade sig åt falsk 

ryktesspridning, vare sig de var inhemska eller utländska, skulle de rannsakas och 

straffas, "så att landet från sådana skadliga människor må rensat vara".9° 

Denna landshövdingens plikt aktualiserades den 9 juli 1659 då Karl X Gustav 

skickade ett brev till alla landshövdingar om fiendens utspridande av dåliga nyheter. 

Han oroade sig för att fienden genom handelsförbindelserna kom in i landet och 

"med nya och prejudicerlige tidenders utspridande kunna förleda och bedraga fol

ket".91 Landshövdingarna fick därför i uppgift att arrestera personer som ägnade sig 

åt negativ nyhetsspridning (om de inte hade specialpass), eftersom sådana nyheter 

kunde bedröva menigheten. Landshövdingarna skulle också genast meddela kungen 

om sådan ryktesspridning förekom. Brevet avslutades med att Karl X Gustav på-

8? RA, RR, vol. 269,16 mars 1659, fol. 553, till rådet. 
86 RA, RR, vol. 269,16 mars 1659, fol. 553, till rådet. 
87 ULA, KL, LK, DI, vol. 2,1 och 3 december 1659, brev från Karl X Gustav; DU, vol. 4, 25 

juni 1657, från rådet; DI I la, vol. 3, 31 augusti 1657, från Gustav Oxenstierna; 14, 16, och 17 
september samt 10 november 1657, från Johan Oxenstierna Gabrielsson; 12 september 1657, 
från Johan Andersson i Myra. 

88 ULA, KL, LK, Dil, vol. 4, 25 juni 1657. 
89 Styffe, s. 192. 
90 Styffe, s. 192. 
91 RA, RR, vol. 270, 9 juli 1659, fol. 1819, till alla landshövdingar i Sverige: "att icke några av 

fienden igenom handeln sticka sig in i Sverige med nya och prejudicerliga tidender". 
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pekade att fienden låtsades bära fred i munnen, men i själva verket hade "gallan i 

hjärta".92 

Svante Banér vidarebefordrade brevet, antagligen till fogdarna, även om det 

inte riktigt framgår av registraturet. Han skrev att kungen genom sitt brev visat sig 

angelägen om att undersåtarnas lugn och enighet inte skulle störas av "en hop 

illvilliga främmande landstrykare och otidiga skvallrare och deras prejudicerlige 

diskurser samt osanna tidenders utspridande" i dessa oroliga tider.93 Mottagaren av 

brevet skulle därför diskret rannsaka vad människorna talade om i både allmänna 

och privata hus, såsom framgick av det bifogade kungliga brevet. I ytterligare ett 

brev i ärendet underströk landshövdingen vikten av att gå varligt fram, så att inte 

allmogen fick kännedom om det och tolkade det illvilligt, vilket den ju enligt ho

nom var benägen till. Om dåliga nyheter spreds i städerna skulle fogden inte göra en 

stor sak av det, utan meddela landshövdingen.94 Landshövdingen ville själv bestäm

ma vilka åtgärder som skulle vidtas, får man förmoda. Korrespondensen visar återi

gen att informationsspridning tillmättes stor vikt. 

Slutsatser 

Erik Fleming hävdade i en diskussion att tacksägelsedagar kunde få befolkningen 

att "fatta goda tankar", och landshövdingarna kunde få i uppdrag att vidarebefordra 

information för att glädja och trösta allmogen och animera trupperna. När 

landshövdingarna fick i uppgift att förhindra negativ nyhetsspridning sades istället 

att dåliga nyheter kunde bedröva allmogen och störa dess lugn och enighet. Dessa 

exempel fångar väl statens syfte med informationsspridningen. Goda nyheter kunde 

bidra till allmogens eftertraktade goda humör, det vill säga hög skattevilja och en 

acceptans för att försvara landet mot fiender. Dåliga nyheter skulle kunna förstöra 

moralen och krigsviljan, och inte minst splittra befolkningen. Som tidigare omta

lats var concordia - samförstånd - ett av tidens nyckelord, och oenighet var något 

man fruktade. Under krigsåren ansträngde sig staten för att sprida goda nyheter och 

på så vis uppmuntra befolkningen. Att fira tacksägelsedagar för framgångarna var ju 

92 RA, RR, vol. 270, 9 juli 1659, f°l- I8i9, till alla landshövdingar. 
93 ULA, UL, Ala, vol. 8, 12 juli 1659. Banér hänvisar till ett kungligt brev daterat den 6 juli. 

Inget annat brev från juli månad i Riksregistraturet överensstämmer dock med innehållet 
varför jag förmodar att brevet antingen är feldaterat i RR eller i länsregistraturet. 

94 ULA, UL, LK, Ala, vol. 8,23 juli 1659. 
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inte bara ett sätt att demonstrera att det gick bra i kriget, utan också att visa att Gud 

var på Sveriges sida - en nog så viktig upplysning för samtidens människor. 

Men tacksägelsedagarnas positiva budskap stod hela tiden mot en betydligt 

mörkare förkunnelse. Böndagsplakaten kunde beskriva framgångar i krigen, men 

fokus låg alltid på människans synd och på att allt värre straff väntade. Överallt 

förberedde sig nya farliga fiender för att angripa riket. Peter Ericsson har med fog 

hävdat att böndagar och tacksägelsedagar hade samma ideologiska funktion, men 

det bör framhävas att de inte hade samma informativa funktion. Böndagsplakaten 

inskrev sig i en kontinuitet, i ett ständigt flöde av hotande katastrofer. Tacksägelse

dagarna innebar nyhetsförmedling; de bidrog med ett oväntat glädjebudskap. Bön

dagsplakaten informerade om kriget, men ofta i övergripande termer. Tacksägelse

relationerna gottade sig i slaguppställningar och uppräkningar av troféer. Båda in

gick i ett kyrkligt sammanhang, men tacksägelsen möblerade om i söndagens litur

gi, medan böndagen hade sitt eget religiösa ceremoniel.95 Gemensamt för de båda 

ceremonierna är att de tänkta mottagarna var hela befolkningen, och att mediet var 

predikstolen. Böndagarnas och tacksägelsedagarnas primära mål var att befolk

ningen skulle vända sig till Gud för att antingen vädja till eller lovprisa honom. Men 

dessa högtider fyllde också en annan funktion, nämligen att skapa enighet hos be

folkningen och legitimera kungamakten. Därefter skiljer sig de två högtiderna emel

lertid åt. Böndagarna hade som mål att förmedla en hotbild och att förklara kriget 

med människornas synder, det vill säga att avpolitisera det. Tacksägelsedagarna 

skulle med sina glädjebudskap verka mobiliserande. Man skulle kunna sammanfatta 

det så att böndagsplakaten i högre grad innehöll långsiktig propaganda och tack

sägelsedagarna i högre grad direkt propaganda. De olika budskapen hängde dock 

ihop. Genom att hela tiden sätta Karl X Gustav och hans fredvilja i fokus i tack

sägelsetexterna bekräftades idén från den långsiktiga propagandan om kungen som 

undersåtarnas bästa skydd mot krig. 

I detta sammanhang är det viktigt att inte glömma den religiösa aspekten av 

dessa högtidsdagar. Det var ju just det faktum att 1600-talets människor tolkade 

världen i religiösa termer som gjorde predikstolen till en viktig informationskanal. 

Böndagarna och tacksägelsedagarna var inte bara propaganda; de innebar åkallan av 

Gud, sjungande av psalmer, högtid. De inskrev sig i ett sammanhang av innerlighet 

och allvar som de inte kunnat uppnå på egna meriter. Det var mötet mellan den 

världsliga makten och kyrkan som utgjorde styrkan. Bibeln erbjöd en förklarings

modell för den samtid som böndagsplakaten målade i så skrämmande färger. Präs-

95 Under skånska kriget firades emellertid särskilda tacksägelsedagar separerade från 
söndagsgudstjänsten. 
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ten fanns till hands redo att fördöma alla synder, men också att lova nåd till dem 

som ville bättra sig. 

Staten lade alltså stor vikt vid sin informationsverksamhet, men för underså

tarna var informationen av begränsat värde. Böndagsplakaten innehöll sällan kon

kret information, medan tacksägelsetexterna tvärtom var så detaljerade att enskild

heterna skymde de verkliga nyheterna. När det gällde sådan information som var av 

intresse för invånarna, varför det blivit krig, hur kriget gick, hur det stod till med de 

anhöriga i fält, hur de diplomatiska förhandlingarna framskred och vilka möjlighe

ter som fanns till fred, gav tacksägelsedagarna nästan ingen information av värde. 

Det påstods att kriget var rättfärdigt, men inga argument framfördes, och det be

rättades om alla framgångar, men nederlagen förtegs. Allt fokus låg på Gud och 

kungen, och om de vanliga knektarna fick befolkningen praktiskt taget ingen infor

mation alls. Viktigast av allt var kanske att ingenting berättades om de politiska 

eller diplomatiska sammanhangen; med ledning av tacksägelsetexterna var det 

omöjligt att veta vilka chanser som fanns till den fred man ideligen bad för. Det var 

sällan så att faktauppgifterna var felaktiga, men helhetsbilden var skev. Den utgick 

från idén att kriget påtvingats Karl X Gustav och att hans högsta åstundan var fred 

- men det var inte sant. Strider rasade på en rad platser, men endast ett fåtal 

uppmärksammades. Kriget med Ryssland var under dessa år så gott som bortglömt i 

propagandan, med undantag för den tacksägelsedag som firades i Stockholm med 

anledning av hävandet av belägringen av Riga. 

Genom böndagsplakaten och tacksägelsedagarnas relationer fick de svenska 

invånarna trots allt rapporter från kriget. De fick tillgång till en värld som för de 

allra flesta måste ha varit främmande och avlägsen. Där talades om kosacker och 

tartarer, om Staroster och pospolite ruszenie. Där talades om mängder av små orter, 

floder och slott i främmande länder. Den tyranniske och omänsklige ryssen gick 

fram i sitt barbari och de odugliga polackerna flydde. Bönder och borgare med 

vanliga gevär höggs ner hopetals och Guds utvalda folk formerade sitt rykte. Hade 

åratal av lyssnande givit dem bilder av dessa ryssar och polacker, av standarer och 

hillebarder, av belägringar och fältslag? Förstod de relationerna? För den som hade 

en anhörig eller bekant i kriget - och det gällde de flesta - bör relationerna ha varit 

av stort intresse, de svåra orden till trots. 

Staten hade under 1650-talet ett oerhört informationsövertag över invånarna, 

och använde informationen som maktresurs. Genom att ägna sig åt selektiv 

informationsspridning och förhindra spridandet av dåliga nyheter kunde man i gans

ka hög grad kontrollera vad människorna fick veta. Invånarna hade däremot små 

möjligheter att kontrollera om informationen var sann. Det innebar att staten kunde 

använda normativa maktresurser - direkt propaganda - för att få människor att 
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ställa upp på nya krig och för att upprätthålla moralen. Nyckeln till att upprätthålla 

befolkningens engagemang var de klassiska moroten och piskan, eller i detta fall 

uppmuntran och hot. De ständigt hotande, irrationella, farliga fienderna ställdes 

mot den svenske fredsälskande, gode, tappre kungen som var utvald av Gud. Denna 

information var en mycket dålig grundval för politiskt agerande. Detta hindrar inte 

att befolkningen ändå på olika sätt protesterade mot skatterna och utskrivningar

na, men de hade svårt att argumentera mot krigen, eftersom den information de 

hade att tillgå var så bristfällig. Nästan all information som undersåtarna fick ta del 

av under dessa år avpolitiserade krigen. 

Genom böndagarna och tacksägelsedagarna inritade sig en dubbel och motsä

gelsefull doktrin: Kungl. Maj:t är alltid framgångsrik i kriget men allt blir ständigt 

värre och vi går mot vår undergång. Vilken bild som lyste starkast är svårt att säga, 

men sannolikt framstod segrarna som tillfälliga ljuspunkter i detta mörker. Alltid 

tidigare hade ju krig, pest och hungersnöd återkommit. De skulle säkert göra det 

igen. 

Just för att propagandans grundton var så mörk var det av stor vikt för staten att 

också komma med glädjande och tröstande budskap. Det var viktigt att underså

tarna fruktade fienden och var beredda att betala för att hålla honom utanför lan

det, men de fick inte råka i panik och ge upp. Att hålla folket på rätt humör var en 

balansgång mellan skrämselpropaganda och spridandet av hopp. 



KAPITEL 7 

Att förklara freden 1658-1675 

ENLIGT PROPAGANDAN UNDER Karl X Gustavs krig var kungens högsta mål och 

önskan att uppnå fred. Att striderna ändå fortsatte berodde enligt de budskap 

som förmedlades till befolkningen på de hätska och krigiska fienderna. Den reto

riska och existentiella kopplingen mellan krig och fred var på intet sätt ny Redan 

under hundraårskriget mellan Frankrike och England (1337-1453) hävdades från båda 

sidor att man egentligen ville ha fred - men att denna saboterades av motståndar

sidan.1 Att härskarna så ofta betygade sin fredsvilja berodde antagligen på att man 

enligt idéerna om det rättfärdiga kriget endast fick föra krig för att försöka uppnå 

fred. Augustinus hade uttryckt denna paradoxala tanke på följande sätt: "Man efter

strävar inte fred för att få sätta igång med krig, utan man för krig för att uppnå fred. 

Var alltså fredlig även när du krigar, så att du med din seger för dina fiender till 

fredens välsignelser".2 Att försöka upprätthålla fred ingick ju dessutom i härskarens 

plikter. 

Enligt propagandan under stora nordiska kriget var fienderna så lömska att 

enda sättet att få fred var att besegra dem i grunden - man kunde inte lita på dem i en 

förhandlingssituation. Genom dessa påståenden definierade staten bort möjlighe

terna till fred.3 På ett liknande sätt argumenterade man också under Karl X Gustavs 

tid. Ändå uppnåddes ju fred ofta just på diplomatisk väg, tvärtemot tidigare bud

skap, och det fanns därför ett behov av att klargöra varför kriget tagit slut. Den 

fjärde och avslutande fasen av den direkta propagandan går ut på att förklara freden. 

Freden i Roskilde 1658 hade ju uppnåtts genom en militär styrkedemonstration, 

medan frederna 1660 och 1661 hade slutits på diplomatisk väg. Förmyndar

regeringen hade på mycket kort tid lyckats ingå fred med fiender som tidigare be-

1 Nicolas Offenstadt, Discours etgestes de paix pendant la guerre de cent ans (doktorsavhandling, 
stencil, Université Paris 1) (Paris 2001), s. 259-260. 

2 Citerat i Gustafsson (1956), s. 64. 
3 Se Ericsson, s. 147-150. 
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skrivits som fullständigt ovilliga att avsluta kriget. Hur förklarades detta för befolk

ningen? 

Under denna krigiska tid i Europas historia intog freden en central plats, inte 

minst i det religiösa livet. Redan på medeltiden bad man i Frankrike för freden och 

firade efter överhetens påbud särskilda fredsfester, och dessa utvecklades med 

tiden.4 Under 1600-talet minskade den franska statens vilja att publicera krigsför

klaringar, medan ceremonierna för fred blev alltmer elaborerade.5 Årliga fredsfester 

firades också i det tysk-romerska riket till minne av Westfaliska freden långt in på 

1700-talet.6 I Sverige hade liknande tacksägelsedagar firats åtminstone sedan 1635, 

då ett vapenstillestånd med Polen högtidlighölls i kyrkorna.7 Under Karl XI:s 

minderårighet firades också två tacksägelsedagar för fred trots att Sverige inte hade 

varit involverat i något krig. Freden var för européerna ett sällan upplevt idealtill

stånd, men också ett favorittema i krigspropagandan. 

I detta kapitel behandlas frederna 1658,1660 och 1661 och hur dessa förklara

des för den svenska befolkningen. Dessutom analyseras de fredsbudskap som spreds 

av förmyndarregeringen under denna ovanligt långa period utan krig. Liksom så 

ofta annars under stormaktstiden spreds genom propagandan både världsliga och 

religiösa förklaringar. 

Freden i Roskilde 

Den 26 februari 1658 undertecknades freden i Roskilde, som ju innebar att Sverige 

fick en rad nya landskap och andra fördelar.81 fredstraktaten, som snart trycktes, 

framställdes hela kriget som ett stort missförstånd. Första artikeln löd: 

Först skall emellan bägge deras majestäter, deras successorer, riken, länder, råd, tjänare, 
undersåtar och inbyggare i Sverige, Danmark och Norge, vara en stadig evigvarande och 
oigenkallelig fred, således, att här efter, allt missförstånd, ovilja, tvedräkt, oenighet, 
fiendskap, krig och fejd upphäves och ändas, jämväl och vad av bägge sidor, så väl förr, 
som uti varande örlogstid, kan vara förelupit, förmedelst en general och till alla sig sträck
ande amnesti, alldeles förgätes, och aldrig någonsin mera ihågkommes eller påyrkas.9 

4 Offenstadt, s. 118. 
* Fogel, s. 128-129. 
6 Claire Gantet, Discours et images de la paix dans des villes d'Allemagne du Sud aux XVIIe et 

XVIHesiecles (doktorsavhandling, stencil, Université Paris 1) (Paris 1999), s. 14. 
7 Stenermark, s. 161. 
8 Weibull (1958), s. 85,131,170. 
9 Pacta ochfredz-fördragh {...] (Stockholm 1658). 
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All fiendskap skulle för alltid vara glömd och kriget skulle ersättas med en evig fred. 

De båda kontrahenterna lovade att aldrig mer hänvisa till gamla oförrätter, eller ens 

minnas dem. Danskarna skulle också enligt fredsfördraget bränna alla sina propa

gandaalster-ett bevis för den vikt som propagandan tillmättes i samtiden.10 Kravet 

på att glömma gamla kränkningar ingick i fredsavtal redan under antiken, och den 

franske historikern Nicolas Offenstadt har apropå medeltida fredsöverens

kommelser kallat detta för "glömskans ekonomi".11 En förutsättning för en fredlig 

framtid är att sudda ut minnet av det förflutna. Förmedlades dessa tankegångar 

också till Sveriges invånare? Vad fick de överhuvudtaget veta om freden i Roskilde? 

Även om man ska vara försiktig med kontrafaktisk historieskrivning kan man 

konstatera att kriget mellan Sverige och Danmark med stor sannolikhet skulle ha 

slutat annorlunda om inte vintern 1658 bjudit på så sträng kyla. Utan den svenska 

arméns spektakulära tåg över isen och oväntade entré på Själland hade fredsavtalet 

knappast fått samma innehåll. Det är därför inte märkligt att både Karl X Gustav 

och freden i Roskilde i svensk historieskrivning förknippas med marschen över 

Lilla och Stora Bält. Här om någon gång hade kung och råd ett positivt budskap att 

sprida till undersåtarna, vilket kunde ses som bevis både för kungens tapperhet och 

för Guds bistånd. 

Redan efter tåget över Lilla Bält producerades i fältkansliet en propaganda

skrift på tyska, och den skulle komma att följas av flera.12 Denna första relation 

spreds till en början som handskrift och trycktes sedan, och dessutom utkom se

nare en utökad version kallad Aussfürliche Relation.13 Efter tåget över Stora Bält spreds 

flera flygskrifter på tyska och därtill två stycken på svenska: Relation över sakernas 

förlopp och Relation över det som sig... tilldragit. Historikern Arne Stade har genom en 

källkritisk studie visat att alla de olika relationerna är beroende av varandra; egentli

gen handlar det om en enda relation som omarbetats ett antal gånger. Den vikti

gaste relationen är enligt Stade Relation över det som sig... tilldragit, krigsrelationen 

"par préference".14 Denna text beskrev i stor detalj planläggningen och de olika 

omständigheterna kring marschen. Isen som möjliggjorde tågen över Bält betrakta

des som Guds verk, och intressant nog lades stor energi på att visa att den blivit 

noggrant undersökt. Det är helt tydligt att man ville visa att soldaternas liv inte 

10 Detta ändrades i freden i Köpenhamn till en reciprok överenskommelse. Almquist, s. 145. 
11 Offenstadt, s. 286-293. 
12 Arne Stade, "Krigsrelationen om Tåget över Bält. Den samtida svenska propaganda

litteraturen i källkritisk belysning", i Arne Stade (red.), Carl X Gustaf och Danmark, Carl X 
Gustaf-studier 1 (Stockholm 1965), s. 99f., io6f. 

13 Stade (1965), s. 134. 
14 Stade (1965), s. 134-138, citat s. 134. 
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riskerades i onödan. Men riskerna förtegs inte - av relationen framgick att två kom

panier drunknat. 

Det berättades i relationen att den danske kungen blivit synnerligen förhand

lingsvillig av de svenska framgångarna, men att Karl X Gustav kommit fram till att 

denne inte var att lita på. Den svenske kungen ville visserligen själv, enligt relatio

nen, gärna ha fred men misstänkte att danskarna bara var ute efter att vinna tid. 

Hans slutsats blev därför att det var bäst att "så mycket möjligt kunde vara, driva på 

sin lycka".15 Så mycket för den fredsviljan alltså. Slutvinjetten i relationen är hämtad 

från kungens ankomst till Göteborg: 

förandes således med sig hem i fäderneslandet, genom Guds den högstes kraftiga, och 
nästan underliga bistånd, samt dess egen stora och oförsumliga conduicte och försiktig
het, en reputerligare, nyttigare och hastigare fred, än någon hade kunnat förmoda, Kungl. 
Maj:t själv till odödligt beröm, och alla dess trogna undersåtar till outsäglig hugnad och 
lycksalighet.16 

Här förklarades freden alltså både med Guds bistånd och kungens försiktiga och 

kloka strategi. Enligt doktrinen om det rättfärdiga kriget var det ju inte godtagbart 

att föra krig för att uppnå ära, men när nu Karl X Gustav hade fört ett försvarskrig 

kunde man ändå framhäva att freden var ryktbar och att den skänkt kungen anse

ende. I texten framkommer också både en patriotisk och en patriarkal ton; kungen, 

rikets överhuvud, var nu åter hemma i fäderneslandet och kunde glädja sina trogna 

undersåtar med denna framgång. Frågan är dock hur många som tog del av relatio

nens budskap. Ledamöterna vid utskottsmötet i Göteborg fick information genom 

att en ny variant av relationen lästes upp, men i vilken mån de olika tryckta texterna 

spreds i landet är oklart.17 Glädjen som freden medförde hos de närvarande repre

sentanterna från de tre högre stånden bör delvis ha förtagits av de dystra budskap 

som också förmedlades på mötet. Karl X Gustav inledde själv mötet med ett tal den 

8 april där han efter några inledande fraser om de senaste framgångarna och tack

samheten mot Gud snart kom in på fiender och hot. Rådets protokollförare sam

manfattade det på följande sätt: "i summa, att fienderna vore många, deras force 

och makt formidabel, och där emot och i komparation Kungl. Maj:ts makt ringare, 

att Gud allena hade verket satt på den fot, som det nu står".18 

Att relationer trycktes på svenska tyder på en vilja att nå en inhemsk publik, 

15 Relation öwfer the t som sigh iithi Kongl: May.ts expedition på Fy en och Seeland tildragit hafwer [...] 
(Göteborg 1658). 

16 Ibid. 
17 Stade (1965), s. 88, 93. 
18 SRAP6, s. 288. 
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och det verkar sannolikt att uppgifterna om tåget över Bält cirkulerat i de högre 

kretsarna. För större delen av befolkningen var dock den viktigaste källan till infor

mation den tacksägelsedag för freden som firades runtom i landet den 12 april 1658.19 

I ett brev till biskoparna och landshövdingarna, som också tycks ha tjänat som text 

för själva tacksägelsedagen, beskrevs hur Gud givit Karl X Gustav stöd i kriget mot 

Danmark. Framställningen var emellertid betydligt mer summarisk än i de ovan 

nämnda relationerna. Det påstods återigen att kriget hade gudomlig sanktion, och 

enligt texten var det Gud som gjort havet till en brygga för Karl X Gustav. Guds 

stöd i kriget och under fredsförhandlingarna hade lett till en ärofull fred och till att 

Sverige fått åtskilliga härliga provinser. Församlingarna uppmanades därför att tacka 

för Guds bistånd och be om hjälp också mot de andra fienderna så att även de fick 

fredstankar, "så att vårt k. fädernesland och dess inbyggare, våra trogna undersåtar 

på alla sidor må ha och njuta ro, säkerhet och fredligt tillstånd".20 

Det är värt att notera att Karl X Gustav framställdes som fredlig medan det 

som vanligt betonades att fienderna endast kunde bli fredligt sinnade genom ett 

gudomligt ingripande. 

Trots att gamla oförrätter enligt fredstraktaten skulle glömmas, och trots tack

sägelsetextens fredstema, var dagens predikotext från Psaltaren inte särskilt fredlig: 

Herren lever, och lovad vare min tröst, och min salighets Gud vare upphöjd. 
Gud som mig hämnd giver, och tvingar folken under mig. 
Den mig hjälper ifrån mina fiender och upphöjer mig ifrån dem som sätta sig emot mig, 
Du hjälper mig ifrån de vrånga. 
Därför vill jag tacka dig, Herre, ibland hedningarna, och lovsjunga ditt namn. 
Den sin konung stor salighet bevisar, och gör sin smorda gott, David och hans säd 
evinnerligen.21 

Här framställdes fienderna som vrånga och kungen som Guds smorde som tvingade 

folken under sig. Det var knappast en försoningstext, och den uppmanade inte 

heller till glömska. I och med att tacksägelsedagen firades över hela landet fick 

undersåtarna veta att Karl X Gustav marscherat över Bält, att fred var sluten och att 

Sverige utvidgat sina gränser. Texten var dock kortfattad och tog inte vara på hän

delsens inneboende dramatik. 

Freden omnämndes också i 1658 års böndagsplakat som utfärdades kort efter 

tacksägelsedagens firande.221 böndagsplakatet var dock glädje och tacksägelse som 

19 RA, RR, vol. 265,11 mars 1658, fol. 360, till pommerska regeringen; 27 mars 1658, fol. 468, 
till landshövdingar och biskopar i Sverige. Se också ULA, KL, LK, DI, vol. 2, 28 mars 1658. 

20 RA, RR, vol. 265, 27 mars 1658, fol. 468, tacksägelsetext. 
21 Ps 18, fr. v 47. Bibelhänvisningen hämtad från Stenermark, s. 163. 
22 Böndagsplakatet 1658-04-18. 
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bortblåsta och istället var det de farliga fienderna och de många hoten som fram

trädde. I plakatet medgavs visserligen att Gud givit sitt stöd till riket och skänkt 

fred med grannen Danmark, men detta omnämndes närmast i en bisats. Fredstrak

taterna framställdes inte heller som särskilt säkra, eftersom församlingarna uppma

nades att be för dem. Vidare skulle man be om Guds skydd mot alla "illfredige", och 

för att alla onda fiender skulle störtas i den grop de själva grävt. Som alltid avsluta

des böndagsplakatet med en uppmaning att be för ett slut på kriget och en god fred. 

Genom både en tacksägelsedag och ett böndagsplakat fick befolkningen kän

nedom om freden i Roskilde, men informationen var inte särskilt utförlig. Det 

verkar sannolikt att de högre stånden var bättre underrättade och att information 

om det dramatiska tåget över Bält cirkulerade muntligen. Kyrkoherden Hosselius i 

Nätra i Ångermanland tog upp ämnet i en av sina böndagspredikningar året därpå. 

Enligt honom var isen ett Guds verk som församlingen hade anledning att vara 

tacksam över.23 Enligt statens propaganda berodde freden på ett gudomligt ingri

pande. Det mest intressanta är att inte mer gjordes av denna positiva nyhet. 

Glädjebudskapet spreds på tacksägelsedagen, men dämpades nästan omedelbart av 

böndagsplakatets hårdare tongångar. Det förefaller som om statsmakten ville und

vika att betona de positiva aspekterna alltför starkt; kriget var ju inte över och nya 

utlagor skulle snart krävas av befolkningen. 

Karl X Gustavs död och de nya frederna 

Den 4 januari 1660 inleddes en riksdag i Göteborg med att Karl X Gustav höll ett 

tal som huvudsakligen handlade om Sveriges krig och fiender. Denna gång var alla 

fyra stånden inbjudna, och den information de fick ta del av var dyster. Både i 

kungens tal, i propositionen och i en lång relation, författad och uppläst av stats

sekreteraren Edvard Ehrensteen, framställdes rikets svåra läge. Visserligen framhäv

des kungens stora mod och omsorg om fäderneslandet, och det faktum att Gud 

hållit sin hand över riket och skyddat det mot fiendernas onda uppsåt, men proble

men var desto större. Vapenstillestånd hade uppnåtts med Ryssland, men riket var 

fortfarande i krig med Danmark, Nederländerna, Polen, Österrike och Branden

burg. Trots att man sökt fred på diplomatisk väg framhärdade fienderna i sin illvilja. 

Den enda lösningen var alltså att fortsätta kriget: 

23 Se kapitel 6. Hosselius, s. 23. 
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Varför alldenstund Hans Kungl. Maj:t evad Hans Kungl. Maj:t genom traktater, kommis
sioner och skäliga anbud sig bemödar att vinna dess häftiga fiender till någon vänlig 
förlikning, spörjer likväl där på av dem icke den effekt, som Hans Kungl. Maj:t gärna 
åstundar, utan erfarer fast görligen att svärdet är det starkaste argumentet, som kan dem 
förmå och obligera till skäl och fredliga tankar samt till att lämna fäderneslandet dess ro 
och säkerhet.24 

Det enda sättet att få fred var alltså att skaffa mer militära resurser och besegra de 

olika fienderna - någon diplomatisk uppgörelse kunde man inte förvänta sig. Stän

derna ombads därför i vanlig ordning att ställa upp med nytt manskap.25 Det bör 

understrykas att det varken här eller annars gjordes något för att försköna de pro

blem som kriget medförde.26 

Natten mellan den 12 och 13 februari 1660 dog emellertid Karl X Gustav efter 

att ha varit sjuk en tid, och riksdagens huvudfråga blev nu hur riket skulle styras. 

Efter långa diskussioner sköts frågan upp till nästa riksdag, och ständerna skildes 

åt.27 Efter riksdagens avslutande sökte interimsregeringen, bestående av rådet och 

änkedrottningen, att avsluta krigen, och den lyckades. Redan samma år slöts fred 

med Polen, Österrike, Brandenburg, Danmark och Nederländerna, och året därpå 

slöts fred också med Ryssland. Med undantag för ett småkrig med staden Bremen 

1665-1666 gick Sverige nu in i en fredsperiod som varade fram till december 1674. 

I september 1660 firades en tacksägelsedag för de ingångna frederna, och även 

denna gång förklarades freden med ett gudomligt ingripande.28 Det var Gud som 

trots de förskräckliga fienderna sett till att man på mycket kort tid "fast emot all 

mänsklig förhoppning" lyckats uppnå fred med den ene grannen efter den andre.29 

Det slogs fast att krigen var ett gudsstraff, och fienden beskrevs som "mäktig", 

"hätsk" och "bitter".30 De stora besvär som krigen orsakat kungen framhävdes också, 

liksom dennes tapperhet och heroiska uppförande. I texten redogjordes för de olika 

fredssluten i tur och ordning, och alla undersåtar uppmanades att betänka vilket 

elände krigslågan hade kunnat innebära om inte Gud hade släckt den. Gud hade givit 

sitt bistånd till Sveriges rättmätiga sak och räddat riket från "ruin och undergång".31 

Tacksamheten mot Gud var också ett markant inslag i de böndagstexter som 

24 Propositionen, SRAPy, s. 109. 
25 SRAPy, s. 107-110. 
26 Se också böndagsplakatet 1657-03-03; Kongl. May.tzplacat, om een allmen solen tackseyelse-

dagh[..J (Stockholm 1660), 1660-08-26. 

27 Ahnlund (1933), s. 311-317. 
28 Kongl. May. tzplacat [...], 1660-08-26. 

29 Kongl. May. tzplacat [...], 1660-08-26. 

30 Kongl. May.tz placat [...], 1660-08-26. 
31 Kongl. May.tzplacat[...], 1660-08-26. 
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predikades på böndagarna de första åren efter frederna. Till skillnad från föregå

ende period, där ytterst lite lovprisande förekommit, bestod nu en stor del av tex

terna av hyllningar till Gud.32 Flera av böndagstexterna från 1661-1663 kan enkelt 

läsas som kommentarer till det nyligen avslutade kriget och de ingångna frederna. 

Guds hjälp mot Israels fiender beskrevs i fyra texter, och i andra texter utmålades 

det välstånd som Gud skulle skänka sitt folk.33 Ordalagen var knappast försonande. 

Det beskrevs hur Israel nu skulle få leva i ro, men ingenting tyder på att detta också 

gällde dess fiender. "Väl är dig Israel: vem är din like? O du folk som igenom Herren 

salig varder, vilken din hjälps sköld är, och din segers svärd! Dina fiender skola fela, 

och du ska träda in på deras höjder".34 Tre av texterna handlade om att Israel nu 

skulle inta Kanaans land som Gud hjälpt sitt folk att få - textval som knappast kan 

ses som slumpartade så nära inpå freden i Köpenhamn.351 en av texterna tackades 

också Gud som skänkt fred.36 Men flera av texterna var också förmanande och 

varnande, och två av dem handlade explicit om att Israel inte skulle glömma sin Gud 

trots att folket nu levde i välstånd.37 Under de följande fredsåren kom de olycks

bådande och varnande budskapen också att öka i antal. 

Den i december 1661 firades en tacksägelsedag för freden med Ryssland, och en 

relation om landets utrikespolitiska tillstånd lästes från alla predikstolar. Enligt 

relationens inledning hade Kungl. Maj:t velat ge undersåtarna förvissning om vad 

som hänt under det senaste året och påminna om att Gud visat riket "synnerlig och 

fast undersam vårdnad, nåd och välsignelse".38 Texten inleddes med en mycket heroi-

serande beskrivning av Karl X Gustav, som varit tvungen att "för rikets och fädernes

landets välfärd och säkerhets skull träda i vapenskifte och emottaga den ene fien

den efter den andra".39 Enligt texten lade Karl X Gustav ned stor flit både på att 

försvara riket med svärd och på att söka förlikning med fienderna - ett sökande som 

varit ganska framgångsrikt. Men enligt relationen hade kungens död uppmuntrat 

32 Under perioden 1655-1660 bestod bara 1 % av texterna av hyllningar till Gud, under perio

den 1660-1674 var det 19 %. Hyllningar till Gud: BD3 1661: Ps 145, Ps 146, Ps 147 fr. v. 12; BD2 

1662: Ps 9:10-15, Ps 33, Ps 95; A2 1663: Ps 138. 
33 Guds stöd mot fiender: Oi 1662: 5 Mos 11 fr. v. 13; Ai 1662: 5 Mos 33 fr. v 26; Oi 1663: Jos 23; 

A2 1663: Ps 138. Gud ska skänka Israel välstånd: H21662: 5 Mos 26 fr. v. 15; A3 i662:Jes 65:17-25; 

A3 1663: Jer 33:6-9. 
34 Ai 1662: 5 Mos 33 fr. v. 26 (citatet 33:29). 
35 Oi 1662: 5 Mos 11 fr. v. 13; Oi 1663: Jos 23; Hi 1663: Jos 24:1-6. 
36 A3 1661: PS 147 fr. v. 12. 
37 H2 1661: 5 Mos 8:1-11; A2 1661: 5 Mos 8 fr. v. 12. 
38 En tacksägelsedag hade firats i Stockholm redan under sommaren: RA, RR, vol. 277,7 juli 

1661, fol. 961. Se appendix, punkt 13. 
39 RA, RR, vol. 278, i december 1661, fol. 668. 
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fienden. Tack vare att Gud hållit sina händer över riket hade ingen allvarlig skada 

vederfarits arméerna till lands och sjöss. I tacksägelsetexten underströks hur fördel

aktiga frederna var och att varje "ärlig patriot" hade stor orsak att känna tacksamhet 

gentemot Gud.4° 

Det var alltså inte bara Gud som gavs äran för freden, utan också Karl X Gustav. 

Denna tendens var ännu tydligare vid höstriksdagen 1660, där det i propositionen 

framhölls att Karl X Gustav under sitt liv gjort allt för att dämpa krigslågan men 

ändå fått utkämpa krig mot den ene grannen efter den andre.41 Kungen hade, enligt 

propositionen, inte bara sökt fred genom vapen utan också genom diplomatiska 

förhandlingar, och därmed lagt grunden för de nu ingångna frederna. Därför måste 

alla som inte gripits av någon "vedervärdig inbillning" förstå att Karl X Gustav 

"under själva örligen och deras häftigaste låga till rolighets erhållande högvisligen 

hava syftat och märkliga framsteg tillsatt".42 Formuleringen tyder på att någon verk

ligen dristat sig till att ifrågasätta Karl X Gustavs fredsvilja. 

Enligt texterna berodde freden alltså framförallt på Guds stöd, men även på 

den goda grund som Karl X Gustav lagt under sin livstid. I propositionen 1660 

nämndes också att Karl XI, det vill säga förmyndarregeringen, fullföljt kungens 

intentioner, men förmyndarregeringen gjorde förvånansvärt lite av sin egen insats.43 

Att man lyckats uppnå fred med så många fiender på så kort tid var trots allt till stor 

del förmyndarregeringens egen diplomatiska bedrift. 

Ingenstans sades däremot att fienderna bidragit till freden, vilket ju var konsi

stent med den tidigare omtalade tanken om fienden som konstant ond. Det skulle 

inte heller dröja länge förrän de illvilliga fienderna präglade propagandan igen. 

Att behålla freden 

Freden kom alltså att bli i stort sett beständig, men den framställdes aldrig som 

något naturligt tillstånd, utan snarare som en exceptionell nåd som befolkningen 

skulle vara glad för. Flera gånger uttrycktes i böndagsplakaten tacksamhet över de 

senaste årens fred.44 11671 års böndagsplakat påpekades till och med att man haft 

40 RA, RR, vol. 278, i december 1661, fol. 668. 
41 Propositionen finns tryckt i SRAP8, s. 155-163. 
42 SRAP8, s. 155. Liknande tankegångar också i relationen om fäderneslandets tillstånd på s. 

43 SRAP8, s. 156. 
44 Böndagsplakaten 1664-03-19; 1665-03-22; 1669-03-17. 

2IO 
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fred längre än i mannaminne. Samtidigt betonades att freden inte skulle tas för 

given; att kunna sköta sina sysslor och gå till kyrkan i lugn och ro var en Guds väl

gärning.45 

Det var primärt Gud som gavs ära för freden, men förmyndarregeringen fram

hävde under andra hälften av 1660-talet också gärna sina egna insatser. I 1667 års 

böndagsplakat berättades till exempel om de fredsförhandlingar som förmyndar

regeringen var inblandad i.46 Ytterligare ett exempel på detta är de två tacksägelse

dagar för fred som ägde rum 1667 och 1668. Den 1 januari 1667 firades en tacksägel

sedag där man tackade för freden i ganska allmänna termer, och samma datum året 

därpå firades ytterligare en.47 Enligt ett brev till biskoparna skulle tacksägelsedagen 

1668 firas för att tacka Gud för den nåd som visats riket, och i synnerhet för att han 

skyddat landet från alla farligheter och illvilliga stämplingar som hotade. Regeringen 

framhävde att den fått Guds hjälp att medla i sjökriget mellan å ena sidan England 

och å andra sidan Frankrike, Danmark och Nederländerna, och att konflikten nu 

var över och fred instiftad. På detta sätt framstod inte minst förmyndarregeringen 

själv som vis och fredsbenägen. 

Utöver böndagsplakat och tacksägelsetexter var riksdagarna det viktigaste till

fället för förmyndarregeringen och rådet att visa sin fredsälskan. Propositionerna 

innehöll vanligen långa kataloger över diplomatiska underhandlingar och freds

ansträngningar.48 1664 intygades exempelvis att Kungl. Maj:t inte bara försökt att 

upprätthålla fred med kejsaren och det tysk-romerska riket, utan också ansträngt 

sig för att med de andra grannarna "hålla en god och uppriktig vänskap".49 Allra 

viktigast var givetvis att framstå i god dager vid maktöverlämnandet 1672, och det 

märks på långa utläggningar om förmyndarregeringens lyckade fredssträvanden. I 

propositionen beskrevs politiken på följande sätt: 

Såsom rikets ständer hava till det andra nogsamt sport och erfarit, det Hans Kungl. Maj:t 
hela tiden, och ifrån det att freden för tolv år sedan med alle dess naboer blev återbragt, 
haver sig vinnlagt och beflitat, att samma fredliga tillstånd jämte rikets rätt och rättighe
ter måtte vidmakthållas.50 

45 Böndagsplakatet 1669-03-17. 
46 Böndagsplakaten 1667-03-20; 1671-03-14. 
47 Kong: Mayst.tzplacat om then allmenne och offentlige tackseijelsedagen [...] (Stockholm 1666). 

Inget plakat utgavs inför tacksägelsedagen 1668, utan regeringen ansåg att det räckte att infor
mera biskoparna brevledes. RA, RR, vol. 298, 22 november 1667, fol. 518. 

48 Propositionen från riksdagen i Stockholm 1660: SRÅP8,156-158; 1664 års proposition: 
SRAP9, s. 303-309. Se också relationen, s. 344; 1668 års proposition: SRAP10, s. 479-487; 1672 
års proposition: SRAP11, s. 339-345. 

49 SRAP9, s. 308-309. 
50 SRAP11, s.340. 
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Men vid detta tillfälle var freden osäkrare än på många år på grund av alliansen med 

Frankrike. Trots att förmyndarregeringen lär ha varit medveten om detta faktum 

framställdes det som att pakten gynnade freden (vilket väl i och för sig också varit 

meningen ursprungligen).51 

Både vid riksdagar och i tacksägelse- och böndagsplakat framställde sig alltså 

förmyndarregeringen som fredsälskare. Men detta var en sanning med modifika

tion. Det är sant att man förde en politik som syftade till att undvika krig - inte 

minst av ekonomiska skäl - men möjligheten till krig diskuterades under hela perio

den. Att delta i krig på kontinenten var sedan flera decennier en del av den svenska 

utrikespolitiken, och även hos förmyndarregeringen fanns tanken att det kunde 

vara strategiskt att visa musklerna ibland. Problemet var att resurserna inte fanns. 

När Sverige trots allt påbörjade ett litet krig mot Bremen gjorde regeringen sitt 

bästa för att tysta ned det hela. 

Det nedtystade kriget 

Vid riksdagen 1664 hade regeringen uppnått ständernas mandat att fatta de beslut 

den ansåg nödvändiga i utrikespolitiken. Sommaren 1665 skeppades soldater över 

till norra Tyskland för att bevaka Sveriges intressen i Bremen, och senare omringades 

staden. Frågan var nu vilken information befolkningen skulle få om denna operation. 

Förmyndarregeringen hade ju tidigare gång på gång bedyrat sin fredsvilja. Den 27 

september skrev regeringen ett brev till landshövdingarna och biskoparna för att de 

skulle "betaga undersåtarna all skrupel som av krigsrustningen kan förorsakas".521 

brevet berättade regeringen att den förklarat Bremen krig, dels på grund av rust

ningarna i det tysk-romerska riket, dels för att staden var så hårdnackad att man 

kunde misstänka att den skulle ta första bästa tillfälle att vända sina vapen mot 

Sverige. Regeringen intygade samtidigt hur angelägen den var om fred. I brevet ut

tryckte den sin oro för hur befolkningen skulle reagera på nyheten, särskilt som 

undersåtarna ju inte kände till förmyndarregeringens avsikter. Enligt regeringen 

fanns det en risk att några elaka människor skulle ta detta tillfälle i akt för att 

skrämma upp undersåtarna och ge dem intrycket att regeringen försökte "påbörda 

oss ett onödigt krig, och därigenom sätta riket utur de roliga villkor, de man nu med 

fägnad avnjuter".53 Detta skulle kunna leda till att "vidriga" omdömen fälldes om 

51 SRAP11, s. 343-345. 
52 RA, RR, vol. 290, 27 september 1665, fol. 834. 
53 RA, RR, vol. 290, 27 september 1665, fol. 834. 
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regeringens omsorg om landet. Av dessa skäl bad nu regeringen biskoparna och 

landshövdingarna att tala med dem som yppade betänkligheter inför kriget, men 

bara med dem. Regeringen föreställde sig nämligen att inte alla kände till företaget, 

och de som inte visste något behövde inte heller informeras. Biskoparna och lands

hövdingarna fick uppdraget att remonstrera varför rustningen skedde, utan att 

orsaka någon "bruit" (buller). För dem som var oroliga skulle man redogöra för hur 

nödvändig och rättfärdig krigsexpeditionen var. Landshövdingarna och biskoparna 

skulle understryka att regeringen inte alls var ute efter krig, utan endast såg till "vårt 

och vårt rikes samt våra trogna undersåtars securitet, ro och säkerhet".54 I brevet 

underströks att man måste vara på sin vakt om man skulle kunna bevara freden. 

Utan försvar ökade risken för fientliga anfall. Regeringen upprepade sin fredsvilja 

och uppmanade biskoparna och landshövdingarna att samarbeta och ha kontakt 

med varandra i denna fråga. 

En lång text som rättfärdigade kriget utkom också på svenska, vilket påtalades 

inför ständerna 1668.55 Frågan är dock om denna skrift verkligen nådde borgare och 

bönder, eller ens präster och adel. Freden i Habenhausen undertecknades den 15 

november 1666, och två veckor senare undertecknade regeringen det tacksägelse

plakat för fred som lästes i kyrkorna på tacksägelsedagen 1667. Bremen nämndes 

dock överhuvudtaget inte i texten, utan det var istället krigshot på en mer allmän 

nivå som beskrevs. 

Regeringen valde alltså att i största möjliga mån tysta ned interventionen i Bre

men. Endast de som redan kände till saken skulle få information, och i tacksägelse

texten nämndes kriget inte alls. Landshövdingarna och biskoparna skulle vända sig 

mot en eventuell opposition med argument som redan tidigare identifierats i stats

maktens propaganda. Dessa argument var att kriget var oundvikligt, att regeringen 

eftersträvade fred, att rustningen skulle leda till en säkrare fred och att kriget inte 

skulle uppfattas som offensivt utan hade påbörjats till rikets och undersåtarnas för

svar. Det var inte första gången som dessa argument användes på en motvillig befolk

ning, men det var första gången som man under karolinsk tid försökte förbigå en 

militär intervention med tystnad. Den troligaste förklaringen är att man redan på 

riksdagen 1664 fått de resurser som krävdes och därför var mindre angelägen om att 

sprida informationen. Det fanns alltså en koppling mellan graden av informations

spridning och mobilisering. Kriget blev dock kortvarigt denna gång, och när stän

derna till slut fick information hade nära två år förflutit sedan fredsslutet.56 

54 RA, RR, vol. 290, 27 september 1665, fol. 834. 
55 Grundeligh deduction öfwer thet rättmätige foogh som Hans Kongl: Mayst. tt och Sweriges chrona 

hafwervppästadenBrehmen (Stockholm 1666); SRAP10, s. 482. 
56 SRAP10, s.482. 
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Slutsatser 

Enligt den långsiktiga propagandan berodde de ständiga krigen på svenskarnas syn

der. På grund av dessa uppväckte Gud onda fiender mot riket, som eftersträvade 

dess fördärv. I den mobiliserande delen av propagandan lades mindre vikt vid männi

skans synd, men fienderna framställdes alltid som onda och ovilliga till fred. Det 

enda sättet att få fred var att bekämpa dem med vapenmakt och att be till Gud. 

Trots att fienderna beskrevs som så farliga uppnåddes fred faktiskt ibland, varpå 

staten var tvungen att förklara hur det gått till. Vid alla de freder som slöts under 

perioden gavs äran i första hand till Gud. Det var genom ett gudomligt ingripande 

som de annars så krigiska fienderna kommit på andra tankar. 

En viss roll tillskrevs också Karl X Gustav. Både i tacksägelsetexter och i 

riksdagsdokument beskrevs hur den framlidne kungen på olika sätt arbetat för att 

uppnå fred. Detta var till stora delar felaktigt, men stämde överens med den sam

tida idén om kungens plikter: att skydda befolkningen från krig. I propagandan 

framställdes det konsekvent så att den svenske kungen eftersträvade fred, medan 

fienderna ville att krigen skulle fortsätta. Här överensstämde budskapen i den lång

siktiga och direkta propagandan helt och hållet. 

I fredsfördraget i Roskilde stadgades, liksom i fredsfördrag alltsedan antiken, 

att de båda kontrahenterna skulle vara vänner för evigt och glömma all tidigare 

ovänskap. Denna tanke har av den franske historikern Nicolas Offenstadt kallats 

"glömskans ekonomi" - ett ömsesidigt glömmande är en förutsättning för fortsatt 

fred. Inför de svenska undersåtarna sades visserligen att freden skulle vara evig-

varande, men det var inga försoningstankar som spreds. Det framställdes snarare -

det rättfärdiga krigets doktrin till trots - som att Karl X Gustav triumferat över 

fienderna och lagt dem under sig. Krig fick ju egentligen inte föras för att uppnå ära, 

men framgång i krig sågs ändå som något ärofullt. Här tycks en medeltida riddar-

romantik ha levt kvar parallellt med den moraliska teologin. 

Redan ett par månader efter freden i Roskilde uttrycktes från fältkansliet tvivel 

om fredsförhandlingarna. Att glömma Danmarks oförrätter var aldrig ett alternativ 

- de skulle ju snart komma att dras upp igen. Rent generellt ingick ofta gamla för-

syndelser i repertoaren när nya krig skulle förklaras, och glömskans ekonomi fick 

vid denna tid ingen praktisk tillämpning. 

Freden var något man i hela Europa bad för och sjöng psalmer om, men det var 

ett idealtillstånd snarare än ett vardagstillstånd. Under den fredsperiod som följde 

Karl X Gustavs oväntade död framställdes freden aldrig som självklar, utan istället 

som en synnerligen stor Guds nåd. Att mänsklig handling ändå kunde ha en viss be

tydelse framgick av att förmyndarregeringen inför befolkningen gärna framhävde 
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sina internationella medlaruppdrag och sina andra insatser för freden. Två allmänna 

tacksägelsedagar för fred firades i denna anda. När det gällde den militära interven

tion som Sverige faktiskt var inblandad i, kriget i Bremen, försökte man däremot 

att sopa det hela under mattan. Kriget skulle förklaras för dem som redan kände till 

det - i övrigt skulle ingen information spridas. När freden så småningom förklara

des för ständerna var det sedan länge avslutat. 

När Karl X Gustav anföll Polen 1655 och Danmark 1658 var det enligt propa

gandan för rikets säkerhets skull och i förlängningen för att uppnå en mer stabil 

fred. När freden väl infann sig tillskrevs den emellertid framförallt Gud. Här fanns 

en spänning mellan den världsliga och religiösa förklaringen som dock inte tycks ha 

varit problematisk i samtiden. Utgången av krigen ankom helt och hållet på Guds 

vilja, men kloka mänskliga handlingar kunde ibland ändå hjälpa. Kungen var egent

ligen bara Guds redskap, men det faktum att det gick bra i kriget visade att denne 

hade gudomligt stöd, och detta innebar att han fick del av äran i alla fall. Det bör 

också betonas att tanken att bara Gud kunde skänka fred var helt logisk mot bak

grund av fiendens så ofta omvittnade ondska. Om fienden accepterade freden be

rodde det på ett ingripande från ovan. 



KAPITEL 8 

Informationsåret 1659 i Dalarna 

IDE FÖREGÅENDE KAPITLEN har budskapen i den långsiktiga och den direkta 

propagandan separerats. Under 1600-talet spreds dessa emellertid hela tiden 

parallellt, och för samtidens människor var de sannolikt inte åtskiljbara. Propagan

dan utgick vanligen från fältkansliet eller från rådet i Stockholm, och hade en lång 

väg att färdas till de olika byarna i Sverige. Syftet med detta kapitel och kapitel 11 är 

att visa vad människorna i lokalsamhället kunde få veta om kriget genom de offici

ella kanalerna under ett krigsår. Hur sammanvävdes de långsiktiga och de direkta 

budskapen, och hur ofta spreds information om krigen? Jag har valt att undersöka 

informationsspridningen i Kopparbergs län, och tanken har varit att följa informa

tionen så långt ut i lokalsamhället som möjligt. Källorna, exempelvis diarierna och 

registraturen, innehåller emellertid en del luckor, och det går inte att följa all propa

ganda fram till mottagarna. Detta innebär att mer information spreds till befolk

ningen än vad som framgår av detta kapitel. Jag har valt att koncentrera mig på 

information som på något sätt var relaterad till kriget. Utöver denna lästes ju olika 

lagar, kallelser till ting, information om förestående skatteuppbörd och rannsak-

ningar upp både från predikstolen och i häradsrätterna. 

Utöver den statliga informationen fanns ju också andra vägar till upplysningar. 

Någon gång på vårvintern 1659 mottog exempelvis Malin Matsdotter i Nordansjö 

ett brev från sin man, Lars Olofsson, som tjänstgjorde i Graudenz. Han uttryckte 

sin förhoppning att hon och barnen mådde bra, och berättade att han avancerat till 

löjtnant, att Graudenz fortfarande var belägrat och att svenskarna övergivit Thorn 

den 30 december och att fienden nu övertagit staden.1 Av brevet framgår att brev-

1 Att detta brev finns bevarat beror på att Malin Matsdotter sände en kopia till landshöv
dingen där hon beklagade sig över att hon inte fick något av sin mans lön, och bara halva 
årspenningen. Hon vädjade till landshövdingen att han skulle betänka "både min store trång
mål, samt min mans långvariga tjänst, den han Sveriges krona visat haver, och ännu i fiende
land bevisar". ULA, KL, LK, DIV, vol. ia. Brevet är odaterat, på baksidan återfinns makens 
brev daterat Grundent 23 januari 1659. 
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växlingen fördes via Olofssons kapten och dennes hustru. Hur vanlig den här typen 

av korrespondens var är svårt att bedöma, eftersom så få brev bevarats in i vår tid. Vi 

vet i alla fall att Malin Matsdotter spred informationen vidare till landshövdingen, 

och det verkar sannolikt att hon även berättade för andra vad hon fått veta om det 

militära läget. Det var ju inte bara hon som hade en man i kriget. 

Som tidigare konstaterats kom den största delen av informationen dock från 

staten. Vad fick egentligen befolkningen i Dalarna veta under det misslyckade krigs

året 1659? 

Informationsåret 1659 inleddes i Dalarna med att ett öppet brev från kungen 

lästes upp i kyrkorna. Kungen uttryckte sin belåtenhet med att dalkarlarna visat 

trohet och en oförtruten "vilja till vår och fäderneslandets tjänst" genom att lova 

både att sätta upp bergsregementet igen och att bevilja manskap (ett "utskott") som 

skulle tåga in i Norge.2 Karl X Gustav meddelade emellertid att han på grund av sin 

stora omsorg om undersåtarnas bästa hade beslutat att förskona dem från krigs

tåget. Han uttryckte dock sin förvissning om att de skulle vara beredda att bevilja 

nya mannar om detta senare skulle krävas, med tanke på "eder underdåniga skyldig

hetsplikt till vår tjänst och eder egen säkerhet och defension".3 Att informationen 

spreds framgår av att kopior än idag finns bevarade i Hedemoras och Vikas för

samlingsarkiv.4 

Våren präglades sedan av informationstorka. Ingen information spreds om det 

misslyckade stormandet av Köpenhamn eller om motgångarna i Preussen.5 Inte 

heller de mer positiva nyheterna, som att en engelsk flotta kom till de danska far

vattnen för att bevaka Sveriges intressen eller att Karl X Gustav lyckades ta Falster, 

Lolland och Mön i besittning, spreds. Och givetvis inte att man förlorat Fredriks-

odde till de allierade.6 Det manifest som rådet fick i uppgift att sprida "hos gemene 

2 RA, RR, vol. 269, i januari 1659, fol. 6, till dalallmogen. 
3 RA, RR, vol. 269, i januari 1659, fol. 6, till dalallmogen. Erik Fleming hade fått i uppgift att 

se till att brevet publicerades. RA, RR, vol. 268, 29 december 1658, fol. 2719, till Erik Fleming. 
4 ULA, Hedemora församling J, vol. i; Vika församling, J, vol. 1. Brevet i Hedemora har 

följande påskrift: "Att denna kopia är likalydande med dess rätta original det ock befallnings
mannen med länsmannen och tvenne av socknens nämnd själva sett och för sig läsa låtit, 
vittnar jag undertecknad Erik Fleming". Brev av denna dignitet lästes vanligen från prediksto
len, och för detta talar ju också att de bevarats i två församlingskyrkors arkiv, men de kan också 
ha lästs i sockenstugan. 

5 Se Tersmeden (1965a), s. 317-326; Lszek Podhorodecki, "1659 års fälttåg i kungliga (polska) 
Preussen", i Arne Stade (red.), Polens krig med Sverige 1655-1660, Carl X Gustaf-studier 5 (Stock
holm 1973). 

6 Lars Tersmeden, "Strategisk defensiv. Carl X Gustaf, Philip av Sulzbach och slaget om Fyn 
hösten 1659", i Arne Stade (red.), CarlX Gustaf och Danmark, Carl X Gustaf-studier 1 (Stock
holm 1965b), s. 364. 
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mannen" har inte heller satt några spår i Kopparbergs läns arkiv.7 Utskrivningar 

hade hållits under hösten, och dalkarlarna hade ju just befriats från att bidra med 

extra manskap till fälttåget till Norge, så landshövdingen behövde inte ägna sig åt 

någon särskild mobiliserande informationsspridning. 

I slutet av april lästes årets böndagsplakat upp i Dalarnas kyrkor, men det var 

tämligen informationsfattigt och handlade mest om att Gud visade sina utvalda 

särskild nåd och det oerhörda i att religionsförvanterna nu stred mot riket.8 Den 

enda mer konkreta information som undersåtarna i Dalarna fick genom böndags

plakatet var att Sverige slutit ett vapenstillestånd med Ryssland och att man låg i 

fredsförhandlingar med Polen. Desto större fokus låg på den långsiktiga propa

gandans credo: att kriget berodde på befolkningens synder. Enligt plakatet hade 

genom historiens lopp fiender och tyranner hotat olika riken, inte minst Sverige, 

och dessa riken hade endast räddats av att Gud låtit sig bevekas av gudfruktiga 

människors böner. Befolkningen uppmanades nu därför att bättra sitt leverne och 

att be till Gud. 9 

Den första böndagen firades den 6 juni. Böndagarna var ju inte automatiskt 

informationstillfällen, men prästerna tycks för det mesta på något sätt ha anknutit 

till det pågående kriget i sina predikningar.10 Böndagstexterna valdes ju för att spegla 

den aktuella tiden, och behandlas därför kort här. Den första böndagstexten 1659 

handlade om att Gud bestraffade Israel, som inte hade tjänat honom i tider av 

överflöd, med att sända fienden in i landet. De andra texterna var mer förtröstans

fulla: i den ena uttryckte Israels barn sin tillit till Gud, och i den sista lovade Gud att 

hjälpa dem om de levde i sämja med varandra. 

En dryg månad senare, den 8 juli, var det dags för nästa böndag. Den här gången 

predikade prästerna med utgångspunkt i texter som handlade om att Gud belön-ade 

de gudfruktiga och bestraffade de ogudaktiga, men också att Gud var den högste som 

ingrep mot fienden. Årets sista böndag firades den 5 augusti och predikotexterna 

bestod av både lovpris av Gud, vädjanden och Guds varningar till de ogudaktiga. 

I Dalarna märktes kriget tydligare än på vissa andra platser i landet. Närheten 

till norska gränsen innebar en ständig diskussion om hur försvaret skulle skötas och 

krav från statsmakten att frivilliga skulle åta sig att försvara landet, eller till och med 

tåga över gränsen. Förhandlingar om extra manskap hade ju förts både 1657 och 

7 RA, RR, vol. 265,16 mars 1659, fol. 553. Det skulle kunna röra sig om Exposito Causarum, 
som dock är 170 sidor lång, och kanske inte spreds så lätt. 

8 Detta är ett förmodande, inga uppgifter finns i Västerås stift eller Kopparbergs lands
kansli, bortsett från att själva böndagsplakatet finns i ULA, KL, LK, DI, vol. 2. 

9 Böndagsplakatet 1659-04-09. 
10 Se kapitel 3. 
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1658, och hösten 1659 var det dags igen. Diskussionen om att övertyga dalkarlarna 

att ställa upp med extra manskap hade påbörjats redan i juli, men det är bara från 

höstens förhandlingar som ordentliga källor finns bevarade.11 Genom Dalarnas sys

tem med ett regemente som hela tiden skulle hålla samma numerär fick invånarna 

också information om vilka som hade stupat i kriget med betydligt större regelbun

denhet än människor i andra landsändar. I augusti 1659 fick överstelöjtnanten Nils 

Posse den aktuella rullan sig tillsänd för att kunna resa runt i Dalarna och fylla 

luckorna. Detta bör för befolkningen ha varit en mycket konkret påminnelse om 

krigets bördor: dels fick de veta vilka som stupat från deras rote, dels var de tvungna 

att bidra med nya soldater.12 

I slutet av augusti eller början av september firades också en tacksägelsedag 

över hela riket.13 Relationen som lästes upp från predikstolarna behandlade Karl X 

Gustavs framgångar från mars till juli.14 Startpunkten var väl vald med tanke på 

februaris motgångar. Genom tacksägelsedagen fick undersåtarna veta att kungen 

med Guds hjälp tagit Falster och Lolland i slutet av april, och att pfalzgreven av 

Sultzbach landstigit på Mön i slutet av maj. Det berättades att ingen skadats under 

landstigningen, men att trettio personer sårats eller dödats under de följande stri

derna. Wrangels attack på Fyn den 28 juni beskrevs som en stor framgång, där fien

den tvingats att dra sig tillbaka "med en märklig skada, spott och nesa'V5 Det redo

gjordes också för fiendens förluster. Vidare berättades att staden Nakskov givit upp 

efter några månaders belägring och underkastat sig Stenbocks befäl, och att vice-

amiralen Cox hade satt nära 40 hus och 30 skutor i brand i Århus. Texten avslutades 

med påpekandet att den allsmäktige Gud inte bara försvarat riket, utan givit offen

siv styrka och många segrar, för vilket man skulle tacka honom och be om fred. I 

september skickades riksdagskallelsen ut i landet.10 

11 ULA, KL, LK, Dil, vol. 4, 21 juli 1659, brev från bl.a. Herman Fleming. 
12 ULA, KL, LK, DVI, vol. 1,3 augusti 1659, avskrift av brev från Karl X Gustav. Komplette

ringen tycks ha dragit ut på tiden. Se också: ULA, KL, LK, DVI, vol. 1, 21 oktober 1659, brev 
från Karl X Gustav; Ala, vol. 3a, 12 november 1659. 

13 RA, RHB, vol. 19, Kungens brev till rådet, 3 augusti 1659; RA, RHB, vol. 15, Rådets brev 
till kungen, 13 augusti 1659. Inga belägg för firandet finns i Kopparbergs landskansli eller 
Västerås stift. I Strängnäs stift firades tacksägelsedagen den 11 september. Se ULA, SD, Ala, 
vol. 4, 21 augusti 1659; BI, vol. 7, 21 augusti 1659. Tacksägelsetexten finns bevarad i Uppsala 
domkapitels arkiv: ULA, UpD, BI, vol. 2. 

14 Relationen finns i ovan angivna brev från kungen 3 augusti 1659, och tryckt: Relation om 
någre H:s Kongl. May.tz war allernådigste konungz och herres, lyckeligeprogresser [...] (Stockholm 
1659). 

15 Ibid. 
16 Den finns dock inte i RR. Den har inte heller lämnat några spår i Kopparbergs lands

kansli, eftersom det är en lucka i diariet under just den perioden. Jfr ULA, SD, BI, vol. 7, 2 
september 1659, och Västerås domkapitel, Ala, vol. 11, 6 september 1659. 
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I augusti hade den engelska flottan seglat hem, och Nederländerna började åter 

uppträda som krigförande part. Med understöd av den holländska flottan landsteg 

allierade trupper på Fyn, och den 14 november stod slaget vid Nyborg, i vilket 

svenskarna förlorade kanske så mycket som hälften av sina soldater.17 Men några 

sådana krigsnyheter spreds inte av statsmakten 1659. I Dalarna var det danskarnas 

aktiviteter på andra sidan gränsen och diskussionerna om extra manskap som domi

nerade informationsförmedlingen. 

I oktober kungjordes Lorentz Creutz öppna brev över landshövdingedömet, i 

vilket allmogen kallades till möten i Mora och Leksand i slutet av månaden för att 

diskutera några viktiga ärenden som skulle lända "till Hans Kungl. Maj:ts och Sveri

ges rikes tjänst".18 Före mötena hölls flera mindre möten av länsmän och fogdar 

runt om i landshövdingdömet, och bönderna skickade också bud emellan de olika 

mötesorterna.19 Med anledning av dessa förmanade också prästen Erik Holstenius 

den 25 oktober allmogen från predikstolen att bidra med soldater, och det är tänk

bart att även andra kyrkoherdar agerade på detta sätt.20 

På mötena accepterade allmogen att ställa upp med knektar om den slapp att 

ersätta de stupade i Dalregementet, vilket landshövdingen meddelade Karl X Gus

tav den 5 november.21 En rad olika turer gjorde dock att förhandlingarna fortsatte 

under hösten.22 På juldagen 1659 lästes därför ytterligare ett öppet brev från lands

hövdingen upp i Dalarnas kyrkor.23 Landshövdingen beordrade i sin skrift allmogen 

att utse en utskottskarl som skulle avmarschera efter nyår, men han berättade också 

att han själv skulle föra befälet och han lovade att utskottsfolket inte skulle använ

das som ordinarie soldater. Så fort kungens planer var genomförda skulle de bli fria 

igen. De som nyligen ersatt förlorade soldater i roten skulle få räkna dem i utskot

tet. Det öppna brevet avslutades: 

Såsom nu detta är hos Kungl. Maj:t och fäderneslandet högt angeläget; alltså förmodar 
jag det var och en besinnar och överväger närvarande tiders tillstånd, samt sin egen 

17 Tersmeden (1965b), s. 366-391. 
18 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, 11 oktober 1659. 
19 Se Jonas Jönssons brev: ULA, KL, LK, DI IIb, vol. 1,26 oktober 1659. 
20 Detta rapporteras av fogden Jonas Jönsson som förhandlade med allmogen i Husby "om 

utskottet varom mäster Erich Holstenius i går på predikstolen som en trogen prästman all
mogen förhöll". ULA, KL, LK, DI I Ib, vol. 1, 26 oktober 1659. 

21 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, 5 november 1659. Jonas Arvidsson hade svårt att driva in 
skatterna på grund av allmogens fattigdom, "med mindre jag vill panta av dem deras ynkliga 
kläder eller annat, som varken jag eller de som hava invisningar kunde vara belåtna med". 
ULA, KL, LK, DHIb, vol. 1,18 oktober 1659. 

22 ULA, KL, LK, DI, vol. 2, 23 november och 10,17, 28 och 30 december 1659. 
23 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, 22 december 1659. 
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skyldighet, och sålunda där sig härutinnan godvillig såsom rättrogen och hörsam Kungl. 
Maj:ts undersåte ägnar och bör.24 

I Hedemora var det kyrkoherden, sedermera biskopen, Nickolaus Rudbeck som 

läste upp brevet. Han kompletterade, liksom kyrkoherden i Mora, brevet med ett 

tal till församlingarna där allmogen förmanades till trohet. Detta gäller sannolikt 

även de andra kyrkoherdarna, eftersom de fått landshövdingens order att "vid 

sedelns publicerande föredraga allmogen det tillstånd som Sveriges inbyggare nu

förtiden leva uti, och animera dem till trohet och lydnad emot vår allranådigaste 

konung".25 Så slutade alltså informationsåret 1659 med att landshövdingens brev 

lästes från predikstolen och att prästerna betonade rikets farliga tillstånd och 

undersåtarnas plikter. På nyårsafton skrev landshövdingen till Karl X Gustav att 

alla utom ett par socknar i Dalarna ställt upp på att ge manskap till fälttåget till 

Norge. Han trodde att mannarna skulle kunna avmarschera inom ett par veckor, om 

inte de återstående tredskande socknarna lyckades sprida sina åsikter.26 Creutz 

tycks alltså ha varit framgångsrik i sina föresatser. 

1659 var inte något särskilt lyckosamt krigsår för Sveriges del, och informationen till 

undersåtarna var begränsad. Vårens böndagsplakat innehöll några upplysningar om 

de diplomatiska förhandlingarna, men om hur det gick i kriget fick undersåtarna 

inte veta mycket. Kanske hade Sveriges invånare lärt sig att tolka den typen av 

tystnad. Under hösten firades däremot en tacksägelsedag för de svenska framgång

arna - informationsspridningen var i hög grad selektiv. Enligt böndagsplakatet var 

den bästa vägen till fred att be till Gud, men under hösten krävdes betydligt konkre

tare insatser av dalkarlarna. När befolkningen i Dalarna skulle övertalas att tillhan

dahålla manskap som skulle tåga in i Norge kom nästan hela informationssystemet 

till användning. Landshövdingen förhandlade både personligen och genom fogdarna, 

och kyrkoherdarna fick i uppdrag att förmana allmogen från predikstolarna. Det är 

alltså tydligt att statens informationsinsatser ökade när resurser skulle mobiliseras. 

Den långsiktiga och direkta propagandan samexisterade till synes utan pro

blem. Å ena sidan sågs kriget som ett gudsstraff vars enda lösning var bön, å andra 

sidan begärdes av undersåtarna att de hela tiden skulle ställa upp med nya soldater 

till kriget. I böndagstexterna omtalades flera gånger att det inte räckte med att 

24 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, 22 december 1659. 
25 Brev från Rudbeck: LILA, KL, LK, DIV, vol. ia, 28 december 1658. Om Rudbeck, se SBL. 

Brev från kyrkoherden i Mora: ULA, KL, LK, DIV, vol. ia, 28 december 1659, undertecknat 
Mora, Andreas Nohr-Moraeus. Landshövdingens brev sändes till alla kyrkoherdar utom dem i 
Västerdalarna. ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, odat. [22 december 1659]. 

26 ULA, KL, LK, Ala, vol. 3a, 31 december 1659. 
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förlita sig på en stark här, men de konkreta exemplen visade att det inte räckte att 

förlita sig på Gud heller. Dessa tankegångar skulle återkomma också under skånska 

kriget. I de olika typerna av propaganda fanns en gemensam logik som diskuteras 

mer utförligt i nästa kapitel. 



KAPITEL 9 

Krigspropaganda under skånska kriget 

I DECEMBER 1674 tog Sveriges fredsperiod slut när svenska trupper marscherade in 

i Brandenburg, och 1675 började allvaret när Nederländerna och Danmark för

klarade Sverige krig. I och med den svenska förlusten vid slaget vid Oland somma

ren 1676 var den svenska flottan satt ur spel och danskarna kunde landstiga i Skåne. 

Detta innebar också att man från svensk sida inte kunde sända förstärkningar till de 

tyska provinserna. Striderna kom att föras i skånelandskapen och de angränsande 

områdena, men också till sjöss och i de nordtyska provinserna. Skånska kriget är 

särskilt ihågkommet för det blodiga slaget i Lund, men som Arne Stade har påpekat 

var det inte slagen som avgjorde kriget, även om de var av psykologisk betydelse.1 

Kriget fortsatte två år efter att det sista slaget ägt rum, och att kontrahenterna så 

småningom nådde en för Sveriges del fördelaktig fredsöverenskommelse berodde 

till största delen på Frankrikes ingripande vid förhandlingsbordet.2 

Det finns flera likheter mellan Karl X Gustavs krig och skånska kriget. Åter

igen var en relativt nytillträdd kung i krig med Danmark och Nederländerna, och 

kriget var delvis en fortsättning av det föregående. Men denna gång var Sverige 

anfallet, flottan var satt ur spel och kriget fördes delvis inom de egna gränserna. Till 

skillnad från Karl X Gustav hade Karl XI inte själv varit delaktig i de beslut som 

ledde fram till kriget. Det var den allians som förmyndarregeringen ingått med 

Frankrike 1672 som tvingade Sverige till ett militärt ingripande i Brandenburg, och 

detta öppnade i sin tur vägen för det danska anfallet. Den unge kungen som till en 

början spelat en ganska liten roll i utrikespolitiken kom i och med kriget att betyd

ligt utöka sin kontroll över dessa frågor. Kritiken mot förmyndarregeringen växte i 

och med krigsutbrottet, och en allmän skepsis mot högadeln tilltog också under 

1 Arne Stade, "Fältslagen under skånska kriget", i Finn Askgaard och Arne Stade (red.), 
Kampen om Skåne (Köpenhamn 1983), s. 181. 

2 En populärvetenskapligt hållen översikt över kriget är Claes-Göran Isacson, Skånska kriget 
1675-1679 (Lund 2000). Min egen framställning bygger huvudsakligen på artiklarna i Finn 
Askgaard och Arne Stade (red.), Kampen om Skåne (Köpenhamn 1983). 
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dessa år. Det faktum att utrikespolitiken i hög grad sköttes i fältkansliet kom också 

att minska rådets inflytande. Den ende rådsherre som kungen kallade till sig i fält

kansliet var Johan Gyllenstierna, något som knappast uppskattades av de andra 

rådsmedlemmarna eftersom denne var förespråkare för en starkare kungamakt. Det 

har sagts att krigsadministrationen helt sköttes från fältkansliet, medan rådet i 

Stockholm "värdigt sysslade med trivialiteter".3 Men när det gällde informations-

och propagandaspridningen fortsatte rådsherrarna att spela en viktig roll, och det 

faktum att de fick agera möteskommissarier vid provinsmötena visar att de fortfa

rande sågs som duktiga agitatorer och som män av auktoritet. Det bör dock poäng

teras att rådet och kungen inte alltid strävade åt samma håll under dessa år. 

För att tydliggöra analysen har långsiktig och direkt propaganda hittills mesta

dels behandlats var för sig, men det bör betonas att de olika budskapen spreds 

parallellt under 1600-talet. Idén med att sprida långsiktig krigspropaganda är ju att 

förbereda opinionen på framtida krig och bereda väg för den direkta propagandan. 

För att detta ska fungera måste budskapen vara någorlunda överensstämmande. 

Hur hängde de olika propagandistiska budskapen samman? De långsiktiga budskap 

som förmedlades till Sveriges undersåtar 1655-1680 och som diskuterades i kapitel 3 

kan sammanställas till en någorlunda koherent kedja: 

1. Människan kommer alltid att synda och fienden är evigt ond. 

2. Det kommer alltid att finnas krig. 

3. Det bästa skyddet mot krig (näst Gud) är en god regent. 

4. För att kunna skydda landet behöver regenten undersåtarnas stöd i form av 

skatter och utskrivningar. 

Dessa budskap hade också sin motsvarighet i den direkta propagandan enligt föl

jande: 

1. Ni har syndat och fienden är ond. 

2. Nu är det krig. 

3. Ni har en god regent. 

4. Nu är tid för skatter och utskrivningar. 

I idealfallet skulle det alltså ha räckt med att påminna undersåtarna om deras synd, 

fiendens ondska, kungens godhet och deras plikt i krig för att få dem att ställa upp 

med knektar och skatter. I en sådan situation hade den direkta propagandans första 

fas - att förklara varför det blivit krig - varit tillräcklig. I verkligheten var det dock 

sällan så, utan som tidigare framgått krävdes en rad hjälpargument både för att 

3 Roberts (1969), s. 162. 
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mobilisera befolkningen och för att bibehålla dess goda humör. Detta kapitel be

handlar krigspropagandan under skånska kriget och särskilt sambandet mellan den 

långsiktiga propagandan och den direkta propagandan. I stort sett användes samma 

medier och samma argument som under Karl X Gustavs krig, men vissa skillnader 

finns. En viktig skillnad beträffande själva kriget var att det denna gång fördes inom 

landet, i landskap som varit danska bara sjutton år tidigare. För befolkningen i dessa 

områden var det långt ifrån självklart att strida på den svenska sidan. Hur statsmak

ten försökte övertyga skåningar och blekingar till lojalitet behandlas i ett eget kapi

tel. I detta kapitel behandlas främst propagandan som riktades till undersåtarna i 

"gamla Sverige". 

Krigspropaganda under skånska kriget - en översikt 

Under skånska kriget användes samma vägar för propaganda- och informations

spridning som tidigare. Viktiga var böndagsplakaten, de utvalda böndagstexterna, 

tacksägelsedagar, böner, riksdagar och provinsmöten samt öppna brev till underså

tarna som spreds genom landshövdingar, fogdar och präster. Även under detta krig 

spreds direkt propaganda på regional nivå och lokala möten hölls runtom i landet. 

Redan i juni 1675 fick "åtskilliga" landshövdingar information om risken för ett 

danskt anfall och beordrades att organisera försvaret.4 Landshövdingarna skulle se 

till att undersåtarna i gränstrakten skaffade vapen, men försvarsåtgärderna skulle 

vidtas med försiktighet så "att inte alltför stort rop och väsende må göras härom 

och bonden förorsakas någon skräck att taga".5 Det var landshövdingarnas uppgift 

att se till att bönderna bidrog till försvaret och att lugna dem genom att försäkra 

dem om att soldater skulle komma till deras undsättning om landet blev anfallet. 

Informationen skulle spridas på möten som skulle ledas av landshövdingarna själva 

eller av deras underhavande. Landshövdingen i Kopparbergs län, Gustav Duvall, 

talade själv med allmogen om plikten mot kungen och fäderneslandet på möten i 

Mora den 9 juli 1675 och i Leksand två dagar senare.6 Samme landshövding gav 

4 RA, RR, vol. 318,12 juni 1675, fol. 467. Brevet riktades förmodligen till de landshövdingar 
vars län gränsade till Danmark. 

5 RA, RR, vol. 318,12 juni 1675, fol. 467. 
6 ULA, KL, LK, Ala, vol. 7, 13 juli 1675 och 29 juli 1675, till befallningsmännen, jämte en 

"Instruktion uti de ärenden som befallningsmännen K K äro anförtrodde och anbefallde att 
tala med allmogen uti dalelaget, angående utnämnandet av det utskott, som i händelse av 
någon fejd med Danmark, det Gud dock mildeligen avvände!" Observera att registraturet är 
sorterat baklänges. 
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sedan i slutet av månaden fogdarna i uppdrag att se till att extraordinarie soldater 

skrevs ut och att tala med kyrkoherdarna om att de skulle hjälpa till att "bekväma 

allmogen till all villig- och billighet".7 

Under sensommaren utgick också påbud om att en extra böndag skulle firas 

med anledning av den farliga situationen.8 De utvalda texterna berörde inte kriget i 

explicita termer, utan behandlade de hotande syndastraffen i mer allmänna ordalag. 

I Kungl. Maj:ts brev till biskoparna fanns dock instruktioner för hur prästerna skulle 

predika om fiendernas ondska: 

tagandes enkannerligen edert avseende på dessa närvarande krigstider och den farlighet 
uti vilken vårt fädernesland nu svävar, att Gud må bevekas till nåd och barmhärtighet 
emot oss, våra fienders illvilliga stämplingar förhindra och dämpa och förläna oss samt 
vår krigsmakt till vatten och land all god framgång, till vårt rikes och alla dess provinsers 
försvar och säkerhet.9 

Under perioden 1675-1680 firades fyra böndagar per år, vilket innebar att totalt 72 

texter utsågs. Det var fortfarande så att konsistoriet i Uppsala gav förslag på texter, 

men kansliet spelade nu, som tidigare påpekats, en allt större roll när det gällde vilka 

som slutgiltigt valdes och fick allt fler texter att välja på. 1677 bytte rådet ut flera av 

de texter som konsistoriet i Uppsala valt. De tre texterna som valts av Uppsala 

konsistorium och som ratats av rådet bestod av varningar för lösaktighet, ett straff

tal till de orättfärdigt rika och en text om folkets ogudaktighet och stolthet. Dessa 

var alltså inte direkt relaterade till hot mot riket, men den sista avslutades faktiskt 

med påståendet att Gud skulle uppväcka ett fiendefolk mot israeliterna på grund av 

deras synder.10 Detta gör att man misstänker att rådets syfte inte enbart var att välja 

texter som bättre anknöt till kriget, utan också att ta bort bibeltexten om de orätt

färdigt rika. De nyvalda texterna behandlade människornas synd och fiendernas 

myckenhet. Särskilt lämplig var den sista texten där Israel frågade Gud hur länge 

hans vrede skulle vara. "Du låter alla våra grannar banna oss: och våra fiender be

spotta oss".11 Även om denna text var väl vald med tanke på den politiska situatio

nen, tyder mycket på att rådets ingripande dikterades av ståndsstriderna. 

7 ULA, KL, LK, Ala, vol. 7, 29 juli 1675, till samtliga befallningsmän. 
8 RA, RR, vol. 319,31 augusti 1675, fol. 386. 
9 RA, RR, vol. 319,31 augusti 1675, fol. 386. Stenermark anger att den extra böndagen firades 

i mars, men den firades enligt detta brev i september, vilket förefaller mer sannolikt. Rådets 
brev lästes upp i Strängnäs konsistorium den 1 september, och har antecknats med kommenta
ren "enkannerligen att Gud ville hjälpa oss emot våra fiender och välsigna rikets vapen till 
vatten och land". ULA, SD, Ala, vol. 8,1 september 1675. 

10 Se Acta Ecclestastica vol. 95, Böndagstexter utsedda för år 1677. Texterna är: O2: Ord 5:1-
5; H2: Jacob 5:1-6; A2: Arnos 6:8 till slutet. 

11 O2 1677: Jes 3:8-9; H2 1677: Ps 38 fr. v. 16; A2 1677: Ps 80:4-8. 
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När det gällde böndags texterna fick alltså kyrkan en allt mindre roll att spela 

efter Karl XI:s tillträde, vilket ju stämmer överens med utvecklingen i stort. Det är 

dock värt att notera att kansliet fäste så stor vikt vid böndagstexterna att det var 

berett att ingripa om texterna inte ansågs tillräckligt bra. Som tidigare nämnts ökade 

de vädjande böndagstexterna med krigets inträde, och de lovprisande texterna mins

kade i antal.12 Så mycket som en tredjedel av texterna berörde en krigs tematik, och 

räknar man bara krigsåren 1676-1679 rör det sig om 46 %/3 Utmärkande för dessa 

texter är att de mycket lätt kunde kopplas till den aktuella situationen. Flera av dem 

handlade om Israels fientliga grannfolk, och analogin till Danmark låg säkerligen 

nära till hands. Här kan det räcka med ett par exempel. I en text profeterade Jesaja 

om assyriernas undergång: "Detta är deras lön som oss röva, och deras arvedel som 

taga oss vårt ifrån".14 I en annan böndags text förutspådde Habakuk att kaldéerna 

skulle invadera landet på grund av människornas synder.15 Ett sista intressant exem

pel är en beskrivning av hur Samuels offer och bön gjorde att Herren hindrade 

filistéerna från att inta Israel.16 Den krigiska gammaltestamentliga historien använ

des som predikomaterial i mycket större omfattning under skånska kriget än den 

hade gjort under Karl X Gustavs krig. Det förefaller sannolikt att kungens, rådets 

och kansliets ökade inflytande hade betydelse härvidlag. 

Under de tre krigsåren firades nio tacksägelsedagar, det vill säga i genomsnitt 

tre om året. Dessa blev viktiga propagandatillfällen, då människorna inte bara fick 

anledning att tacka Gud, utan också fick information om hur det gick i kriget. Alla 

tacksägelsedagstexter utom en trycktes, och hur firandet organiserades är lätt att 

följa i Riksregistraturet och rådets registratur. Initiativet kom från fältkansliet, men 

själva texten tycks ibland ha skrivits hos rådet.17 Så var till exempel fallet med 

tacksägelsetexten för segern vid Halmstad, vilken skrevs av sekreteraren Nils 

Gyldenstolpe.181 ett brev till rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie beskrev 

denne hur han gått tillväga när han skrev texten: 

Det sättet, som tillförne både uti förra så väl som Hans Högsal. Kungl. Maj:ts tid över 
sådana särdeles händelser och lyckliga krigsanslag är vordet brukat, bliver också uti 

12 Se kapitel 3. Vädjande texter 25 %, lovprisande texter 12 %. 

13 Krigstematik 33 %, 22 texter under åren 1676-1679 = 46 %. 

14 O3 1678:Jes 17:12-14. 

15 H4 1678: Hab 1:12. 

16 O2 1679: i Sam 7:6-9. 
17 Detta gäller exempelvis tacksägelsen för Halmstad, se Almquist, s. 171, liksom tacksägelsen 

för Kristianopel och Karlshamn. RA, RR, vol. 322, 28 mars 1677, f°l- 2^9; v°l- 332>26 mars 1677, 

fol. 203. 
r8 Almquist, s. 171. 
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detta formuläret efterföljt, och vad själva berättelsen av aktionen angår, så bliva allenast 
de förnämste och tänkvärdaste omständigheter uppräknade.19 

Gyldenstolpe insåg alltså själv att han följde en genre. Tacksägelsetexterna från 

skånska kriget följde också huvudsakligen samma mönster som de under Karl X 

Gustavs krig, men processen tycks ha formaliserats. Flera av tacksägelsetexterna 

inleddes med liknande ord: "Såsom den allsvåldige Guden", "Såsom Gud den allra-

högste", "Guds den allrahögstes stora nådeverk bör man inte förtiga".20 Avslutning

arna på tacksägelsetexterna var sig dock lika: efter uppläsningen av beskrivningen 

av slaget och antalet döda och tillfångatagna och erövrade troféer uppmanades 

församlingen att be för fortsatt framgång och för fred. Samtliga texter avslutades 

med uppmaningen att sjunga "O Gud vi love dig". En skillnad är dock att tre av 

tacksägelsedagarna firades separerade från söndagsgudstjänsten på egna dagar och 

med särskilt utvalda predikotexter. De påminde till sin form alltså om böndagar. 

Haquin Spegel, som följde Karl XI i fält, fick i uppdrag att välja texterna till tack

sägelsedagen för slaget på Rügen 1678, och det förefaller troligt att han också varit 

inblandad i valet av de andra texterna.21 

Jag har tidigare framhållit att tacksägelsedagarna hade en dubbel funktion: de 

var ett sätt att både tacka Gud och bedriva krigspropaganda. Denna tolkning får 

också stöd i materialet från skånska kriget. Beträffande firandet av tacksägelsedag 

för slaget vid Halmstad skrev rådet till kungen att detta glada budskap skulle spri

das bland undersåtarna för att "trösta och glädja" dem, men också för att alla skulle 

ägna sig åt att tacka för Guds bistånd i slaget.22 

Under skånska kriget offentliggjordes också framgångar på ett mycket konkret 

sätt. Danskarna hade erövrat Helsingborg under sommaren 1676, och deras första 

åtgärd hade då varit att hissa en dannebrog med måtten 17 gånger 7 meter på slot

tet.23 Den 30 december lyckades svenskarna återerövra staden, och en tacksägelse

dag firades den 14 januari 1677 i Stockholm. I tacksägelsetexten beskrevs hur dans

karna fått kvarlämna "den stora röda fanan som konungen av Danmark till härs-

kapstecken av sundet have låtit på slottet upprätta".24 Denna tolkning av fanans 

19 Citerat av Almquist, s. 171. 
20 "Såsom den allsvåldige Guden": Tacksägelsen för Halmstad; "Såsom Gud den allrahögste": 

Tacksägelserna för Lund, Bohus befriande, Malmös befriande; "Guds den allrahögstes stora 
nådeverk": Tacksägelse för Helsingborg. Se appendix, punkt 17,18,19, 21 och 24. 

21 Brev till Haquin Spegel om utväljande av texter: RA, RR, vol. 334,14 januari 1678, fol. 75. 
22 RA, RR, vol. 328, 26 augusti 1676, fol. 186. 
23 Se t.ex. kungens brev till rådet i RA, RR, vol. 325,13 juli 1676, fol. 575; Erik Osvalds (red.), 

Spelet om Skåne (Malmö 1993), s. 37. 
24 Tacksägelse för Helsingborg. Se appendix, punkt 19. 
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funktion är väl knappast orimlig, men svenskarna var inte sena att vända på greppet. 

Fanorna skickades från fältkansliet upp till Stockholm, där de sattes upp på Tre 

Kronor "på det denna härliga fröjden må bliva dess allmännare", som rådet ut

tryckte saken.25 Den viktigaste fanan vid detta tillfälle lär ha varit den försmädliga 

dannebrogen.26 Efter slaget vid Halmstad lät rådet fyra kompanier knektar föra de 

erövrade fanorna genom Stockholm till Tre Kronor och skjuta dubbel svensk lösen. 

Så småningom hängdes fanorna i Storkyrkan.27 På detta sätt blev kyrkorummet en 

plats där de svenska framgångarna manifesterades inte bara i ord utan också i bild. 

Medierna var alltså desamma, och budskapen var sig också huvudsakligen lika. 

Liksom under Karl X Gustavs krig var böndagsplakaten ganska vaga och ospecifika 

när det gällde kriget - ja, faktiskt ännu vagare än tidigare. Människans synd och 

kravet på bön och botgöring var liksom tidigare böndagarnas huvudtema. Men tre 

skillnader är tydliga. Karl XI distanserade sig från undersåtarna på ett annat sätt än 

Karl X Gustav gjort - han talade om "eder" synd, men nästan aldrig om sin egen, 

förutom under krigets allra sista år. I böndagsplakaten under skånska kriget intog 

de fattiga en viktig plats, liksom indirekt beskyllningarna mot de högfärdiga, få

fänga och giriga. De senares synder utpekades som en orsak till att Gud hemsökte 

landet med syndastraff, vilket också kunde tolkas som kritik av förmyndar

regeringen och högadeln. Den sista, och mest intressanta, förändringen är att mot

gångarna inte förtegs, utan att plakaten snarare utvecklade sig till eländesskildringar, 

även efter militära framgångar. Sannolikt berodde detta på krigets närhet som både 

innebar att farorna de facto var större för rikets invånare och att fler personer 

kunde få information om hur det gick i kriget. 

Trots att ständerna på höstriksdagen 1660 förbjudit inkallandet av provins

möten hölls sådana även under detta krig. Landshövdingarna och fogdarna spelade 

också en stor roll i olika lokala förhandlingar om extraordinarie utlagor. En mer 

utförlig redogörelse för en sådan förhandling i Dalarna återfinns i kapitel 11. I det 

följande kommer fokus att ligga på de olika argument som användes för att få un

dersåtarna att bidra till kriget. 

25 RA, RR, vol. 322,10 januari 1677, fol. 281; 13 januari 1677, fol. 282. 
26 Fanan finns idag på Armémuseum i Stockholm. Se Arne Danielsson, "1676 års dannebrog 

på kärnan i Hälsingborg", i MeddelandenfrånArmémuseum, vol. XXIX (1968). 
27 RA, RR, vol. 325, 24 augusti 1676, fol. 736; vol. 328, 2 september 1676, fol. 253. 
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Den direkta propagandans budskap 

Ni har syndat, nu är det krig 

I den långsiktiga propagandan förklarades krigen med utgångspunkt i människor

nas synder och fiendernas ondska, och dessa budskap var viktiga beståndsdelar 

också i den direkta propagandan. I text efter text talades om de synder som nu lett 

fram till kriget, och det betonades också att den enda vägen till fred var bot och 

bättring.2811675 års böndagsplakat beskrevs krigslågan som omringade landet, och 

undersåtarna uppmanades att rannsaka sig själva: "Gå till edert eget hjärta och rann

saka därefter, hur många synder ni begångit, dem ni än aldrig bekänt, hur många ni 

bekänt, och dock aldrig begråtit, hur många ni begråtit, men likväl aldrig övergivit 

have".29 Både i detta och det påföljande böndagsplakatet användes ett konsekvent 

ni-tilltal. 11676 års böndagsplakat betonade kungen att han för sin del inte försum

mat att ordna böndagar och förmana folket - skulden låg hos befolkningen. Enligt 

böndagsplakatet firade människorna inte gudstjänsten på allvar, de var högfärdiga 

och fåfänga och tänkte bara på sig själva. Kungens eget avstånd till synden tydlig

gjordes i meningen: "Det är i sanning högeligen till beklaga, och kan av oss icke utan 

misshag och ängslan ihågkommas, att största delen av eder synes så vida vara av-

vikna ifrån det förbund, som ni med Gud gjort och ingått have".30 Här framstod 

Karl XI nästan som en Mose som talade från sitt berg till den syndiga skocken. I den 

bön som på statens initiativ lästes i kyrkorna med anledning av kriget sades också 

att det var befolkningens synd som orsakat krigstillståndet.31 Också i böndagstex

terna fanns ett fokus på människornas synd; samtliga texter på den andra böndagen 

1676 handlade exempelvis om att Gud inte lyssnade på människorna på grund av 

deras synder.32 

Befolkningens synd var alltså det främsta skälet till kriget, men enligt propa

gandan var det inte det enda. Trots att undersåtarna betraktades som skyldiga på ett 

metafysiskt plan betonades att Sverige var oskyldigt på ett politiskt plan. Sverige 

28 Böndagsplakaten 1675-03-29; 1676-03-15; 1677-02-24; 1678-03-16; 1679-02-18; RA, RR, 
vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697; Munthenius, s. 168; En böön uti krijgztijder (KB, F1700 Teol. 
Liturg. Off. Böner); Allmenneligbönförchristenhetenes och thetta rijketz wällfärd[u. o. ca 1675-1678}; 
Vppå dhen stoormäcktigste konungz och herres wägnar aff Swerige, etc. [Stockholm 1676}, 1676-07-
22. 

29 Böndagsplakatet 1675-03-29. 
30 Böndagsplakatet 1676-03-15. 
3 1  SRPI,  5 augusti 1675, s. 282. En diskussion om böneformulär, antagligen med anledning av 

trolldomsprocesserna, fördes också 1 september 1674, s. 17. Se: RA, RR, vol. 319, 12 augusti 
1675, fol. 229. Bönen trycktes: En böön uti krijgztijder (KB, F1700 Teol. Liturg. Off. Böner). 

32 Jes 59:1-16; Ords 1 fr. v. 22; Hes 18 fr. v. 29. 
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hade blivit indraget i krig utan egen förskyllan.33 Denna tolkning kan givetvis disku

teras med utgångspunkt i de faktiska omständigheterna; kriget var ju en logisk 

förlängning av förmyndarregeringens allianspolitik. Den anknöt emellertid väl till 

tanken att fienden var evigt ond. I flera propagandatexter underströks att det danska 

anfallet var "orättfärdigt" och "okristligt".34 Två av de mer flagranta ordvalen kan 

här tjäna som exempel. I propositionen till 1678 års riksdag beskrevs den danske fien

den med följande ord: "Så orättvist nu denne fienden till vapen emot Kungl. Maj:t 

gripit haver, så häftigt haver han visat sitt hat med härjande, mord och brännande".35 

Kungen uttryckte också sin förtröstan till Gud: "så drager Kungl. Maj:t likväl till Gud 

den visse tillförsikten, att han genom ett och annat medel målet för de illviljandes 

ondska skall veta förtrycka".36 De onda fienderna skildrades också i andra samman

hang. I ett öppet brev till invånarna i Närke, där dessa uppmanades att gå man ur huse 

mot fienden, berättades om "vår fiende konungen i Danmark vilken sig utan skäl och 

orsak oss och riket haver påträngt, och med härjande och brännande emot allt bruk av 

kristliga potentater på många orter Sveriges gränser fördärvat och ödelagt".37 

Skildrandet av danskarnas beteende under kriget underbyggde också idén om fien

den som ond, blodtörstig och med ett "hatiskt uppsåt".381 tacksägelse texterna an

vändes också ord som "tyrannisk" och "övervåld", med anledning av danskarnas 

framfart.39 I böndagsplakaten påpekades ett par gånger fiendens ovilja till fred.4° 

Men trots att kriget fördes inom landet, med stor blodspillan till följd, var det 

inte fiendens övervåld som fick det största utrymmet. Istället var det ett annat drag, 

som återkom i nästan alla tacksägelsetexter: fiendens stolthet och övermod. Det 

33 Een korthuus-böön dageligh tilatbediai thennakrijgztijd[u. o. 1675}. Men, påpekas det i tack
sägelsetexten för Helsingborgs erövrande, Gud straffar dem som för krig utan orsak, och 
störtar "deras välde". Tacksägelsedag för Helsingborgs erövrande, se appendix, punkt 19. Det 
danska anfallet och det rigorösa svenska försvaret kommenterades också i instruktionerna till 
kommissarierna på provinsmötena 1676: RA, Riksdagsacta, R4839, Rådets instruktion för 
möteskommissarierna 1676. 

34 Betonande av att det är den danske kungen som är anfallare: RA, RR, vol. 331,15 novem
ber 1677, fol. 493, öppet brev till allmogen uti Dalarna; vol. 326, 10 september 1676, fol. 74, 
"konfirmation över de villkor som landshövdingen Duvall haver allmogen i Dalarna om emot 
det beviljade utskottet". 

35 SRAP12, s. 317,323. 
36 SRAP12, s. 317,323. 
37 RA, RR, vol. 331, 6 december 1677, fol. 761, närkiska allmogen befallning att de gå man ur 

huse till gränsen. 
38 RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar. 
39 Tyrannisk: tacksägelse för slaget vid Halmstad (se appendix, punkt 17), tacksägelse för 

slaget vid Lund (se appendix, punkt 18). Övervåld: tacksägelsedag för Rügen (se appendix, 
punkt 23). 

40 Böndagsplakaten 1678-03-16; 1679-02-18. 
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talades om kungens och rikets "högmodige fiende", fiendens "stolta hätskhet" och 

att man skulle be till Gud som "störtar de högmodigas anslag".41 Fiendens högmod 

och inbilskhet illustrerades dessutom vid ett par tillfällen. I tacksägelsen för upp

hävandet av Malmös belägring beskrevs att det dagen efter att danskarna försökt 

storma staden anlände en stor mängd fartyg för att hämta bytet, vilka fick vända till

baka med oförrättat ärende. Den allsmäktige hade varit på Kungl. Maj:ts sida och 

dämpat fiendens högmod.421 tacksägelsetexten för Kristianstads erövrande påpe

kades att fienden kom för att undsätta fästningen, men att detta minsann inte varit 

så lätt som han inbillat sig.43 

Människans synd och fiendens ondska hängde ju egentligen samman enligt den 

kristna synen på kriget, men i både den långsiktiga och den direkta propagandan var 

de ändå ofta separerade. Det var som att de onda bibliska fienderna fått ett eget liv 

och tog plats i propagandan i sin egen rätt. De beskrevs med ett gammaltestament

ligt språkbruk, men var ändå påtagligt världsliga. 

Det fanns ju också en annan förklaring till krigets början, nämligen det svenska 

infallet i Brandenburg. Även om fokus låg på synd och onda fiender när kriget skulle 

förklaras, fanns det tillfällen då statens företrädare också var tvungna att beröra 

andra orsaker. Att det var alliansen med Frankrike som lett fram till kriget med 

Nederländerna blev ständerna vid riksdagen 1675 snabbt på det klara med. Rådet 

gjorde visserligen i propositionen sitt bästa för att visa att man hela tiden eftersträ

vat fred, och hävdade att trupperna inte placerats i Brandenburg med avsikt att 

söka krig, utan bara för att med "moderation" få kurfursten att dra sig tillbaka.44 

Detta hade dock enligt propositionen inte haft önskad effekt, utan kurfursten hade 

"anfallit" de svenska trupperna.45 Rådet tillstod dock att fredspolitiken inte riktigt 

nått åstundat resultat.46 

Ständerna var emellertid inte alls beredda att godta denna verklighets

beskrivning, utan ställde upprörda frågor om hur det kunde komma sig att rege

ringen ignorerat föregående riksdags fredsrekommendationer.47 Stämningen blev 

inte bättre när man under pågående riksdag fick kännedom om Danmarks krigsför-

41 Citat ett: tacksägelsetext för slaget vid Lund, Dhen ganska härlige och tänkwärdige seger (se 
appendix, punkt 18). Citat två och tre: Tacksägelsetext för Christianopel och Carlshamn (se 
appendix, punkt 20). Se också Riksdagsacta, R4839, mötet i Linköping, adelns propositions
svar. 

42 Tacksägelse för Malmös belägrings upphävande. Se appendix, punkt 21. 
43 Tacksägelse för återerövrandet av Kristianstad. Se appendix, punkt 25. 
44 SRAP12, s. 157-158. 
45 SRAP12, s. 157-158; Grauers, s. 20. 
4 6  SRAPI2,  s.159. 
47 Grauers, s. 23. 
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klaring. Frågan behandlades på nytt under riksdagen 1678, men blev aldrig en del av 

den propaganda som spreds till befolkningen genom predikstolarna.48 Inför större 

delen av undersåtarna förklarades kriget alltså med utgångspunkt i deras egna syn

der och fiendernas ondska. 

11675 års böndagsplakat gjordes också ett försök att skylla kriget på förmyndar

regeringen, men det gjordes i så vaga termer att det är tveksamt om budskapet gick 

fram. Texten var en i böndagsplakatsammanhang klassisk uppmaning till befolk

ningen att ångra sig innan det blev för sent. Problemet, enligt plakatet, var att 

undersåtarna trots alla varningstecken från Gud framhärdade i sin synd. Ja, vissa till 

och med eftersträvade krig och smittsamma sjukdomar 

som därigenom kunde förmoda sig bättre rum och tillfälle, att främja sin arghet, och sin 
fördömliga åtrå till världens höghet och rikedomar förnöja. Dessa är i sina lustar så 
blinda och oförvägna, såsom hade de gjort förbund med döden och fördärvet, att de på 
dem icke drabba kunde.49 

De som åsyftas är alltså invånarna - inte fienderna. Men vilka kunde egentligen 

vinna på krig? Såvitt jag kan bedöma endast adeln och krigsbefälet. Denna kritik 

verkar faktiskt rikta sig till en än mer specifik grupp, nämligen förmyndarrege

ringen, som ju gått i förbund med Frankrike och därmed riskerat freden. Karakte

ristiken av de personer som är ute efter rikedomar stämmer ju också överens med 

den kritik som riktades mot förmyndarregeringen på riksdagen. Att dessa ordalag 

användes i böndagsplakatet samma år som förmyndarregeringen anklagades för 

misshushållning var knappast en slump. 

Ni har en god regent 

I den långsiktiga propagandan framställdes kungen som beskyddare, och detta ac

centuerades i den direkta propagandan. Allmogen i Närke meddelades vilka för

svarsåtgärder kungen ämnade vidta "såsom vi till försvar av vårt utav Gud oss anför

trodde rike gott och nödigt funnit hava".5° I flera av de texter som lästes upp för 

undersåtarna beskrevs också hur kungen själv deltog i striden och föregick med gott 

exempel.51 Som under tidigare år var riksdagen ett tillfälle då kungens duglighet 

som både krigsherre och fredsförhandlare framhävdes. 11678 års proposition beto-

48 SRAP12, s.320. 
49 Böndagsplakatet 1675-03-29. 
50 RA, RR, vol. 331, 6 december 1677, fol. 761, till närkiska allmogen. 
51 RA, Riksdagsacta, R4839, Mötet i Södertälje augusti 1676, protokollsfragment 3; RA, RR, 

vol. 331,15 november 1677, fol. 493, öppet brev till allmogen uti Dalarna; 6 december 1677, fol. 
761, till närkiska allmogen; RA, Riksdagsacta, R4839, Mötena i Uppsala och Nyköping, 
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nades att kungen gjort allt för att förstärka rikets försvar och inte sparat sin egen 

person i striden, men störst utrymme tog redogörelsen för de olika fredsförhand

lingar som kungen initierat. I texten är det uppenbart att det är regenten som bär 

ansvar för rikets försvar, och uppräkningen är tänkt som ett bevis för att han sköter sin 

uppgift.52 Adeln i Linköping visade i sitt propositionssvar från 1676 att de tillgodo

gjort sig informationen om kungens ansträngningar för att beskydda befolkningen: 

Såsom Hans Kong. Maj:t vår allranådigaste konung och herre, utav dess allranådigste 
försorg om alla sina trogna undersåtars och ständers välfärd intet allenast i egen person 
de svåra travailler {arbetsuppgifter] vid dessa bekymmersamma krigen sig av särdeles 
begåvat hjältemod åtagit, utan ock så i rådande fast olyckliga tider, oaktat vad besvär 
Hans Kungl. Maj:t tillstöta kan, sig inte tröttsamt vara låter, alla medel och vägar vid 
handen att giva som till vårt k. fäderneslands konservation tjänar...53 

Även rådsherrarna framställde sig själva som goda exempel när de lovade stora bi

drag till krigets utförande.54 

I tacksägelsetexterna stod kungen alltid i centrum om han själv deltagit vid det 

beskrivna tillfället, men annars tillskrevs äran det befäl som varit på plats (till skill

nad från i skildringarna av Karl X Gustavs krig). I tacksägelseskriften om Malmös 

belägrings upphävande var det till exempel den tappre och försiktige fältmarskalken 

Fersen som fick allt beröm, tillsammans med de redliga officerarna och soldaterna. 

Kanske spelar det in att Fersen avled strax efter händelsen.55 I redogörelsen för 

slaget vid Landskrona beskrevs hur kungen själv inspekterade trupperna och ma

nade dem till tappert fäktande. I själva slaget fick också soldaterna nytt mod när de 

fick höra att kungen drivit tillbaka fiendens vänsterflygel. Slaget sammanfattades 

med orden: 

Utav vilket allt vår allernådigste konungs och herres högstprislige försiktighet, heroiske 
manlighet, och om oss samtliga dess älsklige tropliktige undersåtar, samt rikets värn och 
försvar, särdeles höga konungsliga huldhet och omvårdnad vi med all underdånighet 
have till att erkänna och vördad6 

Också i redogörelsen för Kristianstads befriande berömdes "Hans Kungl. Maj:ts 

oförliklige försiktig- och vaksamhet".571 många av texterna underströks också att 

februari 1677, instruktion för Bengt Horn; Såsom dhen alzwoldige Guden {...} {u. o. o. å.] [Stock
holm 1676]', Dhen ganska härlige och tänkwärdige seger [.. J[u. o. o. å.}. 

52 SRAP12, s. 316-323. 
53 RA, Riksdagsacta, R4839, Mötet i Linköping, adelns propositionssvar. 
54 WijeffterskreffneK. Maytz. och Swerigesrijkesrådh [...] {Stockholm 1676}; RA, Riksdagsacta, 

R4839, Rådets instruktion för möteskommissarierna 1676. 
55 Tacksägelse för upphävandet av belägringen av Malmö. Se appendix, punkt 21. 
56 Tacksägelse för slaget vid Landskrona. Se appendix, punkt 22. 
57 Tacksägelse för återerövrandet av Kristianstad. Se appendix, punkt 25. 
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Karl XI förde ett rättfärdigt krig, till exempel med orden "vår allernådigste konungs 

och herres rättmätige vapen".58 Men soldaternas tapperhet och manliga mod fram

hävdes också vid flera tillfällen.59 

Kungen framställdes alltså som en krigshjälte, men också som en fredsälskare. 

Som tidigare påpekats fungerade både böndagsplakat och riksdagspropositioner 

som ett slags verksamhetsberättelser, där regentens stora kompetens framhävdes. 

Detta gäller också i hög grad för skånska kriget, där både kungens eget modiga 

deltagande i landets försvar och hans fredstrevare var återkommande teman. 

Ofta följdes beskrivningen av kungens stora insatser för fäderneslandet av på

pekanden om undersåtarnas plikt att ställa upp.ö° Kungen uppfyllde ju sin del av 

avtalet - nu var det undersåtarnas tur. 

Nu är tid för skatter och utskrivningar 

Att Sverige var anfallet av Danmark var ju inte någon propagandistisk konstruk

tion, utan ett högst påtagligt problem. Kustförsvaret hade brutit ihop och fienden 

stod mitt i landet. Det gällde nu att få undersåtarna med sig, och syftet med det hela 

uttrycktes mycket tydligt i ett brev från rådet till biskoparna: 

Varför ock till förekommande av gemene man icke må alldeles låta modet med sådant 
tillståndets beskaffenhet falla, utan animeras som redlige och trogne svenske dannemän 
och undersåtar komma Hans Kungl. Maj:t vår allernådigste konung och herre samt 
fäderneslandet [...] till understöd och hjälp på det de och vi alla genom Guds nåd och 
välsignelse må åter snart erhålla den önskliga freden.61 

I idealfallet hade det ju räckt med att berätta för undersåtarna att riket var anfallet 

och hänvisa till deras plikt mot kung och fädernesland, men ofta krävdes andra 

argument också. I instruktionerna till förhandlarna hänvisades ibland till dessas 

"dexteritet" (skicklighet) eller deras förmåga att välja de "motiver" som passade 

tiden bäst, men ibland angavs de argument som skulle användas.62 Utöver hänvis-

58 Tacksägelse för upphävandet av belägringen av Bohus fästning. Se appendix, punkt 24. 
59 Tacksägelse för seger på Rügen. Se appendix, punkt 23. 
60 Se t.ex. RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar; vol. 331, fol. 493,15 

november, öppet brev till dalallmogen; 6 december 1677, fol. 761, till närkiska allmogen. 
61 RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar. 
62 Ibid. De skulle "med behöriga motiver, expressioner och ordformer förmana allmogen till 

trohet och lydnad". Se också RA, RR, vol. 331,15 november 1677, fol. 495, till landsh. Duvall 
ang. dalkarlarnas tröghet till att göra inbrott uti Jämtland att där angripa fienden: "Varjämte ni 
ock brukandes varder de persuasioner som ni tjänliga finner och eder vanliga zele och 
dexteritet till att befrämja vår tjänst". 
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ningar till undersåtarnas plikter gentemot kungen och fäderneslandet användes 

också beskrivningar av faran och löften om framtida belöningar i förhandlingarna. 

Dessutom hänvisade man ofta till förfädernas exempel och ställde liksom tidigare 

olika landsändar mot varandra. Vanligtvis förekom dessa argument tillsammans, 

även om jag här har valt att separera dem. Allmogen i Dalarna uppmanades till 

exempel att agera med "sina förfäders berömlige exempel för ögonen" och av "en 

underdånig trohet emot sin nådige konung samt en rättsinnig skyldig kärlek till sitt 

fädernesland".63 

Undersåtarnas trohetsplikt till kung och fädernesland var ett argument som 

ständigt upprepades.64 Landshövdingarna fick sommaren 1675 i uppgift att tala med 

allmogen "på sätt och vis som vederbör om deras plikt och trohet emot oss och 

fäderneslandet".6511676 års böndagsplakat talades också om plikten att främja det 

allmänna bästa "som ledamöter i en kropp".66 Prästerna förmanades också att efter 

sin egen trohetsplikt förmana allmogen att uppfylla plikterna mot överheten.67 Men 

ibland framhävdes också att ständerna fullgjort sina plikter. I propositionen som 

lades fram vid riksdagen 1678 påtalades flera gånger att ständerna visat sig villiga att 

bidra med det som gynnade fäderneslandets välfärd.08 Jag har under min period bara 

funnit ett enda exempel på att statens företrädare hänvisade till undersåtarnas ed i 

"det gamla Sverige", men desto fler från Skåne, vilket jag återkommer till i nästa 

kapitel.69 Landshövding Duvall sade sig vid ett tillfälle förmoda att allmogen i 

Dalarna inte skulle försöka smita undan, eftersom de "här till medelst sin trohetsed 

är förbundne". Han tillade dock också att "Kungl. Maj.ts och fäderneslandets tjänst 

där igenom befordras".70 

Att undersåtarna verkligen hade en plikt att bistå kungen framgick ju av den ed 

de svurit, och var dessutom en hörnsten i den lutherska läran. Men påfallande ofta 

hänvisades också under skånska kriget till plikterna mot fäderneslandet och hur 

63 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 24 september 1677. 
64 Se t.ex. RA, RR, vol. 327,29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar; vol. 336,3 juni 1678, fol. 

410, plakat för allmogen i Västergötland; vol. 331, 15 november 1677, fol. 493, öppet brev till 
allmogen uti Dalarna; 6 december 1677, fol. 761, till närkiska allmogen. 

65 RA, RR, vol. 318,12 juni 1675, fol. 467. Enligt landshövdingen Duvall var det också precis 
vad han gjorde: ULA, KL, LK, Ala, vol. 7,13 juli 1675. 

66 Böndagsplakatet 1676-03-15. 
67 RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, till samtliga biskopar. 
68 SRAP12, s. 316-318. 
69 Om eden som argument under Gustav Vasa och hans söner: Harnesk, s. 62-65. 
70 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 24 september 1677, Patent om allmogens upprättande. De ut

valda knektarna skulle "taga sin marsch inåt Jämtland och genom Guds bistånd tillse att 
kunna driva fienden nu ut, att han icke till vintern finge bliva där liggandes, då han så mycket 
lättare hade att gå hit över och göra oss skada". 
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man borde bete sig som "svensk".71 Gunner Lind har hävdat att den patriotiska 

retoriken avtog i Danmark när krigen i närområdet blev färre, och kanske ökade 

den patriotiska retoriken under skånska kriget för att det fördes inom landet.721 

propagandan under stora nordiska kriget framhävdes mannamod, enighet och reli

giös och samhällelig frihet som typiskt svenska drag.73 Under min undersöknings

period var den samhälleliga enigheten ett återkommande drag i den långsiktiga 

propagandan, men i mobiliseringsfasen hänvisades nästan uteslutande till det 

svenska mannamodet. Landshövdingarna skulle exempelvis 1675 uppmana underså

tarna att hjälpa till som frimodiga svenskar, och samma uppdrag fick biskoparna 

1676.74 Enligt rådets öppna brev till de välbeställda i samhället var det enda som 

kunde rädda den kritiska situationen, förutom Guds bistånd, att samtliga "Sveriges 

trogna inbyggare" efter både förfäders och medbröders exempel hjälpte till.75 De 

svenska soldaterna kunde här framställas som föredömen. I tacksägelsetexten med 

anledning av slaget vid Halmstad påtalades den "medfödde svenska huldhet, trohet, 

och tapperhet för deras höglovligaste konung, som var redlig svensk man i gemen 

vid detta slaget haver bevisat".7 I en av relationerna som kom ut efter slaget kom

menterades att armén "uti bara national manskap bestod".77 

Under riksdagen 1678 motiverades Sveriges anfall med att man försvarade den 

westfaliska freden, och detta motiverades i sin tur med att freden betalats "så dyrt 

och med så många människors och ibland de många redliga och tappra svenska 

mäns blod".78 Relationen till det förflutna och de tappra förfäderna levandegjordes i 

högsta grad under skånska kriget.79 Kommissarierna vid 1676 års provinsmöten in

struerades att föra ständerna till sinnes: 

71 För ett antal hänvisningar till det kära fäderneslandet, se RA, Riksdagsacta, R4839, Rå
dets instruktion för möteskommissarierna 1676. Se också 1678 års proposition i SRAP12, s. 

315-323. 
72 Gunner Lind, "Gamle patrioter. Om kaerlighed til faedrelandet i 1600-tallets Danmark", i 

Hansjeppesen (red.), Sefart, politik, identitet. Tilegnet Ole Feldbak (Köpenhamn 1996), s. 113-115. 
73 Nordin, s. 432. 
74 RA, RR, vol. 318,12 juni 1675, fol. 467, till åtskilliga landshövdingar att disponera allmogen 

till värn emot fientligt anfall; vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar. 
75 Wijeffterskreffne K. Maytz. och Sweriges rijkes rädh [...] [Stockholm 1677}. 
76 Tacksägelsedag för slaget vid Halmstad. Se appendix, punkt 17. 
77 Pertinent relation [...] [u. o. o. L]. 
78 SRAP 12, s. 320. 
79 Hänvisningar till förfäderna: RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar; 

vol. 326, 10 september 1676, fol. 74, till allmogen i Dalarna; Riksdagsacta, R4839, Rådets 
instruktion för möteskommissarierna 1676; Mötena i Uppsala och Nyköping februari 1677, 
instruktion för Bengt Horn; Wij effterskreffne K. Maytz. och Sweriges rijkes rädh {...] [Stockholm 
1677]; ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 24 september 1677, patent om allmogens upprättande. 
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vad skymf och nesa det för hela vår nation vara skulle, om vi som tillförne genom våra 
förfäders manliga bedrifter hos alle våra grannar, så för hela Europa varit redoutables 
[fruktade], skulle nu när fienden hos oss står ̂ >å behörigt motstånd uti vårt eget land fela 
låta, och riket honom lika som till rov lämna. ° 

I instruktionen till mötena året därpå betonades också att ständerna skulle uppma

nas att tänka på "Hans Kungl. Maj:ts och fäderneslandets välstånd" och "nationens 

heder".81 En av befallningsmännen i Kopparbergs län instruerades att använda alla 

argument som kunde ha någon effekt när han förhandlade med bönderna om att de 

skulle utse män som kunde slåss mot fienden. Han skulle tala om plikten mot kung 

och fädernesland, men också om förfädernas exempel. Genom att ställa upp kunde 

dalkarlarna se till att "deras förfäders förvärvade beröm, ej igenom deras barns och 

efterkommandes blödighet skulle komma uti förgätenhet och alldeles bliva ut

plånat utan med deras tapperhet bevarat och förökat".821 ett annat brev till dalkar

larna uttryckte kungen sin belåtenhet med att de ville "uti deras förfäders fotspår 

träda och oss emot även densamma fienden nu hjälpa, emot vilken uti konung Gus

tav den förstes tid och flere gånger de så tappra gärningar förrättat hava".83 Det 

gällde alltså att vara modig som förfäderna varit. Undersåtarna uppmanades också 

1679 att ställa upp och inkvartera soldater med argumentet att det var en "hög 

riksangelägenhet".84 

Under skånska kriget sattes i någon mening själva definitionen av "svensk" på 

prov. De skånska undersåtarna hade bara varit svenska i drygt femton år, och många 

av dem valde att ge sitt stöd till danskarna. I den propaganda som riktade sig till alla 

Sveriges undersåtar visade sig staten också vacklande. Tacksägelsetexten med an

ledning av slaget vid Halmstad framställde skånelandskapen som integrerade delar 

av riket i och med att det berättades att kungen av Danmark fört sina okristliga och 

orättrådiga vapen "nästan mitt uti Sveriges rike belägne, landskap, städer och or

ter". Att se sina "trogna och älskliga undersåtar" plågas på detta sätt hade enligt 

texten upprört kungen, som ju använde allt sitt kungliga engagemang för att trygga 

undersåtarnas säkerhet och välfärd.85 Att dessa älskade undersåtar i ganska hög grad 

gav sitt stöd åt den danske kungen talade man av naturliga skäl ganska tyst om, men 

80 RA, Riksdagsacta, R4839, Rådets instruktion för möteskommissarierna 1676. Redou-
table = fruktansvärd, skräckingivande. 

81 RA, Riksdagsacta, R4839, Mötena i Uppsala och Nyköping, februari 1677, instruktion för 
Bengt Horn. 

82 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 15 oktober 1677, till befallningsmannen Gustav Giliuson att 
övertala allmogen till roteringen och till att gå utom gränsen mot fienden. 

83 RA, RR, vol. 326,10 september 1676, fol. 74, till allmogen i Dalarna. 
84 RA, Riksdagsacta, R4840, Mötet i Alingsås, Kungl. Maj:ts proposition. 
85 Såsom dhenalzwoldige Gliden [...] [Stockholm 1676]. 
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man förteg det inte helt. Ingen av tacksägelsetexterna beskrev skåningarnas otro

het med någon utförlighet, men några upplysningar gavs ändå. I tacksägelsen för 

återerövrandet av fästningarna Kristianopel och Karlshamn påstods till exempel 

att man nu skulle kunna skydda området från de snapphanar och det trolösa folk 

som plågat landet.86 I tacksägelsetexten om Malmö berättades att allmogen försett 

fienden med faskiner (risknippen) för att fylla vallgravarna inför stormandet av 

fästningen - något som ju knappast tyder på trohet.87 Fokus låg framförallt på den 

danske kungens tyranniska härjande. När Helsingborgs fästning återerövrades be

tonades att den nu kommit under sin "rätta överhet".88 Att de nya landskapen ännu 

inte sågs som svenska framgår av 1679 års böndagsplakat, där det hävdades att man 

hade orsak att tacka Gud för att fienderna visserligen tagit flera av kungens länder, 

men inte kommit längre än till landets gränser: 

Och ehuruväl alla utav eder haver måst känna tyngden av detta svåra kriget, så haver 
likväl den högstes hjälpsamma hand fiendernas makt i så måtto velat beskränka, att de 
icke have förmått deras välde efter deras förehavande utvidga, utan på rikets gränser 
måst stanna, så att ni uti själva riket och många andra orter vistandes, have haft till att 
hugna eder över fred och säkerhet innan om edra hus och boningar.89 

Detta är en verklighetsbeskrivning som invånarna i Skåne, Blekinge, Halland och 

Bohuslän säkerligen hade invänt mot. Uppenbarligen ansågs det här opportunt att 

skilja mellan "själva riket" och de erövrade provinserna, trots att man i andra sam

manhang gärna framförde den historiska rätt man hade till dessa landskap.90 

När extra utlagor begärdes av undersåtarna betonades att dessa resurser skulle 

användas för deras eget bästa. I instruktionen 1677 påpekades till exempel att utskriv

ningarna lände till undersåtarnas egen "nytta och säkerhet".91 Som tidigare framhäv

des också de hotande farorna. I sitt öppna brev skrev rådet att det nu fanns risk för 

att fienden tänkte attackera Stockholm.9211677 års instruktion till provinsmötena 

varnades för att om inte ständerna hjälpte till så skulle fienden kunna ta överhanden 

i landet, vilket skulle leda till att bördorna garanterat blev tyngre.93 För allmogen i 

Västergötland klargjordes också att dess egen "konservation och välfärd" var bero-

86 Tacksägelse för Kristianopel och Karlshamn. Se appendix, punkt 20. 
87 Tacksägelse för upphävandet av belägringen av Malmö. Se appendix, punkt 21. 
88 Tacksägelse för Helsingborg. Se appendix, punkt 19. 
89 Böndagsplakatet 1679-02-18. 
90 Se kapitel 10. 
91 RA, Riksdagsacta, R4839, Mötena i Uppsala och Nyköping, februari 1677, instruktion för 

Bengt Horn. 
92 Wij effterskreffne K. Maytz. och Sweriges rijkes rådh [...] [Stockholm 1677]. 
93 RA, Riksdagsacta, R4839, Mötena i Uppsala och Nyköping, februari 1677, instruktion för 

Bengt Horn. 
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ende av att fienden blev angripen.94 Allra tydligast uttrycktes kanske hoten i de 

olika breven till allmogen i Dalarna. I ett öppet brev från kungen sades att fienden 

måste hindras innan han kom längre in i landet "och eder därpå alldeles fördärva, 

och hela landet alla hus och ägor hos eder igenom mord och brand platt ödelägga".95 

Landshövdingen Duvall uppmanade bönderna att ställa upp eftersom "deras hust

rurs och barns välstånd och hela timliga välfärd och säkerhet där under beror".96 

Statsmaktens företrädare utlovade också belöningar till dem som visade sig 

trogna och lydiga, men de höll sig mestadels på ett ganska abstrakt plan. Underså

tarna kunde vänta sig "beröm", eller att kungen skulle komma ihåg dem senare.971 

brevet till biskoparna sades dock uttryckligen att undersåtarna skulle bli lisade se

nare, om de hjälpte till nu.98 

Liksom under de tidigare åren spelade staten också ut olika landsändar mot 

varandra. Detta gjordes med argumentet att man eftersträvade rättvisa, men 

jämförelseobjekten var alltid de som varit beredda att bidra mest.99 I brevet till 

landshövdingarna sommaren 1675 redogjordes för vad undersåtarna i norra Sverige 

redan accepterat, och detta skulle användas som påtryckningsmedel i förhandling

arna med de övriga.100 I brevet till närkingarna förmodades i sedvanlig ordning att 

de inte ville vara sämre än smålänningarna, och vid mötet i Alingsås användes samma 

typ av argument för att få ständerna att gå med på inkvarteringar.101 

Mobiliseringen var sig alltså lik i jämförelse med Karl X Gustavs krig: provins

möten, landshövdingar, fogdar och präster spelade viktiga roller, och plikten mot 

kung och fädernesland och de hotande farorna var de viktigaste argumenten. Men 

det räckte inte att mobilisera befolkningen vid krigets början, utan undersåtarna 

behövde hela tiden påminnas om de hotande farorna och uppmuntras till att göra 

motstånd. Med anledning av de inledande motgångarna skrev rådet till biskoparna 

94 RA, RR, vol. 336, 3 juni 1678, fol. 410, plakat för allmogen i Västergötland. 
95 RA, RR, vol. 331,15 november 1677, fol. 493, öppet brev till allmogen uti Dalarna. 
96 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,24 september 1677, patent om allmogens upprättande. Zachris 

Unoson uppmanades att använda samma argument i sina förhandlingar med allmogen: ULA, 
KL, LK, Ala, vol. 8, 25 september 1677. 

97 RA, RR, vol. 331, 15 november 1677, fol. 493, öppet brev till allmogen uti Dalarna; RA, 
Riksdagsacta, R4839, Dublettsamlingen, Kungl. Majt:s proposition till Södertälje; Mötet i 
Södertälje augusti 1676, protokollsfragment 3. 

98 RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar. 
99 Kungl. Maj:ts avsikt är att uppnå likhet: RA, Riksdagsacta, R4839, Mötena i Uppsala och 

Nyköping, februari 1677, instruktion för Bengt Horn. 
100 RA, RR, vol. 318,12 juni 1675, f°l- 4^7-
101 RA, RR, vol. 331, 6 december 1677, f°l- 761, till närkiska allmogen; RA, Riksdagsacta, 

R4840, Mötet i Alingsås, Kungl. Maj:ts proposition. 
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den 29 juli 1676 för att se till att prästerskapet uppmuntrade allmogen i den svåra 

situationen. Brevet inleddes med konstaterandet att Gud på grund av folkets syn

ders skull tillåtit fienden Danmark att anfalla landet, och att fienden dessvärre nått 

"en tämlig framgång".102 Sådant brukade, enligt rådet, förorsaka skräck och klen-

modighet hos allmogen, dels på grund av faran för fientligt intrång, dels på grund av 

den tunga bördan som allt genomresande krigsfolk medförde. Rådet sade sig förlita 

sig på att alla enskilda präster i enlighet med sin plikt förmanade folket till lydnad 

mot överheten, men ville ändå komma med en påminnelse i dessa kristider. Det 

gällde att se till att allmogen inte alldeles tappade modet, utan tvärtom fick mod att 

som trogna svenska undersåtar hjälpa kungen i försvaret av landet så att man med 

Guds hjälp kunde få fred. Detta skulle de göra med "behöriga motiver, expressioner 

och ordformer" - retorikens betydelse avslöjas här.103 Denna uppgift, att både lugna 

och uppmuntra bönderna och förehålla dem deras lydnadsplikt, togs på allvar i 

Uppsala och Strängnäs stift. Prästerna fick ta del av rådets instruktioner och upp

manades av sina biskopar att följa dem.104 

Det var alltså tänkt att prästerna skulle höja krigsmoralen från predikstolen, 

och i detta sammanhang spelade uppmuntrande information en avgörande roll. 

Selektiv informationsspridning 

I likhet med Karl X Gustavs krig var informationsspridningen av avsevärd bety

delse för att hålla folket på gott humör. Under skånska kriget handlade det om att 

sprida positiva nyheter, men också att försöka dementera de illavarslande rykten 

som snabbt spred sig bland befolkningen. Vad fick befolkningen veta om detta krig, 

som fördes på betydligt närmare håll än vad det föregående hade gjort? 

Inledningen på skånska kriget blev allt annat än positiv för Sveriges del, och 

detta krävde avvägningar när det gällde informationsspridningen. Stora förhopp

ningar hade knutits till flottan: om Sverige lyckades dominera krigföringen till havs 

102 RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar. 
103 RA, RR, vol. 327, 29 juli 1676, fol. 697, till samtliga biskopar. 
104 ULA, SD, Ala, vol. 8, 2 augusti 1676; ULA, UpD, Ala, vol. 8, 2 augusti 1676: "Ankom och 

upplästes höglovliga. Kungl. Senatens R. Råds på Kungl. Maj:ts vägnar brev av innehåll det 
prästerskapet i stiftet må få befallning att på det flitigaste förmana och råda var sina åhörare 
till huldhet emot Patriam och Regem och manlighet emot rikets fiender de danske som nu 
inom gränserna äro. R: Här om skrives på behörigt sätt ut till alla Praepositos med det första". 
Tyvärr finns en lucka i Västerås protokoll under denna period, Västerås domkapitel, Ala, vol. 
15 och 16. 
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skulle det avsevärt begränsa danskarnas möjligheter. Denna plan kom dock att 

skändligen misslyckas. 1675 hade flottan gått ut sent och tvingats hem med oförrät

tat ärende när vintern närmade sig, och 1676 blev misslyckandet än större. Det 

första mötet mellan den danska och den svenska flottan ägde rum i närheten av 

Bornholm den 25 och 26 maj. Danskarna väntade på förstärkning från Nederlän

derna och svenskarna var numerärt överlägsna. Sammandrabbningen slutade oav

gjort och den danska flottan återvände till Köpenhamn.105 Från svenskt håll tolka

des dock händelsen mer positivt, och brev utgick till rådet och landshövdingarna 

om den svenska framgången.106 Trots att man uppenbarligen var medveten om att 

slaget inte varit någon succé - att man inte förstört fiende flottan fullständigt skylldes 

på några sjöofficerares feghet - framställdes ändå sammandrabbningen som en fram

gång, och firande av tacksägelse beordrades. Enligt ett brev till rådet kunde man 

glädja sig åt att flottan knappt skadats, utan var i skick att "gå ånyo till slaget".107 

Vid Oland, den 1 juni 1676, kom också den svenska flottan till ett nytt slag, men 

knappast på det sätt man hoppats. Riksamiralen Lorentz Creutz som befann sig på 

Kronan - ett av samtidens största fartyg - beordrade en ödesdiger vändning av 

fartyget när kanonportarna var öppna. Fartyget krängde över, en lunta hamnade i 

krutförrådet och fartyget exploderade och sjönk. 750 man, däribland Creutz, följde 

med i djupet. Skeppet Svärdet stacks i brand av fienden och sjönk även det. Den 

svenska flottan hade alltså förlorat sina två största skepp och sina två främsta amira

ler, och dessutom gick skeppen Neptunus och Järnvågen och de små fartygen Ekor

ren, Gripen, Sjöhästen och Enhorn förlorade.108 Flottan skingrades och delar av 

den förföljdes av danskarna ända till Stockholms skärgård. Till råga på allt gick 

skeppet Äpplet vid detta tillfälle på grund vid Dalarö.109 Sammanlagt hade den 

svenska flottan förlorat 372 dyrbara kanoner och 2 000 man.110 Konsekvenserna av 

detta skulle snart bli uppenbara: ett par veckor senare kunde danskarna med hjälp 

av sin flotta landstiga i Skåne, och de svenska trupperna i Tyskland var fortfarande 

avskurna från förstärkningar från moderlandet. 

105 Gunnar Grandin, "Slaget den 26 maj", i Regalskeppet Kronan (Höganäs 1985), s. 126; Rystad 
(2001), s. 71. 

106 RA, RR, vol. 325,29 maj 1676, fol. 178, till Hans G. Mörner och Harald Stake; 30 maj 1676, 
fol. 183, till rådet. 

107 RA, RR, vol. 325, 29 maj 1676, fol. 178, till Hans G. Mörner och Harald Stake. 
108 Ingvar Sjöblom, "Öland 1676", i Lars Ericson, Martin Hårdstedt, Per Iko, Ingvar Sjöblom 

och Gunnar Åselius, Svenska slagfält (Stockholm 2003), s. 218; Rystad, s. 72. Zettersten anger 
att ca 800 man drunknade. Axel Zettersten, Svenska flottans historia åren 1635-1680 (Norrtälje 
1903), s. 479. 

109 Zettersten, s. 482. 
110 Askgaard (1983), s. 253 och not 16 på s. 261. 
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I sin dagbok beskrev Haquin Spegel hur danskarna firade tacksägelsedag för 

slaget vid Oland den 18 juni: 

Om söndagen lät kungen i Danmark till att kungöra sin victoire till sjöss kanonera utav 
Köpenhamns vallar, kastell och flottan uti tre fulla timar, ty så är den fåfängliga ostenta
tion [skryt], som sker för människor, mycket större och vidlyftigare än den skyldiga 
tacksägelse, som borde ske för Gud.111 

Det är intressant att notera att även en kyrkans man som Spegel ansåg att tack

sägelsedagarna kunde fylla utomreligiösa funktioner. Det som var utslag för gud-

fruktighet i Sverige tolkades som skryt om det ägde rum på den danska sidan. 

Inte förrän den 13 juni skrev Karl XI till rådet om "olyckan som flottan hänt är", 

antagligen för att han visste att rådsherrarna nåtts av nyheten via andra vägar.112 Han 

sade sig vara nöjd med att rådet ställt in den förestående tacksägelsedagen för fram

gångarna till sjöss, det var bättre att vänta med tacksägelse tills Guds vrede vänt. 

Men det var inte bara rådet som snabbt fått vetskap om nederlaget. Slaget hade 

stått nära fastlandet och olycksbådande rykten spreds också bland allmogen. 

Det var av detta skäl som rådet skrev ett brev till alla landshövdingar, guvernörer, 

generalguvernörer, biskopar och superintendenter den 15 juni. Rådsherrarna skrev 

att de fått veta att rykten gick över hela landet om att flottans skada var så stor att 

den inte skulle kunna repareras, vilket lett till "stor fruktan och konsternation".113 

Därför ville nu rådet, på kungens befallning, redogöra för hur sjöslaget egentligen 

gått till. Mottagarnas uppgift var att på bästa sätt sprida dessa nyheter till under

såtarna så att de inte bara skulle "uppmuntras till gott hopp och mod igen" utan 

också inse att de hade anledning att tacka Gud som inte helt velat förinta dem trots 

deras stora synder, utan till och med givit dem smak av seger.114 Först uppehöll sig 

rådet vid sammandrabbningen den 25-26 maj, och förföljandet av fienden, något 

som framställdes som en framgång och Guds nåd. Därefter beskrevs slaget vid 

Öland. Här redogjorde rådet först för de danska favörerna: nya friska holländska 

111 Hakvin Spegel, Hakvin Spegels dagbok, Sune Hildebrand (utg.) (Stockholm 1923), 18 juni 
1676, s. 18. Enligt Alexander Hummerhjelms dagbok så var det erövrandet av Stade som fira
des. Alexander Hummerhjelm, "Alexander Hummerhjelms dagbok", i Samuel Loenbom (utg.), 
Anecdoter om namnkunniga och märkwärdiga swenska män. Första bandet (Stockholm 1770 och 
1771), 18 juni 1676. 

112 RA, RR, vol. 325,13 juni 1676, fol. 307, till rådet. 
113 RA, RR, vol. 327, fol. 453, till alla landshövdingar och biskopar. Citatet lyder: "Såsom vi 

förnummit hava, att hela landet och allmogen en stor fruktan och konsternation överkommen 
är av de rykten och berättelser, som utspridda är om den förlust och nederlag, som Kungl. 
Maj:ts och rikets skeppsflotta skall hava lidit, varandes dess skada så stor och farlig gjord, lika 
som vare ej mer någon ersättning". 

114 RA, RR, vol. 327,15 juni 1676, fol. 453, till alla landshövdingar och biskopar. 
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skepp hade anslutit sig till den danska flottan, och danskarna hade fördel av vinden. 

Därefter redogjordes för de svenska motgångarna: när amiralsskeppet Kronan för

sökt lägga om för att vinna vind på fiendens bekostnad hade den gjort en för snäv 

vändning, elden hade kommit lös och skeppet hade exploderat innan det hunnit ge 

sig in i strid. Skeppet Svärdet hade också förolyckats, och därmed hade flottan mist 

sina båda amiraler (som föregått med tappert exempel) och därför retirerat. Så långt 

var allting riktigt, men därefter ägnades brevet åt att tona ned förlustens betydelse. 

Det sades att de flesta skeppen hade ankommit till Dalarö eller någon av de andra 

hamnarna och var i så gott skick att de snart kunde gå till sjöss igen. Rådet medgav 

visserligen att två av de mindre skeppen saknades, men förmodade att de hade 

räddat sig in till någon hamn. Slutsatserna som drogs av detta var att skadan var 

beklaglig, men dräglig, och att fiendens vinst inte var så stor. Danskarna hade ju inte 

fått några fartyg (förutom möjligen de två som saknades, vilket man dock inte 

trodde). Det fanns alltså ingen anledning att bli modfälld, utan nu skulle alla Sveriges 

undersåtar be till Gud om bistånd och "fatta resolution att kraftigt och enhälligt 

göra våra fiender motstånd" genom att bidra med medel till rikets försvar "såsom 

trogna och rättskaffens patrioter"."5 

Fallet slaget vid Öland visar att nederlag inte alltid förtegs, eftersom det fanns 

tillfällen när man inte kunde sopa dem under mattan. Kungen och rådet gjorde i juni 

1676 bedömningen att ryktesspridningen om nederlaget var demoraliserande och 

att den alltså måste bemötas på något sätt. Uppdraget gick både till kyrkan och till 

länsorganisationen. Det är intressant att notera att inga direkta osanningar använ

des, utan snarare underdrifter och förtiganden. För det första lades stor tonvikt vid 

striderna 25-26 maj, som ju egentligen inte var någon svensk seger. För det andra 

försökte man i brevet normalisera och avdramatisera händelserna. Flottans reträtt 

beskrevs som ett rationellt beslut och inte som en desperat flykt. Verklighetens 

kaos hade försvunnit, liksom det danska förföljandet. Att förlora just de största 

skeppen Kronan och Svärdet var ju i sig en katastrof, men skildrades här i ganska 

neutrala och knapphändiga ordalag. De två saknade skeppen nämndes inte vid 

namn, men antagligen var det Neptunus och Järnvågen som åsyftades. De benämn

des som små skepp, vilket de var i förhållande till Kronan, men likväl hade de besätt

ningar om cirka 200 man. Förhoppningen att de skulle återfinnas i någon hamn 

stämde inte heller, men det är svårt att bedöma om rådet vid denna tidpunkt kände 

till att de erövrats. De mindre fartygen omnämndes inte alls och inte heller Äpplets 

snöpliga förlisning. Den sistnämnda bör dock rådet ha känt till med tanke på att 

den inträffat tio dagar tidigare vid Dalarö. Den största desinformationen handlade 

115 RA, RR, vol. 327,15 juni 1676, fol. 453, till alla landshövdingar och biskopar. 

244 
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dock om flottans skick, och danskarnas vinst. Trots att detta skrevs i juni månad 

lyckades flottan inte samla ihop sig för att segla ut igen under resten av året. Dans

karna och holländarna hade vunnit en stor seger, och följderna skulle bli ödesdigra. 

Vägen låg nu öppen för danska anfall från havet mot det svenska fastlandet, och det 

var just detta som svenskarna skulle förhindras att tro. Budskapet som skulle spri

das av landshövdingar, biskopar och deras underordnade var att nederlaget inte var 

så stort, att flottan snart skulle segla igen och att det var alla rättsinniga patrioters 

plikt att hjälpa till att försvara landet. Det fanns ingen anledning att ge tappt och 

kapitulera. Att detta budskap verkligen spreds runtom i landet finns det många 

belägg för."6 

De svenska motgångarna fortsatte. Efter slaget vid Öland var den svenska flot

tan satt ur spel för resten av året, och efter en avledningsmanöver i Ystad kunde en 

dansk här på omkring 14 000 man i slutet av juni i lugn och ro landstiga i Råå, söder 

om Helsingborg."7 Den svenska styrka om 6 000 man som var spridd på några olika 

platser i Skåne var för liten för att bjuda danskarna motstånd, och Karl XI drog 

tillbaka sin huvudstyrka mot Kristianstad för att invänta förstärkningar.118 Mot slu

tet av sommaren hade danskarna erövrat alla fästningar utom Malmö."9 Dessutom 

kom dåliga nyheter från de tyska provinserna: Stade kapitulerade sommaren 1676. 

Den enda positiva nyheten var att Stettin stod emot belägringsstyrkorna.120 Under 

sensommaren 1676 kom så äntligen den första svenska framgången i och med slaget 

vid Halmstad den 17 augusti, och detta föranledde en tacksägelsedag. Utöver tack

sägelsetexten sammanställdes också en utförligare relation som sändes till lands

hövdingarna för att "delas omkring uti landsorterna".121 

Läget var ändå fortsatt dystert. Den svenska armén hade nu fått förstärkning, 

men de svenska soldaterna blev färre för var dag i jakten på den danska armén och 

ett bra tillfälle till fältslag. Danskarna behärskade i stort sett tillgången på mat och 

foder, och i de svenska provisoriskt byggda lägren rådde svält och sjukdom. Valet 

116 Se ULA, SD, Ala, vol. 8, 26 juni 1676. Det är tyvärr en lucka i Västerås protokoll från 10 
maj 1676 till 5 september 1679: Västerås domkapitel, Ala, vol. 15 och 16. Brevet finns dock 
bevarat i Arboga stadsförsamlings arkiv: ULA, Församlingar, Arboga stadsförsamling, J, vol. 3, 
13 juli 1676. Se också: ULA, UpD, Ala, vol. 8, 21 juni 1676.1 Kopparbergs registratur från 1676 
är det en lucka fram till oktober: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8. 

117 Poul T. Cohrt, "Landgången ved Rå", i Finn Askgaard och Arne Stade (red.), Kampen om 
Skåne (Köpenhamn 1983). 

118 Isacson, s. 16. 
119 Knud Fabricius, Skaanes övergång fra Danmark til Sverige, vol. 3 (Köpenhamn 1952), s. 30. 
120 Ebbe Gyllenstierna, "Kampen i Tyskland", i Finn Askgaard och Arne Stade (red.), Kam

pen om Skåne (Köpenhamn 1983), s. 275. 
121 RA, RR, vol. 322, 26 augusti 1676, fol. 172. 
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stod mellan att ge upp Skåne och tåga tillbaka till Småland för att få mat och förhind

ra att resten av armén dog bort, eller anfalla och hoppas på vinst och bättre 

provianteringsmöjligheter.122 Mot alla odds blev slaget vid Lund den 4 december då 

ungefär 8 000 svenska soldater stod mot 13 000 danska en svensk framgång, men 

priset var högt. Mellan 8 000 och 9 000 soldater stupade, varav ungefär två tredje

delar var danska.123 Det dröjde in i januari innan tacksägelsedagen firades runt om i 

riket.124 Det finns märkligt nog två tacksägelse texter om Lund, och det är svårt att 

veta vilken som användes. Den ena börjar som många andra med orden Såsom Gudh 

dhen aldrahögste och den andra med orden Dhen ganska härlige och tänkwärdige seger.125 

Texterna är mycket lika varandra till sitt upplägg. Här och var överensstämmer de 

ordagrant, vilket tyder på att de haft samma förlaga. Den sistnämnda texten är dock 

något mer detaljerad och har ett större fokus på Karl XI. Trots att slaget var ett av 

de blodigaste i Sveriges historia sades inget om förlusterna på någondera sidan. 

Förvånansvärt är också att Karl XI, framförallt i den förstnämnda texten, spelar en 

så liten roll. Senare skildringar av slaget har ofta helt och hållet tagit sin utgångs

punkt i kungens person. Efter beskrivningarna om slaget följde de sedvanliga 

uppräkningarna av troféer och uppmaningar till befolkningen att be för fred. 

I Dhen ganska härlige och tänkwärdige seger tog kungen mer plats. Här erkändes 

också att slaget kostat Hans Kungl. Maj:t många "tappra" krigsbefäl och soldater 

som alla samtligen, med en särdeles manlighet av Gud hava stärkte varit, till att förfäkta 
deras och alles vår allernådigste konungs och herres rättfärdiga sak, och hela vårt käre 
fäderneslands välfärd och trygghet.121 

Manlighet används här som synonym för tapperhet, vilket var ganska vanligt. Mod 

sågs som manligt, medan feghet var kvinnligt kodad.127 

Tacksägelsen för Lund firades på en helt egen dag - en onsdag - och tre predik

ningar hölls med utgångspunkt i utvalda texter från Psaltaren. Genom att läsa tex

terna kan man ana hur predikningarna lades upp: i ottesången vädjades till Gud att 

han skulle hjälpa församlingen undan det stundande fördärvet och de unga lejonen. 

122 Carl Eric Almgren, "Svensk strategi och krigsledning", i Finn Askgaard och Arne Stade 
(red.), Kampen om Skåne (Köpenhamn 1983), s. 140-141. 

123 Stade (1983), s. 194-247. 
124 RA, RR, vol. 326, 10 december 1676, fol. 469. I ett dokument i RA, Acta Ecclesiastica, 

vol. 95, anges att den firades den 17 januari: Texter på tacksägelsedagen år 1677 d. 17 januari för 
victorien vid Lund. 

125 Såsom Gudh then aldrahögste [...] [u. o. o. å.}; Dhen ganska härlige och tänkwärdige seger [...] 
[u. o. o. å.}. Se appendix, punkt 18. 

126 Dhen ganska härlige och tänkwärdige seger [...] [u. o. o. å}. 
127 Grundberg, s. 127-130. 
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Om han gjorde det skulle han lovprisas bland många människor. I högmässan visa

des att Gud givit sitt bistånd: "Den mig hjälper ifrån mina fiender och upphöjer mig 

ifrån dem som sätta sig emot mig, Du hjälper mig ifrån de vrånga".128 På den sista 

gudstjänsten predikades en psaltarpsalm "till tacksägelse för räddning ur stor 

fara".129 I denna bibeltext säger Israel att det inte klarat sig utan Guds bistånd. Utan 

Gud hade Israel gått under, men han har inte givit sitt folk till "rov åt deras tän

der".130 Denna sistnämnda formulering återkommer också i flera av tacksägelse

texterna från skånska kriget. 

Under 1677 firades ytterligare tre tacksägelsedagar. I mars firades Kristianopels 

och Karlshamns återerövrande, i juli att danskarna hävt sin belägring av Malmö och 

i augusti slaget i Landskrona. Året därpå firades en tacksägelsedag för seger på 

Rügen i januari och två tacksägelsedagar i augusti, den ena för att den danska beläg

ringen av Bohus fästning upphört och den andra för återerövrandet av Kristianstad. 

Utmärkande för propagandan under skånska kriget är att motgångarna inte 

helt förtegs. 11677 års böndagsplakat frossade man närmast i elände, trots den sista 

tidens framgångar. Böndagsplakatet inleddes med konstaterandet att tiden när

made sig att efter förfädernas exempel fira böndagar för att blidka Guds vrede över 

synderna: 

Ty rikets fastaste murar haver han kullslagit, ity han dess starke ut- och inrikes fästningar 
haver givit fienden i våld, de skönaste och kostbaraste skepp av rikets flotta försänkt i 
havens djup, och en stor del av Sveriges krigshär dräpt och ödelagt, och in uti själva riket 
haver så mycket bekymmer, svårheter, fara och olägenhet yppat, att var och en själv 
bättre lär komma den ihåg, än vi det samma förmå här med uppräkna, helst emedan uti 
framlidne sommar snart så många olyckor, och mest emot all mänsklig förmodan, oss 
hava drabbat.131 

Detta har enligt plakatet varit så mycket värre eftersom Guds vrede uppenbarligen 

berodde på befolkningens synder. Undersåtarna fick också viss information om 

Sveriges framgångar. Det berättades att Gud trätt in på Sveriges sida och givit två 

härliga segrar, och därmed tvingat fienden att fly hem till sitt rike. Det senaste på

ståendet var inte helt sant; kungen av Danmark hade visserligen lämnat Skåne, men 

hans trupper var kvar. Det påstods inte heller i böndagsplakatet att faran var över. 

Situationen liknades vid att man räddat sig från stormen upp på en klippa, men inte 

in i den säkra hamnen.132 

128 Ps 18 fr. v 47. 
r2t) Psi24. 
130 PS124. 
131 Böndagsplakatet 1677-02-24. 
132 Böndagsplakatet 1677-02-24. 
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1678 års böndagsplakat inleddes också på ett pessimistiskt sätt med en beskriv

ning av hur striderna under det gångna året rasat till både vatten och land "och mer 

än en pärla utur vår krona bortryckt".133 Enligt plakatet berodde motgångarna på att 

människorna bad av sedvana och inte med det allvar som situationen krävde.134 Det 

var alltså så att Gud å ena sidan med sina välgärningar ville locka till bättring och å 

andra sidan hotade med fullständig undergång. Bättring anbefalldes. 1679 års 

böndagsplakat inleddes med nya suckanden över de svåra synderna som gjorde att 

Gud inte ville sluta risa landet.135 De senaste årens motgångar beskrevs i målande 

färger: åtskilliga orter och städer hade ödelagts och en icke obetydlig del av kungens 

länder hade fallit i fiendens händer. Men trots att motgångarna alltså betonades i 

böndagsplakaten fick undersåtarna i själva verket veta mycket lite om dem. Det 

sades inte vilka orter som fallit i fiendens händer, eller när eller hur. 

Genom de relativt frekventa tacksägelsedagarna fick invånarna information 

om kriget, men denna var i vanlig ordning ytterst selektiv. De tacksägelsedagar som 

firades med anledning av återerövrandet av Helsingborg och Kristianstad avslöjade 

ju att dessa städer varit i danskarnas händer, men det var inget som befolkningen 

fått någon information om tidigare. Danska framgångar talades det tyst om. De 

danska segrarna vid sjöslagen vid Mön och Köge bukt förbigicks i Sverige med 

tigande.136 Informationen begränsades också vanligen till det som hände i när

området. Under hösten 1677 flyttade danskarna sin huvudstyrka till Rügen, och 

därmed flyttades också krigsskådeplatsen. Förutom det danska landstigandet på 

Rügen gav också Stettin upp efter en långvarig belägring hösten 1677.137 De danska 

styrkorna besegrades dock i januari 1678 och Rügen var åter i svenska händer. I den 

svenska propagandan hade det ditintills varit tyst om motgångarna i Tyskland, men 

denna framgång högtidlighölls desto mer. Segern firades på en egen dag och Haquin 

Spegel fick i uppgift att välja predikotexter.138 

Senare samma år tvingades dock svenskarna lämna Rügen igen. Dessutom eröv

rades Stralsund och Greifswald av brandenburgarna, vilket innebar att hela Pom

mern nu hade gått förlorat.139 Denna information spreds dock inte till undersåtarna. 

133 Böndagsplakatet 1678-03-16. 
134 Böndagsplakatet 1678-03-16. 
135 Böndagsplakatet 1679-02-18. 
136 Finn Askgaard, "Kampen till sos", i Finn Askgaard och Arne Stade (red.). Kampen om 

Skåne (Köpenhamn 1983b), s. 255-266. 
137 Gyllenstierna, s. 276. 
138 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 334, 14 januari 1678, fol. 31; vol. 339, 

23 januari 1678, fol. 36 och 38. Brev till Haquin Spegel om utväljande av texter: vol. 334, 
14 januari 1678, fol. 75. Texten finns inte tryckt, men återfinns i: vol. 339,23 januari 1678, fol. 38. 

139 Gyllenstierna, s. 277-278. 
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Under skånska kriget utkom vid sidan av tacksägelsetexterna också en rad rela

tioner om krigshändelserna, och vid åtminstone två tillfällen sändes de till landshöv

dingarna för vidare spridning. Efter slaget vid Landskrona sammanställdes en rela

tion i fältkansliet som rådet fick i uppgift att trycka "så att en och annan vid dess svåre 

tider därav må consoleras" och dessutom uppmuntras till bön och till att hjälpa kungen 

med krigsbördan.140 Målgruppen är inte klar, men syftet framgår tydligt. 

En genomgång av de åtta relationerna och en jämförelse med tacksägelsetexter

na har visat att skillnaderna mellan dessa dokumenttyper är relativt små.141 Den 

mest påtagliga olikheten är faktiskt omfånget - relationerna var som regel längre 

och mer detaljerade. Ofta innehöll de en mer utförlig beskrivning av stridshandling

arna och fler namn på exempelvis tillfångatagna befäl. Faktauppgifterna var i stort 

sett desamma och texterna verkar vara skrivna med utgångspunkt i samma mall. De 

skilde sig inte heller åt språkligt, vilket man kanske hade kunnat vänta sig om de 

hade vänt sig till olika målgrupper. Dessutom var det religiösa perspektivet tydligt 

även i relationerna. De avslutades ofta med en uppmaning att tacka Gud för segern 

och be om vidare framgång. Däremot saknades för det mesta förhoppningen om en 

snar fred. 

I likhet med Karl X Gustavs krig var alltså informationsspridningen under skåns

ka kriget selektiv. Negativa nyheter förtegs dock inte alltid. Rådet medgav i ett brev 

till alla undersåtar att slaget vid Oland hade avlöpt till svensk nackdel, och i 

böndagsplakaten beskrevs gärna motgångarna. Vad beträffar striderna i de nord

tyska provinserna och till sjöss var det dock tyst. När det gäller de mer närliggande 

krigsskådeplatserna fanns hela tiden risken för ryktesspridning bland undersåtarna, 

och det bör ha ökat kungens och rådets vilja att sprida sin egen version. De mer 

avlägsna krigsplatserna kunde lättare förbigås med tystnad. Ett skäl till att man i 

högre grad kunde framhäva motgångar var dock att detta var ett försvarskrig, där de 

negativa konsekvenserna inte kunde skyllas på kungen. Denne lade ju också ned viss 

energi på att visa att kriget berodde på undersåtarna - både på gemene man och på 

140 RA, RR, vol. 330, 23 juli 1677, fol. 677. Relationen är införd den 14 juli (alltså när slaget 
stod), fol. 611. 

141 Relationer från skånska kriget: Lund: Pertinent relation [...] [u. o. o. å.} (samma text åtföljd 
av förteckningar över troféer, sårade och döda finns också tryckt av Wankijf under titeln 
Relation om dhen härlige victorie [...] (Stockholm 1676)); den andra relationen heter: Relation och 
continuation [...} [u. o. 1676}; Halmstad: Relation, om thetsom wedh Halmstadh förelupit [...] [u. o. 
1676]; Malmö: Relation huru belägringen för Malmö [...] [Malmö 1677}; Landskrona: Relation om 
dhen emellan Kongl May.tz til Swerige och konungen iDannemarck [...] [u. o. o. å.] {1677]; Bohus 
fästning: Kort och vthförligrelation omBohuuslyckeligevndsättiande [...] [u. o. 1678]; Relation, huru-
ledes belägringen för Bohuus [...] [u. o. o. å.}; Rügen: Relation om dhen träffningh och battaile [...] 
[u. o. o. å.]. 
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förmyndarregeringen. Som tidigare påtalats kunde också rädsla verka mobili

serande, men samtidigt var det ju viktigt att den inte slog över i defaitism, något 

som ju rådet understundom befarade. 

Att förklara freden igen 

Under våren 1679 slöts fred med Tysk-romerska riket, och på hösten avslutades 

även kriget med Danmark. Båda tilldragelserna firades med varsin tacksägelsedag.142 

Freden förklarades som vanligt genom Guds ingripande. Det var Gud som ändat 

krigen genom sin "särdeles skickelse" och freden var både nöjaktig och reputerlig.143 

Eller som det hette i brevet till rådet: Freden var sådan att den "all förmodan ock 

mänsklig förmåga övergår"/44 Att freden till stor del berodde på den högst 

mänsklige Ludvig XIV nämndes inte med ett ord. I Danmark var man betydligt 

mindre nöjd, och i Helgeandskyrkan i Köpenhamn talade prästen om "den skidne 

og skammelige fred".145 

På tacksägelsedagen för freden med Danmark hölls predikningar med utgångs

punkt i tre gammaltestamentliga texter som handlade om Guds makt och förmåga 

att stifta fred. Gud beskrevs som den som hörde bön och som "vår starkhet".146 

Efter de senaste årens motgångar hyllades nu Gud igen utifrån föreställningen att 

det fanns ett förbund mellan honom och Sverige.147 

Till tacksägelsedagen trycktes också en särskild bön, som handlade om Guds 

beskydd och om kungen. Synderna erkändes på vederbörligt sätt och det tackades 

för freden och för beskyddet i farligheterna. Särskild tacksamhet uttrycktes för att 

Gud varit med Karl XI i striden. "Du haver lärt hans hand, att strida, och hans arm, 

att spänna bågen, din högra hand stärkte honom, ty hans hjärta hoppades på dig".148 

142 Tysk-romerska riket: RA, RR, vol. 341,3 maj 1679, fol. 358; vol. 345,14 maj 1679. Danmark: 
RA, RR, vol. 343, 27 oktober, fol. 641. Se också: vol. 344, 8 november, fol. 19; vol. 345, 
12 november 1679, fol. 577. 

143 RA, RR, vol. 343,27 oktober 1679, fol. 641, till samtliga landshövdingar. 
144 RA, RR, vol. 344, 8 november 1679, fol. 19. 
145 Fabricius, s. 182. 
146 Ps 46, fr. v 9; Ps 28 fr. v. 6; Jes 12. 
147 RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95, Texter på tacksägelsedagen när Gud hade givit freden: 

"Ottesången Ps 46 från vers 9 till endan, Högmessan Ps 28 från vers 6 till endan, Aftonsången 
hela Esaia [tolkad av mig som Jesaja} 12 Capitel". 

148 Tacksejelses-böön för then hugneliga och högt åstnndade slutne fridh [...] [u. o. o. å.]. Biskopen i 
Linköping uppmanade prästerna att använda den: Venerando clero dioceseos lincopensis (Linkö
ping 1679). 



9 • KRIGSPROPAGANDA UNDER SKÅNSKA KRIGET 

Parallellen till Davids psaltarsånger är här tydlig. Kriget var slut, tusentals soldater 

hade stupat, men den enda soldat som nämndes var kungen - och givetvis den 

gudomlige härföraren Sebaot. 

Efter den efterlängtade freden, som ju dessutom varit överhövan fördelaktig, 

skulle man ha kunnat vänta sig lite optimism och glädje i 1680 års böndagsplakat.149 

Böndagarna var också tänkta att kunna fungera som tacksägelsedagar. Böndags

plakatet handlade emellertid om befolkningens synder i vanlig ordning. Enligt tex

ten hade Gud på grund av synderna under de föregående åren uppväckt många 

mäktiga fiender mot riket, vilket lett till att många människor dödats och utarmats. 

Alla skulle därför rannsaka sig själva och tänka på de synder och laster som orsakat 

detta. Enligt plakatet hade Gud straffat för att skilja människorna från deras villfa

relse, men inte från honom, och han hade bistått med flera segrar när nöden som 

varit som störst. Han hade vänt krigsförfattningarna till fredstankar, och förkunnat 

det glada budet om freden. 

Det underströks nogsamt att ingen skulle tro att detta nådeverk hade något 

med den egna fromheten att göra, för människans rättfärdighet stank inför Gud. 

Om människorna lät sig sövas av den bedrägliga säkerheten kunde Gud sända nya 

krig. Kriget bevisade människornas synder, men freden bevisade inte deras from

het. Bot och bättring var således en ganska otacksam uppgift. 

Hoten var lika levande som alltid, och ingen glädje eller trygghet fanns i sikte. 

Karl XI ansåg det vara säkrast att anordna fyra böndagar även detta år.150 Man gick 

återigen in i en fredsperiod, men hoten var fortfarande användbara i statens propa

ganda. 

Slutsatser 

Skånska kriget skilde sig från flera av Karl X Gustavs krig genom att vara ett för

svarskrig, även om det delvis var förmyndarregeringens inträde i Brandenburg som 

varit den utlösande faktorn. Det finns också en del skillnader när det gäller propa

gandan som bedrevs under de olika regenterna, men det som framförallt bör fram

hållas är kontinuiteten. Samma medier användes för att sprida propagandan, och 

budskapen var sig huvudsakligen lika. 

149 Böndagsplakatet 1680-02-10. 
150 Glädjen märktes däremot i årets böndagstexter som i hög grad behandlade Herrens 

godhet. Herrens barmhärtighet: A2 1680: Hos 11:7-9; H3 1680: Ps 66 fr. v. 8. Gud ger fred: 
Hi 1680: Ps 147 fr. v. 12, (jfr A3 1661); H2 1680:1 Kon 8:56-58; A4 1680: Syrak 50:24-26. 
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I det här kapitlet har sambandet mellan den långsiktiga och den direkta propa

gandan stått i fokus. Jag har visat att budskapen från den långsiktiga propagandan 

också hade en motsvarighet i den direkta propagandan. Den direkta propagandan 

tog, precis som den långsiktiga, sin utgångspunkt i människornas synd och fiender

nas ondska för att förklara kriget; den framhävde kungens insatser som beskyddare 

och hänvisade till undersåtarnas plikter att ställa upp i krig. Det fanns dock också 

andra budskap som spreds till befolkningen. Krigsutbrottet förklarades huvudsak

ligen med befolkningens synd och fiendens ondska, men i 1675 års böndagsplakat 

fanns också en tendens att skjuta skulden på förmyndarregeringen. Karl XI var 

också betydligt mer noggrann än sin föregångare med att höja sig själv över befolk

ningen, och använde sig för det mesta av ett ni-tilltal i böndagsplakaten. Under 

detta krig var svartmålningen av fienden dessutom större, sannolikt både för att 

Sverige var anfallet och för att kriget fanns på så nära håll. De oförsonliga dragen 

framhävdes särskilt i mobiliseringsögonblicken, det vill säga vid riksdagar, vid 

provinsmöten och under de regionala förhandlingarna om utskott som pågick ute i 

landet. 

I det ideala fallet hade det räckt med att peka på krigstillståndet, kungens 

omsorg och undersåtarnas plikter för att uppnå skatter och utskrivningar, men så 

var det inte i verkligheten. Precis som under Karl X Gustavs krig användes skräm

selpropaganda och löften om belöningar för att mobilisera befolkningen, och som 

vanligt ställdes också landsorter mot varandra. 

Efter mobiliseringsfasen gällde det även i detta krig att upprätthålla moralen 

genom information. Hela nio tacksägelsedagar firades för framgångar i kriget, och 

dessutom började man under perioden att fira fyra böndagar per år. Informationen 

var selektiv med stort fokus på det som hände i skånelandskapen, men motgångar 

förtegs inte i samma utsträckning som under Karl X Gustavs krig. I böndags

plakaten framhävdes ofta motgångarna, om än i abstrakta termer, och hela befolk

ningen informerades genom både kyrkan och fogdarna om förlusten vid slaget vid 

Oland. Att man valde att gå ut med dessa negativa nyheter berodde främst på att 

många redan kände till dem. Olycksbådande rykten spreds över landet, och från 

riksledningens sida fruktade man defaitism. Syftet med det öppna brevet om slaget 

vid Öland var att minska effekten av ryktena och att framhäva att nederlaget inte 

var så stort som befolkningen kanske trodde. Även om enskilda påståenden i texten 

var korrekta gav de sammantaget en felaktig bild av läget, som ju i själva verket var 

mycket allvarligt. När det gällde de fortsatta misslyckandena till sjöss valde staten 

däremot tystnaden. 

Att böndagsplakaten målades i så pass mörka toner berodde dels på att läget 

verkligen var allvarligt, dels på att det var vitalt att få befolkningen att ställa upp. 
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Även om man inte ville vålla panik i de folkliga leden var det också viktigt att se till 

att befolkningen inte blev alltför avspänd. Staten försökte uppnå en lagom balans 

mellan rädsla och förtröstan. I detta sammanhang var det religiösa budskapet, att 

Guds hjälp var som närmast när nöden var som störst, av stor betydelse. 

Fältslagen var egentligen inte avgörande för krigets utgång, men de spelade en 

stor roll i propagandan. Eftersom tacksägelsedagarna var den viktigaste propaganda

formen för att nå de breda massorna var man från statsmaktens sida beroende av 

händelser Man kan givetvis tänka sig att man kunde fira framgång i mer allmänna 

termer, eller till och med uppfinna dem. Men detta tycks inte ha varit tänkbart för 

de styrande. Även om tacksägelsedagarna var till för att glädja och trösta befolk

ningen och sprida framgångens budskap var de ju också till för att tacka Gud. Att 

tacka Gud för påhittade medgångar tycks inte ha varit aktuellt. Tvärtom ställde 

rådet in en planerad tacksägelse för en tidigare sammandrabbning till sjöss efter att 

ha tagit del av nyheten om slaget vid Öland. 

Under 1674 och krigets första år kritiserades överflöd och girighet både i bön

dagsplakat och genom de utvalda bibeltexterna. Den starkaste oppositionen mot 

förmyndarregeringen vid riksdagen 1675 hade kommit från prästerskapet, och det 

verkar sannolikt att prästerskapet utnyttjade sin position efter Karl XI:s trontill

träde. Det var ju konsistoriet i Uppsala som gav förslag till böndagstexter, och det är 

troligt att någon representant för prästerskapet också hade inflytande över 

utformandet av böndagsplakaten. 1677 tyckte dock rådet att det fick vara nog och 

bytte ut texterna. Visserligen valde det texter som något mer behandlade kriget, 

men framförallt tog det bort en lång text om de orättfärdigt rika. Den allmänna 

tendensen under krigets gång var att prästerskapets inflytande över böndagstexterna 

minskade, men det gjorde också rådets inflytande över rikspolitiken i stort. 1679 

uppnåddes fred med fienderna, och tacksägelsedagar firades över landet. I vanlig 

ordning tackades Gud för freden, och även Karl XI:s insatser bereddes stort ut

rymme. Men detta glädjebudskap innebar inte att orosmolnen blåst förbi för alltid 

- i 1680 års böndagsplakat lades fortfarande mycket stor vikt vid hoten mot riket. 

Ett intressant drag i propagandan från skånska kriget är att patriotiska argu

ment spelade en stor roll. Denna typ av argument var något vanligare än under Karl 

X Gustavs krig, vilket sannolikt beror på att kriget denna gång var närmare och 

faran större. Det är helt tydligt att de nationella kategorierna ansågs vara verknings

fulla när det gällde att mobilisera befolkningen. Det betonades i en tacksägelsetext 

att armén bestått av endast svenskt manskap, och det kunde också talas om med

född svensk huldhet. I dessa sammanhang lyftes de tappra förfäderna fram, och det 

gjordes tydliga kopplingar mellan mod och svensk manlighet. Även om vi inte vet i 

vilken mån undersåtarna själva omfattade dessa patriotriska idéer bör det betonas 
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att de var framträdande i propagandan och åtminstone av de styrande tillmättes 

stor övertalningspotential. 

När det gällde skånelandskapen fanns dock en viss vacklan. I en tacksägelse text 

framhävdes att de tillhörde Sverige, men i ett böndagsplakat poängterades att de 

inte gjorde det. På vilket sätt användes patriotiska argument när man från både 

svenskt och danskt håll försökte få befolkningen i skånelandskapen att välja sida? 

Det är ämnet för nästa kapitel. 



KAPITEL IO 

Ordkriget om Skåne 

ENLIGT UTFÄRDADE ORDER skulle alltså tacksägelsedagen för slaget vid Lund 

firas över hela landet den 3 januari 1677. Men ett antal präster i Skåne och 

Blekinge struntade i påbudet, och i flera kyrkor där firandet fullföljdes förde all

mogen sådant liv att prästens ord inte hördes.1 Skånelandskapen hade bara varit 

svenska i knappt tjugo år, och lojaliteten med den svenske kungen satt inte särskilt 

djupt. Entusiasmen över slaget ökade förmodligen inte av att Lund med omnejd var 

omvandlat till en gigantisk kyrkogård och att Malmös gator var fyllda av blodiga och 

halvdöda människor.2 Detta var emellertid inte enda gången som den svenska staten 

hade problem med kyrkoherdar som självsvåldigt valde vilka plakat som skulle pub

liceras. Tvärtom pågick en kamp om ordet, och framförallt om predikstolarna, un

der hela kriget. Båda sidor insåg nämligen snabbt att befolkningens lojalitet, och 

vad den kunde medföra i form av mat, hästfoder och information, var avgörande för 

krigets utgång. 

Under de senaste åren har frågan om tidigmoderna nationella identiteter väckt 

historikernas intresse. Harald Gustafsson har hävdat att det redan kring tiden för 

Kalmarunionens upplösning fanns vissa nationella föreställningar och att framför

allt adeln hade en "lagkänsla" för det egna riket. Mycket tyder enligt Gustafsson på 

att även allmogen delvis omfattade sådana idéer, kanske i något större utsträckning 

i Sverige än i Danmark, men hur spridda de var är svårt att säga.3 Gunner Lind har 

hävdat att den danska staten använde patriotiska argument i högre grad under adels

väldet än under perioden efter enväldets införande 1660.4 Enligt Jens Lerbom fanns 

1 Av ett plakat utfärdat den 14 januari framgår att flera präster i Skåne och Blekinge underlå
tit att fira tacksägelsedagen. RA, RR, vol. 329, 14 januari 1677, fol. 122. Om församlingarnas 
oväsen stod att läsa i en dansk rapport: Fabricius, s. 79. 

2 Sthen Jacobsen har beskrivit att Malmös gator var fulla av "blodiga och halvdöda männi
skor, som ropte ynkligen om att förbindas". Sthenjacobsen, Den nordiske kriigskronicke, Martin 
Weibull (utg.) (Lund 1897), s. 76. Om Jacobsen, se nedan. 

3 Gustafsson (2000), s. 330. 
4 Lind (1996), s. 113-115. 
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på Gotland både en gotländsk identitet och en dansk identitet som förstärktes efter 

att ön blivit svensk.5 Ett liknande resonemang har förts av historikern Karl Berg

man om Blekinge. Landskapet, som ju låg avskilt från det centrala Danmark, hade 

enligt Bergman en regional gränsbygdsidentitet fram till 1658. I och med att Ble

kinge kom att tillhöra Sverige började befolkningen i högre grad att tala i termer av 

danskt och svenskt.6 

Enligt Jonas Nordin var målet redan från och med freden i Roskilde att inte

grera skånelandskapen i Sverige, men förmyndarregeringen gick till en början gans

ka försiktigt fram. Karl X Gustav hade haft idéer om att "rensa den provinsen av 

utlänningar och henne med svenskt folk besätta".7 Så blev det nu inte, men citatet 

pekar på att kungen inte var främmande för att använda närmast national-

chauvinistiska termer. Samtidigt var den officiella svenska ståndpunkten att skåne

landskapen egentligen, ursprungligen, var svenska. Detta påstående vilade dels på 

den göticistiska mytbildningen, enligt vilken Skåne hade tillhört goterna och förlo

rats 1034, dels på att Sverige innehaft Skåne som pant i 28 år på 1300-talet.8 För 

ständerna på höstriksdagen 1660 berättades också att "de förnäma gamla Sveriges 

provinser Skåne, Halland och Blekinge med ön Hven" nu tillhörde riket.9 

För befolkningen i nämnda landskap kan de historiska referenserna inte ha tett 

sig särskilt aktuella. I fredsfördraget hade befolkningarna i skånelandskapen blivit 

lovade att få behålla sin lagstiftning, om den inte stred mot den svenska grundlagen. 

Detta fastställdes också i Malmö recess 1662, genom vilken ständerna i Skåne, Hal

land och Blekinge fick representation i riksdagen. Men redan 1658 hade den lilla 

tullen införts i de skånska städerna (det skedde dock först efter att befolkningen 

övertalats häradsvis), och fler förändringar skulle följa. Den skånska adelns privile

gier minskade i och med övergången till Sverige, men mest missgynnades de fattigaste 

bönderna, som varit befriade från skatt när landskapen låg under danskt styre men som 

nu blev beskattade.10 Inkvarteringarna av soldater upplevdes också som särskilt 

betungande av denna del av befolkningen, som redan från början var mycket fattig.11 

5 Lerbom, s. 233. 
6 Karl Bergman, Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669-1670 (Lund 2002), 

s. 352,368. 
7 Citerat i Nordin, s. 57. 
8 För en mer detaljerad beskrivning av dessa idéer, se Nordin, s. 51-62. Om liknande idéer 

rörande Gotland, se Lerbom, s. 187-191. 
9 SRAP8, s.170. 

10 Gert Jeppson, "En omstridd befolkning", i Finn Askgaard och Arne Stade (red.), Kampen 
om Skåne (Köpenhamn 1983). I och med enväldets införande i Danmark utjämnades också 
skillnaderna mellan adelsmän i Skåne och Danmark. 

11 Bergman, s. 365; Fabricius, s. 27. 
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Detta ledde sammantaget till ett stort missnöje hos befolkningen, ett missnöje som 

1676 skulle visa sig svårhanterligt för den svenska statsledningen.12 

Som framgått av det föregående kapitlet användes ofta patriotiska argument 

när man försökte mobilisera befolkningen i "gamla Sverige", men dessa kan ju inte 

ha varit särskilt gångbara i Skåne. Detta område lämpar sig därför för en särskild 

studie av propaganda. I vilken mån utnyttjade den danska sidan patriotiska argu

ment, och hur svarade man från svenskt håll? Med vilka medel och med vilka argu

ment kämpade den svenska och den danska sidan om befolkningen? Det är huvud

frågan för detta kapitel. 

Till grundval för kapitlet ligger de förordningar och plakat som utfärdades från 

både svensk och dansk sida, och några dagböcker från tiden och samtida seger

visor.13 Haquin Spegel, som var fältpräst under skånska kriget, omarbetade tyvärr sin 

dagbok innan han sedermera lämnade ett dedicerat exemplar till Karl XI, men det 

finns ingen anledning att tro att detta gällde de passager om spridandet av plakat 

och övertalning av den danska befolkningen som är av intresse här.14 Av de bevarade 

samtida krigsberättelserna är dock Sthen Jacobsens Den nordiske kriigs kronicke den 

mest intressanta.15 Jacobsen (1642-1696) var präst i Kågeröds församling från 1663 

fram till sin död. Han hade själv slagits mot svenskarna i försvaret av Köpenhamn 

1658-1659, och trots hans uttalade ambition att vara opartisk lyser en viss dansk

vänlighet igenom texten. Jacobsen var själv vittne till flera av krigshändelserna, men 

han bygger inte enbart på egna iakttagelser utan sannolikt även på andras anteck

ningar och på samtida skrifter. I sin krönika har han skrivit av många plakat från 

både den danska och den svenska sidan, vilket gör hans text intressant i detta sam

manhang. Det faktum att han var präst höjer hans trovärdighet i detta fall; att han 

hade tillgång till plakat från båda sidor är ju knappast förvånande eftersom ord

kriget till stor del handlade om tillgången till predikstolen. Det finns också i skånska 

generalguvernementets arkiv ett brev där Jacobsen intygar att han kungjort ett kung

ligt pardonsplakat från den 25 februari 1678 för sina två socknar.16 Vad Jacobsen har 

12 Jeppson, s. 107. 
13 En rad dagböcker som har gåtts igenom har dock visat sig vara ointressanta från en 

propagandahistorisk synpunkt: CarlXI:salmanacksanteckningar, Sune Hildebrand (utg.) (Stock
holm 1918); Hummerhjelm; Nils Skytte, Ofverste Nils Skyttesdagbok 1675-1720, Otto Bergström 
(utg.) (Stockholm 1901); Martin Weibull, 'Johan Adolph Clodts anteckningar", HT, vol. 3, 
1883. Clodt skrev dessutom sina anteckningar ca 20 år efter kriget. 

14 Spegel, se t.ex. s. 6, 9,18-20. 
I? Uppgifter om Jacobsens liv, se Weibulls förord i Jacobsen. 
16 "Hanss Konglige Maijestetz Placat, dateret Halmstad d. 25. Febr. 1678, angaaende Kong-

elige Pardon for Snaphanerne, saa och om Wachtholdendett att continuere, haffwer Jeg 
undertegnede udi aid Underdanighed aff begge predickestolerne for Menighederne i 
Kaagerödtz och Stennestads Sogner forkyndett". Jacobsen, Weibulls förord, s. xxv, not 4. 
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att meddela om de olika plakatens uppläsande är alltså av intresse. Jämförelser med 

plakat på Riksarkivet ger också vid handen att hans avskrifter är korrekta, men att 

de svenska texterna blivit fördanskade.17 

Kampen om medierna 

Omedelbart efter landstigningen utfärdade den danske kungen ett plakat till under

såtarna där han uppmanade dem att stödja honom, och det svenska svaret lät inte 

vänta på sig. Ordkriget i Skåne berörde de flesta delarna av informationssystemet. 

För varje del av skånelandskapen som danskarna erövrade installerade de nya äm

betsmän, inte minst fogdar som skulle inkassera skatter och sprida information.18 

Danskarna försökte också hålla tingen igång, och även där lästes plakat.19 Sånger 

och pamfletter finns bevarade från båda sidor, även om det är svårt att veta vilken 

spridning de fick. Huvudslaget stod dock om predikstolarna. Att få sitt budskap 

uppläst på söndagsgudstjänsterna av en betrodd präst var det absolut bästa sättet 

att nå ut med det man ville säga. I ett svenskt plakat daterat den 19 december 1676 

beordrades prästerna att signera plakatet med sitt namn och datumet för upp

läsningen innan det sändes vidare. Syftet var att fältkansliet skulle kunna verifiera 

att det verkligen publicerats. De som inte lydde skulle bestraffas. Ett exemplar i 

Riksarkivet signerat av fem präster visar att uppmaningen hörsammades, åtmins

tone av några.20 Båda sidorna försökte förbjuda prästerna att läsa motståndarsidans 

plakat, men många präster tycks ha tagit det säkra före det osäkra och kungjort 

allihop.21 

En av danskarnas första åtgärder efter landstigningen i Skåne var att samman

kalla alla präster och begära in uppgifter om gårdetalen i de olika socknarna och 

överlämna ett plakat som prästerna skulle förkunna i sina socknar.22 Fabian von 

17 Se t.ex. RA, RR, vol. 326, 23 oktober 1676, fol. 373, Plakat om pardon för dem som hos 
fienden är; Jacobsen, s. 64-65, dock daterad 24 oktober. Flera olika kopior av Kristian V:s 
plakat 27 juni/i juli 1676 finns också i: RA, Militaria, M1333. För jämförelse med Jacobsen, se s. 
38-40. 

18 Fabricius, s. 52-53. 
19 Fabricius, s. 112. 
20 RA, RR, vol. 331,19 december 1677, f°l- 491- Original med namnteckningar i RA, Original-

förordningar 1671-1684,19 december 1677. 
21 Om förbjudande: Jacobsen, s. 99. Om prästernas dubbla kungörande: Fabricius, s. 46-47, 

70. Om prästernas problematiska situation: s. 81. 
22 Jacobsen, s. 38. 
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Fersen, som var svensk generalguvernör, svarade omedelbart med ett plakat där 

undersåtarna förbjöds att hjälpa kungen av Danmark med skatt, proviant eller 

kunskap. Men situationen komplicerades ytterligare av att den danskvänlige bisko

pen i Lund, Peder Vinstrup, vägrade att vidarebefordra svarsplakatet till präster

skapet.23 Ordkriget hade därmed börjat och kampen om predikstolarna fortsatte 

under de följande krigsåren. En order av den svenske överkrigskommissarien Hen

rik Örnfelt att befolkningen skulle ge kontributioner till den svenska armén lästes 

till exempel från predikstolarna, men det kom omedelbart motbud från de danska 

kommendanterna i Landskrona, Helsingborg och Kristianstad.24 Från den svenska 

sidan publicerades en rad pardonsplakat i olika försök att genom att erbjuda am

nesti få snapphanarna att byta sida. Metoden var emellertid inte särskilt fram

gångsrik.25 Propagandakrigets intensitet visas kanske tydligast av att den svenske 

kommendanten i Helsingborg lät sätta upp ett av de danska plakaten på stadens 

galge, och även i Lund fick den danska texten motsvarande föga hedersamma 

plats.26 Alla medel prövades för att avskräcka befolkningen från att hjälpa mot

ståndarna. 

Prästerna blev hårt pressade från båda håll, och många avstod alltså från att 

välja sida och läste både svenska och danska plakat. Deras val underlättades knap

past av att de hotades till livet av båda sidorna om de inte lydde.27 Men vissa präster 

tog ändå ställning, och en präst jämförde den svenska perioden med den egyptiska 

träldomen.28 Prästen Johann Clausen Traenovius dömdes till döden för att han bett 

för den danske kungen i kyrkan och uppmanat bönderna till trohet mot danskarna, 

och han tvingades att fly landet.29 

Men informationsspridningen skedde inte bara via predikstolar och ting. Efter 

slaget vid Landskrona kastade svenskarna pappersark på marken där det stod att de 

danska soldaterna kunde få vilken tjänst de ville i den svenska armén, eller fritt 

respass hem.3° 

När det gällde att försöka övertala civilbefolkningen gick de svenska försöken 

längre. Dels skickades övertalningskommissioner ut i bygderna som tidvis gick fram 

23 Jacobsen, s. 45. 
24 Jacobsen, s. 69. 
25 Se nedan, Kampen om undersåtarna. 
26 Jacobsen, s. 99. 
27 I maj 1678 hotade de svenska kommendanterna i Malmö och Helsingborg präster som 

läste ett danskt plakat med dödsstraff. Jacobsen, s. 163-164. I ett danskt plakat hotades de 
präster som ägnade sig åt världsliga saker med samma straff. Fabricius, s. in. 

28 Fabricius, s. 79. 
29 Fabricius, s. 81. Se också ett annat exempel på samma sida. 
30 Jacobsen, s. 139. 
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med mycket hårda metoder, dels inrättades våren 1678 en svensk domstol som skulle 

döma otrogna fogdar, präster och borgare.31 

Kampen om undersåtarna 

Tidigt i kriget stod det klart att många av invånarna i skånelandskapen gav sitt stöd 

till Kristian V. De försåg den danska armén med information om svenska trupp

rörelser och gav sina kontributioner till den danska sidan. Några av dem gick sam

man i gerillaliknande grupper och rånade och dödade svenska soldater och även 

andra som råkade komma i deras väg.32 En rad plakat publicerades för att få snapp-

hanarna att byta sida.33 De allra flesta utgick från den ed som undersåtarna svurit 

den svenske kungen och den trohetsplikt som eden medförde. 

Trots sitt stora antal hade pardonsplakaten ingen större effekt. Därför be

stämde sig den svenska krigsledningen för att skicka ut pålitliga personer för att 

tala med allmogen och övertyga den om dess trohetsplikt. Valet föll på professor 

Anders Stobaeus som var född i Skåne men trogen den svenska kronan, och på 

riksrådet Johan Gyllenstierna, som var känd för att vara en effektiv tjänsteman och 

organisatör.34 

Dessa två reste runt i skånelandskapen och höll tal om undersåtarnas plikt 

gentemot överheten, och om vad som skulle kunna drabba de brottsliga och deras 

hemsocknar.3* Stobaeus fick uppgiften att förklara hur viktigt det var att vara sin 

kung trogen, men också att förmana allmogen att inte tro på det som stod i den 

danske kungens texter. Han skulle inskärpa att danskarna bara försökte få dem att 

31 Detta publicerades från predikstolarna. Fabricius, s. 145-146. 
32 Det har i litteraturen förts ett resonemang om huruvida man bör skilja mellan snapp-

hanar och friskyttar, men för mina syften tycker jag att samlingsbeteckningen snapphanar är 
tillräcklig. Se Fabricius, s. 103-105. 

33 Exempelvis: RA, Originalförordningar 1671-1684, 24 oktober 1676; 19 december 1676; 
RA, RR, vol. 329,14 januari 1677, fol. 123; 22 januari 1677, fol. 196; 12 februari 1677, fol. 393; 19 
februari 1677, fol. 462; vol. 335, 27 april 1678, fol. 746; vol. 336,1 juni 1678, fol. 387. 

34 Enligt ett brev i RR hade en man vid namn Karup tidigare fått ett liknande uppdrag. 
RA, RR, vol. 329, 24 februari 1677, fol. 501. De mot Sverige trogna fogdarna kunde också 
spela en roll, se RA, RR, vol. 325, 27 juli 1676, fol. 629, öppet brev för befallningsmannen 
Christopher Hansson "att disponera allmogen till att efterslå dem som öva snapphaneri". 
Senare reste enligt Fabricius även Fersen runt och talade med allmogen. Fabricius, s. 97. 

35 Stobaeus instruktion: RA, RR, vol. 329, 24 februari 1677, fol. 501. Fabricius beskriver ett 
av Stobaeus informationstillfällen, på s. 96. 
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vara olydiga mot deras rätta överhet. Båda sändebuden försökte få menigheterna 

att skriva på nya edsformulär och lova Karl XI trohet.36 

Det fanns dock en stor skillnad mellan Stobaeus och Gyllenstiernas expeditio

ner: Gyllenstierna åtföljdes av en stor grupp soldater vars uppgift var att bränna de 

byar där man ansåg att snapphanar gömde sig. Stobaeus hade inte samma möjlighet 

att ta till våld, även om han hade ett följe bestående av beväpnade bönder.37 

Kommissionerna var framgångsrika så till vida att många bönder skrev under 

plakaten och lovade trohet, men problemet med snapphanarna bestod. 

Stridsledningen nöjde sig inte heller med att utlova nåd. Även om man fortsatte 

att utlova amnesti för dem som bättrade sig förstärktes hela tiden hoten om våld. 

Till en början sades det bara att de otrogna skulle straffas som förrädare, men snart 

hette det att de skulle straffas till livet, sedan att deras gårdar skulle brännas och 

deras tillhörigheter delas ut bland de trogna undersåtarna. Under en period gick 

den svenska ledningen så långt som att hota med att var tredje man skulle dödas 

efter tärningskast som kollektivt straff, men hotet återupprepades inte.38 Kanske 

insåg statsledningen att det inte var ett särskilt effektivt sätt att vinna folkets för

troende. Mot slutet fick bönderna tio riksdaler om de levererade en levande snapp-

hane, och fem för en död. Även om staten i första hand försökte tillgripa ord, för

handlingar och löften om nåd var den inte alls främmande för att ta till våld, och de 

uppräknade hoten stannade inte på papperet.39 

Mindre våldsamma försök att vinna befolkningen gjordes också. Den fria skjut

sen upphävdes till exempel under stora åtbörder, men frågan är om förändringen 

blev så stor för befolkningens del med tanke på att militärer fortfarande skulle 

åtnjuta fri skjuts.40 Tonläget förändrades också beträffande varuförsäljningen. Först 

hotades de som sålde varor till danskarna med hårda straff, senare bytte man taktik 

och utlovade istället att betala höga priser.41 

36 Om Gyllenstiernas expedition: Göran Rystad, Johan Gyllenstierna (Stockholm 1957), s. 
80-83. 

37 RA, RR, vol. 329, 25 februari 1677, fol. 506. 
38 RA, RR, vol. 329, 22 januari 1677, fol. 196. 
39 Hot om straff till liv och egendom: RA, RR, vol. 326, 23 oktober 1676, fol. 373; gården ska 

brännas: vol. 326,19 december 1676, fol. 491; konfiskation av egendom och utdelning bland de 
trogna: vol. 329,14 januari 1677, fol. 123; penningbelöningar för levererade snapphanar: vol. 329, 
24 februari 1677, fol. 501; vol. 330, 27 april 1677, fol. 746. 

40 RA, RR, vol. 330, 2 april 1677, fol. 3. 
41 RA, Originalförordningar, 23 december 1676; RA, RR, vol. 329,1 januari 1677, fol. 12; vol. 

337,10 augusti 1678, fol. 300. 
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Segersånger 

Utöver alla plakat och proklamationer spreds sånger från både den danska och den 

svenska sidan. Vem som skrev och tryckte dem är oklart (med ett undantag). Med 

tanke på den hårda informationskontrollen är det emellertid osannolikt att de skulle 

ha tryckts utan statsmakternas aktiva eller passiva gillande. Mest intressanta är 

kanske tre danskvänliga sånger som trycktes i Lund under hösten 1676. De har 

samma längd och form, och tycks också bygga på samma melodi. Allt tyder på att de 

trycktes av en och samma tryckare.42 De påminner om andra krigssånger från perio

den; den danske kungen och Gud står i centrum. Den danske kungen framställdes i 

sångerna som en beskyddande fader, medan svenskarna var fega och flydde som 

harar. Enligt sångerna var Gud på Danmarks sida i kriget, vilket bevisades av de 

danska framgångarna och de svenska motgångarna. Det svenska styret porträtterades 

inte på något särskilt positivt sätt; det sades att skåningarna lidit under det svenska 

oket, att de blivit rånade och illa behandlade, men inte vågat klaga. Undersåtarna 

hade farit illa under en elak styvfader, men nu hade deras riktige fader återvänt. 

I sångerna kallades svenskarna hela tiden "Svecus". Detta latinska ord blev här 

snarast ett personnamn, och Svecus framstod som allt annat än sympatisk. Ord som 

"svensk" och "dansk" användes flitigt i sångerna och ställdes hela tiden mot varandra 

som motsatser. I en av sångerna tilltalades hela tiden "alla skånska danska män" - här 

klargjordes alltså skåningarnas rätta nationalitetsbeteckning.43 Men fokus låg ändå 

på kungarna snarare än på länderna; skåningarnas målsättning var inte att förenas 

med det kära fäderneslandet utan att bli av med Karl XI:s tyranni och få Kristian V 

som kung. Faktum är att ordet fäderneslandet inte nämndes i de danska sångerna. 

I två svenska sånger från tiden framställdes saken annorlunda. I en visa be

skrevs hur Karl XI och de svenska soldaterna var villiga att utgjuta blod för "fäder

nesland så kära", och i samma sång talades om att redlighet var ett svenskt "ma-

nér".44 I sången Then loflige swenske nations frögd i Gudh uppmanades "Svearike" och 

42 Triumph och seyers fryde-sang for den lyckelige seyervindning ojfver den faste stad Christanstad 
[...] (Lund 1676), Danmarekis fry degrud [...] Til tacksigelse at ajflegge for den mäktige stridens herris 
throne som sä miskundeligen oe underligen haffwe igiengiffwet [...] (Lund 1676); Dirich Nielson 
Ilstrup, En hierte-gladeligfrydesång[...} (Lund 1676). De finns på KB, F1700/ 2117 (Vitt. Sv. Hist. 
Vers). De skulle sjungas till melodierna: "Nu wel an war frisk til mode" och "Nu wel an var frisk 
i sinde", vilket förefaller kunna vara samma melodi. 

43 Ilstrup, opaginerad. 
44 Sången "Een tack-ähra och böne-wijsa", finns bifogad i Johan Kankel, Tack- och lojf-dicht, 

gudomlige Mayst: tillehra {...] [u. o. o. å.}. 
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"Sverige" att glädja sig.45 Argumenten i denna sång var en spegelvändning av argu

menten i de danska sångerna. Det beskrevs hur danskarna erövrat svenska fäst

ningar genom list, vilket sågs som ohederligt. Den danske kungen hade enligt denna 

visa invaderat Sverige som en ulv (lömskt och blodtörstigt), medan den svenske 

kungen försvarat det som ett lejon (modigt). Hela sången var en lång hyllning till 

den svenske kungen och soldaternas mod. 

När det gäller denna typ av visor är det omöjligt att bedöma vilken spridning de 

fick. Att samtliga trycktes tyder ju på en vilja att sprida dem i vidare kretsar, men 

hur det i själva verket blev går inte att ta reda på. Däremot framstår det som full

ständigt klart att syftet med visorna var att mobilisera befolkningen mot antingen 

den svenska eller den danska sidan. Det är intressant att här notera att man i de 

danska visorna i så hög grad pekade på det svenska förtrycket och utpekade den 

danske kungen som räddare. I de svenska visorna, som sannolikt riktade sig till 

befolkningen utanför Skåne, använde man en mer patriotisk retorik. Detta är in

tressant eftersom danska krigssånger från 1600-talet vanligen var mycket patrio

tiska.46 Det bör dock framhävas att man ju även i en av de danskvänliga visorna var 

noggrann med att sammanlänka det skånska med det danska. Från detta lilla mate

rial går det inte att dra några slutsatser, men visornas stora fokus på den danske 

kungen överensstämmer med tidigare forsknings resultat om ett fokusskifte från 

fäderneslandet till majestätet efter enväldets införande i Danmark.47 

Ekonomi, plikt och historia - danska och svenska argument 

Krigets viktigaste plakatväxling ägde rum omedelbart efter den danska land

stigningen. Först utfärdade kungen av Danmark ett plakat till invånarna i skåne

landskapen, och därefter utgavs svarsplakat från både rådet och fältkansliet. För 

både dansk och svensk sida gällde det ju här att förklara kriget för undersåtarna -

det rörde sig alltså om den direkta propagandans första steg - och argumenten 

skilde sig åt ganska kraftigt. 

I det danska plakatet förklarades anfallet på Sverige, och undersåtarna och 

45 Then loflige swenske nations frögd i Gudhi, uthöfwer den härliga victoria, seger och triumph [...] 
tu. o. 1677]. 

46 Gunner Lind, "Våbnenes tale. Våben, drab og krig i viser og virkelighed i Danmark 1536-
1660", i Flemming Lundgreen-Nielsen och Hanne Ruus (red.), Svobt i mår. Dansk Folkevise-
kultur 15 50-1700, vol. i (Köpenhamn 1999), s. 268. 

47 Lind (1996), s. 115. 
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invånarna uppmanades att hjälpa den danske kungen. Texten var skriven som om 

Kristian V själv hållit i pennan, och han förklarade att han kände stort medlidande 

med undersåtarna, som tvingats leva i fattigdom ända sedan den svenske kungen 

övertog landskapet. Det allra första argumentet gick alltså ut på att skåningarna 

skulle ha det bättre ställt under danskt styre, men påståendet hade också politiska 

implikationer. Det påstods nämligen att undersåtarnas privilegier försämrats under 

den svenske kungen, alltså att denne brutit mot fredsfördraget. På grund av denna 

förbrytelse mot fredstraktaten hade den svenske kungen själv brutit banden till 

undersåtarna, och de var inte längre skyldiga honom lydnad, enligt den danska tex

ten. Detta var alltså ett implicit sätt att förklara för de skånska invånarna att de inte 

längre var bundna till sin ed till det svenska majestätet. 

Därefter förklarades det danska anfallet med att Sverige angripit Danmarks 

allierade Brandenburg helt utan anledning, vilket förorsakat både tårar och onödig 

blodsspillan. Dessutom hade, enligt texten, svenskarna både hemligen och uppen

barligen försökt att vålla den danske kungen skada. På grund av alla dessa omstän

digheter vände alltså nu den danske kungen sina rättfärdiga vapen mot Sverige för 

att befria de lidande landskapen, och han uppmanade alla att be för hans krigslycka. 

Återigen togs nu de ekonomiska aspekterna upp. Enligt plakatet skulle underså

tarna inte kunna leva i välmåga förrän de åter hörde till Danmark, som lemmarna till 

kroppen.48 Slutligen lovades personer som gick med i armén eller som kom med 

värdefulla upplysningar pengar och olika typer av privilegier. Det sades också att 

Kristian V skulle vara en mild kung och en god landsfader så fort freden var återin-

förd, och att han skulle lindra undersåtarnas bördor. 

Plakatet ägnades alltså främst åt att förklara att det danska anfallet var rättfär

digt, att invånarna inte skulle känna sig bundna av sin ed och att de skulle få det 

bättre under den danske kungen. Det är värt att lägga märke till att argumenten var 

praktiska och pragmatiska snarare än sentimentala eller patriotiska. Det var fram

förallt de ekonomiska fördelarna med ett danskt styre som framhävdes samt att 

svenskarna själva upphävt skåningarnas trohetsed. Inga referenser till historien gjor

des, vilket är förvånande eftersom skånelandskapen alltsedan medeltiden varit vik

tiga delar av Danmark. Från den svenska sidan, däremot, försatt man inte tillfället 

att använda historiska argument vilka vilade på betydligt lösare grund. 

Rådets svar på plakatet författades av Nils Gyldenstolpe på Magnus Gabriel De 

la Gardies initiativ, men som titeln anger betonades att det hela skedde på kungens 

48 "...deriss egen frelse och velstand söge at befordre, huilchen de aldrig kunde haabe at 
erlange, förend de äff svenskenss hende förlösett och med cron Danmarch saasom lemmerne 
med legemett igien forenett worder". Jacobsen, s. 39. 
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uppdrag.49 Det kungliga plakatet kontrasignerades av Joel Örnstedt, och han skulle 

kunna vara författaren, men det är svårt att veta.5° Det är oklart vilket plakat som 

användes; rådets plakat trycktes, vilket borde ha underlättat dess spridning, men 

fältkansliet var ju betydligt närmare händelsernas centrum. Rådet sände flera 

tryckta kopior av sitt plakat till alla landshövdingar i landet, vilket kan synas lite 

kontraproduktivt.51 På så vis fick ju även de som inte berördes reda på den danske 

kungens anfall och argument. Som Almquist påpekat bör man se rådets handlande i 

ljuset av den maktkamp som just utspelades mellan rådet i Stockholm och fält

kansliet.52 Det var sista gången under kriget rådsherrarna agerade så självständigt i 

en informationsfråga. Ett drygt halvår senare nöjde de sig med att i ytterligt hov

samma ordalag meddela kungen att ett danskt plakat utkommit, som kanske kunde 

kräva ett svar.53 

De båda plakaten var till stora delar lika eftersom de tog sin utgångspunkt i 

argumenten i den danska texten, men jag refererar dem ett och ett. 

Gyldenstolpe skrev att Kungl. Maj:t förvånades över att konungen av Danmark 

spridit ett plakat som skulle locka undersåtarna till avfall och ett skändligt menederi. 

Enligt det svenska plakatet var de danska argumenten (som kort refererades) upp

diktade och utan grund. Det var inte sant att kungen av Sverige försummat under

såtarnas rättigheter och att kungen av Danmark därför måste rädda dem med vapen

makt. Enligt plakatet stred det mot både Guds vilja och all mänsklig lag att försöka 

locka undersåtarna till avfall, och det skulle förskräcka alla rättsinniga människor. 

Förbundet mellan överhet och undersåtar var enligt texten givet av Gud, och straff 

var att vänta om relationen rubbades. 

Plakatet förklarade vidare att de skånska landskapen hade hört till svenskarna 

och göterna i historien, men skilts från dem och kommit att tillhöra Danmark. 

Genom Sveriges rättfärdiga vapen i det förra kriget då Danmark varit aggressor 

hade de kommit att tillhöra Sveriges och Götes krona igen, deras "urgamla, rätta 

49 Vppå dhen stoorm äcktigste konungz och herres wägnaraffSwerige, etc. 1676-07-22. Almquist, s. 
166-169. 

50 Almquist, s. 167, not 2. Se det kungliga plakatet i RA, Originalförordningar, vol. 1671-

1684, 22 juli 1676, samt i RA, RR, vol. 325, 22 juli 1676, fol. 612. 
51 RA, RR, vol. 328, 9 augusti 1676, fol. 62. 
52 Almquist, s. 166. Om maktkampen mellan rådet och Karl XI, se Rystad (1957), t.ex. s. 60-

70. 
53 RA, RR, vol. 332,10 januari 1677, fol. t6, rådet till kungen: "Nu lärer väl Eders Kungl. Maj:t 

förmedelst dess oförliklige stora kungl. försorg, till att alla sådana fiendens elaka uppsåt 
behörligen förekomma, nogsamt hava haft på detta ett vakande öga, men vi icke dess mindre 
vår underdåniga skyldighet likmätigt hållit med få ord detta allenast i underdånighet att be
rätta". 
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och sannskyldiga bol och stam".54 Detta hade befästs med både förbund och trohets

eder. Enligt Gyldenstolpes text hade invånarna i skånelandskapen varit trogna och 

kungen hade känt lika stor nåd till dem som till övriga undersåtar. De bördor som de 

blivit lastade med hade berott på de svåra tiderna, och de hade inte fått bära tyngre 

påfrestningar än kungens andra undersåtar. 

Den danske kungen hade enligt plakatet haft svårt att finna en förevändning för 

kriget, och detta skulle Gud döma. Därefter följde en beskrivning av situationen i 

Danmark: de danska undersåtarna levde i träldom, ständernas fri- och rättigheter 

var omkullkastade, de infödda danskarna förtrycktes och främmande personer inne

hade alla viktiga poster. Enligt plakatet var påståendet om att Sverige angripit Dan

marks bundsförvant inte ens värt att svara på. Den svenske kungen hade på alla sätt 

eftersträvat fred och sökt att sluta överenskommelser med Danmark, medan den 

danske kungen anfallit Sverige utan orsak och nu gick fram med okristligt tyranni 

mot den svenske kungens älskade undersåtar. 

Sedan kom den vanliga passagen om att kriget, och Danmarks anfall, berodde 

på folkets synder. Befolkningen skulle därför be så att Gud upphörde med sitt straff. 

Slutligen påminde rådet om undersåtarnas ed: de skulle inte låta sig övertalas av 

fagra ord eller belöningar, utan istället hjälpa kungen som kämpade för deras välfärd. 

De som hjälpte till skulle belönas, medan de otrogna skulle straffas som menedare. 

Också det plakat som utfärdades från fältkansliet bemötte de danska argumenten 

ett efter ett, men först förklarades att det danska kriget var orättfärdigt. Den danske 

kungen var enligt denna text ute efter att med pengar och andra "villkor" locka 

undersåtarna till sig trots att de svurit en trohetsed till den svenske kungen och 

trots att provinserna Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän och Jämtland uppnåtts 

genom solenna fredsfördrag. Dessutom var dessa landskap historiskt sett till största 

delen Sveriges kronas egna rättmätiga provinser.55 Att kungen av Danmark inte på 

sedvanligt vis förklarat anfallet genom en tryckt skrift tolkades som att han inte 

hade några rättfärdiga orsaker. 

Därefter bemöttes de danska argumenten. Först och främst påpekades att 

kungen av Danmark inte hade någon rätt att sätta sig till doms över hur skåne

landskapen sköttes, eftersom landskapen inte längre tillhörde Danmark. Enligt pla

katet hade man från svensk sida inte inskränkt undersåtarnas privilegier. Anfallet 

på Brandenburg rättfärdigades inte i sak, utan man nöjde sig med att påtala att den 

svenske kungen förklarat sina motiv inför hela världen, inklusive kungen av Dan-

54 Vppå dhen stoormäcktigste konungz och herres wägnar aff Swerige, etc. 16 7 6 - o 7-22. 
55 RA, RR, vol. 325, 22 juli, fol. 612. 
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mark, i en skrift. Det hävdades istället att den danske kungen velat dra nytta av 

tillfället för att starta krig, och det poängterades att han var upphovet till kriget. 

Kristian V anklagades dessutom för att ha handlat mot Guds vilja, eftersom han 

uppmanade undersåtarna att vara olydiga mot sin rätta edsvurna överhet. Kungen 

uttryckte dock sin förtröstan på att undersåtarna inte skulle påverkas av den danske 

kungens plakat utan förbli trogna. Den som mot förmodan ändå bröt mot sin plikt 

skulle straffas som en otrogen undersåte. Plakatet avslutades med en bön till Gud 

om att han nu måtte ge framgång efter de många olyckorna. 

De båda svenska plakaten hänvisade alltså till att landskapen tillhört Sverige i histo

rien. Att dessa argument var ytterligt svaga hindrade inte att man använde dem i 

propagandan, men märkligt nog hänvisade den danske kungen, som ju hade betyd

ligt bättre förutsättningar, inte alls till historien. Huvudargumenten i de svenska 

plakaten kretsade dock inte kring det förflutna utan kring nuet. Skånelandskapen 

tillhörde den svenske kungen genom fredsfördrag och genom eder, och detta var 

huvudsaken. Här hänvisade man också till den bibliska idén att överheten var ut

sedd av Gud. Den danske kungens övertalningsförsök tolkades alltså som en hand

ling mot Guds vilja. Båda plakaten underströk också kungens omtanke om de skåns

ka undersåtarna, och att de inte alls levde under dåliga villkor. Orättfärdigheten i 

det danska anfallet lyftes också fram, liksom rättfärdigheten i det svenska anfallet 

på Brandenburg. I rådets plakat framhävdes dessutom intressant nog hur den danske 

kungen tyranniserade de egna undersåtarna och tog utlänningar i sin tjänst. Båda 

plakaten avslutades med en blandning av hot och löften som sedan skulle åter

komma många gånger under kriget. 

Argumenten som använts i de två första plakaten figurerade också i de pardonspla

kat och andra texter som utfärdades av svenskarna under kriget. Huvudargumentet 

var hela tiden att invånarna i skånelandskapen var skyldiga den svenske kungen 

trohet, eftersom de hade svurit honom sin trohetsed. I sin egenskap av undersåtar 

var de förpliktade att stödja hans rättfärdiga sak. Börje Harnesk, som har undersökt 

argument riktade mot befolkningen under slutet av 1500- och början av 1600-talet, 

har betonat att eden ansågs ha stor kraft eftersom brott mot eden kunde innebära 

förlust av äran eller Guds hämnd. Han har också konstaterat att edsargumentet 

nästan bara användes om undersåtarna verkligen brutit mot sin ed, och inte i andra 

sammanhang.56 Under skånska kriget bröt ju en hel del skånska undersåtar mot sin 

ed, men argumentet dök upp redan innan något sådant inträffat. Med tanke på 

*6 Harnesk, s. 62-65. 
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omständigheterna, och att den danske kungen direkt uppviglade till edsbrott, är det 

ju inte märkligt att man från svensk sida fruktade att undersåtarna skulle bryta mot 

eden. Men det finns också en annan aspekt av frågan som är värd att framhäva. När 

staten mobiliserade den övriga befolkningen hänvisades vanligen till plikten mot 

kungen och fäderneslandet, eller till kärleken till fäderneslandet. Det var givetvis så 

att undersåtarna var bundna av sin ed, men statens företrädare valde ett emotionellt 

språk framför ett legalistiskt. Men när det gällde invånarna i skånelandskapen kunde 

man inte förvänta sig att de kände lojalitet till vare sig kungen eller fäderneslandet, 

och man var därför tvungen att hänvisa till en mer formell plikt. Det är också värt 

att notera att undersåtarna i plakaten vanligen kallades just undersåtar, och ibland 

inbyggare eller allmoge, men aldrig vare sig svenskar eller danskar. När det gällde att 

få andra delar av befolkningen att ställa upp på uppbåd eller andra krigsinsatser var 

det inte ovanligt att man talade om dem som redliga svenska män, eller fädernes

landets älskare. Denna retorik användes inte alls i ordkriget om Skåne. 

Ett annat viktigt argument var alltså att kungen var utvald av Gud, och att sätta 

sig upp mot honom vore att sätta sig upp mot Gud. Den svenske kungen var de 

skånska undersåtarnas rätta överhet, och de var skyldiga att lyda och hjälpa honom. 

I flera av dokumenten underströks också att kungen var engagerad i detta krig för 

undersåtarnas egen skull; han slogs för deras försvar och för deras välfärd. Även om 

man uppenbarligen inte förväntade sig att invånarna i skånelandskapen hyste några 

varmare känslor för Karl XI eller Sverige framhävde man att kungen själv brydde sig 

om dessa undersåtar lika mycket som om de andra. 

I pardonsplakaten var huvudbudskapet alltid att det inte var för sent att ångra 

sig och slå in på den rätta vägen. Alla som övergav snapphaneriet skulle benådas och 

deras brott skulle glömmas. Men de som framhärdade i sin brottslighet skulle straf

fas hårt. Efter slaget vid Lund publicerades ett pardonsplakat där de svenska fram

gångarna beskrevs med det uttalade syftet att ge dem som varit olydiga av okunskap 

eller för att de varit tvingade till det chansen att ändra sig nu när de såg hur bra det 

gick för den svenske kungen.571 ett annat plakat kontrasterades de mördande snapp-

hanarna mot de ärliga, trogna skånska männen; i texten utgick man från att den 

senare kategorin inte trodde på den danske kungens plakat och gärna ville hjälpa 

till.58 Argumenten som användes var alltså strikt legalistiska med vissa religiösa in

slag; det handlade om undersåtarnas ed och plikten mot överheten. I de första 

plakaten framhävdes från svensk sida historiska argument, men dessa gled sedan i 

bakgrunden, och texterna kom att handla om plikter, hot och löften. 

57 RA, RR, vol. 326,19 december 1676, fol. 491. 
58 RA, RR, vol. 329,12 februari 1677, f°l- 393-

2 68 
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Slutsatser 

Kriget om Skåne utkämpades med både vapen och ord. Den svenska och danska 

staten kämpade om tillgången till predikstolarna för att få sina budskap spridda. 

Vid krigets början publicerade båda sidor ett allmänt plakat där invånarna i skåne

landskapen uppmanades att välja rätt överhet. Under de följande åren uppmanades 

undersåtarna genom olika plakat att betala skatter, att ge kontributioner och att 

sälja mat till respektive armé. En särskild kategori utgör alla de pardonsplakat som 

utfärdades av den svenska sidan för att få snapphanarna att upphöra med sin brotts

liga verksamhet. Dessutom skickades kommissionärer ut för att tala med allmogen 

och sånger spreds. 

I det danska plakatet och i de danska sångerna stod den svenske kungens dåliga 

styre i fokus. Det sades att befolkningen förtryckts och pådyvlats tunga bördor som 

stred mot fredsfördraget, och att den svenska regeringen själv hade upplöst banden 

till undersåtarna. Detta argument för att undersåtarna inte längre var bundna till sin 

ed sades dock inte rent ut. I det danska plakatet användes påfallande många ekono

miska argument, medan emotionella argument var undanskymda och historiska 

argument inte förekom alls. I sångerna framhävdes också det svenska oket, och inte 

minst att Kristian V var skåningarnas rätte fader. I jämförelse med den svenska 

propaganda som riktades till undersåtarna i "gamla Sverige" användes påfallande få 

patriotiska argument. Det bör betonas att de källor som använts i detta kapitel är få 

till antalet, och att en djupare undersökning skulle kunna motsäga denna bild. Ändå 

kan denna skillnad vara värd att nämna. Resultatet överensstämmer med Gunner 

Linds konstaterande att den patriotiska retoriken gick tillbaka efter enväldets infö

rande 1660. Karl Bergman har i sin avhandling påpekat att identiteten i Blekinge var 

regional snarare än nationell. Kan det ha varit så att man från den danska statens 

sida räknade med att invånarna i skånelandskapen framförallt identifierade sig med 

regionen och att patriotiska argument därmed skulle vara verkningslösa? Eller be

rodde valen av argument på att man från dansk sida fruktade att befolkningen i 

Skåne faktiskt bytt lojalitet? En fördjupad komparativ undersökning av svensk och 

dansk propaganda skulle kunna ge insikt i dessa frågor. 

De svenska argumenten var tre till antalet: skånelandskapen hade tillhört 

Sverige i historien, undersåtarna var bundna till kungen genom sin trohetsed och 

Karl XI var deras av Gud utsedda rätta överhet. Det historiska argumentet använ

des bara i svarsplakaten sommaren 1676; i alla andra dokument var det de två senare 

argumenten som dominerade. 

Till skillnad från när den svenske regenten förhandlade med andra undersåtar 

hänvisades här till eden och inte till kärlek eller plikt gentemot kung och fädernes

land. Argumenten var genomgående legalistiska snarare än emotionella. Detta visar 
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att man från statsmaktens sida var angelägen om att använda en passande retorik, 

och att man inte trodde att de nyblivna svenskarna kände någon samhörighet med 

det nya "fäderneslandet". Det fanns således tillfällen då man bedömde patriotiska 

argument som gångbara och andra när man inte gjorde det. Detta pekar mot slutsat

sen att statsmakten var väl medveten om vikten av att anpassa argumenten till 

målgruppen för att kunna bedriva en effektiv propaganda. 



KAPITEL II  

Informationsåret 1677 i Dalarna 

I KAPITEL 8 BEHANDLADES den krigsrelaterade information som spreds till in

vånarna i Dalarna 1659. Under detta misslyckade år spreds sparsmakat med upp

lysningar om kriget, och krigspropagandan var bara intensiv i samband med att man 

försökte förmå dalkarlarna att tåga in i Norge. Vilken information spreds 1677 - ett 

år som bjöd på både mot- och medgångar? 

Informationsåret 1677 inleddes i Dalarna liksom på andra ställen med tack

sägelsedagen för slaget vid Lund, vilken firades med tre gudstjänster.1 Tacksägelse

texten beskrev slaget men innehöll påfallande lite om de egna förlusterna, som ju 

vid detta slag varit mycket stora. Runt 27 dalkarlar hade stupat i slaget, men detta 

berättades inte.2 Den viktigaste informationen som spreds vid detta tillfälle var att 

svenskarna, med Guds hjälp, hade vunnit en stor seger mot fienden, en nyhet som 

säkerligen var efterlängtad.3 

Det dröjde inte länge förrän det var dags igen. Från Västerås domkapitel utgick 

order att tacksägelsedagen för erövrandet av Helsingborgs fästning skulle äga rum 

den 28 januari.4 En ganska detaljerad text lästes från predikstolarna. Det berättades 

1 Tacksägelsedagen var utlyst till den 3 januari, men på vissa platser firades den inte förrän 
den 13 januari. Om tacksägelsedagen, se RA, RR, vol. 326, 9 december 1676, fol. 463. Det är en 
lucka i Västerås domkapitels protokoll mellan 10 maj 1676 och 10 september 1679. Om datu
met för tacksägelsedagens firande: ULA, SD, BI, vol. 8, 2 januari 1677; ULA, UpD, Ala, vol. 8, 
27 december 1676; ULA, KL, LK, Dilla, vol. 15, 8 januari 1677, från M. Coppelman. 

2 Pihlström, s. 205. 
3 RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95, Texter på tacksägelse dagen år 1677 d. 17 januari för victorien 

vid Lund. "Ottesången Psalm 35 från i7d versen intil endan. Högmessan Psalm 18 från 47d 
versen intil endan. Aftonsången Psalm 124 heel och hollen". 

4 Brevet från Västerås stift, daterat den 15 januari 1677, finns bevarat i Åls församlingsarkiv 
tillsammans med en avskrift av det kungliga brev som anbefallde tacksägelsedagen: ULA, Åls 
församling, J, vol. 2,10 januari 1677.1 ett brev i Kopparbergs läns arkiv står att den ska firas den 
14 januari: ULA, KL, LK, Dilla, vol. 15, 8 januari 1677. Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, 
RR, vol. 322,10 januari 1677, fol. 281; 13 januari 1677, fol. 282. Relationen finns i rådets registra-
tur: RA, RR, vol. 332,14 januari 1677, fol. 31; och tryckt: Gudz den aldrahögstes [...] [u. o. 1677]. 
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att danskarna tvingats avtåga utan gevär och hederstecken, och att de måst lämna 

både ammunition och den stora röda fana som den danske kungen hade hissat på 

Helsingborgs slott. Att Kristian V inte hunnit komma till stadens undsättning an

fördes också som ett bevis på att den danska sidan hade problem. 

I början av mars återvände ett cirka 1100 man starkt "utskott" som varit i 

Värmland under landshövding Duvails befäl, och de hemmavarande fick ställa upp 

med skjutshästar. Hemvändarna hade dock inte kunnat uträtta något och hade nog 

inte mycket att berätta utom att snön varit djup och att de lidit brist på proviant.5 

1677 års böndagsplakat lästes sannolikt upp runtom i Dalarna i mars.6 Det var en 

text fylld av undergångsstämning, och genom uppläsningen påmindes befolkningen 

om att fienden tagit de starkaste fästningarna, sänkt de vackraste skeppen i havet 

och tagit livet av mången tapper soldat. Men det fanns också en vändning: genom 

Guds nåd hade man vunnit två stora segrar och fienden hade tvingats lämna landet. 

I övrigt var de konkreta uppgifterna i plakatet få.7 

I Dalarna handlade mycket av informationshanteringen 1677 om vad fienden 

hade för sig på andra sidan gränsen. Kyrkoherden i Älvdalen hade till uppgift att 

hålla uppsikt och rapportera till landshövdingen vad som hände, vilket han också 

gjorde med jämna mellanrum.8 Soldater från Dalarna deltog i de blodiga slagen nere 

i Skåne, och i april var det dags att fylla luckorna i Dalregementet.9 Fogdarna försågs 

med listor på de stupade i varje rote och fick i uppdrag att skaffa fram ersättare 

inom fyra veckor.10 Kompanierna från Rättvik och Bjursås mönstrades den 7 april, 

och på ytterligare åtta platser hölls mönstringar under april månad." Trots att 

förlustsiffror sällan angavs i tacksägelsetexterna fick befolkningen här alltså en 

fingervisning om hur många som stupat eller dött av sjukdomar, åtminstone i den 

egna roten. Bristen på folk var så stor att många av de nu hemkomna knektarna från 

Norge antogs som ordinarie soldater i Dalregementet.12 

Vid ungefär samma tid hölls en tacksägelsedag för Kristianopels och Karls

hamns återerövrande. I tacksägelse texten betonades att detta var en viktig nyhet av 

flera skäl: dels hade fienden lämnat vapen och ammunition som skulle komma väl 

5 Pihlström, s. 232-233. ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 1 mars 1677. Om de hemmavarandes 
klagomål: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,18 mars 1677. 

6 Böndagsplakatet 1677-02-24. 
7 Böndagsplakatet 1677-02-24. 
8 Se t.ex. ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 7 februari 1676 {feldaterat, eg. 1677]; DI I la, vol. 15, 20 

januari 1677. 
9 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8. Se Pihlström, s. 192-208. 

ro ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,10 februari och 24 mars 1677. 
11 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 29 mars 1677. 
12 Pihlström, s. 208, 233. 
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till pass, dels innebar detta att man från fästningarna skulle kunna försvara det 

omkringliggande landet från snapphanar och att kusten nu var säkrad.13 Detta var 

ett av de få tillfällen under skånska kriget då befolkningen fick höra talas om 

snapphaneriet. 

Den 27 april firades årets första böndag.14 De gammaltestamentliga prediko-

texterna behandlade Guds förestående straff och människornas vädjan om nåd. I 

dagens sista predikotext talade Gud själv: "Om mitt folk ville mig hörsamt vara, och 

Israel på mina vägar gå: så ville jag snart nederlägga deras fiender, och vända min 

hand emot deras motståndare".15 Återigen ställdes alltså framgångar i kriget i rela

tion till befolkningens uppförande. I april pågick också värvningar i Kopparbergs 

län. Även om värvar na hade fått landshövdingens order att gå fram med "moderation" 

och inte ta arbetsfolk, var deras närvaro säkert påtaglig.16 Under maj fick fogdarna 

motta landshövdingens order att spana efter förrymda knektar.17 Ett kungligt plakat 

om frågan hade utfärdats den 3 april, och man kan förmoda att det hade publicerats i 

landskapet. Under krigsperioden utkom flera plakat om förrymda knektar, och man 

kan nog utgå från att fogdarnas spaning inte inskränkte sig till maj 1677.18 

Fredagen den 14 juni var det dags för nästa böndag, och predikotexterna be

handlade människornas synd och Israels vädjan till Gud om bistånd. Aftonsångens 

predikotext, som var en vädjan till Gud att stilla sin vrede, innehöll följande ord: 

"Du låter alla våra grannar banna oss: och våra fiender bespotta oss".19 Kriget med 

Danmark var allestädes närvarande, och det var inte svårt att finna lämpliga passa

ger i Gamla testamentet om grymma grannfolk. 

Under senvåren 1677 hade svenskarna börjat belägra Kristianstad, som inneha

des av danskarna. Belägringen gav dock inget resultat. Kristian V undsatte Kristian

stad den i juni och samma dag vann danskarna sjöslaget vid Mon.2° Dessa dåliga 

nyheter blev aldrig del av statsmaktens informationsspridning, men det är inte osan-

13 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 322,28 mars 1677, fol. 289; vol. 332,26 mars, 
fol. 203. Texten finns tryckt: Efter såsom Hans Kongl. May:tz{...] [u. o. 1677]. När den firades 
framgår inte av Kopparbergs landskanslis eller Västerås domkapitels arkiv. Uppsala domkapi
tel fick inte brevet om tacksägelsedagen förrän den 25 april, så man kan förmoda att den i 
Uppsala stift firades i början av maj. ULA, UpD, Ala, vol. 8, 25 april 1677. 

14 Landshövding Duvall skrev till befallningsmännen att de skulle övervaka böndagens fi
rande: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,20 april 1677. 

15 Oi 1677: 2 Mos 33:5-6; Hi 1677: Ps 80 fr. v. 15; Ai 1677: Ps 81:14-15. 
16 ULA, KL, LK, A la, vol. 8, 20 april 1677. 
17 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 23 maj 1677. 
r8 Se RA, RR, vol. 330, 3 april 1677, fol. 27; 11 juni 1677, fol. 304; vol. 331,15 oktober 1677, fol. 

242. 
19 O2 1677: Jes 3:8-9; H2 1677: Ps 38 fr. v 16; A2 1677: Ps 80:4-8. 
20 Fabricius, s. 109. 
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nolikt att de cirkulerade ryktesvägen.Trots att allmogen föregående år gått med på 

att bidra med extraordinarie knektar som senare hade införlivats med Dal

regementet, ställdes under försommaren 1677 kravet att de skulle ställa upp med 

nytt manskap. Landshövdingen förhandlade själv med allmogen i Hedemora den 19 

juni, i Tuna den 21 juni, i Leksand den 23 juni och i Nås den 26 juni, och 

kyrkoherdarna på berörda orter fick också order att hjälpa till att övertala bönderna 

att ställa upp.21 I ett brev där fogdarna informerades om de förestående mötena 

tillade landshövdingen följande PS: 

Och såsom h. pastorerna mycket läre kunna hjälpa till att facilitera denna högst impor-
tante Kungl. Maj:ts och kronans tjänst, alltså måste ni med all flit söka deras bistånd efter 
jag ock är säker de sig ingalunda undandragandes varda, detta ärendet på det möjligaste 
att befordra, varom jag nu med min vill Gud lyckliga ankomst lärer dem tjänligen anlita, 
vilket ni dem viljen veta låta, som ock jag dem nu med det samma själv om tillskriva.22 

Bönderna var fattiga och ganska ovilliga att ställa upp, men slutresultatet blev ändå 

att allmogen lovade en soldat per rote, sammanlagt ungefär 1 400 man.23 Att för

handlingarna varit svåra framgår av att Duvall senare skrev till Magnus Gabriel De 

la Gardie att han hoppades att Gud måtte unna honom den nåden att "aldrig någon

sin mera härefter att hava sådan kommission".24 

Under juni 1677 erövrades Marstrand av norrmännen, något som inte heller 

gjorde något avtryck i statsmaktens informationsspridning i Dalarna.25 Den tredje 

böndagen firades den 13 juli. Texterna var mer hoppingivande denna dag och hand

lade om Guds hjälp och nåd. Den sista texten handlade om hur kungen i Assur 

belägrade Juda städer, och hur Jehiskia sade: 

frukten er inte, och giv er inte för konungen av Assur, eller för all den hop som när 
honom är: ty med oss är en större, än med honom. Med honom är en köttslig arm, men 
med oss Herren vår Gud, att han skall hjälpa oss, och föra vår strid. Och folket förlät sig 
på Jehiskia Juda konungs ord.26 

En tydligare kommentar till kriget med grannen Danmark, och en tydligare uppma

ning till förtröstan, är svår att finna. 

Den 22 juli publicerades en lysningssedel om att de extraordinarie knektarna 

21 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 8 juni 1677. 
22 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 8 juni 1677. Jag har inte återfunnit brevet till prästerna. 
23 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 24 och 28 juni 1677. 
24 Citerat i Pihlström, s. 233. 
25 Pål Thorrud, "Gyldenlovefeiden o g dens betydning for Norge", i Finn Askgaard och Arne 

Stade (red.), Kampen om Skåne (Köpenhamn 1983), s. 290. 
26 O3 1677: Ps 65:1-6; H3 1677: Mika 7:9; A3 1677: 2 Krön 32:7-8. 
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skulle vara beredda att bryta upp, och de marscherade sedan till Bohuslän för att 

inställa sig under Magnus Gabriel De la Gardies befäl.27 Dalkarlarna betraktade sig 

inte som vanliga soldater och Duvall fick anstränga sig för att hålla dem 'Vid hu

mör".28 Detta blev inte enklare efter det att de lidit ett totalt nederlag mot 

Gyldenlöwe, sannolikt med ganska stora förluster. När information kom att norr

männen erövrat Jämtland och Härjedalen fick de tillstånd att marschera hem.29 

Den 29 juli firades i Dalarna en tacksägelsedag för att danskarna upphävt beläg

ringen av Malmö.30 Det var dock inte bara svenskarna som erfor framgångar. Det 

katastrofala slaget vid Koge bukt den 1 juli 1677 blev den svenska flottans sista stora 

drabbning. Detta var dock inget som spreds till undersåtarna, till skillnad från den 

svenska framgången vid slaget vid Landskrona den 14 juli, som firades med en sepa

rat tacksägelsedag med särskilt utvalda predikotexter.31 Genom relationen fick be

folkningen i Dalarna kännedom om såväl slaguppställningen som kungens åtgärder 

före och under slaget. Predikotexterna var gammaltestamentliga och hade en tydlig 

anknytning till kriget. Den första predikan utgick från en av Davids psalmer där 

denne tackade Gud för seger över fienden. Högmässans predikotext handlade om 

Josafats seger över fientliga grannfolk, och hur hela befolkningen bad till Gud när 

fienden närmade sig. Tacksägelsedagens sista text handlade om Guds hjälp emot 

fienden.32 

Strax efter slaget lämnade Kristian V Skåne, och den danska huvudarmén flyt

tades till Rügen. En mindre sammandrabbning ägde dock rum i augusti vid Udde

valla mellan norrmännen och Magnus Gabriel De la Gardies trupper.33 Informatio

nen spreds säkert vidare av dem som deltog, men inte av statsmakten. 

Karl XI hade på grund av kriget bestämt att fyra böndagar skulle firas om året, 

27 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,15 juli 1677. 
28 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,25 september 1677, memorial till befallningsmännen. 
29 Pihlström, s. 234. Se också ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 25 september 1677, memorial till 

befallningsmännen. 
30 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 330, 11 juli 1677, fol. 605; vol. 322, 18 juli 

1677; v°l- 333» 27 juli I(^77» f°l- I2°- Relationen finns i: RA, RR, vol. 333, 24 juli 1677, fol. 98. 

Texten finns tryckt: Såsom then aldrahögste Guden [...} [u. o. 1677}. Landshövdingen i Koppar
berg skrev till fogdarna om tacksägelsedagens firande den 21 juli, men datumangivelsen är lite 
otydlig: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 21 juli 1677. Om händelsen: Fabricius, s. 116-117. 

31 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 330, 17 juli 1677, fol. 621; vol. 333, 30 juli 
1677, fol. 143; Relation om then segren [...] [u. o. o. å.]. Varken i Kopparbergs läns arkiv eller i 
Västerås domkapitel finns uppgifter om hur tacksägelsedagen firades. 

32 RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95, Texter på tacksägelsedagen d. 31 augusti för victorien vid 
Landskrona. "Ottesången Psalm 9 från vers 1 till 6. Högmessan 2 Crönic 20 från vers 1 till 13. 

Aftonsången Psalm 118 från vers 1 till 18". 
33 Thorrud, s. 291; Isacsson, s. 100. 
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och den fjärde inföll fredagen den 10 augusti. Den första texten bestod av en bön 

där David bad Gud att förgöra de frommas fiender. I den andra texten lovade Gud 

att göra sitt folk gott om de bättrade sitt leverne, och i den sista texten vädjade 

människorna till Guds nåd.34 

Under hösten reste fogdarna runt i Dalarna för att ta ut 80 man att fylla luc

korna i livgardet med.35 Samtidigt lästes ett öppet brev från landshövdingen och 

Axel Julius De la Gardie upp i landskapet angående norrmännens erövrande av 

Jämtland och Härjedalen. Tanken var att de just hemkomna utskottskarlarna skulle 

kompletteras med nya och marschera in i Jämtland. Brevet finns bevarat i Åls för

samlings arkiv och inleds med en beskrivning av 

Huru som fienden från Norge med en ansenlig makt till häst och fot vore uti Jämtland 
infallen, invånarna där sammastädes oförmodligen överrumplat och således hela landet 
sig inkräktat tänkandes utan tvivel samma landsort ifrån riket alldeles att avsöndra och 
under sig behålla.36 

Landshövdingen betonade att det var viktigt att gå in i Jämtland innan det blev 

vinter, för när vattendragen väl hade frusit skulle det bli så mycket lättare för fien

den att komma in i Dalarna. I övrigt var argumenten de vanliga: dalkarlarna uppma

nades att följa sina förfäders hedervärda exempel, deras förmodade trohet till 

kungen och kärlek till fäderneslandet lyftes fram liksom att detta handlade om 

deras egen och deras hustrurs och barns säkerhet. Slutligen användes ett illa dolt 

hot: om de inte ställde upp kunde de vänta sig en onådig herre och att kungen skulle 

sända soldater till landskapet, något som skulle drabba dem så mycket hårdare.37 

En man vid namn Zachris Unosson, av landshövdingen kallad direktör, reste 

också runt i Österdalarna för att övertala allmogen att göra motstånd mot fienden. 

Det ansågs extra viktigt att övertyga allmogen i Tuna, eftersom man trodde att den 

övriga allmogen skulle anpassa sig efter huvudsocknen.38 Under samma period reste 

också fogdarna runt i länet för att övertyga de välbeställda att bidra med vägkost åt 

de i många fall fattiga utskottsmännen.39 Till sin hjälp hade de rådets tryckta plakat 

som publicerats under september och som uppmanade de högre samhällsklasserna 

34 O41677: Ps 70; H41677: Sak 8:14-17; A4 1677: Ps 90:13-17. 
35 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 22 september 1677. Order att fylla luckorna utgick ändå till 

fogdarna: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,5 november 1677. 
36 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 24 september 1677; ULA, Åls församling, J, vol. 2, 24 september 

1677. 
37 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 24 september 1677; ULA, Åls församling, J, vol. 2, 24 september 

1677. Datumet har ändrats i exemplaret i Åls församlings arkiv. 
38 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 25 september 1677. 
39 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 25 september 1677, memorial till befallningsmännen. 
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att bidra till rikets försvar genom att utrusta en ryttare. Genom plakatet informera

des de välbesuttna om att det var stor risk för ett danskt anfall från havet högre upp 

i landet. För den som förmådde läsa mellan raderna bör det svenska maritima fias

kot därmed ha blivit uppenbart.40 

Möten angående extraordinarie knektar (utskott) hölls i Mora den i oktober 

och i Tuna den 2 oktober, men allmogen gick inte med på att marschera över grän

sen.41 Militära angelägenheter fortsatte ändå att prägla informationsspridningen. 

Delar av Kopparbergs län ingick i Västmanlands regemente, och i oktober utgick 

order att luckorna skulle fyllas. Sammanlagt 81 man saknades, varav några hade 

rymt men de flesta var döda.42 

Planerna på ett krigståg över gränsen övergavs inte heller. I slutet av oktober 

lästes ytterligare ett öppet brev från landshövdingen upp från predikstolarna, och 

den tidigare nämnde Unosson förklarade brevet för allmogen i sockenstugorna i 

Mora, Leksand och Rättvik. I sina svarsbrev intygade bönderna att de fått höra 

landshövdingens brev och Unossons förklaring om 

vad vi i anseende till vår hätska fiendes, konungens av Danmark infall i Jämtland, måtte 
av vårt manskap ett visst antal bevilja, som med andre våra landsmän och grannar 
konjungerade skulle dit upp marschera, att vara fienden till skräck och avhåll ifrån vårt 
k. fädernesland och dess gränser.43 

Allmogen ville dock diskutera saken med Tuna, som var huvudsocken, och ett nytt 

möte hölls där den 26 oktober.44 Med anledning av detta fick både kyrkoherden och 

länsmannen i Tuna specialinstruktioner av landshövdingen. Duvall angav vilka ar

gument som borde användas och bifogade också rådets plakat till invånarna i Da

larna och Norrland och ett brev från landshövdingen i Gävle,Jakob Fleming.45 Inför 

mötet gick budkaveln runt för att så många som möjligt skulle infinna sig.46 Överta-

40 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,26 september 1677. Rådets plakat riktade sig till rikets överhets
personer och uppmanade dem att bidra, Wij effterskreffne K. Maytz. och Sweriges rijkes rådh 
[...] {Stockholm 1677}. Brev utgick också till "förvaltare": ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,28 septem
ber 1677; och till "Civil och kronans betjänte": 29 september 1677. 

41 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 26 september 1677. Se brev till kungen: Ala, vol. 8, 6 oktober 
1677. 

42 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 9 oktober 1677, till befallningsmannen Milander. 
43 ULA, KL, LK, DI I la, vol. 15, brev från gemene man i Mora och gemene man i Rättvik och 

Leksand. Båda är odaterade, och märkligt nog likalydande. Av det sistnämnda framgår att det 
är skrivet den 23 oktober. 

44 ULA, KL, LK, D11 la, vol. 15, brev från gemene man i Mora och gemene man i Rättvik och 
Leksand. 

45 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 25 oktober 1677, till kyrkoherden i Tuna. 
46 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 25 oktober 1677, till länsmannen i Tuna. 
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landet ledde också till att bönderna i Tuna var beredda att ge en karl av varannan 

rote, men de andra socknarna accepterade bara att bidra med en karl av var fjärde 

rote.47 Förhandlingarna fortsatte av detta skäl, och prästen i Tuna fortsatte att för

söka förmå allmogen att ställa upp. Landshövding Duvall reste också en onsdag i 

mitten av november till Tuna för att personligen tala med bönderna.48 

I december kungjordes riksdagskallelsen i Kopparbergs län, och förhandling

arna om utskottet fortsatte 49 Ett öppet brev från kungen till dalkarlarna publicera

des inte förrän i slutet av december.50 I brevet framhävdes att det var den danske 

kungen som var anfallare och härjade landet, medan den svenske kungen eftersträ

vade fred och trygghet. Vikten av de vunna segrarna betonades, och i detta samman

hang framhävdes hur viktigt tåget över gränsen var. Karl XI underströk dalkarlarnas 

trohetsplikt, men också att detta var en fråga om deras egen säkerhet; det var vik

tigt att hindra fienden att tränga in i landet "och eder därpå alldeles fördärva, och 

hela landet alla hus och ägor hos eder igenom mord och brand platt ödelägga".51 

Dalkarlarna utlovade slutligen ett antal utskottskarlar, men då nåddes man av be

skedet att norrmännen tågat tillbaka till Trondheim.52 

I december hölls ting runtom i Dalarna, och landshövdingen använde tillfällena 

för att på kungens och rådets uppdrag förhandla om extraordinarie soldater.53 Den 

28 december hölls årets sista möte i frågan, och det inleddes med att de fullmäktiga 

gemensamt bevistade gudstjänsten i Falun.54 Med tanke på att Duvall ofta tycks ha 

använt sig av prästerskapet när han ville övertala allmogen kan man tänka sig att 

kyrkoherden i Falun fick vissa tips om vad han skulle tala om på den nämnda dagen. 

47 Ett undantag var Skedevi, som lovade att följa Tunas exempel: ULA, KL, LK, DI I la, vol. 
15, från gemene allmogen i Skedevi, odaterat, ankom 31 oktober. Flera odaterade svar från 
allmogen i Dalarna finns som kanske härrör från detta tillfälle: ULA, KL, LK, Dilla, vol. 15, 
bön från gemene man i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa att få slippa att ge utskottsfolk, utan 
datum. Liknande från Tuna, Gagnef och Torsång, samt Näsgårds län (Hedemora, Husby, Fol-
kärna, By och Grytnäs socknar), också utan datum. Om resultatet av mötet, se ULA, KL, LK, 
Ala, vol. 8, 27 oktober 1677, till rådet. 

48 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 11 november till kyrkoherden i Tuna; 17 november 1677 till 
rådet; DI I la, vol. 15,12 november 1677, från Petrus Gangnius, kyrkoherde i Tuna. 

49 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8,10 december 1677, till borgmästare och råd i städerna och till 
befallningsmännen. 

50 Detta trots att det utfärdats redan den 15 november 1677 
51 RA, RR, vol. 331,15 november 1677, fol. 493, öppet brev till allmogen uti Dalarna; följebrev 

till landshövdingen, samma datum, fol. 495. 
52 Pihlström, s. 237. 
53 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 17 november 1677, till rådet. Se också: 26 november 1677, till 

kungen. 
54 ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 21 december, till allmogen i hövdingdömet. 
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Denna gång gällde det ett infall i Trondheim, men allmogen fortsatte att komma 

med motargument och lät sig inte övertalas av landshövdingen.55 

Parallellt med förhandlingarna om extraordinarie manskap pågick under hös

ten ytterligare en komplettering av Dalregementet, där många hade dött eller 

rymt.56 Under februari påföljande år uppnådde Duvall också ett löfte från dalkarlar

na att ställa upp med 300 man.57 

1677 var ett år då statsmakten spred mycket information till undersåtarna om det 

pågående kriget. Upplysningarna var av två slag, dels handlade de om vunna slag, 

dels om härjandet på andra sidan gränsen. Den sistnämnda informationen syftade 

till att mobilisera bönderna och få dem att ställa upp med extraordinarie knektar. 

Men det var också många upplysningar som statsmakten höll inne med. Det hand

lade både om mindre militära motgångar och om viktiga händelser som sjöslaget vid 

Köge bukt. Informationen var också fokuserad på det som hände i närområdet, 

framförallt vid norska gränsen, men också i skånelandskapen. Om tilldragelserna i 

de tyska provinserna fick undersåtarna i Dalarna inte veta något alls.58 Men genom 

att dalkarlar deltog i kriget både som ordinarie soldater nere i Skåne och som 

utskottsfolk vid gränsen och i Bohuslän kan man förmoda att befolkningen i Da

larna också fick information om krigshändelserna den vägen. Krigsskådeplatsen låg 

ju under detta krig relativt nära, och befälspersoner och andra reste ofta till Dalarna 

för att komplettera manskapet. Vad allmogen fick veta genom privata samtal eller 

genom ryktesspridning är dock svårt att veta. 

I jämförelse med 1659 spreds betydligt mer information till befolkningen detta 

år. Hela fem tacksägelsedagar firades - det i särklass största antalet både under Karl 

X Gustavs tid och under skånska kriget. Generellt kan man säga att både 

tacksägelsedagarna och böndagarna blev fler och bättre organiserade under skåns

ka kriget. När det däremot gäller den regionala mobiliseringen av extraordinarie 

soldater fanns en tydlig tradition. I händelse av krig försökte både landshövdingar, 

55 För allmogens argument, se: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, odat. ca 29 december, "Rationes 
som avråda dalkarlens utskott"; DI I la, vol. 15, odat. ankom 29 december, svar från gemene 
man i Västerbergslagen och Västerdalarna; odat., svar från fullmäktiga från socknarna Svärd
sjö, Vika, Skedevi, Torsång, Sundborn, Nås, Hedemora, Husby, By, Garpenberg, Grytnäs, Fol-
kärna, Säter, Tuna utanför bron, Tuna innanför bron, Gagnef och Säter; odat. ankom 29 de
cember, svar från gemene man i Osterdalarna. Se också landshövdingens brev till kungen om 
förhandlingarna: ULA, KL, LK, Ala, vol. 8, 22 och 29 december 1677. 

56 ULA, KL, LK, Dilla, vol. 15,18 oktober 1677, från Gustav Tollet; 20 oktober 1677, från 
Nils Hansson. Se också: Ala, vol. 8, 23 december 1677, till samtliga befallningsmän. 

57 Pihlström, s. 237. 
58 Gyllenstierna, s. 276. 
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fogdar och kyrkoherdar förmå dalkarlarna att strida mot norrmännen. Det är värt 

att notera att undersåtarna här bjöd stort motstånd, och att staten hellre avstod 

från knektar än tog till våld. Ändå vann staten vanligen förhandlingarna i slutänden, 

efter en rad påstötningar. 

Även om många nyheter 1677 förbigicks med tystnad hade invånarna i Dalarna 

detta år betydligt bättre möjligheter att göra sig en bild av vad som hänt i kriget än 

de haft 1659. Till detta kan en förbättring av informationssystemen ha bidragit, 

men framförallt medförde krigets närhet och hoten mot det egna riket att staten 

var mer angelägen om en fungerande informationspolitik än den hade varit tidigare. 



KAPITEL 12 

Sammanfattning och slutsatser 

UNDER ÅRHUNDRADENA EFTER ÅR 1500 pågick en statsbildningsprocess i 

Europa där gränser ritades om och mer eller mindre absoluta härskare tog 

makten över mer sammanhållna territorier. Det ledde till att vissa områden inkor

porerades i andra stater, och att ett antal vinnare i allt högre grad kunde definiera 

spelets regler. Till dessa hörde Sverige, som upplevde en stormaktstid samtidigt 

som andra länder slogs ut som aktiva maktspelare. Priset för deltagandet var högt. 

Sverige hade visserligen naturtillgångar i form av järn och koppar, men saknade den 

rika adel och de stora kapitalister som fanns i flera andra europeiska länder. Landet 

hade sin ekonomiska bas i allmogen, som utgjorde ungefär 95 % av befolkningen, 

och det var med hjälp av dess skatter och mannakraft som krigen måste föras. Sta

ten Sverige vann på krigen, kungarna konsoliderade sin makt genom att agera krigs

herrar och adeln kom som grupp i åtnjutande av både gods och rikedomar till följd 

av rikets framgångar i statskonkurrensen, men bönderna som ställde upp med sina 

söner och drängar, med extraskatter, skjutsningar och dagsverken vid skansarna såg 

ingenting av dessa vinster. 

I första hand skrevs torpare, drängar och bondsöner ut, och endast sällan be

hövde husfäderna själva ge sig ut i kriget. Men det var långtifrån alla som ställde upp 

godvilligt. Rymningar och maskning, ja till och med självstympning, förekom för att 

undgå knekttjänsten. Ändå lyckades den svenska staten mycket väl i sina strävan

den; inget annat europeiskt land kunde använda en så stor del av den egna befolk

ningen i krigstjänst, och utöver detta lyckades man upprätthålla ett högt skatte

tryck. Hur var detta möjligt? 

När det gällde att se till att soldaterna verkligen skrevs ut och skatterna betala

des kunde staten helt enkelt tvinga till sig resurserna med våld, men detsamma 

gällde inte när besluten om skatter och utskrivningar fattades. Förhandlingar om 

resursuttag hölls vid riksdagar och provinsmöten eller på lokalplanet, och allmoge

representanterna hade den formella rätten att säga nej. Ändå gjorde de inte det. 

Trots inledande protester godtog böndernas representanter ofta kraven på utskriv-
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ningar och skatter, och även om obstruktion förekom när besluten skulle omsättas i 

praktiken var utfallet för statens del påfallande gott. Detta hindrade emellertid inte 

statens företrädare från att känna starka farhågor för social oro och protester mot 

krigen och utlagorna. I rådsprotokoll, korrespondens och instruktioner framkom

mer gång på gång de styrandes rädsla för allmogens "opinion" och "elaka humör". 

För kungen, rådet och landshövdingarna var det självklart att krigen var kontrover

siella och att vägen till nya militära expeditioner måste beredas med ord. Att få 

folket att acceptera och bidra till kriget var en fråga om att persuadera, remonstrera 

och disponera, och att förmå människor att även fortsatt ställa upp på 

krigsansträngningarna handlade om att hålla folket på gott humör. Även om statens 

företrädare var beredda att ta till våld i nödfall föredrog de alltid att på retorisk väg 

få undersåtarna att ta reson. I så måtto handlade de i överensstämmelse med socio

logen Walter Korpis maktresursteori: en makthavare har allt att vinna på att mini-

mera användandet av kostsamma maktresurser för att lösa en konflikt. Allra bäst är 

det att minimera kostnaderna genom att investera maktresurserna långsiktigt i 

ideologispridning eller institutioner som antingen minskar eller reglerar konflik

terna. I stormaktstidens Sverige legitimerades också krigen genom ideologi

spridning, eller långsiktig propaganda. Det fanns också olika institutioner för 

konflikthantering, men dessa var inte fullt utvecklade. Lagstiftningen gav inga 

exakta besked om skatter och utskrivningar förutom att beslut i dessa frågor skulle 

fattas av riksdagen. Riksdagarna sammankallades vid denna tid inte helt regelbun

det och kunde ersättas av provinsmöten. Investeringen av resurser i långsiktig pro

paganda och institutioner var inte tillräcklig för att förhindra konflikter. 

Om en konflikt ändå utbryter kan man enligt Korpi dela in maktresurserna i tre 

olika typer: tvångsresurser, som har de negativa sidorna att de är dyra och att de kan 

förstärka konflikterna, betalningsresurser, som också är kostsamma, och normativa 

maktresurser, som är de billigaste för användaren. Att på verbal väg övertyga kontra

henten att göra något är den billigaste vägen för makthavaren. Gång på gång visade 

sig statens företrädare under perioden 1655-1680 också angelägna om att i första 

hand använda sig av normativa maktresurser. 

I denna avhandling har informationsspridning, krigspropaganda och mobilisering 

under perioden 1655-1680 undersökts. Ett viktigt grundantagande för undersök

ningen har varit att information är en maktresurs. Innehavet av sann information, 

kontrollen av informationsspridningen genom censur och tillgången till kanaler för 

att kunna sprida information är olika former av maktresurser. Staten hade på 1600-

talet ett oerhört försprång framför undersåtarna på alla dessa områden. Genom 

mantalslängder och kyrkans folkbokföring hade man många uppgifter om den egna 
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befolkningen, och genom politiska och personliga nätverk och tillgången till både 

diplomater och internationella tidningar hade de styrande en insikt i den politiska 

situationen som vida översteg undersåtarnas. Dessutom ägde staten, eller hade in

flytande över, alla rikets tryckerier, och censur rådde även om den inte alltid var helt 

effektiv Framförallt hade staten tillgång till två mycket viktiga medier: kyrkan och 

länsförvaltningen. Undersåtarna hade flera kanaler genom vilka de kunde kommuni

cera med överheten, men när det gällde att kommunicera med varandra var de 

hänvisade till samtal eller rykten. Ryktesspridning som kunde orsaka upprors

stämningar eller på något sätt hade med landets säkerhet att göra kunde emellertid 

leda till dödsstraff. Man kan alltså utgå från att staten hade goda förutsättningar för 

att sprida sin syn på kriget. 

Hur använde den svenska staten information som maktresurs under perioden 

1655-1680? Syftet med avhandlingen har varit att ta reda på hur staten bedrev krigs

propaganda gentemot allmogen i Sverige, med avseende på både hur propagandan 

spreds och vilka argument som användes. Med utgångspunkt i en rad källor har jag 

diskuterat propagandans mål, medier, budskap och mottagare. Jag har skilt mellan 

långsiktig och direkt propaganda, och dessutom på empirisk väg delat in den 

direkta propagandan i fyra faser. Inledningsvis ställde jag hypotesen att krigspropa

ganda bedrevs i både krigs- och fredstid och att de övergripande resonemangen om 

krig inte varierade över tid. Dessutom gjorde jag med utgångspunkt i både kungens 

ed och det rättfärdiga krigets doktrin antagandet att statens företrädare inte 

argumenterade för anfallskrig. Med tanke på de utbredda föreställningarna om 

kungen som undersåtarnas beskyddare har jag också undersökt hur detta ideal i 

propagandan kombinerades med de olika anfallskrigen. Slutligen ställde jag frågan 

hur den långsiktiga och direkta propagandan hängde ihop. Det har nu blivit dags att 

summera resultaten. 

Informationssystemet 

Under 1500- och början av 1600-talet byggdes det som jag har valt att kalla 

informationssystemet upp. Genom kyrkan, riksdagen, länsförvaltningen och de stats-

kontrollerade tryckpressarna kunde staten nå i stort sett alla invånare i Sverige med 

information. Systemet var givetvis inte fulländat. Informationsspridningen kunde 

vara långsam, viss information kom inte fram, och annan förenklades. Ändå var det 

av stor vikt för den svenska maktutövningen att dessa institutioner fanns och nådde 

ut till så många. 
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Inom historieforskningen har det länge antagits att predikstolarna var viktiga 

för spridandet av propaganda, men få har undersökt saken. I kyrkorna spreds pro

paganda både genom religiösa högtider som böndagar och tacksägelsedagar och vid 

de vanliga söndagsgudstjänsterna. Staten använde predikstolarna för kungörandet 

av lagar och förordningar men också för spridning av rena propagandadokument. 

Vid början av varje år lästes böndagsplakatet upp i kyrkorna, genom vilket under

såtarna framförallt påmindes om sin stora synd, men också om de fiender som 

vanligen hotade riket. Tre eller fyra böndagar ägde sedan rum där tre gudstjänster 

firades i rad. Böndagarna organiserades för att hela befolkningen tillsammans skulle 

bekänna sina synder och vädja till Gud att han inte skulle sända de gudomliga straf

fen: krig, pest och hungersnöd. Vid varje gudstjänst hölls en predikan med utgångs

punkt i en bibeltext som ofta valts av konsistoriet i Uppsala, men där kanslikollegium 

hade sista ordet. Under skånska kriget minskade kyrkans inflytande över texterna i 

och med att de fick ge allt fler alternativ, och rådet kunde också självsvåldigt välja att 

byta ut texterna. Tanken med bibeltexterna var att de skulle spegla den aktuella 

tiden, vilket innebar att de ofta innehöll krigiska passager. Det mest grundläggande 

budskapet var emellertid att svåra straff hotade på grund av människans synd men 

att det fanns tid att omvända sig. 

Tacksägelsedagar för seger eller fred firades runtom i Europa sedan medeltiden, 

men i den svenska forskningen är de föga uppmärksammade. Även om dessa hög

tider firades i kyrkan var det kungen eller rådet som utlyste dem, och det var också i 

kansliet som tacksägelsetexten skrevs. Vid flera tillfällen uttalade också olika före

trädare för staten att tacksägelsedagarna var bra för att sprida information och 

lugna allmogen. Tacksägelsedagarna fungerade som nyhetsförmedling, eftersom 

prästerna vid dessa tillfällen läste redogörelser för hur det gick i kriget eller i sär

skilda slag. För gemene man i Sverige bör dessa dagar ha varit det viktigaste nyhets

mediet. Högtiderna avslutades med bön till Gud om fred och med psalmen "O Gud 

vi love dig" - det vill säga samma psalm som vid den här tiden sjöngs i Europa med 

den latinska texten "Te Deum laudamus". Predikstolen togs dock också i anspråk 

när det gällde att sprida obehagliga sanningar, som att Sverige var i krig med Dan

mark igen sensommaren 1658 eller att Sverige lidit en förlust i slaget vid Oland 1676. 

Utöver detta lästes från predikstolarna kungörelser med anknytning till kriget, så

som datum för mönstring och efterlysningar av förrymda soldater. Mina undersök

ningar av Kopparbergs län har också visat att landshövdingarna och fogdarna tog 

kyrkoherdarna till hjälp för att förmana allmogen i förhandlingssituationer. Dessa 

statens företrädare utgick från att prästerna skulle ställa upp och tala allmogen till 

rätta när det krävdes - något som för övrigt också ingick i prästerskapets ed. 

Prästernas dubbla roller har diskuterats i forskningen, i synnerhet med tanke på 
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att de var tvungna att medverka till utskrivningen av sina sockenbor. Det är välkänt 

att flera präster på olika sätt försökte rädda sina församlingsmedlemmar undan 

krigstjänst. Däremot finns mycket få exempel på präster som skulle ha predikat 

mot kriget eller mot statsmakten inför den meniga allmogen. I själva verket talar 

mycket för att det stora flertalet präster, i Luthers efterföljd, såg kriget som ett 

gudsstraff bland andra, och inte som något orättfärdigt i sig. De hade ingenting att 

invända mot statens krig, som ju alltid verbalt förkläddes till försvarskrig. Enligt 

deras idévärld var kungen utsedd av Gud och undersåtarna hade absolut trohets

plikt mot överheten. De ansåg i enlighet med sin lärofader Hafenreffer att kungens 

plikter bestod i att upprätthålla den rätta religionen, att se till att lag och ordning 

rådde och att skydda landet från fiender. I det mindre urval av predikningar jag 

undersökt lade prästerna alltid skulden för kriget på undersåtarna, och tvekade inte 

att vara politiskt agitatoriska och ta upp exempelvis Stockholms blodbad. Jag är 

förvissad om att ett fördjupat studium av predikningar - och i synnerhet böndags

predikningar - skulle ge ytterligare exempel på hur prästerna verbalt gick statsmak

tens ärenden. Detta beror helt enkelt på att de inte gjorde någon distinktion mellan 

stat och kyrka, eller mellan kristen etik och krigande. De var tjänare i staten som 

trodde på statens ideologi, och de flesta hade inte några problem med att agera 

propagandister. 

Den svenska riksdagen med sin bonderepresentation var den viktigaste arenan 

för förhandling mellan stat och undersåtar och just därför också ett viktigt 

informationsforum. Ständerna fattade sina beslut om skatter och utskrivningar på 

grundval av den information de fick av kung och råd och som de så underdånigt 

brukade tacka för i riksdagsbesluten. Men även om både kungen och rådet gärna 

framhävde hur viktigt det var för dem att få informera ständerna valde de vad de 

skulle informera om på ett ytterst pragmatiskt sätt. Syftet var att övertala, inte att 

lyssna på ständernas synpunkter. Vid riksdagen 1655 fick ståndens representanter 

en mycket skev bild av hoten mot Sverige, i synnerhet av Polens politiska läge, och 

man diskuterade inte heller vilka följder kriget kunde få. I själva verket syftade 

denna riksdag till att legitimera ett redan fattat beslut genom att göra ständerna 

delaktiga. Riksdagen fungerade också som en barometer - genom mötet med un

dersåtarna kunde överheten bedöma vilka resurser de kunde tänkas att ställa upp 

med utan alltför stort missnöje. 

Provinsmöten hölls under både Karl X Gustavs krig och skånska kriget, och 

syftet var att få ständerna att tidigarelägga utskrivningarna och bidra med resurser. 

Dessa möten ägde rum under pågående krig och akut fara, och beskrivningarna av 

det utrikespolitiska läget var ofta relativt korrekta. Det fanns här inga behov av att 

frisera sanningen - läget var tillräckligt allvarligt som det var. 
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Informationssystemets tredje ben var länsförvaltningen: landshövdingarna och 

fogdarna. Dels vidarebefordrades från länsstyrelserna de kungörelser som skulle 

läsas upp från predikstolarna, dels agerade landshövdingarna och fogdarna själva 

informatörer. Vid krigsutbrotten 1657 oc'11&75 samlade flera av landshövdingarna 

personligen allmogen till möten för att berätta om krigen och organisera försvaret. 

I Kopparbergs län innebar krigen rent generellt att landshövdingens kontakt med 

allmogen ökade på grund av alla förhandlingar som hölls om extraordinarie 

manskapsuttag och annat. Landshövdingen spelade alltså en viktig roll för mobili

seringen. Detsamma gällde fogdarna, som fick förhandla med allmogen om mindre 

utlagor och dessutom se till att de verkligen levererades. Men fogdarna fick också 

rena informationsuppdrag, som hösten 1658 då de fick i uppgift att förklara orsa

kerna till det nya danska kriget för undersåtarna. 

Böndagsplakat, tacksägelsetexter, riksdagskallelser och riksdagsbeslut tryck

tes, men i övrigt spreds informationen i stormaktstidens Sverige till stor del via 

handskrifter eller muntligen. Från det kungliga boktryckeriet utkom förutom Post-

och Inrikes Tidningar också pamfletter och relationer om kriget. Många av dessa 

var på tyska eller latin och var ämnade för utlandet, men det utkom också en rad 

texter på svenska, och vid några tillfällen under skånska kriget skickades de till 

landshövdingarna med order om att de skulle spridas. Detta visar hur angelägen 

staten var om att sprida dessa nyheter, men det är svårt att bedöma huruvida informa

tionen kom fram och till vem. 

För att nå undersåtarna hade staten alltså flera olika medier att tillgå, och när 

budskapet var viktigt användes dessa kanaler parallellt. Om det svenska fredsbrottet 

1658 trycktes tre skrifter, varav en dessutom lästes för allmogen av fogdarna och 

från predikstolen. Rådets dementier om slaget vid Oland spreds också genom både 

kyrkan och länsförvaltningen. 

Under de 25 år som undersökts i denna avhandling skedde inga stora föränd

ringar när det gäller informationssystemet. Två saker kan dock lyftas fram. För det 

första minskade kyrkans inflytande över böndagstexterna och för det andra 

formaliserades firandet av tacksägelsedagar och tacksägelsetexterna trycktes i större 

utsträckning i slutet av perioden. 

Det bör betonas att inte all information nådde alla. Vid förhandlingarna på 

riksdagar, provinsmöten och lokala möten deltog endast män, och de mobiliserande 

argumenten riktades till dem. Även om både skatter och utskrivningar i hög grad 

även drabbade husmödrar, pigor och drängar var dessa grupper aldrig närvarande 

när de viktigaste upplysningarna om dessa frågor gavs. Det är däremot troligt att de 

fick ta del av informationen i andra hand. Den större delen av propagandan spreds 

emellertid från predikstolarna, vilket innebar att i stort sett alla nåddes av den. 
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Långsiktig propaganda 

Jag ställde inledningsvis hypotesen att krigspropaganda bedrevs i både krigstid och 

fredstid och att formuleringarna om krig inte förändrades under stormaktstiden. 

Min egen undersökning av perioden 1655-1680 och tidigare forskning om trettio

åriga kriget och stora nordiska kriget har verifierat den hypotesen. Forskare som 

Ingvar Kalm, Sverker Arnoldsson, Peter Ericsson och Martin Linde har alla identi

fierat viktiga budskap i den långsiktiga propagandan under olika perioder, även om 

de använt sig av andra analytiska termer. Under hela stormaktstiden spreds budska

pen om befolkningens synd genom böndagsplakat, böndagstexter, böndagspredik

ningar, böner, propositioner och i viss mån tacksägelsedagar. Huvudbudskapet var 

att människan var syndig och att sannolikheten att hon skulle sluta synda var mycket 

liten. Gud skulle därför alltid ha orsak att straffa henne med de gudomliga straffen 

krig, pest och hungersnöd, och under denna krigiska period låg fokus vanligen på 

det förstnämnda. Krig och fred var alltså en gudomlig angelägenhet, och det enda 

människorna kunde göra för att uppnå fred var att bättra sig och be. Men det fanns 

också ett parallellt budskap i den långsiktiga propagandan som förklarade kriget, 

nämligen att fienderna var konstant onda och alltid ville Sverige ont. Fienderna 

drevs alltså inte av någon politisk agenda, utan av ren och skär illvilja. Detta innebar 

också att man inte kunde förhandla med dem eftersom de inte drevs av några ratio

nella mål, något som Peter Ericsson lyft fram beträffande stora nordiska kriget. Jag 

har visat att beskrivningarna av dessa fiender ursprungligen hämtades från Gamla 

testamentet men att de under min undersökningsperiod hade kommit att leva ett 

eget liv i propagandan. Denna avhumanisering av fienden innebar också en avpoliti-

sering av kriget. Att det skulle komma nya krig kunde man alltså räkna med, och det 

bästa skyddet i händelse av krig var enligt propagandan en god kung, även om detta 

inte uttrycktes med samma tydlighet som de ovannämnda budskapen. I den lång

siktiga propagandan ingick också idén om undersåtens trohetsplikt, och i synner

het plikten att hjälpa till i krigstider. 

Slutsatsen som kunde dras av den långsiktiga propagandan var att krigshotet 

var konstant. Även om Sverige åtnjöt en lång fredsperiod 1660-1674 (med undantag 

för ett kortare krigsföretag i Bremen) omtalades krigshot i varje böndagsplakat, och 

många av böndagstexterna behandlade krig och hotande fiender. De tacksägelse

dagar som firades för freden uttryckte framförallt budskapet att freden var något 

exceptionellt, som befolkningen var tvungen att tacka för. Under fredsåren intog 

också hoten från det osmanska riket en oproportionerligt stor plats; osmanerna 

utgjorde ju knappast något hot mot Sverige. Men "turken" var den perfekta fienden 

för en stat som av olika skäl ville att befolkningen ständigt skulle frukta krig. Grund-
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budskapet var sig likt under hela stormaktstiden, men fokus skiftade från katoliker

na till osmanerna och så småningom till ryssarna. 
Det har flera gånger framhävts av forskningen att samtidens människor såg en 

parallellitet mellan Sverige och Israel - att Sveriges befolkning i likhet med israeli

terna hade ett förbund med Gud och var hans utvalda folk. Denna bild fram

skymtade också ibland i böndagsplakat och framförallt i böndagstexter och bön

dagspredikningar under perioden 1655-1680. Peter Ericsson har påtalat att denna 

identifikation under stora nordiska kriget bidrog till att stärka banden mellan rikets 

invånare. Detta gäller även för min undersökningsperiod, men det bör understrykas 

att identifikationen vanligen var negativ. Det var Israels synder och Guds straff som 

gång på gång exemplifierades runt om i Sveriges kyrkor, även om hans vilja att för
låta sitt folk och visa nåd om israeliterna bara bättrade sig också lyftes fram. 
Israeliternas ärofulla krig kom inte så ofta till användning, eftersom kriget sågs som 

ett syndastraff och anfallskrigen var retoriskt bortdefinierade. Identifikationen med 

Israel handlade snarast om ett slags lidandegemenskap - att vara utvald innebar inte 

att ha det bra, utan att ha det något mindre eländigt än de andra folken. Även om 
detta budskap kan förefalla dystert var det mer funktionellt än vad en triumfatorisk 

erövringsretorik skulle ha varit: för Sveriges undersåtar var det ju intressantare att 
förstå orsaken till eländet i hemlandet än till flyktiga framgångar i fjärran länder. 

Syftet med den långsiktiga propagandan var att förklara kriget som företeelse 

- att förklara det redan innan det hade brutit ut. När det väl blev krig och befolk

ningen skulle mobiliseras gällde det att aktivera budskapen från den långsiktiga 
propagandan, men också att komplettera dem. 

Direkt propaganda 

Genom undersökningen av mitt källmaterial har jag kommit fram till att den di
rekta krigspropagandan bedrevs i fyra olika faser - en iakttagelse som också är giltig 

för andra krig under andra tidsperioder. I den första fasen förklarades varför det 

blivit krig, i den andra mobiliserades befolkningen, i den tredje fasen försökte man 
upprätthålla befolkningens moral genom information och i den fjärde fasen förkla

rades freden. Vilka argument användes under dessa faser, vilken funktion fyllde de, 

och hur skilde de sig åt? 
Huvudförklaringen till varför det blivit krigv ar alltid människornas synder, oav

sett om det var ett anfalls- eller försvarskrig. Befolkningen hade med sina synder 

väckt Guds vrede, och han hade i sin tur därför skickat fiender att angripa landet. 
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Men jämsides med denna religiösa förklaring existerade också mer världsliga tolk

ningar. I de fall då Sverige var anfallande part, mot Polen 1655, Danmark 1658, Bre

men 1665 och Brandenburg 1674, beskrevs det alltid som att den andra parten ut

gjorde ett hot och att krig var den enda vägen att uppnå en säker fred. Mest luddig 

var förklaringen av anfallet på Brandenburg 1674, vilket beror på att detta var ett 

krig som Sverige mot sin vilja hade blivit indraget i på grund av alliansen med Frank

rike. Rådet förklarade för riksdagen att man flyttat trupper till Brandenburg för att 

försvara den westfaliska freden, vilket föranlett kurfursten att i sin tur "anfalla" den 

svenska armén. Trots att man alltså placerat en svensk armé i främmande land för

sökte man ge sken av att någon annan var angripare. Att kungen och förmyndar

regeringen konsekvent försökte argumentera för preventivkrig visar att man hade 

tagit till sig humanisternas syn på det rättfärdiga kriget. I detta sammanhang spe

lade också föreställningarna om de ständigt onda fienderna en stor roll - det var ju 

på grund av fiendens ondska och opålitlighet som Sverige var tvunget att anfalla. 

Det betonades nogsamt vid dessa tillfällen att regenten gjort allt för att bevara 

freden. Däremot argumenterades aldrig för rena anfallskrig. Föreställningen att 

man förde krig för att uppnå fred var också framträdande i propagandan. 

När den svenska staten 1657 och 1675 hade att förklara fientliga anfall från Dan

mark för undersåtarna framhävdes givetvis också Sveriges oskuld och fiendens onds

ka och orättfärdighet. Under skånska kriget var svartmålningen av den danske 

kungen mer omfattande än under 1650-talet, sannolikt för att kriget nu fördes i 

Sverige och varade längre än det danska anfallskriget 1657-1658. 

Den direkta propagandans andra fas var mobiliseringen av resurser. I direkta 

förhandlingar med undersåtarna, vid riksdagar, provinsmöten eller regionala och 

lokala möten förklarades varför de var tvungna att ställa upp på inkvarteringar och 

tilläggsskatter och med extraordinarie soldater. Huvudargumenten var att det var 

undersåtarnas plikt mot kung och fädernesland att hjälpa till, att resurserna skulle 

användas för att skydda dem och deras anhöriga, och att de skulle få belöningar om 

de ställde upp. Dessa argument kombinerades med att man hela tiden ställde olika 

grupper och framförallt geografiska orter mot varandra. Argumenten förekom van

ligtvis tillsammans, och förhandlarens uppgift var alltid att använda de argument 

han trodde kunde ha bäst effekt. Vid mobiliseringen förekom däremot sällan idén 

om kriget som syndastraff, vilket knappast är förvånande - i detta sammanhang var 

det inte befolkningens böner staten ville ha utan dess manskap. 

Trohetsplikten mot kungen, eller överheten, inskärptes gång på gång. Ibland 

uttrycktes denna plikt på ett mer emotionellt sätt, som att man utgick från att alla 

undersåtar ville hjälpa och stödja kungen, men ofta talades i mer direkta termer om 

undersåtarnas "trohetsplikt". Däremot hänvisades nästan aldrig till undersåtarnas 
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ed. Ett stort undantag utgörs av kampen om undersåtarna i skånelandskapen under 

skånska kriget, då eden var det viktigaste argumentet för att få undersåtarna att 

lyda. 

När statens företrädare försökte få undersåtarna att ställa upp på tidigarelagda 

utskrivningar eller att själva strida mot fienden hänvisades ofta till plikten mot 

fäderneslandet, och till vad det innebar att vara en "ärlig svensk". I synnerhet under 

skånska kriget var referenser till de tappra förfäderna vanliga, och svenskheten 

kopplades framförallt till mod. Det är värt att notera att undersåtarna förväntades 

ha känslomässiga band till fäderneslandet, och att staten utgick från att hänvis

ningar till denna patriotism fungerade mobiliserande. Jag anser därför i likhet med 

Jonas Nordin och till skillnad från Peter Ericsson att man kan tala om en "nationellt 

präglad" krigspropaganda. 

Ju större utlagor staten krävde av befolkningen, desto mer poängterades att 

undersåtarnas egen välfärd var hotad och att allt de bidrog med lände till deras egen 

säkerhet. Särskilt tydligt är detta i förhandlingarna med allmogen om att gå man ur 

huse eller sätta samman utskott som skulle tåga mot fienden. I dessa sammanhang 

betonades gärna vad som kunde hända om fienden kom in i landet. 

Den direkta propagandans tredje fas gick ut på att upprätthålla moralen genom 

information. De viktigaste medierna var härvidlag böndagsplakaten och framförallt 

tacksägelsedagarna, men mer direkta insatser förekom också, som i fallet med sla

get vid Oland. Syftet med att sprida nyheter om kriget var att hålla allmogen på gott 

humör, och av motsvarande skäl ansträngde sig staten för att förhindra spridandet 

av negativ information. Grundtanken i både böndagsplakat och tacksägelsetexter 

var att krigen var ett syndastraff och att framgångar i strid berodde på Gud, men 

utöver detta skilde sig de olika medierna åt. Budskapet i böndagsplakaten var alltid 

pessimistiskt: Gud hade i det förflutna visat Sverige stor godhet, men på grund av 

människornas synder var denna nåd nu på upphällningen. Framgångar i kriget hölls 

fram som ljuspunkter i mörkret, men grundtonen var alltid dyster. Detta drag i 

böndagsplakaten förstärktes under skånska kriget, då eländet tecknades i ännu svar

tare färger. I kontrast till detta elände stod tacksägelsedagarnas positiva nyheter. 

Vid dessa tillfällen fick undersåtarna höra detaljerade redogörelser för de senaste 

krigshändelserna och uppmanades att tacka Gud. Beskrivningarna var schematiska, 

och om man bortser från de geografiska beteckningarna skulle man kunna tro att 

slagfältet ständigt var detsamma med samma lera, höjder och vattendrag och samma 

högmodiga, men i slutänden flyende fega fiender. Demonisering av fienden var dock 

sällsynt, och i de flesta fall användes tystnad snarare än lögn i propagandan. Ändå 

var det genom denna information mycket svårt att skaffa sig en bild av krigen. Bön

dagsplakaten var så abstrakta att de egentligen inte sade så mycket, och tacksägelse-



12 • SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

texterna var så detaljerade att det var svårt att skaffa sig en helhetsbild genom dem. 

Ingenting sades i dessa texter som bidrog till förståelse av det diplomatiska eller 

politiska spelet, och det var omöjligt att utifrån dem bedöma chanserna till fred. 

Nederlag och andra motgångar förtegs helt, med ett fåtal undantag. Ändå är det 

sannolikt att många lyssnade med intresse till de redogörelser som lästes upp på 

tacksägelsedagarna, eftersom detta var ett av de få tillfällen då man överhuvudtaget 

fick information från det krig där så många anhöriga och bekanta befann sig. 

Böndagarna förmedlade en latent hotbild, medan tacksägelsedagarna rapporte

rade om positiva undantag. Detta överensstämde med den religiösa doktrinen, men 

också med statens mål för propagandan. Man ville ju att undersåtarna genom informa

tionen om de hotande farorna skulle känna sig manade att bidra med resurser till 

rikets försvar, men man ville inte att de skulle bli så skrämda att de greps av defai

tism och passivitet. 

Den sista fasen i den direkta krigspropagandan gick ut på att förklara freden, och 

förklaringen var alltid densamma. Det var Gud som i sin stora nåd skänkt freden, 

oavsett om den vunnits med vapen eller vid förhandlingsbordet. Kriget orsakades 

som bekant av svenskarnas synder, men freden förklarades aldrig med att de hade 

bättrat sig. Att tro att man påverkat Gud i fredsbeslutet var en synd i sig. Fienderna 

kunde ju inte heller bidra till freden, eftersom de enligt propagandan alltid efter

strävade en fortsättning på kriget. Men Gud kunde ändå ha mänskliga hjälpare. 

Förvånansvärt nog framställdes det efter Karl X Gustavs död som att denne lagt 

grunden för freden under sin livstid. Att verka för fred ingick ju i regentens uppgif

ter, och förmyndarregeringen var senare också noggrann med att påtala att den på 

olika sätt gjorde just detta. Däremot sades inget om Ludvig XIV:s insats för freden i 

Fontainebleau 1679. 

I fredstraktaterna från freden i Roskilde stadgades att den gamla ovänskapen 

nu för alltid skulle vara glömd. Dessa tankegångar har funnits i fredsfördrag sedan 

antiken och har av den franske historikern Nicholas Offenstadt kallats "glömskans 

ekonomi". Men ingenting i de budskap som spreds till undersåtarna tydde på att 

staten verkligen ville att de skulle glömma krigen i det förflutna. När det gäller 

freden med Danmark 1658 är detta inte så förvånande, eftersom kriget snart fort

satte, men detsamma gäller även de andra frederna. Freden sågs som ett benådat 

undantagstillstånd, och hoten från de gamla fienderna glömdes aldrig (förutom när 

det var politiskt motiverat). 
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Att legitimera kriget och kungamakten 

Syftet med långsiktig propaganda är ju att få människor att internalisera vissa värde

ringar, som man sedan kan hänvisa till i den direkta propagandan. För att detta ska 

vara möjligt bör budskapen vara någorlunda koherenta. Även om den långsiktiga 

och direkta propagandan inte överensstämde på alla punkter erbjöd de faktiskt 

tillsammans både en förklaring till varför det blev krig och en upplysning av vilken 

som var undersåtarnas roll. Den långsiktiga propagandans huvudbudskap var: 

1. Människan kommer alltid att synda och fienden är evigt ond. 

2. Det kommer alltid att finnas krig. 

3. Det bästa skyddet mot krig (näst Gud) är en god regent. 

4. För att kunna skydda landet behöver regenten undersåtarnas stöd i form av 

skatter och utskrivningar. 

Av dessa budskap framträdde de två första med störst tydlighet, medan de två andra 

ingick i samhällsideologin som den formulerades i eder och i hustavlan och inte 

uttrycktes lika entydigt i propagandan. Dessa var alltså budskap som förmedlades 

till undersåtarna i freds- såväl som krigstid, och de motsvarades av ett antal argu

ment i den direkta propagandan. 

1. Ni har syndat och fienden är ond. 

2. Nu är det krig. 

3. Ni har en god regent. 

4. Nu är tid för skatter och utskrivningar. 

I idealfallet skulle denna aktivering av den långsiktiga propagandans budskap leda 

till att staten uppnådde det den ville ha, men så enkelt var det inte alltid. För att den 

direkta propagandan skulle utlösa den efterfrågade effekten var statens företrädare 

tvungna att förtydliga budskapet. Människans synd var en så etablerad sanning att 

standardfraser om befolkningens stora förbrytelser räckte. Det faktum att landet 

hamnat i krig kunde emellertid ändå ibland kräva sin förklaring. Förutom männi

skornas synd användes fiendernas ondska och opålitlighet här som argument. 

En stor del av den direkta propagandan bestod av att bevisa punkt 3, det vill 

säga att kungen skötte sina åtaganden. Faktum är att både böndagsplakat och pro

positioner kan läsas som "årsredovisningar" där regenten visade att han uppfyllt 

sina plikter. Här följdes de samtida föreställningarna om hur en god kung borde vara 

såsom de kom till uttryck hos exempelvis Hafenreffer. I dessa sammanhang fram

hävdes alltid att regenten upprätthållit den rätta evangeliska läran, att lag och ord-
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ning rådde i riket och att förbättringar av lagarna gjordes kontinuerligt för att ytter

ligare förstärka rättssäkerhet och ordning. 

Mer problematiskt blev det när kungen skulle bevisa att han beskyddat landet 

från fiender, eftersom riket ofta befann sig i krig. Stor vikt lades därför alltid i dessa 

sammanhang vid att visa att regenten på diplomatisk väg sökt att upprätthålla goda 

relationer till alla Europas stater. I den händelse det ändå inte lyckats, som i fallet 

Polen 1655, vilade enligt propagandan ansvaret inte på regenten, som ju gjort allt 

som stod i hans makt, utan på den förhandlingsovillige fienden. Vidare beskrevs 

vilka nyttiga försvarsåtgärder som vidtagits samt det faktum att kungen i egen hög 

person och med stort mod förde striden. En nödvändig ingrediens i dessa framställ

ningar var alltid att kungen eftersträvade fred oavsett om det, som i Karl XI:s fall, 

stämde eller, som i Karl X Gustavs fall, var fullständigt osant. I kungens ed lovade 

han ju att söka fred snarare än krig, och det ständiga betonandet av regentens freds-

vilja är därför knappast förvånande. Intressant är däremot att förmyndarregeringen 

också hela tiden betonade sin fredsvilja, men i samma andetag alltid omtalade de 

stora hoten mot riket, oavsett hur de såg ut för dagen. 

Den fjärde och sista punkten, det vill säga att få befolkningen att bidra med 

resurser, var givetvis den svåraste, och vanligen räckte det inte med att kräva dess 

bistånd. Istället användes i mobiliseringsfasen en rad hjälpargument som diskute

rats ovan, nämligen plikterna mot kung och fädernesland, de hotande farorna och 

kommande belöningar. Staten ställde också konsekvent olika befolkningsgrupper 

mot varandra för att pressa fram större utlagor. Dessutom fortsatte under kriget 

informationsspridningen för att upprätthålla undersåtarnas moral. 

Karl X Gustav, förmyndarregeringen och Karl XI framhävde alltså inför be

folkningen att de stod för beskydd mot farliga fiender. Hur gick dessa resonemang 

ihop med de anfallskrig som faktiskt fördes under perioden? Beskyddarrollen var ju 

långt ifrån ny. Gustav Vasa hade legitimerat sitt maktinnehav framförallt med att 

han beskyddade undersåtarna, och samma argument hade använts för att höja skat

terna. Hans efterträdare valde samma linje: de profilerade sig alla som beskyddare 

av allmogen och det kära fäderneslandet. Enligt Jan Gletes synsätt var det just ge

nom att sälja beskydd till befolkningen som Vasaätten lyckades etablera sig på tro

nen. Under 1600-talet blev krigföringen alltmer expansiv till sin karaktär, men 

retoriken bestod. Gustav II Adolf hänvisade ständigt till invasionshotet när han 

begärde resurser för de expansiva krigen på kontinenten. Till en början hade hänvis

ningarna till hot utifrån tjänat till att legitimera kungamakten; nu kunde samma 

hotbild användas för att expandera. Statsbildningsprocessen uppfattades av de sam

tida härskarna som ett nollsummespel där det gällde att vinna eller försvinna. I 

någon mån var hotbilden reell. Samtidigt utnyttjade staten konsekvent falska hot-
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bilder för att legitimera krigspolitiken. Sveriges bönder, som hade mycket begrän

sad och dessutom statligt styrd information att tillgå, kunde inte själva avgöra om 

de beskrivna hoten var verkliga eller inte. I deras ögon framstod det sannolikt som 

mest rationellt att bistå staten med pengar och manskap, eftersom världen var 

befolkad av illasinnade, irrationella fiender som eftersträvade Sveriges undergång. 

Mot sådana fiender fanns det bara tre motmedel: bön, en god kung och en stark 

krigsmakt. 

Givetvis skulle man kunna tänka sig också andra beskyddare, men allmogen 

hade ringa erfarenhet av sådana och den svenska staten gjorde allt för att förhindra 

att danskars och polackers locktoner spreds i landet. Det ständiga talet om inva

sionshotet mot Sverige var ett sätt att försäkra sig om att den egna legitimiteten 

skulle bestå. Ironiskt nog var risken för en långvarig invasion aldrig särskilt stor, 

eftersom Sverige och Finland lämpade sig synnerligen illa för offensiv krigföring. 

Sverige och Finland var alldeles för fattiga och glesbefolkade för att kunna försörja 

trupper någon längre tid. Därvidlag ökade risken för krig inom de egna gränserna i 

och med att skånelandskapen lades till riket. 

Krigspropagandan i Sverige uppfyllde därför flerfaldiga syften. I akuta situatio

ner tillät den staten att mobilisera mycket stora resurser från den egna befolk

ningen med hänvisning till den hotande faran och undersåtarnas trohetsplikt. Un

der de drygt hundra år som började med att Gustav II Adolf tog makten och slutade 

med Karl XII:s död kunde också staten bedriva en högst kostsam stormaktspolitik 

som retoriskt förkläddes till försvar. I sista hand bidrog doktrinerna om männi

skans synd, de onda fienderna och de ständigt hotande krigen till att legitimera inte 

bara den faktiska krigspolitiken och upprätthållandet av en permanent krigsmakt, 

utan också regenternas maktinnehav och samhällssystemet i stort. Betonandet av 

hoten utifrån gav också upphov till en vi-känsla som sannolikt bidrog till 

framväxandet av en nationell identitet. 

Internationell utblick och nya frågor 

Hur unika var då det svenska informationssystemet och krigspropagandan om man 

jämför med andra länder i Europa? Som tidigare påpekats är studier om propaganda 

riktad till de lägre samhällsklasserna ganska ovanliga. Utifrån några specialstudier 

och några mer allmänhistoriska verk kan man åtminstone säga något om situatio

nen i Europa. Till att börja med kan vi konstatera att informationsspridningen i 

Sverige ökade i samband med mobilisering. Eftersom en större del av den svenska 
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befolkningen mobiliserades än befolkningar i andra länder kan vi utgå från att beho

vet av propaganda kan ha varit mindre där. 

När det gäller kyrkan vet vi att både tacksägelsedagar och böndagar firades i 

andra europeiska länder. Michéle Fogel har hävdat att tacksägelsedagarna i Frank

rike var mer av maktdemonstrationer än informationstillfällen, men när det gäller 

övriga Europa finns mig veterligen inte särskilt många studier. I Nederländerna 

utgavs böndagsplakat, och dessa bidrog enligt Philip Gorski till att skapa en natio

nalism som utgick från Israelmyten och föreställningen om härstamning från 

bataverna. I Danmark firades både böndagar och tacksägelsedagar, men de har så

vitt bekant inte studerats närmare. I Spanien organiserades under Filip II:s rege

ringstid både tacksägelsedagar och offentliga böner där kungen framställdes som 

katolicismens försvarare. När det gäller mer entydigt världsliga nyheter hade stats

makterna i de katolska länderna antagligen svårt att använda predikstolen för spri

dande av propaganda. I Frankrike, där kyrkan i hög grad var underställd staten, 

vägrade prästerskapet att läsa kungliga påbud. I England användes predikstolen för 

att sprida propaganda, men där togs predikstolarna i anspråk av olika grupperingar 

under de pågående konflikterna. Det fanns inte möjlighet för staten att entydigt 

föra ut sitt budskap. 

De svenska bönderna var inte helt ensamma om att vara representerade vid 

riksdagen - bonderepresentation förekom också vid några ständermöten i Tysk

romerska riket - men det var sällsynt. Viljan att förhandla med, och förankra de 

politiska besluten hos, allmogen var generellt sett låg i Europa. Detta innebär också 

att den svenska riksdagen som informationsforum är något tämligen unikt. 

När det gäller förvaltningen i Europa verkar det sannolikt att motsvarigheterna 

till fogdarna hade informationsuppdrag även i andra länder. När Ludvig XIV 1709 

tog det för honom exceptionella steget att skriva ett öppet brev till befolkningen 

spreds det genom den lokala administrationen. Städerna i Europa fungerade på 

flera sätt som informationsnav, och bidrog också aktivt till informationsspridningen 

genom att ordna fester med anledning av freder eller kungabröllop. 

I Nederländerna, Frankrike och England trycktes många fler pamfletter och 

tidningar än i Sverige, och det fanns också urbana miljöer där dessa verkligen lästes. 

Genom konst, arkitektur och teater bedrevs också en mycket påkostad makt

legitimering som dock främst berörde de högre samhällsklasserna. 

Detta snabba svep över Europa har visat att propaganda spreds i de flesta län

der, men på lite olika villkor. Ingenstans finner man vid en hastig överblick ett land 

vars regering kunde kommunicera med allmogen genom både en ständerförsamling 

och kyrkan. För att bättre kunna förstå det tidigmoderna Europa och dess makt

relationer krävs dock fler undersökningar av den information och propaganda som 
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riktade sig till de breda folklagren. Vilka informationssystem fanns i de olika län

derna, hur villiga var de olika staterna att informera undersåtarna och hur skilde sig 

budskapen åt mellan de olika länderna? Dessa är alla intressanta forskningsfrågor 

som borde ställas i en komparativ kontext. Tills vidare får vi nöja oss med att kon

statera att mycket tyder på att det svenska informationssystemet var ovanligt, och 

sannolikt mer effektivt som maktmedel än i andra stater. Men det behövs fler un

dersökningar för att kartlägga hur de styrande förhöll sig till de breda befolknings

lagren, och vilken roll den inhemska krigspropagandan spelade i statsbildnings-

processens Europa. 

Betydelsen av att hålla folket på gott humör 

Sverige var en gång en stormakt att räkna med. Kolonierna i Nya världen hade 

visserligen inte blivit riktigt vad man hoppats på, men i Europa gick det Sveriges 

väg. Landet växte på grannarnas bekostnad och fick motta viktiga diplomatiska 

sändebud från Europas andra storspelare. Riket hade, som en samtida politiker 

uttryckte saken, satt sig i respekt. Men expansionen kostade. Den 10 juli 1655 av

seglade Mats Andersson från Granmor, Erik Persson från Graf och Christopher 

Hansson från Vikan, från Dalarö mot norra Tyskland. Två år senare var de döda alla 

tre, och rullorna skickades hem till Sverige för att deras grannar i Rättvik skulle 

skaffa ersättare. Mats, Eriks och Christophers liv hade offrats för drömmen om den 

polska sjökanten. 

Under åren 1620-1720 krävdes en halv miljon soldatliv och ständigt nya skatter, 

dagsverken och skjutsningar för att bevara Sveriges stormaktställning. Det var från 

bönderna som lejonparten av dessa resurser skulle komma, och det var därför nöd

vändigt att hålla dem på gott humör. När de styrande på 1600-talet använde detta 

uttryck, och det gjorde de ofta, handlade det inte om bröd och skådespel. Bönderna 

sågs av denna stat som en förhandlingspart, som tänkande subjekt som skulle över

tygas med argument. Det gick inte att strunta i bondebefolkningen, och statens 

företrädare ville i möjligaste mån undvika att använda våld. Förutom ett vålds

monopol hade de också en annan stor fördel: de ägde ett ansenligt informations

övertag och de ägde problemformuleringsprivilegiet. De kunde tala om för under

såtarna hur världen såg ut, vilka som var onda och goda, vilka som var farliga och 

vilka som inte var det, och de utnyttjade denna sin ställning. Gång på gång beskrevs 

hur farliga fiender hotade, gång på gång godkände riksdagen anfallskrig som kalla

des försvarskrig, och gång på gång skrevs nya soldater ut. Enligt propagandan var 
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det ju undersåtarnas plikt att ställa upp för kung och fädernesland om situationen 

krävde det - och det gjorde den ofta. 

Hur kunde Sverige, detta lilla fattiga land i Norden, en gång hävda sig bland de 

europeiska stormakterna? Frågan ställs ibland, men kommer nog inte att få sin full

ständiga lösning. En sak som står alldeles klar är att Mats, Erik och Christopher och 

de andra 500 000 döda soldaterna spelade en avgörande roll. Sverige kunde ta ut en 

större del av sin befolkning till kriget än något annat land i Europa, och kräva stora 

resurser utan att det resulterade i bondeuppror. En starkt bidragande orsak till 

detta var att statens företrädare lyckades förmedla sin hotbild till undersåtarna. 

Den inhemska krigspropagandan är en avgörande pusselbit för att förstå Sveriges 

framgångar som tidigmodern makt spelare. För att hålla krigsmaskineriet igång kräv

des tillräckligt mycket propaganda för att hålla befolkningen på gott humör. 



APPENDIX 

Tacksägelsedagar 1655-1680 

1. Tacksägelsedag för framgångarna i Polen, sommaren 1655/ 

2. Tacksägelsedag för framgångarna i Polen, 2 december 1655.2 

3. Tacksägelsedag för prinsens födelse, december 1655.3 

4. Tacksägelsedag för segern i närheten av Gnesen, 29 april 1656.4 

5. Tacksägelsedag för tredagarsslaget i Warszawa, 17 augusti 1656.5 

6. Tacksägelsedag för att ryssen lämnat Riga och Kexholm, 26 oktober 1656.6 

1 Firad i slutet av juli eller början av augusti i "de förnämsta städerna". En relation över Arvid 
Wittenbergs framgångar lästes upp. Se: RA, RR, vol. 253, 21 juli, fol. 1605, med medföljande 
"Opsatt"; RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 28 juli 1655; SRPXVI, 27 juli 1655, s. 257fr.; 
RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95; ULA, SD, El, vol. 1, nr. 926,21 juli 1655, brev från Karl X Gustav. 

2 Med en relation "avkunnad och uppläst på predikstolerna uti hela riket". Relationen tryck
tes, se SRPXVI, 3 december 1655, s- 357- Titeln är: Relation och tackseyelse-skrifft, öfwer Hans 
Kongl: Maytz. wär allernådigste konungs: och herres lyckeligaprogresser och victorier emoot konungen i 
Pahln, affkunnad och upläsin på predikstolerne uthi heele rijket, in Decembri, åhr i6$$ (Stockholm 
1655) och den återfinns t.ex. på KB, Sveriges krig 505. Koncept och några renskrifter av texten 
finns i RA: Militaria, vol. 1294. Se även: RA, RR, vol. 255, 28 november 1655, fol. 39, rådet till 
landshövdingarna; RA, RHB, vol. 15, Rådets brev till kungen, 24 november 1655. Två koncept 
finns bevarade där biskopen i Strängnäs befaller att tacksägelsedagen ska firas: ULA, SD, BI, 
vol. 6,20 och 29 november 1655. Se också ULA, UpD, BI, vol. 1. 

3 RA, RR, vol. 255, 24 november 1655. 
4 Firad på pingstdagen i Stockholm. Den relation som sannolikt användes finns i RA, Acta 

Ecclesiastica, vol. 95, 29 april 1656, Tacksägelse för victorien en mil ifrån Gnesen erhölles. För 
diskussioner om tacksägelsedagen se SRPXVI, 21 maj, s. 465. Se också RA, RHB, vol. 15, 

Rådets brev till kungen, 23 maj 1656. 

5 Firades i Stockholm. SRPXVI, s. 589 och 596 (12 och 16 augusti 1656). Det finns ett tryckt 
Formular huru een tackseyelse i alla kyrckior uthi then kongelige deelen i Pryssen {...] hollas skall [..Jför 
then [...] uppå 18.19. och 20 julij emoot konungen i Pohlen erhåldna victoria [u. o. 1656]. Det enda 
exemplaret finns på UUB. 

6 Firades i Stockholm. SSA, SthD, AI, D71683, 24-25 oktober 1656; SRPXVI, s. 661. 

Tacksägelsetexten finns i RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95. 
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7. Tacksägelsedag för framgångarna i Polen, 25 januari 1657.7 

8. Tacksägelsedag för segern i Livland, sommaren 1657.8 

9. Tacksägelsedag för Fredriksoddes erövrande, november 1657.9 

10. Tacksägelsedag för Kronborgs erövrande, september 1658.10 

11. Tacksägelsedag för framgångar i kriget, augusti 1659.11 

12. Tacksägelsedag för fred med de allierade, augusti 1660.12 

13. Tacksägelsedag för fred med Ryssland, hösten 1661.13 

7 Texten finns i RA, Acta Ecclesiastica, vol. 95, och även tryckt: Relation öfwer thet som 
förelupet är, sedan Hs. Kongl. May st. til Swerige, etc, passerade Weicsel-Strömen. Datum Schiblitz, then 
29. Decern- St. Vet. Anno 1656 [u. o. 1656}, se t.ex. KB, Sveriges krig 589. Jag har inte funnit denna 
tacksägelsedag omnämnd på något annat ställe. 

8 Firad i Stockholm och de andra stiftsstäderna. SRPXVI ,  4 juli, s. 190-191. Ett brev från 
rådet daterat den 8 juli finns förtecknat i ULA, SD, DIVc, vol. 1. 

9 Relationen i RA, RR, vol. 263, 2 november 1657, f°l- 2 2 I 3i  2  november 1657, fol. 2211, brev 
till rådet i ärendet. Se också SRPXVII, 13 november 1657, s. 274^ RA, RHB, vol. 15, Rådets 
brev till kungen, 11 och 13 november 1657; KA, RHB, vol. 18, Kungens brev till rådet, 2 novem
ber 1657. Rådets brev till biskoparna finns i ULA, SD, El, vol. 1, nr. 941c, 17 november 1657. Se 
också: ULA, SD, AI, vol. 4, 26 november 1657, om tacksägelsedagens firande. 

10 Firad i Stockholm. SSA, SthD, AI, D71684,16 september 1658. Av domkapitlets diskussion 
framgår att man trodde att en allmän tacksägelse senare skulle firas med anledning av händelsen. 

11 Firad i hela riket. RA, RHB, vol. 19, Kungens brev till rådet, 3 augusti 1659; RA, RHB, vol. 
15, Rådets brev till kungen, 13 augusti 1659. Relationen trycktes: Relation om någre H:s Kongl 
May.tz wår allernådigste konung\z och herres, lycklige progresses så wäl emoot kongen afDanmarck, så 
ochflere deszfiender, skedde, ifrå den 20. Martij, in tiländan afförweknejulijmånadt, Ahr 1659 (Stock
holm 1659). Den trycktes också i Linköping av Daniel Kämpe, och i Uppsala av Johannem 
Pauli. Se t.ex. KB, Sveriges krig 788. Se också rådets brev till landshövdingen i Uppsala län: 
ULA, UL, LK, DI, vol. 7,12 augusti 1659. Att tacksägelsedagen firades i Strängnäs stift och att 
relationen sändes ut framgår av domkapitlets protokoll: ULA, SD, AI, vol. 4, 21 augusti 1659. 

12 Firad i hela riket. Plakatet trycktes: Kongl. May.tzplacat, om een allmen solen tackseyelse-dagh 
som uthi innewarande åhr, öfwer hele Swerige, storfurstendömetFinlandh, hertigdömen Skåne, Estland, 
Lijfflandh, och Care len, sampt Gottlandh Olandh, Brehm en, Verdh en, Stettin-Pom em, så och herredö-
men Ingermanland och Wißmar, etc. hållas och fijras skal. Anno 1660 (Stockholm 1660). Se också: 
ULA, UpD, BI, vol. 2, i augusti 1660, från biskopen. 

13 En tacksägelsedag hade firats i Stockholm redan under sommaren: RA, RR, vol. 277, 7 juli 
1661, fol. 961. Tacksägelseplakatet är tryckt: Kongl May.tz placat om een allmen solen tacksäyelse 
dagh, som uthi innewarande åhr, öfwer hele Swerige, storfurstendömet Finlandh, hertigdömen Skåne, 
Estland, Lijfland, och Carelen, sampt Gottlandh, Ölandh, Brehmen, Verden, Stettin-Pommern, så och 
herredömen Ingermanlandh och Wissmar, etc hollas ochfyras skal Anno 1661. (Stockholm 1661). Denna 
text innehåller inga faktauppgifter, ingen "relation". I ett brev till landshövdingarna (RA, RR, 
vol. 278,30 september 1661, fol. 351) verkar det som om relationen skulle vara tryckt, men den 
har inte återfunnits i Höppener, Collijn eller Årstrycket, men däremot i RA, RR, vol. 278, 
i december 1661, fol. 668. Relationen var kontrasignerad av Daniel Behmer och det förefaller 
troligt att han också var författare eftersom han tidigare skrivit liknande texter. 
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14. Tacksägelsedag för fred, 1 januari 1667.14 

15. Tacksägelsedag för fred, 1 januari 1668.15 

16. Tacksägelsedag för framgång till sjöss, juni 1676, senare inställd.16 

17. Tacksägelsedag för slaget vid Halmstad, sensommaren 1676.17 

18. Tacksägelsedag för slaget vid Lund, januari 1677.18 

19. Tacksägelsedag för Helsingborgs återerövrande, januari 1677.19 

20. Tacksägelsedag för Kristianopel och Karlshamns återerövrande, mars/april 

1677.20 

21. Tacksägelsedag för upphävandet av belägringen av Malmö, slutet av juli 1677.21 

22. Tacksägelsedag för slaget vid Landskrona, augusti 1677.22 

14 Kongl. Mayst.tzplacat om then allmenne och offentlige tackseijelsedagen, hwilken öwer he le Swerige 
och thess underliggiande provincier, stoorförstendömet Finland, sampt Est-Liff- och Ingermanland, på 
nästkommande nyåhrsdagh, som är then 1.Januari] 1667. hållas och fijrasskal (Stockholm 1666). 

15 Inget plakat utgavs inför tacksägelsedagen 1668, utan regeringen ansåg att det räckte att 
informera biskoparna brevledes. RA, RR, vol. 298, 22 november 1667, fol. 518. 

16 RA, RR, vol. 325, till Hans G. Mörner och Harald Stake, 29 maj 1676, fol. 178. Att 
tacksägelsedagen firades i armén framgår av Hummerhjelm, 2 juni 1676. 

17 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 326, 18, augusti 1676, fol. 703; 19 augusti 
1676, fol. 713; 24 augusti 1676, fol. 736; vol. 322, 26 augusti 1676, fol. 4. Tacksägelsetexten tryck
tes: Såsom dhen alzwoldige Guden, igenom sitt outhransakelige rådh, hafwer låtit wårt käre fädernes
land, sin rättferdige wredesnäpst [...] {u. o. 1676], se t.ex. KB, MF Collijn 194. 

18 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 326, 9 december 1676, fol. 463; 10 decem
ber 1676, fol. 469. Se också: RA, Kungliga kansliets utgående diarier, All, vol. 27 (1662-1676), 
Höghusens expedition 1676; RA, RR, vol. 328, 27 december 1676, fol. 607. Två tacksägelse
texter finns: Såsom Gudh then aldrahögste [...]jämwäl nu åter then nästförledne 4 Decern bris [...] 
[u. o. o. å.], se t.ex. KB, MF Collijn 194; Then ganska härlige och tänkwärdige seger med hwilken 
Gudh den dhen aldrahögste nu på nytt hafwer wälsignat hans Kongl. May st [...] emoot thesz och dhesz 
rijkes högmodige fiende konungen affDanmarck [u. o. o. å.]. 

19 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 322,10 januari 1677, fol. 281; 13 januari 1677, 
fol. 282. Relationen finns i Rådets registratur: RA, RR, vol. 332, 14 januari 1677, fol. 31. Även 
tryckt: Gudz den aldrahögste [u. o. 1677}, se Årstrycket på KrA. 

20 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 322,28 mars 1677, fol. 289; vol. 332,26 mars 
1677, fol. 203. Texten finns tryckt: Efter såsom Hans Kongl. May. tz [...] [u. o. 1677], se t.ex. KB, 
MF Collijn 195. 

21 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 330, 11 juli 1677, fol. 605; vol. 322, 18 juli 
1677; vol. 333, 27 juli 1677, fol. 120 och 122. Relationen finns i: RA, RR, vol. 332, 24 juli 1677, fol. 
98. Texten finns tryckt: Såsom then aldrahögste Guden [...] som medh desz armee stodh widh 
Rönneberga i Skåne [...} [u. o. 1677}, se t.ex. KB, MF Collijn 194. 

22 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 330, 17 juli 1677, fol. 621; vol. 333, 30 juli 
1677, fol. 143. Texten trycktes: Relation om then segren som Hans Kongl. Mayst. wår allernådigste 
konung och herre igenom Gudz nådige bijstånd, öfwer konungen aff Danmarck medh dess 
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23. Tacksägelsedag för seger på Rügen, januari 1678.23 

24. Tacksägelsedag för upphävandet av belägringen av Bohus fästning, augusti 

1678.24 

25. Tacksägelsedag för återerövrandet av Kristianstad, augusti 1678.25 

26. Tacksägelsedag för freden med Tysk-romerska riket, 25 maj 1679.26 

27. Tacksägelsedag för freden med Danmark, 12 december 1679.27 

förbundzförwandter, uthi feldtslachtningen widh Tirupz Byy och Syrkiöpingz Angiar i Skåne den 14. 
Julii i6yy erhållithafwer[u. o. 1677], se t.ex. Årstrycket på RA. 

23 Om ordnandet av tacksägelsedag: RA, RR, vol. 334, 14 januari 1678, fol. 74; vol. 339, 23 
janu-ari 1678, fol. 38. Brev till Haquin Spegel om utväljande av texter: RA, RR, vol. 334, 14 
januari 1678, fol. 75. Texten finns inte tryckt, men återfinns i: RA, RR, vol. 339, 23 januari 1678, 
fol. 38. 

24 Brev till rådet och biskoparna i södra Sverige om tacksägelsedag för Bohus och Kristian
stad: RA, RR, vol. 337, 6 augusti 1678, fol. 259. Rådets brev till biskoparna om tacksägelse för 
Bohus: RA, RR, vol. 339, 9 augusti 1678, fol. 312. Tacksägelsetext: Såsom Gudh then aldrahögste 
[...} i thetförst fästningen Bohuus aff then hårda belägring [...] [u. o. 1678}, se t.ex. KB, MF Collijn 

194. 
25 I södra Sverige firad samtidigt med den för Bohus, i övriga Sverige 25 augusti. Brev till 

kungen om tacksägelse för Kristianstad: RA, RR, vol. 339, 20 augusti 1678, fol. 332; till bisko
parna i samma ärende, 21 augusti 1678, fol. 334. Tacksägelsetext: Såsom wij icke längesedan haffwe 
hafft then hugnaden [...] [u. o. 1678], se t.ex. Årstrycket KrA. 

26 RA, RR, vol. 341,3 maj 1679, fol. 358; vol. 345,14 maj 1679. 
27 RA, RR, vol. 343, 27 oktober 1679, fol. 641; vol. 344, 8 november 1679, fol. 19; vol. 345, 

12 november 1679, fol. 577. 



SUMMARY 

Keeping the People in a Good Mood 

Dissemination of Information, War Propaganda 
and Mobilisation in Sweden, 1655-1680 

STARTING AROUND 1500 a period of state formation changed the European 

map. The scattered medieval principalities were replaced with more central

ised and better organised states with permanent armies. Sweden was quite success

ful in competing with these states and experienced a period of expansion. The 

price, however, was high. Since both the nobility and the burghers in Sweden were 

relatively poor, the means for warfare were drawn, to a large extent, from the peas

antry. It has been estimated that between 1620 and 1720, 500,000 Swedish soldiers 

died in war. The peasants, who, in a general sense of the word, constituted approxi

mately 95% of the population, paid for the wars byway of high taxes and elevated 

conscription rates. In fact, it seems that Sweden was able to put a higher proportion 

of its own population under arms than any other European country during the 17th 

century. Nevertheless, the virtually constant warfare was highly unpopular among 

the inhabitants. 

When it came to claiming taxes and soldiers, the state always had the possibilty 

of using violence to impose its will, but when it came to deciding upon these mat

ters the situation was different. Decisions about taxes and conscriptions were made 

at the diet, where the Swedish peasants were represented. The rulers also com

monly asked for additional burdens of war, and these were subject to local negotia

tions. In spite of their right to say no, the fourth estate normally accepted the state's 

propositions. Even though different kinds of obstructions were commonplace when 

the taxes or soldiers were to be collected, the state managed to extract a high level 

of resources from the population. Still, the rulers were concerned about public 

opinion. The government was well aware of the balancing act it had to perform in 

order to acquire the maximum amount of soldiers and taxes while avoiding discon

tent and uprisings. In their minutes and letters they often discussed how to keep the 

subjects "in a good mood" or how to avoid "the bad opinion that resides within the 

peasant". 
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It was evident to the leading groups in society that the wars were controversial 

and that the public had to be influenced using words. This meant that the govern

ment had to convince its subjects, the common people, of the necessity of war in 

order to obtain resources, i.e., it had to use propaganda in order to pursue its expan

sionist ideas. The rulers had the possibility of using violence, but always tried to 

avoid it. Unknowingly, they acted in accordance with the theories of sociologist 

Walter Korpi, who has argued that a holder of power has everything to gain in 

trying to minimise the use of costly power resources to resolve a conflict. The best 

way of minimising the cost is, on a long-term basis, to invest the power resources in 

expanding the ideologies or the institutions that either reduce or resolve the con

flicts. In 17th century Sweden the wars were legitimised by long-term propaganda. 

Furthermore, there were institutions for conflict-solving, but those were not fully 

developed. The long-term investment in resources was not sufficient to prevent 

conflict from arising. 

If a conflict arises, power resources can, according to Korpi, be divided into 

three different kinds. To use coercion can be effective, but it is normally expensive 

and increases the risk of further conflict. Another possibility is to pay the counter

part, but that is costly as well. The cheapest way is to influence the contracting 

party's norms and values, i.e., to use normative power resources. The 17th century 

Swedish state always tried to use normative resources as its first choice. 

In this thesis, the dissemination of information, war propaganda and mobilisation 

during the period 1655-1680 have been investigated. An important assumption has 

been that information is a power resource. The possession of information, the con

trol of the circulation of information by censorship and the access to channels, 

which enable the dissemination of information, are all different kinds of power 

resources. The Swedish state had a huge advantage in all these areas if compared to 

its subjects. 

How did the Swedish state use information as a power resource during the 

period 1655-1680? The purpose of this thesis has been to examine how war propa

ganda aimed at the common people was organised in Sweden between 1655 and 

1680. This period is interesting since it includes both offensive wars (under the 

reign of Karl X Gustav), a period of peace (under the regency) and defensive warfare 

(under Karl XI). How was information disseminated in Sweden during this period 

and what arguments were used? What means did the rulers use to keep the people 

in a good mood? Using various sources the purpose, the media, the message and the 

recipients of the propaganda have been discussed. The most important sources 

have been the minutes and correspondence of the kings, the regency and the coun-
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cil of the realm, along with the sources from the diet and the provincial meetings. In 

particular, the prayer days and thanksgiving days, in both manuscript and printed 

sources, have been studied. To investigate the actual dissemination of information 

the sources in the regional archives of the counties of Uppsala and Kopparberg as 

well as the archives of several episcopates have been examined. 

A distinction has been made between long-term and direct propaganda and, 

based on empirical data, the latter has been divided into four phases. At the begin

ning of the thesis the hypothesis was made that war propaganda was disseminated 

both during times of war and peace and that the main arguments did not change 

over time. The assumption was also made that because of the notion of the king as 

protector and the idea of a just war, the state representatives would never publicly 

argue in favour of aggressive warfare. An interesting aspect of this question is 

whether the more pragmatic humanist view of the just war had prevailed over the 

scholastic ideals. Considering the widely held belief that it was the duty of the king 

to defend his subjects, the way this ideal affected the propaganda has also been 

investigated. Finally, how long-term and direct propaganda were interrelated has 

been examined. 

During the 16th and 17th century the construction of the "system of information" 

took place. The most important information channel was the church. The pulpits 

were used for reading the law, and for public announcements of all kinds, including 

declarations of war. The church also hosted two kinds of ceremonies, in which the 

state and the church took a shared interest: prayer days and thanksgiving days. The 

prayer days took place three or four times a year, and were held with the idea that 

prayers could prevent the Lord from sending the divine punishments: war, plague 

and famine. At the beginning of each year, an explanatory proclamation, probably 

written by the king and his closest advisors, was read to the subjects, describing the 

political situation. Often this meant picturing the enemies threatening the country, 

and the people were urged to pray for peace. The context of the thanksgiving days 

was different: they were held to celebrate military victories. During these occasions 

detailed accounts of the battles were read by the priest, followed by the singing of 

Te Deum - Oh Lord we praise Thee. These feasts had much in common with the Te 

Deum celebrated in Europe since the Middle Ages. For the inhabitants of Sweden, 

the thanksgiving days were the most important sources of information about the 

wars. The pulpits were also used to spread news such as the Swedish violation of the 

peace treaty in 1658, and the defeat at the Battle of Öland in 1676. Furthermore, it 

was through the pulpits that information about enlistments and inquiries about 

escaped soldiers were made public. Examining the county of Kopparberg has shown 
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that the county governors and bailiffs also demanded the services of the priests in 

order to exhort the peasantry at times when negotiations were being held. The 

priests were expected to lecture the subjects about their duties to the state, and this 

was also mentioned in their oath. 

The second channel of information was the Swedish Riksdag (diet), where the 

peasants were represented. Before the time of absolutism, it was the Riksdag that 

decided on wars and taxes, and this made it an arena for persuasion and arguments 

for war. Both the kings and the council of the realm often emphasised their will to 

inform the estates of political matters, but it should be noted that they chose, in a 

highly pragmatic way, what matters to inform them about. The aim of the diet was 

to persuade the estates not to initiate debate or to listen to the opinion of the 

participants. In 1655, the picture portrayed by the Riksdag about relations with 

Poland was distorted. Threats were described that had no basis in real life, and the 

possible consequences of a Swedish attack were never discussed. In fact, the diet 

was used as a tool to legitimate decisions that already had been made by having 

acquired the estates' approval. 

Thirdly, the regional administration proved important: the county governors 

and their bailiffs spread information byword of mouth, travelling the countryside 

or calling meetings. Both county governors and bailiffs also played an important 

role when it came to mobilisation. 

The fourth part of the information system was the printed press that issued the 

state newspaper and printed pamphlets. Some of them were distributed via the 

church and the county governors, while others were sold to the wealthier groups in 

society, and others aimed at readers abroad. 

In conclusion, it can be said that the state had several media, with which to 

reach its subjects, and they were sometimes used simultaneously. Three different 

pamphlets were printed about the new war with Denmark in 1658, of which one was 

read both from the pulpits and by the bailiffs. When the council of the realm wanted 

to spread news of the defeat at Öland, both the pulpits and the bailiffs were again 

employed. During the 25 year period, which this thesis examines, no important 

changes took place regarding the system of information. It should be underlined, 

however, that the system was far from perfect. The dissemination of information 

could be slow, some information never reached its target audience, and some infor

mation was simplified. Information disseminated by the church normally reached 

both men and women, whereas the messages conveyed at diets and provincial meet

ings reached only men. Even so, these institutions proved valuable to the Swedish 

state, and they made it possible for information to be widely disseminated. 
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The most important message of the propaganda was that the people were sinful, 

and that it was not likely to change. As a consequence, God would always have a 

reason to punish the inhabitants of Sweden with war, plague and famine, and during 

this military period the focus was normally on the first alternative. War and peace 

was a divine affair, and the only thing that people could do to obtain peace was to 

change their lives and pray. Another important message was that the enemies were 

invariably evil and that they were always striving to destroy Sweden. According to 

the propaganda, the enemies had no political agenda; their only motive was malice. 

This also meant that it was impossible to negotiate a peace with them, since their 

goal was war. This dehumanisation of the enemy also meant the depoliticisation of 

the war. In this thesis, it has been revealed that the image of the enemy originated 

from the Old Testament, but it had come to assume a life of its own in the propa

ganda. According to the propaganda, the best protection against war (except prayer) 

was a good king. It was also stated that, in the event of war, it was the duty of the 

subject to contribute. 

The conclusion that could be drawn at the time from the long-term propaganda 

was that the threat of war was constant. Despite the fact that Sweden enjoyed peace 

between 1660 and 1674 (with the exception of a short war in Bremen), the threat of 

war was still mentioned in every proclamation that preceded the prayer days. When 

peace was celebrated with the special thanksgiving days, it was stressed that peace 

was an exceptional privilege. During these years of peace the threats from the Otto

man Empire were also mentioned in a disproportionate fashion. As has been shown 

by previous research, the people of the 17th century saw a parallel between Sweden 

and Israel. According to this ideal, the Swedish people had a covenant with God, as 

Israel once had. It should be emphasised, however, that this identification was nega

tive rather than positive. It was not used to justify aggressive warfare, but to explain 

the misery of the people. For the inhabitants of Sweden, the comparison with Israel 

helped to explain the wretchedness of war, plague and famine rather than success in 

war. 

The hypothesis of this thesis has been verified: war propaganda was also dissemi

nated in peacetime. Comparing the results of Ingvar Kalm, Sverker Arnoldsson, 

Peter Ericsson and Martin Linde with my own empirical data, has also proven that 

the most important messages remained the same during Sweden's Age of Great

ness. 

The direct propaganda was conducted in four different phases. The first phase was 

about explaining the outbreak of war, the second phase was about mobilisation, the 
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third phase was about disseminating information in order to uphold the morals and 

the fourth and last phase was about explaining the peace. What arguments were 

used in the different phases, what was their function, and how did they differ? 

The outbreak of war was always explained primarily by the sins of the popula

tion, regardless of whether it was an aggressive or defensive war. This explanation 

was often associated with the idea of the evil enemy. Alongside these explanations, 

more worldly interpretations, however, existed. When Sweden attacked Poland in 

1655, Denmark in 1658, Bremen in 1665, and Brandenburg in 1674, it was always 

claimed that the other party constituted a threat, and that warfare was the only 

feasible way to achieve peace. The fact that both Karl X Gustav and the regency 

used these arguments reveals that the humanist interpretation of the just war had 

been accepted. Arguing for offensive warfare, on the other hand, was never an 

option. 

When the hostile Danish attacks were explained to the subjects in 1657 and 

1675, the state stressed that Sweden was innocent and that the enemy's attack was 

unjust. During the Scanian War the vilifying of the Danish king was a more promi

nent trait than it had been in the wars between 1655 and 1660. 

The second phase of the direct propaganda consisted of the mobilisation of 

resources. In the negotiations held at the diets and the provincial and local meet

ings, the urgency of receiving contributions was explained to the subjects, and the 

great peril was emphasised. It was maintained that the threats to Sweden were 

everyone's concern, and that the enemies were likely to invade the country if noth

ing was done to prevent them. Furthermore, the duties to the king and the father

land were a common theme. The subjects were occasionally also promised rewards 

if they contributed, but the state also put pressure on them by playing one parish off 

against another. Especially during the Scanian War the patriotic argument was fre

quently used. It is noteworthy that the subjects were expected to have an emotional 

bond with their country, and that the state representatives assumed that this rheto

ric would be efficient. 

The third phase of the direct propaganda aimed at upholding morals by dis

seminating information. Most important in this context were the proclamations of 

prayer days, and even more so, the thanksgiving days. When needed, more subtle 

messages could also be communicated to the inhabitants. The purpose of spreading 

good news was to keep the people in a good mood, and the state also meticulously 

supervised that no negative news was circulated. The messages in the proclama

tions of prayer days and in the texts that were read to the congregations at thanks

giving days differed in tone. The proclamations were dark and pessimistic, focusing 

on human sin, whereas the detailed thanksgiving texts described success in war. 
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Even so, it was very difficult to understand the war situation merely by listening to 

proclamations of prayer days and thanksgiving texts. The former were too abstract, 

and the latter too detailed. Nothing was said, in either of them, about the political 

or diplomatic context and it was difficult for a listener to tell whether peace was at 

hand or not. Defeats and setbacks were normally kept secret. Nevertheless, it can 

be assumed that the people listened quite carefully since this was the best informa

tion available. 

The mixture of negative and positive news was consistent with the religious 

doctrine and also with the aim of the propaganda. The state wanted the subjects to 

be anxious enough to contribute to the war effort, but not so frightened that they 

would panic and succumb to defeatist thoughts. 

The last phase of the direct propaganda consists of explaining the peace, and 

the reason was always the same: it was God who gave peace, regardless of whether it 

had been won on the battlefield or at the negotiation table. According to early-

modern beliefs, war was caused by people's sins, but peace was never interpreted as 

an improvement on their part. Thinking that one's conduct could influence the 

actions of God was sinful in itself. Still, God could receive a little help on the way. 

Surprisingly enough Karl X Gustav was portrayed as a contributor to peace after his 

death. The fact that the advantageous peace obtained at Fontainebleau in 1679 was 

as a result of the involvement of Louis XIV was, however, never mentioned in the 

domestic propaganda. 

The aim of the long-term propaganda was to make the people internalise certain 

values that could be activated by the direct propaganda. For this to work, it was 

important that the messages were reasonably coherent. Even if the two kinds of 

propaganda did not correspond completely, they, nevertheless, offered an explana

tion for the outbreak of war and for the role of the subjects. The main messages of 

the long-term propaganda were: 

1. Man will always sin, and the enemy is eternally evil; 

2. There will always be wars; 

3. The best protection against wars (next to God) is a good ruler; 

4. To be able to protect the country, the ruler depends on the support of the 

subjects in the form of taxes and conscriptions. 

The first two of these messages were the ones most emphasised in the long-term 

propaganda. The above listed arguments were disseminated in peacetime as well as 

in times of war, and they had their equivalents in the direct propaganda: 



SUMMARY • KEEPING THE PEOPLE IN GOOD MOOD 

1. You have sinned and the enemy is evil; 

2. War is here; 

3. You have a good ruler; 

4. Now it is time for taxes and conscriptions. 

Ideally this activation of the long-term propaganda would lead to the complete and 

unproblematic mobilisation of the subjects, but this was not always the case. The 

state's representatives were often forced to elucidate and reinforce the message. A 

great part of the direct propaganda consisted of proving that the ruler was manag

ing his tasks. It was especially stressed that the king was making an effort to achieve 

peace, and that he was courageously defending the fatherland when peace was im

possible to obtain. When Sweden was the aggressor, this picture was quite prob

lematic. Still, it was always stressed that the king had done his best during the 

negotiations, and that the enemy was to blame for the failure. 

Karl X Gustav, the regency and Karl XI all claimed that they had protected the 

inhabitants from dangerous enemies. How was it possible to combine such an idea 

with the offensive wars of the 17th century? The idea about the ruler as a protector 

was far from new; Gustav I had justified his possession of power precisely with the 

argument that he was protecting his subjects, and the same idea had been used to 

raise taxes. His successors chose the same line of argument by creating images of 

protectors. According to historian Jan Glete, it was by selling protection to the 

population that the Vasas managed to come to the Swedish throne. In the 17th 

century warfare became more aggressive, but the rhetoric prevailed. When asking 

for the means to finance offensive warfare, Gustav II Adolf usually highlighted the 

threats of invasion. An idea that once helped to establish the royal power was now 

useful for justifying wars abroad. The participants saw the state formation process 

as a zero-sum game, and this conception was true to some extent. It should, never

theless, be stressed that the Swedish state consequently used false threats to give 

legitimacy to its foreign policy. 

For the Swedish peasants, who only had limited and state regulated information 

at hand, it was not possible to tell whether the threats were real or not. Most likely it 

appeared rational to them to support their king in his wars, since the world was 

filled with evil, irrational enemies, who were intent on destroying Sweden. 

The aims of war propaganda were, therefore, manifold. It made it possible to 

mobilise great resources from the population in times of war. It enabled Sweden to 

take part in power politics while talking about defence. The ideas of human sin, evil 

enemies and constant threats of war contributed to the legitimacy not only of a 

permanent army and offensive warfare, but also of the power of the king and the 
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social order at large. The emphasis on the threats possibly also contributed to the 

growth of a national identity. 

The study of Swedish war propaganda has proved a fruitful way to enrich our 

understanding of the early-modern period. The state saw the peasants as rational 

counterparts in the ongoing negotiations, and used arguments as its first tool. Ne

glecting the will of the common people was not an option and the rulers tried to 

avoid the use of violence. Keeping the people in a good mood was a cornerstone of 

Sweden's war policy. 
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ifrån år 1521 intill år 1721 giorde, stadgade och bewiljade äro, Del 1-2 (Stockholm 
1728-1729). 

Styffe, C. G. (utg.), Samling af instructioner för högre och lägre tjenstemän vidlandt-reger-
ingen i Sverige och i Finnland (Stockholm 1852). 

Svenska riksdagsakter 1521-1718, vol 1 (Stockholm 1887). 
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1923-1959). 
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1895). 
Såsom dhen alzwoldige Guden, igenom sitt outhransakelige rådh, hafwer låtit wårt käre 

fädernesland, sin rättferdige wredes näpst [...] [utan titelblad, tacksägelsetext för 
slaget vid Halmstad] [u. o. 1676]. 

Såsom Gudh then aldrahögste [.. J i th et först fästningen Bohuus ajfthen hårda belägring [...} 
{utan titelblad, tacksägelsetext för upphävandet av belägringen av Bohus fäst
ning] [u. o. 1678]. 

Såsom Gudh then aldrahögste [...} jämwälnu åter then nästförledne 4 Decembris [...] [utan 
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dagen, 12 Decemb: 1679 läsin warder [u. o. 1679]. 

Then ganska härlige och tänkwärdige seger med hwilken Gudh dhen aldrahögste nu på nytt 

hafwer wälsignat hans Kongl. May st [...] emoot thesz och dhesz rijkes högmodige fiende 
konungen ajf Danmarck [utan titelblad, tacksägelsetext för slaget vid Lund] 
[u. o. o. å.]. 

Then loflige swenske nationsfrögd i Gudhi, uthöfwer den härliga victoria, seger och triumph, 
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trycket förf erdigadt (Stockholm 1645). 
Tigh lefwande alzmechtige och ewige Gudh [...] [u. o. 1681]. 
Triumph och seyers fryde-sang for den lyckelige seyervindning offver den faste stad 

Christanstad[...} (Lund 1676). 
Venerando clero dioceseoslincopensis {...] (Linköping 1679). 
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1677]. 
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