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Abstract 

This thesis focuses on the religious issues driven by the estate of the clergies in the two first 

decades of the Liberty age, during the Diets from 1719-1720 to 1742-1743. The aim is to 

study those who precede these questions and their values and how they look at the Devil, God 

and the punishments of God. The religious laws changed in different ways during this time. 

The Lutheran subjects were greeted by an even stricter legislation, which emphasized the 

importance of unity in religion and the right service. No heretical teaching was allowed, 

whether in public or secretly. The estate of the clergy warned people of pietism, which had 

caused confusion and a damaging rift in the Lutheran Church. The Clergies also demanded a 

greater influence in the decision to allow foreign religions, in which the Reformed would get 

a freedom of religion, basically in the same way as Lutherans had in Reformed countries. The 

reason given, was the benefits of trade and manufactories. The decision was taken at the Diet 

of 1741-1742. The estate of the clergies attempts to unravel the decision on the reform failed 

to succeed. Belief in the devil were as common as belief in God. The orthodox Clergies saw 

God as the punishing god. By doing penance and prayer, could people with the help of God, 

resist the devil and drive him away. Two social networks appeared in the estate of clergies in 

the Diet during the Liberty´s first decade, the families of Steuchius and Benzelius.  Both 

played a prominent part and could be considered as being an elite network, consisting of the 

kingdom´s leading clerics. In the Steuchish network, the family is an essential device for the 

production and reproduction of assets and resources. Marriage was used to recruit people to 

the network. A revive of the estate of clergies´ diet records shows that it is hard to discern any 

direct network connection by the issues that was driven or any questions, where the networks 

put themselves on one side or another, more than in the initial stage in the 1720-s and in 

political issues. When it comes to the religious issues there were a large consensus on the 

orthodox view, the unity of religion and the conservation of the pure doctrine. The protocols 

were apparently doctored. It was important to strive for consensus and joint positions.  

 

Keywords: the estate of the clergies, diet protocol, God, the Devil, social networks, 

Benzelius, Steuchius.   
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Vikten av en enhet i religionen framhölls redan vid Uppsala möte 1593 och i en kunglig 

förordning 1662 angav den svenska regeringen att enhet i religionen var den viktigaste av 

rikets fundamentallagar. Efter Uppsala möte, inleddes ett målmedvetet arbete i renlärig 

lutersk anda.1 Kampen mot kvarvarande rester av helgonkult, mot naturmystik och 

vidskepelse skärptes. Trolldomsprocesserna ökade i omfattning vid 1600-talets senare hälft 

och ledde till att nära 300 kvinnor brändes som häxor.2 Petrus Steuchius var superintendent i 

Härnösands stift vid tiden för trolldomsrättegångarna i Ångermanland. Sonen Matthias 

Steuchius efterträdde honom 1683. Petrus Steuchius hade varit utsatt för trolldom liksom M 

Steuchius svåger, Jacob Abraham Eurenius. 

Vid 300-årsminnet 1975 av att 71 personer avrättades i Torsåker restes en sten på Bålberget i 

Ångermanland. Inskriften på stenen lyder: ”Här brann häxor 1675, kvinnor dog, män dömde, 

tidens tro, drabbar människan”. 40 år efter avrättningarna, den 3 juni 1715, föddes Jöns 

Horneus. Hans farfar var den nitiske komministern Laurentius Horneus i Ytterlännäs, som 

fick barnen att vittna om att de hade blivit förda till Blåkulla av kvinnor i pastoratet. 

Kyrkoherden i Torsåker, Johannes Wattrangius, var Jöns Horneus morfar och lika 

samvetsgrann när det gällde att motarbeta trolldom och barnaförande som sin komminister.3 

Samtliga av kommissorialrättens protokoll är förlorade. På 1730-talet ägdes de delar som 

omfattade förhandlingar i Torsåkers pastorat av kyrkoherden där, Jöns Eurenius, som hade 

fått dem av häradshövding Carl Maurits Björner i Medelpad.4 Jöns Horneus gjorde en avskrift 

av protokollen på 1740-talet, som han 30 år senare använde i den relation som kom ut 1774, 

100 år efter att rättegångarna inleddes i Torsåker. Relationen ”Sannfärdig berättelse” har 

enligt Ankarloo blivit en av de viktigaste källorna till händelserna i Ångermanland. Jöns 

Horneus skrev i inledningen till relationen: 

”Trettio år här förut författades följande märkvärdiga händelse i concept; det viste jag för salige 

Herr Prosten Eurenius, hvars vitterhet är bekant. Han ansåg Historien värdig att göras kunnig 

och lemnade mig till vidare hjelpreda: sin salige Faders, Herr Prosten Jacob Eurenii5, 

                                                      
1 Montgomery, I, 2002. Sveriges Kyrkohistoria. s.140 -142. 
2 Behre, G, 1999, s. 141. 
3 Jöns Horneus, Kom. i Torsåker 1753, † 1778. Hans farfar Laurentius Christopher Hornaeus f. 1645, Kaplan i 

Torsåker 1672 och morfar Johannes Wattrangius, kyrkoherde i Torsåker 1639-1684. 
4 Ankarloo, B, 1971. Trolldomsprocesserna i Sverige, s.184  
5 Jacob Abraham Eurenius, beskrev hur han blev oroad av en ”svår fantasia” och fördes genom luften och tyckte 

sig ha en mängd råttor på armarna, som visade sig vara små barn. (Grimberg, C, 1922, del IV, s. 372.) 
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egenhändiga relation om sina frestelser under trolleriet; derjemte fick jag till avskrift Kongl. 

Commissions-Protokollet öfver trollkäringarna & c; vilket den vettgirige, för andras upplysning 

hugade och ädelt sinnade, Häradshövdingen Herr Carl Maurits Björner öfversändt till Herr 

Prosten Eurenius i tankan, att så uppmärksam man och pastor, i den församling, öfver hvilken 

detta protokoll vore egenteligen hållit, skulle gagna sig och andra dermed.”6 

 

Horneus hade inte tänkt ge ut skriften men ändrade sig vid tanken på att ”Guds ära kunde 

förhärligas och den enfaldiga menigheten förmås till eftertanka”. Prosten Jöns Eurenius 

uppmärksammade att Jöns Horneus redan hade skaffat sig en stor kännedom om 

händelseförloppet genom samlade dokument och i synnerhet levande vittnen, och befallde 

honom att fortsätta. Jag upptäckte att Jöns Eurenius i Torsåker som var son till Jacob 

Abraham Eurenius, hade släktband med både släkten Steuchius och C M Björner7. Jag har 

förvånats över Jöns Horneus fick ta del av dokumenten och befolkningens positiva inställning 

till att behålla som präst, trots hans farfars och morfars anknytning till avrättningarna i 

Torsåker.8 

Jag har länge intresserat mig för Petrus, Matthias och Jöns Steuchius roller i häxväsendet i 

egenskap av ledande personer inom den kyrkliga eliten. Matthias Steuchius deltog i 

rättegångarna i Härnösand 1674, när Jöns Horneus farfars mor dömdes och avrättades som 

häxa. Matthias systerson, liksom barn till andra inflytelserika personer, uppträdde som 

vittnen.9 Det leder direkt till dåtidens syn på satan, gud och trolldomstron. Matthias Steuchius, 

byggde liksom fadern, Petrus Steuchius, upp sitt inflytelserika släktnätverk10 genom 

ättlingarnas strategiska giftermål.11 Jöns Steuchius dotter Christina Maria Steuchia gifte sig 

1730 med lagmannen Carl Johan Wattrang, samma år som fadern blev ärkebiskop. Strategin 

bakom giftermålet och Carl J Wattrangs släktförhållande till kyrkoherde Johannes 

Wattrangius i Torsåker har väckt mitt intresse. Jöns Horneus relation om häxväsendet har gett 

en nyfikenhet att veta mer om prästerskapets inställning till religiösa frågor. Detta har lett 

fram till den del av frihetstiden då ärkebiskopsstolen besattes av först Matthias (1714 - 1730) 

och sedan Jöns Steuchius (1730 - 1742).   

                                                      
6 Horneus, J. 1774. Sannfärdig berättelse. Ångermanland – Medelpad årsbok 1935, s. 139. 
7 Wallgren, U-B. 1997. 
8 Både att han fick tillgång till trolldomskommissionens protokoll och att de ville behålla honom som präst, 
9 Norberg, S. 1999. Avskrift, Trolldomskom. i Västernorrland 1674, i Härnösands stad, Volym ÄK 183 (RA).  
10 Winton, P. 2003. Det nätverk som byggts upp kring Matthias Steuchius, beskrevs som ”ett stort och mäktigt 

nätverk” av Winton.  
11 Öhman, A-C. 2004. Opublicerad C - Uppsats, Mitthögskolan. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Jöns Steuchius var barnbarn till superintendenten under trolldomsprocesserna Petrus 

Steuchius, medan Jöns Horneus var barnbarn till de präster som aktivt bekämpade trolldom i 

Torsåker. Horneus efterforskningar kring trolldomsväsendet leder fram till situationen under 

första delen av frihetstiden. Enligt Björn Ryman har frihetstiden mest blivit känd för 

partikamp och riksdagsintriger, vilket har överskuggat den utveckling som ägde rum inom 

kultur och näringsliv.12 

Syftet med uppsatsen blir att undersöka vilka religiösa frågor som drevs under de sju 

riksdagarna från 1719/1720 till 1742/174313 och synen på gud och djävulen under denna tid. 

Det ger följande huvudfrågeställning: ”Vilka religiösa frågor framträdde under 

prästerskapets riksdagspolitik 1719/1720 – 1742/1743 och vilka företrädde dessa frågor?” 

Det ger följande underrubriker: 

1. Vilka religiösa frågor framträdde?  

o Hur såg det religionspolitiska läget ut? 

o Ortodoxi – Pietism och övriga religiösa frågor?  

o Vilka värderingar framträdde?  

 Vilken syn fanns på djävulen? 

 Vilken syn fanns på gud och guds straff? 

2. Vilka nätverk kopplade till prästerskapets riksdagsarbete spelade en 

framträdande roll under frihetstidens första decennier? Framför allt vill jag 

studera de två ledande nätverken inom prästeståndet vid denna tid, det 

benzeliska och det steuchiska nätverket. 

 

1.3. Uppsatsens disposition 

Det steuchiska nätverket var knutet till Arvid Horn och mösspartiet, medan det benzeliska 

nätverket hade kopplingar till hattarna. Ryman har i sin avhandling ingående beskrivit de 

ståndsstrider som pågick. Därför kommer inte frågor som kan betecknas som partikamp och 

riksdagsintriger att behandlas mer än när det är av nytta för att besvara frågeställningarna. 

Under ”1. Inledning” behandlas, bakgrund, syfte och frågeställningar, uppsatsens disposition 

och teoretiska och metodiska problem. Förutom avsnittet ”2. Källmaterial” är uppsatsen 

                                                      
12 Ryman, B. 1978. Eric Benzelius d.y. En frihetstida politiker. s. 189. 
13 Prästerskapets riksdagsprotokoll: 1719 - 1720; 1723; 1726 - 1727; 1734; 1738 - 1739; 1741 - 1742; 1742 - 

1743. 
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disponerad av ”3. Forskningsläge”, och en undersökningsdel i ”4. Den empiriska 

undersökningen” och avslutas med ”5. Sammanfattning”. Innehållet i forskningsläget bygger 

på frågeställningarna i inledningen och motsvaras av liknande rubriker i den empiriska 

undersökningen. Under forskningsläget kommer framträdande religiösa frågor att presenteras 

liksom samtidens värderingar, framför allt synen på gud och synen på djävulen. Nätverk inom 

prästerskapet blir belysta, med focus på nätverken kring släkterna Benzelius och Steuchius, 

som hade ett särskilt inflytande i riksdagspolitiken under frihetstidens första decennier. 

Rubrikerna i forskningsläget kommer att behandlas ytterligare utifrån vad som kommit fram i 

genomgången av riksdagsprotokollen. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning som 

bygger på resultatet av den empiriska undersökningen. 

1.4. Teoretiska och metodiska problem 

Metoden blir att studera prästerskapets riksdagsprotokoll14 och notera vilka frågor som tas 

upp, som kan kopplas till frågeställningarna och i vilken mån de kan tillföras enskilda grupper 

eller nätverk. Det steuchiska nätverket har inte blivit belyst i forskningen i samma grad som 

det benzeliska nätverket, varför ambitionen är att närmare studera släkten Steuchius samband 

med personer inom prästerskapet. Detta är möjligt med hjälp av Ulla-Britt Wallgrens bok 

”Petrus Steuchius samlade ättlingar”15. Genom att sammanställa ättlingarna och de ingifta, till 

4:e och 5: led och i en översikt ange sönernas respektive de ingifta makarnas yrke, kan man få 

en bild av släktens utbredning i landet framförallt fokuserat på prästyrken. Det ger även en 

anvisning om giftermålen och i vilken mån det förekommer konservering av änkor eller 

döttrar, att söner övertar fäders prästtjänst eller om det förekommer ”giften åter in” i släkten. 

Jämförelser kommer att göras med SBL, svenskt biografiskt lexikon (Riksarkivet) för att 

komplettera de uppgifter som kommer fram i Wallgrens bok, annan litteratur och i 

riksdagsprotokollen. För att kunna se eventuell samverkan mellan personer i framför allt 

riksdagsprotokollen, kommer deras brevväxling att ses över i kvantitativ bemärkelse, d.v.s. 

över antal kontakter och med vilka. 

1.5. Nätverksteorierna  

Peter Aronsson, Solveig Fagerlund och Jan Samuelson framhåller att rummet för den 

historiska forskningen länge har varit riket, staten, nationen. När den lokalhistoriska metoden 

blev allt vanligare på 1970-talet uppstod en diskussion om relationen mellan de rumsliga 

                                                      
14 Prästerskapets riksdagsprotokoll 1719 - 1720; 1723; 1726 - 1727; 1734; 1738 - 1739; 1741 - 1742; 1742 - 

1743. 
15 Wallgren, U-B, 1997. 
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nivåerna. Sambandet mellan dessa har ofta betonats, såsom att den lilla världen kan bidra till 

förståelsen av den stora, samtidigt som den bara helt kan förstås kopplad till den stora världen. 

Jag ser nätverken inom prästerskapets riksdagspolitik som den ”stora världen” medan 

släktnätverket kring Horneus i Härnösands stift, kan ses som den ”lilla världen”.16 Det kan 

vara intressant då forskningen om människors sociala umgänge inom historievetenskapen, 

enligt Ylva Hasselberg, ofta handlat om människor i samhällets sociala elit och deras släkt- 

och vänskapsrelationer.17 Kritiken mot studier av sociala grupper i begränsade sociala rum 

ledde till sökande av andra former som gjorde individerna mer synliga. 18 Gemensamt för 

denna typ av forskningsinriktningar blir det subjektiva, för det personligas påverkan på 

samhällsutvecklingen. För att studera den här typen av frågor måste man vara beredd på ”en 

studie av individuella aktörer, deras val och strategier, och hur de förhåller sig till varandra”.19  

Einar Hreinsson och Tomas Nilsson skriver i ”Nätverket som social resurs” att det är först på 

1990-talet som svenska historiker har intresserat sig för begreppet socialt nätverk. De har sett 

två riktningar: ”De som har låtit sig inspireras av den amerikanske sociologen Walter W. 

Powell (Powelltraditionen) och de som inte har gjort det”.20 Powell utgår från tre olika 

idealtyper för mänskligt agerande: hierarki, marknad och nätverk. Där är hierarkiska 

relationer mellan aktörer formella och vertikala. Marknaden utmärks av att relationerna är 

sociala snarare än formella och utbytet är överordnat. Inom nätverken är mellanmänskliga 

relationer enligt Powell horisontella och informella.21 Hreinsson och Nilsson utesluter dock 

inte att relationerna inom nätverken kan vara hierarkiska. Deras definition av nätverk är att det 

beskrivs bäst som: ”en varaktig, frivillig, icke-formaliserad mellanmänsklig förbindelse där 

hierarkiska relationer inte kan uteslutas”. I denna definition finns grundantagandena att det 

kan finnas hierarkier i alla sociala relationer och att varje individ samtidigt kan tillhöra flera 

parallella men delvis överlappande nätverk, som baserar sig på olika arenor. De menar att det 

finns tydliga maktförhållanden i nätverken.22 Det skiljer sig från Ylva Hasselbergs, Leos 

Müllers och Niklas Stenlås åsikter, som anser att nätverksrelationerna är ömsesidiga och 

jämlika. De menar vidare att nätverksrelationer bygger på tillit och förtroende, vilket innebär 

att de som får tillhöra respektive inte tillhöra nätverket till stor del beror på vilka man litar 

                                                      
16 Aronsson, P, Fagerlund, S och Samuelsson, J. 1999. Nätverk i historisk forskning. Inledn. s.1 - 2. 
17 Hasselberg, Y, 2002. s. 137; Vem vill leva i nätverkssamhället? 
18 Aronsson, P, Fagerlund, S och Samuelsson, J. 1999. Inledn. s.1 - 2. 
19 Hasselberg, Y, Müller, L och Stenlås, N. 2002. Åter till historiens nätverk, s.11. 
20 Hreinsson, E och Nilsson, P. (red). 2003. Introduktion s.18. Nätverk som social resurs.  
21 Powell Walter W, 1991. Neither Market nor Hierarchy, s. 265-276. 
22 Hreinsson, E och Nilsson, P. (red) 2003. Introduktion s.18.  
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på.23 Även Håkan Gunneriusson anför att nätverk bygger på tillit och att de som ingår i dem 

har nära kontakter och samstämmighet på ett djupare plan.24  

Patrik Winton urskiljer tre typer av band inom ett nätverk, ”släktskap, vänskap och patron – 

klientrelationer”.  Släktbanden skapar en inbördes lojalitet och sammanhållning och grundas 

på en kollektiv identitet och gemensamma materiella resurser som används för släktens 

överlevnad och reproduktion. Vänskapsrelationerna är informella och baseras på att relationen 

är frivillig och att vänner ofta har gemensamma attityder, intressen och värderingar. I en 

patron – klientrelation är patronen överordnad klienten. Interaktionen baseras på ett utbyte av 

resurser, ekonomiska, sociala och politiska på den ena sidan och löften om solidaritet och 

lojalitet på den andra. Materiella ting, information, hjälp och stöd kan bytas inom nätverket. 

Wintons beskrivning av sociala nätverk inrymmer till skillnad från Hasselberg m.fl. även 

hierarkiska former som i patron – klientförhållande.25  

Tobias Wirén har i ”Ideologins apparatur” lagt ett reproduktionsperspektiv på kyrka och skola 

i 1600- och 1700-talens Sverige. Han använder sig av den teori som lagts fram av Louis 

Althusser, som skiljer mellan repressiva och ideologiska statsapparater. Som ideologiska 

statsapparater betraktas bland annat den religiösa, skolans och familjens institutioner.26
 Dess 

former och funktioner måste hela tiden återskapas för att de ska kunna vara verksamma. 

Reproduktionen är alltså något ständigt pågående i alla sociala institutioner. Wirén ser den 

nutida uppfattningen att en familj är en grupp personer, ett föräldrapar med barn och 

gemensamt hem, dvs. en kärnfamilj, som alltför snäv för att användas i en historisk analys och 

att man bör utgå från släktskap mellan människor, som är sammanbundna genom blodsband 

(genetiskt) och juridiskt (äktenskap).27 Han anser att alla personer borde studeras, som genom 

biologisk härstamning och juridiskt äktenskap är förbundna med varandra, både vertikalt 

(farfar/morfar-far/mor-son/dotter) och horisontellt (syskon och deras giftermål). Enligt Wirén 

är familjen en väsentlig enhet för produktion och reproduktion av tillgångar och resurser, som 

använder sig av en mängd strategier för att fortbestå. 28 Jan Samuelson påpekar att nätverken 

fortfarande tycks ha haft stor betydelse i 1700-talets Sverige. Han menar att släktskap kan 

                                                      
23 Hasselberg, Y, Müller, L och Stenlås, N. 2002. Åter till historiens nätverk. s. 14, 19 - 20.  
24 Gunneriusson, H. 2002. s. 27. 
25 Winton, P, 2003. s. 93 - 94. 
26 Althusser, Louis. 1970, Ideologi och ideologiska statsapparater; Noter för en undersökning. (De repressiva 

statsapparaterna fungerar genom våld, och de ideologiska genom ideologi.)  
27 Wirén, T, 2006. s. 12, 213. 
28 Wirén, T, 2006. s. 244 - 245. 
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vara en indikator på politiska allianser, men att vi inte bör dra för stora växlar på det om inte 

slutsatserna underbyggs med andra observationer.29    

                                                      
29 Samuelson, J. 2008. Sociala nätverk och geografisk mobilitet mellan Sverige och Finland 1720 – 1820, 

 s. 39. 
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2. Källmaterial 

För att kunna studera frågeställningarna som ställts i uppsatsens inledning har jag valt att 

studera prästerskapets riksdagsprotokoll från frihetstidens första decennier, från 1719/1720 till 

1742/1743. Genom att notera vilka frågor som tas upp, undersöka om de kan kopplas till 

enskilda grupper eller nätverk, bör jag kunna besvara frågeställningarna.  

 

Patrik Winton byggde sina undersökningar i ”Frihetstidens politiska praktik” på de yttrande 

som finns bevarade i de renskrivna, formella protokoll som fördes över diskussionerna vid 

riksdagen. Jag anser att hans motivering för att använda protokollen överensstämmer med 

mina tankar. Han anger att man genom protokollen kan följa de enskilda aktörernas yttranden 

och menar att det troligt att innehållet överensstämde med det som verkligen sades, eftersom 

protokollen justerades och talarna hade möjlighet att korrigera vissa fel. Justeringen handlade 

inte alltid om att göra korrekta referat, utan för att få fram en ur politisk synpunkt passande 

text. Protokollen ska inte ses som fullständiga i meningen att protokollföraren har velat eller 

kunnat ta med allt som sas i samband med diskussionerna. Winton anger att kommunikation 

mellan olika individer i bevarade brev bara ger en ögonblicksskildring av hur relationen 

fungerar vid specifika tillfällen. Eftersom bevarandegraden skiljer sig mellan olika aktörer, 

där t.ex. Rhyselius lämnat efter sig hundratals brev medan andra efterlämnat ett fåtal, 

begränsas möjligheterna att följa alla relevanta präster. 30  

 

De uppgifter om brevväxling som finns i Riksarkivets brevsamling, kommer att ses över i 

kvantitativ bemärkelse, för att få en bild av samverkan mellan personer som förekommer i 

riksdagsprotokollen och den steuchiska släkten. Boken om ”Petrus Steuchius samlade 

ättlingar” av Ulla-Britt Wallgren, som gavs ut 1997 inför 350-årsminnet av Petrus Steuchius 

tillträde som Härnösands stifts förste superintendent, blir ett användbart redskap genom sin 

stora mängd personuppgifter. Boken behandlar Petrus Steuchius ca 14 000 ättlingar i rakt 

nedstigande led. Till detta kommer alla ingifta personer och ibland deras föräldrar. 

Prästerskapet utgörs av 319 personer från ärkebiskopar, biskopar och alla nivåer av präster. 

Tack vare det stora underlaget kan jag använda boken som uppslagsdel, för att kontrollera 

eventuella släktskapsband mellan personer och händelser kring dem.    

  

                                                      
30 Winton, P, 2006. s.53 - 54. 
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3. Forskningsläge 

3.1. Framträdande religiösa frågor 

Matthias Steuchius hade under sin studieresa i Europa 1669 – 1672, tillbringat ett och ett halvt 

år på platser, däribland Wittenberg, som var präglade av den lutherska ortodoxins tänkande.31   

Det aristoteliska systemet, vars metodik och terminologi gav de lutherska teologernas medel 

att bekämpa den katolska läran hade gjort insteg vid Uppsala Universitet. Vid flera europeiska 

lärosäten försökte man bryta det aristoteliska systemets välde, vilket för Sveriges del lyckades 

i och med cartesianismens inträde. Det var en bitter fejd mellan professorerna i filosofi-

teologi på ena sidan och medicin på den andra, om den nya filosofin kontra den aristoteliska.32 

Bland förkämpar för det aristoteliska systemet märktes Matthias Steuchius som var professor i 

logik vid Uppsala akademi 1676. 33 Under de 6 år som han hade denna post, deltog han som 

anhängare av Aristoteles läror och bekämpade ivrigt den Cartesiska riktning, som börjat 

tränga in vid universitetet.34  

Enligt Emanuel Swedberg35 hade Eric Benzelius d.y., som var gift med systern Anna, uttalat 

sig positivt till Cartesius satser och uppmuntrade honom att vara särskilt uppmärksam i 

matematikstudierna som var grunden till allt. Benzelius var medveten om debatten och 

diskuterade ofta konflikten med sin inneboende svåger.36 De renläriga lutherska teologerna 

betraktade Cartesius med misstro och anmälde sina bekymmer till kanslern för Uppsala 

akademi, Magnus Gabriel de la Gardie, som dock gav läkare tillstånd att använda sig av 

Cartesius lära om de hade nytta av hans experimentalfilosofi.37  

Den teologiska fakulteten i Uppsala var redan omkring 1700 delad i två läger, ett traditionellt 

ortodoxt och ett pietistiskt. Enligt pietismen var det viktiga i frälsningen det som skedde inom 

människan. Den framträdde från en början i Sverige, helt på den gällande kyrkolärans 

grund.38 Eric Benzelius d.ä. som var ärkebiskop 1700 - 1709, tjänade Carl XI:s omdaning av 

kyrkan och avvek inte från ”ortodoxins raka väg”. Han var rädd för nymodigheter och 

varnade i skarpa ordalag för den inträngande pietismen.39 Då Matthias Steuchius tillträdde 

                                                      
31 SBL. Förf. Jan Samuelson. (I Wittenberg hos den strängt ortodoxe J. Meisner och Jenateologen J. Musaeus.) 
32 Lagerlöf-Génetay, B, 1990, s. 180. 
33 Starbäck, C.G. och Bäckström P.O. 1886.Sveriges historia, s. 822 - 823. 
34 Bygdén, L, 1923. Härnösands stifts herdaminnen. s. 8. 
35 Född 1688, hette senare Swedenborg. 
36 Jarvis, N. The story of my life. (Artikeln är skriven som om Swedenborg själv talar och bygger på hans 

dokument och anekdotiskt material).  Candela. 2004, s. 6. 
37 Starbäck C.G. och Bäckström P.O. 1886. s. 822 - 823. 
38 Lenhammar, H. 2000. Sveriges kyrkohistoria. 2000. s. 94. 
39 Ryman, B. 1978, s.18 - 21. 
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som ärkebiskop 1714 hade han att försvara kyrkans intressen under det karolinska enväldets 

slutskede och under frihetstidens första år. Han var mån om att försvara kyrkans frihet vid 

enväldets upplösning. Den politiska situationen hade förändrats och kyrkan måste värja sig 

från angrepp från de lägre världsliga myndigheternas sida. Teologiskt motsatte han sig den 

framträngande pietismen.40 Eric Benzelius d.ä. lyckades utverka ett 3-årigt resestipendium för 

sonen, Eric Benzelius d.y., som med några få undantag besökte samma universitetsorter i 

Tyskland och Holland som fadern gjort. En avvikelse var att Eric Benzelius d.y. besökte 

pietismens högborg, Halle41 sedan han fått entusiastiska uppmaningar av vännen Nils 

Sternell42. Fadern ogillade förslaget, och bad honom att akta sig för att bli smittad av 

”Hallepietismen” och att göra besöket så kort som möjligt. Besöket i Halle och umgänget med 

morbrodern Eric Odhelius, kan enligt Ryman ha bidragit till att de första pietisterna i Sverige 

vände sig till Eric Benzelius d.y. när de behövde hjälp mot myndigheterna. 43 Han träffade och 

hade korrespondens med en liten pietistisk vänkrets som bildades i Stockholm i början av 

1700-talet och agerade aktivt när två av dem kom i strid med Stockholms konsistorium 1703. 

44 Med stöd av bland annat pietisten Josias Cederhielm erhöll den 27-årige Eric Benzelius d.y. 

bibliotekariefullmakten i Uppsala Universitet i stället för någon av de äldre professorerna.45  

Carola Nordbäck har i sin avhandling ”Samvetets röst” beskrivit att det under 1720-talets 

riksdagar pågick en strid mellan pietister och företrädare för ortodoxin, som bland annat 

handlade om hur man skulle hantera religionsärenden. Prästeståndet menade att de hade ett 

särskilt ansvar över kyrkliga frågor, medan dess motståndare hävdade att alla ständer skulle 

ges möjlighet att påverka och fatta beslut om kyrkans yttre och inre angelägenheter. 

Pietisterna ifrågasatte prästernas privilegier och ämbetsutövning och genom deras förslag 

tillsatte ständerna vid riksdagarna, 1723 och 1726 – 1727, särskilda ecklesiastika deputationer 

med lekmän bland ledamöterna.46 I motsättning till Eric Benzelius d.y. uppfattade M. 

Steuchius, liksom en stor del av prästerskapet, den ecklesiastika deputationen med 

representanter från de övriga stånden, som ett intrång i kyrkans inre angelägenheter. Steuchius 

tog ställning för Arvid Horn i maktkampen mot Josias Cederhielm och det s.k. holsteinska 

partiet. Horn utnyttjade Cederhielms pietistiska ”böjelser” för att få stöd från Steuchius och 

                                                      
40 SBL; M. Steuchius. Förf. J. Samuelson. 
41 Universitetet i Halle där P. J. Spener och A. H. Francke var de främsta. 
42 Nils Sternell (Nicolaus Sternelius) f. i Boteå. 
43 Ryman, B. 1978. s.18 - 21. 
44 Pleijel, 1935. Svenska kyrkans historia.  s. 172.  
45 Ryman, B, 1978. s. 21 - 23. 
46 Nordbäck, C, 2004. s 53 - 54. 
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majoriteten av prästerskapet.47 Nordbäck framhåller att pietismen blev en reaktion på de 

nedbrytande krafterna i samhället vid denna tid. Pietisterna kritiserade omoral bland 

befolkningen och maktmissbruk inom kyrkan och den världsliga överheten. Pietismen 

utmärktes främst av betoningen av individens andliga erfarenheter och vikten av att den 

religiösa fromheten konkretiseras i handlingar. Samhällsfenomen som fattigdom, analfabetism 

och alkoholmissbruk motarbetades av dem. 48 Det som skrämde ortodoxins prästerskap mest 

var det hot som man uppfattade att pietismen utgjorde mot den religionsenhetsprincip som 

rådde i Sverige under den tiden. Rädslan för upplösning av den religiösa enheten fanns hos 

alla stånd under 1720-talets inledande riksdagar. Pietister från präst-, borgar- och adelsståndet 

försökte iscensätta ett reformprogram som gick ut på att lekmän skulle få större inflytande och 

makt över kyrkans verksamhet. Detta politiska maktspel ledde fram till konventikelplakatets 

införande 1726, något som enligt den kyrkohistoriska forskningen var dödsstöten för den 

konservativa pietismen.49 Under enväldets sista decennier blev naturrättsliga tankegångar allt 

vanligare bland svenska ämbetsmän, där förnuftet sågs som det främsta hjälpmedlet till 

kunskap.50
  Ortodoxins företrädare ansåg att dessa nya teorier var ett hot mot läran om 

arvsynden51 och den fria viljan52.53   

1720 - 1740 ses som en brytningstid. Då inleddes en period av förändrarad samhällssyn och 

ny ekonomisk politik – utilism och merkantilism.54  Ryman skriver i sin avhandling om den 

utilistiska samhällssynen under frihetstiden där ”Samhällsnyttan – utilismen – satt i högsätet 

och dominerade den ekonomiska lagstiftningen.”55 Under frihetstiden började ortodoxins 

kritiker dra radikalare slutsatser utifrån den naturrättsliga ideologin. Synen på den svenska 

kyrkans roll i relation till andra religioner påverkades. Ett tecken på detta var den ökade 

toleransen för de reformerta trosbekännarna i Sverige. 56 Avgörande för om en främmande 

religion kunde tillåtas i landet var statsnyttan och att den inte skadade statsmakten eller ledde 

                                                      
47 SBL. M. Steuchius. Förf. Jan Samuelson. 
48 Nordbäck, C. 2004. s. 17, 20. 
49 Montgomery, I. 2002, s. 105. 
50 Nordbäck, C. 2004, s 51.  
51 Arvsynd betecknar uppfattningen att människan ärver Adams synd och står i skuld till Gud redan från födseln 

och därför måste döpas så snart som möjligt. https: //wikipedia.org/wiki/arvsynd. 
52 Människan sågs som Guds medarbetare i samhället och ett sätt för Gud att föra sitt skapelseverk vidare. ”I allt 

som gäller livet i Guds skapelse har vi därför en fri vilja. Gud vill att vi skall använda det förstånd han har gett 

oss och fatta rätta och goda val i livet.” Ericsson, Leif. Min vilja fri eller obunden. www.tilliv.se, s.8. 
53 Montgomery, I, 2002. s.142.    
54 Nordbäck, C, 2004, s. 26. 
55 Ryman, B, 1978, s. 189. 
56 Nordbäck, C, 2004. s. 51. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dop
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till oroligheter.57 Eric Benzelius d.y. som ville främja vetenskaperna stödde aktivt både 

Anders Celsius och Emanuel Swedberg. Hans startade en sammanslutning ”Collegium 

curiosorum” som senare, 1721, ombildades till vetenskapssocieteten i Uppsala.58  

Winton framhåller att steuchiusnätverkets aktörer representerade en mer humanistisk präglad 

syn på vetenskap jämfört med de mer utilistiskt dominerande uppfattningarna. Johannes 

Steuchius hade examinerat en ung student från Lappland i slutet av 1730-talet, som han ansåg 

vara kvick och läraktig och duktig i teologi och grekiska, vilket innebar att han kunde bli en 

bra präst, tills denne senare började intressera sig för botanik och metallurgi. Ärkebiskopen 

ansåg att teologi och klassiska språk var mer lämpliga än olika utilistiska ämnen.59 

3.2. Vilka värderingar framträdde? 

Enligt Ingun Montgomery följdes ortodoxi och mystik åt i fromhetslivet under 

gammallutherdomens tid.60 Levi Johansson anför att det har varit allmän tro att det i 

prästernas utbildning ingått studium av de magiska problemen så att de vid behov skulle 

kunna bemästra spöken och onda andar. Präster som studerat i Wittenberg skulle vara särskilt 

framstående. I Luthers lilla katekes, som skulle användas som allmän barnalära 1689, angavs 

att avgudadyrkan skedde på många sätt, som när man tillber solen och månen eller söker 

hjälp av djävulen och hans verktyg, som kunde vara trollpackor, lövjerskor, skogsrån, sjörån 

eller tomtegubbar.61 Ankarloo anser att reformationen inte medförde några förändringar i den 

redan etablerade tron på trolldomens arter och verkningar, utan förgöringen spelade 

fortfarande en huvudroll som ”ett hemligt utslag av en ond och fördärvad vilja”. Även om 

papisternas62 anhang hade fått rymma fältet fanns hin onde själv kvar, kanske mäktigare än 

någonsin. Martin Luther fördömde hans lakejer på jorden. I en fotnot till detta menar 

Ankarloo att reformatorernas betydelse för konserverandet och utbredandet av häxtron saknar 

en modern utredning.63”Djävulens historia”, som skrevs Robert Muchembled år 2000, kan 

vara ett led i den riktningen.64 

                                                      
57 Montgomery, I. 2002. s.144. 
58 Ryman, B, 2000. Släkten Benzelius, s.269. Lenhammar, H, 2000. Sveriges kyrkohistoria. 
59 Winton, P, 2006. s. 132. 
60 Montgomery, I. 2002. Sveriges kyrkohistoria, s.100. 
61 Johansson, L. 1953. s. 139; 148. 
62 Gammalluthersk benämning på romerska katoliker. 
63 Ankarloo, B. 1971. s 52. 
64 Muchembled, R. 2000. Djävulens historia, (Une histoire du diable). 
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 3.2.1. Synen på djävulen 

Enligt Muchembled (2000) förändrades bilden av djävulen radikalt vid medeltidens slut och 

hade sina rötter i både folkets och munkarnas föreställningsvärld.65 Häxjakterna ökade under 

slutet av 1500-talet, vilket vittnar om en stark uppgång av djävulskräcken. Som olika 

samverkande faktorer ses religiös oro, politiska spänningar, en ökad brutalitet mellan 

människorna under religionskrigen samt dåliga skördar och ett utökat antal pestepidemier. 

Muchembled tror inte att effekterna uppfattades på exakt samma sätt på olika nivåer, eller att 

skräcken hos majoriteten av människor ökat så mycket, att folkets syn på djävulen hade 

förändrats så radikalt. De intellektuellas, konstnärernas, prästernas, borgarnas och 

adelsmännens värld hade skakats om av reformationens alla verkningar och kampen mot den. 

Djävulens återuppvaknande vävdes in i den förnyelse som hängde samman med kyrkornas 

omorientering, som genomdrevs av de civila makterna och spreds av de intellektuella och 

konstnärerna. Reformationens anhängare hänvisade till Gamla testamentet, som talade om 

satans list. Det fick en stor betydelse eftersom texterna kunde läsas på folkets språk och 

boktryckarkonsten gav möjlighet till mångfaldigande. Djävulen fick en större plats i den 

lutherska teologin än i den katolska.  Så kallade djävulsböcker fick ett uppsving i Tyskland 

och djävulsgestalten utnyttjades även flitigt i propagandan, där den religiösa fienden 

demoniserades och särskilt påven betraktades som förkunnare av satans rike på jorden.66  

Häxprocesserna återspeglade tidens kulturella ångest och beskrev de fasor man drabbades av 

om man bröt mot religiösa och moraliska tabun. Förutom själva straffunktionen blev 

häxjakterna ett sätt att tänka i ämnet och lokala särdrag omvandlades till anekdotiska inslag. 

Detta spreds inte bara genom de anklagade, vittnena och den inbjudna församlingen utan även 

domarna började sätta sig in i dessa mysterier. Många av dem visste ingenting om detaljerna 

innan de deltagit i en rättegång och utökat sina kunskaper med hjälp av handböckerna som 

inte bara innehöll teoretiska tankar utan även konkreta råd. Det visade sig att de mest 

berömda, lärda männen var minst lika vidskepliga som vanliga människor.67 Det kan 

bekräftas av att både superintendenten Petrus Steuchius och hans måg Jacob Abraham 

Eurenius vittnade om att de varit drabbade. 

Hanna Sanders refererar till att den teologiska fakulteten i Uppsala, som även var stiftets 

domkapitel, i olika sammanhang hade rådfrågats om trolldomsväsendet. Svea hovrätt begärde 

1675 fakultetens utlåtande hur man borde förhålla sig till och döma i dessa mål. Fakultetens 

                                                      
65 Muchembled, R. 2000. s. 66.   
66 Muchembled, R. 2000. s. 90-92. 
67 Muchembled, R. 2000. s. 99-102; 112. 
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betänkande hade författats av professorn Martin Brunnerus och undertecknades den 15 maj 

1675. Brunnerus och Uppsalafakulteten avvisade inte djävulstron och trolldomens 

möjligheter. Inledningsvis ifrågasatte fakulteten om man inte ”sparsamligare kunde tillgå med 

exekverandet” och att det satans raseri som gällde bortförandet av barn till Blåkulla antingen 

var verkligt förande eller ”uti illusioner, nattsyner och onda drömmar”.  Fakulteten avgav ett 

nytt yttrande i november 1675, där de lämnat den tidigare radikala ståndpunkten. Martin 

Brunnerus undertecknade inte det nya utlåtandet, utan gav ut ett eget betänkande på 70 

foliosidor. Han angav i sitt betänkande att visserligen söker djävulen säkert dra människor i 

sin direkta tjänst, men där man inte klart kan bevisa att så skett är det bättre att trollpackorna 

får gå fria, ty djävulens illfundighet kan också ta sig i uttryck i att han förvillar synen på 

vittnen och domare, och att inte ens den egna fria bekännelsen alltid är att lita på. 68 Djävulens 

makt var övergående och underkastad den gudomliga viljan, utom gällande trollkarlar och 

häxor som måste brännas i egenskap av kyrkans fördärvade medlemmar.69 Redan i Andra 

Moseboken uttrycks det att: ”En trollkona skall tu icke låta lefwa”.70 

 Den vanligaste metaforen för satan hämtades ur djurriket. Det var främst ormen men även 

andra djur som ”den grymma afgrundshunden”. Enligt barnens vittnesmål bohlade de 

anklagade med Satan, ibland gick de under bordet till ”stoorhunden och gjorde skammen”71.  

Satan hade onda avsikter och han förförde och smittade människan. Satan påverkade på olika 

sätt människors kroppar och effekterna var ”ett mörker i hjärtat” eller ”syndens påverkan på 

lemmarna”. Bilden av Gud som läkare korresponderade på så sätt med synen på satan som 

förde med sig sjukdom och smitta. Även antipietisterna använde talet om smitta. De 

betraktade pietism och svärmeri för andlig smitta, spridd av satan.72 En annan viktig 

omständighet var att man gick tillbaka till de antika källorna, vilket betraktades som ett 

framsteg under renässansen och ledde till att man rent medicinskt betraktade sjukdomen som 

en smittförande djävul. Genom läkekonsten infördes en vidare syn på föreställningsvärlden 

som hängde samman med de stora häxjakterna.  Djävulen producerade pestångor, som också 

ansågs vara smittbärande. Smittan får en innebörd när det magiska förklaras på den tidens 

vetenskapliga synsätt, som överensstämmer med föreställningen om arvsynden, den 

sjukdomsalstrande skulden och den gudomliga bestraffningen.73 Att pesten, guds farsot, som 

                                                      
68 Sanders, H, 2001. s. 242; Martling, C-H, 1995. s.202 - 205. 
69 Muchembled, R, 2000. s. 154 - 155. 
70 Then heliga skrift, 1774, s. 38. Andra boken Mose, 22:17. 
71 Den anklagade Margareta Nilsdotter, Ulvvik, Nordingrå. Nordingrå Tingsprotokoll s. 4 -  5. Volym 32, häfte 8. 
72 Nordbäck, C, 2004. s. 384 - 385. 
73 Muchembled, R, 2000. s. 116 -117. 
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straffade människorna för deras synder, visade sig genom de stinkande utsöndringarna 

berodde på att sjukdomen förebådade döden och förruttnande lik. Pesten var ett tecken på 

guds vrede, och kunde dessutom spridas av blixten som gav den träffade en mycket stinkande 

doft. Peststanken var också demonens speciella kännetecken och hela hans uppenbarelse 

ledsagades av denna vidriga doft.74 När pestepidemin avtog i Stockholm, hölls i stadens 

kyrkor, bönsöndagen den 30 april 1711, ”en tacksäjelse till Gud som, den svåra pestilentsian 

här i Stockholm nådeligen upphöra och stanna låtit”.75 

3.2.2. Synen på gud 

En av metaforerna som utgick ifrån mänskliga erfarenheter, var bilden av gud som en fader, 

någon gång som en moder, och pietisterna som ”Guds Barn”. Det är relationen mellan 

människa och gud, som liknas vid relationen mellan föräldrar och barn. Gud var alla kristnas 

”Himlafar”. Denna far var god och mild. Han tuktade sina barn emellanåt, men hans 

kärleksfullhet överskuggade hans straffande sida. Ortodoxin fokuserade ofta på en vredgande 

och hämnande gud, något som pietisterna sällan talade om, utan de beskrev istället hans 

kärleksfulla sidor. 76  

Hanne Sanders skriver att då Skåne tillföll Sverige efter freden 1658, fortsatte Peder Vinstrup 

som biskop i Lund. Han ansåg att det var: ”God’s punishment on the sinful Danes, and being 

Gods will, the outcome had to be accepted by the people.” Det var viktigt för Vinstrup att 

både den svenske och den danske kungen var lutheraner och han gladde sig åt att danskarna 

fått byta en mycket god konung med en annan god konung. Karl X Gustav framgångar i 

krigen visade att han hade guds hjälp och man skulle alltså vara tacksam över att ”straffen 

ikke blevet større”.77 Göran Malmstedt menar att förhållandet till gud kunde präglas av såväl 

djup fruktan som innerlig tacksamhet. Både kyrkan och kungamakten framförde 

uppfattningen att det gick folket väl om man uppfyllde sina förpliktelser mot herren.78
 I 

antipietisternas betraktelsesätt var det herdarna som skyddade människan och ulven som 

agerade som satan.79 Elisabeth Reuterswärd ger exempel på hur överheten kunde demonstrera 

sitt beskydd och på så sätt visa sin legitimitet som patriark och sammanhållande kraft. 

Bönedagsplakaten utfärdades av kungamakten i dess roll som den rätta religionens 

beskyddare. Genom böner och tacksägelser kunde folket avvärja nöd och olyckor i form av 

                                                      
74 Muchembled, R. 2000. s. 154 -155. 
75 Grimberg, C. 1922. Del V, s. 198, 
76 Nordbäck, C. 2004, s. 381. 
77 Sanders, H. 2001. s. 242. 
78 Malmstedt, G. 2002. Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige. s. 128. 
79 Nordbäck, C. 2004, s. 385. 
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krig, hungersnöd, missväxt, epidemiska sjukdomar eller politisk oro. Karaktäristiskt för 

böneplakaten var de hotbilder som de frammanade, vilket sågs som naturligt eftersom 

böndagarnas uppgift var att avvärja faror. Det bottnade i en gammal syn på lidande och 

betraktades som guds straff, som alltid var kollektiva straff och drabbade både skyldiga och 

oskyldiga. Denna teori om den straffande guden märks fortfarande i de flesta bönedagsplakat 

under 1700-talets första hälft. Guds svärd fanns ständigt i beredskap för att straffa de syndiga 

och kungen förfasades över att så mycket synd fanns i riket. I syndens spår följde de stora 

landsplågorna i form av krig, hungersnöd och farsoter. Människorna kunde aldrig veta när 

Gud skulle vända sin vrede mot dem.80 Genom vedergällning kunde gud straffa ett folk för 

deras synder, genom att hemsöka ett land med svåra landsplågor som krig, pest och 

hungersnöd.81 

3.3. Nätverk inom prästerskapet 

Medlemmar av släkterna Steuchius och Benzelius dominerade på ärkebiskopsstolen under 

1700-talet. Båda hade ett omfattande socialt nätverk. Eric Benzelius d.ä. var teologie 

professor och avancerade år 1700 till ärkebiskop. Matthias Steuchius blev ärkebiskop 1714 

efter sonens svärfar, Haquin Spegel, som hade blivit ärkebiskop 1711. Jöns Steuchius valdes 

till ärkebiskop 1730 efter faderns död och efterträddes 1742 av Eric Benzelius d.y. Denne 

hade prästvigts 1723 och blev då vald till herredagsman av fyra ”prosterier” i Uppsala 

ärkestift och deltog i riksdagarna fram till 1742 - 1743. Han var gift med Jesper Svedbergs 

dotter Anna och var genom modern Margareta Odhelius82 även släkt med Andreas Rhyselius, 

som var ingift i den steuchiska släkten.83 Vid den sistnämnda riksdagen träffades tre bröder 

Benzelius som alla var biskopar. Eric blev utnämnd till ärkebiskop i början av riksdagen 1742 

och bröderna Jacob och Henrik efterträdde honom som ärkebiskop.84 

Patrik Winton har i sin avhandling ”Frihetstidens politiska praktik” fäst stor vikt vid de 

individer som ingick i eller hade band med den politiska eliten och hade större påverkan än 

andra i riksdagen och statsapparaten. En av den politiska elitens grupper under frihetstiden var 

rikets ledande präster med stiftscheferna och representanterna i domkapitlen i spetsen. Winton 

har satt denna grupp i centrum för sin avhandling, dels för att prästerna utgjorde en begränsad 

grupp och dels för att de hade producerat en stor mängd material, som t.ex. korrespondenser 

                                                      
80 Reuterswärd, E. 2001, s. 176.  
81 Malmstedt, G. 2002. s. 127. 
82 Ryman, B. 1978. s. 2, 18, 33. 
83 Andreas Olavi Rhyselius ∞1720 m. Catharina Ihre; Rhyselius mor var Sigrid Andersdotter Odhelius. 
84 Ryman, B. 2000. Släkten Benzelius; Lenhammar H. (red.) 2000. Sveriges Kyrkohistoria. 
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och självbiografier. Tiden för Wintons avhandling, 1746 - 1766, tangerar både tids- och 

individmässigt min uppsats och kan därför utgöra ett bra komplement till mina iakttagelser. 

Winton anger att det endast finns ett fåtal ansatser inom svensk forskning som har inriktats på 

prästernas agerande inför och vid riksdagarna under frihetstiden och att det i dessa fall främst 

handlat om biografier över politiskt aktiva präster.85  

Mattias Steuchius hade byggt upp ett släktnätverk med minst en tredjedel av ledamöterna i 

ståndet. Denna stora lojala grupp valde Horn till lantmarskalk med stor majoritet i 1720 års 

riksdag och bidrog till att återge Horn makten som kanslipresident.86 Enligt Björn Rymans 

forskning87 var de som ledde ståndet efter Horns önskningar släkt med Horns närmaste 

medarbetare. Det var den frånvarande ärkebiskopens son, Jöns Steuchius. Han ingick i en 

liten elit som bestod av 6 ”mensales”- biskopar och likvärdiga. Resten av ståndet hade varit en 

tyst majoritet. Winton belyser att de politiska frågorna endast var en begränsad del av utbytet 

inom det steuchiska nätverket. Deras lojalitet och sociala band redan var kända och etablerade 

utifrån tidigare möten inom riksdagsarbetet varför de bara behövde vädja till lojalitet och 

ömsesidiga normer.88  

 

Hattarna växte fram ur oppositionen mot Arvid Horn under 1730-talet. En viktig faktor för 

uppkomsten av hattpartiet var, enligt Ryman, personliga kontakter och släktband.89 Ryman 

visar med utgångspunkt från den benzelianska brevsamlingen, hur Benzelius systematiskt 

blev utsatt för hattarnas påtryckningar på 1730-talet. ”Han blev bokstavligen inpiskad av 

hattarna för att driva igenom deras krav i prästeståndet.”90 Björn Ryman (1978) tar upp hur 

Benzelius relativt stora klientel, till största delen bestående av akademikerna bland prästerna, 

följde honom i partifrågorna, där de personliga sympatierna utnyttjades för partiändamål, 

vilket visade sig i att Benzelius klienter från Uppsala intog en ställning liknande Benzelius. 

Ryman anser det omöjligt att namnge hela Benzelius klientel eftersom han hade en rikhaltig 

brevväxling. Av de 195 präster som varit i Riksdagen någon gång mellan 1723 - 1743, hade 

en tredjedel, 65, någon gång korresponderat med Erik Benzelius, vars stora anhängarskara 

följde honom i många viktiga frågor.91 Eric Benzelius den yngre hade skaffat sig ett stort 

                                                      
85 Winton, P. 2006. s. 13-14.  
86 Öhman, A-C. 2004. Opublicerad C-uppsats, Mitthögskolan. 
87 Ryman, B. 1978, Eric Benzelius d.y. 1988, ”De många patronus” del i Magnus Mörner: Klient och Patron. 
88 Winton, P, 2006. s. 326. 
89 Ryman, B. 1978. s. 163. 
90 Ryman, B. 1978. s. 123. 
91 Ryman, B. 1978. s. 141. 
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inflytande i Uppsala genom de förnäma familjer som anlitat honom för att undervisa deras 

söner. Det gav honom kontakt med adliga familjer och en viktig mellanställning till klienterna 

inom adeln. Benzelius hade studenter inackorderade hos sig, som fick äldre studenter som 

informatorer. Alla stod i ett beroendeförhållande till honom som patronus, och informatorerna 

och eleverna som klienter. Benzelius kunde genom preceptorsverksamhet bygga upp ett nät av 

vänskapsförbindelser med några av tidens ledande män, som skulle få betydelse för Benzelius 

ställningstagande i riksdagsdebatten.92 Ryman ansåg att Benzelius personliga relationer hade 

stor betydelse för hans politiska ageranden vid riksdagarna under 1720 - 1740-talen. 

Huvudtesen var att patron-klient relationerna spelade en viktig roll i prästeståndet under 

frihetstiden och hade ett stort inflytande på prästernas politiska organisering.93  

 

Matthias Steuchius politiska karriär började tidigt. Han deltog i riksdagen redan 1672. När 

riksdagen öppnades den 20 januari 1719 var ärkebiskopen Mattias Steuchius talman för 

prästerskapet. Av de 45 personer i prästeståndet som undertecknade 1719 års riksdagsbeslut 

fanns det samband mellan 14 i den steuchiska släkten, förutom andra band som hade skapats 

under verksamheter i Härnösand, Uppsala och Lund. Det steuchiska nätverket var stort och 

kan betecknas som ett släktnätverk, som enligt Winton skapar en inbördes lojalitet och 

sammanhållning.94 Att M Steuchius släktförbindelser var värdefulla för hans karriär märks av 

att han utan ansökan, utnämnts till lektor i logik vid Härnösands gymnasium och tillträdde 

tjänsten när han återvände till Sverige efter en studieresa 1672. Han prästvigdes av sin far och 

utnämndes 1676 på faderns rekommendationer ”utom förslag till professor i logik och 

metafysik vid Uppsala Universitet, trots att konsistoriet hade föreslagit en annan kandidat”.95 

Gudmar Hasselberg påpekar att släkt- och vänskapsband spelade en stor roll i tidens lokalt 

slutna befordringsväsen. Släkter som bland annat Plantin och Eurenius besatte lektorat i 

Härnösand i flera generationer. Påfallande många var gifta med företrädarens dotter eller 

änka. Att biskopssönerna Matthias Steuchius och Georg Wallin fick lektorat vid ovanligt unga 

år, behövde inte innebära otillbörlig nepotism, enligt Hasselberg, men Petrus Steuchius kunde 

inte fritas från beskyllningen att han ”tacklar upp gymnasium med sine mågar”.96  Antalet 

präster inom den steuchiska släkten ökade successivt från mitten av 1650-talet, då Petrus 

Steuchius var superintendent i Härnösands stift. Matthias Steuchius byggde liksom fadern upp 

                                                      
92 Ryman, B. 1978. s. 25 - 31. 
93 Ryman, B. 1978. s. 123 – 171; Winton, P. 2006. s. 14. 
94 Winton, P. 2003, s. 94. 
95 Bygdén, L, 1923. s.7; SBL. Förf. Jan Samuelson.  
96 Hasselberg, G. 1953. s. 178. 
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sitt nätverk genom barnens giftermål. I de flesta fall handlade det om giftermål med personer 

inom prästerskapet. Bland de som var födda under senare halvan av 1600-talet, verkade 27 

präster inom Härnösands stift, de flesta i Jämtland och Västernorrland. I de övriga stiften 

fanns det 11 präster varav 5 i Lunds stift, där Matthias Steuchius var biskop från 1695. 

Förutom Matthias Steuchius fanns det ytterligare fem stiftchefer inom släkten som var födda 

under perioden 1650 – 1700.97 

                                                      
97 Öhman, A-C. 2004. s. 12. 
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4. Den empiriska undersökningen 

4.1. Framträdande religiösa frågor  

Under den tid som undersökningen avser 1720 – 1743 var Matthias Steuchius ärkebiskop 

fram till 1730. Han efterträddes av sonen Jöns Steuchius till dennes död 1742. Den religiösa 

lagstiftningen förändrades på flera sätt. Toleransen för de reformertas religionsutövning ökade 

samtidigt som de som de lutherska undersåtarna möttes av en allt strängare lagstiftning. 

Successionsordningen behandlades redan från riksdagsarbetets början och Hennes Maj:t, 

Ulrica Eleonora, underrättades om att hon inte hade någon arvsrätt till riket, utan den kungliga 

tronen skulle besättas genom val.98 I kungaförsäkran 1719 används orden ur kyrkolagen: 

”Såsom uti den christeliga lära och tro grundad ur Guds heliga ord, thet Gamla och Nya 

testamentets prophetiske och apostoliske skriffter /…/”99 och vidare att:  

 

”Ingen som av annan religion eller sect är, det ware sig papistisk, calwinisk, pfotinianisk, 

anababtistisk, pietistisk100 eller någon annan /…/ ska brukas i någons riksens ämbete /…/ 

kyrkiowäsende eller ungdoms uptucktan, information om scholæwäsendet erkannerligen at 

ingen, som af annan religion finnes/…/, skall förordnas eller brukas till biskopp,  superintendent, 

hofprädikant, professor i accademierne eller gymnasierne, kyrkioherdar i och på landsbygden, 

scholæmästare eller i andre läroämbeten /…/.”101 

Det handlade också om drottningen Ulrika Eleonoras avsägelse av kronan till maken, hertig 

Fredrik av Hessen, som blev Kung Fredrik. 102 Till detta kom Fredriks försäkran den 27 

februari 1720 där han lovade anta den lutherska läran, värna lagen och ständernas frihet, ”sky 

suveräniteten” och inte använda utländska rådgivare, ifall han skulle väljas till konung.103 Sky 

suveräniteten hade formulerats under punkt 7 i försäkran där han betygade ett misshag och 

osmak för den så kallade ”souverainiteten el:r det oinskränckte konungzlige enwälldet”, som 

på många sätt har skadat, förminskat och försvagat riket. För att ett så skadligt envälde nu och 

i framtiden skulle förkvävas och tillintetgöras, förklarade han att den som ville göra sig 

enväldig borde förlora den kungliga tronen och anses som rikets fiende och därför bestraffas 

som en landsförrädare.104  

                                                      
98 PRP 1719 - 1720, s. 15. 
99 PRP 1719 - 1720, s.123 pag.4. Se även s.114. 
100 PRP 1719 - 1720, s. 115 “pietistisk” tillsatt enl. anm. II, s. 123 p. 8.  
101 PRP 1719 - 1720, s.115 [§ II]. 
102 PRP 1719 - 1720, s. 223. 
103 Nordin, J. 2009, s. 26 – 27. 
104 PRP, 1720, bil. 7, Projekt till 1720 års konungaförsäkran, s. 393. 



 

 

25 

 

Tronföljdsfrågorna togs upp kontinuerligt fram till 8 mars 1743, då man ville göra ett tillägg i 

§ 6 i försäkringsvillkoren och orden evangeliskt-lutherska borde läggas till i texten ”träda i 

giftermål med en prinsessa av then ewangeliska läran”.105 Ett memorial från baron Wrede 

lästes upp den 13 oktober 1742, som betonade vikten av att stadga att ingen som inte är född 

och uppvuxen i vår rena evangeliska lutherska religion ska kunna tillträda den kungliga tronen 

när den blir ledig.106 Wredes memorial togs åter upp till diskussion 20 oktober där några 

ansåg att redan fanns inskrivet i de fundamentala lagarna och att man kunde avvakta med 

frågan.107 

 

Den rätta läran behandlades i olika sammanhang vid 1719 – 1720 års riksdag. Under 

inledningen talade ärkebiskopen, Matthias Steuchius, om vår lutherska och rätta religion.108  

Ett öppet brev skrevs till hela prästerskapet, där det anvisades vilka skrifter som tillhörde den 

rätta och rena evangeliska religionen. Ingen kättersk lära fick predikas vare sig offentligt eller 

i lönndom. I ett tillägg som strukits över, utpekades pietister som exempel på förbjudna 

rörelser: ”de hemlige misstänkte sammankomster, som en del svärmare af de så kallade 

pietister någon tid på en annan ort hållit”.109 Dock skulle utländska personer med annan 

religion, som genom krigstjänst, handel och vandel inte vägras att på lagligt och lovligt sätt 

söka sitt bröd, handel och hantering i riket, så länge de höll sig lugna och inte spred sin 

villfarelse och ”wår religion och gudstienst hwarken med ord eller gärningar förtala eller 

försmäda.”110 I samband med att synpunkter gavs på regeringsformen hade prästerskapet 

några anmärkningar gällande att med större kraft se till att inte oriktiga böcker införskrevs och 

att en specifikation skulle ges över de böcker som bokföraren vägrat införskriva. Vid nytryck 

eller omtryck skulle en teologisk fakultet eller konsistoriet censurera.111  

 

I mars 1720 gjorde prästerskapet en skrivelse till drottningen angående religionsoväsendet i 

Umeå.  Den irring och oreda som vuxit fram i Umeå skulle avhjälpas genom en inkvisition 

genomförd av en teologie doktor från Uppsala tillsammans med två eller tre män utsedda från 

orten.112 Prosten, Nils Grubb, hade 1719 anklagats för kyrkofientligt konventikelväsen och 

                                                      
105 PRP 1742-1743, s. 247. 
106 PRP 1742-1743, s. 50. 
107 PRP, 1742-1743, s. 58-64. 
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111 PRP 1719 - 1720, s.85 § 11, § XVII. 
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ansågs ha delaktighet i oväsendet i Umeå.” 113 Grubb föddes i Umeå 1681. Efter studier i 

Härnösand och Uppsala studerade han bland annat i Halle, där han fick impulser av Franckes 

religiösa folkundervisning. Grubb lämnade den akademiska banan före tillträdande av en 

professur i historia och moralfilosofi i Greifswald, när han fick ett meddelande, att han 

utnämnts till kyrkoherde i Umeå. Han tillträdde sitt pastorat 1713, sedan han hade prästvigts i 

Härnösand.114 Grubb var ledamot av prästeståndet för Härnösands stift 1719.115 Under hans 

frånvaro i Stockholm tog väckelsen i Umeå intensivare uttryck, där studenten Holmqvist116 

höll dagliga bönestunder med många deltagare. Härnösands konsistorium infordrade uppgifter 

från prästerna i Umeå och grannförsamlingar och utsände i okt 1719 en varningsskrivelse till 

dessa församlingar och anmälde därefter oväsendet till hennes kungliga majestät.117 

Prästeståndet gjorde en ny skrivelse angående religionsoväsendet i Umeå i maj 1723, då 

drottningen efter skrivelsen i mars 1720 infodrat ett betänkande av prästerskapet som 

förordnade att en rannsakning skulle göras för att dämpa bemälta ”irrning” och oreda. Nils 

Grubb som ansågs vara delaktig i oväsendet gick till motangrepp och hade låtit trycka en 

skrift med titeln: ”En sanfärdig berettelse om thet så kallade owäsende i religion och 

kyrkiodisciplin”.118  

 

Prästeståndet diskuterade hur kyrkoväsendet skulle kunna förbättras. Tillsättandet av 

ecklesiastik deputation väckte mycket debatt då flera medlemmar av prästerskapet var rädda 

att de skulle förlora inflytandet över de kyrkliga ärendena. I ett memorial 1723 varnade 

biskopen David Lund i Växjö för den pietistiska faran och framställningar i ämnet avgick från 

prästerskapet till Kungl. Maj:t och till konsistorierna. 119 I David Lunds memorial handlade ett 

avsnitt om ”pietismo i gemen”, där pietismen var ett ”skälsord”, som man därför inte borde 

använda. Han menade pietisternas utlåtelser härrörde sig från okunnighet, svaghet eller 

vrånghet. Läroämbetet i riket var enligt honom, utsatt för orätta beskyllningar och pietismen 

hade orsakat ”förwirrelse, sinnens förbittring och en skadlig rämna” i den lutherska kyrkan. 

Pietismen beskrevs som en sjukdom eller ett farligt sår med vilket guds församling var 

skadat.120 Lund skrev vidare att sjukdomen fått kraft och tillväxt genom att flera hade 

                                                      
113 PRP, 1723, Bil. 11, s. 473. 
114 SBL, 1967 - 1969, s.344; Förf. Hellström, Olle. 
115 PRP 1719 - 1720, s.4, 9. 
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anammat denna svåra sjuka istället för att försöka bota den. Så kallade rena lärare, hade till en 

början varit ”sorgfällige til med all flit och trohet waka i Gudz försambling” och förekomma 

att smittan inte skulle ta överhanden. De måste därför arbeta med sådant som kunde tjäna till 

bot och läkedom så att gud förbarmade sig över sin församling och botade dess revor. Vad 

som kunde förväntas av prästerskapet var bekant i deras skrifter, att de som lärare med större 

kraft skulle bidra till att hämma detta onda.121 I ett memorial från prästeståndet i september 

1723, påminde man om religionsstadgar och förordningar som borde vidmakthållas, nämligen 

att ingen borde få resa utomlands innan han förhörts om kristendomskunskaperna, och att de 

som kommit hem skulle förhöras om vilka orter de vistats på. Vidare att inga skrifter, i 

synnerhet teologiska, skulle tillåtas utan att författarens eller översättarens namn hade 

angetts.122  

För att motverka den kritik, som radikala präster riktat mot det egna ståndet, skrevs ett 

cirkulärbrev från prästeståndet där man ville informera samtliga präster om dessa ”obetänkta 

och illasinnade”, som trots att konsistoriet vidtagit de åtgärder som författningen medgav, inte 

kunnat stoppa dem och därför ville kungöra att man skulle vara på sin vakt då man särskilt i 

Stockholm erfarit ”huru deras hop ju längre ju mehra stärkes, ja ock genom några af wår egit 

stånd obetänckte och illasinnande, som ey låta sig ledt wara.”123 I oktober 1723 påminde 

Doktor Caméen om, att man borde låta ett brev utgå från rikskonsistoriet till alla konsistorier i 

riket, att prästerskapet skulle vara på sin vakt mot pietismen i dessa farliga tider. Bland aktiva 

spridare av pietismen, var det bland prästerna förutom Grubb, fram för allt Stockholmspräster 

som Tolstadius, studenterna Erik Molin och Sven Rosén och adelsmannen Michael von 

Strokirck. 124   

 

Inom prästeståndet fästes stor vikt vid religions- och kyrkofrågorna. När prästerskapet 

samlades den 15 maj 1734 hälsades de välkomna av ärkebiskopen Jöns Steuchius med att han 

gladde sig att finna sina älskliga herrar medbröder vid god hälsa. Han uttryckte en 

förhoppning att gud skulle styrka dem till kropp och själ så att de kunde bestrida de angelägna 

ärenden som förelades dem och att de kunde försvara sin evangeliska lära bättre, som nu då 

gud av ”satan och dess redskap på et eftertänckeligit sätt warder anfächtad”.125 Genom ett 
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gudfruktigt leverne och guds nåd kunde den rena läran behållas, särskilt i tider då den svenska 

församlingen, genom fiendens anstiftan, oroats av skadliga lärosatser. Den 24 maj 1734 skrev 

Jacob Benzelius ett memorial där han utgick ifrån att ärkebiskopen hade både önskan och 

tanke att den påbörjade riksdagen ibland andra riksvårdande ärenden skulle arbeta med att en 

ren lära skulle genom ”Gudz nåd blifwa befordrad och bijbehållen”.  Han påpekade att det var 

beklagligt hur vår svenska församling genom fiendens anstiftan hade blivit oroad av skadliga 

lärosatser. Jacob Benzelius menade att det behövs ett moget samråd för att åtgärda detta och 

att prästeståndet borde ta det första steget och ompröva om ärendet skulle föredras för hans 

kungliga majestäts eller refereras till de andra stånden.126
  Justitiedeputationens betänkande 

visades upp, över det memorial som prästerskapet gett till de tre stånden, angående 

nödvändiga åtgärder för att förekomma några insmygande, skadliga lärosatser, och över 

bondeståndets allmänna besvär i samma mål. 127 Prästeståndets memorial angående irrläror 

den 3 aug. 1734, betonade att enighet i religionen och den rätta gudstjänsten var den viktigaste 

grundvalen till ett varaktigt regemente enligt regeringsformen. De beklagade i memorialet att 

de på de 140 år som fäderneslandet haft den ädla enigheten i religionen, inte haft så svåra 

angrepp som nu för tiden. De ansåg att det fanns sådana som yttrade sig både muntligt och 

skriftligt, det man inte utan helig avsky och fasa kunde, men dock nödgades upprepa: 

”neml. at Gud Fader allena är en san och ewig Gud och således större än Sonen, jemwel i 

anseende til thes gudom, at then H. Ande icke ärer en sanner Gud och at then, som honom 

tilbeder, tilbeder thermed satan sjelf, at tron inte alltid är av Gudz ord utan ock werckas utan 

ordet och sacramenterne genom ett menniskjomen naturl. inplantadt inwertes ljus, så at ock 

Christus är hos menniskjan av naturen, at hwarken döpelse el:r then h. nattwarden äro til 

saligheten nödige, at i al kyrckjogång är ett af menniskjom updichtat påfund, ja, at hela, wår 

utwertes gudztjenst icke är annat än styggelse, så at the ock förbanna kyrckjo, kyrckjoherde, 

söndag, nattward med mehra.”
 128 

Prästerskapets memorial fortsatte med att flera liknande ”stygga och gudalösa sattzer” skulle 

kunna anföras om det var nödvändigt och att de spreds inte bara av några ”willoandar” 

utomlands, utan också i våra svenska församlingar genom egenhändiga skrifter och muntliga 

utlåtelser. De menade att de grova villfarelserna var så rotade i hjärnan att all undervisning 

var förgäves, antingen beroende på högmod eller den illistiga satans förblindelser, av vilken 

de var fångade efter hans vilja. Prästerskapet framhöll att det fanns utvägar som kunde hjälpa 
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till så att ogudaktigheten inte skulle ”widare fräta omkring sig såsom kräfwetan”. I fem 

punkter tog de upp hur man skulle kunna undervisa folket för att förhindra spridning och 

förordade att religionsstadgarna skulle läsas upp från predikstolarna årligen, varigenom 

mångas ”sinne emot then skadeliga nygirigheten kunde befestas”. 129 

Erik Tolstadius fanns med bland de religionsmål som behandlades.130 Vid riksdagen den 4 

februari 1723 togs hans predikan upp, som hållits dagen innan i S:t Jacobs församling. 

Tolstadius hade betraktat församlingen som ett skepp och att styrmännens och båtfolkets 

plikter illustrerades av tre begynnelsebokstäver som bildade ordet tro. De skulle vara ”trägna, 

rena och ostraffeliga”. Samtidigt som han redogjorde för delarna beklagade han 

kristendomens förfall och menade att skulden inte var hos läran som var ren, utan hos lärarna 

som var vårdslösa i sitt ämbete. Tolstadius ansåg att prästerna försummade katekesförhör och 

levde i självsvåld, så att när någon lever aldrig så illa och smörjer sin biskop, blir det inget 

mera av det.131 I ett memorial begärde konsistoriet att hans majestät skulle befalla Swea 

Hovrätt att Tolstadius fall och alla andra oavslutade religionssaker skulle tas upp och avgöras, 

innan sessionen avslutades och ledamöterna i rätten skiljdes åt.132 I memorialet beskrevs att 

Tolstadius alltsedan 1723 åtskilliga gånger och på olika sätt hade stört församlingens ro och 

frid i Stockholm. Många hade oroats genom hans sällsamma, ganska farliga och anstötliga 

lärosatser. Tolstadius predikan på Palmsöndagen oroade och bekymrade många i staden.  

Ryktet om hans predikan spreds till alla församlingar och på källare och kaffehus kunde man 

läsa extrakt av predikan offentligt. I ett memorial av Stockholms konsistorium angående Erik 

Tolstadius, ansåg avsändarna att det var angeläget att tänka på med vilka medel som vår 

evangeliska lära och religion skulle kunna bibehållas i en oförkränkt renhet och hur de 

villfarelser, som tid efter annan hade smugit sig in i församlingen, skulle hämmas och 

utrotas.133 I en förteckning över religionsmål i Stockholms stad från början av året 1734 till 

maj månad 1738, återfanns pastor Erik Tolstadius på 17 sidangivelser 1734 och på 15 

ytterligare från 1735 till 1737. Andra mål handlade om villfarande personer ifrån det så 

kallade ”Mummans134 hus på Södermalm”, bl. a. om Carl Mikael von Strokirck och studenten 

Sven Rosén 135. 
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Sven Rosén kom från ett prästhem i Västergötland där han uppfostrades tillsammans med en 

rad bröder som på olika sätt blev ryktbara136. Under gymnasietiden i Göteborg hade 

komministern Andreas Hilleström pietistiska predikningar gjort stort intryck på honom. När 

Rosén 1726 kom till Uppsala ägnade sig han åt språkliga och filosofiska studier. Som 

informator i ett högadligt hem utanför Stockholm kom han i kontakt med de olika pietistiska 

kretsarna. Sven Rosén biträdde fadern tills Jacob Benzelius som var biskop i Göteborgs stift, 

förbjöd honom att predika. Han begav sig då till Uppsala för att fortsätta sina teologiska 

studier, men drogs där in i teologiska debatter och blev som en följd av det förbjuden att 

”vidare informera” i april 1735. Rosén återvände till Stockholm där von Strokirck hade bildat 

en filadelfisk societet, som genom religionsstadgarna bara kunde existera genom att bilda en 

stor familj. De flyttade tillsammans i Mommas hus på Södermalm, med Rosén som den 

verklige ledaren för gruppen. Husets invånare anmäldes 1736 för statskonsistoriet, misstänkta 

för religionsmål och att de därför borde förhöras i sin kristendomskunskap i enlighet med 

1735 års religionsstadga. Därmed inleddes en lång renlärighetsprocess som handlades av 

konsistorium, kämnärsrätt och hovrätt och till sist Kunglig Maj:t och riksdag.137
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Carl Michael von Strokirck som tillhörde adelsståndet hade skrivit ett memorial som lämnats 

till alla stånden. Skriften betraktades vara ett exempel på ”förklenliga smädesskriffter” emot 

gud. Prästerskapet uppmanades att ge akt på att inte ulvar, som är falska lärare, skulle smyga 

sig in och fördärva hjorden och tänka igenom hur detta bedrövliga och farliga bäst skulle 

kunna hämmas så att det inte tog överhanden. Strokirck, ansågs ha uttryckt sig ”confust och 

irrigt philosoferande” om religionens enighet och i hårda ordalag och försmädliga termer 

emot andens ämbete, i sitt memorial som lämnats till alla stånden.138 Ett utdrag av 

justitiedeputationens protokoll angående memorialet visade att han hade använt nedsättande 

och anstötliga uttryck mot prästämbetet. Deputationen fann det vara straffbart att han vid 

allmän riksdag försökt sprida irrläror och hade angripit ett helt stånd, och föreslog att rikets 

ständer skulle utse en kommission som skulle undersöka och döma Strokirck. Eric Benzelius 

som tyckte att det var bättre att man som i Tolstadius fall, utsåg vissa ledamöter som var 

teologer och politiker här i Stockholm, som efter riksdagens slut tog sig an målet för att 

undersöka och döma det. Ärkebiskopen och övriga ledamöter i ståndet ansåg att det var bättre 

och säkrare om saken återfördes till deputationen och att de antingen avgjorde målet eller att 
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de inkom med ytterligare betänkande om med vilket straff Strokircks förfarande skulle 

beivras. 139 En förfrågan gjordes om inte prästerskapet samtyckte att deras mogna och 

välgrundade vederläggningsskrift om Strokircks förfarande, skulle kunna tryckas och göras 

allmänt känd, så att det blev utspritt inte bara i Stockholm utan också på andra orter i riket. 

Skriften var på 17 sidor och hade undertecknats av Jöns Steuchius och Eric Benzelius d.y. och 

ytterligare 43 av prästeståndet.140 Att det förekom utbyte av tjänster, gåvor och gengåvor, 

visar Olof Håkanssons, från bondeståndet, uppvaktning av prästeståndet. De ville ha stöd 

angående bergsdeputationsens betänkande och Hedemora sockens besvär över kolräntan in 

natura till Avesta kronbruk. Ärkebiskopen lovade å ståndets vägar att inte underlåta stöd och i 

gengäld ville han att bondeståndet skulle fälla ett avgörande över prästeståndets memorial 

angående utvägarna till att förekomma ”irriga” och skadliga lärosatser, vilket Håkansson 

utlovade.141 Den 22 oktober 1734 lästes bondeståndets protokoll som understödde att 

prästeståndets svar på Strokircks skrift, skulle komma ut i offentligt tryck.142  

Vid prästerståndets möte den 18 juni 1734 återstod endast Erik Molins sak bland de mål som 

skulle avgöras i hovrätten.143 Studenten Eric Molin påbörjade sina teologiska studier i 

Uppsala 1725. Studierna avbröts till synes p.g.a. bristande ekonomiska medel. Han flyttade 

till Stockholm och fick anställning som lärare hos Eric Tolstadius. Redan 1733 ifrågasatte 

konsistoriet i Uppsala Molins renlärighet.144 I mars 1734 infann sig Molin till förhör inför 

domkapitlet, där ärkebiskopen Jöns Steuchius var ordförande. Vid ett flertal tillfällen manade 

konsistoriet Molin till besinning, så att han inte skulle underkasta sig satans frestelser. Molin 

betonade vikten av en inre omvändelse och menade att de lutherska sakramenten bara var 

yttre hjälpmedel utan inverkan på själslivet och att barndopet inte var nödvändigt för 

saligheten. Ärkebiskop J. Steuchius yttrade sig i försiktiga ordalag vid samtalets slut, att 

Molin skulle noga tänka efter vad man sagt till honom och att konsistoriet kunde ha nytta av 

hans begåvning om han ville rätta sig och avstå från ”sådana högstskadeliga meningar”.145 I 

ett försök att korrigera Molins villfarelser skulle pastor primarius i Storkyrkan i Stockholm, 

Erik Alstrin, återbringa honom till sanningen genom grundlig undervisning. Alstrin, som var 

gift med ärkebiskopens systerdotter, höll upprepade samtal med Molin utan resultat. 146 
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Förhör hölls åter med Molin 1737.147 Den 5 augusti 1738 berättade Alstrin om den tilltagande 

förekomsten av ”qvakerismo, fanaticismo och mera thylikt swärmeri”. Han tog också upp hur 

svårt det var att komma till rätta med den bekante Molin. När han samtalat med honom och 

velat undervisa honom, om den rätta kristliga evangeliska läran, så hade Molin författat 

skriftliga relationer som han senare spritt ut, där Alstrins ord, tal och svar varit avstympade 

och orediga.148 Att detta spritts till orter utanför Stockholm bekräftade några av ståndets 

ledamöter.149 Majoriteten i Svea hovrätt yrkade på en friande dom för Molin, däribland 

hovrättsassessorn Roselii150, som ansåg att Molin inte försökt sprida sina villfarelser och 

därför borde frikännas.151 Erik Molins sak togs upp i september, oktober och november 1738 

och i mars 1739.152 Den 24 mars 1739, efter att Eric Molin varit arresterad på det fjärde året, 

kom domen från Svea hovrätt på Kongl. Maijt:s befallning, att det resolverats den 24 januari 

att han borde förvisas från riket utan hopp att någonsin återkomma, om han inte ändrade och 

rättade sina tankar. Eric Molin ansökte hos rikets ständer att få ändring på domen, varvid Eric 

Benzelius rekommenderade bondeståndet att låta hans kungliga majestäts dom gälla.153 Här 

syns en avvikande åsikt även med Eric Benzelius förutom mellan Roselii och släktingen 

Alstrin.  

Eric Benzelius154 berättade i december 1740 att han frågat ”censor librorum155” om boken 

”Kort anwisning til bönen eller en innerlig christendom”156 med hans ”minne” hade tryckts, 

varmed denne svarade att den aldrig hade lämnats in till honom för censur. När samma sak 

hade tagits upp i kungliga hovrätten hade Rosén, under rannsakningen tillstått att han hade 

lämnat in boken till tryckeriet, men kunde inte förmås att ange boktryckarens namn. Alstrin157 

berättade att han blivit inkallad till hovrätten och blivit anmodad att lämna in konsistoriets 

censur, vilket han hade gjort.158.  
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Justitie deputationens betänkande angående religionsmålen lästes upp i mars 1741. Framför 

allt belystes med vilka mått och steg som skulle tas med, Michael Strokirck, och studenten 

Sven Rosén med flera, som utspritt eller försökt sprida sina skadliga villfarelser mot ”wår 

wedertagna rena evangeliska lära”.159 Den 20 maj samma år tog Eric Benzelius upp de 

religionsmål som han ansåg vara viktiga att prästerskapet övervägde, dels skriftliga och 

muntliga berättelser från konsistorierna och dels om den kungliga förordningen av år 1735160 

hade följts och till vilken nytta. Förordningen stadgade och påbjöd hämmande av varjehanda 

villfarelser och deras utspridande emot den rena lutherska läran. En skrivelse skulle sändas till 

hans majestät om Tolstadius uppförande, bland annat att han visade förakt för kyrkoordningen 

och hade haft nattvard på lördagar i stället för söndagar.161 Den 24 maj lästes konsistoriet i 

Stockholms skrivelse upp, från november 1739, till hans majestät angående Strokircks och 

studenten Sven Roséns spridande av skadliga irrläror i landsorten. Hans Majestäts svar till 

konsistoriet och skrivelsen till Svea Hovrätt i samma ärende lästes också upp.162 I juli 1741 

meddelade E Benzelius att han fått en avskrift av Svea Hovrätts resolution över Rosén. Det 

framkommer inte något om Roséns landsförvisning i prästeståndets riksdagsprotokoll utan 

endast att en kopia skulle läggas ”ad acta” vid ståndet163. Däremot skriver Pleijel att processen 

slutade med friförsamlingens upplösning och Roséns landsförvisning år 1741. 

Radikalpietismen hade redan före dess gått sin upplösning till mötes genom att herrnhutismen 

drog fram på den radikala pietismens marker.164 I ”Nya Sveriges historia” skriver Helmer 

Linderholm, att bland de svenskar som kom till ”Nya Sveriges” koloni vid Delawarefloden, 

fanns Sven Rosén. Med dem kom en herrnhutisk väckelse varmed folket hade slutit sig 

samman i herrnhutiska församlingar.165 Orsaken till att Roséns fall beskrivs så sparsamt i 

protokollen, kan vara det släktskap som fanns med ärkebiskoparna Steuchius, där Matthias 

barnbarn166 var gifta med bröder till Sven Rosén. Eric Benzelius meddelade att den 

landsförvisade Molins traktat hade getts ut i Tyskland och även förts till Sverige, där han 

anfört något anstötligt om ”wår” rena evangeliska lära och berättat ”orätt” om vad som vad 

som hänt i kungliga hovrätten och under de samtal som Alstrin fört med honom. Alstrin fick i 

uppdrag att tillse att konsistoriet Stockholm censurerade och refuserade detta traktat för att 
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alla skulle känna till sammanhanget, samt få veta hur grovt Molin hade sig förgått. Den 3 juli 

1741 påminde Eric Benzelius riddar- och adelståndet att utlåta sig över justitiedeputationens 

betänkande i religionsmål och tillade att detta inte handlade om deras rättigheter utan om 

lärans renhet.167  

Ett av de så kallade religionsmålen gick i korthet ut på att de reformerta trosbekännarna skulle 

få en viss religionsfrihet, i princip på samma sätt som lutheraner hade i reformerta länder som 

England och Holland.168 Redan 1720 hade assessor Jonas Rothåf i ett memorial tagit upp 

förbudet i regeringsformen mot de inflyttades religionsövning, som var av annat slag än den 

evangeliska religionen. Han menade att ingen har makt över en människas själ och samvete 

utom den allra högste guden som henne skapat, varmed följer att ingen människa med tvång 

kan bringas till en annan tro. Rothåf ansåg att svenskarna, som var av den evangeliska läran 

ville ha fri religionsövning hos utländska ministrar när man var i främmande land, vilket man 

också hade. Ett förbud skulle avskräcka de utländska att med sin egendom bosätta sig och 

vinna burskap i Sverige. Rothåf framhöll att ingen skulle vara så mån om ett näringsidkande, 

att han ville uppoffra sin religion och menade att vårt kära fädernesland därigenom skulle 

mista all den nytta och förkovring, som det annars skulle kunna förvänta sig av de som kom 

från ett främmande land. 169 I prästerskapets betänkande 1723 över frågan: ”Om flere och 

fremmande religioner måge inom riket sleppes och tålas”, framkom att de ville ha större 

inflytande i beslutet. De såg sig som lemmar i den politiska regementskroppen och ansåg, att 

även om de inte hade samma ämbete som de övriga lemmarna borde de få delta i rådslag, som 

är till för det allmännas bästa och kroppens välmående, eller att få bidra till dess bevarande 

och vidmakthållande. De ansåg att de inte skonades för någon börda som lades på dem, utan 

de fick bära så mycket de orkade och därför borde de ha samma rätt som de andra.170 

Prästerskapet underströk att landet hade förmånen att ha den sanna och den rätta religionen. I 

betänkandet beklagade de sig över de mindre stridigheter som lärarna i de svenska 

evangeliska lutherska församlingarna ibland kunde ha gällande vissa religionspunkter, som 

inte på något sätt rörde trons grundvalar, varför frågan inte syftade på dem utan på religioner 

som verkligen skilde sig från den svenska tron. Frågan gällde om att ”öpna portar och dörar” 

på alla sidor och gränser av riket och låta dem få veta att ”nu är gärdet hoos oss uppgifwit” 

och om man på det sättet skulle bjuda in främmande religioner. Prästerskapet menade att om 
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folk av främmande religioner får kallas in i riket och får njuta fri och obehindrad 

religionsutövning, så måste de även få makt och frihet att kalla in präster och lärare, inte bara 

för att förrätta gudstjänst, utan också till deras barns undervisning i deras skolor. 171   

Frågan var uppe redan på riksdagen 1731, men beslut togs först 1740 - 1741. Omsorgen om 

främmande trosbekännare handlade snarare om merkantilistiska överväganden än ett uttryck 

för tolerans, då det i det tidigare författade förslaget fastställs att ett lands förnämsta styrka 

består i en myckenhet av arbetsamt folk, goda manufakturer och andra tjänliga inrättningar. I 

enlighet med detta väcktes frågan internt i prästeståndet om att tillåta religionsfrihet i vissa 

städer med varuproduktion i manufakturer. Eric Benzelius hade gjort en sammanställning av 

beslut, stadgar och förordningar rörande detta mål från 1593 och framåt.172 I augusti 1741 

hade ett memorial inkommit till prästerskapet från ridderskapet och adeln, angående offentlig 

religionsutövning och frihet för de reformerta av den engelska kyrkan att få bygga kyrkor i 

Sverige. Som skäl angavs den nytta som handeln och manufakturerna skulle ha, om de av 

denna religion skulle vilja bege sig hit till landet och få utöva en offentlig och fri 

religionsövning.173 Prästeståndet fortsatte kampen och den 20 augusti 1741 hade de resolverat 

sig mot beslutet, då de ansåg att det direkt stred mot deras fundamentallagar såsom 

regeringsformen och den kungliga försäkran. De menade att när det gällde manufakturister 

och handlande av den reformerta religionen, skulle hans kungliga majestät lämna dem all den 

frihet som religionsstadgarna medger.174 Frågan fortsatte 1742 då man lyckades få 

bondeståndet att ändra sig. Eric Benzelius som valts till talman, påminde den 26 augusti 1742 

om vad som togs upp gällande fri religionsutövning för de reformerta och av engelska kyrkan, 

vid slutet av riksdagen 1741-1742.175 Den 31 augusti talades det om prästerskapets protest och 

protokollet lästes upp176 med hänvisning till att den fria religionsutövningen beviljades vid 

riksdagen i augusti 1741 mot prästerskapets vilja.177 De ansåg att en sådan författning var: 

 ”snörrätt stridande icke allenast mot Sweriges allmänna lag utan ock emot rikets 

 fundamentalstadgar såsom regeringsformen, Eders Kongl. Maij:t s dyra försäkran, 
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 riksdagsordningen, prästerskapets privilegier, religionsstadgarna jämväl ock det wid 

 närwarande ständernas sammankomst faststälta riksdagsbeslutet.178  

Den 16 december 1742 lästes bondeståndets protokoll upp, där man med anledning av 

prästeståndets memorial den 13 november, önskade att ändra sitt vid senaste riksdagen givna 

samtycke till en fri religionsutövning åt alla som var av engelska och reformerta kyrkan.179 

Den 23 februari 1743 erinrade biskop Henric Benzelius om att det gått 5 månader sedan 

prästerskapets memorial angående fri religionsutövning för de reformerta och av engelska 

kyrkan hade lämnats och att två av stånden inte hade gjort något åt det. Han påpekade att en 

ändring av en olaglig resolution inte är en välgärning för prästeståndet, utan skulle ses som 

något som gagnar guds ära och bibehållande av den rena evangeliska lärans enhet i riket. 

Vidare anförde han att:  

 ”Hwad som sidsta riksdag af 3:ne stånd emot lag gjordes, til förkränckande af wår religions 

 enhet i Swerige, pr.st. protesterade theremot och bondest. hawfer återkallat sin mening på 

 thenne riksdag. T. bör bliwfa wid thet som förr warit, efter wåra gamla religionsstadgar.”  

Samtliga av ståndets ledamöter förklarade sig vara av samma mening.180 Den 13 september 

påminde prästeståndet om protesten som lämnats till Kongl. Maij:tt angående religionsmålet. 

Prästeståndet beklagade sig över att adel- och borgarståndet inte behagat att reflektera över 

det och därför hade man inte kommit längre, än att bondeståndet ändrat sig som dess extra 

protokoll utvisar.181 Den 14 sept. 1743 togs frågan upp i prästeståndet hur man ska kunna få 

tillräckligt många renskrivna exemplar till landets konsistorier, av de utdrag som notarien 

skulle skriva om vad prästeståndet gjort för att få till en ändring av riksdagsbeslutet 1741 

gällande den fria religionsövningen för den reformerta kyrkan. Frågan behandlas vid en rad 

tillfällen under riksdagen 1746 - 1747 men föll på adelns och borgarnas bestämda 

motstånd.182 

De reformertas och katolskas förhållande diskuterades och hur de tvärt emot religionsstadgan 

och kyrkolagen uppfostrade sina barn i den egna läran. Konsistoriet i Stockholm hade 

tillkännagivit det för kungliga kanslikollegiet utan att det hade behandlats. Det ansågs 

nödvändigt att ett brev om detta skickades till hans majestät från rikskonsistoriet. 183 I 

                                                      
178 PRP, 1740 - 1741, s. 429. 
179 PRP, 1742 -1743, s. 182. 
180 PRP, 1742 -  1743, s.238 – 239. 
181 PRP, 1742 - 1743, s. 667 (hänvisning till s. 182, § 8). 
182 PRP, 1746 - 1747, Sakregistret; Pleijel, H. 1735 s. 416. 
183 PRP, 1723, s. 99, § 8. 
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samband med att frågan om religionsfrihet diskuterades i september 1742 ansåg prosten 

Serenius att man skulle försöka förekomma katolikernas tillväxt i landet varmed biskopen 

Alstrin förmedlade hur tilltagsna katolikerna under en tid varit, och att de med sina 

vidskepelser hade begravt döda och kristnat barn med mera.  Serenius ansåg att man borde 

efterfråga, varifrån makten kommit att inkalla katoliker i riket mot fundamentallagarna.  

Prästerskapet ansåg att det fanns skäl till detta. 184   

 

 

  

                                                      
184 PRP, 1742 - 1743, s. 30. 
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4.2. Värderingar 

4.2.1. Synen på djävulen 

Vid en tillbakablick till 1600-talet finner man att barnen enligt vittnesmålen i 

trolldomsrättegångarna fördes till Blåkulla eller helvetet, där satan, djävulen eller den onde 

fienden intog en central roll. När trolldomskommissionen i Ångermanland upplöstes den 8 

juni 1675, skrev prästerna185 i Ångermanlands södra kontrakt till Kungl. Maj:t där man 

begärde att låta rannsakningarna ha sin gång och redovisade sin övertygelse ”att barnen aldrig 

komma att slippa blåkullaresorna, därest icke trollkäringarna bliva avlivade”.186 Prästeståndets 

yttrande om trolldomsväsendet begärdes in vid riksdagen 1675 i en skrivelse daterad den 20 

sept. 1675, med anledning av det ”beklagelige trulldombswäseende som ännu uti 

Westernorlanden mycket går i swangh”. Åsikterna var delade, att då det verkade sprida sig 

måste man å ena sidan låta de skyldiga avrättas så att barnen skyddades och å andra sidan 

förhindra att inte någon oskyldig drogs inför rätta. Prästerskapet ombads att via 

ecklesiastikkonsistoriet i Uppsala utreda och sedan tillkännage, hur det bäst kunde hanteras så 

att ett sådant satans tyranni och trolldomsväsende skulle kunna ”nederquäfias och 

uthrootas”.187 Trolldomsväsendet föredrogs åter den 5 oktober 1675, i närvaro av doktorerna 

Brunnerus, Benzelius och Skunk för att de skulle informera, så att var och en sedan kunde 

uttala sitt betänkande. Brunnerus ansåg att även om mycket var reellt med förandet så menade 

han att ”illusiones Satanæ äro freqventiores, än sielfwe realiteten”.  

Jöns Horneus beskrev på 1740-talet 188 hur han, genom att jämföra muntliga berättelser från 

levande vittnen med protokollet, fann var felet var och upphovet till en så allmän och 

”oskonsam” framfart. Det var uppsyningsmännens grova förseelser, obetänksamma 

rannsakande och slutligen hastiga dömande. Han fastställde att de som ansåg att det var 

”rätteligen handlat woro mäst präster och ståndzpersoner som der af minsta kiänningen hade”. 

Det var först när man med större ”flit” betraktade alla vittnen som man fann det man inte 

förmodat. Efter att det nu i vår tid berättas om ”Zathans besynnerliga wärk, gyckleri och 

tyranniserande, at dess rätta sammanhang snart för os är fördolt och för efftervärlden blir 

aldeles en obegriplig hemlighet.” Han hoppades att det vid en liknande olycklig tid i 

framtiden, skulle vederbörande med större försiktighet urskilja och med mindre oskyldigt 

                                                      
185 Bland andra kyrkoherdarna Wattrangius i Torsåker och Sternelius i Boteå. 
186 Ankarloo, B, 1971. s. 187 - 188. 
187 PRP 1675. Bil. 4, s. 279. 
188 Norberg, S, 2000. Trolldomsrannsakning, 1674, Vol.32 häfte 4,6 och 7, s. 70-72, (s. 61 i avskriften, I 

Anmärkningar öfwer trollkäringväseendet, som tillskrivs Jöns Horneus då han skriver att han till hjälpreda följer 

några anmärkningar som hans morfar hr Hans Wattrang antecknat i almanackan.) 



 

 

39 

 

blods utgjutande dämpa ett sådant satans apspel. Horneus visade sin tro på satan genom att 

fastställa att den listige satan utnyttjade folkets enfaldighet och började verkställa sitt tyranni 

på ett konstigt sätt. 189 Muchemblad hänvisar till att reformationens anhängare hänvisade till 

Gamla testamentet som talade om satans list.190 Trots att trolldomsrättegångarna upphörde vid 

mitten av 1670-talet var tron på djävulen lika allmänt förekommande som tron på gud i 

frihetstidens Sverige. En uppmaning gavs 1723 att alla måste arbeta så att ”detta onda sinne” 

dämpades och att guds makt skulle ”nederslå diefwulens gierningar” och ”företräde satanam 

under wåra fötter snarliga”. 191 Den onde fienden försöker nu i sista världens tid mer än 

tidigare att så ogräs ibland vete och om möjligt förföra de utvalda: 

”Genom en sådan wilfarande lära kan ock en enfaldig anfäcktad siäl råka i förtwifelse, /…/. I ett 

sådant tilstånd är Sathan inte långt borta, som nu ett, nu annat til qwal och förtwiflan ländande 

kan och söker att inskiuta i hogen på the swaga.”  

Satan kunde träda fram som en ”liusens ängel” och ”bruka sig som en rak och krokot orm”, 

tills han omsider visade vem han i själva verket var, att han fattat en stor vrede mot Guds 

församling på jorden, ”på det han må stå dem emot och söka dem aldeles upsluka.”192 

”Siälemördaren diefwulen har beklageligst winning nog dessutom genom swåra laster, att ju 

hans wärk ej må warda styrckt medelst så öfwerdådigt och uppenbarligt företagande.”193 

Prästerskapet som hade befallningen att vara guds sanningsbud och lärare hade att ge akt på 

att inte ulvar, som är falska lärare, skulle smyga sig in och fördärva hjorden.194  

4.2.2. Synen på gud - guds straff – guds hjälp 

Det ortodoxa prästerskapet såg gud som den straffande guden. I ”Den Heliga skrift” från 1774 

kan man i femte moseboken läsa om guds vrede och guds straff och hur herren ska straffa ”tig 

och tin afkomma” med långvariga plågor och sjukdomar.195 

”Min vredes eld är upptänd och skall brinna till djupaste afgrund och förtära jorden med hennes 

växt och förtära bergens grundfästen. Jag skall sammanföra öfwer them all slags olycka /…/ De 

skola försmäkta af hunger och blifwa roffåglars spis. Jag ska sända på them giftig sjukdom och 

vilddjurs tänder, och de i stoftet krypande ormars etter.”196 

                                                      
189 Norberg, S, 2000. Trolldomsrannsakning, 1674, Vol.32 häfte 4,6 och 7, s. 70 - 72, (s. 62 i avskriften). 
190 Muchemblad, R, 2000. s. 90 - 92. 
191 PRP, 1723, Bil. 19, s. 495. 
192 PRP. 1723, Bil:19 s. 503 - 504. 
193 PRP. 1723, Bil:19 s. 519 
194 PRP, 1734, s. 194 
195 Then Heliga skrift. 1774. 5:te Moseboken, s. 49, vers 59. 
196 Then Heliga skrift. 1774. 5:te Moseboken, s. 57, vers 22 - 24. 



 

 

40 

 

Muchemblad menar att smittan får en innebörd när det magiska förklaras med den tidens 

vetenskapliga synsätt som överensstämmer med föreställningen om arvsynden, den 

sjukdomsalstrande skulden och den gudomliga bestraffningen.197 David Lund tog i sitt 

memorial upp alla synder som krävde mogna samråd för att kunna begränsas, bland annat 

signeri och vidskepelse, som var så många att de inte gick att räkna. Även om de straffats 

genom världslig rätt ansåg Lund att det vore bra om man från predikstolarna räknade upp alla 

arter av dessa synder, som man kunde nämna, och förkunnade guds vredes straff som följd av 

överträdelse av 2:a budet. David Lund avslutade sitt långa memorial med en bön som inleds 

med: ”Herre förbarma sig öfwer oss” och avslutas med ”at wi mannelige måtte stå emot 

diefwulen, på det att han måtte fly ifrån oss, och nalkas Gudi, at han måtte oss nalkas. 

Amen!”198 Göran Malmstedt menar att vedergällningen innebar att gud kunde hemsöka ett 

land med svåra olyckor och straffa ett folk för deras synder. Det kunde vara i form av oväder, 

missväxt och hungersnöd, men också sociala katastrofer som krig.199 Hanne Sanders visar på 

att Vinstrup fortsatte som biskop i Lund efter freden 1658, och att han ansåg att utgången av 

kriget var guds straff till de syndiga danskarna.200 Genom botfärdig bättring och bön kunde 

man med guds hjälp stå emot djävulen och mota bort honom. Prästerskapet föreslog att man 

på en stor bönedag skulle befalla åhörarna att de i ivrig bön skulle åkalla om välsignelse. De 

ansåg att det vore lämpligt med den 4:e stora bönedagens texter, där prästerskapet kunde 

anbefalla dess åhörare till en:  

”oskrymtad bättring och ifrig bön och åkallan om wälsignelse uti Hans Kongl. Maij:ts rättmätiga 

wapn emot sin och riksens fiende, til Guds ära, Kongl. Maij:ts och rikets wälfärd heder och 

säkerhet.”201 

Elisabeth Reuterswärd visar på hur överheten genom bönedagsplakaten kunde demonstrera 

sitt beskydd och på så sätt visa sin legitimitet som patriark och sammanhållande kraft.202  

4.3. Nätverk inom prästerskapet 

Enligt Powell var en av nätverkets viktigaste egenskaper att inkludera eller exkludera 

människor. Eftersom nätverksrelationerna byggde på tillit och förtroende berodde det till stor 

del på vilka man litade på, för att någon skulle få tillhöra respektive inte tillhöra nätverket.203 I 

                                                      
197 Muchemblad, R, 2000, s. 116. 
198 PRP. 1723, Bil:19, s. 518 - 520. 
199 Malmstedt, G, 2002, s. 127. 
200 Sanders, H, 2000, s.242. 
201 PRP, 1740 - 1741, s. 321. 
202 Reuterswärd, E, 2001, s. 176.  
203 Hreinson, E och Nilsson, T, 2003, s. 20. 
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riksdagens protokoll den 30 januari 1720 kan man läsa att ärkebiskopen, Mattias Steuchius, 

hade konfererat med lantmarskalken, Arvid Horn, om att det inte skulle vara mer än 25 

ledamöter i sekreta utskottet och föreslog att 5 personer skulle tas bort bland de som var 

föreslagna till utskottet. En av dessa var kyrkoherde Sternell204 som menade att det inte var 

vanligt att pastorer från ”Holmensis”, Stockholm, blev förbigångna och att han hade lika bra 

kunskaper som någon annan. Det som talade mot Sternell var att han hade intressen med ett 

annat stånd genom att hans barn blivit adlade. Sternell bemötte det med att han inte var någon 

adelsman, utan det var hans barn som blivit adlade205 och att det var på samma sätt med en del 

av biskoparna. I övrigt ansåg han att han var en så redlig prästman och ärlig patriot som någon 

annan. Frågan avgjordes med att det skulle nämnas en från vart stift jämte presidiet tills 

antalet var fullt. Kvar av de fem som skulle licentieras206  var magister Wibiörnsson och Nils 

Sternell. 207 Att den senare var svåger med M. Steuchius systerson,208 tycks inte ha varit till 

någon hjälp. Sternell hade visat sitt intresse av pietismen genom uppmaningen till vännen Eric 

Benzelius d.y. att besöka pietismens högborg, Halle.209 

 

Det som i M. Steuchius synvinkel också kunde tala mot Sternell var ifrågasättandet 

tillsammans med Jacob Benzelius, när det gällde tillsättandet av superintendenter och 

biskopar. Ärkebiskopen menade att det fanns ett förslag att det skulle följa 1686 års 

kyrkoförordning och att man skulle ta det till närmare övervägande och avgörande. Jacob 

Benzelius hävdade att det hade beslutats under gårdagen, medan ärkebiskopen svarade att det 

inte kan anses vara beslutat när det inte kommit till votering. Jacob Benzelius irritation visade 

sig genom uttalandet att om ”thet som en haf:r klandrat, skal ei hållas för faststält, så kan 

aldrig något wara fast”. Några uttalade sitt stöd till Steuchius.  210 De många olika nivåerna av 

patron – klient-förhållande inom prästyrket fanns förutom med ärkebiskopen i förhållandet till 

biskoparna och kyrkoherdarna i ärkestiftet, också hos biskoparna i relation till kyrkoherdarna i 

det egna stiftet. Ett exempel på detta var att Nils Sternell enhälligt blev vald till 

superintendent i Härnösands stift 1728.211 Vid den tiden fanns 27 ättlingar till Steuchius 

(födda 1651 - 1700) bland prästerskapet i Härnösands stift. Det kan tala för att det steuchiska 

                                                      
204 Nils (Nicolaus) Sternell, Boteå, pastor i S:t Jacob och biskop i Härnösand 1728 - 1744. 
205 Sternells barn adlades Cedermarck 1718. 
206 Joung och Bökman invaldes, då två lämnade sin plats till förfogande. E Huss bad själv att få slippa. 
207 Riksdagens protokoll 30 jan 1720, s. 188.  
208 Petrus Eurenius var gift m. Sara Sternelia. 
209 Ryman, B. 1978. s. 21, 30. 
210 PRP 1719-1720, s 254. 
211 Wikipedia.title = Nicolaus Sternell&oldid=24500416 
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nätverket på lokal nivå var positivare till Sternell än nätverket var på riksnivå. De som var 

gifta med Matthias Steuchius systrar och deras ättlingar hade emellanåt visat avvikande 

uppfattning än det steuchiska elitnätverket.212 Winton beskriver att prästeståndet under 1740-

talet kunde karaktäriseras av en klart hierarkisk ordning, där biskoparna utövade ett 

dominerande politiskt inflytande. De hade en självskriven plats i prästeståndet och sekreta 

utskottet och fungerade som elektorer när det gällde beslut om vilka kommittéer som 

kyrkoherdarna skulle ingå i.213 

 

Relationerna inom nätverken bibehölls genom brevväxling och personliga besök. Olika 

ämnen som familjeärenden, kyrkofrågor, uppdrag och allmänna nyheter diskuterades vid 

dessa tillfällen.214 Under riksdagsperioden umgicks riksdagsmännen i olika sociala 

sammanhang i salonger, krogar, och kaféer. I umgängeslivet manifesterades hierarkier, knöts 

lojalitetsband och bekräftades identiteter hos de som deltog.215 Vid en genomgång av 

riksarkivets sammanställning av brevväxling är den till synes sparsam när det gällde den 

steuchiska släkten. 1658 skickade Petrus Steuchius brev till filosofiska fakulteten i Uppsala 

och skrev och fick ett brev av Erik Benzelius d.ä. 1659. Det framgår inte vem som skrev först. 

1667 fick Petrus Steuchius ett brev från Pehr Brahe och skickade 1676 ett brev till Magnus 

Gabriel de la Gardie, som var kansler för Uppsala universitet. Brevet till de la Gardie 

skickades samma år som Matthias Steuchius fick professorstjänsten i Uppsala på faderns 

rekommendationer. JW Bajer skrev två brev, 1691 - 1694, till Matthias Steuchius och fick ett 

odaterat av denne. 1706 - 1707 skrev J.P. Grunenberg två brev till M. Steuchius. Fecht skrev 

15 brev till M. Steuchius 1701 - 1714 och två brev 1699 - 1700 till Jöns Steuchius. Matthias 

S. skrev ett odaterat brev till Förtech och ett brev till Josias Cederhielm 1702. Den senare var 

känd som pietist och den som hjälpte Eric Benzelius att få bibliotekarietjänsten i Uppsala. 

Jöns Steuchius skrev ett brev till Göran Wallin 1732 och ett till Olof Törnflycht 1737 och 12 

brev till Ulrica Eleonora 1731 - 1741 och fick 3 svar 1731 – 1740. Jöns Steuchius fick ett brev 

av Henric Jacob Sivers 1736. 216 Sivers prästvigdes 1735 av biskop Erik Benzelius och 

erbjöds en tjänst som pastor i Norrköpings tyska församling. 217 Ingen av brevväxlingarna 

väcker någon uppmärksamhet mer än breven från Fecht. I personregistret från riksdagen 1723 

                                                      
212 T.ex. Roselii, nätverket kring Horneus i Torsåker, släkten Plantin, Blanck, m.fl. 
213 Winton, P. 2006. s. 323. 
214 Winton, P. 2006. s. 326. 
215 Sennefelt, K. s. 401, 418; Winton, P. 2006. s. 326. 
216 Riksarkivet; brevsamlingar. 
217 Wikipedia.org/wiki/Henric Jacob Sivers. Fick tjänst som hovpredikant 1646, för att ha predikningar på tyska. 
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anges Johan Fecht vara en luthersk teolog. Han var en av de som i skrifter bemötte 

pietisternas skrifter och traktat och beskrivs som den ”berömmlige rostockiske theologus i 

Herranom sahl. doct, Johan Fecht”.218 Enligt svenskt biografiskt lexikon disputerade J. 

Steuchius 1698 och begav sig på utrikes resa efter avslutade studier. Färden gick först till 

Rostock där han deltog i ett kollegium som leddes av professorn Johan Fecht, som var en av 

Tysklands främsta företrädare för den lutherska ortodoxin. Det kan förklara de två breven till 

honom från Fecht 1699 – 1700.219  

Eric Benzelius d.y. stora korrespondens är redan känd. Jag gjorde en sammanställning för att 

se om Benzelius brevkontakter med de 65 riksdagsmän som räknats upp av Ryman, tillhörde 

personer som betraktades som hattar respektive mössor. Jag fann att de tillhörde båda 

grupperna varför inga slutsatser kunde dras av detta. Vissa av korrespondenterna i den 

namnlista som Ryman har presenterat tillhörde det steuchiska nätverket, som Alstrin, 

Barchius, Linnerius, Kiörning, Nordlind, Sternell och Steuchius. Det som finns i Riksarkivets 

sammanställning och som kom upp i sökningen på Steuchius är dels att konsistoriet i Lunds 

stift, där M. Steuchius var biskop, skickade 3 brev 1704 - 1706 till Eric Benzelius d.ä. som var 

ärkebiskop 1700 – 1709.220 Eric Benzelius d.y. fick 13 brev från Uppsala Ecklesiastik 

Konsistorium, 1729 – 1743, huvudsakligen under den tid som Jöns Steuchius var ärkebiskop.  

 

Eric Benzelius d.y. fanns inte med på 1719 - 1720 års riksdag, utan omnämns bara som en av 

de som promoveras till teologie doktor av Matthias Steuchius 1719.221 Brodern Jacob 

Benzelius deltog däremot för Stockholms konsistorium under 1719 - 1720 års riksdag. Han 

deltog aktivt222 i riksdagsdebatterna och hade ofta åsikter som stred mot ärkebiskopens.223 

Medan flertalet stödde Steuchius var det bara ett fåtal som stödde Jacob Benzelius som var ny 

i riksdagen och förmodligen inte hade byggt upp något nätverk, då fadern hade varit död i 10 

år. Efterträdaren Haquin Spegel hade släktskapsförbindelser med steuchiusnätverket i och 

med dotterns giftermål med Jöns Steuchius.  Eric Benzelius d.y. kom med i riksdagspolitiken 

1723. Ryman framhåller att han byggde upp ett nät av vänskapsförbindelser med några av 

tidens ledande män som skulle få betydelse i riksdagsdebatten.224 Efter J. Steuchius död 

                                                      
218 PRP 1723, s. 502, 580, 589. 
219 Johannes (Jöns) Steuchius (Steuch). SBL (art P. Winton), urn: sbl: 20157. 
220 Breven v. underteckn. av M. Steuchius, J. Poppelman, J. Linnerius och Th. Ihre (utom brev1705) 
221 PRP 1719 - 1720, s. 55. 
222 Han fanns på 49 sidhänvisningar vid riksdagen 1719 - 1720. 
223 PRP 1719 - 1720, s. 22, 197. 
224 Ryman, B, 1978. s. 31. 
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efterträdde bröderna Eric, Jacob och Henric Benzelius varandra som ärkebiskopar i 

åldersordning. 

 

Matthias Steuchius deltog i riksdagen redan 1672 och från och med riksdagen 1682 - 1683 till 

1714 på alla riksdagar.225 Troligt är att han kunde bygga upp vänskaps- och släktskapsband i 

riket utöver det som fanns i Härnösands stift, inför valet till ärkebiskop 1714. Patrik Winton 

beskriver steuchiusnätverket som ”ett stort och mäktigt nätverk”.226 Under riksdagarna som 

han deltog i före 1714 märks släktnamn som sedan återfinns i det steuchiska nätverket, som 

t.ex. Alstrin, Asp, Barchius, Brauner, Nordlind och Spegel. Den 19 mars 1719 promoverade 

ärkebiskopen på Hennes Kungliga Majestäts befallning och med riksrådet Arvid Horns 

tillstånd ett antal ”höglärde, högmeriterade och widtberömde herrar biskoppar, professorer 

och kl. hovpredikanter” till teologie doktorer. Många av dessa återfinns inom det steuchiska 

nätverket, varav några hade släktskap genom giftermål med ärkebiskopens barn. 227 Det 

nätverk som byggts upp kring Matthias Steuchius hade grundats på hans eget, syskons, 

syskonbarns och egna barns strategiska giftermål. Enligt Winton rör det sig om ett elitnätverk 

inom den politiska eliten under frihetstiden.228 Wirén menar att familjebegreppet bör utvidgas 

i en historisk analys, där en familj skulle vara en grupp människor som skulle närma sig 

begreppet storsläkt,229 något som jag tycker är adekvat för släkten Steuchius. Som grund för 

det stora steuchiska nätverket under frihetstiden var de präster som var födda under perioden 

1651 - 1700, bestående dels av de 27 präster inom Härnösands stift som i stort sett var 

ättlingar och ingifta till Matthias Steuchius syskon och dels de 11 som fanns i de övriga 

stiften, i huvudsak kopplade till Matthias egna barn. Matthias Steuchius gifte sig 1673 med 

Anna Tersera och blev på så sätt släkt med biskopen Jöns Terserus i Linköping. Redan på 

riksdagen 1672 hade M. Steuchius uttalat sitt stöd för att den blivande svågern, Elaus Terserus 

skulle väljas till Banco kommissarie.230 Av M. Steuchius åtta barn födda mellan 1676 – 89, 

gifte sig 2 söner231 och 4 döttrar före 1714 när M. Steuchius valdes till ärkebiskop, med någon 

som hade koppling till stiftsledningen. Döttrarna gifte sig232 i likhet med hans egna systrar vid 

                                                      
225 PRP 1680-1714. 
226 Winton, P, 2003, s.23. 
227 PRP 1719-1720, s. 55. D. Nordlind, N. Brauner, N. Barchius och B. Homerus. Samtidigt promoverades J. 

Steuchius, E. Benzelius d.y. T. Ruden, S. Caméen, D. Lundius, O. Celsius och G. A. Humble. 
228 Winton, P. 2006, s. 13. 
229 Wirén, T. 2006, s. 213. 
230 PRP 1672, s. 124, 174. 
231 Sönerna gifte sig med biskopsdöttrar, Spegel och Nordlind. 
232 P. Asp (superint. H-sand), T. Ihre (dompr. Linköping), B. Humerus  (bisk. Lund), N. Barchius (bisk. V-ås). 
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en ålder av 15 - 18 år.233 Detta släktnätverk fortsatte i tredje och fjärde led, där de i många fall 

gifte sig åter in i släkten234  för att stärka banden. Prästtjänsten kunde behållas inom släkten 

genom att sonen ärvde faderns tjänst eller genom att änkan eller dottern konserverades. 235  

Matthias Steuchius kunde på så sätt bygga upp ett inflytelserikt släktnätverk, som skulle 

kunna vara på jämställd nivå eftersom det kan bygga vänskapsrelationer inom prästerskapet 

t.ex. mellan Matthias Steuchius och dotters make236 eller sons svärfar237, men även i viss mån 

hierarkiskt då de kan ha fått utbyte i form av stöd vid tjänstetillsättningar. Winton hävdar att 

det kan vara svårt att få fram underlag i källmaterialet på att vänskapsrelationer fanns, då de är 

informella och baseras på ett ömsesidigt förtroende och jämlikhet mellan deltagarna. 

Relationen som är frivillig bottnar i gemensamma attityder, intressen och värderingar.238 

Ett exempel på det steuchiska släktnätverkets inflytande var Jöns Steuchius utnämning till 

superintendent i Karlstad 1723.  I det förslag domkapitlet i Karlstad hade skickat till 

Stockholm hade man efter omröstning i stiftet, först placerat två präster från Värmland och på 

tredje förslagsrummet, Benedicti Caméen, som var pastor primarius i Stockholm. Jöns 

Steuchius fanns på fjärde plats och egentligen utanför förslaget. Domkapitlet argumenterade 

för att J. Steuchius skulle komma med eftersom pastor primarius förväntades tacka nej. 239 

Magistraten i Karlstad skickade ett förslag där J. Steuchius kom på andra plats. Även 

ärkebiskopen försökte påverka utgången genom att rekommendera sin son. I riksrådet där 

frågan till sist avgjordes uttryckte flera av riksråden sin besvikelse över att prästerskapet hade 

röstat på personer från Värmland istället för att välja meriterade professorer vid universiteten. 

Kungen och kanslipresidenten Arvid Horn uttalade sitt stöd för Jöns S, vilket bidrog till rådets 

beslut att gå förbi stiftets rangordning och utnämna honom till superintendent. ”Släkten S:s 

goda kontakter med personer i rikets högsta ledning kom här att fälla avgörandet.” Jöns 

Steuchius efterträdde fadern som ärkebiskop 1730, med stöd av alla riksråden som hänvisade 

till att han fått flest röster i rikets stift. 240  

                                                      
233 Wallgren, U-B, 1997.                                                                                                                                                                 
234T.ex. Marg. Steuchias sondotter Marg. Holst gift m. Zach. Plantin, son t. Chris. Steuchia och Nich. O. Plantin. 
235 Öhman, A-C. 2004, opublicerad C - Uppsats, Mitthögskolan. 
236 Thomas Ihre och Bonde Humerus var födda 1659, och troliga vänner med M. Steuchius, och 20 resp. 25 år 

äldre än deras resp. makor f. 1679 och 1684. Nich. Barchius och Jöns Steuchius var lika gamla (f. 1676).  
237 T.ex. Biskop Nordlind som var född 1662. 
238 Winton, P, 2003, s. 94. 
239 När superintendenturen i Karlstad 1722 blev ledig, föreslogs Caméen, ”såframt han denna transport skulle 

själv önska”. Jöns Steuchius, utnämndes, Caméen blev befordrad till biskop i Västerås 1725, (förslag nr. 3) 
240 SBL, Svenskt biografiskt lexikon http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20157, Förf. P. Winton 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20157
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Wirén har gjort en hypotetisk precisering av innebörden i Althussers begrepp ”familjens 

ideologiska statsapparat”241 att familjer kan fungera som ett informellt reproduktionssystem 

och utesluter inte att det kan finnas informella strukturer verksamma i reproduktionens 

praktik. Wirén anser att det som borde studeras är familjemönster, genom ett släktbegrepp av 

alla de personer som är förbundna med varandra.242 För att utvidga släktbegreppet har jag 

undersökt hur det såg ut före 1730, då Jöns Steuchius valdes till ärkebiskop. Av Matthias 

Steuchius barnbarn eller ingifta med barnbarn fanns endast två ingifta inom prästerskapet före 

1730 nämligen Eric Alstrin243 och Andreas Olai Rhyselius.244 Jöns Steuchius gifte själv om 

sig efter hustruns död, med Ulrica Eleonora Franc, 1724 och blev därmed åter svåger med 

Nils (Nicolaus) Barchius245 som var biskop i Västerås 1731 - 33. Av Margareta (Steuch) och 

Johan Hermanssons barn246 var det bara två som gifte sig inom prästerskapet, dock senare än 

1730. Elisabeth som adlats till von Hermansson gifte sig 1740 med Olof Kiörning som från 

1746 var superintendent och sedan biskop i Härnösand.  Jacob Serenius, som var biskop i 

Strängnäs 1762 gifte sig i sitt andra äktenskap 1755, med Elsa Maria von Hermansson. 

Det steuchiska nätverket hade ett starkt fäste i Härnösands stift under slutet av 1700-talet, där 

andelen präster som var födda under perioden 1701 - 1750, hade fördubblats, till 55247, medan 

det minskat till 4 i resten av landet. Detta stämmer med Patrik Wintons iakttagelser att det 

steuchiska nätverket hade decimerats genom dödsfall inom riksdagspolitiken. Många var 

gamla och situationen hade förvärrats av att biskoparna inte hade några söner som kunde ta 

över deras position i kyrkan och i prästeståndet.248 Dödsfallen bland Matthias Steuchius barn 

och barnbarn hade minskat möjligheterna att med strategiska giftermål utöka nätverket på 

riksdagsplanet. Ett flertal av ättlingarna blev dessutom adlade eller hade andra yrkesval. Till 

exempel var Jöns dotter Christina Marias båda makar, Reinhold Tersmeden/Cedercreutz och 

Carl Johan Wattrang adliga.249 Ett tecken på släktens starka fäste i Härnösand var att 

biskoparna från 1723 till 1803, förutom Nils Sternell (1728-1744) var ingifta med barn, 

                                                      
241 Althusser, Louis. 1970, Ideologi och ideologiska statsapparater; Noter för en undersökning. 
242 Wirén, T. 2006. s. 243 -    244. 
243 Eric Alstrin (1683 - 1762) ∞1721, Marg. Asp, (bisk.Växjö; Strängnäs). Barnen adlades von Alstrin.  
244 Andr. Rhyselius ∞ 1721 C. Ihre  (bisk. Linköping). 
245 Barchius gifte 1720 om sig med Maria Eufr. Franc sedan hans maka, Jöns syster, avlidit. 
246 Systrarna Anna C. och Ulrika E. von Hermansson gifte sig m. adlade bröder till den utvisade Sven Rosén. 
247 10 i vardera Jämtland, Västerbotten och Norrbotten; 25 i Ångermanland. 
248 Winton, P. 2006, s. 162. 
249 Wallgren, U-B, 1997. Öhman, A-C. 2004  
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barnbarn och barnbarnsbarn till Matthias Steuchius.250 Av Jöns Steuchius åtta barn med 

Elisabeth Spegel fanns endast dottern Christina Maria Steuchia kvar i livet när hon gifte sig 

med Reinhold Tersmeden den 2 januari 1727.251 Att detta giftermål inte var lika strategiskt 

viktigt som tidigare äktenskap inom släkten kan följande brev252”dagtecknat i Stockholm den 

10 mars 1726” från dåvarande biskopen i Skara, Jöns Steuchius, till fadern ärkebiskopen 

Matthias Steuchius vittna om: 

”Min k. dotter Stina Maja har denna tiden bort åt haft åtskilliga friare, som Mag[ister] 

Ar[tium]Assess[or]Svedenborg och hofjunkaren Cedercreutz och ehuruväl iag för min del, så 

wäl som hofcan-celleraren Duben giordt den mästa reflection på Arnell253, såsom bäst 

öfwerenskommande med mitt wäseende, så merker iag dock, at hon mera hogfaller Cedercreutz, 

efter deras omdöme som bättre känna honom, är en stilla och gudfruchtig dräng, som älskar 

alfwarsamhet och språksamhet, sitter ock med de wilkor, at han kan föda en hustru ty har iag 

intet afslagit honom hans begäran, men icke eller lät gifwa honom något categoriskt swar, förr 

än iag skulle få gifwa min k. fader kunskap härom och förnimma dess gunstiga mening och 

faderliga välsignelse. Gud styre detta werket til sin ära och allas wår hugnad för Jesu skul! 

Denne Cedercreutz är icke Landshöfdingen egen utan des styfson och i Upsala bekant för et 

stilla wäsende.”  

Denne Cedercreutz hette egentligen Reinhold Tersmeden men blev sedan tillsammans med 

styvfadern upphöjd i friherrligt stånd under namnet Cedercreutz.254 Att Christina Maria själv 

kunde välja bland sina friare stämmer inte med Swedenborgs dokument som angett att han 

uppvaktat Stina Maja Steuchius och även friat till henne när han var 35 år, 1723, men att hon 

var intresserad av någon annan. Han hade senare upptäckt att hennes far önskade ”another 

match for her”.255
  Jöns Steuchius betraktade att Arnell bäst överensstämde med hans väsen 

vilket kan belysa vikten av en relation på ett mer jämlikt plan. 

När Reinhold Tersmeden avled 1729 gifte Christina Maria om sig 1 januari 1730 med Carl 

(Johan) Wattrang, som var lagman i Södermanland256. Det var alltså före Matthias Steuchius 

avled den 2 augusti 1730 och Jöns Steuchius blev vald till ärkebiskop den 20 november 1730. 

                                                      
250 Petrus Asp, 1723-1726 ∞ m M: s dotter, Elisabeth Steuch. Nils Sternell, 1728-1744 var svåger till M.S. 

systerson; Olof Körning 1746-1778 ∞ m. M: s dotterdotter Elisabeth v. Hermansson, Eric Hesselgren 1779-

1803, ∞ m. M:s barnbarnsbarn Elisabeth Margareta Asp, barnbarn t. Elisabeth Steuch och Petrus Asp;  
251 Wallgren, U-B. 1997. 
252 Kyrkohistorisk tidskrift, sextonde årgången, 1915. Brevet hade hittats av Anrep 1894, när han gjorde ett 

forskningsbesök i Skara stifts- och gymnasiebibliotek och där fann ”åtskilliga bref från dåvarande biskopen i 

Skara J. Steuchius till hans fader, den gamle ärkebiskopen Matthias Steuchiiius i Uppsala”.  
253 Arnell röstade enl. Ryman på Benzelius (hattarnas) sida vid votering 1738. 
254 Kyrkohistorisk tidskrift, sextonde årgången, 1915. 
255 Jarvis, N, 2004. Newsletter of the Swedenborg Association of Australia inc. March 2004. Candela, s. 7. 
256 Hans maka Anna Margareta Blixenstierna hade avlidit i jan 1728. 
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Jöns valdes med stöd av alla riksråden, bland dem friherre Jonas Wulwenstierna, som hade 

gift sig med Jöns syster Anna, 1728.257 Med allt färre släktingar inom prästeståndet är det 

troligt att ärkebiskop Steuchius såg vikten av att försäkra sig om stöd bland riksråden och att 

adliga äktenskapsallianser därför blev allt vanligare. När Christina Marias son, Fredrik 

Wattrang avled den 21 juli 1751, återstod endast dottern Kristina Charlotta Wattrang bland 

ättlingarna i Jöns Steuchius första gifte. Hon gifte sig drygt två månader senare med den 35 år 

äldre Magnus Braunerhjelm son till biskopen i Kalmar, Nicolaus Nicolai Braun.  

Det lokala släktnätverket kring kyrkoherden Jöns Eurenius i Torsåker, i Härnösands stift, kan 

vara en förklaring till att Jöns Horneus fick tillgång till protokoll och andra handlingar258, som 

Jöns Eurenius fått av lagmannen och häradshövdingen Carl Mauritz Björner i Medelpad. Jöns 

Eurenius tillhörde en mindre krets inom det steuchiska nätverket genom giftmålet med M. 

Steuchius systerdotter Catharina Renhorn259. Dessutom var han halvbror till M. Steuchius 

systerson Petrus Eurenius260, vars dotter var gift med CM Björners son Fredrik. Detta är också 

en förklaring till att Björner hade överlämnat protokollen från trolldomsrättegångarna till Jöns 

Eurenius som i sin tur hade lämnat dem till Jöns Horneus. Denne hade koppling till 

steuchiusnätverket, genom släktskap med familjen Blanck i Hammar, där Jöns Eurenius mor 

var syster till Jöns Horneus mormor.261
  Ett exempel på överlappande nätverk finns mellan 

släkterna Steuchius, Renhorn och Horneus, i samband med att vice komminister Jöns 

Horneus, kadetten Jacob Eurenius och Mattias Renhorn262 anhöll hos kungl. Majt. om 

anläggande av ett glasbruk i Ytterlännäs. När gruppen senare utökades med Carl Hårleman 

fick de med hans bistånd starta ett glasbruk 1750, på Sandö, en ö i Ångermanälven. Carl 

Hårleman hade stort anseende och ansågs av samtiden som Sveriges störste mästare i 

byggnadskonst. Han slutförde byggandet av Stockholms slott efter Tessin och befordrades till 

överintendent 1741.263 Att det lilla steuchiska nätverket i Ångermanland kunde knyta 

kontakter med Carl Hårleman beskrivs i Olof Bidenius Renhorns biografi. ”Det var sannolikt 

genom R:s förmedling som Hårleman blev intressent i Sandö Glasbruk, grundat 1750 av R:s 

nära släktingar264 Jacob Eurenius (bd 14, s 684) och Matthias Renhorn.” 265 Renhorn beskrivs 

                                                      
257 Gift med Jöns St. syster Anna g.2. 1728 (g.1 m. Bonde Humerus). 
258 Jöns Eurenius, överlämnade trolldomsprotokollen och faderns, Jacob Abr. Eurenius, relation till J. Horneus. 
259 Catharina och Matthias Renhorn var barnbarn t. M. Steuchius syster Christina.  
260 Britha Steuchs son, som var gift med Sara Sternelia. 
261 Elisabeth Blanck var syster till Jöns Horneus mormor, Catharina Blanck. 
262 Matthias Renhorn ∞ Brita Blanck (kusinbarn t. J Horneus). Hennes farfar var bror till Catharina Blanck. 
263 http://runeberg org. I:532, Svenskt biografiskt handlexikon. 
264 Margareta Steuchias sondotter var gift med Zacharias Plantin, son till Christina Steuchia och Nicholaus Olai 

Plantin. Zacharias syster, Christina Plantin var gift med Hans Renhorn befallningsman över lappmarken.  
265 SBL, Olof Bidenius Renhorn. 
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av Ryman som en av de främsta hattarna.266 Han framträdde som en ”af Hattarnas mest 

fanatiska och högröstade partigängare” vid riksdagen 1738 - 1739. Renhorn var medlem i 

både sekreta utskottet och mindre sekreta deputationen och bidrog ”kraftigt till sitt partis 

seger”. Även Hårleman var knuten till hattarna. Redan 1738 var han ivrigt verksam för 

mössrådets störtande i mindre sekreta deputationen. 267 Jöns Horneus hade ännu en koppling 

till det steuchiska nätverket genom att hans morfar, Johannes Erici Wattrangius och Carl 

Wattrang, som gifte sig med Maria Christina Steuch härstammade från Vattrång i Harmånger, 

där Carls farfars far och Johannes Ericis farfar var bröder.  

 

Att Horneus väntade i 30 år innan han gav ut sin ”Sannfärdig Berättelse” om bakgrunden till 

häxförföljelserna kan ha flera förklaringar. Det finns tecken på att han utsattes för exkludering 

både när det gällde en tjänst i Dal 1746 och senare i Ytterlännäs 1751, i samband med att Olof 

Körning268 kom som superintendent till Härnösand 1746. Horneus kom inte på förslag som 

komminister i Ytterlännäs vid faderns död 1751, trots att han varit hjälppräst till fadern i 9 år. 

Församlingsborna reagerade och ”K. Maj:t resolverade 6 mars 1752 att han skulle dit 

missiveras.” Han valdes och fick fullmakt 12 maj 1752 och tillträdde tjänsten 1 maj följande 

år.269 En av orsakerna till exkluderingen kan vara den iver som Jöns Horneus hade att ta reda 

på och föra ut ”sanningar” om häxförföljelserna. Körning hade genom giftermålet med 

Elisabeth von Hermansson kopplingar till eliten inom släktnätverket, där ofördelaktiga rykten 

skulle kunna vara ett men för nätverket.  Det fanns obekväma kopplingar till det steuchiska 

nätverket, sedan inställningarna till häxförföljelserna förändrats270. Förutom prästerskapets 

roll pekade Horneus på uppsyningsmännens grova förseelser som orsak till förföljelsernas 

utbredning och även på att präster och ståndspersoner tyckte att det hade gått rätt till. Nära 

släktingar inom steuchiusnätverket hade varit involverade eller vittnat i 

trolldomsrättegångarna. Ett exempel är att Magnus Klefberg, vars dotter var ingift i släkten, 

ansvarade för avrättningarna i Västernorrland271. Ankarloo för ett resonemang kring att någon 

fullständig harmonisering mellan Horneus relation och de samtida källorna inte tycks vara 

möjlig. Enligt en anteckning i Horneus relation skulle borgmästare Lund från Härnösand ha 

lett exekutionen i Torsåker ”medan befallningsman Klefberg sysselsattes i samma göromål på 

                                                      
266 Ryman, B. 1978, s. 100. 
267 Svenskt biografiskt handlexikon. H 328. http://runeberg.org/sbh/b0328.htlm 
268 Olof Körning, superintendent i Härnösand 1746 - 78, titulerad biskop fr. 1773.(Wikipedia.org) 
269 Horneus biografi http://solace.se/-blasta/horn_bio.htm 
270 Ankarloo, B, 1971. s. 315. Sparres kritiska brev till KM i maj 1675, där han tar upp prästernas agerande på de 

angripna orterna.  
271 Magnus Klefbergs dotter Anna var gift med Nils Roselius, dotterson till M. Steuchius syster Christina. 
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annan ort”.272 Ankarloo menar att om ”samma göromål” tolkas som avrättning av för trolldom 

dödsdömda måste Gudmundrå avses, eftersom ”oexekverade dödsdomar” av den typen inte 

fanns på andra håll i Ångermanland vid den tidpunkten.273 Trots att det fanns fler socknar som 

väntade på rättegångar avblåstes de, och kommissionen skingrades den 8 juni 1675.                                                                       

 

Slutsatser rörande nätverken är att båda släkterna, Steuchius och Bentzelius, kan betraktas 

som elitnätverk, vilket enligt Winton är grundat på tillit och ett ökat inflytande genom 

samverkan och utbyte i ett ömsesidigt beroende.274 Det finns uttalat stöd för vissa synpunkter 

och även skilda åsikter mellan olika grupper, men inte några direkta frågor där nätverken ställt 

sig på ena eller andra sidan, eller kommit i kollisionskurs mot varandra, mer än i direkt 

politiska frågor kopplat till hattar eller mössor och i inledningsskedet av frihetstiden.275 

Meningsskiljaktigheter mellan Mattias Steuchius och Jacob Benzelius kom bland annat fram i 

samband med en fråga som rörde tillsättandet av biskopar och superintendenter, där 

ärkebiskopen menade att det fanns ett förslag att det skulle följa 1686 års kyrkoförordning. 

Några uttalade sitt stöd till Steuchius.  I de fortsatta diskussionerna ansåg doktor Molin att 

sekreta deputationen ”olagl:n tillgångit”. Biskop Nordlind tyckte det var svårt att höra sådana 

tillmälen som nu skett av herr Molin och frågade om det skulle tas upp här eller i 

deputationen, varmed doktor Molin svarade vilketdera herr biskopen behagar. Ärkebiskopen 

önskade att man skulle förskona varandra från sådana utlåtelser och ”hwar och en sig 

winläggia, at allt måtte hoos oss i good enighet aflöpa, warandra i så måtto ju bättre, ju 

mindre sådana qvæstioner kunna röras och yrkias ”.276 Ingemar Carlsson tar upp att 

temperamentsutbrott sällan återspeglas i frihetstidens riksdagsprotokoll och när så sker kan ett 

helt tumult döljas bakom en lakonisk formulering. Orsakerna skiftade, ibland var det 

allmänpolitiska, partipolitiska eller rent personliga motsättningar och ofta en kombination av 

omständigheter.277 

Det som skiljer mellan nätverken tycks, förutom inställningen för och emot kriget, vara 

intresset för de merkantilistiska och utilistiska frågorna och därmed också inställningen till 

invandring och främmande religioners utövande.  Eric Benzelius d.y. hade i seklets inledning 

haft ett visst samröre med personer med pietistiska sympatier. Man kan också se skillnader 

                                                      
272 Ångermanland-Medelpad, 1935. s. 168. Ankarloo, B. 1971, s.185. 
273 Ankarloo, B. 1971, s.185. 
274 Winton, P. (2003), s. 94. 
275 PRP, 1741 - 1742 och 1742-1743 inledn. (Licentieringsfrågan och ansvaret för kriget mot Ryssland) 
276 PRP 1719-1720, s 254. 
277 Carlsson, I. 1981. s . 1. 
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mellan honom och M Steuchius i inställningen till Aristoteles och Cartesius (s.12) och Jöns 

Steuchius när det gällde utilistiska och vetenskapliga frågor (s.13). Eric Benzelius d.y. 

uttryckte på sin första riksdagspredikan 1723, att manufakturer som använde landets egna 

tillgångar, skulle vara grundvalen för ett lyckligt och varaktigt regemente. Hans son 

utbildades till manufakturist i England och beviljades ett bidrag av Sekreta Utskottet för att 

uppföra en yllefabrik. Ryman menar att Benzelius tidigt såg det nationalvetenskapliga värdet 

av naturvetenskaplig forskning när det gällde att höja landets välstånd. Det visades i det 

utilistiska vetenskapliga program, som han i ett memorial lämnade in till kanslikollegium i 

syfte att bilda en vetenskaplig akademi.278 Ryman sammanfattar att Benzelius många 

utilistiska initiativ inte materialiserades förrän mycket senare när hattarna fullföljde några av 

dessa under 1740- och 1750-talet.279 Meningsskiljaktigheter med det steuchiska nätverket 

visade sig när biskop Linnerius vägrade att skriva under det kommersdeputationen utarbetat 

angående ”manufactoristers indragande i riket av främmande religion”. Eric Benzelius 

hävdade att saken skulle kunna avhjälpas, om han skrev under med en reservation. När 

Linnerius280 fortfarande vägrade skriva under, då frågan åter togs upp, föreslog ärkebiskopen 

att det skulle skrivas under med reservation, vilket också gjordes.281 Här märks M. Steuchius 

önskan att nå enighet och även ett exempel på Eric Benzelius förmåga att medla och komma 

med nya lösningar, som till sist kunde antas. Ryman tar upp att Benzelius taktiska begåvning 

passade bäst då det gällde att åstadkomma kompromisser i rena ståndsfrågor.282 Protokollen är 

till synes tillrättalagda och visar sällan någon irritation. Det var viktigt att man trots inledande 

oenighet i vissa frågor, strävade efter en samsyn och gemensamt ställningstagande som 

”samteliga av ståndets ledamöter förklarade sig vara af samma mening”283 eller att man slöt 

upp kring att skrivelser undertecknas av samtliga i prästeståndet. Vikten av att hålla ”tyst” 

poängterades och man fick även skriva under en ”tysthetsrevers” där man förband sig att inte 

sprida något utanför ståndet.284  Även enighet mellan stånden lyftes fram, genom att till 

exempel ärkebiskopen besvarade en hälsning från ridderskapet, med att betona vikten av 

samdräktighet i de viktiga ärenden som gällde riket och religionens trygghet och styrka.285  

                                                      
278 Ryman, B, 1978. s. 190 - 195. 
279 Ryman, B, 1978. s. 232. 
280 Jonas Linnerius var svåger till Brita Eurenia, som var systerdotter till M. Steuchius. 
281 PRP 1723, s. 189, 293, 295.  
282 Ryman, B, 1778. s. 212. 
283 PRP, 1742 - 1743, s. 239. 
284 PRP, 1734, s. 15. T.ex. ”Förmantes av H:r archibiskopen att hwar och en av ståndets ledamöter håller hos sig 

aldeles tyst hwad uti ståndettalas och afhandlas, /…/Hwaruppå den wanliga tysthetsreversen aldraförst 

öfwerliudt blef uppläst och sedan av de närwarande underskrefwen.”  
285 Prästerståndets rikdagsprotokoll, 1719, s. 14. 
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Det är svårt att i riksdagsprotokollen utläsa några direkta nätverksamband mellan de frågor 

som drevs. Även om det fördes diskussioner där grupper ställde sig på den ena eller andra 

sidan, var det viktigt att visa en samsyn utåt. Man fick inte sprida något utanför ståndet. När 

det gäller de religiösa frågorna tycks det finnas stor enighet om den ortodoxa synen, enheten i 

religionen och den rena lärans bevarande inom både Steuchius- och Benzeliusnätverken.  

Detta trots att Ryman visar på den kluvenhet som Eric Benzelius hade då det gällde 

inställningen till kyrka och tro. Där han från fadern accepterade den ortodoxa synen på tro, 

lära och ämbete, inordnat enligt treståndlärans samhällssyn. Samtidigt hade han fått impulser 

om pietismens subjektiva och individualistiska samhällsuppfattning, men skrämts av 

radikalpietisternas framfart.286 

                                                      
286Ryman, B, 1778. s. 214. 
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5. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religiösa frågor som drevs på riksdagarna 

från 1719/1720 till 1742/1743, vilka som drev frågorna och vilken syn som fanns på gud och 

djävulen under denna tid. 

Bland de religiösa frågor som framträdde, var att den religiösa lagstiftningen förändrades på 

flera sätt. Den rätta läran behandlades i olika sammanhang under 1719 - 1720 års riksdag. 

Ulrika Eleonoras make, Kung Fredrik I, måste avge en försäkran att hålla sig till den rena 

evangeliska läran. Alla nivåer av prästerskapet anvisades om de skrifter som tillhörde den 

rätta och rena evangeliska religionen och prästeståndet ansåg att en teologisk fakultet eller 

konsistoriet skulle censurera böcker vid nytryck eller omtryck. De lutherska undersåtarna 

möttes av en allt strängare lagstiftning. I prästeståndets memorial angående irrläror 1734, 

betonades vikten av enighet i religionen, den rätta gudstjänsten samt att ingen kättersk lära 

fick predikas vare sig offentligt eller i lönndom. Prästeståndet diskuterade hur kyrkoväsendet 

skulle kunna förbättras och varnade för den pietistiska faran. Man ansåg att läroämbetet i riket 

var utsatt för orätta beskyllningar och att pietismen hade orsakat förvirring och en skadlig 

spricka i den lutherska kyrkan. Religionsmål hölls bland annat mot pastor Erik Tolstadius, 

adelsmannen Carl Michael von Strokirck och studenterna Sven Rosén och Eric Molin, av 

vilka de senare utvisades efter långa processer. Pietismen betraktades som en sjukdom eller 

farligt sår och prästerskapet måste arbeta med sådant som kunde tjäna till bot och läkedom, så 

att gud förbarmade sig över sin församling. Genom ett gudfruktigt leverne och guds nåd 

kunde den rena läran behållas, särskilt i tider då församlingen oroades av skadliga lärosatser.  

 

Prästeståndet begärde större inflytande i beslutet om att tillåta främmande religioner i landet. 

Det så kallade religionsmålet gick i korthet ut på att de reformerta skulle få en viss 

religionsfrihet, på liknande sätt som lutheraner hade i reformerta länder. Frågan var uppe 

redan på riksdagen 1731, men beslut togs först 1740 - 1741. Ridderskapet och adeln angav 

som skäl nyttan för handeln och manufakturerna. Förslaget om religionsfrihet skedde således 

snarare av omtanke om de inhemska manufakturerna än av ökad tolerans för de reformertas 

religionsutövning. Prästeståndets försök, att vid ett flertal tillfällen, riva upp beslutet om de 

reformertas religionsfrihet från 1741 misslyckades, trots återkommande försök fram till 

riksdagen 1746 - 1747.  
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Tron på djävulen hade inte förändrats sedan häxprocessernas tid utan var lika allmänt 

förekommande som tron på gud i frihetstidens Sverige. En uppmaning gavs att alla måste 

arbeta för att guds makt skulle slå ner djävulens gärningar. Satan kunde träda fram som ett 

ljusets ängel eller föreställa sig som en orm, tills han visade sin stora vrede mot guds 

församling på jorden. Prästerna måste motarbeta det onda med större flit och allvar och ge akt 

på att inte falska lärare skulle smyga sig in och fördärva hjorden. Det ortodoxa prästerskapet 

såg gud som den straffande guden. Genom botfärdig bättring och bön kunde man med guds 

hjälp stå emot djävulen och mota bort honom. Den rena läran kunde behållas genom ett 

gudaktigt leverne och guds nåd, särskilt i tider då den svenska församlingen oroades av 

skadliga lärosatser.   

De nätverk som spelade en framträdande roll i prästerskapets riksdagsarbete under 

frihetstidens första decennier var framför allt det steuchiska och det benzeliska. Matthias 

Steuchius var ärkebiskop till 1730 och efterträddes då av sonen Jöns Steuchius fram till hans 

död 1742, varvid bröderna Eric, Jacob och Henric Benzelius efterträdde varandra i 

åldersordning. En av nätverkets viktigaste egenskaper var att inkludera eller exkludera 

människor. Ett exempel på detta var när Mattias Steuchius tog bort fem av de föreslagna till 

sekreta utskottet, däribland kyrkoherde Nils Sternell, som tillsammans med Jacob Benzelius 

hade haft en kontrovers med M Steuchius när det gällde tillsättandet av biskopar och 

superintendenter. Sternell hade även haft kontakter med det pietistiska Halle och uppmanat 

Eric Benzelius att besöka Halle vid sin studieresa. Tecken finns på att Eric Benzelius i unga 

år, liksom samtida yngre präster, hade ett visst pietistiskt intresse.  

 

Familjen är enligt Wirén en väsentlig enhet för produktionen och reproduktionen av tillgångar 

och resurser. Det steuchiska släktnätverket kan ses som ett exempel på vad Wirén definierar 

som storsläkt. Jag har i uppsatsen tagit fasta på hans åsikt att familjemönster borde studeras 

genom ett släktbegrepp av alla som genom biologisk härstamning och juridiskt äktenskap är 

förbundna med varandra. Matthias Steuchius kunde som riksdagsman redan från 1670-talet 

bygga upp vänskaps- och släktskapsband i hela riket inför valet till ärkebiskop 1714, där 

framförallt giftermålen användes för att rekrytera personer till nätverken. Wirén har 

hypotetisk preciserat innebörden i Althussers begrepp att familjer kan fungera som ett 

informellt reproduktionssystem. Reproduktionen inom släkten skedde dels genom giftermål 

och att söner ärvde fädernas tjänster. Genom giftermål med en präst kunde änkor eller döttrar 

konserveras och kunna stanna kvar inom församlingen, liksom det blev ett tillfälle för en präst 
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att få en tjänst. Banden stärktes genom gifte åter in i släkten. Relationen mellan svärfar och 

svärson får normalt beskrivas som hierarkisk, men kunde i den steuchiska släkten även vara 

på jämställd nivå, då de byggde på troliga vänskapsrelationer mellan svärsöner eller de 

ingiftas fäder. Dödsfallen bland Matthias Steuchius barn och barnbarn hade minskat 

möjligheterna att med strategiska giftermål utöka nätverket på riksdagsplanet efter Jöns 

Steuchius död. Det steuchiska nätverket hade decimerats av att många var gamla och 

situationen hade förvärrats av att biskoparna inte hade några söner som kunde reproducera 

sina framstående fäders position i kyrkan och i riksdagspolitiken, vilket försvagade nätverket 

politiskt på ett betydande sätt.  Ett flertal av ättlingarna blev dessutom adlade eller hade andra 

yrkesval. Av Jöns Steuchius åtta barn med Elisabeth Spegel fanns endast dottern Christina 

Maria Steuchia kvar i livet när hon gifte sig med Reinhold Tersmeden och sedan med Carl 

Wattrang, som båda var adliga. Med allt färre släktingar inom prästeståndet kan adliga 

äktenskapsallianser ses som ett sätt att försäkra sig om stöd bland riksråden, samtidigt som de 

tjänade som en reproduktion av släkten och dess tillgångar.  

 

Lokalt sett hade det steuchiska nätverket ett starkt fäste i Härnösands stift. Jöns Eurenius, 

sonen Jacob, svågern Matthias Renhorn och Jöns Horneus är exempel på att varje individ 

samtidigt kan tillhöra flera parallella, men delvis överlappande nätverk som baserar sig på 

olika arenor, då det är en del av det steuchiska nätverket, samtidigt som de utgör en del av 

släkten Renhorn.  

 

Den slutsats som kan dras är att båda släkterna, Steuchius och Benzelius kan betraktas som 

elitnätverk vars inflytande ökade genom samverkan. En genomgång av riksdagsprotokollen 

visar att det är svårt att utläsa några direkta nätverksamband mellan de frågor som drevs och 

att nätverken inte spelade så stor roll. Det finns ett uttalat stöd för vissa synpunkter och även 

skilda åsikter mellan olika grupper, men inte några direkta frågor där nätverken ställt sig på 

ena eller andra sidan, mer än i inledningsskedet på 1720-talet och i direkt politiska frågor 

kopplat till hattar eller mössor, som ansvaret för kriget mot Ryssland, samt intresset för de 

merkantilistiska och utilistiska frågorna. Protokollen är till synes tillrättalagda. Det var viktigt 

att sträva efter samsyn och gemensamt ställningstagande, även mellan stånden. När det gäller 

de religiösa frågorna, fanns det inom båda nätverken en stor enighet om den ortodoxa synen, 

enigheten i religionen och den rena lärans bevarande. 
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