


Det sakrala nätverket 

Biskop Andreas Rhyzelius väg till makten 

Patrik Winton 

En viktig politisk tilldragelse 

Följande händelse utspelades i Stockholm vid riksdagen den 21 april 
1743 klockan 9 på morgonen, enligt en av de huvudinblandade perso
nerna.1 Platsen för tilldragelsen var det mäktiga sekreta utskottets 
sammanträdesrum, som vid den här tidpunkten började fyllas med 
ledamöter från de representerade stånden. Ledamöterna satte sig 
ståndsvis i lokalen. 

Alla väntade på att sessionen skulle börja när en myndig äldre herre 
— en av utskottets mest erfarna och inflytelserika ledamöter — genera
len och presidenten i krigskollegium Carl Cronstedt tågade in i loka
len. Istället för att sätta sig bland adelsmännen gick han fram till en av 
prästernas bänkar och då närmare bestämt till den plats där dompros
ten i Linköping, Andreas Rhyzelius, satt. Med ett fast handslag och 
tydlig stämma, så att alla i lokalen kunde höra, hälsade han på honom 
medelst titulaturen biskop i Linköping. Alla i rummet förstod genast 
vad som hade hänt: domprosten Rhyzelius hade blivit utnämnd bis
kop av kungen i sittande råd. 

Andreas Rhyzelius såg förvånad ut, som om han inte riktigt förstod 
innebörden av den information han hade just fått höra. Samtidigt gick 
nästan alla ledamöter fram och gratulerade honom till utnämningen. 
Detta tog en lång stund. Tre ledamöter gick emellertid inte fram till 
den nyutnämnda biskopen. De satt tysta och besvikna kvar på sina 

1 Episoden har hämtats från Biskop A. O. Rhyzelii. Anteckningar om sitt lefverne i 
urval utgifna af Josef Helander (Uppsala 1901), s. 138 f. Hädanefter kallad "Självbiografi". 
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platser - en såg till och med synligt sur och arg ut. De tre var bröder 
och tillhörde den mäktiga prästsläkten Benzelius. De var alla tre bis
kopar - den äldsta, Eric, hade till och med för en tid sedan blivit 
utnämnd ärkebiskop. Orsaken till deras besvikelse var att en av brö
derna, Jacob, hade varit en av Rhyzelius konkurrenter till biskops
stolen i Linköping. Bröderna hade jobbat hårt för att få Jacob ut
nämnd, men nu visade det sig att deras arbete hade varit förgäves: 
tjänsten hade gått till en annan. Den hade gått till Andreas Rhyzelius. 

Händelsen ovan ger en hel del inblickar i förhållandena inom 
prästeståndet och vid riksdagen i allmänhet. För det första var tydligen 
en biskopsutnämning en viktig händelse som inte bara rörde präster
na, utan som engagerade alla stånden. Den var så intressant att en 
general skyndade sig, så fort han fått informationen, att meddela den 
lycklige och hela riksdagen genom att högt deklarera nyheten i sekreta 
utskottet. För det andra visar händelsen att biskopsstolen i Linköping 
var en högt eftertraktad tjänst bland prästerna, vilket gjorde att flera 
personer tävlade med varandra om kungens och rådets gunst. Besvi
kelsen var stor om man misslyckades. Samtidigt, och för det tredje, 
illustrerar detta på ett tydligt sätt att det förekom motsättningar inom 
prästeståndet som bland annat visade sig vid viktiga tillsättningar som 
denna. Man stred om de viktiga resurser, både materiella och symbo
liska, som var förknippade med biskopsämbetet. 

Tilldragelsen väcker emellertid även frågor. Varför var det över
huvudtaget intressant att bli biskop i 1700-talets Sverige? Vilka mate
riella och symboliska resurser kunde en person tillägna sig genom att 
bli stiftschef under frihetstiden? Varför var en biskopsutnämning så 
intressant att inte bara prästerna i landet engagerade sig, utan i princip 
hela den politiska eliten intresserade sig för vem som satt på biskops
stolen i Linköping? Dessa spörsmål leder i sin tur till frågor kring hur 
Andreas Rhyzelius egentligen kunde bli stiftschef för Linköping: hur 
ska man förklara att han blev utnämnd istället för till exempel Jacob 
Benzelius? Frågorna leder även till mer allmänna funderingar kring 
vilka kanaler en domprost och en biskop hade att tillgå för att påverka 
beslut inom den politiska eliten. 

Utifrån dessa frågor kommer jag här i denna artikel att analysera hur 
ett biskopsliv kunde te sig under frihetstiden och hur en biskop kunde 
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använda sin position och sina kontakter för att utöva inflytande i sam
hället. 

Artikeln kretsar kring Andreas Rhyzelius liv och då i synnerhet 
kring den period han blev utnämnd biskop, det vill säga undersök
ningen koncentreras i huvudsak till en io-årsperiod från 1740 till 1750. 
Källmaterialet består främst av Rhyzelius efterlämnade självbiografi 
samt hans egenhändigt nedtecknade almanackor för åren 1730, 1747, 
1749 samt 1750, där han dag för dag redovisar de personer han träffar 
och vilka han korresponderar med.2 Som komplement till detta mate
rial har jag använt delar av Rhyzelius korrespondens. Materialet ger 
goda möjligheter till en närstudie av en biskops liv, leverne och kon
taktnät. Det ger även, i och med att materialet till stor del är författat 
av honom själv, inblickar i hans subjektiva uppfattningar om olika per
soner och händelser under perioden. 

Biskopen som elit 

Vad innebar det då att vara biskop i Linköping och vad var det som var 
så värdefullt med detta att stora delar av den politiska eliten engage
rade sig i frågan vem som skulle tillträda posten 1743? Ett första steg i 
besvarandet av denna fråga är att analysera de formella befogenheter 
och privilegier som följde med ämbetet samt, inte minst, de praktiska 
konsekvenser detta fick för biskopen och de personer han hade kon
takt med. 

Centrum för biskopsämbetets praktiska utövande var biskopsgår
den, som var belägen nära domkyrkan och slottet i Linköping. Detta 
var den officiella bostaden där biskopen och hans familj logerade samt 
gäster togs emot. Biskopen försörjdes genom två så kallade prebende-
pastorat, nämligen Kaga och Kärna församlingar. Inkomsterna från 
dessa pastorat gick direkt till biskopens försörjning. I utbyte mot detta 
fungerade biskopen som församlingarnas själasörjare och kyrkoherde. 
Han predikade således snarare i dessa kyrkor än i till exempel domkyr
kan inne i Linköping. Biskopen var även ordförande på sockenstäm
morna i dessa församlingar. En annan viktig inkomstkälla var den 

2 Almanackorna finns vid Östergötlands länsmuseum i Linköping. 
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relativt stora åker - den så kallade biskopsåkern - som brukades för 
biskopens räkning av de bönder som bodde på hans två boställen.3 

Dessa lokala aspekter av biskopsämbetet under 1700-talet döljer 
dock biskopens huvuduppgift, som inte främst bestod av att fungera 
som kyrkoherde i två församlingar, utan som var att leda stiftets verk
samhet. Han skulle således fungera som stiftschef, vilket innebar att 
han skulle styra och kontrollera stiftets präster så att de i enlighet med 
rådande förordningar och bestämmelser utförde de uppgifter rörande 
själavård och administration som de var ålagda. Eftersom kyrkan till 
stor del även organiserade utbildningen och sjukvården i stiftet så hade 
biskopen insyn också i dessa verksamheter. 

För att kunna sköta dessa uppgifter använde biskopen tre huvud
sakliga verktyg. För det första domkapitlet, som han ledde. Där 
avgjordes olika stiftsärenden, som till exempel upprättande av förslag 
på kyrkoherdar när vakanser uppstod i församlingarna. För det andra 
så kallade biskopsvisitationer, som innebar att biskopen besökte stif
tets församlingar, skolor och hospital i syfte att kontrollera verksam
heten där. För det tredje användes brevskrivande som ett sätt att ha 
kontakt med stiftets prästerskap. 

Rhyzelius använde alla dessa verktyg för att klara sina biskopsupp
gifter. Till exempel reste han i juni 1750 runt i östra stiftsdelen. På nio 
dagar (mellan den 4 och 13) besökte han flera församlingar, bland 
annat Gryts och Västra Husby socknar. Ett annat exempel är när han i 
februari 1744 gjorde ett besök i Vadstena och inspekterade hospitals
församlingen där. Han manade den ansvarige prästen att sjunga och 
tala så att "thet kan förstås och lända them fattigom til någon tröst och 
upbyggelse". 

När det gäller brevskrivandeverktyget korresponderade Rhyzelius 

3 Andreas Rhyzelius, Berettelse om Biskops-gården uti Linköping (Uppsala 1945), 
s. 42 f. samt till exempel Almanacka 1750,16/12, då Rhyzelius höll sockenstämma i Kärna 
och därefter var på öl hos länsmannen. Det finns otaliga exempel i 1749 och 1750 års 
almanackor på att Rhyzelius reste till och predikade i sina prebendepastorat. 

4 Almanacka 1750, 4-13/6. 
5 Brev från Rhyzelius till Petrus Hörberg i Vadstena den 16 februari 1744. Kungliga 

Vetenskapsakademiens arkiv (KVA), Bergianska avskriftssamlingen vol. 10. För en ana
lys av biskopsvisitationen som maktinstrument se Olle Larsson, Biskopen visiterar. Den 
kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället I6$O—IJ6O (Växjö 1999). 
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mycket flitigt med stiftets prästerskap. Kontakten kunde vara så 
regelbunden som ett brev i veckan. Dessa brev kunde innehålla allt 
från missförhållanden i församlingarna och meddelanden om döds
fall till personliga hälsningar och skvaller från Stockholm. Brevskri
vande användes således både som ett maktutövningsverktyg och som 
ett sätt att sprida och få information om förhållanden i stiftet och i 
landet. 

Biskopens position i stiftet innebar självklart att han hade ett stort 
inflytande över de präster som verkade där och de aktiviteter som 
bedrevs inom stiftet. Detta inflytande måste ha inneburit att biskopen 
var intressant och viktig att ha kontakt med för andra ledande personer 
i regionen, som till exempel lands- och häradshövdingar samt övers
tarna vid Östergötlands indelta regementen. Man kan även antaga att 
lokala godsägare i stiftet hade ett intresse av att ha en god kontakt med 
stiftets biskop, eftersom de ofta önskade påverka prästtillsättningarna i 
sina respektive församlingar. I denna antologi ger Joakim Malmström 
flera exempel på detta fenomen. 

Rhyzelius almanackor och självbiografi ger vid handen att Rhyze-
lius hade relativ tät kontakt med de landshövdingar som tjänstgjorde i 
Östergötlands län under hans tid som biskop. När Rhyzelius var i 
Stockholm under riksdagen 1746/47 korresponderade han flera gånger 
i månaden med landshövdingen baron Christer Henric d'Albedyl.7 

Denne hjälpte bland annat Rhyzelius med att få ersättning för kostna
derna i samband med en reparation av biskopsgården.8 d'Albedyls 
efterträdare i Östergötland, Gustaf Adolf Lagerfelt, hade även han 
kontakt med Rhyzelius. De hade en tämligen nära relation, bland 
annat var Rhyzelius flera gånger hemma hos Lagerfelt och åt middag.9 

Rhyzelius dotter Birgitta gifte sig 1749 med landshövdingens son Otto 
Johan Lagerfelt, vilket innebar att relationen mellan biskopssläkten 

6 Almanackorna är fyllda med noggranna anteckningar om olika brevskrivare. En 
majoritet av dessa är präster i Linköpings stift. 

7 Almanacka 1747. Om man exempelvis ser till månaderna april, maj och juni 1747 kan 
man se att Rhyzelius fick 5 brev från landshövdingen och att han under samma tid 
skickade 3 brev till denne. Rhyzelius hade även under samma tid en relativt tät kontakt 
med häradshövdingen Aurell. 

8 Rhyzelius (1945), s. 36. 
9 Se till exempel Almanacka 1749, 21/5 och Självbiografi, s. 181,188. 
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och landshövdingesläkten på ett både symboliskt och konkret sätt 

cementerades och stärktes. 
Vid sidan av kontakten med dessa civila ämbetsmän hade Rhyzelius 

även relationer med flera officerare i länet. Bland annat var översten 
för Ostgöta kavalleriregemente Adam Horn på gästabud hos Rhyze
lius den 20 februari 1749. Horn å sin sida bjöd Rhyzelius och hans 
familj på festligheter vid ett antal tillfällen.10 Andra officerare som 
Rhyzelius hade kontakt med var generalmajorerna Eberhard Bildstein 
och Carl Anders Sinclair. Bildstein var exempelvis på det gästabud 
som Rhyzelius anordnade i samband med att han installerades som 
biskop 1743.11 

Förutom dessa officerare hade Rhyzelius även kontakt med lokala 
godsägare i länet. Många av dem var förvisso även antingen civila eller 
militära ämbetsmän, men det förekom också godsägare som inte inne
hade någon tjänst. Många av dessa var kvinnor. En flitig korrespon
dent var godsägarinnan på Sonstorp i Hättestads socken, änkan Bir
gitta Greta von Preutz. Hon var även en gästfri värdinna som bjöd 
Rhyzelius på både kost och logi vid ett antal tillfällen när Rhyzelius var 
ute på olika ämbetsresor i stiftet.12 Två andra kvinnliga godsägarinnor 
som skrev relativt flitigt till Rhyzelius var Hedvig Margareta von der 
Pahlen, som ägde Kyleberg i Svanshals socken, och Mariana Buren
sköld, som kontrollerade det stora Burensköldska fideikommisset, där 
bland annat godsen Brokind och Fyllingarum ingick. 

Utifrån dessa exempel på kontakter mellan Rhyzelius och olika 
ledande personer i Östergötland växer det fram en bild av en regional 
elit bestående av kyrkliga, civila och militära ämbetsmän samt lokala 
godsägare, vilka hade ett utbyte med varandra. Biskopen hade en bety
delsefull position i denna väv av relationer. Relationerna måste betrak-

10 Almanacka 1749,19/2 och 20/2, Självbiografi, s. 158,176. 
11 Självbiografi, s. 147,178. Se även Almanacka 1749,2/11 samt 1750,12/3,19/3 och 1/5. 
12 Ett stort antal anteckningar i almanackorna för åren 1747,1749 och 1750 om brev till 

och från fru von Preutz. För ett exempel på att Rhyzelius stannade till vid Sonstorp vid 
olika resor, se Almanacka 1750,17/5. 

13 Om relationen till von der Pahlen se Almanacka 1749, 30/3 och 2/4 samt 1750 18/5. 
Se även Ake Nisbeth, Slott och herresäten i Sverige. Östergötland (Malmö 1971), s. 343. Om 
relationen till fru Burensköld se till exempel Almanacka 1750 där det finns ett stort antal 
anteckningar om brev till och från fru Burensköld. Se även Nisbeth (1971), s. 92, 201. 
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tas som en resurs, vilken biskopen kunde använda i olika sammanhang 
för att främja sina och stiftets intressen. 

Denna resurs var framför allt en följd av biskopens ämbete, det vill 
säga kontakterna var inte primärt kopplade till biskopen som person, 
utan till honom som kyrklig ämbetsman. Godsägarna och landshöv
dingen önskade troligen att upprätta en relation till biskopen just där
för att han var stiftschef med allt vad det innebar med befogenheter 
och inflytande. Dessa band kunde dock utvecklas till mer personliga 
relationer mellan personerna, som till exempel när Rhyzelius dotter 
gifte sig med landshövdingens son. Denna typ av relationer var en av 
fördelarna med att bli biskop och även en förklaring till intresset hos 
fler grupper i samhället än prästerna för vem som skulle bli biskop: den 
regionala eliten ville gärna ha någon som de kunde lita på och sam
arbeta med. De kunde således försöka påverka utnämningsprocessen 
och få någon som de hade tillit till. Biskopsämbetet var följaktligen 
inte enbart en angelägenhet för prästeståndet, utan snarare för hela 
den regionala eliten i länet/stiftet. 

Det finns emellertid ytterligare en dimension av biskopsämbetet 
under frihetstiden, som bidrog till att olika individer och grupper var 
intresserade av vem som innehade biskopsämbetet och som även 
hade betydande konsekvenser för stiftet, nämligen den rikspolitiska 
dimensionen. Biskopen var nämligen självskriven som stiftets ledare 
och främsta representant vid riksdagen, vilket innebar att han hade 
en garanterad plats i prästeståndet. Han fungerade dessutom som 
elektor i prästeståndet, det vill säga han tillsammans med de övriga 
biskoparna och superintendenterna valde prästeståndets ledamöter 
till riksdagens olika utskott och deputationer. Därutöver hade bisko
pen en garanterad plats i riksdagens mäktigaste utskott, det sekreta 
utskottet, där utrikespolitik samt olika finans- och försvarsfrågor av
gjordes.14 

Biskopen var således en mycket mäktig person vid riksdagen. Han 
hade stora möjligheter att påverka den politik som fördes i landet och 
eftersom han hade en garanterad plats vid riksdagen hade han även 

14 Gunnar Bomgren, Sekreta utskottet 1723-1756. En råttshistorisk undersökning 
(Malmö 1928), s. 44. 
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stora möjligheter, så länge han höll sig frisk, att ha inflytande över 
politiken under lång tid. 

Biskopens position i det rikspolitiska livet måste ha inneburit att 
det blev av central betydelse för de politiska grupperingarna under 
frihetstiden, vanligen kallade hattar och mössor, att etablera relatio
ner till biskoparna om de önskade få en majoritet i prästeståndet och 
i det viktiga sekreta utskottet. I det sammanhanget måste det ha 
varit av synnerlig vikt för grupperingarna att försöka påverka bis
kopsutnämningarna så att den "rätta" kandidaten fick biskopsstolen: 
en kandidat som var en anhängare till grupperingen. Om en sådan 
strategi lyckades hade man en säker röst i både prästeståndet och det 
sekreta utskottet under flera riksdagar. Denna aspekt ger ytterligare 
en förklaring till varför intresset var så stort när Rhyzelius blev vald 
biskop 1743. 

Att ledande företrädare för de politiska grupperingarna hade kon
takt med biskoparna kan man se i Rhyzelius almanackor. Här kan 
man även se att de regionala kontakterna säkerligen också kunde 
spela en viktig roll för det rikspolitiska förhållandena. Till exempel 
var Adam Horn, som var överste vid Ostgöta kavalleriregemente och 
som umgicks en del med Rhyzelius, son till kanslipresidenten Arvid 
Horn och senare även själv aktiv politiker; han utnämndes till riks
råd 1761.15 Andra ledande adliga politiker som korresponderade med 
Rhyzelius var Mattias Alexander von Ungern-Sternberg, som var 
lantmarskalk vid riksdagarna 1742/43 och 1746/47.16 Även generalen 
och landshövdingen Georg Bogislaus Stäel von Holstein, som var en 
känd mössvärvare och penningutdelare, hade brevkontakt med 
Rhyzelius.17 

Det var emellertid inte bara ledande adliga mössor som hade kon
takt med Rhyzelius. Även ledande hattar som till exempel riksråden 

15 Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlorbå 3 (Stockholm 
1927), s. 669. 

16 Almanacka 1749,31/1 och 23/2 samt 1750, 27/6 och 4/8. Rhyzelius besökte även von 
Ungern-Sternberg i Stockholm under riksdagen, se Almanackan 1747,17/8, 8/9, 6/n och 
23/11. 

17 Almanacka 1749, 6/8, 27/12 och 29/12 samt 1750,17/n. Om Stäel von Holsteins akti
viteter se Ingemar Carlsson Parti -partiväsen -partipolitiker 1731-43. Kring uppkomsten 
av våra första politiska partier (Stockholm 1981), s. 183. 
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Porträttet föreställer Andreas Rhyzelius och är målat av Johan Stålbom, som var 
bosatt i Östergötland, där han bland annat försörjde sig som porträtt- och kyrko
målare. Det är okänt närporträttet är målat, men det år troligen gjort någon gång 
under Rhyzelius tid som biskop i Linköping (1743-1761). Skägget, klädseln och 
bibeln markerar tydligt stånds- och yrkestillhörighet samt den lärdom som så starkt 
förknippades med prästerna under perioden. Svenska porträttarkivet. Foto: 
Statens konstmuseer. 
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Johan Gyllenborg, Claes Ekeblad d.y. och Nils Palmstierna korre
sponderade med Linköpingsbiskopen.18 

Detta menar jag visar att de ledande adliga politikerna var mycket 
intresserade av en relation till Rhyzelius. Båda grupperingarna för
sökte således få med honom på sin sida, eller åtminstone förmå honom 
att vara välvilligt inställd till dem. Detta tyder på att Rhyzelius hade en 
relativt självständig roll i det politiska livet i och med att han inte var 
ensidigt bunden till en eller två ledare av endera politiska gruppering
en. Detta gav honom säkerligen ett visst handlingsutrymme att aktivt 
vara med och forma den politik som fördes i landet. 

Sociala nätverk - ett sätt att förstå makt 
Det fanns följaktligen en rad skäl till att biskopsämbetet var eftertrak
tat för en ambitiös präst samt varför det fanns ett intresse bland den 
övriga politiska eliten för vem som fick biskopsstolen. Detta förklarar 
emellertid inte hur Rhyzelius kunde bli biskop - hur han kunde vinna 
över sin närmaste konkurrent Jacob Benzelius. Ett sätt att försöka 
besvara denna fråga är att analysera Rhyzelius sociala nätverk. Detta 
ger nämligen en inblick i de informella relationer som Rhyzelius 
kunde använda för att mobilisera stöd för sin kandidatur som biskop i 
Linköping. En social nätverksanalys kan även visa hur Rhyzelius 
använde detta nätverk i andra viktiga frågor, både inom stiftet och vid 
riksdagen i Stockholm. 

Vad är då ett socialt nätverk? Nätverk baseras på personliga relatio
ner, där de deltagande individerna har ömsesidiga och informella band 
med varandra. En viktig förutsättning för dessa relationers upprätthål
lande är existensen av tillit mellan deltagarna. Nätverksrelationer är 
vidare i regel av långsiktig karaktär, där kontinuiteten är av större vikt 

18 När det gäller Johan Gyllenborg se Almanacka 1749, 29/1, 20/8 och 18/10. Rhyze
lius var även hos Gyllenborg i samband med riksdagen 1746/1747, se Almanacka 1747, 
20/6, 25/11 och 8/12. När det gäller Claes Ekeblad d.y. se Almanacka 1749, 26/2, 13/9, 
30/9,18/10 samt 1750,14/4. Angående Nils Palmstierna se Almanacka 1749, 29/10, 9/11, 
II/II samt 1750,18/9. Rhyzelius korresponderade även livligt med Palmstiernas mor, von 
Preutz som jag har visat ovan. Om Gyllenborgs, Ekeblads och Palmstiernas hatt
tillhörighet se Carlsson (1981), s. 197, 204, 216 f. 
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än kortsiktiga utbytesrelationer.19 Enligt min mening finns det tre 
olika typer av band inom ett nätverk, nämligen släktskap, vänskap och 
patron-klientrelationer. Dessa är något olika till sin karaktär, men alla 
präglas av ömsesidighet och tillit. 

Släktskapsrelationen är den mest formaliserade inom nätverket och 
bygger på blodsband mellan personerna. Dessa band skapar en in
bördes lojalitet och sammanhållning som grundas på en symbolisk-
ideologisk betoning på en kollektiv identitet och gemensamma mate
riella resurser som används för släktens överlevnad och reproduktion.20 

Vänskapsrelationer är informella och baseras på en ömsesidig för
trolighet och emotionella skyldigheter. Gemenskapen grundas på den 
relativa jämlikheten mellan deltagarna i relationen och på det faktum 
att relationen är frivillig samt att vänner oftast har gemensamma atti
tyder, intressen och värderingar.21 

En patron-klientrelation slutligen är en vertikal relation där patro
nen är överordnad klienten. Interaktionen som denna relation är base
rad på karakteriseras av ett utbyte av resurser: ekonomiska, sociala och 
politiska på den ena sidan och löften om solidaritet och lojalitet på den 
andra sidan. Detta utbyte är baserat på personliga skyldigheter. Rela
tionen är således inte grundad på ett formellt kontrakt, utan på infor
mella överenskommelser. 

Sociala nätverk handlar således inte enbart om personliga relatio
ner, utan även om utbyte av olika typer av resurser mellan deltagarna. 
Till exempel kan materiella ting, information, hjälp och stöd bytas 
inom nätverket. Bytet behöver inte ske med samma typ av resurser, 
utan information till exempel kan bytas mot hjälp och stöd. Det är 

19 Se till exempel Niklas Stenlås, "Det sociala nätverkets logik eller vad händer i soci
ala nätverk?", i Peter Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelsson (red.), Nätverk i 
historisk forskning — metafor, metod eller teori? (Växjö 1999), s. 18 ff. Se även Ylva Hassel
berg, Leos Muller & Niklas Stenlås, History from a network perspective. Three examples 
from Swedish early modern and modern history (Borlänge 1997), s. 3 f. 

20 Shmuel Noah Eisenstadt & Luis Roniger, Patrons, clients andfriends. Interpersonal 
relations and the structure of trust in society (Cambridge 1984), s. 33. Se även Hans Medick 
& David Sabean, Interest and emotion. Essays on the study offamily and kinship (Cam
bridge 1984), s. 16 f. 

21 Eisenstadt & Roniger (1984), s. 2. Se även Roy Porter & Sylvana Tomaselli (red.), 
The dialectics offriendship (London 1989), s. 3 ff. 

22 Eisenstadt & Roniger (1984), s. 48. 
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detta som gör att ett elitnätverk blir någonting mer än enskilda indivi
der på höga poster. Samverkan och utbyte ökar deras inflytande. 
Grunden för utbytet är att medlemmarna har tillit till varandra och att 
relationerna är reciproka. Det utvecklas således ett ömsesidigt beroen
de mellan nätverksdeltagarna där lojaliteter skapas och stärks.23 

Andreas Rhyzelius nätverk - en översikt 

Hur såg då Andreas Rhyzelius nätverk ut och hur kunde det användas 
av honom vid olika tillfällen, exempelvis vid ett biskopsval? Nedan 
presenteras en grafisk översikt över hans nätverk. Som denna visar 
hade Rhyzelius mångfaldiga band med ett stort antal personer på olika 
nivåer i samhället. 

Grunden till hans nätverk lades med hjälp av utbildning. Detta var 
en viktig resurs inom prästeståndet och en förutsättning för att över
huvudtaget få tillträde till prästbanan. Goda kunskaper värderades 
således högt - det var en viktig del av en prästs identitet. Följaktligen 
hade Rhyzelius en gedigen utbildning. Kunskaperna hade inhämtats i 
både Skara och Uppsala. 

Efter avslutad utbildning började Rhyzelius tjänstgöra som präst i 
Stockholm, varefter han utnämndes till kunglig hov- och drabant
predikant. Detta gav honom en viktig position vid hovet i Stockholm 
och även vid fältkansliet, framför allt efter det att han blivit utnämnd 
till preses vid hovfältskonsistoriet och till Karl XII:s biktfader 1717. 
Rhyzelius fortsatte som hovpredikant i Stockholm efter det att kungen 
stupat. Han hade följaktligen ett fortsatt stöd vid hovet - ett viktigt 
stöd, eftersom regenten hade ett stort inflytande över till exempel 
utnämningar. 

Detta stöd använde Rhyzelius redan 1720, då domprosttjänsten i 
Linköping blev ledig. Rhyzelius fick ett löfte från drottningen om att 
han skulle få tjänsten. Han fick också följdriktigt fullmakt på nämnda 
tjänst. Som en del av utnämningen förväntades det att Rhyzelius 
skulle gifta sig med företrädarens dotter, Catharina Ihre. Så skedde 

23 Om utbyte inom nätverk se Hasselberg, Muller & Stenlås (1997), s. 4 ff. Se även 
Stenlås (1999), s. 18 ff., 26. 
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Adel 
Eric von Roland 
Carl Anders Sinclair 
Jonas Wulfwenstierna 
Gustaf Boneausköld 
Fredrik Rydingsvärd 
Gustaf Adolf Lagerfelt 

Biskopar 
Jöns Steuchius 
Daniel Juslenius 
Eric Alstrin 
Andreas Kalsenius 
Nils Barchius 

\ / 
Andreas Rhyzelius 

Kyrkoherdar 
David Evensson 
Petrus Hörberg 
Nils Stenhammar 
Andreas Duraeus 

Översikt över Andreas Rhyzelius nätverk. 

också - de gifte sig den 15 januari 1721, samma dag som Rhyzelius 
installerades som domprost i Linköping, vilket visar att de båda hän
delserna var intimt kopplade till varandra.24 Bland prästerskapet var 
detta system, kallat konservering, mycket vanligt. Syftet var att före
trädarens familj skulle ha en säkrad försörjning även efter familjeöver
huvudets frånfälle. Det var även ett sätt för efterträdaren att snabbt 
etablera sig i det lokala samhället i och med att flera av företrädarens 
relationer kunde upprätthållas - den nya prästens gemål var en garant 
för detta. 

Tjänsten och giftermålet innebar att Rhyzelius dels etablerade sig i 
Östergötland, dels fick tillgång till ett stort och mäktigt nätverk, näm
ligen det Steuchiska nätverket. Överhuvud för denna släkt var ärkebis-

24 Om Rhyzelius utbildning och tidiga karriär se bland annat Johan Westerlund 8c 
Johan Axel Setterdahl, Linköpings stifts herdaminne bd 1 (Linköping 1919), s. 89 f. Se 
även Självbiografi, både Rhyzelius egen beskrivning och Josef Helanders förord. 
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köpen Mattias Steuchius, som var Catharina Ihres morfar. Följande 

uppställning ger en överblick över släkten.25 

Mattias Steuchius, ärkebiskop 
gift med Anna Tersera 

Barn 
Jöns Steuchius, ärkebiskop, gift med Elisabeth Spegel 

Elisabeth Steuchia, gift med Petrus Asp, superintendent i Härnösand 

Brita Steuchia, gift med Thomas Ihre, domprost i Linköping 

Mattias Steuchius, protokollsekreterare 

Anna Steuchia, gift med Jonas Wulfwenstierna, kammarråd 

Elof Steuchius, professor i matematik vid Uppsala universitet 

Maria Steuchia, gift med Nils Barchius, biskop i Västerås 

Margareta Steuchia, gift med Johan Hermansson, professor i Uppsala 

Översikten visar att släkten var stor och att flera av dess medlemmar 
hade viktiga positioner inom prästeståndet och vid universitetet. Här 
fanns två ärkebiskopar, en biskop, en superintendent, två professorer 
samt ett kammarråd. 

Rhyzelius almanackor och självbiografi visar att han hade tät kon
takt med flera av dessa personer. Med Jöns Steuchius korresponderade 
han mycket flitigt under 1730. Steuchius besökte även Rhyzelius under 
samma år. Följaktligen kallar Rhyzelius sin hustrus morbror för en 
vän.26 Även biskopen Barchius var en flitig korrespondent 1730. Rhy
zelius umgicks även med familjen, som till exempel när Barchius, hans 
fru och döttrar tillsammans med Rhyzelius reste till Medevi för att 
dricka brunn under sommaren 1729.27 En annan flitig korrespondent 

25 Uppgifterna hämtade från Elgenstierna bd 7 (1932), s. 603 £ 

26 Se Självbiografi, s. 120. Se även Almanacka 1730,15/2,21/2,23/2,2/3,14/3,23/3,18/4, 

20/4, 2/5,10/5, 27/5,31/5,15/6,1/7, 8/8,15/8 och 16/8. 

27 Självbiografi, s. 117. Almanacka 1730,1/2, 20/2, 22/2,11/4,17/4,10/5,13/5,18/5, 5/6, 

8/6, 9/6,19/6, 23/6, 29/6,11/7,13/7,18/7, 29/7, 7/8,19/8, 4/9 och 30/9. 

96 



som hade en mycket nära relation med Rhyzelius var Jonas Wulfwen-
stierna. De korresponderade och Rhyzelius bodde även hemma hos 
honom i samband med riksdagarna 1742/43 och 1746/47. 

Kopplade till släkten var även flera viktiga personer som Rhyzelius 
hade relationer med, däribland två biskopar: Eric Alstrin och Andreas 
Kalsenius. Eric Alstrin var gift med Petrus Asps och Elisabeth Steu-
chias dotter Margaretha, medan Kalsenius var halvbror till biskopen 
Nils Barchius (de hade samma moder, Anna Rudbeckius). Rhyzelius 
hade träffat båda dessa under sin studietid i Uppsala: han hade varit 
informator åt Kalsenius och Eric Alstrins yngre bröder Lars och 
Carl. Relationen mellan släkten Alstrin och Rhyzelius fortsatte sena
re, i synnerhet kontakten med den äldre brodern Eric. När de båda var 
biskopar umgicks de till exempel vid riksdagen 1746/47. Rhyzelius 
skrev bland annat till kungen och rekommenderade att Alstrin skulle 
bli ärkebiskop efter Jacob Benzelius, som avlidit vid riksdagen i juni 
1747. Kontakten fortsatte sedan efter riksdagen. 

Även relationen med Andreas Kalsenius fortsatte. De utvecklade 
under tiden en relativt nära vänskap, vilket bland annat visar sig i Rhy
zelius almanackor. Kalsenius är den biskop som Rhyzelius korrespon
derade livligast med under 1740-talet.31 

Vid sidan av den stora Steuchiussläkten hade Rhyzelius kontakt 
med Daniel Juslenius, som först var biskop i Borgå stift, men som 
under kriget mot Ryssland 1741-43 flydde till Sverige och blev biskop 
i Skara stift 1744. De korresponderade med varandra och Rhyzelius 
benämner följaktligen Juslenius som en god vän och broder.32 

Rhyzelius hade även en relativt nära kontakt med statssekreteraren 

28 Självbiografi, s. 142, 152. Se även Almanacka 1730, 15/4, 12/8 och 30/9, 1749, 12/1, 
10/4,12/11, 20/11,10/12 samt 1750,1/2, 20/2 och 11/3. 

29 Självbiografi, s. 37, 42. 
30 Almanacka 1747, 26/6 och 21/10,1749,18/1, 5/10 och 7/10 samt 1750, 27/12, Självbio

grafi, s. 154 f. 
31 Almanacka 1747,7/1,15/7, 20/7, 27/8, 2/9,16/9,18/9, 23/9,24/9,12/10, 21/10,5/11 och 

3/12,1749,12/2 och 31/3 samt 1750,15/2 och 19/5. Se även Självbiografi, s. 157,173. 
32 Almanacka 1747, 29/4 samt 1749, 17/4. Se även Almanacka 1750, 23/1, 18/8, 25/8, 

13/10 och 25/12. Se även Självbiografi, s. 174 och ett antal brev i Skara stiftsbibliotek, Knö-
siska samlingen volym 3. För en allmän analys av Juslenius liv se Olof Mustelins artikel i 
Svenskt biografiskt lexikon bd 20, s. 488 ff. 
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vid inrikescivilexpeditionen Gustaf Boneausköld.33 

Den hitintills presenterade delen av Rhyzelius nätverk har varit 
relativt tätt knutet till ett antal ledande präster i landet och några 
ämbetsmän i Stockholm. Den andra delen av nätverket är mer tydligt 
kopplat till Östergötland. Här fanns dels ämbetsmän och godsägare, 
dels präster inom Linköpings stift som alla hade en personlig och 
ömsesidig relation till Rhyzelius. Det går emellertid inte att här disku
tera alla dessa personer, utan endast några exempel kommer att lyftas 
fram för att visa hur relationerna kunde se ut. 

Man kan tydligt se att Rhyzelius medvetet hade en ambition att 
etablera sig i Östergötland som en del av den regionala eliten. För det 
första deltog han aktivt på jordmarknaden i länet: han köpte ett stort 
antal gårdar och hemman. Bland annat ägde han ett säteri, 12 frälse
gårdar, 7 kronorusthåll och 2 kvarnar.34 

För det andra gifte sig hans två döttrar med adelsmän i länet. Bir
gitta gifte sig med friherren Otto Johan Lagerfelt, som var officer vid 
Östergötlands kavalleriregemente och son till landshövdingen i 
Östergötlands län Gustaf Adolf Lagerfelt. Släkten Lagerfelt ägde 
gods i länet, bland annat Lagerlunda som hade varit i släktens ägo 
sedan 1600-talet. Rhyzelius hade kontakt med släkten även innan 
dottern gifte sig med en av dess medlemmar. Bland annat umgicks 
Rhyzelius med Gustaf Adolf Lagerfelt i Stockholm under riksdagen 
1747 och korresponderade med både honom och sonen Otto Johan. 
Giftermålet var således ett stärkande av en redan etablerad relation. 

Rhyzelius andra dotter Maria gifte sig med officeren Fredrik 
Rydingsvärd, som tjänstgjorde vid livregementet till häst och som 
ägde godset Breviksnäs i Östergötland. Även mellan Rhyzelius och 
Rydingsvärd försiggick en flitig korrespondens. 

33 Almanacka 1747, 31/12 samt 1749,12/1, 22/1,10/5, 25/5 och 11/6. Se även Almanacka 
1750,14/4. Rhyzelius var även på besök hos Boneausköld den 20/12 1747 - se Almanacka 
I747-

34 Westerlund & Setterdahl bd 1 (1919), s. 102. 
35 Rhyzelius var på besök hos Lagerfelt den 8/1, 31/8,16/10 och 12/11, se Almanacka 

1747. En omfattande korrespondens, se Almanacka 1749, till exempel 1/1, 8/1, 28/1 och 
9/2. Om Lagerlunda se Nisbeth (1971), s. 358 ff. 

36 Se till exempel de första månaderna under 1749: Almanacka 1749,4/1,5/1,18/1, 26/1, 
30/1, 31/1, 7/2 och 6/4. Om Breviksnäs se Nisbeth (1971), s. 86. 
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Utöver dessa släktrelationer hade Rhyzelius kontakt även med 
andra adelsmän i Östergötland. En var Eric von Roland, som Rhyze
lius kallar sin "lärde, widabereste och altid glade wän". Han hade 
tjänstgjort som kansliråd, men tog relativt tidigt avsked och levde på 
sitt gods Thordfors i Rhyzelius prebendeförsamling Kärna. Eftersom 
Rhyzelius ofta besökte Kärna kunde de träffas ganska ofta. De korre
sponderade även relativt flitigt. En annan adelsman som Rhyzelius 
hade kontakt med var översten, senare även generalmajoren, vid Ost
göta infanteriregemente, Carl Anders Sinclair, som Rhyzelius beskri
ver som en "hederlig herre, min synnerlige wän".38 

Detta visar att det i 1700-talets Sverige fanns ståndsöverskridande 
nätverk, där till exempel en adelsman kunde umgås och ha en ömse
sidig relation med en präst. Utbyte och kontakt skapade således tillit 
och i förlängningen bidrog detta troligen till att skapa en viss 
sammanhållning inom den regionala eliten - en känsla hos del
tagarna av att tillhöra en gemenskap, där man delade vissa värdering
ar och intressen. 

En annan viktig del av Rhyzelius nätverk i Östergötland var de 
präster som tjänstgjorde i Linköpings stift. Dessa hade en underord
nad position i den prästerliga hierarkin, men Rhyzelius utvecklade 
ändå en personlig relation till flera av dem. Bland annat med kyrko
herden i Norrköping David Evensson, som tillträtt sin befattning 
1735. Rhyzelius kallar honom sin vän, och menar att han är en "lärd, 
redelig och behagelig man". Vid Evenssons begravning 1750, där 
Rhyzelius höll likpredikan, gick han ännu längre och sade följande 
om Evensson: "Tu hafwer warit mig mycket kiär; och tin kiärlek war 
mig närmer, än qwinnokiärlek."40 Korrespondensen dem emellan var 
mycket livlig.41 

En annan präst i stiftet som korresponderade med Rhyzelius var 
kyrkoherden i Vadstena, Petrus Hörberg. Rhyzelius besökte även 

37 Självbiografi, s. 179. Se Almanacka 1747, 15/1 och 16/5. Se även Almanacka 1749, 
16/1, 2/10,16/10, 22/10 och 23/10. 

38 Självbiografi, s. 178. Se även Almanacka 1749, 2/11 samt 1750,12/3. 
39 Självbiografi, s. 160. 
40 Likpredikan över David Evensson hållen av Andreas Rhyzelius 1750, s. 5 f. 
41 Se till exempel Almanacka 1747, där ett stort antal anteckningar finns om brev från 

och till Evensson. Om Evensson se även Westerlund & Setterdahl bd 3 (1919), s. 107 ff. 
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Hörberg vid flera tillfällen i Vadstena, ibland även tillsammans med 
sin familj. Ytterligare två präster som hade täta kontakter med Rhy-
zelius var kyrkoherden i Ekebyborna pastorat Nils Stenhammar och 
kyrkoherden i Ljungs socken Andreas Duraeus. Även dessa två korre
sponderade mycket flitigt med Rhyzelius. Stenhammars son Adolph 
fungerade även som informator åt Rhyzelius yngste son Johannes. De 
båda ynglingarna studerade i Uppsala under ledning av Rhyzelius svå
ger, professor skytteanus Johan Ihre.44 

Jag menar att kartläggningen av detta nätverk visar att Rhyzelius 
hade ett stort antal personer att tillgå när han skulle agera på olika are
nor; han kunde via informella kanaler och med hjälp av tillitsbaserade 
ömsesidighetsrelationer samarbeta med dessa. Samarbetet innebar att 
man koordinerade de resurser man hade att tillgå och att man därmed 
blev starkare än om varje person agerade på egen hand. Frågan vem 
som var medlem i nätverket var av central betydelse för vilka möjlig
heter nätverket hade att lyckas i sina aktiviteter, eftersom man var 
beroende av de resurser personerna hade att tillgå. 

Nätverket i funktion - ett exempel 

Frågan är nu hur Rhyzelius använde sina nätverksresurser i olika 
sammanhang. Här finns tyvärr inte utrymme att fullt ut analysera 
nätverkets ageranden i olika frågor. Jag ska därför koncentrera mig 
på en händelse: Rhyzelius utnämning till biskop i Linköping. Denna 
händelse är mycket passande, eftersom den visar på betydelsen av att 
ha tillgång till ett nätverk som kunde agera på olika arenor. En 
biskopsutnämning skedde nämligen i två steg: först röstade stiftets 
prästerskap om vem de tyckte skulle bli stiftets överhuvud och främ
sta representant. Namnen på de tre kandidater som fick flest röster 
skickades sedan till Kungl. Maj:t som i sittande råd slutgiltigt utsåg 
vem som skulle bli biskop. Rådet hade full frihet att välja bland de 

42 Se Almanacka 1747,1749 och 1750. Se även brev från Rhyzelius till Hörberg. KVA. 
Om Hörberg se Westerlund & Setterdahl bd 2 (1919), s. 396 f. 

43 Almanacka 1747,1749 och 1750 — ett stort antal anteckningar. Om Stenhammar se 
Westerlund & Setterdahl bd 2 (1919), s. 290 f. Om Duraeus se ibid., s. 169 f. 

44 Självbiografi, s. 159,162. Se även Almanacka 1750,1/2,11/2,3/3, 27/5,30/5 och 22/6. 
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tre namn som stiftet skickat in. Detta betydde att det inte räckte att 
ha en stark ställning i stiftet - att ha stöd från stiftets präster - utan 
det gällde även att ha stöd i Stockholm bland rikets högsta ämbets-

.. 45 man. 
Nyheten den 20 september 1742 om att biskopen i Linköpings stift, 

Eric Benzelius, hade blivit utnämnd till ärkebiskop ledde omedelbart 
till en insikt hos alla intresserade parter att det därmed snart skulle 
hållas ett biskopsval i stiftet för att välja en ny stiftschef. Ett sådant val 
skedde inte var dag. Det gällde för de personer som var intresserade av 
att få tjänsten att deklarera detta och söka stöd; det gällde för dem att 
mobilisera sina nätverk. Rhyzelius var en av de intresserade parterna. 
Bröderna Benzelius var också väldigt intresserade: de önskade att 
Jacob Benzelius skulle få tjänsten. 

I ett första steg fokuserade sig parterna på Östergötland och präs
terna där. Rhyzelius hade här ett problem, nämligen att han befann sig 
vid riksdagen i Stockholm och därför inte själv kunde närvara i stiftet 
och personligen träffa de röstande prästerna. Detta gjorde honom oro
lig; framför allt var han mycket misstänksam mot vad bröderna Benze
lius hade i kikaren. Denna oro tilltog när Eric Benzelius reste från 
riksdagen till Linköping under julferierna. Han misstänkte att Benze
lius skulle träffa ett stort antal präster för att påverka dem inför valet 
och samtidigt misskreditera honom. Själv tvingades Rhyzelius vara 
kvar i Stockholm och deltaga i sekreta utskottets möten; man sam
manträdde till och med på julafton. 

Rhyzelius motvapen mot detta var att använda brevskrivande, att 
skriva till nätverksmedlemmarna i stiftet. Han betonade där sitt 
mångåriga slit som riksdagsman och sitt gedigna arbete som dom
prost. Han framhävde således främst sina meriter och sin kunskap 
samt sitt idoga arbete. Han framhöll också att stiftets prästerskap skul-

45 Om biskopsval under frihetstiden se Sven Kjöllerström, Biskopstillsättningar i Sve
rige 1531-1951 (Lund 1952), framför allt s. 162 f. 

46 Rhyzelius till Hörberg den 15 oktober 1742. KVA. Rhyzelius pratar om att Eric 
Benzelius oförmärkt sonderat möjligheterna att någon från Benzelius släkt kunde efter
träda honom som stiftschef. 

47 Självbiografi, s. 138. Se även brev från Rhyzelius till Hörberg den 7 januari 1743. 
KVA. 
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le välja fritt och inte följa någon annans "pekesticka", vilket implicit 
syftar på Benzelius övertalningsförsök. 

Syftet med detta var flerfaldigt: för det första att övertyga sina vän
ner och gynnare i stiftet att han var en bra kandidat, för det andra att 
de skulle vidarebefordra detta inom nätverket och bland resten av 
prästerna i stiftet, det vill säga han var beroende av att nätverkets med
lemmar talade för honom. För det tredje att motverka eventuella, uti
från Rhyzelius perspektiv, osanningar om honom. Det var följaktligen 
framför allt hjälp och stöd han behövde i detta skede och nätverket var 
ett viktigt sätt att mobilisera detta. 

Vid biskopsvalet i början av 1743 visade det sig att Rhyzelius hade ett 
starkt stöd i stiftet: han fick 251 röster, vilket var flest av alla. De två 
andra som kom med på listan som skickades till rådet var biskopen i 
Abo, Jonas Fahlenius, och biskopen i Göteborg, Jacob Benzelius.49 

Mobiliseringen inom nätverket hade således fungerat väl och Benze
lius försök att påverka valet hade delvis misslyckats. 

Nu flyttades emellertid fokus till Stockholm och rådet. Nu gällde 
det att försöka påverka de ledande adelsmännen i riket. Och nu hade 
Rhyzelius en fördel: han hade varit i Stockholm under hela riksdagen 
1742/43 och hade därmed kunnat besöka och uppvakta viktiga personer 
i sammanhanget, såsom riksråd och Kungl. Maj:t, och med dessa tala 
för sin sak. Inom nätverket fanns personer som till exempel Gustaf 
Boneausköld och Jonas Wulfwenstierna, som hade goda relationer 
inom statsapparaten. De kunde både tala för Rhyzelius samt bistå 
honom med information om sinnesstämningar bland beslutsfattarna 
samt kunskap om vem han skulle besöka. I synnerhet Boneausköld, 
som var statssekreterare vid kansliets inrikesexpedition, hade en nära 
relation till kungen.50 

Här kunde även de politiska grupperingarna gripa in. Eftersom 

48 Rhyzelius till Hörberg den 7 januari 1743. KVA. Rhyzelius använder följande 
uttryck för att visa Hörberg att han ska vidarebefordra hälsningar till övriga inom nät
verket: "Slutligen recommenderas min kiärliga helsning til then k. Fru Probstinnan, 
samt wid tilfelle hos wenner och gynnare, serdeles wåra wärda Embetsbröder". 

49 Självbiografi, s. 138. 
50 Boneausköld var involverad, enär han fick 1800 daler när Rhyzelius mottog full

makten. Se Självbiografi, s. 139. Om Boneausköld se Erik Naumanns artikel i Svenskt 
biografiskt lexikon bd 5, s. 420 ff. 

I02 



nätverket kring Rhyzelius stödde mössorna vid riksdagen,51 kunde 
även ledande mössadelsmän som till exempel lantmarskalken Mattias 
von Ungern-Sternberg och Georg Bogislaus Stäel von Holstein bidra 
med stöd. Mössorna var starka vid riksdagen och hade därför inflytan
de. Likväl var Rhyzelius orolig för framför allt Jacob Benzelius mobili
seringsaktiviteter: han var nämligen mycket aktiv, enligt Rhyzelius.52 

Dessa aktiviteter misslyckades dock, i och med att riksrådet enhälligt 
valde Rhyzelius till biskop den 20 april 1743. 

Rhyzelius hade vunnit kampen om den åtråvärda tjänsten som bis
kop i Linköpings stift. Jag menar att Rhyzelius nätverk är en av de 
viktigaste orsakerna till att Rhyzelius valdes till biskop. Stöd och 
hjälp mobiliserades och viktig information spreds inom nätverket. 
Han hade knappast blivit vald på egen hand utan någon som talade 
för honom. Han var därför mån om att tacka alla efter utnämning
en.54 Rhyzelius fortsatta korrespondens är också en markering om att 
han önskade att vidmakthålla relationerna trots att han ändrat sin 
position i samhället. Han struntar därmed inte i sina anhängare och 
gynnare, utan han önskar att nätverket ska bestå. Nätverk uppvisar 
således kontinuitet, trots att de personer som ingår däri förändrar 
sina positioner. 

Biskopens mångsidiga nätverk 

Sammanfattningsvis agerade en biskop under 1700-talet på två huvud
sakliga arenor: en regional arena där han utövade sitt ämbete och en 
rikspolitisk arena där han hade en ledande ställning vid riksdagen. 
Dessa påverkade varandra i och med att både de ämbetsbefogenheter 
som var knutna till biskopen och det inflytande han hade över stiftet 
gjorde honom intressant för lokala godsägare, civila och militära 
ämbetsmän samt andra delar av den politiska eliten som ville påverka 
biskopens verksamhet i stiftet samt hans agerande vid riksdagen. Bis-

51 Se till exempel Björn Ryman, Eric Benzelius d.y. En frihetstidapolitiker (Stockholm 
1978), s. 170. 

52 Självbiografi, s. 138. Se även brev från Rhyzelius till Hörberg den 17 maj 1743. KVA. 
53 Riksrådets protokoll i inrikes civila ärenden den 20 april 1743. Riksarkivet. 
54 Se till exempel brev från Rhyzelius till Hörberg den 17 maj 1743. KVA. 
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köpen kunde även använda dessa relationer vid myndighetsutövning 
och vid främjandet av sina intressen. 

Biskopen hade även kontakt med andra biskopar och andra ledande 
präster i landet samt adelsmän som tjänstgjorde inom den centrala för
valtningen. Allt detta tillsammans betydde att biskopen i och med sitt 
kontaktnät hade betydande resurser att tillgå, som i sin tur innebar att 
biskopen hade inflytande och makt i samhället. 

Dessa relationer kunde utvecklas till ömsesidiga och personliga 
band, där utbyte av olika resurser kunde ske samt en viss gemensam 
identitet främjas. Detta nätverk kunde användas för att mobilisera 
stöd och koordinera aktiviteter samt mottaga och sprida information. 
För Andreas Rhyzelius var hans sociala nätverk av stor betydelse för 
hans handlande och för hans förmåga att kunna utöva inflytande. 
Nätverket hjälpte honom bland annat att bli biskop i Linköping. 
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