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Inledning 
 

 

Den svenska staten ansåg under 1700-talet att det rådde en form av lyxkonsumtion i det 

rådande samhället, befolkningen konsumerade lyxvaror på löpande band och man upprättade 

med tiden överflödsförordningar. Det var statliga förordningar som ville hindra vad man från 

statens sida såg som överflödig konsumtion och dess syfte var att befolkningen skulle 

investera på ett klokare sätt.
 1

 Effekterna av dessa förbud var mest negativa och avstängningen 

av importen av vissa varor ledde till varubrist och smuggling. Svenska varor kom att tränga 

bort de utländska när det handlade om exempelvis klädestillverkning eftersom man nu hade 

en möjlighet att tillverka dessa produkter själv. Andra varor såsom porslin eller tobak stod sig 

inte i konkurrensen av den enkla anledningen att man inte hade de resurser som krävdes för 

att skapa dessa och kunde därmed inte mäta sig med de utländska varorna.
2
  

Under 1700-talet pågick en agrar revolution, detta innebar att jordbruket fick sig 

ett uppsving i större delen av Europa och även i Sverige. Den enskilde individen hade genom 

den förändrade ekonomin plötsligt nya möjligheter och på sikt fick detta ökande överskott 

omfattande följder. Ökade inkomster genom handeln av spannmål och andra agrarprodukter 

gjorde att marknadsekonomin utvidgades och man hade möjligheten att spendera sina pengar 

på andra sätt.
3
 Genom importen av utländska varor kunde den svenska befolkningen köpa 

siden, te, socker och kaffe. Den svenska staten införde under 1700-talet överflödsförordningar 

för 58 lyxvaror. Några innebar direkta förbud, som gällde hela befolkningen, medan andra 

förbud endast gällde för de rika, de fick nämligen betala avgifter eftersom de hade mer pengar 

än den övriga befolkningen. Det gjordes ständigt nya försök att förbjuda kaffet och detta kan 

tolkas som att själva förbudet troligen inte gällde särskilt långa perioder. 
4
 Utifrån en 

merkantilistisk syn innebar denna lyxkonsumtion att pengar försvann ut ur landet. Denna 

politiska åskådning kan beskrivas som handelskapitalism, man såg utrikeshandel och inhemsk 

förädlingsindustri som några av de viktigaste delarna i ett lands ekonomiska utveckling och 

detta synsätt innebar också att staten hade i uppgift att på bästa sätt gynna detta. 
5
 För att 

                                                 
1
 Muller Leos, Rydèn Göran, Weiss Holger: Global historia från periferin. Norden 1600-1850 Lund: 

Studentlitteratur 2010 s. 127 
2
 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia. Stockholm: Norstedts 2010 S. 232 

3
 Magnusson, 2010 s. 194-195  

4
 Muller Leos, Rydèn Göran, Weiss Holger: Global historia från periferin. Norden 1600-1850 Lund: 

Studentlitteratur 2010 s.127-128  
5
Lars Magnusson: Merkantilismen Ett ekonomiskt tänkande formuleras. Stockholm: SNS Förlag 1999 
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stärka den merkantilistiska handelspolitiken försökte kronan uppmuntra inhemsk produktion i 

syftet att ersätta importvarorna. 

1794 infördes det i Sverige ett förbud mot kaffe. Det material som jag har 

använt mig av i denna uppsats är ett tal som hölls under just denna tid: Sorge-tal då Gudinnan 

Coffea Flygtade ur Svea Land den 31 Julii 1794 skrivet av Carl Israel Hallman.
6
 Jag vill 

undersöka vilka topiker som går att finna i talet och om dessa kan knytas till hur man i 

Sverige under 1700-talet påverkades genom den intensiva kontakten man hade med 

främmande länder. Detta är intressant eftersom förbindelser med utländska länder på denna 

tid var någonting nytt. Man värnade mycket om det egna landet och de importer som gjordes 

kom att bli viktiga för den svenska handeln och flera av varorna finns kvar än idag. Ett av 

dem är kaffet och det material, som har valt jag att titta närmare på, handlar om just denna 

lyxvara. Den förbjöds vid en tidpunkt när den svenska befolkningen precis hade börjat vänja 

sig vid den.  Det är viktigt att beakta att talet jag analyserar är en form av satir. Det är en 

underhållande text och man bör ha dubbla perspektiv när man läser den eftersom tolkningen 

av texten kan bli mångtydig när man ser den som både realistisk och påhittad. 

Överflödsförordningarna var vid denna tidpunkt var högst aktuella och det tal som jag 

använder som material är ett sorts svar på detta förbud. Eftersom talet är av satirisk karaktär 

blir det både underhållande samtidigt som det ger en föreställning om det rådande samhället. 

Talet går att finna i Hallmans skrifter och är skrivet av diktaren Carl Israel Hallman. 
7
Jag har 

dock valt att använda mig av den version som finns på Stockholmskällan, en hemsida med 

material från flera arkiv som handlar om Stockholm stads historia.
8
 Hallman gjorde sig ett 

namn genom de många dikter och skådespel där han valt att skämta om samtida företeelser, 

däribland de överflödsförordningar som jag har valt att lyfta fram.
9
 Hans mest berömda verk 

är Tillfället gör tjufven och Casper och Dorothea.
10

 Den senare är en opera av satirisk 

karaktär som kom att betraktas som den första av sitt slag i svensk litteraturhistoria. Förutom 

denna parodi skrev Hallman flertaliga texter av liknande slag men om just  Sorge-tal går det 

inte att finna mycket forskning överhuvudtaget.   

 

                                                 
6
Hallman,Carl Israel: Samlade skrifter af C.I Hallman Sednare delen Upsala: Hansellis Förlag 1853 Hädanefter 

kommer jag att förkorta titeln på talet till endast Sorge-tal.  
7
 Hallman, Israel: Samlande skrifter af C.I Hallman Sednare delen Upsala: P. Hansellis Förlag 1853 

8
 www.stockholmskallan.se  (2012-02-23) 

9
 Lönnroth, Lars, Delblanc, Sven: Den svenska litteraturen – Upplysning och romantik Stockholm: BonnierFakta 

Bokförlag ab 1988 s.147-151 
10

 Hallman, Carl Israel: C.I Hallmans skrifter, Stockholm 1820  

http://www.stockholmskallan.se/
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Syfte  

Syftet med uppsatsen är att visa hur föreställningen om ”det främmande” aktualiseras i ett 

satiriskt tal från 1700-talets Sverige eftersom samhället under denna tid påverkades av en 

intensiv kontakt med omvärlden. Detta är intressant eftersom Sverige blev medvetet om 

världen runtomkring. Man börjar driva handel med fjärran länder och genom detta skapades 

nya livsstilar, som kom att influera den svenska vardagen, ända fram till våra dagar. I Sverige 

började man genom handeln med främmande länder importera varor som exempelvis socker, 

tobak och kaffe. De ansågs vara exotiska och lyxiga och konsumtionen kom snabbt att stiga 

när det gällde just utländska varor. För den svenska befolkningen var det nytt att handla 

främmande varor men denna situation var inte någonting som staten uppmuntrade, utan man 

ville istället främja den inhemska handeln och sätta stopp för den ökade konsumtionen och 

därför genomfördes överflödsförordningarna. Med tanke på uppsatsens syfte är Sorge-tal ett 

relevant material eftersom talet är en produkt av sin tid. Den speglar hur en reaktion på 

överflödsförordningarna kunde se ut. Texten är av satirisk karaktär där kaffet, som har 

förbjudits, personifieras genom gudinnan Coffea. Min frågeställning är därför som följer: Hur 

aktualiseras föreställningen om ”det främmande” i det satiriska talet från 1700-talet?  

 

 

 

Teori och metod  

Under 1700-talet var den klassiska retoriken en levande tradition och ett givet redskap när det 

handlade om att övertyga. Retorik har sedan antiken används som en metod för att framföra 

och förbereda olika tal. Genom ett tal kan man urskilja den tid och det samhälle som det har 

skapats i. Min teori handlar främst om hur föreställningen om det främmande tas i uttryck 

under 1700-talets Sverige. Statens förbud mot vad de ansåg vara lyxkonsumtion mottogs 

säkerligen inte som någonting positivt eftersom de nu hindrade denna lyx att få sitt fulla 

utlopp. Som ett svar mot detta förbud hålls talet Sorge-tal 1794 där talaren med satirisk stil 

driver med det faktum att Gudinnan Coffea, som är kaffet personifierat, flytt ur Sverige.  

Den metod, som kommer att användas i uppsatsen, är en topikanalys enligt den 

syn på topiker som Janne Lindqvist Grinde presenterar i Klassisk retorik från vår tid. 
11

  

Genom en topikanalys förstår man vilka tankebanor som rådde under den tid som talet skrevs. 

Topik kommer från ordet topos som betyder platser, men platserna är inte fysiska utan avser 

                                                 
11

 Lindqvist Grinde, Janne: Klassisk retorik från vår tid Lund: Studentlitteratur AB 2008 s.125-130 
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istället de ”ställen” där en talare hittar argument, närmast bör det kanske översättas med 

”ämne” eller ”tema”.  Lindqvist Grinde delar in topikerna i olika grenar, det finns allmänna 

topiker och speciella topiker. För att närmare studera de topiker som finns i Sorge-tal där en 

person sätts i främsta rummet är persontopiker att föredra. Quintilianus detaljstuderar och 

delar in den topos som kallas för ”person” i sexton underkategorier och menade att varje tid 

krävde sina egna topiker.
12

 Lindqvist Grinde lägger till ytterligare tre kategorier till de 

ursprungliga sexton. Den första, härstamning, tillhör Cicero och de två sista, 

familjeförhållanden och fritid, är Lindqvist Grindes och de övriga är som sagt Quintilianus.
13

  

Denna metod ska hjälpa till i processen att aktualisera ”det främmande” i talet.  

Här presenteras nu de persontopiker som går att finna i Lindqvist Grindes bok: 

Härstamning visar vilket socialt och biologiskt arv som finns, nationalitet visar vilken 

etnicitet eller folkgrupp man tillhör och medborgarskap handlar om vilket land man kommer 

ifrån. Kön visar om man är man eller kvinna, ålder kan visa olika skeden i livet, uppfostran, 

utbildning och träning hjälper till att skapa en uppfattning om en person, fysik och utseende 

visar hur personen ser ut. Ekonomiska förhållanden handlar om personen är rik eller fattig, 

anseende visar vilken position i det rådande samhället en person kan tänkas ha och nästa 

topik, karaktärsegenskaper, visar hurdan en person är. Nästa topik är yrke som visar att med 

olika yrken följer olika fördomar och förväntningar av exempelvis publiken, anspråk är en 

persontopik som knyts till hur personen vill bli uppfattad av sin omgivning medan topiken 

tidigare handlingar och uttalanden visar på hur en person redan kan ha uppfattats. Känslor 

handlar om hur en person mår eller känner sig, intention handlar om den enskilda personens 

intention. Detta kan i många fall vara svårt att förstå sig på eftersom intentionen i en viss 

situation inte måste vara identisk med anledningen till händelsen. Anseende handlar om 

personen är en vän eller en fiende. Här upphör Quintilianus’ persontopiker och Lindqvist 

Grinde har själv valt att lägga till ytterligare två topiker: familjeförhållanden och fritid som 

handlar om just detta, en persons familjesituation och fritid.
14

  

Jag har valt att inte använda mig av alla persontopiker utan de jag kommer att ta upp i min 

analys är följande: Härstamning, nationalitet, medborgarskap, kön, ålder, fysik, utseende, 

ekonomiska förhållanden, anseende, yrke, anspråk, känslor, lycka, njutning, hälsa, det goda 

och det onda, solidaritet och intention. Jag har alltså valt att utesluta följande topiker av det 

enkla skälet att de antingen inte gått att finna i talet, eller på något vis påminner om någon 

                                                 
12

 Lindqvist Grinde 2208, s. 130 
13

 Lindqvist Grinde 2008, s. 130 
14

 Lindqvist Grinde 2008, s.130-138 
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annan topik som redan finns i talet: Uppfostran, utbildning, träning, karaktärsegenskaper, 

tidigare handlingar och uttalanden, familjeförhållanden, fritid och namn.  

Talet är ett slags begravningstal och ett sådant skrivs för att hedra avlidna 

personer. I detta fall går det att betrakta Coffea som en levande varelse eftersom talaren valt 

att personifiera kaffet genom gudinnan. Det faktum att hon har drivits på flykt från Sverige 

ses som någonting tragiskt och talet blir därför ett sorgetal. Jag har även insett att talet passar 

in i Lindqvist Grindes syn på hur ett begravningstal är uppbyggt. Enligt honom bör man ta 

fasta på tre olika aspekter, först är det viktigt att hylla den avlidne. Sedan bör man 

åskådlighetsgöra den sorg som drabbat de som fortfarande lever och slutligen ge tröst åt dem. 

Dessa tre delar kallade renässansens retoriker för laus, luctus och consoltatio.
15

 Sorge-tal är 

utformat som ett begravningstal, där den som har försvunnit är gudinnan Coffea, hon har 

lämnat det svenska samhället. Talet är av satirisk karaktär och detta stärks av det faktum att 

det är uppbyggt som ett begravningstal. Talaren vill poängtera Coffeas försvinnande, och 

detta görs genom att utforma talet på ett sådant sätt, att det framstår som att det är en person 

som har avlidit. Coffea är varken människa eller avliden, hon representerar ett kaffeförbud 

som talaren inte värderar särskilt högt. Detta förstår man eftersom denne valt att skriva en 

satirisk text som han kallar just Sorge-tal och utformat det som ett riktigt begravningstal. 

Talaren vill genom sin satiriska stil ge sken av det faktum att kaffet, som har förbjudits i 

Sverige, i princip går att jämföra med en persons bortgång, båda situationerna är lika tragiska.  

Varje avdelning, laus, luctus och consoltatio har sitt egna retoriska syfte och 

tillsammans bildar de mallen för ett gravtal och visar hur ett tal kan vara uppbyggt. 

Persontopikena placeras under den avdelning som de bäst verkar tillhöra för att man ska 

kunna skapa sig en uppfattning om talets retoriska struktur.  

 

Tidigare forskning  

När det kommer till tidigare forskning kring mitt material finner jag inte mycket om sorgetalet 

i sig utan mer kring den situation som ledde fram till att talet skrevs. Dock nämns gudinnan 

Coffea och det faktum att man diktade visor till hennes ära i Kaffe – om kaffets roll i svenskt 

liv men det är också allt.
16

 Jag har också funnit Lorenzo Hammarskölds Svenska Vitterheten, 

Volym 1 där han nämner Sorge-tal och dess författare Carl Israel Hallman, men bara i korta 

ordalag.
17

 För närmare information om kaffe och överflödsförordningar under 1700-talet har 

                                                 
15

 Lindqvist Grinde 2008, s. 166 
16

 Hildemark Elisabet, Holmquist Kersti, Serenander Bengt: Kaffe – om kaffets roll i svenskt liv. S.9  
17

 Hammarsköld, Lorenzo: Svenska vitterheten: historisk-kritiska anteckningar. 1 Stockholm 1818 
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jag använt mig av Global historia från periferin. Norden 1600-1850 av Leos Muller, Göran 

Rydèn och Holger Weiss.
18

 Men också 1700-talets Göteborg.
19

 För att få en översikt över hur 

den ekonomiska situationen i Sverige såg ut under 1700-talet har jag använt mig av Lars 

Magnussons böcker Merkantilism - ett ekonomiskt tänkande formuleras och Sveriges 

ekonomiska historia eftersom dessa böcker beskriver hur man bedrev handel och hur den 

ekonomiska situationen såg ut under denna tid.
20

 Kristina Lilja, Sofia Murhem och Göran 

Ulväng presenterade vid Svenska Historikermötet 2005 i Uppsala en rapport som var en del i 

en session vid namn ”Konsumtionshistoria – praktik och ideal, 1700, 1800 – och 1900-tal.” 

Rapporten heter Den glömda konsumtionen. Auktionshandel under 1700 – och 1800-talen
21

 

och den lämnas därhän eftersom den främst fokuserar på auktionshandeln och inte på 

överflödsförordningarna. Mitt material är ett satiriskt sorgetal och jag har därför tittat närmare 

på Göran Stenbergs bok Döden dikterar som handlar om hur ett begravningstal kunde se ut 

under 1700-talet.
22

 Han presenterar retoriska begravningsavdelningar av samma slag som 

Lindqvist Grinde men har även andra retoriska vinklar på hur ett gravtal kan se ut.  

Om genren satir har jag funnit information om det rådande kulturklimatet under 

1700-talet som med största möjlighet ledde fram till att satiriska texter skapades i Lennart 

Breitholtz’s Epoker och diktare 1. 
23

Sixten Belfrages Stilistiska studier över 

sammansättningarna i sjuttonhundratalets svenska litteratur ger även den en bild av hur en 

satir kunde se ut.
24

 Vidare har jag även funnit Delblanc och Lönnroths Den svenska 

litteraturhistorien – Upplysning och romantik om samma ämne. 
25

 Och även Algulins 

Litteraturens historia i Sverige. 
26

 För närmare information om hur skönhetsidealet såg ut 

                                                 
18

 Muller Leos, Rydèn Göran, Weiss Holger: Global historia från periferin. Norden 1600-1850 Studentlitteratur 

AB, Lund 2010  
19

 Ahlberger Christer, Lindberg Anna-Lena, Lundqvist Pia, Petrov Kristian, Rönnbeck Klas, 1700-talets 

Göteborg, Göteborg: Göteborgs stadsmuseum, 2010 
20

Magnusson, Lars: Merkantilism. Ett ekonomiskt tänkande formuleras. SNS Förlag. Kristianstad 1999 och 

Sveriges ekonomiska historia. Stockholm: Norstedts 2010  
21

 Lilja Kristina, Murhem Sofia, Ulväng Göran: Den glömda konsumtionen. Auktionshandel under 1700- och 

1800-talen. Uppsala: Ekonomisk-historiska inst. Uppsala Universitet 2005  
22

 Stenberg, Göran: Döden dikterar: en studie av likpredikningar och gravtal från 1600- och 1700-talen 

Stockholm: Atlantis 1998 Detta är en doktorsavhandling.  
23

Breitholtz, Lennart och Hallberg, Peter, Epoker och diktare 1. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag AB 

1971  
24

 Belfrage, Sixten: Stilistiska studier över sammansättningarna i sjuttonhundratalets svenska litteratur Lund: 

Carl Bloms Boktryckeri 1920  
25

 Delblanc, Sven, Lönnroth, Lars: Den svenska litteraturhistorien – Upplysning och romantik Stockholm: 

BonnierFakta Bokförlag AB 1988 
26 Algulin, Ingemar, Olsson, Bengt: Litteraturens historia i Sverige Stockholm: Norstedts Förlag AB 1987,1991, 

1995  
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under 1700-talet använde jag mig av internet och tidskriften Populärhistoria’s hemsida. 
27

 

När det kom till att hitta andra texter som just kaffet har jag hittat Elegie, eller Sorge-qwäde, 

öfwer den afdankade plumen, även den skriven av Carl Israel Hallman. 1767.
28

 Denna text 

uppstod ur en liknande situation som jag hämtat mitt material. 1766 rådde även då ett förbud 

mot lyxvaror och texten handlar om saknaden efter kaffe och andra varor som förbjuds i den 

överflödsförordning som gällde den gången. Jag har, för att förtydliga, valt att titta på 1794-

års överflödsförordning och ett tal som alltså kom att uppstå i samband med ett senare förbud. 

Det som skiljer Hallmans text från 1766 från talet skrivet 1794 är att här beskrivs saknaden 

efter kaffet och tobaken främst på kaffehusen. 1794 väljer Hallman att personifiera kaffet 

genom gudinnan Coffea och därmed gestalta hennes flykt ur Sverige. Jag har även hittat en 

text där Gustav IV Adolf den 6 april 1802 upphäver ett kaffeförbud, nämligen Kongl.Maj:ts 

Nådiga Kungörelse om Caffes införsel och bruk. Gifwen Stockholms slott den 6 april 1802.
29

 

Denna text är intressant för att jag vill visa att överflödsförordningar också kom att hävas med 

tiden. Författaren och poeten Anna-Maria Lenngren skrev 1774 en dikt om kaffet som hette 

Vid kaffe-pannan.
30

 Den handlar främst om kaffets fördelar och nämner liksom Hallman 

kaffets färg och förmåga att lätta upp stämningen. Hennes kritik mot kaffet skiljer sig dock 

från Hallmans, här finns inget spår av den satiriska stilen utan den kritik som går att urskilja 

är äkta.   

 

Analys 

 

Satir under 1700-talet  

Upplysningen är en tid som var utmärkande när det kommer till tron på att utvecklingen gick 

mot en starkare kunskap om omvärlden och om människan. Upplysningsmännen såg sig som 

befriade från fördomar och såg med förakt på äldre tider. En litterär offentlighet etablerades 

och var en fortgående process under 1700-talet. Den kom att stanna upp när Gustav den III 

                                                 
27

 http://www.popularhistoria.se/artiklar/1700-talets-skona-ideal-%E2%80%93-och-verklia-kroppar/  (2012-05-

14) 
28

 Hallman, Carl Isral: Elegie, eller, sorge-qwäde, öfwer den afdankande plumen 1766 

http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSM_Elegie,_eller_Sorge_qwade,_ofwer_den_afd_1767.pd

f (2012-06-04)  
29

 Kongl. Maj:ts: Kongl.Majt:s Nådiga Kungörelse om Caffes införsel och bruk. Gifwen Stockholms slott den 6 

april 1802. http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0024092_01.pdf (2012-06-04) 
30

 http://sv.dikt.org/Vid_kaffe-pannan (2012-06-06)  

http://www.popularhistoria.se/artiklar/1700-talets-skona-ideal-%E2%80%93-och-verklia-kroppar/
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSM_Elegie,_eller_Sorge_qwade,_ofwer_den_afd_1767.pdf
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSM_Elegie,_eller_Sorge_qwade,_ofwer_den_afd_1767.pdf
http://www.stockholmskallan.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0024092_01.pdf
http://sv.dikt.org/Vid_kaffe-pannan
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kom till makten, då lades fokuset under två decennier på hovet som blev kulturlivets centrum. 

När kungen dog 1792 återupptogs denna process att skilja litteraturen från hovkulturen och 

det är viktigt att lägga märke till att Sorge-tal skrevs år 1794, två år efter hans död.
31

 

Att texter som drev med äldre tiders ideal uppstod är därför ingen överraskning. 

Upplysningen var ingen estetik men den kom ändå att i olika avseenden påverka 

litteraturhistorien. Den hade både en pedagogisk och en kritisk karaktär. Dessa ledde till att 

genrer som reflexionsdikten och satiren skapades där nyttotanken och den starka tilltron till 

framställningsformens förmåga att ”lära genom att roa” kom att ses som både viktig och 

lärorik.
32

  

Mot tron på människan fanns alltså under 1700-talet satirens lite mörkare sida 

som kunde gälla allt från livet, barndomen, ungdomen och ålderdomen. Ofta skrevs det om 

människors handlingar som i det rätta ljuset dikterades med egoism och avund. Satiren var 

väldigt populär som genre och många författare använde sig av den. De ansåg att människan 

behövde illusionen. 
33

 Men troligtvis var det inte bara illusionen som människor behövde utan 

även behovet av att underhållas. Lennart Breitholtz beskriver hur det under 1790-talet var ett 

hårt kulturklimat i Sverige, tryckfriheten upphävdes och i och med detta slutade tidningar att 

publiceras. Årtiondet 1790 var en mörk period litterärt sett. Alla med frihetsidéer hindrades på 

något vis i sitt arbete och en del författare, som exempelvis Bellman, som var Hallmans vän, 

valde att hålla en låg profil och dåtidens svenska kulturliv var inte särskilt sprudlande. 
34

 

Under 1200-talet diktades en form av satir och denna stil kunde användas för att exempelvis 

uttrycka ett tilltagande socialt missnöje i samhället och detta gjordes då främst genom 

satiriska fabler. 
35

  

Sixten Belfrage menar att en viss språklig djärvhet under 1700-talet 

symboliserade ett naturalistiskt stilinslag, som hade ett visst stöd i fransk litteratur, men som 

här kom att fortsätta en inhemsk tradition. De författare som stod på tröskeln till 1700-talet lät 

detta stilistiska drag följa med in i det nya århundradet. Belfrage menar vidare att många 

satiriska texter hade en tydlig tillfällighetskaraktär, det vill säga, de förekom ofta i enstaka 

dikter.
36

 Belfrage nämner olika diktare som exempelvis Dalin, Kellgren och Thorild från 

denna tid som alla skrev olika sorters satir. Det kunde exempelvis vara fokus på det ironiska i 

en situation, man ville kanske förlöjliga eller håna en motståndare. Han ger vidare exempel på 
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hur en person kan bli satirisk genom att få ett speciellt namn, han nämner Dalins ”Herr 

Blindnit” och ett sådant namn kunde uppstå genom en speciell situation.
37

 På samma vis har 

Hallman döpt sin huvudkaraktär, som är kaffet, till gudinnan Coffea. Hon har kommit till när 

det fanns ett förbud mot kaffet och detta har troligen inspirerat Hallman att ge henne just detta 

namn.  

Man skulle kunna säga att detta är en form av parafras vilket är en retorisk figur 

som består i att ”samma sak” sägs ännu en gång. För en talare kan en parafras erbjuda ett sätt 

att variera språket men även för att beskriva någonting på ett nytt sätt. Om man vill gestalta 

nya sidor eller skänka variation till en framställning är denna figur passande.
38

 Hallman har 

genom Coffeas flykt valt att gestalta kaffeförbudet på ett nytt sätt. Publiken, som är den 

svenska befolkningen, är medvetna om förbudet och förstår därmed vad Coffea får 

representera. Detta är för dem ett roande och varierande tal som skänker dem ett nytt synsätt 

på sin vardag.  

 

 

Referat  

Talet börjar med en kort presentation av dem som är i Stora Brunns-Salen där talet hålls den 

31 juli 1794. Alla bär sorgeklädsel eftersom det är en sorgekonsert med marsch, där 16 

långsamma skott skjutits. Sångmästarinnor, som troligen kan ses som vår tids kör, sjunger till 

melodin från Bellmans Drick ur ditt glas: 

 

 

Du går din väg…Gudinna du försvinner! 

I mörka moln du vimlar från oss bort; [….] 

Sält är det folk, där du din fristad finner, 

Vått blir det där men här, här blir det torrt. 

Läckra Gudinna! Som fyllt våra Koppar 

Med dina varma förtrollande droppar, 

Ack! At vad ljuvligt är, det är så kort.
39

 

 

Sedan kommer det en liknelse vars innebörd är som följer, när en ung skönhet förtvinar som 

en höstmygga i förgänglighetens fall är det ingenting i jämförelse med den situation när den 

                                                 
37
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39
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odödliga gudinnan Coffea, som är starkare än någon hjälte, skönare och mer begärlig än 

någon skönhet och bra mycket intelligentare än alla filosofer, drivs på flykten ur vår Nord. 

Sedan följer flera rader som poängterar det faktum att man frågar sig hur många tusen hjärtan 

som blivit sargade, hur många pannor som rynkats, det är ett väldigt målande språk med 

många känslor och överdrifter. Sedan presenteras historien om hur gudinnan Coffea kom till 

världen, född av en drottning på ön Caffern och med guden Jupiter som gudfar. Han bestämde 

att hon skulle bli beskydderska av kaffeträdet, därmed blev hon också gudinna. Hon var så 

vacker att Juno, Jupiters gemål, blev svartsjuk och förbannade barnet och sedan rasade i 300 

år mot den gudomlighet Jupiter skänkt Coffea. Trots det faktum att hon var något brunlagd, 

växte Coffea upp så vacker att till och med Venus undvek henne, eftersom hon kände sig 

förolämpad av hennes skönhet.  

Sedan påpekar talaren att han inte vill uppehålla sig vid en fullständig krönika 

över gudinnans bedrifter på alla orter utan fokuserar nu på hennes leverne och dyrkan i 

Sverige. I början av detta århundrade (1700-talet) besökte gudinnan först våra svenska länder, 

men höll låg profil och var inte så lyckligt lottad att hon vann allas godtyckte. Många trodde 

att hon kom med förräderi och svek. Hon beskylls för att vilja smyga in melankoli och en 

veklig darrning i det alltjämt muntra och tappra svenska blodet och att jaga bort de ljuva 

ögonblick då sömnens gud sammantrycker ögonlocken. Många predikar mot henne och 

hennes dyrkan, och säger att hon är en skojerska, en landstrykerska som borde utdrivas. Men 

gudinnans slughet får allt detta prat på fall och hon skaffar sig inflytande hos de rikare 

personerna i samhället. De skänker henne dagligen rykande dricksoffer och Coffeas vällukt 

sprids vidare i bekantskapskretsen. Genom att dricka den heta drycken öppnar man tungans 

band och allt från blyga flickor till tandlösa matronor har genom gudinnan fått talets gåva. Nu 

går det så småningom att utläsa en upprördhet i talet för tonen ändras och blir mer hätsk: ”Hur 

mycket käringpolitik, hur många oekonomiska klagovisor, hur mycket papegojs-vitterhet 

samt demokratiska flin och gapskratt har inte dansat slängpolkor omkring detta Altare?”
40

 

Och sedan kommer ett rop till gudinnan personligen:  

 

Ja Gudinna! 

Aldrig har konversationen i den Svenska Norden varit mer livlig och brinnande än genom din obegripliga 

inspiration. Folkhopen har följt de Förnäma och de Rikas exempel och har sedermera hedrat dig. Alla de anti-
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koffister, som predikat mot dig, blir nu ansedda som kättare och hela det gamla Ärbara Svithiodt har underkastat 

sig din dyrkan, samt antagit din Lära, att svedja och bränna. 
41

 

 

Tonen i talet är direkt riktad till Coffea och man vill anklaga henne personligen, hon har 

nämligen tagit sig in under de lägsta hustak och där mottagit sina offer. Sedan nämns olika 

platser där man har sett gudinnan Coffea, exempelvis på torget, vid roddartrapporna, i gröna 

gången. Man har till och med sett henne i det mordiska slaktarhuset mellan strömmar av 

menlöst blod. Hon har till på köpet tagit sig in i det kungliga residenset där de allra finaste 

håller till. Vilka storverk har denna gudinna bedrivit men också, och detta framställs i talet 

som en fråga: ”Men vilket förfärligt skyfall har du icke gjort?”
42

 Nu återgår man till den 

förbannelse som Juno kastade över Coffea som barn och påpekar att hennes väg inte längre är 

så lättframkomlig. Sedan ropas det åter till gudinnan: ”Gudinna! Jag har berömt dina 

egenskaper och den stora makt varmedelst du underlagt dig de flesta Gommars lydnad: men 

jag kan ock icke förtiga dina fel, fel som verkligen förorsaka: din rättvisa kullbytta.”
43

 Efter 

dessa starka ord kommer en hel lista på alla de fel som Coffea har, allt från att vara lösaktig 

till att favorisera lurendrejare. Hon anklagas för att själv vara orsaken till sitt egna fall, lockat 

fattiga från kläder och mat och hennes dyrkan borde därmed utrotas. Sedan kommer 

ytterligare orsaker till varför Coffea är dålig för den svenska befolkningen och talet avslutas 

med att en sång ur Coffeas eget perspektiv sjungs av samma sångmästarinnor som i början av 

talet.  

 

Talarens retoriska strategi  

Talet har en tydlig och klar tes. Talaren är positivt inställd till att Coffea har lämnat Sverige 

och man förstår som läsare att talaren har hämtat sina argument från det rådande samhället. I 

Sverige under denna tid hade de överflödsförordningar, som skulle hindra lyxkonsumtionen 

av utländska varor, slagit ut i full kraft och förbudet mot kaffe var det tredje i ordningen. 

Texten inleds med att talet tillägnas de herrskap som druckit kaffet. Talaren vill påverka dem 

genom att påpeka att han bara värnar om deras hälsa och efter talets slut bör åhörarna endast 

vilja söka sin hälsas återvinning. Det är med andra ord underförstått att om de slutar dricka 

kaffe kommer de inte heller att drabbas av sjukdomar och andra krämpor som kaffet utan 

tvekan fört med sig. Det finns bakgrundsinformation i talet där man presenterar hur Coffea 
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föddes och detta görs för att åhörarna själva ska kunna skapa sig en bild av gudinnan. Sedan 

kommer framställandet av tesen som är ett sorts konstaterande. Gudinnan Coffea har nu 

lämnat Sverige. Till sist presenteras argumenten i talet och här stärks tesen, att det är bra att 

gudinnan lämnat vårt land. Talaren är positiv till detta men är även noga med att påpeka hur 

kaffet har påverkat det svenska folket. När han sedan poängterar att hon skaffat sig inflytande 

hos de rika och de förnäma i landet vill han implicit ge åhörare en bild av vilken sorts karaktär 

Coffea har. Hon har berikat det svenska folket med talets gåva, och detta är i och för sig 

positivt, men det framställs av talaren endast för att denne sedan ska kunna vända det emot 

henne. Hon har fördärvat och förstört den frid som existerade. Sedan kommer ett slags 

refutatio, där talaren presenterar sitt motargument. Han påpekar att han har berömt hennes 

egenskaper, men han kan inte längre kan bortse från hennes fel. Implicit menar han att det är 

oundvikligt att vänta längre med detta faktum och vill nu komma till saken.  

Följaktligen presenteras en hel lista på alla de fel som gudinnan personifierar 

och talaren poängterar att hon var orsak till sitt eget fall. Slutligen vänder sig talaren till 

publiken och understryker att de har varit Coffeas blinda vänner och att de troligen känt ett 

tvång av tacksamhet för att hon har funnits med dem i svåra stunder. Det är meningen att 

publiken inte ska känna någon som helst skuld eller skam över att de först har välkomnat 

gudinnan in i deras hem. Sammanfattningsvis menar talaren att Coffea var boven i dramat och 

folket blev lurade av hennes sköna och väldoftande uppenbarelse men nu är de räddade från 

henne. När talet avslutas sjungs en sorgesång över det faktum att gudinnan inte längre finns i 

Sverige, ur Coffeas egna perspektiv:  

Döden jag tackar, som ryckte mig bort 

Bort från den vanskliga Jorden 

Fast jag kan säga jag levde för kort 

Skildes för hastigt från borden 

Där Gudinna jag dit offer brett 

Och dig tjänat så i ljuft som i led
44

 

 

 

Göran Stenberg menar att gravtal i slutet av 1700-talet inte var av tematiskt typ utan att 

titlarna ofta var betydligt mer personinriktade.
45

 Man gjorde talet mer personligt genom att ge 

en titel som exempelvis innefattade ett namn. Detta stämmer bra in på Sorge-tal där 

fokuseringen riktas mot att det är Coffea som lämnat landet och det är henne talet handlar om. 
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Vidare menar Stenberg att gravtalet var den dominerade texttypen under 1700-talets slut och 

att denna stil var gällande för alla sorts begravningar. Det hade inget med klass att göra och 

man föredrog gravtal framför likpredikan. Skillnaden mellan dessa var att likpredikan kunde 

beskrivas i fem olika textdelar där fokus lades på både likpredikan och den dödes liv medan 

gravtalet bestod av en enda text som var hela skriften.
46

 Gravtalet kan beskrivas som en 

texttyp i två delar, det sekulära och det religiösa. Under 1700-talets slut bestod de flesta tal av 

just den sekulära typen där talet hölls av en person med auktoritet, världslig som andlig, och 

detta tar sig i uttryck genom att talet i sig blir mer personligt. Gravtal av den sekulära typen 

var mer socialt spridd och därmed den mest populära medan den religiösa inte var lika 

framstående. 
47

  

 Stenberg menar att man bör anpassa sitt gravtal efter den situation som råder då 

det finns ett retoriskt och ett socialt decorum att ta hänsyn till.
48

 För ett satiriskt tal borde man 

nog tillgodoräkna några saker till. Talet är skrivet med en underhållande stil som vill ge ton 

av att vara allvarlig. Sorgetalet är över en flyende gudinna som blir sörjd av folket men som 

drivits på flykt av staten. Detta är fakta som befolkningen på ett socialt plan är införstådda 

med. Med en retorisk syn på texten kan man urskilja dess speciella särdrag, att den implicit 

får staten att framstå som fånig genom sitt beslut att förbjuda kaffet. Det målas upp en bild av 

gudinnan Coffea som en bedragerska som endast utnyttjat befolkningen och lurat dem i 

fördärvet. Överdrifterna är många, så många att de nästan framstår som löjliga. Detta är precis 

vad talaren vill uppnå, han vill visa publiken att beslutet är befängt och på inga grunder kan 

ha varit rätt. Belfrage tar upp ett exempel där journalisten och satirförfattaren Anders Berch 

sällan låter sin satir ta form i enstaka språkliga uttryck utan istället föredrar att låta satiren 

komma fram sekundärt i läsarnas reflexion.
49

 Detta i sin tur kräver mer av läsaren än vad 

Hallmans tal gör. Genom de upprepande överdrifterna i Sorge-tal är det nämligen svårt att 

missa vad talaren vill få fram. Läsaren behöver inte använda mycket fantasi så länge denne är 

medveten om det satiriska i talet. Talaren väljer att peka på alla de fördelar som det svenska 

folket nu kommer att ha i och med kaffets frånfall. Detta är rent retoriskt ett bra knep för att 

övertyga sina åhörare att det är bäst det som skett.  

Stenberg tar även upp ett exempel när åhörarna inte förväntas känna till allt som 

kan tänkas tas upp i ett tal och då är det viktigt att tala så att alla förstår. 
50

 Sorge-tal 
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behandlar ett allmänt ämne i satirisk form, publiken är det svenska folket som med all 

säkerhet inte har kunnat undgå överflödsförordningarnas kraft och verkan. Det är därför lätt 

att förstå att de måste ha påverkats av dessa händelser, vare sig man samtyckte eller inte när 

det gällde dessa förbud. Att kaffet i detta material inte bara har personifierats utan även har 

blivit till en gudinna visar att talaren vill göra kaffet till någonting övermänskligt, ett väsen 

som inte vanliga människor kan förstå sig på. Genom att vara gudomlig är Coffea odödlig och 

det innebär att hon aldrig kan utrotas helt, då spelar det ingen roll att hon drivs på flykt, det 

finns alltid en chans att hon kommer tillbaka. Talaren kan med detta implicit mena att 

förbudet mot kaffe är lönlöst och att det alltid kommer finnas en risk att det kommer tillbaka 

in i det svenska samhället.  

 

 

 

Topiker 
 

 

Genus Demonstrativum och publiken  

Mitt material tillhör Genus Demonstrativum, tal som handlar om hyllande eller smädande, 

men även ett inslag av Genus Deliberativum eftersom den innehåller en deliberativ funktion. 

Denna funktion visar sig främst då talaren till viss del råder sin publik genom att påpeka det 

positiva i att kaffet lämnat Sverige, vidare vill han få publiken att förstå att detta har skett till 

det bästa. Lindqvist Grinde menar att det finns speciella topiker för Genus Demonstrativum 

och den främsta topiken är det berömdansvärda och det förkastliga. Det finns även andra 

topiker för att hylla och smäda människor, gudar och ting. Det finns nitton topiker som man 

kan utgå ifrån när det kommer till en person och Lindqvist Grinde menar att Quintilianus 

urskiljer tre olika adressater: Gudar, människor och ting. Men principerna är detsamma för 

alla tre, även en gud kan hyllas eller smädas utifrån dess ”föräldrar”, grundare eller instiftare. 

Publiken har en viktig roll och ett av de mest effektiva sätt att lyckas med en hyllning är om 

den hyllade påminner om åhörarna. Därmed kan man anta att situationen borde vara den 

omvända när det kommer till ett smädande tal, här borde talaren ha som främsta intention att 

åtskilja publiken från det smädande objektet.
51

 Detta görs i Sorge-tal där gudinnan Coffea 

                                                 
51

 Lindqvist Grinde 2008, s.165  



Sara Mårtensson   Retorik C, Uppsats 15hp 

 16 

framstår som den som har gjort fel, det är hennes eget fel att hon har fallit eftersom hon har 

lurat och manipulerat det svenska folket. All skuld läggs på gudinnan och publiken ska 

därmed förstå att det är bäst det som sker, nämligen att hon drivs på flykt. Det går inte att 

understryka tillräckligt det faktum att talet är av satirisk karaktär och att man bör ha så kallade 

”dubbla glasögon” på sig när man läser det. Talaren vill främst underhålla men man förstår 

även att det finns en allvarligare ton under det hela. Motståndaren som i detta fall skall 

elimineras är gudinnan Coffea. Hennes nackdelar radas upp systematiskt och om en talare vill 

råda sin publik och övertyga på bästa sätt bör denne visa att det egna förslaget är det som är 

mest moraliskt lyckat.  

 

Laus  

Laus är benämningen på själva hyllningen i ett begravningstal, och av de persontopiker jag 

har funnit passar följande in under denna avdelning: Härstamning, nationalitet, 

medborgarskap, kön, ålder, fysik, utseende, ekonomiska förhållanden, det dygdiga och det 

lastbara. Det börjar med att gudinnan Coffea hyllas för sin skönhet och sin prakt, hon är en 

gudinna utan dess like och detta följer det traditionella begravningstalet där man bör tala väl 

om den bortgånga. Den första topiken är härstamning, Coffea föddes av drottningen på 

Caffern och hennes biologiska arv skulle ha resulterat i att hon blev prinsessa på ön. Hon fick 

dock guden Jupiter som fadder och därmed blev hennes öde ett annat. Han gjorde henne till 

gudinna. Coffea var med andra ord inte född till gudinna utan blev det genom Jupiters vilja 

och makt. Redan här kan man förstå att talaren troligen vill ge en bild av att Coffea inte var så 

äkta som hon vill ge sken av. Nästa persontopik är nationalitet och Coffea tillhör folket på ön 

Caffern och hon går från att vara mänsklig till att bli odödlig genom sin gudaktighet. 

Persontopiken medborgarskap kan vara lite svår att applicera eftersom talet är en satir och 

gudinnan Coffea är kaffet personifierat. Ön Caffern är lika påhittad som Coffea själv och av 

den anledningen känns inte denna topik särskilt relevant. De två följande topikerna är kön och 

ålder, den första är mycket tydlig i talet. Coffea är en kvinna som är både vacker och slug och 

i detta fall känns hennes ålder obestämd. Eftersom hon är en gudinna kan man dock dra 

slutsatsen att hon anses vara odödlig. Det framgår inte vilken skolning Coffea har eftersom 

talet inte inkluderar den informationen, så topikerna uppfostran, utbildning och träning 

lämnas därhän. Fysik och utseende är topiker som är påtagliga i talet, Coffeas skönhet vet 

inga gränser eftersom hon jämförs med Venus och det är hon, inte Coffea, som får stå åt sidan 

när det ska avgöras vem som är vackrast. Coffea vill tjäna på att sprida kaffet i Norden och 
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det är för egen vinning som hon reser till fjärran länder och sprider sitt budskap. Hon är 

mycket framgångsrik fram till dess att hon drivs på flykt och topiken ekonomiska 

förhållanden kan knytas till det som nyss har beskrivits.  

Det dygdiga och det lastbara är andra topiker som hör till genren Genus  

Demonstrativum. I den klassiska retoriken menade man att varje dygd motsvarades av två 

brister, dygden befann sig mellan dessa två. Detta demonstreras genom att det som 

andra beskriver som en dygd kan talaren göra om till en last och detta sker i talet.
52

 Coffea 

framstår först som vacker och välmenande och kaffet accepteras i Sverige. Hon fick 

människor att ändra sina livsvanor och detta berättas i en nedvärderande mening. Implicit sägs 

följande, Coffea kanske var modig som kom till vårt fjärran land i Norden med sina 

kunskaper men det var även ett våghalsigt val eftersom hon tog sig vatten över huvudet 

och drivs på flykt. Texten om Coffea är ett smädande tal där den påhittade gudinnans dygder 

blir till laster för att publiken ska förstå varför hon fått lämna landet.  

 

 

Luctus 

Luctus är den sorgeskildring som traditionellt sätt finns med i ett begravningstal. Det kan 

exempelvis handla om de sorgereaktioner som uppstår i samband med en person bortgång, 

och i denna del av talet kan man fånga upp och bekräfta dessa känslor.
53

 De persontopiker 

som jag funnit här är följande: Anseende, yrke, anspråk, känslor, lycka och njutning. Den 

direkta sorgeskildringen är inte av ordinär karaktär eftersom det trots allt rör sig om en 

påhittad person och talaren därmed har fria tyglar när det kommer till att utforma talet. Att 

texten vidare är en satir gör att talaren här har friheten att experimentera, överdriva och 

underdriva som han bäst önskar. Sorgen må finnas men den tar ett lite annorlunda uttryck. 

Coffeas anseende är inte särskilt bra och denna topik visar tydligt hur talaren skildrar 

gudinnan, hon må vara vacker men hennes listighet vet inga gränser, hon vill vara en vän men 

är i själva verket en fiende. Av talaren anklagas hon bland annat för att vara en bedragare, 

hjärtekrossare och att jaga sömnen på flykt vilket inte följer den traditionella modellen för en 

sorgeskildring. Men i detta tal kan man ana att talarenvill få publiken att acceptera detta 

faktum och gå vidare. Det är sorgligt att Coffea bedragit den svenska befolkningen, men 

eftersom hon var av falsk karaktär, förtjänade hon sitt öde. Genom detta vill talaren belysa att 
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den sorgereaktion som Coffeas flykt möjligen har skapat, egentligen är onödig. Han fångar 

med andra ord upp publikens känslor men hoppas på att ändra deras åsikter om gudinnan. 

Detta är vad man läser om man bortser från att talet är satiriskt. Talaren menar egentligen det 

motsatta, att Coffeas flykt bör ses som en tragedi värd att sörja över. Topiken 

karaktärsegenskaper liknar föregående topik och det känns överflödigt att återupprepa den. 

Nästa topik är yrke vilket även den är tydlig i talet, Coffeas uppgift som gudinna är att resa 

från land till land och sprida kaffe till befolkningen.  

Coffea vill bli uppfattad som seriös och accepterad. Hon är i Norden för att 

sprida sitt budskap så vitt och brett som möjligt men detta sätter man stopp för. Hennes image 

anses vara rättfram och hon tvekar inte inför utmaningar vilket gör att topiken anspråk är 

tydlig. Tidigare handlingar och uttalanden från gudinnan är topiker som i vanliga fall hade 

passat in under sorgeskildringen, men som i detta tal inte känns särskilt viktiga eftersom det är 

vad hon gjort i Norden och det faktum att hon drivits på flykt som är det centrala. Man följer 

handlingen i talet från talarens synvinkel och det är dennes åsikt som räknas. Coffeas egen 

klagovisa får dock vara med och topiken känslor från både talare och gudinna går inte att 

undgå.  

När det handlar om topikerna lycka och njutning menar talaren i Sorge-tal att 

publiken blivit fördärvade av någonting som de trodde skulle kunna skänka dem lycka, 

nämligen kaffedrickandet. Sorgeskildringen är nu riktad direkt till publiken, istället för mot 

Coffea, de borde nämligen sörja över det faktum att de har blivit lurade. Publiken är den 

svenska befolkningen vars lyxkonsumtion, när det handlar om varan kaffe, har kommit att 

avslutas. Man kan inte längre konsumera på det sätt man själv önskar och detta kan ses som 

en sorgereaktion. Befolkningen är inte längre fri utan styrs nu av överflödsförordningarnas 

lagar och regler.  

 

 

 

Consoltatio  

Efter hyllningen och sorgeskildringen kommer den tredje och sista avdelningen, trösten. Det 

är meningen att man som talare ska trösta och stötta sin publik i deras sorg efter den 

bortgångna.
54

 De persontopiker som jag har placerat in under denna sista avdelning är 

följande: Hälsa, det goda och det onda, solidaritet och intention. Talaren vill trösta publiken 
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genom att påpeka att Coffeas flykt är det bästa som hade kunnat hända med tanke på 

omständigheterna. Topiken hälsa visar tydligt på detta, talaren menar att om man vill 

återvinna sin själs goda hälsa, sova mer och prata mindre bör man, som det förstås implicit i 

texten, sluta med kaffedrickandet. Explicit förmedlas detta genom den positiva ton man har 

gentemot det faktum att Coffea drivs på flykt ut ur landet. Topiker som det goda och det onda 

varierar dock beroende på tid och kultur. Under 1700-talet var det modernt att driva handel 

med olika lyxvaror och staten ville som sagt förbjuda detta. I det satiriska talet lyfts en topik 

som solidaritet fram. Coffea har flytt landet och det leder till allas nytta men egentligen finns 

det en möjlighet att talaren faktiskt vill peka på det motsatta, att Coffea trots allt skulle 

komma att bli saknad av det svenska folket. Av solidaritet och välmening mot det egna landet 

borde man enligt talaren vara glad att Coffea försvunnit men ur den satiriska synvinkeln 

förstår man att så inte alls är fallet, egentligen menar talaren något helt annat. Det faktum att 

texten innehåller starka känslouttryck och ett rikt språk med betoning av det satiriska slaget 

gör att man som läsare inte kan låta bli att fundera över den upprördhet som speglas. Vad är 

äkta och vad är egentligen falskt? Coffea var en skojare som bara ville manipulera och det är 

positivt att hon har lämnat Sverige. Men om man sedan beaktar det dubbla perspektiv som 

finns i texten blir trösten näst intill löjlig. Kaffets frånfälle i det svenska samhället är inte alls 

för befolkningens bästa. Både sorgen och trösten borde egentligen röra det faktum att kaffet 

blivit förbjudet. Det är denna sorg som borde stå i fokus och den tröst som borde ges är 

egentligen av ett annat slag.  

Följande topik, intention, är svår att placera in i en grupp eftersom en enskild 

persons intention i en viss situation inte måste vara identisk med anledningen till handlingen. 

Här kan man nog säga att det framgår tydligt vad Coffeas intention är, nämligen att få det 

svenska folket att dricka kaffe. Talarens intention är dock dubbel, för det första, explicit, vill 

han övertyga det svenska folket att Coffea är en bedragerska, men eftersom texten är av 

satirisk karaktär, är den implicita intentionen densamma som Coffeas. Att Coffea sedan 

drivits på flykt är inte alls något positivt. Talaren kritiserar egentligen det faktum att Coffea 

skickats bort. De sista topikerna, namn, familjeförhållanden och fritid går att finna under 

andra topiker och känns onödiga att upprepa.  
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Topiker och "det främmande" 

 Gudinnan Coffea kommer från ett annat land och har lurat det svenska folket i fördärvet. Hon 

anses vara vacker trots det faktum att hon är ”något brunlagd” och implicit kan man förstå att 

talaren finner Coffea både banbrytande och skrämmande. Under 1700-talet var 

skönhetsidealet att hyn skulle skimra som pärlemor. Ansiktsfärgen var ett sätt för de adliga att 

markera att de stod i högre rangordning än bönderna och en bondes ansikte var brunbränt 

eftersom denne alltid arbetade utomhus. Det var på modet att man under 1700-talet sminkade 

sina ansikten vita, detta gjorde både kvinnor och män inom överklassen. Det vita sminket blev 

som sagt en markering, man levde ett lyxigare liv och behövde inte arbeta, vilket bönderna 

som blev bruna behövde göra. 
55

 Coffea kan jämföras med dessa arbetarbönder, hon har 

samma ansiktsfärg och får kämpa hårt för att hävda sin rätt.  

Överflödsförordningarna gällde de varor som man skulle kunna kalla 

"främmande", de kom från andra länder och ansågs hota det inhemska. Varor som exempelvis 

kaffe, socker och te var exotiska och främmande. Ytterligare en topik som går att finna i talet 

är som tidigare nämnts, det lastbara och det dygdiga, där Coffeas dygder har blivit svenska 

folkets laster och därmed måste hon bort. Kaffet och Coffea sågs som ett hot mot Sveriges 

inhemska välfärd och vad som för det svenska folket var exotiskt blev för statsmakten något 

främmande. Sorge-tal är ett tal vars syfte främst är att övertyga publiken om att tesen är sann. 

I detta fall innebär det att man är positivt inställd till att gudinnan Coffea har drivits på flykt 

ur Sverige. Vid en första anblick antar man genast att budskapet vill förmedla fördelarna med 

att det har införts ett förbud mot kaffet men eftersom man bör läsa talet med ”dubbla 

glasögon”, det vill säga man bör vara medveten om att texten är av satirisk karaktär, kan man 

även läsa in implicita och dolda budskap. Talaren vill visa att staten har överreagerat genom 

att införa överflödsförordningar och gör detta genom att själv överreagera och överdriva så 

mycket som möjligt. Gudinnan Coffea är inte bara en bedragerska och en lurendrejare. Hon 

påverkar det svenska folkets hälsa negativt, hon lossar tungans band och hon är det mest 

fruktansvärda som hade kunnat drabba vårt nordliga land. Genom att hon är från fjärran 

länder ses hennes intrång i det svenska samhället som någonting hotfullt och att man har 

lyckas driva henne på flykt är endast av godo. Implicit målas bilden upp av ett land som 

framstår som främlingsfientligt och trångsynt, blint för förändringar och utveckling. Kaffet, 

som i sin tur har blivit personifierat som gudinnan Coffea, symboliserar den svenska statens 
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syn på ”det främmande”. Det nya och det utländska ses som ett hot mot den svenska välfärden 

och man gör flera försök att förbjuda en vara som just kaffet. Man ser i det tal som jag har 

använt att man inte har lyckats i sin uppgift, det svenska folket har hittat en favorit de inte vill 

släppa.  

 Att talaren valt att göra texten satirisk visar att hans främsta syfte är att 

underhålla och roa sin publik. Han har skapat en känsla av lättsamhet kring ett allvarligt 

ämne. Men som läsare kan det dock vara svårt att tyda vad som är skämt och vad som är 

allvar. Vid första anblicken noterar man endast det skämtsamma men med närmare eftertanke 

kan man se ett samband mellan gudinnan Coffea och synen på ”det främmande”. Talaren 

beskriver vid ett tillfälle Coffea: ”Det är visst, at Coffea var något brunlagd, men så är ock det 

brunagtiga icke obehagligt […]” och detta kan tolkas på olika sätt.
56

 Kaffet är mörkt och 

likaså blir gudinnan detsamma, någonting annat vore kanske otänkbart. Men då talaren har 

valt att lyfta fram och poängtera det brunaktiga i positiv mening istället för negativ visar att 

denne att han inte har valt att göra Coffeas färg till någonting negativt. Som tidigare nämnts 

var vitt den färg, som enligt det rådande skönhetsidealet, var att föredra. Man förstår att 

talaren väljer att jämställa Coffea med bönderna för att hon ska framstå som en hårt arbetande 

person. Det finns som sagt gott om kritik mot gudinnan men detta handlar i första hand om 

hennes karaktärsegenskaper och inte om hennes utseende, det är klanderfritt. Implicit kan man 

se ett budskap, det är en persons handlingar och inte dess utseende som räknas. Men eftersom 

talet i första hand är skapat för att roa sin publik kan man även se det så här, att Coffea är 

något brunlagd är komiskt av den enkla anledningen att kaffet är mörkt, det behöver inte 

finnas en komplicerad baktanke utan endast humor.  

 Min frågeställning var: Hur aktualiseras föreställningen om ”det främmande” i 

det satiriska talet från 1700-talet? Man kan se hur en av dåtidens diktare valde att gestalta sin 

samtid genom att underhålla sin publik med en satirisk text om förbudet mot kaffet, som i sin 

tur ansågs vara en exotisk och främmande vara. ”Det främmande” var som tidigare nämnt ett 

hot mot den svenska välfärden och av talets satiriska karaktär kan man förstå att talaren inte 

höll med om detta. För trots alla de fel och brister som tilldelas gudinnan Coffea väljer talaren 

även att framställa positiva egenskaper i negativ bemärkning, exempelvis det faktum att aldrig 

förr hade konversationen varit mer livlig än genom Coffeas obegripliga inspiration. Som 

läsare mottar man ett dubbelt budskap, för oss är inte en livlig konversation av ondo och detta 

bekräftas genom den satiriska stilen. Genom topiken hälsa förstår man att det som är 
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främmande också ses som skrämmande, kaffet anses hota det svenska folkets goda hälsa och 

genom att dricka kaffe kan man drabbas av sjukdomar. Explicit är det bra att Coffea lämnat 

landet men med ”de dubbla glasögonen” förstår man att talaren menar att kaffet egentligen 

inte är något som helst hot mot vare sig välfärden eller hälsan. Talet har uppkommit av det 

rådande samhällets lagar, överflödsförordningarna. Genom att överdriva kaffets negativa 

betydelse visar talaren egentligen på det motsatta, eftersom både publik och läsare är 

medvetna om att det är en text av satirisk karaktär som i första hand är till för att roa. Den 

exotiska drycken gör det svenska folket mer vältaliga, sociala och pigga, och genom att 

framställa detta som negativt genom att roa, poängteras istället dess positivitet.  

 Topiken solidaritet är ett annat exempel på hur dubbeltydigt denna syn på ”det 

främmande” är. Genom solidaritet och lojalitet mot det egna landet, från statens sida, drivs 

hon därför på flykt. Ur satirens perspektiv är innebörden dock en annan, här framstår själva 

argumentet, att Coffea skulle vara ett hot, som löjlig. Genom sin odödlighet kan hon aldrig 

utrotas, det finns alltid en chans att hon letar sin in i det svenska samhället igen. Explicit 

skulle detta vara förödande men egentligen menar talaren att det är tvärtom. Kaffet är för 

många en dryck som man sätter högt värde på och troligen märkte man dess goda kvaliteter 

redan på slutet av 1700-talet eftersom de förbud som infördes flera gånger hävdes. 

Överflödsförordningarna kom till sist att vara lönlösa eftersom kaffet letade sig in i det 

svenska samhället och kom slutligen att stanna kvar ända in i vår tid.  

 

 

 

Sammanfattning 

 

Det tal som jag har analyserat tillhör Genus Demonstrativum som är en genre där tal som 

både hyllar och smädar passar in. Materialet har även en viss deliberativ funktion, som 

handlar om att råda sina åhörare, och talaren gör även detta. Mitt syfte med uppsatsen var att 

visa hur föreställningen om ”det främmande” aktualiseras i ett satiriskt tal från 1700-talets 

Sverige eftersom detta var en tid då man påverkades av en intensiv kontakt med omvärlden. 

Det jag kom fram till var följande, i Sverige hade man under 1700-talet börjat driva en handel 

med utländska länder och man köpte in nya varor och dessa kom att ses som både spännande 

och exotiska. Det svenska samhället påverkades av denna förändring som kom att innebära 

nya vanor, nya tankesätt och till följd av detta uppstod en bred efterfrågan som i sin tur 
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skapade en slags lyxkonsumtion. Den svenska staten började dock oroa sig för den inhemska 

handeln och man införde överflödsförordningarna som stoppade handeln av utländska varor. 

Den intensiva kontakten med främmande länder kom med andra ord att skapa en spricka i den 

svenska handeln så till den grad att man förbjöd konsumtionen av exotiska och främmande 

varor, däribland det eftertraktade kaffet. Detta drabbade främst den svenska befolkningen som 

vid denna tidpunkt hade hunnit vänja sig vid den svarta drycken och ett gensvar på detta 

förbud var talet om Coffea. Gudinnan får representera det främmande och det exotiska som 

den svenska staten driver på flykt eftersom det inte passar deras intressen. Vidare delade jag 

in de persontopikerna som jag funnit under begravningsavdelningarna laus, luctus och 

consultatio och kom fram till att de ser olika ut beroende på hur man läser texten. Om man ser 

Coffea som en gudinna som har drivits på flykt ur ett land och att detta räddat befolkningen 

har man en tolkning, men om man ser det dubbla perspektiv som framgår genom den satiriska 

stilen förstår man vad talaren egentligen vill få fram.  

Här kommer nu en sammanfattning av de topiker jag hittade under vardera 

avdelning. Först hittade jag de som är knutna till laus, som är själva hyllningen i talet. Till 

denna hör följande topiker, härstamning, nationalitet, medborgarskap, kön, ålder, fysik, 

utseende, ekonomiska förhållanden, det dygdiga och det lastbara. Coffea kopplas först 

samman med den sorts karaktärsdrag som är smickrande. Hon beskrivs som vacker och 

fantastisk, som den gudinna hon i sin helhet representerar. Men allteftersom förändras bilden 

av den undersköna varelsen och under nästa begravningsavdelning, luctus, som är 

sorgeskildringen fann jag följande topiker, anseende, yrke, anspråk, känslor, lycka och 

njutning. Gudinnan Coffea vill sprida sitt budskap men faller pladask och detta är på intet sätt 

det svenska folkets fel utan det är Coffea som själv har bidragit till sitt eget fall genom sitt 

skandalösa beteende. Genom henne kommer endast elände och genom den tredje delen i ett 

begravningstal, som är consoltatio, ger talaren tröst åt befolkningen. De persontopiker jag 

fann här är hälsa, solidaritet, det goda och det onda samt intention. Kaffet symboliserar den 

svenska statens syn på ”det främmande”. Ur en satirisk synvinkel hotar gudinnan Coffea den 

svenska välfärden.  

Jag har förstått att gudinnan Coffea gestaltas som en övermänsklig varelse vars 

karaktär är gudomlig, men att hon har brister som man inte bör förbise. Talaren vill råda sin 

publik att i första hand förstå just detta, men implicit vill han dock påpeka det motsatta. 

Genom den satiriska stilen har beskrivningarna av henne tillåtits att bli överdrivna och 

överflödiga, allt för att visa på hennes bristande egenskaper som person. Talarens implicita 

intention är dock som sagt, en annan. Eftersom Coffea framstår som ett övermänskligt väsen 
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vars karaktär ingen vanlig människa förstår sig på, och det faktum att talaren har valt att 

framställa kaffet på detta sätt, visar på dennes implicita intention. Genom sin odödlighet kan 

Coffea aldrig utrotas. Det finns alltid en chans att hon letar sin in i det svenska samhället igen 

och explicit skulle detta vara förödande, men egentligen menar talaren att det är tvärtom. 

Kaffet är för många en dryck som man sätter högt värde på och troligen märkte man dess 

goda kvaliteter redan på slutet av 1700-talet eftersom de förbud som kom flera gånger hävdes. 

Det spelade ingen roll att den inhemska handeln fick lida och att staten slutligen fick ge vika 

för befolkningens krav. Men det gjordes flera försök att förbjuda den svarta drycken. 1794 

rådde ett förbud som i sin tur skapade den situation som gjorde att Sorge-tal skrevs.  

Under 1700-talet var skönhetsidealet att man skulle vara så vit som möjligt, 

överklassen pudrade och sminkade sig kritvita eftersom det motsatta, att vara solbränd och 

mörk, visade att man tillhörde arbetarklassen som vistades utomhus dagarna i ända. När det 

kommer till detta synsätt är gudinnan Coffea på samma nivå som bönderna och å andra sidan 

är hon också ett främmande väsen genom att vara ”något brunlagd”. Hallman har valt den 

satiriska genren för sitt Sorge-tal för att visa hur den svenska staten såg kaffet, personifierat 

genom Coffea, som ett hot mot den inhemska välfärden. Det gäller att se talet ur ett dubbelt 

perspektiv, genom sin explicita argumentation utpekas gudinnan Coffea som den vackra men 

fruktansvärda varelse hon verkar vara, men också genom den implicita och satiriska 

argumentationen som visar hur överdrivet och löjligt det faktiskt framstår. Ett annat budskap 

som är både dolt och implicit är det faktum att det inte är en persons utseende, utan dess 

personlighet, som är det viktiga. ”Det främmande” är någonting som ter sig både exotiskt och 

skrämmande på samma gång. Befolkningen lockades av lyxvaror såsom kaffet, medan staten 

endast värnade om den inhemska handeln. På så vis stoppades konsumtionen av exotiska 

varor. I talet aktualiseras föreställningen om ”det främmande” genom gudinnan Coffea som 

genom talets satiriska karaktär framställs som ett hot mot det svenska samhället och därför 

måste drivas på flykt.  
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