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Förord 

Sällskapet för 1700-talsstudier anordnade i januari 2000 ett symposium med 
titeln "Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige". Symposiet 
var tvärvetenskapligt och syftade till att belysa frågan om det nationella under 
1700-talet. I denna antologi har föredragen från symposiet samlats. Ekonomiskt 
bidrag erhölls från Riksbankens jubileumsfond och Kungl. Patriotiska Säll
skapet. Huvudansvarig för de praktiska arrangemangen var Åsa Karlsson med 
bistånd av Mikael Ahlund, Bo Lindberg och Jonas Nordin. 

Åsa Karlsson och Bo Lindberg 





Introduktion: nationalism och nationell 
identitet i 1700-talets Sverige 

Bo Lindberg 

Nationalismen är inte äldre än 1800-talet, brukar det heta. Enligt nu gällande 
klokskap är nationalismen ett modernt fenomen, avhängigt industrialisering, 
kapitalism, förbättrade kommunikationer och idén om medborgerliga rät
tigheter, förutsättningar som inte förelåg förrän på 1800-talet. 

Till stor del är detta riktigt. Som dominerande historisk tendens och 
som artikulerad ideologi framträder nationalismen först efter franska 
revolutionen. Också själva ordet nationalism är av sent datum - början av 
1800-talet. Nationalismens grundläggande tanke var - och är alltjämt - att 
staten skall bygga på nationen, dvs att i princip varje utvecklad nation skall 
ha en egen stat. Denna grundtanke i nationalismen som politisk ideologi 
formulerades först under franska revolutionen. Idén bakom tillkomsten av 
den franska nationalförsamlingen 1789 var att nationen består av medborgare 
vilka har politiska rättigheter och styr sig själva. Nationen i denna mening 
är väsentligen en politisk gemenskap, och den patriotism som medborgarna 
skall besjälas av gäller i första hand den gemensamma friheten och 
författningen, inte landet där man bor och folket man tillhör. 

Men 1800-talets nationalism fick ovanpå denna politiska nationalism också 
en kulturell dimension som hade formulerats av framför allt tyska intellek
tuella under årtiondena runt 1800 med Herder och Fichte som de viktigaste 
namnen. Den kulturnationalism de gav uttryck åt handlade om det vi numera 
kallar identitet. Varje folk har sin särart som utformats under seklernas lopp, 
då folket levt under gemensamma villkor och genomgått samma öden. 
Identiteten uttrycks i lagarna, i sagorna och visorna men framför allt i språket. 
I språket, som människorna använder kontinuerligt och i alla slags 
sammanhang, framträder nationens kollektiva själ, dess ande. Språket är 
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också det verktyg varmed folkanden hos sina individuella representanter 
frambringar sina moraliska och intellektuella skapelser. 

1800-talets nationalism förenade alltså idéer med olika ursprung och 
därmed var spänningar inbyggda i ideologin. Under seklets förra del tjänade 
nationalismen liberala krafter, vilka krävde medborgerlig frihet samtidigt 
som de pläderade för nationernas självständighet. Grekernas frihetskamp 
mot turkarna, striden för att ena Italien och ansträngningarna att förena 
alla tyskar i en enda stat var den liberala nationalismens viktigaste projekt. 
När de förverkligades skedde det emellertid under ledning av mer 
traditionella krafter. Av det liberala Tyskland som vädrade morgonluft i 
Frankfurt 1848 blev till sist det konservativa wilhelminska Tyskland, och 
Garibaldis republikanska frihetskampanjer resulterade i kungariket Italien. 

Om den fullfjädrade nationalismen är en ideologi som tillhör 1800-talet, 
så är det å andra sidan klart att element av den funnits långt tidigvare. Idén 
om det medborgerliga deltagandet i politiken, som är central i den politiska 
nationalismen, hör hemma i antiken, likaså patriotismen, dvs idealet att man 
skall vara lojal mot den politiska gemenskapen och redo att offra livet för 
den. Den kulturella nationalismen å sin sida hade en mer närliggande bak
grund i de strävanden som alltsedan 1500-talet hade funnits i olika furstestater 
att ge det egna landet en så lång och ärorik historia som möjligt. Renässansens 
humanister engagerade sig inte bara för den klassiska antiken, de ägnade sig 
också åt att kartlägga fornminnena, lagarna och språket i de länder där de 
verkade. Argument, motiv och kunskaper som på 1800-talet skulle ingå i 
den nationalistiska ideologin användes nämligen av de makter - vanligen 
kungarna - som under 1500- och 1600-talen byggde upp vad man brukar 
kalla den tidig-moderna staten. Denna process innebar att kungarna sökte 
skaffa sig bättre kontroll över sina territorier och förstärka den vertikala 
integreringen av de länder där de härskade. 

Detta var någonting nytt. Det medeltida samhället var horisontellt orga
niserat i stånd och skrån vilka hade en gemenskap över territoriella gränser. 
Feodalherrerna hade län i olika länder, de lärde i Paris kom från Europas 
alla hörn, hantverkarna i Stockholm åberopade skråprivilegierna i det tysk
romerska riket. Och den romerska kyrkan utgjorde ett mäktigt transnationellt 
nätverk som försvårade ansatserna att bilda begränsade riken. 

Men från 1500-talet ser vi en starkare tendens till vertikal integrering av 
samhällena. Dynastierna skaffar sig med hjälp av krigsmakt, byråkrati och 
kyrka ett fastare grepp om sina territorier. Abstrakt uttryckt kan vi säga, att 
den sociala och politiska energi som tidigare diffunderat i horisontella 
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strukturer blev mer effektivt dirigerad och koncentrerad i vertikal riktning, 

uppifrån och ned i de olika länderna. Kyrkorna genomträngde befolkningen 

med sitt disciplinerande budskap, skatterna blev mer effektivt indrivna, fler 

personer fick utbildning, elitskikten engagerades i krigiska projekt under 

kungens ledning, kungamakten gjorde sig på olika symboliska och propag

andistiska sätt synlig över hela riket. 

I denna vertikala integrationsprocess spelade de för-nationalistiska idé

elementen en roll för att motivera och representera. Från Sveriges 1600-tal 

känner vi hur den götiska myten om att svenskarna utvandrat från sitt land 

och erövrat hela världen och givit den både språk och kultur användes för 

att imponera på omvärlden och inspirera den inhemska eliten. Vi vet också 

hur man bemödade sig om att uppspåra svenska fornminnen och att odla 

upp det svenska språket. Patriotiska formuleringar från antikens Rom togs i 

bruk för att stärka lojaliteten med riket. På väggen till Riddarhuset i Stock

holm står det att "medborgarnas tapperhet" (fortitudo civium) är rikets fun-

dament, en sammansmältning av klassisk medborgarpatriotism och kunglig 
rikspatriotism som var vanlig i den tidig-moderna staten. 

Det vore fel att påstå att detta var alltigenom konstruerat och manipule
rat uppifrån. Tidlösa socialpsykologiska mekanismer som skapar identitet 

och avgränsar den egna gruppen från andra samspelade med de medvetna 

försöken att integrera territorierna. Krigen betydde mycket för att uppamma 

antagonistiska identitetsupplevelser. Om den spanske kungens armada hotade 

drottning Elisabeths rike 1588, så var det naturligtvis inte svårt att beskriva 

detta som att det var spanjorerna som angrep engelsmännen. Antagonismen 

mellan Danmark och Sverige hade länge samma identitetsskapande effekter. 

På diplomtisk och militär elitnivå var de nationella kategorierna en 

självklarhet. Där odlades föreställningarn om hur de olika nationerna var 
beskaffade till språk och lynne, även om den krets vari dessa möten skedde 

var utomordentligt tunn. I de krigsrapporter om segrar och nederlag som 

spreds över Europa under 30-åriga kriget talades självklart om "svenskarna", 
trots att bara en bråkdel av de trupper som kämpade i svenska armén kom 
från Sverige. 

Nationella föreställningar fanns alltså i luften under den tidig-moderna 

statens tillkomsttid. Det var inte bara primitiva uttryck för prestige eller 

aggressiv kollektividentitet. Olaus Petri resonerar i sin En swensk crönika 

från mitten av 1530-talet insiktsfullt om det svenska skrytet med de gamla 
göternas bedrifter. Göterna var ingenting att yvas över, menar han, de bara 

härjade och förstörde och åstadkom ingenting av värde. För övrigt var 
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svenskar, danskar och tyskar antagligen samma folk och samtidens svenskar 
snarare avkomlingar av tyska förfäder än av ursprungliga göter i Norden. 
(Olavus Petri, Samlade Skrifter bd IV , Uppsala 1917 s 9f). 

Det intressanta med detta är inte bara Olaus Petris kritik av den yverborna 
och militanta göticismen, inklusive dess användning i propagandan mot 
danskarna. Det är också notabelt att han som en självklarhet talar om sig 
själv och svenskarna som en identitet: han skriver "vi", "vår" och "oss". Man 
kan säga, att Olaus Petri här illustrerar att man redan på 1500-talet kunde ha 
nationell identitet utan att vara nationalist. 

Samtidigt är det ovisst hur många han inkluderade i svenskarna och sitt 
"vi". Alla utsagor om det nationella, om nationen och folket som förekommer 
i tidig-moderna texter lider av denna oklarhet och kan alltid misstänkas för 
att vända sig till eller ha i åtanke blott ett begränsat skikt av befolkningen. 
Ibland skulle det vara möjligt att låta utsagan omfatta hela folket - så kanske 
är fallet när Olaus Petri talar om "oss"- men lika ofta finns en begränsning 
som avslöjar att ett modernt nationsmedvetande inte föreligger. Först på 
1800-talet, då den föreställningen slår igenom att nationen är ett självständigt 
subjekt som består av medborgare med rättigheter, kan man räkna med att 
ordet nation i sin normalbetydelse avser hela folket. Självfallet hade de som 
talade om nationen ofta bara en viss kategori i åtanke i alla fall, men ordets 
ideologiska anspråk var på 1800-talets uppskruvat till att omfatta alla. Därmed 
kunde det också bli kontroversiellt vilka som skulle räknas till nationen och 
vilka som till äventyrs skulle definieras ut som främmande element. 

1700-talet 

1700-talet är övergångsfasen mellan det fragmenterade och outvecklade talet 
om det nationella och den till fullgången ideologi utvecklade nationalismen. 
Samtidigt var 1700-talet, upplysningens och rationalismens århundrade, 
mindre upptaget av att legitimera den tidig-moderna staten, som vid det 
laget var etablerad på de flesta håll. Det betydde att de prestige- och 
identitetsstärkande föreställningarna om det egna landets ärorika förflutna, 
dess kungars långa tradition och dess språks ursprunglighet blev mindre 
behövliga. Upplysningskulturen var mondänt skeptiskt till de historiska 
myterna. 

Det gäller inte minst Sverige, vars 1700-tal inte alls brukar förknippas 
med det nationella. Med stormaktens fall var konjunkturen för det storvulet 
yverborna över; en ny tid började med minskade anspråk på ära och storhet. 
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Det svenska uret hade, med en berömd formulering, efter Karl XII:s död 
och Fredrik I:s trontillträde gått från tolv till ett. Visserligen fanns 
stormaktsambitionen kvar hos hattarna och skulle fortsättas av Gustav III, 
men resurserna var små och framgångarna uteblev, där de inte vändes i 
katastrof. Ekonomen och mösspolitikern Anders Nordencrantz utsatte i sin 
skrift Tankar om krig i gemen, och Sveriges krig i synnerhet (1767-72) den 
offensiva uttrikespolitiken för en kritisk granskning med argument som har 
relevans än idag. Bättre gick det, åtminstone tidvis, i ekonomin. 
Merkantilismen i den form som går under namn av utilismen var den nya 
inomvärldsliga frälsningsläran; inom dess ram gynnades näringarna och 
frodades naturvetenskaperna. Ekonomisk framgång var säkrare och mer 
beständig än krigisk, menade många. Det krigiska förflutna tedde sig 
ointressant. De här och var fortsatta svärmerierna för Sveriges götiska 
förflutna fick ingen publik i de ledande skikten utan blev till och med 
förlöjligade. 1600-talets konservativa språkvård som velat behålla eller 
återinföra gamla ord i svenskan, ersattes av en utilistisk språkpolitik som 
gjorde kommunicerbarheten till ledande princip. Språket är till för att med
dela sig med varandra, ingenting mer, var den okänsliga men effektiva prin
cipen bakom detta. "Fosterlandet" var i och för sig ett honnörsord hela 
tiden, och ansträngningar gjordes hela tiden att hävda Sveriges prestige, 
men temat låg i riskzonen för kritik. I Uppsala skrev professorn Petrus 
Ekerman 1753 en avhandling "om de lärdes fosterlandsmani" (Depatridomania 
eruditorum), som handlade om den överdrivna kärleken till fäderneslandet 
som yttrar sig i löjeväckande skryt. 

Detta gäller frihetstiden. Under Gustav III blev den nationella accenten 
tydligare; kungens kulturprojekt med operan, den nationella dräkten och 
Svenska akademien innebar en beslutsam och ovanifrån styrd odling av det 
nationella. Men alltihop ägde rum inom ramen för en hovkultur som var 
kosmopolitisk och franskpräglad. Gustav III:s projekt var retoriska och 
teatrala, vilket blir extra tydligt i en tid då den aristokratiska representativa 
kultur han var en representant för av visade sig ligga på sitt yttersta och 
skulle sopas bort efter 1789. 

A andra sidan blev Sverige, på en nivå som ligger under talet om det nationella, 
ändå alltmer svenskt under 1700-talet. Man får skilja mellan nationalism -
eller än så länge för-nationalism - som ideologi och nationsblivandet 
som historisk process. Sverige år 1800 var mer enhetligt och nationellt präglat 
än Sverige av år 1700. Det berodde delvis på de utrikes misslyckandena. 
Förlusten av Östersjöväldet och Finlands alltmer utsatta läge försköt intresset 
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från det stora europeiska perspektivet till rikets svenska del. Den vertikala 
integrationen fortsatte, underlättad av av intensifierad ekonomisk och 
kulturell samfärdsel. En svenskspråkig offentlighet växte fram, med ett 
stigande antal diktare och skribenter på svenska språket. Böcker och tidningar 
spreds till nya skikt. Den utilistiska språkvården gav resultat i en snabb 
uppodling av svenska språket. Den politiska ordningen under frihetstiden, 
som gav riksdagsmännen inflytande, beredde vidare kretsar tillträde till den 
politiska arenan, och efter Gustav III:s kupp 1772, som gjorde slut på den 
sena frihetstidens politiska lössläppthet, fortlevde ändå en politisk press 
som försåg en spirande offentlighet med bränsle. Och Gustav III:s nationella 
projekt, teatraliska som de kan verka, var ändå betydelsefulla förövningar i 
i8oo-talsnationalism. Under 1700-talets lopp blev dessutom honnörsorden 
som skulle ingå i den politiska nationalismens repertoar allt vanligare i 
Sverige: medborgare, patriot, fosterland, nation, dygd och nationalanda, det 
sista av Gustav III typiskt nog uttryckt på franska: "esprit nationel". 

Det nationella momentet tillväxte i sista hand därför att det hängde ihop 
med moderniseringen. Nationalismen må ofta innefatta tillbakablickande 
historiska moment, men såsom följeslagare till den tidig-moderna staten 
och senare den fullt utvecklade nationalstaten är nationalismen väsentligen 
en del av moderniseringen av Europa, en del av det nationalstatsprojekt som 
möjligen nu går sin ände till mötes i EU. 

De följande uppsatserna belyser aspekter av det nationella i det 
ambivalenta svenska 1700-talet, som ligger där mellan 1600-talets götiska 
yverborenhet och 1800-talets idealistiska och oscarianska patriotism, och 
mellan det förmoderna och det moderna. 

Nils Ekedahl beskriver den idéfaktor som länge var viktigare än alla andra 
för att hålla ihop den tidig-moderna staten: religionen, närmare bestämt 
den lutherska religionen. Svenskarna var Guds egendomsfolk, liksom Israels 
barn i Biblen; Gud höll sin hand över folket, hjälpte det ibland men straffade 
det lika ofta. Denna föreställning var mycket mer spridd än det götiska 
temat och fungerade i praktiken som en nationell myt - identitetsgivande, 
mobiliserande och inspirerande - trots att den till sitt innehåll inte var 
svensk. Tvärtom användes samma judiska historia på liknande sätt i andra 
länder. Åtminstone till mitten av 1700-talet fungerade denna myt, som 
upprätthölls av det i särsklass mest spridda informationsnätet, nämligen 
kyrkan. 

Ekedahls uppsats visar på ett eftersläpande och förbisett men viktigt ele
ment i formandet av den svenska nationalstaten. Anders Claréus belyser en 
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annan mäktig tröghetsfaktor i processen, nämligen bönderna: vad hade de 
för uppfattning om Sverige som stat och nation, kände de någonting som 
kan kallas nationell identitet? Inte mycket uppenbarligen, men Claréus har 
funnit att de tämligen ofta åberopade den urgamla frihet som de menade 
skilde dem själva från bönderna i andra länder. Intressant nog hade denna 
föreställning om frihet ingenting med frihetstiden och dess statsskick att 
göra; istället förknippades den med kungen som uppfattades vara garanten 
för att böndernas rätt inte kränktes. 

Den frihetstida författningens betydelse för det nationella temat illustre
ras i Merit Laines text om de kungliga slottens symboliska och ideologiska 
innebörd. Kungaparet uppfattade slotten som symboler för kungamakten 
och dess maktanspråk, medan hattpolitikerna betraktade slotten som 
representativa uttryck för den svenska nationen. Här fanns ett slags 
republikansk uppfattning av nationen, men den förenades med den så vanliga 
inskränkningern av nationsbegreppet till att omfatta egentligen bara det 
politiska elitskikt hattpolitikerna själva tillhörde. 

Jonas Nordin undersöker i sitt bidrag vad som menades med fädernes
land och stat under 1700-talet. Han tillämpar på patriotism-begreppet samma 
distinktion som jag nyss beskrev mellan politisk och kulturell nationalism. 
Frågan om fosterlandet blir i Nordins exempel extra intressant, eftersom de 
texter han arbetar med tillkom i Abo, i rikets finska riksdel, där i slutet av 
1700-talet begynnelsen till en särskild finsk identitet började bli skönjbar. 

Peter Hallberg undersöker historieskrivningens roll i nationsbygget med 
Olof von Dalins berömda Svea rikes historai som exempel. Stormaktstidens 
historieskrivning hade handlat om krig och statsangelägenheter och riktat 
sig väsentligen till en europeisk publik för att förhärliga det svenska; därför 
hade språket varit latin. Dalin däremot skrev på svenska och vände sig till en 
framväxande svensk "allmänhet". Han såg händelserna inte bara ur den 
styrande maktens synpunkt utan förmedlade också berättelsen om ett folk 
med ett arv av frihet och förnuft. Hans verk nådde inte särskilt djupa skick 
av detta folk men skapade hos en ny medelklass ett nationellt 
historiemedvetande som så småningom blev ett vapen i kampen mot 
ståndssamhället. 

I grunden samma skifte från det aristokratiska, europeiska och latinska 
till den borgerliga och svenska illustreras i Mikael Ahlunds bidrag om Elias 
Martins landskapsmålingar. Elias Martins vyer av Sverige var inte som Erik 
Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna på 1600-talet till för att visa upp Sveriges 
slott och herresäten för omvärlden. I stället tecknade han landskap och 
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borgerliga miljöer att avnjutas av en inhemsk publik. Ahlunds uppsats pekar 
på samma förändring i uttrycken för det nationella som Peter Hallbergs. 
Det gällde inte längre som under stormaktstiden att manifestera och 
representera utåt utan snarare att bygga upp en känslomässigt förankrad 
självbild hos den egna befolkningen. Samtidigt visar Ahlund hur den 
effektiva skapelsen av det nationella är resultatet av en gynnsam konstellation 
av omständigheter: en god, utifrån importerad idé, en ny publik, kungligt 
stöd och individuell begåvning. 

Anna Hannesdottirs uppsats inriktar sig på den språkliga aspekten av 
nationsbygget. Att få fram ett nationellt språk som var både "hyfsat" och 
användbart var alltsedan reformationen en viktig angelägenhet för 
myndigheterna. Hannesdottir visar hur frihetstidens svenska lexikografer 
ställde sig till förekomsten av främmande ord i svenska språket, en fråga 
som alltid givit utrymme åt språknationalistiska och historiska argument. 
Sådana fanns i Sverige, men inställningen var i utilismens namn pragmatisk 
och motståndet mot främmande inslag i språket tämligen svagt. I stället 
accepterades i stort sett de lånord som hade etablerat sig. Hannesdottir pekar 
på den tänkvärda analogin mellan nya språkelement och invandrare: på 
samma sätt som man accepterar personer som kommit utifrån men vunnit 
medborgarskap i en stat, så bör man tolerera de främmande ord som blivit 
brukliga i språket. 

Jens Rahbek Rasmusen skriver om danskarnas syn på Sverige. Danmark 
var arvfienden, den tidens "den andre" i eminent mening, med vilken Sverige 
var i krig elva gånger mellan 1563 och 1814. Med hänsyn till det var den 
danska uppfattningen av Sverige mer sammansatt än vad man har anledning 
att tro. 

Lena Rangström slutligen beskriver det mest konkreta och övertydliga 
av Gustav III:s patriotiska projekt: den nationella dräkten. Men idén var 
inte nationell. Samma uniformering av hovpersonalen förekom vid flera av 
Europas hov. Här som i så många andra sammanhang visar det sig att 
nationalismens yttringar är högst internationella. 

Katarina II av Ryssland och Gustav III diskuterade hovdräkter när de 
möttes i Fredrikshamn i Finland 1783. Fem år senare skickade de sina flottor 
och arméer i krig mot varandra. Det är en illustration av den kombination 
av ytlighet och lättsinne som var möjlig under Tanden régime. Den var 
cynisk men kan i betraktande av vad som komma skulle ändå ha ett 
försonande skimmer över sig. Snart skulle allvaret komma: med franska revolu
tionen blev krigen ideologiska, arméerna större och bataljerna blodigare. 
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Fransmännen sände massarméer av patriotiska medborgare i fält och 
motståndarna fick anpassa sig därefter. I fortsättningen var det folken som 
trädde i vapen mot varandra för att slåss för fosterland och frihet. 
Nationalismen, den nu fullmogna ideologin, gjorde för framtiden konflik
terna oförsonligare, resurserna större och krigen värre. 
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Det nationella landskapet 

Om upptäckten av den svenska naturen 
i Elias Martins bilder 

Mikael Ahlunä 

När frågor kring nationell identitet under 1700-talet diskuteras, kan 
bildkonsten tillhandahålla ett konkret och i detta sammanhang tidigare 
tämligen obeaktat material som på flera sätt är fruktbart att undersöka. 
Utvidgningen av konstmarknaden under slutet av århundradet innebar att 
nya grupper av konsumenter med smak för nya bildtyper förändrade konstens 
förutsättningar och innehåll. Bland de nya attityder som därigenom kom att 
återspeglas i tidens oljemålningar, akvareller och gravyrer återfanns även en 
ny syn på Sverige i rollen som nation och fädernesland. Den här artikeln 
handlar om landskapsmålaren Elias Martin (1739-1818) och några sidor av 
hans konstnärskap som särskilt tydligt knyter an till frågan om den nationella 
identiteten under gustaviansk tid. 

Elias Martin var verksam som målare, tecknare och grafiker.1 Han föddes 
i Stockholm 1739 och började sin bana som ornamentsritare för 
skärgårdsflottan vid Sveaborg. Efter hemkomsten därifrån reste han 1766 
vidare till Paris. Vistelsen i den franska huvudstaden blev emellertid tämligen 
kortvarig och 1768 fortsatte han vidare till London, där han kom att stanna 
under de tolv följande åren. Fallet Martin illustrerar därmed hur Paris och 
Rom under 1700-talet fick konkurrens av London som utbildningsort och 

1 Elias Martins konstnärskap är ännu tämligen outforskat. De fåtaliga publicerade arbeten som 
existerar är dessutom idag tämligen ålderstigna - de tillkom huvudsakligen under 1900-talets 
tre första decennier. Den fylligaste biografiska framställningen återfinns i Ragnar Hoppe, 
Målaren Elias Martin, Stockholm 1933. Se även Hans Frölich, Bröderna Elias och Johan Fredrik 
Martins gravyrer, Stockholm 1939. För närvarande arbetar dessutom författaren till denna arti
kel med en avhandling om Elias Martin vid den konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet. 
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Elias Martin, Romantiskt landskap med gran, olja på duk. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 

konstnärligt impulscentrum. Avgörande för Martins fortsatta utveckling blev 
också de erfarenheter han skaffade sig på den nya engelska konstmarknad 
som snabbt utvecklades under detta århundrade. 1780 återvände han till 
Sverige och blev den gustavianska epokens ledande landskapsmålare. Under 
en rad år samarbetade han nära med sin yngre bror Johan Fredrik, som hade 
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utbildats till gravör i London. Mellan bröderna fördelades arbetet vanligen 
så att Elias tecknade eller målade förlagorna som sedan graverades av brodern. 
Huvuddelen av deras produktion utgjordes av landskap och topografiska vyer. 

Dessa landskapsbilders förhållande till den nationella identiteten är således 
ett nästan helt ouppmärksammat spörsmål i den tidigare forskningen. 
Generellt kan man säga att den genomgående tendensen i den svenska 
konsthistoriska litteraturen har varit att framför allt sätta sådana frågor i 
samband med 1800-talets bildkonst.2 Men tanken med föreliggande text är 
således att föra detta perspektiv tillbaka till 1700-talet och diskutera hur 
olika strävanden att skapa en ny nationell identitet i Sverige under den 
gustavianska tiden återspeglas i många av Martins bilder. Även om 
forskningen i Sverige hitintills varit mager, så har det inom det engelska 
språkområdet under de senaste åren bedrivits en flitigare forskning kring 
bildkonstens förhållande till 1700-talets nationella strömningar.3 Mycket av 
denna forskning har gått ut på att lyfta fram olika politisktnationella 
drivkrafter bakom framhävandet av det specifika engelska landskapet i bild
konst och lyrik och i anslutning till fenomen som den tidiga turismen under 
1700-talet och därtill hörande resehandböcker. Bland andra har Malcolm 
Andrews diskuterat det nationellt självmedvetna och självdefinierande 
perspektivet i upptäckten av den engelska naturen i till exempel James 
Thompsons diktsvit The Four Seasons och i Richard Wilsons 
landskapsmålningar.4 Om det därmed är möjligt att i England peka på tydliga 
samband mellan 1700-talets landskapskonst och tidens formulerande av 
nationella identiteter, så förefaller det vara adekvat att ställa frågan om inte 
sådana samband också fanns i Sverige. Martins nära koppling till England 
gör denna fråga än mer angelägen. 

Syftet med denna text är således att diskutera den roll Martins bilder - och 
i första hand hans landskap - spelade i processen att skapa en nationell 

2 Så sker till exempel i den samnordiska antologin Natur och nationalitet. Nordisk bildkonst 
1800—1850 och dess europeiska bakgrund, red. Jörgen Weibull och Per Jonas Nordhagen, Wiken 
1992. 
3 Se not 4 och 19. 
4 Malcolm Andrews, The Search for the Picturesque. Landscape Aesthetics and Tourism in Britain, 
ij60-1800, Aldershot 1989. Se även David Solkin, Richard Wilson. The Landscape of Reaction, 
London 1983. Ett likartat perspektiv återfinns även i utställningskatalogen The QuestforAlbion. 
Monarchy and the Patronage of British Painting, ed. Christopher Lloyd, The Royal Collection, 
London 1998. Temat för denna utställning och katalog var att åskådliggöra hur bildkonsten 
målmedvetet användes av den engelska monarkin för att skapa en pro-rojalistisk nationell iden
titet i Storbritannien under 1600-, 1700- och 1800-talen. 
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samhörighetskänsla under gustaviansk tid. Samtidigt kommer också frågan 

om vems nationella identitet hans bilder egentligen speglar att diskuteras. 
Svaren på dessa frågor kommer att sökas i anslutning till några av de nya 
motivkretsar som Martin introducerade efter hemkomsten 1780 och som i 
stort sett saknade äldre motsvarigheter i den svenska konsten, nämligen hans 
bilder av den vilda svenska naturen, hans bilder av vad man skulle kunna 
kalla det svenska näringslivet, samt hans skildringar av det svenska folket.5 

Elias Martin, Stockholmsvy. Utsiktfrån kungliga slottet, gouache. Nationalmuseum. 
Foto: Nationalmuseum. 

5 En annan sida av Martins konstnärskap som också har direkt anknytning till dessa frågor är 
naturligtvis hans historiska och fornnordiska bildvärld. Det finns emellertid inte utrymme i 
denna text att närmare gå in på denna, då framställningen huvudsakligen begränsats till Mar

tins landskap. 

20 



Svenska vyer och bilder av den nordiska naturen 

I januari 1780 författade Elias Martin i sin bostad vid Leicester Square en 
skrivelse ställd till Gustav III. Den sändes strax därpå till Stockholm med 
en depesch från den svenske envoyén i London Gustaf Nolcken.6 Denna 
skrivelse var egentligen en anhållan om att bli hemkallad och om att få 
ekonomiskt stöd från kungen, och Martin beskriver här de projekt han i så 
fall tänkte ta sig an. Det första han försöker locka Gustav III:s intresse med 
är planerna på en brett upplagd serie målningar och gravyrer som skulle 
skildra Sveriges natur och topografi: 

"Plan af mine tillämnade företaganden i Sverige. 

1. Igenom Swenska historien göra mig underrättad om märkwärdige ställen i Riket Så i 

anseende till belägenheten Som Historiska händelser både - i förflutne och nyare tider. 
2.1 följe däraf Sommar tiden företaga Resor kring landet och Sorgfälligt göra Ritningar 
på Slika Ställen med Annotationer om Bygnaders Storlek, och Proportion, med 
Remarquer m. m. om Fållkets Seder, Åkerbruk och fiske redskap, - i ett ord Caracteren 
af de Orter jag reser igenom för att deraf taga ämnen till Målningar 

Dessa formuleringar ringar in vad som skulle bli några av Martins viktigaste 
motivkretsar efter hemkomsten. Brevet slog också an hos Gustaf III som 
verkligen kallade hem honom och utlovade ett visst ekonomiskt stöd. 

Resultatet av det projekt Martin skisserade i brevet blev en stor mängd 
målningar, akvareller och gravyrer av det svenska landskapet. Det 
målmedvetna arbetet med att skildra den nordiska naturen och de svenska 
utsikterna påbörjades omedelbart sommaren 1780. Många motiv utfördes 
och såldes i sammanhållna serier, som till exempel den märkliga svit 
topografiska landskapsgravyrer som kom att gå under namnet "Svenska vuer". 
Denna serie inleddes som en samproduktion mellan bröderna Martin under 
1780-talets första år, men kom att fullföljas av den yngre brodern under de 
följande decennierna. "Svenska vuer" utgjorde dock bara en svit bland de 

6 Riksarkivet, Diplomatica Anglica. Depeschen från Nolcken med Martins skrivelse avsändes 

den 14 januari 1780. Skrivelsen är undertecknad med såväl Elias som Johan Fredrik Martins 
namn, men av formuleringarna framgår att Elias är upphovsmannen. Skrivelsen samt Nolcken-

depeschen finns också publicerade i Frölich 1939, bilaga III och VI, s. 272-273, 274-275. 
7 Se föregående not. 
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tusentals svenska landskapsbilder som firma Martin i olika tekniker 
producerade under den gustavianska perioden. 

Genom sina resor runt om i landet samlade Martin in vyer från skilda 
landsändar som i serier ställdes samman till helheter. Martins topografiska 
bildvärld innehöll vyer över Stockholm och olika landsortsstäder, men också 
skildringar av den rena landsbygden och den vilda naturen. Här fanns 
dessutom bilder av olika historiska minnesmärken och skildringar av det då 
blomstrande näringslivet i form av motiv från järnbruken, smedjorna och 
gruvindustrin. Framträdande i Martins topografiska projekt var därmed 
ambitionen att i bilder försöka skapa en samlad och representativ fram
ställning av hela det svenska riket - dess geografi och specifika natur, dess 
historia, dess samtid och framtid.8 Martins bilder fick också en ordentlig 
spridning i det gustavianska samhället och kom att få en oerhörd betydelse 
för det efterföljande svenska landskapsmåleriet och för utvecklingen av den 
topografiska bildkonsten. Det är därmed inte orimligt att uppfatta det här 
storslagna projektet att i bild skildra Sverige som ett viktigt och effektivt 
redskap i etablerandet av en ny slags nationell identitet i tiden. 

Martins förebilder och inspirationskällor 

Förebilder för Martins målade topografiska skildringar och brödernas grafiska 
serier saknades naturligtvis inte. I första hand framstår Erik Dahlbergs hundra 
år äldre Sveda Antiqua et Hodierna som en viktig utgångspunkt. Liksom i 
Sveciaverket ville också Martin med sina vyer skildra såväl det forna som 
närvarande Sverige. Samtidigt finns det påtagliga skillnader dessa två 
bildgrupper emellan, vilket närmare kommer att diskuteras längre fram i denna 
text. Viktigare än Dahlberg förefaller emellertid de engelska impulserna ha 
varit. Redan 1707 hade bildverket Britannica Illustrata givits ut i London, och 
än större spridningen fick det storslagna gravyrverket A Prospect of Britain 
som utgavs av bröderna Buck och som stod färdigt 1753.9 Bröderna Bucks 
engelska vyer var en enastående kommersiell framgång, och Martin, vars 
ekonomiska driftighet var omvittnad i samtiden, tog helt säkert intryck av 
deras succé. Uppläggningen av hans topografiska serier, liksom sättet att 
marknadsföra bilderna påminner också om den engelska föregångaren. 

8 Det bör dock noteras att Martins topografiska skildringar inte innehöll några motiv från den östliga 
delen av riket som Finland då utgjorde, med undantag för bilderna från Sveaborg. 
9 En faksimileutgåva av detta gravyrverk med en utförlig introducerande essä publicerades 1994: A 
Prospect ofBritain. The Town Panoramas ofSamuel and Nathaniel Buck, ed. Ralph Hyde, London 1994. 

22 



Elias Martin, Tyresö kyrka och slott, akvarell. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 

Ytterligare en viktig inspirationskälla var det gravyrverk med motiv från 
Wales som Paul Sandby publicerade i London 1775, och som under de 
närmaste åren följdes av ytterligare graverade topografiska bildsviter med 
engelska motiv av samme konstnär.10 Konstnärligt och tekniskt utövade 
Sandby ett stort inflytande över Martin, och tidvis var han även dennes 
lärare vid Royal Academy i London. Utan tvekan var Sandbys skildringar av 
den engelska landsbygden en viktig utgångspunkt för Martins topografiska 
projekt. 

En annan avgörande engelsk impuls bakom Martins strategiska inriktning 
på de svenska motiven utgjorde dessutom de händelser och den debatt som 
omgav den lansering som porslinsfabriken Wedgewood genomförde av en 
servis med engelska topografiska landskapsbilder i London vid mitten av 
1770-talet. Denna historia som sålunda utspelades under den period då Martin 
bodde i staden började med att Katarina II av Ryssland 1773 beställde en 

10 Sandbys första gravyrserie från 1775 bestod av tolv blad som publicerades under namnet 
"Views in Aquatinta from Drawings in South Wales". Se angående denna och följande gravyr

serier av samme konstnär Frölich 1939, s. 69, samt Luke Hermann, Paul and Thomas Sandby, 
London 1986, s. 44ff. 
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servis från Wedgewood, dekorerad med olika engelska landskapsvyer.11 

Servisen ställdes ut i London 1774 och föranledde ett stort intresse och väckte 
en livlig debatt, där det bland annat hävdades indignerat att engelsmännen 
försummade sitt eget land när sådana här saker kom till stånd på utländska 
initiativ.12 Den här debatten pågick i flera år och var fylld av känslosamma 
tongångar av nationalpatriotisk art, och den ledde också till en stor efterfrågan 
på topografiska skildringar av det engelska landskapet. En betydande 
marknad för den typen av bilder växte därmed fram i London under slutet 
av i77o-talet.13Den kommersiellt sinnade Martin befann sig mitt i denna 
utveckling, och det förefaller inte vara orimligt att anta att dessa händelser 
fick en avgörande betydelse för tillkomsten av den långa svit av svenska 
utsikter som inleddes ett par år senare efter återkomsten till Sverige. I Lon
don hade Martin lärt sig att nationella känslor i stor omfattning kunde sälja 
landskapsbilder, och gick det i England, varför skulle det inte gå i Sverige? 
Martins brev till Gustav III i januari 1780 måste läsas med dessa händelser i 
minnet. 

Den gustavianska epokens nationella identiteter 

Utifrån sådana engelska utgångspunkter skildrade bröderna Martin det egna 
fosterlandet i bilder som fick en mycket stor spridning i det gustavianska 
samhället. Det är emellertid av stor vikt att i detta sammanhang försöka 
klargöra vems nationella identitet som egentligen avspeglade sig i de målade 
och graverade svenska landskapen. Martins bilder sammanfaller tidsmässigt 
med olika försök att frammana en nationell identitet i Sverige under slutet 
av 1700-talet. Tydligast kommer sådana tendenser till uttryck i välbekanta 
fenomen som Gustav III:s olika dräktreformer, hans engagemang i opera 
och teater och i det svenska språket, eller i vasaromantiken i tidens inred
ningskonst. Martins bilder måste naturligtvis ses i ljuset av dessa kultur
yttringar, men samtidigt kan de också säga mer än så. De var nämligen inte 
enbart formade av kungens nationella program, utan speglade även andra 
gruppers förhållande till nationen. 

11 Delar av denna servis visades 1998 på Nationalmuseum i Stockholm i utställningen Katarina 
den stora och Gustav III. Servisen avbildas och presenteras i utställningskatalogen (Katarina den 
stora och Gustav III, Nationalmuseum, Stockholm 1998, s. 6i3f). 
12 Någorlunda ingående presenteras de händelser och den debatt som omgav beställningen av 
Katarina II:s engelska Wedgewoodservis i Hermann 1986, s. 4.J&. 
13 Ibid. 
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Under slutet av 1700-talet växte nya tankar om den svenska nationen 
fram i olika sammanhang, och försöken att formulera och legitimera en svensk 
nationell samhörighetskänsla tjänade olika politiska syften. Det kunde ske 
på nationalekonomiska grunder som hos Johan Fischerström, eller utifrån 
maktpolitiska utgångspunkter som hos Gustav III, eller ingå som ett tema i 
den nya borgerligt präglade högreståndskultur som växte fram under 
århundradet. Ett nytt intresse för det nationella temat fanns därmed lite 
varstans bland den brokiga publik som köpte och betraktade Martins 
målningar och gravyrer. 

Martins ambition och förmåga att nå ut till en ny publik var grund
läggande för hans stora produktion av svenska landskap och utsikter. Till 
skillnad från Dahlbergs Svecia Antiqua et Hodierna och den samtida 
Britannica Illustrata, med kommentarer huvudsakligen pä latin, så var titlar 
och texter på Martins bilder efter 1780 — såväl de akvarellerade som de 
graverade - som regel på svenska, vilket kan ses som ett utslag av denna 
ambition att nå ut till en bredare och inhemsk publik. Andra tecken på 
denna ambition var prissättningen. Framför allt de graverade bilderna var 
relativt sett billiga och därmed möjliga att köpa för en betydligt större publik, 
än den som tidigare hade haft möjlighet att förvärva och äga konst. Martins 
målmedvetna strävan efter en så stor spridning som möjligt syns också tydligt 
i hans olika strategier att marknadsföra sina landskapsbilder. Bland annat 
försökte han göra dem till en riksangelägenhet för hela det svenska folket 

Vy över Söderfors bruk medmasugn och hammare, akvarell. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 
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genom annonser och notiser i pressen och genom tilltag som att inbjuda 
riksdagsmännen till sin ateljé för att förevisa och förhoppningsvis sälja sina 
landskap, och därmed sprida kunskap om dem och skapa en efterfrågan ute 
i landet.14 Sammantaget vittnar allt detta om en radikal breddning av den 
svenska konstmarknaden under 1700-talets två sista decennier - en process 
där Martin spelade en betydelsefull roll. Genom erfarenheterna från den 
fria konstmarknaden i England hade han ett försteg framför sina svenska 
konstnärskollegor och konkurrenter och han uppträdde på flera sätt som en 
kommersiell innovatör. Landskapsbildernas framskjutna position i denna 
utvidning av konstmarknaden säger också någonting om genomslaget av 
den nya bild av Sverige som Martins topografiska skildringar förmedlade. 

Jämförelsen mellan Dahlbergs stormaktstida Sveciaverk och Martins 
topografiska bildvärld kan belysa flera intressanta frågor vad gäller det 
nationella temat. Skillnaderna mellan Dahlberg och Martin kommer till 
uttryck bland annat genom att det påtagliga inslaget av svensk natur i Mar
tins bilder är tämligen begränsat i Sveciaverket, och genom att de många 

slotts- och herrgårdsporträtten som utgör själva kärnan hos Dahlberg, saknas 

Elias Martin, Ålstadgästgivaregård, Hunneberg, lavering. Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 

14 Litteraturen om Martins förehavanden på den engelska och svenska konstmarknaden är 
ännu mycket begränsad. En del observationer och påpekanden återfinns hos Hoppe 1933 och 
hos Gunnar Berefelt, "Elias Martins Fader Vår", Konsthistorisk Tidskrift 1973, s. 1-13. Martins 
roll som aktör på konstmarknaden kommer emellertid att ägnas ett mer ingående studium i 
den avhandling om konstnären som författaren till denna artikel för närvarande arbetar med. 
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eller är av en helt annan karaktär i Martins vyer.15 Dessa tydliga skillnader 
vittnar om att bröderna Martins topografiska bildvärld med graverade sviter 
som "Svenska vuer" stod för en ny tolkning av vad Sverige egentligen var för 
någonting under slutet av 1700-talet. I den nya bild av nationen som Martin 
presenterar, består riket nu inte längre i första hand av de gamla adelsgodsen 
med sina palats och tuktade franska trädgårdar, utan av den vilda nordiska 
naturen, av bruken, smedjorna, gruvorna och hamnarna.16 Det Martins bilder 
visar är därmed brukspatronernas, handelsmännens och borgerskapets 
Sverige, varvat med skildringar av den specifika svenska naturen. Det var 
också dessa grupper som dominerade den publik som köpte Martins bilder. 
Medan den traditionella jordägande aristokratin i flera fall föredrog dyrare 
oljemålningar av de egna godsen, så utgjordes köparna av Martins akvareller 
och gravyrer i hög grad av det stadsboende borgerskapet och av ståndspersoner 
med anknytning till bruken. Det är naturligtvis svårt att dra skarpa gränser 
mellan dessa grupper i 1700-talets Sverige, men det är ändå möjligt att ana 
ett sådant grundmönster inom det heterogena skiktet av ståndspersoner. 

Den bild av Sverige eller den nya nationella identitet som presenteras i 
Martins landskap är därför av en sammansatt natur, och egentligen resultatet 
av en växelverkan mellan olika viljor och intressen. Delvis påverkades den 
naturligtvis av Martin själv och de av honom från England hämtade 
uppslagen; delvis formades denna identitet av de värderingar och intressen 
som fanns hos den breda publik som Martin förväntade sig skulle köpa hans 
bilder, och delvis kanske man kan påstå att den här nya bilden av Sverige 
färgades av kungens politiska vilja - konstnären arbetade ju åtminstone delvis 
under kungligt beskydd. Sammantaget kan man slå fast att den nya natio
nella identitet som återspeglades i Martins bildvärld innehöll en tendens att 
vända sig bort från den traditionella godsägande aristokratin och istället 
försöka frammana en nationell samhörighetskänsla som omfattade en bredare 
del av befolkningen. 

15 Visserligen förekommer en och annan spretande gran och nordiskt brusande fors även hos 
Dahlberg. Men sammantaget är denna typ av motiv mycket begränsade i Sveciaverket i jämfö
relse med dess vyer av slottsfasader och franska trädgårdar. De vilda granarna har dessutom en 
helt annan roll här, än hos Martin. Hos Dahlberg förefaller glimtarna av en nordiskt, vild natur 
i första hand tjäna till att understryka kontrasten mellan den tuktade och kontrollerade naturen 
i slottsträdgårdarna och det omgivande landskapet. Vildheten i bilderna är således här avsedd 
att framhålla den av människan kontrollerade och ordnade naturen. 
16 Angående dessa motiv hos Martin, se även Mikael Ahlund, "Svenska bruksbilder under 
1700-talet", Vallonerna, Stiftelsen Leufstabruks utställningskataloger nr 3, Lövstabruk 1996, s. 
81-112. 
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Folklivslandskapen 

Att dessa svenska vyer kom till stånd med Gustav III:s goda minne kan 
kanske dessutom ses i ljuset av kungens försök att skapa politiska allianser 
med borgerskapet och de lägre stånden. Denna text har hitintills handlat 
om Martins landskap och topografiska bilder, men frågor kring det nationella 
temat är också adekvata inför andra sidor av hans konstnärskap. 
Avslutningsvis ska här ytterligare en sådan bildkategori kommenteras, 
nämligen Martins så kallade folklivslandskap. Folklivslandskapen kan sägas 
vara en hybrid mellan landskap och genrescener - alltså bilder av det vanliga, 
enkla folket inplacerade i vanligtvis storslagna svenska sommarlandskap17 

Folklivslandskap av den här typen hade egentligen inte existerat tidigare i 
Sverige och utgör ännu ett exempel på en ny bildkategori som Martin 
introducerade i hemlandet efter återkomsten 1780. 

Folklivslandskapen visade sådant som höbärgning, skördefester, 
marknadsscener och andra motiv där allmogen och borgerskapet utgjorde 
huvudpersonerna. Tidens stora intresse för dessa teman framträder också på 
flera håll i den samtida skönlitteraturen. Dessa motiv tillhörde naturligtvis 
en äldre tradition av pastorala skildringar, men i såväl bildkonsten som dikten 
befriades dessa folkliga inslag från en mer sydländsk eller klassisk framtoning, 
och fick nu istället en omisskännligt svensk prägel i skildringen av natur, 
klädedräkter och andra detaljer. En märklighet med den här typen av bilder 
var att de påfallande ofta utfördes - inte som billiga gravyrer - utan som 
stora och dyra oljemålningar i påkostade guldramar. De som köpte dessa 
målningar var inte heller i första hand det enkla borgerskapet, utan Gustav 
III själv och beställare i kretsen kring hovet. Kungen införskaffade till exempel 
för sin blå salong på Drottningholm två stora folklivslandskap av Martin, 
som ännu finns kvar i rummet i form av dörröverstycken. Också den målning 
Martin lämnade till den kungligt beskyddade Konstakademien efter sitt 
inträde hör till denna kategori. Detta receptionsstycke utgörs av en stor 
oljemålning föreställande en humleskörd, och denna typ av till synes låga 
motiv hörde uppenbarligen i tidens ögon till det mer offentliga och 
prominenta i Martins produktion, vilket ju kan synas en aning märkligt. 

Genrebeteckningen folklivslandskap är egentligen inte vedertagen i den konsthistoriska lit
teraturen, utan utgör en sammanslagning av termerna folklivsskildring och landskapsbild. Ter
men förefaller dock träffande för att beteckna Martins innovativa sammanblandning av dessa 
två bildtyper. 
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Man kan fråga sig vad som egentliga var drivkraften bakom kungens 
intresse för dessa motiv och beställningen av målningarna för Drottningholm. 
Var det Rousseau och drömmen om det enkla men sunda folket? Eller hängde 
det samman med Gustav III:s försök att knyta politiska allianser med de 
lägre stånden? Det senare alternativet förefaller inte vara oväsentligt i 
sammanhanget och det framskymtar även på andra håll i Martins bildvärld. 
I en teckning har han skildrat en midsommarfest på Ladugårdsgärdet från 
1780-talets andra hälft och bilden tycks vara en direkt illustration till alliansen 
mellan kungen och allmogen — kring en gigantiskt krönt vasakärve dansar 
festdeltagarna medan några representanter för allmogen i triumf bär fram 
kungens blomstersmyckade monogram. Detta blad graverades av Martins 
elev Martin Rudolf Heland och fick därigenom i form av akvarellerade 
etsningar en viss spridning i det gustavianska samhället.18 

Dessa motiv kan tolkas som försök att skapa en bild av det svenska folket 
och dess relation till sin monark, och de hör därigenom också hemma i 
diskussionen kring bildkonstens betydelse för den gustavianska tidens 

Elias Martin, Leufsta brukfrån övre bruksdammen, olja på duk. Privat ägo. Foto Nationalmuseum. 

18 Detta blad finns avbildat i Frölich 1939, s. 125. Se även s. 94 i samma arbete. 
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nationella identiteter. Flera artiklar i denna bok belyser hur tidens natio
nella tema i olika sammanhang sammanförde kungamakten och de lägre 
stånden. Bönderna som hävdade sina föreställningar om en urgammal frihet 
och borgerskapet som eftersträvade en mer framåtblickande ekonomisk frihet 
kunde här förenas med kungamakten i en nationellt präglad gemenskap. 
Tolkningen av Martins folklivslandskap måste uppenbarligen också ta hänsyn 
till denna kontext. 

Naturens nationalisering 

Oavsett bevekelsegrunderna för konstnär, beskyddare och konsumenter bakom 
dessa svenska landskap, så bidrog bilderna verkligen aktivt till att förändra den 
svenska nationella självuppfattningen. Den stora betydelse Martins bilder fick 
för landskapsmåleriets fortsatta utveckling under 1800-talet vittnar om det. 
Martin skapade helt enkelt en mall för hur Sverige på olika plan skulle uppfattas 
och gestaltas. Bilderna av den specifika svenska naturen blev med Martin em
blem för en nationell samhörighetskänsla. 

Under de senaste åren har flera arbeten vid engelska och amerikanska 
universitet ägnats åt att beskriva hur framväxten av mentala nationella landskap 
inleddes på olika håll i Europa vid den här tiden.19 Det nationella landskapet 
har i dessa sammanhang uppfattats som en blandning av natur och kultur -
ett verkligt landskap i form av en plats, ett berg eller en utsikt som tilldelats 
status av att vara en symbol för en nationell samhörighetskänsla. En rad stater 
har under 1700- och 1800-talen genom sådana processer utnämnt sin egen 
nationella natur och olika naturtyper har därvidlag tilldelats symboliska värden 
som kopplats till den nationella identiteten. I denna utveckling har bildkonsten 
sedan 1700-talet spelat en avgörande roll. Sverker Sörlin har talat om den här 
processen som en naturens nationalisering, och pekat på hur landskap och 
platser görs till fosterländska reliker som skapas, bekräftas och förstärks genom 
texter, målningar, gravyrer och så småningom också fotografier.20 

19 Se till exempel Cultures of Natural History, red. N. Jardine, J. A. Secord och E. C. Spary, 
Cambridge University Press 1996, och Commemorations: The Politics of National Identity, red. J. 
R. Gillis, Princeton University Press 1994. På svensk mark berörs besläktade teman i Lars 
Wängdahl, "Känslan av det svenska. Den syntetiska formen och Varbergkolonins nationella 
landskap", Nationell hängivenhet och europeisk klarhet. Den europeiska identiteten kring sekelskiftet 
7900, red. Barbro Kvist Dahlstedt och Sten Dahlstedt, Stockholm 1999, s. 77-117. 
20 Sverker Sörlin, "Från öppna landskap till svenska landskap", Dagens Nyheter, 13 januari 1998. 
I denna artikel sammanfattar Sörlin också den nya forskningen på dessa områden. 
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Johan Fredrik Martin, Nordmarks Jerngrufva nära Philipstad, akvarelierad gravyr. 
Nationalmuseum. Foto: Nationalmuseum. 
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Den viktigaste fasen av denna process ägde rum under 1800-talet, men 
den påbörjades under 1700-talet. I Sverige utgjorde Martins landskapsbilder 
en grundläggande förutsättning för den, och även ur det perspektivet är det 
meningsfullt att tala om den nationella identiteten som en viktig ledtråd till 
förståelsen för hans landskapskonst. 

För att avslutningsvis sammanfatta några av de här presenterade tankarna 
kring det nationella temat i Martins bildvärld, så kan man för det första 
konstatera att det inte är alldeles okomplicerat att peka ut vems nationella 
identitet som dessa landskap egentligen speglar. Den tolkning av Sverige 
som gestaltas i Martins bilder måste snarare förstås som resultatet av en 
växelverkan mellan olika viljor och intressen - Martins egna, hans kundkrets 
och någonstans i bakgrunden också Gustav III:s. Men sammantaget kan 
man påstå att Martins landskap presenterade en nationell identitet som inte 
vände sig till en begränsad elit, utan som försökte omfatta ett bredare socialt 
skikt av befolkningen. 

Jämförelsen mellan Dahlbergs äldre Svecia Antiqua et Hodierna och 
bröderna Martins topografiska bilder belyser detta. Martins skildringar av 
Sverige var inte som Dahlbergs stormaktstida gravyrer skapade för att visa 
upp imposanta slottsfasader för utländska betraktare. Istället visade deras 
bilder skildringar av svensk natur och borgerliga miljöer avsedda att 
konsumeras av en inhemsk publik. Den belysande skillnaden mellan dessa 
två bildvärldar framträder således i stormaktstidens behov av att representera 
utåt och det sena 1700-talets försök att skapa en känslomässigt förankrad 
självbild hos det egna folket. 

I motsats till Sveciaverkets bakåtblickande mot en ärorik förflutenhet 
och framhävande av en nationell identitet djupt rotad i utkämpade krig och 
forna militära bragder, så är tendensen i Martins topografiska bildvärld snarare 
framåtblickande. Även om det också här kan förekomma en och annan 
referens till landets historia, så är motiv med direkt anknytning till tidens 
ekonomiska liv och industriella näringar betydligt vanligare. Dessa det sena 
1700-talets svenska utsikter präglas av en ständigt återkommande fascina
tion inför den samtida ingenjörskonsten och vetenskapens nya landvinningar 
i skildringar av sådant som broar, slussar, hamnanläggningar, järnbrukens 
olika industribyggnader eller gruvornas tekniska konstruktioner. Dessa bilder 
av förutsättningarna för ett samtida och framtida välstånd inramas eller varvas 
så med romantiska skildringar av den särpräglade svenska naturen, och genom 
kombinationen av dessa två motivtyper konstrueras en ny bild av Sverige -
en visualisering av en ny nationell identitet. 
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En genomgående fråga i den här boken har gällt i vilken mån det 
nationella är internationellt, lånat och imiterat. I fallet Martin, så kan man 
som framkommit i denna artikel se hans bilder som ett försök att skapa ett 
nationellt svenskt landskap, som paradoxalt nog byggde på utländska grun
der. De utlösande impulserna till nationella landskapsgravyrer hade han fått 
i England, och den modell han återskapade den svenska naturen efter i sina 
bilder, byggde i hög grad på en europeisk landskapsformel som ursprungligen 
gick tillbaka på Claude Lorraine och det ideala landskapsmåleriet i Italien. 
Drivkrafterna bakom och beståndsdelarna i Martins svenska naturskildringar 
kan således i hög grad sägas vara internationella, men likafullt blev resultatet 
ett nytt svenskt nationellt landskap av en typ som inte funnits tidigare i vårt 
land. 
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Primitiva bönder? Något om allmogens 
syn på statsmakt, politik och 
nation under 1700-talet 

Anders Claréus 

Inledning 

Jag har lite provokativt valt att kalla den här texten "primitiva bönder" därför 
att det i viss mån, om än förenklat, belyser den äldre historieforskningens 
syn på allmogens politiska strävanden under den tidigmoderna tiden. Att 
jag är av en annan uppfattning skall förhoppningsvis framgå i det följande. 
Författaren av den gustavianska perioden i jubileumsverket Sveriges riksdag, 
talar t ex om böndernas "primitiva politiska strävanden". Allmogens politik 
karaktäriseras som omogen och riksdagsbönderna som manipulerade och 
kontrollerade av kungen och hans sekreterare. De näringspolitiska frågor 
som allmogen i huvudsak driver kan man mellan raderna förstå att författa
ren finner ganska ointressanta.1 Att Gustav III hade stort inflytande på 
allmogen, åtminstone i vissa frågor, står väl rätt klart och har sin politiska 
och ideologiska förklaring. Kungen som en viktig enande symbol eller som 
fäderneslandet förkroppsligad var den rådande föreställningen och 
fädernesland - nation var begrepp som var nära sammankopplade med 
uppfattningen om konungen. Bilden av kungen som allsmäktig och 
allenarådande var sannolikt väl förankrad i de bredare lagren av befolkningen. 
Men, att bara reducera kungatroheten till djupt rotade föreställningar och 
traditioner hos allmogen är nog en stark förenkling. Hos bönderna, 
åtminstone riksdagsbönderna, handlade det också om praktisk politik. En 
stark kungamakt sågs som en garant mot aristokrativälde. 

1 Sveriges Riksdag. Förra Avdelningen. Riksdagens historia intill 1865, Band VII. Riksdagen under 
den gustavianska tiden, Stockholm 1932, s 8 och 94. 
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En annan forskare talar om "ideologiskt omedvetna intressepolitiker av 
bondeståndstyp", något som inte direkt får bondepolitiker att framstå i någon 
vidare ljus dager.2 Man frestas naturligtvis invända att vilket stånd eller 
korporationer bedrev inte intressepolitik - det låg så att säga i ståndsriksdagen 
natur. Det handlar naturligtvis också om vilken innebörd man lägger i ordet 
ideologi. 

Nåväl, listan över författare som inte har speciellt hög uppfattning om 
böndernas politiska kapacitet kan göras längre och har delvis att göra med 
att man hos bondeståndet under tidigmodern tid knappast hittar avancerade 
utrikespolitiska förslag eller komplicerade planer på ekonomisk politik. 
Bondepolitiken intresserade sig i huvudsak för praktiska näringspolitiska 
spörsmål - ofta av det mindre upphetsande slaget - och det är nästan 
förståeligt att det inte lockat så många historiker. Därmed inte sagt att 
bondepolitiken var ideologilös. 

Böndernas utrikespolitiska linje, åtminstone som den framkommer un
der frihetstiden, var enkel och konsekvent: Fred var det bästa tillståndet för 
landet. Den ekonomiska politiken var också enkel, men svår att i praktiken 
bedriva. Den syftade till att begränsa statsutgifterna - vilket bönderna menade 
var en förutsättning för ett rimligt skatteuttag, som ju till allra största delen 
vilade just på allmogens axlar. Jag skall här inte göra någon längre utläggning 
om allmogens syn på politik under 1700-talet - det är dock lätt att konstatera 
att frihetstiden med sina täta riksdagar medförde en större politisk aktivitet 
bland bönderna på lokalplanet, där den politiska verksamheten ökade. En 
indikation på det är att konflikterna om riksdagsmannavalen ökade mot 
slutet av perioden (1760-talet och framåt). Det kan tolkas som att den politiska 
energin och intresset var stigande. Politiskt liknöje framkallar knappast 
upphetsade debatter om riksdagsmannaval.3 På riksdagen är det också ganska 
lätt att konstatera att den politiska temperaturen ökade och ståndets politik 
bedrevs i alltmer avancerade termer. Böndernas förslag blev mer och mer 
kvalificerade. Kraftfulla krav höjdes på att bondeståndet skulle få full del av 
rikets skötsel och styre. Från att tidigare främst ha reagerat på beslut från 

2 G B Nilsson, "Svensk liberalism vid mitten av 1800-talet", Från fattigdom till överflöd, red S 
Koblik, Stockholm 1973, s 145. 
3 Se t ex, Bondeståndets protokoll (BdP) 1771-1772, utg Sten Landahl, Stockholm 1978, s 533 ff. 
Antalet klagomål och s k memorial som gäller riksdagsmannval har ökad betydligt om man 
jämför med den tidigare frihetstiden. 
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kronan, börjar bönderna med tiden komma med egna politiska initiativ. Man 
börjar frigöra sig från ett slags pavlovskt stimuli-responsagerande till ett 
mer aktivt politiskt agerande.4 Det hela sammanfattas bra av bondeståndet 
själva i ett s k extraktprotokoll från riksdagen 1771-72. Man kan där läsa 
följande självbetraktelse av ståndet: "arbete med plog och yxa ej kan hindra 
dem att hava ett sunt och redigt begrepp om det, som kan leda till rikets 
uppkomst, säkerhet och självständighet."5 I ett annat s k memorial från 
riksdagen 1771-72 ser sig bönderna som "en af de 4 rikspelare, hwarpå rikets 
bestånd eller fall sig skal grunda. Rycker man en af dessa grundpelare bort 
ifrån några eller de förnämsta rikswårdande måhl, så måste ju hela 
regementsbyggnaden omsider ramla öfwer ända".6 

Hur pass djupt den nyvunna politiska medvetenheten satt i sinnena kan 
man dock fråga sig. Under de gustavianska riksdagarna tenderade 
bondeståndet i någon sorts rojalistisk yra att återfalla i en viss politisk 
passivitet. Möjligtvis inträdde en viss mättnad efter 1789 års riksdag då man 
ju slutligen fick de fri- och rättigheter som man hade kämpat för sedan 1723. 

Inskränkta bönder? 

Forskningen har i ringa grad undersökt hur allmogen uppfattade eller använde 
sig av centrala begrepp som nation, fädernesland eller medborgare. Den bild 
av allmogen som ibland förmedlas, och nu spetsar jag till det något, 
sammanfattades underhållande i en tv-serie som gick för ett par år sedan 
och som handlade om jordbruksreformatorn Rutger MacLean. Bönderna 
springer omkring barfota på sina leriga åkrar lyckligt omedvetna om vad 
som pågår utanför socken- eller bygränsen. För att en förändring skall inträffa 
i detta orörliga bondesamhälle krävs impulser uppifrån och utifrån, (i det 
här fallet införandet av enskifte) I detta statiska bondesamhälle finns det 
knappast tid, intresse eller möjlighet att fundera över mycket mer än det 
dagliga slitet för brödfödan. Det finns sällan anledning för allmogen att 
tänka över kulturella begrepp eller konstruktioner som nation, nationell 
identitet, fädernesland osv och än mindre ge uttryck för något nationellt. 

4 Tydligast illustreras detta av bondeståndet privilegieförslag 1771-1772, BdP 1771-1772, s 592 ff. 
5 BdP 1771-1772, s 797. 
6 Ibid, s 584. Memorialet argumenterar för allmogens rätt till säte och stämma i det mäktiga 
Sekreta utskottet. 
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Istället är det frågan om föreställningar som artikuleras och konstrueras av 
den politiska eliten i Stockholm och som i spridda skurar förmedlas till 
allmogen från predikstolarna för att legitimera allt från krig till ökade skatter. 
Om allmogen någon gång ger uttryck för en politisk åsikt eller nationell 
föreställning återupprepar de bara likt vältränade papegojor överhetens för
medlade bild. Särskilt framgångsrik i sin propaganda riktad mot allmogen 
anses t ex Gustav III ha varit som likt en cirkusdomptör understödd av 
skicklig rojalistiska propagandamakare ledde bondeståndet än hit och än dit 
under 1789 års riksdag. Allmogen är här snarast att betrakta som ett politiskt 
objekt underkastade andra, än ett självständigt politiskt subjekt med ett eget 
politiskt medvetande och egen politisk vilja. 

Den här bilden av ett av lokalsamhälle som opåverkat av yttre ideologiska 
faktorer och impulser utifrån och med sin egen inre lokala dynamik, har på 
ett sätt snarast förstärkts på senare tid inom historieforskningen. För att 
vara lite polemisk skulle jag vilja påstå att de många lokalhistoriska studier 
som kommit under 1980-talet och framåt, visserligen gett oss värdefull 
kunskap om det lokala bondesamhällena utifrån ett flertal olika vinklar, t ex 
om lokala politiska, ekonomiska och agrara förhållanden eller rättskipning 
osv. Men de har också tenderat, antagligen omedvetet, att förstärka bilden 
av lokalsamhällena som mer eller mindre kulturellt och politiskt isolerade 
öar i ett hav som heter Sverige. 

Ar det inte så, att om man undersöker lokala arenor som t ex 
sockenstämman eller häradstinget så tenderar man att finna just lokala 
spörsmål och olika uttryck för lokala eller regionala identiteter. Sannolikt är 
vare sig tinget eller sockenstämman, som ju just är lokala arenor, de bästa 
ställena att finna eventuella spår av nationella yttringar, nationell identitet 
eller nationella uppfattningar från allmogens sida. Den bild som ofta 
förmedlas i de lokalhistoriska studierna är att den lokala eller regionala 
identiteten och dess olika yttringar i sedvänjor och annat stod i någon sorts 
konflikt med den nationella "svenska" identiteten som beskrivs som påtvingad 
ovanifrån av makthavarna som ett sorts ideologiskt instrument för att hålla 
undersåtarna i schack. Åtminstone under 1700-talet, skulle jag vilja hävda 
att det inte fanns några större konflikter mellan den lokala eller regionala 
identiteten och den nationella "svenska" identiteten, med möjligtvis två un
dantag. Det ena gäller Finland där språkfrågan ställde till problem och ju 
ständigt var ett frö till tvisteämne under 1700-talet. Det andra gäller samerna 
som från ett religiöstkulturellt perspektiv betraktades med viss 
misstänksamhet från myndigheternas sida. Man kan konstatera att det knap
past fanns bland allmogen eller några andra grupper heller för den delen, 
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strävanden mot autonomi eller andra former av regionalt färgad partikularism 
under 1600- och i7oo-talet.(nu bortser jag från stämningar bland vissa i 
Finland under 1780- och 90-talet - deras åsikter hade knappast någon djupare 
förankring bland menigheten.) Det fanns inget Skottland i Sveriges politiska 
landskap. Jag förnekar så klart inte att det fanns starka lokala och regionala 
identiteter. Dalarna är uppenbarligen ett landskap med starka särdrag och 
en egen politisk identitet grundad i en lång tradition. Dalarna såg sig som 
det politiskt ledande landskapet långt fram i tiden och det är väl en händelse 
som ser ut som en tanke att det är därifrån, den sista stora bonderesningen, 
Dalupproret på 1740-talet utgår. Under 1600-talet framstår också Uppland 
som ett av de ledande politiska landskapen.7 Det fanns dock, menar jag, 
inte någon motsättning - lika lite som idag - mellan att vara bonde och 
dalkarl och samtidigt svensk undersåte. Det är alltså fullt möjligt att ha flera 
identiteter på olika plan utan att det behöver innebära någon konflikt. Man 
kan ha en stånds- eller yrkesidentitet som näringsutövare, t ex bonde, en 
lokal geografisk identitet, som t ex dalkarl boende i Siljanstrakten och 
slutligen en nationell svensk identitet. Att man ingick i det svenska riket 
var väl knappast något man funderade över till vardags - lika lite som man i 
allmänhet idag går omkring och funderar över sin nationella identitet. 
Däremot fanns det tillfällen när frågan om den nationella identiteten 
aktualiserades av allmogen och användes av dem i den politiska retoriken. 
Precis på samma sätt som den användes av makthavarna när det passade 
deras syften. Var finner man då uttryck för allmogens nationella före
ställningar och vad var de viktigaste ingredienserna i dessa föreställningar? 

På riksdagen 

Jag har redan hävdat att lokalt material, härads- och sockenstämmoprotokoll, 
knappast utgör den bästa källan till att spåra eventuella nationella 
föreställningar hos allmogen. Inte heller skrev allmogen eller dess företrädare 
några lärda böcker eller producerade något tryckt material. Källmaterial av 
mer "privat" karaktär, som dagböcker och brev saknas också i stort sett för 
1700-talet. Visserligen finns det ett antal bondedagböcker bevarade för 1700-
talet, men de innehåller i det här sammanhanget knappast några intressanta 
noteringar. Om man är intresserade av skörderesultat och noteringar om 
väder och vind är de dock en rik källa till information. Det finns dock två 
typer av material från allmogen där man skulle kunna tänka sig att finna 
uttryck för nationella idéer och föreställningar. Källmaterialet är både 
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producerat och avsett för den rikspolitiska arenan, riksdagen. I de senaste 
årens lokalhistoriska studier har riksdagen, den rikspolitiska arenan, tenderats 
att glömmas bort. Man har pliktskyldigast noterat att bönderna var 
representerade på den svenska riksdagen, men föga forskning har ägnats åt 
den bondepolitik som bedrevs på riksdagen under 1700-talet. När det gäller 
källmaterialet är naturligtvis bondeståndets riksdagsprotokoll från 
frihetstiden och den gustavianska perioden, av särskilt intresse. Samtliga 
riksdagsprotokoll för dessa perioder är tryckta, för den senare gustavianska 
perioden i samtida tryck. Det andra materialet är mindre använt och utgörs 
av allmogens s k häradsbesvär. Häradsbesvären är otryckta och de utgör en 
rik och mer eller mindre outnyttjat källa för allmogens politiska strävanden. 
Under 1600-talet har de använts av Georg Wittrock i två studier för att 
belysa konflikten mellan statsmakten och allmogen fram till 1650 års riksdag.8 

För frihetstidens del har de i begränsad omfattning och för att belysa vissa 
näringspolitiska frågor, nyttjats av Kalle Bäck i en doktorsavhandling.9 De 
gustavianska häradsbesvären har överhuvudtaget inte använts av forskningen. 
Häradsbesvären koncipierades på lokalplanet i samband med valet av 
bonderiksdagsman under överinseende av häradshövdingen. De innehöll 
klagomål och synpunkter på en mängd olika frågor, ofta av näringspolitisk 
karaktär. De kan med en modern terminologi karaktäriseras som en sorts 
motioner från lokalplanet riktad mot central nivå. Riksdagsmannen tog med 
sig häradsbesvären på sin resa till riksdagen i Stockholm, där de granskades 
och sållades av en internt tillsatt deputation som bestod av bonderiksdagsmän 
från rikets samtliga län. De som befanns vara av allmängiltig karaktär och av 
vikt för hela bondeståndet presenterades som s k allmänna besvär på riksdagen 
och behandlades under frihetstiden (under den gustavianska riksdagen ser 
det lite annorlunda ut) i en politisk process på riksdag som inbegrep hantering 
i olika fackdeputationer, där alla stånden var representerade och där besvären 
stöttes och blöttes och ofta drogs i långbänk. I bästa fall resulterade de 
allmänna besvären i en positiv Kungl. Majt:s resolution, t ex upphävande av 

8 Georg Wittrock, Regering och allmoge under Kristinas förmyndare. Studier rörande allmogens 

besvär, Uppsala 1948, dens. Regering och allmoge under Kristinas egen styrelse riksdagen 1650, Upp

sala 1953. 
9 Kalle Bäck, Bondeopposition och bondeinflytande underfrihetstiden. Centralmakten och östgöta
böndernas reaktioner i näringspolitiskafrågor, Stockholm 1984. Se också, Sven Lindblad, "Bonde-
och borgarståndens riksdagsbesvär 1760-1772. En opinionsundersökning med särskild hänsyn 
till ståndsstriden", opubl. lic.-avh., Gbg 1953. Lindblad försöker spåra huruvida ståndsstriden 
på riksdagen återspeglas i de lokala häradsbesvären. Han finner att så inte var fallet. 
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någon för bönderna misshaglig stadga eller liknande. I sämsta fall fick man 
avslag eller ärendet drog ut på tiden - åratal ibland. De häradsbesvär som 
inte fann nåd hos bondeståndet kunde drivas enskilt av riksdagsmannen. 
Han var då tvungen att vända sig något av kollegierna för en prövning av 
besväret ofta med föga resultat. Till skillnad från de allmänna besvären som 
ju behandlades i en politisk process som innefattade riksdagen med dess 
fyra stånd, prövades de s k enskilda besvären i en administrativ process av 
kollegierna. 

Jag skall här inte gå in på källkritiska frågor som rör framför allt 
häradsbesvären - det är nästan en bok i sig. Det bör dock påpekas att det 
finns källkritiska problem med häradsbesvären - t ex skrevs de ju av 
häradshövdingen under överinseende av allmogen. Hur mycket i 
häradsbesvären är ett utryck för häradshövdingen föreställningar än 
böndernas är i viss mån en öppen fråga. Problemet är emellertid likartat när 
man sysslar med sockenstämmo- eller tingsprotokoll. Det är också viktigt 
att påpeka att häradsbesvären endast representerade en del av allmogen, 
nämligen skatte- frälseskatte- och kronobönder och sannolikt är det eliten 
av dessa bönder som gör sin stämma hörd i detta material. Detsamma är 
naturligtvis giltigt för ledamöterna på riksdagen.10 

Typiskt svenskt? 

Vad finns det då för spår av eventuella nationella föreställningar i ovannämnda 
material? Har allmogen överhuvudtaget några föreställningar om 
fäderneslandet, nationen o s v? När det gäller riksdagsmännen som ju under 
långa tider vistades i Stockholm och tog del i riksdagsarbetet är det knappast 
djärvt att hävda att de var ganska väl medvetna och hade en uppfattning om 
vad som konstituerade det "svenska" - även om de inte hade någon större 
anledning att vädra dessa synpunkter. 

Uppenbart är att föreställningen om den s k friheten som en mycket 
specifikt svensk företeelse är vanlig och att denna frihet utgör en viktig 
ingrediens i den gemensamma nationella identiteten. Språket och den 
lutherska religionen är andra viktig gemensamhetsskapande faktor. Jonas 
Nordin talar i sin avhandling om den nationella och politiska självbilden i 

101 mitt kommande avhandlingsarbete, Kampen om staten. En studie av allmogens besvär 1723-
178g, utgörs det empiriska materialet i huvudsak av häradsbesvär från samtliga län i Sverige och 
Finland. 
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det svenska riket under 16- och 17-talet, om friheten, lutheranismen och 
fattigdomen som tre ingredienser som skapade en svensk identitet.11 Jag 
skall här inte uppehålla mig vid lutheranismen, som ju naturligtvis är en 
oerhört viktig faktor och utgör grunden i hela samhällssynen. Jag skall inte 
heller behandla föreställningar om fattigdomen, även om det också bland 
allmogen förekommer talrika referenser till denna som en skapare av speciella 
svenska dygder. 

Friheten däremot är ett mycket vanligt begrepp som använts både av 
bönderna för att försvara sina rättigheter, men också paradoxalt nog av 
makthavarna för att t ex driva igenom högre skatter. Friheten måste nämligen 
försvaras och den har ett pris. Friheten är ett mynt med två sidor. 

Det rör sig dock inte om vilken frihet som helst. Böndernas frihetsbegrepp, 
har två aspekter, dels politisk frihet, dels ekonomisk frihet. Den förstnämnda 
politiska friheten är grundläggande och representeras av böndernas rätt till 
säte och stämma på riksdagen. Den ekonomiska representeras av att bönderna 
i Sverige inte trälar under livegenskap eller lyder under adeln. Uppdelningen 
är egentligen inte helt lyckad eftersom de två friheterna egentligen utgör 
varandras förutsättningar. Nåväl, de här aspekterna på frihet kom till uttryck 
tidigt. För att nämna ett exempel, vid den s k protestationsriksdagen 1650 
när frälset och de ofrälse drabbade samman, och där bönderna under 
militärstatens accelererande krav jämförde sig med sina grannar i andra länder 
väl medvetna om vilka risker som fanns: '"Vi veta i andra land är allmogen 
träl, det befarar vi skall övergå oss, där vi likväl äro födda fria folk. "'12 Också 
makthavarna ger under 1600-talet och under 1700-talet tillkänna, ibland 
mellan raderna att i Sverige är styrelseskicket annorlunda och friare än i 
andra länder och att beslutsfattandet inbegriper mer av förhandling än ren 
ordergivning. 1643 * ex uttalar sig Axel Oxenstierna med en suck om den 
svenska riksdagen: "Vore det här som i andre landh, att man finge kalla 
Stendherne i hopa och seija: så myckyt behöfves det. Män här är icke så"13 

Jag tror att det bland makthavare och ledande befolkningsskikt fanns en 
enighet om att den s k svenska friheten inbegrepp föreställningen om att 

11 Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stor
maktstid tillslutet avfrihetstiden, Stockholm/Stehag 2000, s 429 ff. 
12 Georg Wittrock, Regering och allmoge under Kristinas egen styrelse, s 165. 
13 Georg Wittrock, Regering och allmoge under Kristinas förmyndare, s 423 not 1. 

42 



den svenska allmogen av hävd och tradition var födda fria, till skillnad från 
en stor del av befolkningen på kontinenten. Detta medförde rent praktiskt 
att styrelseskicket i Sverige, till sina yttre former såg annorlunda ut med sin 
representation för alla fyra stånden och att det politiska beslutsfattande mer 
hade formen av förhandlingar mellan olika intressen - även om man kanske 
i ett internationellt perspektiv inte skall överbetona det unika med den svenska 
fyrståndsriksdagen. Den förekommer faktiskt på annat håll också. Det är 
dock viktigt att understryka att den svenska förhandlingsmodellen inte 
innebar att det saknades konflikter. Men, om det fanns enighet om en 
urgammal svensk frihet, så tolkades innebörden av denna frihet och hur 
den skulle utövas, olika av makthavarna respektive bondeföreträdarna. I 
böndernas politiska kamp under 1700-talet och deras ökande politiska 
medvetande mot slutet av frihetstiden, står striden just om den politiska 
innebörden av denna urgamla svenska frihet. Bönderna kämpade för att 
utvidga tolkningen av denna frihet. Det gällde allt från praktiska frågor om 
rätten att handla på landet till mer politiskt brännbara frågor, som rätten att 
skatteköpa jord eller om rätten till säte och stämma i det mäktiga Sekreta 
utskottet. Föreställningen om den urgamla svenska friheten användes som 
ett slagträ och argument av allmogen på riksdagen, som ett led i deras 
emancipationssträvanden. Ur en retorisk synvinkel var också argumentet 
om den urgamla svenska friheten tacksam att använda sig av eftersom 
begreppet kunde tänjas att stödja om inte de flesta, så åtminstone många 
olika politiska resonemang. Och mycket riktigt, hänvisningar till den speciella 
svenska friheten och bondeståndets urgamla rättigheter, "deras förfäders 
välfångne förmåner och rättigheter eller deras urgamla frihet" som det lite 
svävande ibland brukar heta förekommer ofta. Klart är att detta begrepp, 
"urgamla frihet", av bönderna uppfattas som något specifikt svenskt. Det 
förekommer frekvent i bondeståndets protokoll och i häradsbesvären under 
1700-talet och ingår ofta i den allmänna politiska retoriken för att understödja 
de mest skiftande politiska resonemang. Det är dock sällan det förekommer 
några längre utredningar eller reflexioner om vad friheten egentligen består 
av, än mindre varifrån den härrör. Ibland kan man misstänka att det inte är 
någon djupare eftertanke som ligger bakom - men argumentet om den ur
gamla svenska friheten uppfattas ändå som viktigt och verkar ingå som en 
naturlig del i den svenska politiska diskursen tom bland bönderna! I det 
privilegieförslag bönderna lägger fram vid riksdagen 1723 och som efter 
allvarliga politiska misstag från böndernas sida (man begär ett stärkande av 
kungamakten) begravs av de andra stånden heter det att det "lyckliga svenska 
regementet" vilar inte bara på den "urgamla svenska friheten", utan också på 
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två andra pelare nämligen, renheten i den kristliga religionen och rättvisa 
vid lagsökande.14 Fler exempel finns när man använder sig av argumentet 
om den gamla svenska friheten för att lägga tyngd bakom sina ord. Man kan 
alltså fråga sig följande: Var det inte så att föreställningen om den urgamla 
svenska friheten utgjorde en viktig del i det som konstituerade den svenska 
identiteten eller självbilden under 1700-talet? Varför återkommer den annars 
ständigt i den politiska debatten och utgör ett viktigt argument tom bland 
de primitiva bönderna? 

Att skriva på ren svenska 

Man skulle kunna tro att det bara var lärda män som hade synpunkter på 
användning av det svenska språket. Den stora språkfrågan i bondeståndet 
var ju annars de ständigt återkommande kraven från de finskspråkiga 
ledamöterna om avlönade finska tolkar. Nåväl, den 5 oktober 1771 lade 
bonderiksdagsmannen Sven Eskelsson från Halland fram ett memorial om 
det svenska språkets renhet.15 Förslaget kan närmast liknas vid en sorts 
språklig överflödsförordning och man kan misstänka att det hela har varit i 
säck innan det kom i påse. Språkvård var något som bedrevs av de lärda och 
man värnade om det svenska språkets renhet. Möjligtvis hade 
riksdagsmannen Eskelsson läst den år 1770 utkomna "Om de följder varmed 
inhemskt språks förakt verkar på folkets seder" som kom ut anonymt, men 
brukar tillskrivas Pehr Adrian Gadd.16 Synpunkterna i Eskelssons memo
rial överensstämmer väl med Gadds likaså tidpunkten för skriftens utkom
mande. Se där, lärda synpunkter som sipprar ner till de primitiva bönderna! 
Memorialet upplästes i ståndet men befanns inte att vara av större intresse. 
Vad framförs då? Skriften inleds först med en kortare utläggning om hur 
Gud straffade människornas högmod med språkförbistringen. Gud har dock 
mildrat detta straff genom att ge vart och ett av folkslagen sitt eget rena 
språk, så att de kan få del av Guds ord och som det heter "andra nyttiga 
vetenskaper" Gud har också, hävdar författaren, till befordran av den 
mänskliga sammanlevnaden inplanterat kärlek till fäderneslandet och 
modersmålet. Men vad finner man då? Jo, vårt kära modersmål förmörkas 

14 BdP 1720-1727, Uppsala 1939, s 294 ff. 
15 BdP 1771-72, s 633 ff. 
16 Nordin, Ettfattigt men frittfolk, s 207 
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av främmande ord och talesätt. Det leder till tycke för utländska manér, 
seder och klädedräkt som skadar rikets hushållning. Den som endast har 
lärt sig att läsa det svenska språket har svårt att förstå tryckta skrifter eftersom 
de är sprängfulla av franska och latinska glosor. Memorialförfattaren 
misstänker att detta uppkommit antingen för att hålla de olärda bakom ljuset 
eller av skryt för att visa sina kunskaper i främmande språk. Kanske rent av 
den anledning att man föraktar det svenska modersmålet! Eskelsson menar 
att detta förhållande inte är hedrande för det svenska folket. Allvarliga 
botemedel bör omedelbart vidtagas för att förhindra detta oskick som breder 
ut sig i predikstolar och domstolar. Dock befarar författaren att nödiga 
förordningar och lagar som kan stäcka detta missförhållande kan komma 
för sent och att detta kan leda till att den goda tryckfriheten kommer att 
förlora sin kraft att på rent svenskt språk upplysa allmänheten i allehanda 
nyttigheter. Alla främmande ord bör rensas ut eller där det inte är möjligt 
bör en förklaring på svenska bifogas. Memorialet avslutas med orden: "Detta 
lärer så mycket hellre bifallas och gynnas, som man även utom det hedervärda 
bondeståndet igenkänner flera i främmande språk oförfarna ledamöter, åt
minstone av kvinnofolket och barn, som ej behöva eller kunna(!) lära 
främmande språk, men likväl behöver mycken upplysning uti en eller flera 
vetenskaper." Oavsett om Eskelsson hämtat sina idéer från Gadd eller någon 
annan, det här var ju tankar som var i svang åtminstone sedan 1600-talet, är 
det remarkabelt att han lägger fram det här memorialet i bondeståndet. 
Uppenbarligen finner han frågan så pass viktig att han bemödar sig att ta 
upp saken. 

Kung och allmoge 

Avslutningsvis något om förhållandet mellan kungamakten och allmogen 
under 1700-talet. Det är knappast sensationellt att påstå att bönderna var 
rojalistiska och att de i kungen bokstavligen såg fäderneslandet eller nation 
förkroppsligad. Fädernesland och kung är nära förknippade. Alla var rojalister 
vid den här tiden, frågar rörde sig snarast om kungen skulle vara mer en 
symbol eller om han skulle utöva verklig makt. Rojalistiska yttringar eller 
försök att stödja kungamakten och öka dess makt saknas inte heller under 
frihetstiden. Naturligtvis var allmogen i grunden djupt kungatrogen och i 
bottnen låg säkerligen föreställningar om regenten som Guds smorde på 
jorden, som bara han fick höra talas om missförhållanden kunde ställa allt 
tillrätta. Eller den vanliga föreställningen om kungen som fadern och 
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undersåtarna som hans lydiga barn. Man bör dock inte helt bortse från att 
det också fanns praktiska politiska orsaker till att man gärna såg en stark 
kungamakt hos allmogen. Nämligen som en motvikt mot det som man 
sannolikt i ganska breda allmogegrupper under frihetstiden såg som en 
adelsdominerad centralmakt som potentiellt hotade bondefriheten. Jag skulle 
vilja hävda, att allmogens rojalism hade fler bottnar både ideologisk i en vid 
mening (dvs föreställningar), realpolitiska och religiösa. Under frihetstiden 
är av förklarliga skäl den mest uppenbara rojalismen, den som syftar till att 
öka kungens makt ganska nedtonad i bondeståndet. Ny luft under vingarna 
får den under Gustav III regering och underblåst av den skickliga kungliga 
propagandan. Särskilt tydligt uttryck får detta inför riksdagen 1789. En sak 
är dock klar, av de ca 6.000 besvärspunkter jag granskat för frihetstiden 
hittar man inte en enda som kommer i närheten av följande beskrivning av 
kungamakten som står att läsa i ett häradsbesvär från Kopparbergs län, 
Nedan-Siljans Fögderi, Als socken, 1789, "Så bör alla Svea barn som inom 
Sveriges gränser bygga och bo frukta och vörda en konung, så väl höga som 
låga, så rika som fattiga, så stora som små".17 Fler exempel finns - rojalismen 
har uppenbarligen blommat ut. I häradsbesvären från 1789 förekommer också 
flera exempel på hur man anser armén agerat i Finland under ryska kriget 
och de s k Anjalamännen. Här är det tydligt att allmogen mer eller mindre 
ordagrant övertagit de ord som formulerats i de kungliga propaganda
pamfletter som ymnigt spred inför riksdagen 1789. I så måtto måste man 
säga att detta verkligen är en bild som framgångsrikt förmedlats från 
överheten. I besvärsmaterialet från 1789 finner vi många och talrika referenser 
till begrepp som nation, fädernesland, Svea folk osv. Språkbruket har en 
nationell klädedräkt och man kräver att de som förbrutit sig mot 
fäderneslandet, nationen och konungen, formuleringarna varierar, genast skall 
avstraffas. Parentetiskt bör dock nämnas att det är betydligt fler häradsbesvär 
som framför synpunkter om fred än sådana som kräver att landsförrädarna 
skall straffas - vilket kanske säger något om vad allmogen egentligen 
prioriterade. 

Hur såg allmogen på abstraktioner som fädernesland, nation etc och vad 
utgjorde den svenska identiteten eller ingick i självbilden? Att man i den 
politiska eliten i bondeståndet och bland eliten av deras valmän hade en 

17 Bondeståndets arkiv 1789. Länens besvär, Nedan-Siljans fögderi, Als socken. Riksarkivet. 
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uppfattning står nog ganska klart. Möjligtvis var den inte lika välartikulerad 
som hos lärda män eller i de högsta skikten - men jag undrar om deras 
uppfattningar i grunden egentligen såg så annorlunda ut. 
Jag skulle vilja hävda att en viktig beståndsdel i identiteten var uppfattningen 
om den urgamla svenska friheten - även om den kunde tolkas och definieras 
på lite olika sätt - var den ändå något som skilde svenskarna från andra folk. 
Naturligtvis spelade religionen också en viktig del i detta identitetsskapande, 
även om det inte förekommer lika talrika referenser till den i mitt material -
religionen är liksom en självklar och given referensram. 

Till slut, gick man nu i bondeled och fungerade över sådana här spörsmål? 
Svaret måste naturligtvis bli nej - men man kunde plocka fram nationella 
argument om och när det passade - precis som vi kan göra idag! 
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"Guds och Swea barn." Religion och 
nationell identitet i 1700-talets Sverige 

Nils Ekedahl 

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

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

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

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

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

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

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

Nocte dieque. 

Grandins multo, decus in triumphi, 

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

Sed DEI summus bonitatis actus, 

Usque quod denos deciesper annos 

Lucidus soljustitiaefrequenter 
Splenduit arcto. 

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

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

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

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

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

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

Turpiter astus. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konfessionalisering och nationell identitet 

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

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

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

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

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

utvecklades den bibliska parallellen vid nationella helgdagar, och ett åter

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

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

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

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

även extra sådana med anledning av politiska händelser som fredsslut, 

kröningar och olika tilldragelser inom kungahuset. Firandet stadgades i 

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

sina predikningar. Vanligtvis valdes bibeltexter som kunde utvecklas i önskvärd 

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

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

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

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

utgjorde det nya gudsfolket.10 

I forskningen om böndagarnas opinionsbildande funktion i 1600-talets 

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

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

ett gemensamt medvetande bland undersåtarna om den svenska stormak

tens uppdrag som luthersk stat. Parallelliseringen av Sverige med Gamla 

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

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

läsas som en utläggning av denna parallell. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bundne, at i enighet hålla tilsammans.16 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibeln som nationell myt 

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

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

Studia theologica Lundensia 28 (Lund, 1968), s. 291-305. 
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mot den politiska överheten. Den lojalitet Pettersson ville väcka gällde således 
staten snarare än folket eller nationen i sig. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprickorna i myten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 Ibid. 
37 Benktson 1968, s. 204&. 
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testamentets gudsfolk var ännu vid mitten av 1700-talet ger den en aning om 
hur föreställningen om folket som en religiös gemenskap successivt skulle 
lösas upp mot slutet av århundradet. Hos Pettersson har denna utveckling 
nyss börjat, men under de följande decennierna tog den snabbt fart, och vid 
början av 1800-talet tycks identifieringen av Sverige med bibelns Israel i 
praktiken ha spelat ut sin roll i de styrandes retorik. Nu var tiden var mogen 
för andra och mer sekulariserade nationella myter. 
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Den läsande nationen: utgivningen och 
spridningen av Olof Dalins svenska 
rikshistoria, 1747-17631 

Peter Hallberg 

Ett gemensamt drag hos de författare som fått störst genomslag i 
nationalismforskningen är att historien eller historieskrivningen sägs ha spelat 
en avgörande roll i skapandet av nationella identiteter.2 Påståendet är förstås 
inte gripet ur luften. Som akademisk disciplin betraktad utvecklades historie
vetenskapen samtidigt och i nära samarbete med de Europeiska national
staternas konsolidering, dvs från tidigt 1800-tal och framåt. Historien knöts 
allt tätare till statens övergripande kulturpolitiska program och tilldelades 
den centrala uppgiften att både ringa in och befordra "det nationella" eller 
"nationalkaraktären". 

Kopplingen historia-stat eller historia-nation har emellertid en längre 
historia än så. Åtminstone sedan 1600-talet höll sig Europas regenter och 
oligarkier med en ämbetshistoriker - en rikshistoriograf. I statslivet fanns, 
som Bo Bennich-Björkman påpekat, regelbundet behov av att argumentera 
utifrån historiska perspektiv: krigsföretag skulle rättfärdigas och furstars rätt 
till tronen styrkas; administrationen behövde kunskap om samhällselementen 

1 Jag vill tacka deltagarna i symposiet om nationell identitet och nationalism i 1700-talets 
Sverige (Stockholm januari 2000) för viktiga kommentarer och påpekanden. I det fortsatta 
arbetet med uppsatsen har jag haft stor nytta av de kommentarer jag har fått av Michelle Ariga, 
Bo Bennich-Björkman, Jonas Nordin, Lucas Pettersson och Marie-Christine Skuncke. En 
utvidgad och mer detaljerad version av denna uppsats publiceras i Studies on Voltarie and The 
Eighteenth Century under 2002. 
2 Se särskilt ett antal arbeten från 1980-talet: Benedict Anderson, Imagined Communities: Re-
flections on the Origin and Spread of Nationalism, reviderad och utvidgad upplaga (London: 1991); 
John Breuilly, Nationalism and the State (Manchester: 1982); Ernest Gellner, Nations and Na
tionalism (Oxford: 1983); Eric Hobsbawm ochTerence Ranger, Thelnvention ofTradition (Cam

bridge: 1983); samt Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nationalism (Oxford: 1986). 
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och statsapparaten; hovet hade nytta av insikter i det förflutnas ceremonier; 
kungen och hans rådgivare skulle genom vetskap om antikens civila och 
militära ledare fostras till politisk dygd; och slutligen fanns det ett behov av 
att bevara samtidens stordåd för eftervärlden. "[HJistoriografernas uppgift 
[var] att kasta ett ur regeringens synpunkt 'riktigt' och 'användbart' ljus över 
rikets och dynastiens förflutna".3 För Sveriges del började rikshistoriograf-
ämbetet under tidigt 1700-tal att frigöra sig från en tidigare koppling till 
universitetets lärostolar. Under gustaviansk tid skedde en politisering av 
ämbetet, på så sätt att dess innehavare nu rekryterades från kansliet eller 
hovet. Kungen knöt till sig och befordrade personer som redan tjänade staten 
i en eller annan kapacitet.4 Historien blev en helt central komponent i den 
gustavianska retoriken i vid mening.5 

Den nationella historieskrivningen var emellertid inte ensidigt inriktad 
på att ge filosofisk underbyggnad åt det rådande styrelseskicket eller att bereda 
regenter ett index över förebilder ur det förflutna. En granskning av 1700-
talets nationalhistoriska texter, t.ex. Dalins, Botins och Lagerbrings, visar 
tydligt hur inte bara regenter utan även svenska folket beskrivs i heroiska 
och förtjänstfulla termer, samt hur fiendefolk - särskilt Ryssland - åter
kommande beskrivs i motsatta. I en tid med skiftande hotbilder och flyktiga 
allianser fyllde därmed historikerna en viktig mobiliserande funktion. Verkens 
uppfostrande funktion framträder lika tydligt i de systematiskt genomförda 
morallektionerna: personligheter och händelser inordnas konsekvent, och 
fullständigt anakronistiskt, i ett normativt eller sedelärande narrativ. Den 
grundläggande tanken var att genom historien skapa en viss människotyp -
en dygdig medborgare - vars handlingar i stort och smått skulle präglas av 
en känsla av tillhörighet och identifikation med den egna nationen. Den 
uppfordrande berättartekniken skulle, tillsammans med ett träffsäkert och 
ibland mycket känslosvallande språk, upprätta en livslång förbindelse mellan 
nationens själ och medborgarens, mellan nationens intressen och den 
enskildes. 

3 Bo Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av forfattar-

ämbeten vid svenska hovet och kansliet /750—/éjyo (Uppsala: 1970), s. 202-204. 

4 Bennich-Björkman, Författaren i ämbetet, s. 228. 

5 Se Marie-Christine Skuncke, Gustaf III: det offentliga barnet. En prins retoriska och politiska 

fostran (Stockholm: 1993); Sven Delblanc, Ar a och minne: studier kring ett motivkomplex i 1700-

talets litteratur (Stockholm: 1965); samt Gunnar Kjellin, Rikshistoriografen Anders Schönberg. 

Studier i riksdagarnas och de politiska tänkesättens historia ij6o—i8og (Lund: 1952). 
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Det övergripande syftet med denna uppsats är att lämna ett bidrag till 
frågan om vilka möjligheter som överhuvudtaget förelåg för ett möte mellan 
läsare och historiska texter i 1700-talets Sverige eller, annorlunda uttryckt, 
för en substantiell koppling mellan historia och nationell identitet. Frågan 
förefaller mig särskilt viktig inom ramen för studier av nationella före
ställningar på 1700-talet, men den berör också ett viktigt litteratursociologiskt 
moment, nämligen den läsande allmänhetens eller publikens framväxt och 
dess allt viktigare roll som en litterär och, med tiden, politisk kraft. Som 
internationell forskning om 1700-talets historieskrivning visat blev de 
förväntningar och det mottagande som författare tyckte sig kunna registrera 
hos en till stora delar anonym men potentiellt mycket omfattande publik, 
en central del av skrivandets villkor som fick betydelse för forskningens 
slutliga karaktär. Detta inslag i seklets historievetenskap markerade ett viktigt 
avsteg från dess rena klassiska form där det förflutna skrevs "by, for, and 
about great men".6 I en uppslagsrik studie av upplysningens historiografi 
menar den engelska historikern Karen 0'Brien att en uttalat horisontell 
relation till läsaren var minst lika viktig som frågor om författarens status 
eller forskningens övergripande narrativ. Som 0'Brien skriver hade 
upplysningshistorikerna 

a more dynamic sense of historical writing as an arena in which both historian and 
reader exercise political, emotional, an aesthetic choices; together they create, not an 
imagined, but an interpretive community engaged in a rhetorical arbitration of their 
own history.7 

Till inte ringa del tjänade förstås appeller till "allmänheten" som retorisk 
fernissa, men det faktum att författare ville, eller fann sig så illa tvungna, att 
inleda samtal med läsaren vittnar inte desto mindre om en betydelsefull 
förändring av litteraturens villkor. Avsikten i det följande är att betrakta 
frågan om läsarens eller allmänhetens tillblivelse, dels ur ett författar-
perspektiv, dels ur en strikt litteratursociologisk synvinkel. Vilken roll spelade 
läsekretsen för svenska upplysningshistoriker och hur var den faktiska 
tolkningsgemenskapen sammansatt under svenskt 1700-tal? Vilka var de 
sociokulturella gränserna för den "allmänhet" som historieskrivarna 
uttryckligen vände sig till? Vilken del av nationen tog del av den nationella 
upplysningens historieskrivning på 1700-talet? Vem läste, eller åtminstone 
köpte, seklets stora och banbrytande historieverk? 

7 Karen 0'Brien, Narratives ofEnlightenment: Cosmopolitan History from Voltaire to Gibbon (Cam
bridge: 1997), s- 5-
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För att besvara dessa frågor analyserars här Olof Dalins stora rikshistoria -
Svea rikes historia, ett verk som publicerades i tre delar, fördelade på fyra 
volymer, mellan 1747 och 1762 hos Lars Salvms i Stockholm.81 äldre svensk 
idé- och litteraturhistoria har verket återkommande framställs som landets 
första populärhistoria.9 Några empiriska belägg för att Dalins historia var 
"folklig" eller "populär" har forskningen emellertid inte redovisat, trots att 
det finns ett material som lämpar sig för att besvara frågor kring läsekretsens 
sammansättning eller karaktär. I slutet av varje del har nämligen tryckaren 
låtit infoga en tryckt prenumerantlista som namnger köparna med titel eller 
profession, samt det antal exemplar av verket de beställt. 

1. Publiken och 1700-talets "moderna" historieskrivare 

Enligt Philip Hicks skrev det sena 1600- och 1700-talets tongivande 
nyklassicistiska historiker i England - Clarendon and Bolingbroke - för en 
läsekrets som på samma gång var snäv och omfattande. A ena sidan var 
historiskt författarskap en utpräglad privat angelägenhet; manuskript 
cirkulerades inom den närmaste vänkretsen, bland utvalda läsare som delade 
författarens höga sociala status - "friends, sovereigns, counselors". A andra 
sidan skrev historikerna för eftervärlden, det vill säga en transhistorisk och 
universell läsekrets, vars sociala ställning och förståelsehorisonter författaren 
inte ens kunde gissa sig till. Som Hicks skriver följde historiker av Clarendons 
och Bolingbrokes snitt i sina antika förfäders fotspår när de vände sig till 
"everyone save the thankless contemporaries outside his own circle".10 

8 En andra upplaga trycktes 1763-65 hos L. L. Grefing i Stockholm. 
9 Se Karl Johan Warburg, Olof Dalin. Hans lifoch gerning (Stockholm: 1884), s.359; Otto Sylwan, 
Svenska pressens historia till statshvälfningen 7772 (Lund: 1896), s. 142; Martin Lamm, Olof Dalin. 
En litteraturhistorisk undersökning af hans verk (Uppsala: 1908), s. 441; Henrik Schiick och Karl 
Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria II, andra upplagan, s. 141-48; Ingemar Carlsson, 
Olof von Dalin. Samhällsdebattör, historiker, språkförnyare (Varberg: 1997), s. 97, 110-12; Erik 
Bollerup, "Om franska inflytelser på svensk historie-skrivning", Scandia 34 (1968), s. 245 n. 3. Det 
är egentligen bara Lars Lönnroth och Sven Delblanc som i Den svenska litteraturen. Upplysning 
och romantik IJI8~I8JO (Stockholm: 1988), ifrågasätter författarens folkliga prägel och läsekretsens 
omfång (s. 18). 
10 Hicks, "Bolingbroke, Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 448-49,456, 467. 
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Tryckpressen och den åtföljande skriftkulturens utbredning var enligt Hicks 
en bidragande, för att inte säga avgörande, orsak till den strikt klassiskt 
inspirerade historieskrivningens förfall under 1700-talet. Publicering som 
företeelse var en "post-classical task" och utgjorde ett dilemma för historiker 
som sökte imitera sina föregångare samt bevara den aristokratiska samkvämets 
intima prägel.11 När Holberg i synnerligen nedvärderande termer beskrev 
Charles Rollins populära upplysningshistoria Histoire Ancienne som en bok 
för plebejer och kvinnor,12 framhöll han samtidigt en viktig förändring på 
1700-talets offentlighet; framväxten av en ny och brokig publik. Föreställ
ningen om en historieskrivning som var exklusivt riktad åt statens mäktigaste 
män blev helt enkelt ohållbar i en tid då intressen och värderingar i allt 
större utsträckning kom att artikuleras utanför hovliga eller aristokratiska 
sammanhang. Ett därmed besläktat intresse för kultur, lagar, folkskick och 
privat livsföring bredde ut sig på bekostnad av de maktägandes pragmatiska 
intresse för politik och diplomati.13 Missbelåtna med en syn på historia som 
offentliga personers offentliga handlingar blev, enligt Mark Salber Phillips, 
de "moderna" historikernas stora utmaning att anlägga det slags historiska 
narrativ som kunde få gensvar hos en icke-aristokratisk publik vars 
värderingar och erfarenheter präglades av det framväxande kommersiella 
samhället.14 Företrädare för den nya riktningen - Voltaire, Montesquieu, 
Giannone, Hume, Robertson, Gibbon - inledde direkta samtal med en 
potentiellt mycket omfattande läsekrets och kom snart att betrakta sina 

11 Arnaldo Momigliano, "Eighteenth-Century Prelude to Mr. Gibbon" i Sesto Contributo alla 
Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico (Rom 1980), s. 249-50 och Hicks, "Bolingbroke, 
Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 463,467-69. 
12 Lamm, Olof Dalin, s. 429. 
13 Hicks, "Bolingbroke, Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 448,471. Olof Dalin 
var givetvis medveten om den samtida historievetenskapens utveckling. I en katalog som gavs ut 
inför den bokauktion som anordnades 1763 för att sälja Dalins bibliotek fanns bland annat en 
fransk utgåva de två första volymerna av Humes History of England, delar av Voltaires samlade 
produktion samt tre olika utgåvor av Montesquieus Considérations sur la grandeur des Romains et 
deleurdécadence. Se Förtekningpåframlednehof-Cancellerens och Riddarens högwälb. herr O. v. DALINS 
waackra och wäl conditionerade boksamling, som kommer atförsäljas på bok-auctions-kammaren i Stock
holm den 7 dec. iy6j. Svea Rikes Historia kombinerade ett klassiskt upplägg utifrån regentlängder 
med redogörelser för lagar, folkskick och vitterhet. En mer "modern" historia var Anders af Botins 
Utkast till Svenska Folkets Historia (1757-64). 
14 Mark Salber Phillips, "Reconsiderations on History and Antiquarianism: Arnoldo Momigliano 
and the Historiography of Eighteenth-Century BritainJournal ofthe History ofldeas 57(2), 1996, 

s. 299, 305. 
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insatser på det historiska området som opinionsbildande.15 Ett bestående 
resultat blev, som Orest Ranum påpekat, att de moderna historikerna, liksom 
författarna i gemen, för sitt behov av uppskattning och inkomster gjorde sig 
beroende av "allmänheten" istället för enskilda gynnare. Författarens öde 
avgjordes av försäljningssiffror snarare än kungliga pensioner och privata 
donationer, med den konsekvensen att den som ämnade försörja sig på att 
skriva måste lära känna och sedan underkasta sig "marknadens" behov och 

smak.16 

Överhuvudtaget skedde under 1700-talet en medveten "popularisering" 
av bokutgivningen genom att tryckare i allt större utsträckning gav ut böcker 
på svenska liksom i mindre, och därmed billigare, format. Som Bo Bennich-
Björkman påpekat var uppsvinget för de nationella språken inom lärd 
litteratur en del av en Europeisk trend att sprida upplysning till allt bredare 
folklager. Vad som tidigare utgjort två distinkta publiceringskanaler - en för 
välutbildade läsare och en för vanligt folk - slogs samman till en allmän 
utgivning som premierade det slags kombination av vetenskap och 
folkbildning som spreds genom läro- och handböcker.17 Vad gäller språk
frågans genomslag i den historiska genren ökade onekligen antalet 
publicerade böcker författade på eller översatta till svenska under seklets 
gång; från 68% av alla historieböcker som gavs ut mellan 1700 och 1710 till 
81% vid seklets mitt och 90% mellan 1790 och 1790.18 

Förutom att böcker skulle författas på svenska var möjligheten att sprida 
kunskap om landets förflutna till en bredare läsekrets intimt förknippad med 
verkets materiella omfång: de små formaten var billigare och enklare att 
hantera och förvara, vilket i sin tur ökade chanserna för större spridning.19 

Insikten delades bland andra av drottning Lovisa Ulrika. När hon gav den 
franske författaren och officeraren Dieudonné Thiébault uppdraget att skriva 

15 J. G. A. Pocock, Barbarism and Religion II. Narratives of Civil Government (Cambridge: 1999), 
s. 181; Hicks, "Bolingbroke, Clarendon, and the Role of Classical Historian", s. 470. 
16 Orest Ranum, Artisans of Glory: Writers andHistoricalThought in Seventeenth-Century France 

(Chapel Hill: 1980), s. 23. 
17 Bo Bennich-Björkman, "Eliternas gata och handeln på broar och marknader. Systemen för 
spridning av böcker i Sverige 1600-1850" i Bokens vägar: Seelig & Co /50 år, red. Jan-Erik 

Pettersson (Solna: 1998), s. 51-55. 
18 Svensk bibliografi, 1700-1829 (SB17). Dessa siffror utesluter avhandlingar i historia, vilka 
huvudsakligen författades på latin. 
19 Arne Jarrick, "Borgare, småfolk och böcker i 1700-talets Stockholm", Historisk tidskrift 2 

(1990), s. 208. 
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en propagandistisk bok för "olärde" läsare om kungadömets fördelar framför 
republikens insisterade hon på att verkets enkla resonemang skulle packeteras 
i ett litet format som gick att bära med sig och läsa vid "toiletten".20 

Förläggaren Carl Christoffer Gjörwell framförde samma synpunkt i 
diskussioner med historikern Sven Lagerbring. För att kunna sälja ett tilltänkt 
sammandrag för yngre läsare, menade Gjörwell, måste det tryckas i ett litet 
format. "En bok som jag kan stoppa i fickan, taga med på en resa, och hvars 
volume ej afskräcker våra unga och nymodiga herrar, debiterar sig vida bättre 
än en stor qvartant, som utom sin pulpet är i deras ögon svåra lisible." Enligt 
Gjörwell var de små formaten en viktig förklaring bakom författarsuccéer 
som historikern Charles Rollin och David Hume.21 

Med tiden trycktes också allt fler böcker i mer hanterliga och billigare 
format. Av de historieböcker som kom ut på svenska i början av seklet trycktes 
enbart 4% i det mindre octavoformatet. Under perioden 1750-59 hade andelen 
ökat markant till hälften och under seklets sista årtionde svarade octavo
formatet för över 73% av hela historieutgivningen.22 Det allra minsta och 
billigaste formatet, duodecimo eller den tidiga pocketboken, fick inte något 
ordentligt fäste under 1700-talet, utan varierade mellan mindre än 1% (1700-

39; 1770-79; 1790-99) till mellan 5 och 7% (1750-69; 1780-89). Helt klart är 
att det klassiska quartoformatet förlorade mark, från 89% av all svenskspråkig 
historisk litteratur under seklets första årtionde till 40% kring 1750. Under 
det sita årtiondet svarade qvarton för blott 5% av den historiska utgivningen. 

2. Dalins historiesyn och verksamhet som historiker 

Olof Dalins rikshistoria hörde inte till de historieverk som gavs ut i octavo. 
De såldes i tjocka eleganta quartovolymer; sidorna pryddes av det fashionabla 

20 Dieudonné Thiébault, Souvenirs de la Cour de Berlin i Hemliga handlingar; hörande till Sveriges 
historia efter konung Gustaf III:s anträde till regeringen III (Stockholm: 1825), s. 321-22. 
21 Gjörwell till Lagerbring (26/8 1774) i Otto Sylwan, En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells 
brev (Stockholm: 1920), s. 123. Marie-Christine Skuncke har varit vänlig att uppmärksamma mig 
på brevet. 
22 Trenden att ge ut arbeten i octavo har noterats av Anita Ankarcrona i hennes studie av bok
auktioner i Stockholm mellan 1782 och 1801. Av de 80 historieböcker som bytte ägare under 
denna period och publicerades i antingen quarto, octavo eller duodecimo var 79% i octavo. Se 
Bud på böcker: bokauktioner i Stockholm 1782—1801 (Stockholm: 1989), s. 198-203. 
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typsnittet Antiqua och var noggrannt försedda med fotnoter.23 Det hindrade 
emellertid inte att författaren uppfattade sitt verk som offentlig egendom 
och att han, av det skälet, hyste stora förhoppningar till publiken. Att skriva 
historia var för Dalin ett offentligt uppdrag och betingades därför av 
offentlighetens krav och omdöme. "Jag skrifver icke," skrev han högtidligt i 
företalet till första delen av Svea Rikes Historia, "för min egen heder: Jag 
söker förnämligast det Almännas tienst."24 Verket skulle ställas till "Läsarens" 
förfogande, med den följden att läsaren blev historikerns egentliga 
uppdragsgivare och därmed den enda instans med rätt att berömma eller 
förkasta det färdiga verket. Sista meningen i företalet lyder sålunda: "Jag 
underkastar mig med nöje det Almännas Domstol, som sällan eller aldrig 
bedrager sig, och som är den Ende, til hvilken en Bok med säkerhet kan 
wädja."25Trots dessa försäkringar tvingades författaren svara på kritik. Till 
skillnad från ständernas samlade omdöme i Juni 1747 att Svea Rikes Historia, 
enligt Dalins egen citering, "svarat emot deras wäntan och at det ofelbart 
länder til Fäderneslandets heder och nöje", menade prästeståndet i ett me
morial från December samma år att resultatet var otillbörligt färgat av 
författarens egenheter.26 Istället för en rikshistoria ägnad "ett helt Folk" hade 
allmänheten fått i händerna ett synnerligen idiosynkratiskt arbete som vare 
sig respekterade religionen, antagande om nationens höga ålder eller ett språk 
värdigt ett offentligt arbete. För egen del försäkrade Dalin att han skrev 
med det allmänna bästa för ögonen, men tillade att "Sanningen" var hans 
högsta uppdragsgivare. I det avseendet skilj de sig Dalin betänkligt från seklets 
förste rikshistoriker, Jacob Wilde. Wilde, vars ämbete Dalin officiellet övertog 
1755, hade med emfas hävdat att rikets historiker måste "skrifva efter acta 
publica och defendera de däruti befintliga satser till nationens heder med 
alla de skäl, som sunda förnuftet och regulse politices ac juris naturze vid 
handen gifva, ty en historiographus får icke skrifva allt det han vill, menar 

23 Prenumeranterna kunde initialt välja att få Svea Rikes Historia i antingen den traditionella 
frakturstilen eller den moderna Antiquastilen. Av de 511 prenumeranter som hade möjligheten 
att i första delens prenumerantförteckning indikera sin preferens valde 412 det ena eller det 
andra. Av dessa valde 252 prenumeranter, eller 61% den nya stilen, ett faktum som ger en 
antydan om läsekretsens kulturella kapital. Frakturstilen föredrogs bland folkflertalet och var 
legio inom den enklare litteraturen, medan Antiquastilen introducerades som en prestigehöj ande 
åtgärd inom ramen för utgivningen av Vetenskapsakademiens utgivning. 
24 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia I, s. 8 (min paginering). 
25 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia I, s. 13 (min paginering). 
26 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia II, s. 1 (min paginering); Warburg, Olof Dalin, s. 355. 
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och tänker, utan det han i actis publicus finner".27 Enligt Dalins sätt att se 
hade emellertid en enskild författare i en fri stat all rätt att söka sanningen 
efter sin egen övertygelse, oaktat om föreställningar om exempelvis nationen 
under arbetets gång i något avseende måste omvärderas. Med tydlig adress 
till det frihetstidens styrelseskick menade Dalin att det historiska värvet var 
bättre skickat att tjäna sanningen i en nation där absolutismens primat inte 
bestämde forskningens gränser. Att vara svensk undersåte innebar således 
att vara 

en sådan, som under wederbörlig upsikt kan skrifva och utgifva hvad han will [...] Lärda 
werlden erkänner ingen Påfvisk myndighet: Kunna almänna Historier af enskylt folk 
författas under de strängaste Enewälden, huru mucket mer under en lyckelig Frihet? 
At utleta Sanningen i hvad mål det wara må, bör ju stå hvar och en fritt? [...] Jag wille 
gerna weta hvad i wår gamla Svenska Historia behöfver undangiömas för det almännas 
ögon[...]28 

En viktig del av rollen som publiktillvänd historiker var att skriva enkelt, 
kardinalrådet från de Franska upplysningshistoriker som Dalin haft kontakt 
med under sin Parisresa, Charles Rollin och Gabriel Daniel. I Svea Rikes 
Historia skulle läsaren möta det slags opretantiösa prosa som författaren med 
stor framgång utvecklat i sin journalistiska verksamhet under 1730-talet. Han 
skriver så i förordet till första delen: 

Hvad mit Skrifsätt angår, så hade jag kanskie behöft wälja mig et wisst Efterdöme 
bland de bäste Auctorer til at råka på den rätte Historiske Stylen, som är så sällsynt; 
men jag har fruktat, at falla i den osmakelighet, som en Härmare sällan undgår, då hans 
medfödda Frihet tvingas efter en annan: Ingenting i werlden är behageligt utan den 
otvungne Naturen, som i sielfva Konsten bör regera. Jag har derföre hellre welat följa 
mit eget Skaplynne, ehuru ofullkomligt de må wara i detta mål, och tala med en fri 
enfaldighet, än låna hvad mig ej skulle passa. Sanningen och en Historisk Trowärdighet 
äro hvad jag i detta wärk söker mer än wältalighet.29 

27 Citerat efter Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige 
från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Eslöv: 2000), s. 216. 
28 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia II, s. 16 (min paginering) 
29 Dalin, Företal, Svea Rikes Historia I, s. 12 (min paginering). "Tydeligheten", skrev Dalin i 
den andra delen från 1750, "har warit m it ändemål: Jag har med flit undflytt prål, blomster och 
lärda glosor, jag har ingen welat härma, på det jag kunnat tala så mycket otvungnare. Har jag 
nu dermed felat, at jag uttydt mig efter min egen smak; så förmodar jag mig af mine förnuftige 
Läsare en bevågen ursäkt". Dalin, Företal, Svea Rikes Historia II, s. 15 (min paginering). 
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Avsteget från den höga oratoriska stilen påverkade inte den i grunden 
klassicistiska tanken att historien skulle tjäna ett överordnat syfte.30 Det 
historiska narrativet passades in i ett moraliserande ramverk där människor 
och händelser ur det förlutna skulle ligga till grund för individens eller statens 
handlingar. Me hjälp av de exempel som historiens spegel tillhandahöll 
kunde läsaren navigera mellan dygder och laster.311 Svea Rikes Historia före
satte sig Dalin att i konungens och fäderneslandets tjänst 

afmåla med fria och oweldiga färgor de förflutna tiders öden, Konungars fel och dygder, 
Folkets sällheter och olyckor: Nyttan deraf lär ej behöfva, at uttydas [...] Den ena tiden 
kan i hvarjehanda mål jämföras med den andra, Rikets til- och aftagande, svagheter och 
krafter skiärskådas[;] Folkeslaget känna igen sig sielf och Store Mäns Efterdömen läggas 
för ungdomens ögon.32 

3. Den sociokulturella spridningen 

Prenumerantlistorna är bäst skickade att ge underlag för en undersökning av 
den sociokulturella spridningen. I det följande redogörs endast för denna aspekt 
av spridningen. Vi kan dock kort notera att de tre delarna av Svea Rikes Historia, 
utgivna i fyra tjocka volymer, sålde förhållandevis bra, sammanlagt 1 875 ex
emplar. Första delen såldes i 558 exemplar, att jämföra med första delen av 
Sven Lagerbrings svenska historia från 1769 som såldes i högst 3-400 exem
plar.34 Ingen radikal skillnad alltså, men ändå inte obetydlig givet den totala 
omsättningen. Den stora utmaningen i detta avseende rör frågan om hur 
institutioner för kollektivt läsande - lånbibliotek, samkväm, litterära sällskap, 
privat högläsning - påverkade spridningen av vissa texter. Antalet sålda böcker 
speglar ju egentligen bara individuellt ägande, vilket knappast är samma sak 
som antalet läsare, än mindre antalet läsningar. Få institutioner där kollektivt 
läsande kan antas ha bedrivits visade något intresse för Svea rikes historia-. 
prenumerantlistorna uppvisar endast två bibliotek, två skolor, en studentnation 
och två ämbetsverk och en övrig, pagerna vid kungliga slottet. En grupp som 

29 Se Arnaldo Momigliano, The Classical Foundations of Modern Historiography (Berkeley: 1990) 
för en redogörelse för den klassicistiska föreställningen om historieskrivningens karaktär och 
syfte. 
30 Nils Eriksson, Dalin — Botin — Lagerbring. Historieforskning och historieskrivning i Sverige 
1J4J-1J8J (Göteborg: 1973), s. 19, 6. 
31 Dalin, Dedikation, Svea Rikes Historia I, s. 3-4. Se även Bollerup, "Om franska inflytelser", 
s. 271 n. 5.; Lamm, Olof Dalin, s. 427, 430; samt Eriksson, Dalin — Botin —Lagerbring, s. 19. 
32 Erik Bollerup, "Lagerbrings Svea Rikes Historia. Tillkomst, utgivning, mottagande" Scandia 
36 (1970), s. 306-307. 
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traditionellt verkade som idéspridare, präster eller magistrar, är även de ganska 
få: 12 prenumeranter av de 988 som jag har kunnat klassificera. Vad gäller den 
geografiska spridningen vet vi inte mycket, eftersom hemort i de allra flesta 
fall inte anges. Man kan givetvis dra en del slutsatser från angivelser om yrke: 
vissa yrken kan endast utövas i Stockholm, andra endast på landsbygden. På 
det stora hela, visar det sig, är läsekretsen starkt koncentrerad till Stockholm.34 

För att ta reda på i vilken utsträckning Svea rikes historia spreds i skilda samhälls-
eller publikskikt har två klassificeringar gjorts, en enligt yrke och en enligt 
ståndstillhörighet. Vad gäller den yrkesmässiga kategorisering framgår 
fördelningen i Tabell 1. 

Tabell 1. Prenumeranternas yrkestillhörighet''5 

Antal Procent 
prenumeranter 

Ämbetsmän 588 59,5 
Högre 90 

59,5 

Mellan 2S5 
Lägre 243 

Handlande 130 13,2 
Högre 61 

Mellan 69 

Präster 87 8,8 
Högre 
Mellan 24 

Lägre (lärarej 12 

Officerare 112 n,3 

Hantverkare V z>7 

Läkare och ingenjörer 11 1,1 

Kvinnor 40 3,7 

Studenter 6 0,56 

Källa: Dalin, Svea rikes historia, Del 1-3:1. 

34 Dessa aspekter diskuteras mer utförligt i min kommande artikel i Studies on Voltarie and The Eigh-
teenth Century under 2002. 

35 Jag utgår i klassificeringen av prenumeranterna i Tabell 1 från Ingvar Elmroths sysselsättnings
kategorier i Nyrekryteringen till de högre ämbetena 1J20—1809 (Lund, 1962), s. 227:1. Högre ämbetsmän 
och hovfunktionärer, 2. Officerare, 3. Kyrkliga ämbetsmän och andra akademiker, 4. Lägre ämbetsmän-
och tjänstemän, 5. Godsägare, brukspatroner och grosshandlare, 6. Bönder, handlare och hantverkare, 
7. Övriga, 8. Okända. Kategorierna har emellertid justerats i ett par avseenden. Av kategorien ämbets

män har jag konstruerat tre underkategorier (dessa rymmer Elmroths Kategori 1 och 2); prenumeranter 
som sysslar med handel har indelats i två kategorier (dessa rymmer delar av Elmroths Kategori 5 och 
6); kyrkliga ämbetsmän har delats upp i tre underkategorier (jfr. Elmroths Kategori 3); hantverkare 
utgör en egen kategori (jfr. Elmroths Kategori 6); dessutom har jag upprättat särskilda kategorier 
för kvinnor, läkare och ingenjörer samt studenter. 
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Av alla prenumeranter var alltså 59,5% innehavare av ett offentligt ämbete. 
Den näst största gruppen bestod av handelsmän, såväl inom som utom 
huvudstaden; deras andel är dock väsentligt mycket mindre: 13,2%. 

Handelsmännen följdes av officerare (11,3%), vilka i sin tur följdes av gruppen 
präster (8,8%). Hantverkare och bodbiträden - inklusive ett par bokbindare, 
en faktor, en guldsmed, en sadelmakare, en repmakare och en kopparstickare 
- svarade endast för 17 prenumeranter eller 1,7%. Läkarna och ingenjörernas 
andel, som ju vid den här tiden profilerade sig i debatter kring befolk
ningsproblemen, var ännu mindre, endast 1,1%. Det är inte förvånande att 
studenter är illa representerade, med under 1%, med tanke på deras ogynn
samma ekonomiska situation, men det är rimligt att anta att de tog del av 
boken, liksom av böcker i största allmänhet, genom sina lärares omsorg, vare 
sig skolgången arrangerades i offentlig eller privat regi. Eftersom kvinnliga 
prenumeranter indikerat sina mäns yrken, men aldrig ett eget har de fått 
utgöra en särskild grupp. Det visar sig att 40 kvinnor, eller 3,7%, prenumer
erade på Dalins historia. Klass tycks i större utsträckning än kön ha bestämt 
tillgången på litteratur eller läsvanor. Det är i och för sig inte särskilt för
vånande: de adliga kvinnorna hade ju knappast brist på vare sig tid eller 

pengar. 
Om vi sedan vänder oss till studiens andra kategorisering, nämligen 

ståndstillhörighet, vore en strikt applicering av denna princip förstås inte 
möjlig, eftersom ett stort antal personer då skulle hamna utanför statistiken, 
nämligen ofrälse ståndspersoner. Medan medlemmar ur prästerskapet, 
bondeståndet och borgarståndet är förhållandevis lätta att placera är just 
ofrälse ståndspersoner och adelsmän svårare. Även prenumeranter som inte 
tituleras greve eller baron, särskilt då officerare och ämbetsmän, kan tillhöra 
adeln. Det är också möjligt att de tillhört klassen ofrälse ståndspersoner. För 
att kringgå problemet har officerarna och ämbetsmännen kontrollerats med 
adelns ättartavlor. De som inte funnits med där har hänförts till klassen ofrälse 

ståndspersoner. Resultaten redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Prenumeranternas ståndstillhörighet 

Antal 
prenumeranter 

Procent 
prenumeranter 

Ofrälse ståndspersoner 421 42,6% 

Adel 358 36,2% 

Borgare 122 12,3% 

Prästerskap 86 8,7% 

Bönder 1 0,1% 

Källa: Dalin, Svea rikes historia, Del 1-3:1. 

Ofrälse ståndpersoner var som Tabell 2 visar den största köpgruppen, med 
42,6 % av prenumeranterna. Därefter kom adeln med en ungefär 6 % mindre 
andel. Prenumerantklassen borgare, bör kanske noteras, motsvarar på intet 
sätt "det lilla" eller "det enkla" folket, hur man nu vill uttrycka det. Av de 122 
prenumeranter som klassificerats som borgare tillhör en fjärdedel den absoluta 
ekonomiska eliten. Sextionio prenumeranter angav att de var "handlande" 
eller "handelsmän", en beteckning som täcker in en stor spännvidd vad gäller 
status - från framgångsrik kapitalist till bodinnehavare. Endast 17 av de 122 
borgarna är hantverkare. Vad gäller prästerskapet är den totala siffran 86 
prenumeranter. Av dessa representerar en knapp majoritet den andliga eliten 
(biskopar, kyrkoherdar). Bönder letar man förgäves efter i listorna. Det 
närmaste man kommer en bonde är ståndets talman Olof Håkansson, som 
köpte ett exemplar av den första delen. 

Till sist en jämförelse med två andra 1700-talsverk: Gjörwell och 
Anckarströms ambitiösa men misslyckade försök att skriva en fullständig 
svensk encyklopedi, Encyclopedie, eller Fransyskt och Svenskt Real- ochNomi-
nal-Lexicon (1778-87) samt Diderot och dAlemberts Parisupplaga (1751-72, 
28 volymer).37 Såväl författaren till Svea rikes historia som den svenska 
encyklopediens redaktörer appellerade vände sig uttryckligen till en bredare 
läsekrets. Dalin talade återkommande om hur hans verk var skrivet till 
allmänhetens tjänst och i sin artikel om "encyklopedi" beskrev Gjörwell nyttan 

36 Jag har här utgått från den traditionella fyrståndsindelningen med tillägg av ofrälse 
ståndspersoner. Vad gäller den senare klassen har jag förlitat mig på definitionen i Sten Carlsson, 
Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865: studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning, 
andra omarbetade upplagan (Lund: 1973), s. i7ff. 
37 Det svenska projektet baserades på den protestantiska Yverdonupplagan (1770-80,58 volymer). 
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med sitt arbete som varande "Almänt Ljus, almänt bruk"; förädlingen av 
snillet skulle genom encyklopedien bli "almännare."391 det avseendet följde 
för övrigt de svenska pionjärerna den franska encyklopeditraditionen. För 
att kunna göra en jämförelse med det franska verket har jag följt den franska 
ståndsindelningen och därför placerat de svenska borgarna och ofrälse 
ståndspersonerna i samma kategori, motsvarande det franska tredje ståndet.40 

Läsekretsen för de tre verken visar sig vara mycket likartad. Det tredje ståndet 
står för kring hälften av alla prenumeranter (54,9%; 48%; 50, 4%): en större 
andel (+6,9% prenumererade emellertid på Svea rikes historia än encyklo
pedien. Den svenska adelns synes ha varit ungefär lika intresserad av Dalins 
historia som den franska var av Diderots encyklopedi (36,2%; 38,7%), medan 
andelen adliga för Gjörwells projekt var något mindre (25%). Vad gäller 
prästerskapet, det första ståndet, kan man notera att de visade relativt svalt 
intresse för Dalins historiebok (8,7%) men desto större för den svenska 
encyklopedien (20%). En trolig förklaring är att encyklopedien, som baserades 
på den Protestantiskt tillvända Yverdonupplagan, tvärtemot Parisförlagan 
(med 11% präster) och Dalins historia, var en ganska slätstruken produkt: 
här fanns ingen hårdför polemik, ingen satir och inte heller någon kritik 
mot prästerskapet.41 Svea Rikes Historia, däremot, mottags ganska kärvt bland 
det svenska prästerskapet. Dels riktade Dalin otvetydig kritik mot kyrkans 
roll i historien (institutionen lastades för i stort sett varenda olycka som 
drabbat människan sedan historiens början); dels grundades hela hans 
historieskrivning på djärva geologiska hypoteser som gick stick i stäv med 
Bibelns skapelseberättelse.421 termer av representativitet är det klart att den 
grupp prenumeranter som är starkast överrepresenterad är adeln som i Sverige 
vid den här tidpunkten utgjorde 5 promille av befolkningen. 

38 Citerat efter Jakob Christensson, Lyckoriket (Stockholm: 1996), s. 83. 
39 Christensson, Lyckoriket, s. 96 och Robert Darnton, The Business ofEnlightenment. A Publishing 
History of the Encyclopédie, 1775-1800 (Cambridge, Mass. 1979), s. 287-99. Vad gäller Darntons 
klassificering gäller följande: 1. Första ståndet: prästerskap, 2. Andra ståndet: adel, officerare, 
adliga tjänstemän, parlamentaires, 3. Tredje ståndet: advokater, ofrälse tjänstemän, läkare o. likn. 
professioner, handel, annan anställning samt oklassificerbara. 
40 Gjörwells ansträngningar föll överhuvudtaget inte i god jord bland 1780-talets upplysnings
generation, än mindre under 1790-talet. Se Christensson, Lyckoriket, s. 100-101. 
41 Kvinnor var emellertid mer intresserade av Dalins historia än av den svenska encyklopedien: 
3,7% jämfört med 1,1% för encyklopedien (och 1,2% för Diderots Encyclopédie). Se Christensson, 
Lyckoriket, s. 99 och Darnton, The Business ofEnlightenment, s. 293. Givet de tämligen begränsade 
populationerna i Christenssons och Darntons undersökningar (351 respektive 253 prenumeranter) 
är de absoluta talen för kvinnliga läsare försumbara. 
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Sammanfattning och avslutande reflexion 

Syftet med denna uppsats är att, med stöd i internationell forskning som 
understryker publikens eller "allmänhetens" roll i upplysningens 
historievetenskap, bidra till studiet av historieskrivningen som ett medel för 
att sprida nationella föreställningar i 1700-talets Sverige. Som ett resultat av 
den kritiska publikens institutionalisering i en framväxande litterär och 
politisk offentlighet, där efterfrågan på böcker kom att styra den litterära 
eller intellektuella produktionen, etablerades en kanal för idéspridning. Att 
publicera idéer och narrativ blev en viktig kraft i de politiska kulturer som 
växte fram i Europa under seklets gång, inte minst genom att skapa 
tolkningsgemenskaper baserade på historiska tillbakablickar. 

Vad gäller svensk historieskrivning kan denna utvecklingslinje mot 
läsekretsens primat noteras i två viktiga publiceringsstrategier. För det första 
gav förläggare och tryckare ut allt fler böcker på Svenska, på bekostnad av 
den lärda världens modersmål, Latin. Mot slutet av 1700-talet var 90-94% 
av alla historiböcker skrivna på eller översattna till svenska, att jämföra med 
förhållandet under seklets första årtionde då motsvarande andel var 68%. 
Historievetenskapen följde därmed en allmän trend inom svensk 
bokutgivning: författare och tryckare som verkade på en ekonomisk marknad 
nödgades vidga läsekretsen för att kunna tjäna sitt uppehälle. Ett ytterligare 
incitament, som spädde på det ekonomiska motivet, var att myndigheter 
och institutioner sökte sprida för staten gynnsamma föreställningar, bland 
annat patriotism och upplysning. En annan viktig förändring var den ökande 
andelen av portabla och billiga böcker. För att nå ut till en vidare läsekrets 
måste verken vara inom räckhåll för de mindre bemedlade och som uppsatsen 
visat skedde en markant nedgång för det klassiska quartoformatet och en 
uppgång för "folkboken", det vill säga octavoformatet. Under 1700-talets 
sista årtionde publicerades 74% av alla historieböcker författade på svenska i 
just octavo. 

Vad sedan gäller läsekretsens - eller kanske bättre köpekretsens -
empiriska sammansättning i socialt och kulturellt avseende genomfördes 
två indelningar, en enligt yrke och en enligt ståndstillhörighet. Resultaten 
visar att Dalins stora upplysningshistoria Svea Rikes Historia inte nådde de 
lägre samhällssegmenten. Prenumeranter som tjänade sitt uppehälle som 
hantverkare var, till exempel, mycket fåtaliga. Personer med ännu lägre rang, 
som arbetare och hyrkuskar återfinns inte alls bland prenumeranterna, något 
som knappast förvånar givet verkets exklusiva prägel. Givet det stora 
folkflertalets ekonomiska situation var Dalins historia en intellektuell lyxvara. 
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Handelsmän i mellanställning var representerade, men med mindre än i%, 
även om det förtjänar att påpekas att åtminstone några rimligtvis med tiden 
kommer att avancera ekonomiskt och socialt. Inom andra yrken, till exempel 
inom kyrkan, finner vi att det lägre prästerskapet, liksom kyrkliga företrädare 
i mellanställning, är sämre representerade än sina högre ståndsbröder. Bland 
de prenumeranter som klassificerats som ofrälse ståndspersoner åtnjöt de 
allra flesta en hög status som ämbetsmän, officerar och brukpatroner. Kvinnor 
var, inte oväntat, kraftigt underrepresenterade bland prenumeranterna, även 
om Svea Rikes Historia var relativt populär hos den kvinnliga läsekretsen. 
Jämfört med två andra 1700-talsverk - Parisencyklopedien och en svensk 
utgåva av Yverdonencyklopedien - var andelen kvinnliga prenumeranter fyra 
gånger högre. 

En samlad bedömning av Svea Rikes Historias tolkningsgemenskap ger 
vid handen att verket fann sina läsare bland den framväxande medelklassen, 
ett alltjämt understuderat fenomen i historisk forskning. Med en annorlunda 
kategorising, som bryter mot yrkes- och ståndsindelningens raster, visar det 
siga att medelklasselement som ämbetsmän, handlande, läkare, jurister och 
lärare representerar nästan 60% och hela läsekretsen.42 Denna grupp skulle, 
mot slutet av seklet, göra sig gällande som en politisk kraft och dess framväxt 
är givetvis av stor betydelse i teorier om de moderna nationalstaternas kon
solidering. I den strid som var av nöden för att undergräva ett tilltagande 
obsolet ståndssamhälle kom också historieskrivningen att utgöra ett viktigt 
ideologiskt vapen. Rustade med en processlysten historietolkning ägnad att 
undergräva adelns hävdvunna maktställning i samhällslivet tjänade just Dalins 
upplysningsnarrativ som en given utgångspunkt för radikala tolkningar av 
Sveriges historia enligt vilka frihet och jämlikhet sades utgöra den svenska 
nationens grundpelare. Den grupp som i en radikal tidskrift från 1790 
identifierades som det egentliga folket i en upplyst nation - "Allmänheten" 
eller "medel-classen"43 - hade i det avseendet en redan etablerad tolknings
gemenskap vars föreställningar om det förflutnas frihetstraditioner tjänade 
som en språngbräda in i framtiden. 

42 Siffran motsvarar ofrälse ståndspersoner (N=42i), borgare (N=i22) samt de lärare som utgjorde 
gruppen lägre prästerskap (N=iä), en grupp som tillsammans svarar för 57% av läsekretsen. 
43 [Carl Fredrik Nordenskiöld], Allmänna Magazinet, eller Nyttiga och Nöjsamma Ämnen (Stock
holm: 1790), s. 7-9. 
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Svenskt och osvenskt i 1700-talets 
svenska ordböcker 

Anna Helga Hannesdottir 

Vid 1800-talets mitt hävdar författaren och språkvetaren C.J.L. Almqvist 
att "Det språk, som man kallar Svenska, är en idé. Det finnes allenast i böcker 
och i grammatiskt bildade personers skrifter: såsom verkligt lefvande språk 
(i tal) gifves det deremot icke".1 Det språkliga klimatet i 1700-talets Sverige 
dominerades av detta gigantiska idébygge: man byggde svenskan. 

De två viktigaste momenten i språkbygget gällde svenskans ställning 
gentemot latinet respektive svenskans kodifiering och standardisering. Inom 
den lärda världen var latinets dominerande ställning fortfarande given, även 
om renässansens syn på nationalspråket som ett fullvärdigt alternativ 
naturligtvis hade nått Sverige för länge sedan. Som ett utslag av den isländska 
renässansen i Norden publicerades en hel del norröna texter, ofta i 
parallellutgåvor med fornvästnordisk och svensk (ofta också latinsk) text vid 
sidan av varandra och med latinska kommentarer som komplement. Syftet 
var naturligtvis att till vidare kretsar förmedla de återupptäckta skrifternas 
innehåll, som ju ansågs utgöra bevis för nordbornas ärorika förflutna och 
goternas nordiska (eller snarare svenska) ursprung. De norröna skrifterna 
bildade en inhemsk klassisk litteratur, och samtidigt stärktes uppfattningen 
om modersmålets funktionsduglighet. Som ett led i denna verksamhet 
utarbetade Olof Verelius en ordbok, där fornsvenska ord ur landskapslagarna 
och fornvästnordiska ord, hämtade ur de nya utgåvorna av norröna texter, 
förses med svenska och latinska ekvivalenter.21 och med att man betraktade 

1 Carl Jonas Love Almqvist, Svensk spräklära, 3 uppl., Stockholm 1840, s. 237. 
2 Olof Verelius, Index lingvte veteris scytho-scandica sive gothica ex vetusti avi monumentis [...] 
collectus, Upsalas 1691. 
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fornvästnordiska och fornsvenska som samma språk fick man en rik språklig 
källa att ösa ur, något som utnyttjades flitigt. 

Inför 1700-talet präglas således det svenska kulturklimatet både av ström
ningar från kontinenten och av en inhemsk glorifierande syn på den egna 
forntiden. Det rådde emellertid inte någon motsättning mellan de främmande 
klassiska och de nationella fornnordiska stämningarna. De klassiska idealen 
värderades högt och det klassiska arvet var allas egendom som det var ange
läget att återerövra och införliva med den nationella kulturutövningen. Vid 
1700-talets ingång var latinets ställning trots allt fortfarande ohotad i många 
sammanhang. Så var det exempelvis allenarådande som vetenskapsspråk. 

Intresset för den nordiska forntiden brukar ju sammanfattas under be
teckningen "göticism". Som redan antytts kombineras ofta den nordiska 
göticismen med det antika kulturarvet på ett intrikat sätt. Konstigt nog har 
nordister inte ägnat frågan om kontakten mellan göticism och klassicism 
något större intresse. Vad göticismen har betytt för 1600- och 1700-tals-
svenskan är också dåligt undersökt, liksom hur svenskan faktiskt påverkades 
av den ständiga kontakten med latinet. 

Vid sidan av svenskans relation till latinet gällde alltså den andra över
gripande frågan svenskans kodifiering och standardisering. För att i alla av
seenden kunna bli lika funktionsdugligt som latinet måste språket studeras, 
beskrivas och standardiseras. Språket genomgick en regelrätt språkplanerings
process. Denna försiggick i flera dimensioner. Enhetliga mönster för ordens 
stavning och böjning skulle fastställas, beskrivas och förmedlas, och även 
ordförrådet skulle avgränsas och etableras - samt utvecklas för att kunna 
hävda sig gentemot latinet. 

Med utgångspunkt i några av 1700-talets lexikografiska arbeten, som jag 
har studerat i ett annat sammanhang,3 har jag försökt bilda mig en uppfattning 
om hur man under 1700-talet såg på svenskan och dess etablering. Var gick 
gränserna mellan det som var svenskt och det som var osvenskt? Var det som 
var osvenskt samtidigt också främmande? Hur förändras synen på olika 
osvenska/främmande inslag under 1700-talets gång? Den fråga om svenskt 
gentemot osvenskt som senare tiders nordister har sysselsatt sig med är: 
När, hur och varifrån kommer främmande ord in i svenskan? Den ständiga 
diskussionen om inslaget av främmande ord hade inletts redan före 1700-
talets början. Främst diskuterades de främmande ordens närvarorätt. 

3 Anna H. Hannesdöttir, Lexikografihistorisk spegel. Den enspråkiga svenska lexikografins utveck

ling ur den tvåspråkiga, Göteborg 1998. 
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Vad är då främmande ord? Det kan man ha olika mening om - och det har 
man alltid haft. Jag har här medvetet valt att göra en distinktion mellan 
osvenskt och främmande. Det som är osvenskt behöver inte nödvändigtvis 
vara främmande. Sålunda är det diskutabelt om latinet under 1600- och 1700-
talet uppfattas som främmande. Däremot är det alldeles avgjort osvenskt. 
Tyskan betraktas knappast som främmande utan uppfattas snarare som ett 
systerspråk till svenskan.4 Det osvenska och det främmande förenades 
däremot i det franska inflytandet på svenskan, och inblandning av franska 
element sågs med oblida ögon i de flesta sammanhang. Vidare uppstod un
der senare delen av 1700-talet en direkt diskussion om dialektordens status: 
de betraktades av många som obegripliga och främmande, samtidigt som de 
ju onekligen är svenska. Det som uppfattas som främmande kan sålunda 
vara såväl svenskt som osvenskt, liksom det som faktisk är osvenskt inte 
alltid uppfattas som främmande. 

De lexikografer som var verksamma under 1700-talet spelar en mycket 
viktig roll i svenskans kodifiering och standardisering. Språkplaneringsproces
sen består av fyra faser: 1) val av norm, 2) kodifiering, 3) implementering av 
den norm som valts och av de resultat som uppnåtts genom kodifieringen 
och 4) utbyggnad av såväl språkmaterialet som olika språkliga uttrycksmedel.5 

Det är fas två, kodifieringsfasen, och fas fyra, utbyggnad av språkmaterialet, 
som jag skall behandla här. Fas två består i standardiseringsarbete av tre 
olika slag. För det första skall ortografin standardiseras, för det andra skall 
grammatiska regler identifieras och beskrivas och för det tredje skall ett 
representativt ordförråd extraheras, etableras och beskrivas. En viktig skill
nad mellan beskrivningen av svenskans ordförråd, dvs. den lexikaliska be
skrivningen, och beskrivningen av svenskans grammatik är avgränsningen 
av det objekt som beskrivs. I den grammatiska beskrivningen såsom den 
presenteras i grammatikorna redovisas exempelvis ordböjningen enligt 
standardiserade paradigm av välprövad latinsk modell, och ett litet antal ord 
får illustrera regelbundenheten i systemet. Också eventuella konstaterade 
oregelbundenheter illustreras med ett litet antal ord. Lexikograferna däremot 

4 Stiernhielms syn på relationen mellan svenska och tyska var snarast att de var som "twå 
fullbördige systrar" och Columbus ser dem som "Systrar huars Faar ok Moor äre längst döde". 
Citerat efter Sylvia Danielson, Samuel Columbus' språkprogram i En Swensk Ordeskötsel (Acta 
Universitatis Umensis: Umeå Studies in the Humanities. 9), Umeå 1976. Se även Hannesdöttir 
1998 s. 137 £ 
5 Se Anna H. Hannesdöttir, "Ordböckernas roll i svenskans grammatiska standardisering", i 
LexicoNordica 7, 2000, s. 23-40. 
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måste ur ett antal perspektiv ta ställning till varje enskilt ord. Ett av dessa 

perspektiv rör just språkplaneringens fjärde fas: utbyggnad av språkmaterialet. 

Hur skulle svenskan avgränsas, vilka ord kunde betraktas som "tillräckligt 

svenska" för att utgöra stommen i det svenska språkbygget och därigenom 

införas i de svenska ordböckerna? Hur skulle ordförrådet byggas ut? 

Min undersökning gäller huvudsakligen fyra olika lexikografers verk. Rent 

definitionsmässigt är "det främmande" mycket väl representerat i 1700-talets 

ordböcker på ett trivialt plan. De är nämligen alla tvåspråkiga, dvs. jämte 

svenskan förekommer också ett främmande språk. Det avgörande är förstås 

hur påverkad av främmande stoff den svenska delen är. Jag har undersökt 

hur var och en av de aktuella lexikograferna tar ställning till vad som är 

svenskt respektive osvenskt rent principiellt, dvs. vad de säger i inledningen 

till sina verk eller i andra generella uttalanden. Jag har sedan undersökt hur 

de omsätter teori i praktik, dvs. i vilken utsträckning och på vilket sätt de 

behandlar osvenska eller främmande ord i sina ordböcker. 

De fyra lexikograferna är Haqvin Spegel och Jesper Swedberg, som var 

verksamma i 1700-talets början, Levin Möller från seklets mitt och Abraham 

Sahlstedt som publicerar sin stora svensk-latinska ordbok 1773. Genom denna 

spridning i tiden hoppas jag kunna spåra de förändringar i synen på svenskt 

och främmande som kommer till uttryck i språkdebatten under 1700-talet. 

Haqvin Spegels ordbok kom ut 1712 och den är den äldsta av de här 

undersökta ordböckerna.6 Spegel var född 1645 och han är själv därför snarare 

en representant för 1600-talet än för 1700-talet. Ordboken är också på många 

sätt väl förankrad i 1600-talets språksyn, såsom den företräds av 

opinionsbildare som Stiernhielm, Rudbeckoch Verelius. Den titel som Spegel 

ger sin ordbok är i sig intressant: "Glossarium - Sveo-Gothicum eller Swensk-
Ordabook". Här motsvaras alltså det latinska "Sveo-Gothicum" på svenska 

av Swensk. 

I den långa inledningen till ordboken behandlar Spegel frågor som rör 

användningen av främmande ord i svenskan. Han avslöjar där en klart 
patriotisk och delvis puristisk språksyn. I följande stycke beskriver han sitt 
arbetssätt och han definierar därmed också sitt objekt: 

6 Haqvin Spegel, Glossarium - Sveo-Gothicum Eller Swensk-Ordabook, Lund 17x2.1 ordboken 
används gotisk fraktur för svenskt och annat germanskt material medan det som formuleras på 
latin liksom ord av icke-germanskt ursprung återges med antikva. Denna skillnad redovisas i 
denna uppsats genom att de ord eller avsnitt som tryckts med antik stil kursiveras. 

90 



(1) i ordning upteknade alla Swenska ord / som antingen nu i bruk äre / eller wore tå wår 
Helga i?2Åi?/uttolckades och språket icke war så mycket med främmane ord förblandat. 
(2) Bifogade them the gamla Göthiska orden / som finnas i Sagurna eller Sweriges 
åtskillige Lagböcker [...].7 

Hans material är alltså både de i samtiden gångbara svenska orden och sådana 
som tidigare använts men som efterhand har försvunnit. Han kommenterar 
vidare inslaget av gamla ord: han vill förklara dem dels för att folk skall 
förstå Bibeln, dels för att de åter skall tas i bruk: 

I synnerhet hafwer jag befunnit thet Swenska Språket wara merckeligen förandrat / 
sedan then H. Bibel, blef första gången år 1537 på thet samma aflat / i ty många ord / som 
tå woro brukeliga / äro nu blefne thet gemena folcket okunniga / och at några woro tå 
uti en helt annan mening brukade än the nu warda skrefne och talade; förthenskull 
hafwer jag tyckt thet wara mödan wärdt / at giöra en liten uttydning öfwer the sam[m]a 
/ dels på thet the enfaldige mage them thes snarare förstå / dels och at sådana ord kunna 
åter uti almänt bruk effter handen blifwa wedertagne / [...].8 

Här förespråkar han alltså ett allmänt bruk av en speciell typ av ord som inte 
självklart betraktades som hörande till den samtida svenskan: nämligen in
hemska ord som kommit ur bruk och fallit i glömska och därigenom blivit 
främmande. För att de skall bli tillgängliga för allmänheten behöver de för
klaras. Symptomatiskt nog förklaras de i de allra flesta fall inte på svenska 
utan på latin. Däremot fördömer han användningen av ord av utländskt, främ
mande ursprung. Han finner det rimligt att man behärskar det språk man 
använder så bra att man inte behöver låna ord från andra språk. De som blandar 
sitt språk med sådana ord är "intet klokare / än the som lappa ihoop en kläd-
ning utaf allehanda klutar / ther the kunde hafwa en mycket bättre utaf et 
stycke / eller enahanda tyg".9 Denna inställning hade redan romarna och de 
gamla grekerna menar han, och han undrar om "thet står bettre at mängia 
Franska ord i Swenska språket / än at sättia swenska ihoop med thet franska?".10 

Spegel jämställer också främmande ord med utländska seder: de hör inte 
hemma här hos oss. Däremot menar han att man naturligtvis behöver kunna 
främmande språk och kunna tala med tyskar, fransmän och engelsmän, men 
det är "likwäl snöpligit och orimmeligit / at inblanda theras ordalag uti sit 
tungomål".11 

7 Spegel, Företaal [ s. 24]. 
8 Spegel, Företaal [ s. 26]. 
9 Spegel, Företaal [s. 9]. 

10 Ibid 
11 Spegel, Företaal [ s. 11]. 
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Just skicket att blanda det svenska och det osvenska och främmande ansågs 
som osmakligt. Spegel framför också - med vår terminologi - demokratiska 
argument mot användningen av främmande ord. Om överheten använder 
ord som allmänheten inte förstår "så kan theraf intet annat följa / än 
missförstånd och wilfarelse ; (a) Therföre hafwer en lärd Man fordom med 
goda skiäl klagat / thet Språken med fremmande Ord så förblandas / at then 
ene intet egentliga weet hwad then andra menar". Detta illustreras ytterligare 
- på latin: "Cum sua quisqe verba cudat & peregrina domesticis misceat, 
ejusmodi conflatur oratio, quas ne nostrse quidem asratis hominibus intelligi 
potest, tantum abest, ut, posteritas assequatur".12 

Att Spegel formulerar sin text omväxlande på svenska och latin kommen
terar han inte och han har tydligen inte betraktat bruket av latin som meta-
språk i ordboken som en försvårande faktor när det gäller ordbokens använd
ning. De främmande orden ses däremot som en styggelse i språkbruket. 
Särskilt hårt går han åt de präster som blandar både franska och tyska ord i 
sina predikningar: 

Men alraskadeligst och odrägeligst är thet / när Prester wilja pryda sina prädikningar 

(hwilka bör för Lärde och Olärde wara tydeliga) med många Ord / som äre fremmande 

och obekante / säijandes heller passage än gång / heller discours än taal &c. Och hwad 

behöfwas taga til låns utaf Tyskan sådana sälsamma Ord / som e.g. ergätzlighet / 

erkläckeligt / förklening / angenähm / bemantla / nachlefiig / fördächtig [...] när man 

hafwer äfwen så fagra och tydeliga Ord uti Swenskan.13 

Spegel företräder här en mindre vanlig syn på relationen mellan svenska och 
tyska i och med att han kritiserar användningen av tyska ord i svenskan (jfr 
not 4). Beträffande franskan illustrerar han det befängda i att blanda in franska 
ord i svenskan genom att byta perspektiv: "Huru illa skulle thet stå om 
Fransoser wille blanda Swenska ord i sitt taal eller i sina Skrifter / och rät så 
illa står thet / at hafwa franska ord i Swenska Prädikningar / bref eller andra 
saker".14 Han uttrycker särskilt sin irritation över det som tydligen var mode
ordet just då: "Men öfwer alt skal nu Ordet galant wara / ehuru galet thet 
kommer til måtta / och in Summa, all Fransöska skal blifwa Swenska / men 
all Swenska blifwa af somligom förachtad".15 

12 Spegel, s. 580. 
13 Spegel, s. 580 f. 
14 Spegel, s. 581. 
15 Ibid. 
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Spegels ordbok avslutas med en lista på 20 sidor: "Förtekning på några 
Fransöska Ord som äro nu inblandade uti Swenskan / och kan hende af 
allom icke rätt förstås". Trots att han upprepade gånger förklarat sin syn på 
de franska orden uttrycks i överskriften ingen värdering av deras användning. 
Orden behandlas sakligt, de kommenteras ibland på svenska men förklaras 
huvudsakligen på latin. Här illustrerar Spegels tillvägagångssätt svårigheten 
att avgöra vad som betraktades som främmande: han ansåg det motiverat att 
förklara franska ord för de svenska läsarna — men de kunde förklaras på 
latin. Vi ser nedan några exempel på vilken information Spegel lämnar om 
de främmande orden och också hur denna information förmedlas.16 

Catharry. hufwud-rening / när skadelig wätska faller ifrå hiernan: snufwa. Ar it grekiskt 
ord.Angl. acatarre, rheum, cold. Gall. catarrhe, rect. rhume.,fluxion. Full af catharr, plågad 
af hufwudbrott. Gall. catharreux, enrumé. Angl. to get cold, to catch cold o: få snufwa. 

Gallant; al. Galant. 
Ther är näpliga något franskt ord / som nu är mera gemeent i Swerige än thetta / och 
likwäl är mångom okunnigt hwad thet egentliga betyder: Ty Gallant homme kallas hos 
Fransoserna then som är wettig / artig / skickelig / scitus homo ; Men månge kalla then 
så / som allenast är wäl klädd / omskönt han är mera galeux än gallanZ17 ]; ty til at så wara 
/ fodras at han skal wara som Angelländarne säga / goodly, noble, worthy, vertuous, subtile, 
wise, merry,pleasant, openhearted. Elliest betyder och galant thet samma som amoureux. 
Galanterie,gallantise.Angl.galantnesse, noblenesse, bravery, worthinesse, stoutnesse. Galanterie 
kallas och nu ab ipsis Gallis then stygga stinkande siuka. al. mal de NaplesSlsi 

Liberi. Gall. livré'. Germ. lieberey. Lat. Barbar, liberatay. vestitus famulorum aulicorum. 
Olim autem tessera quadam eratvestibus assuta velalligata, qua nobiles & eqvites ad obseqvium 
aliqvod militäre pmstandu[m] tenebantur. Vide Franc. Menestr. de eqvestri dignit. vet. & nova. 

De främmande osvenska orden behandlas alltså i en separat förteckning. I 
själva ordboken är de franska och latinska orden sparsamt förekommande 
som uppslagsord medan det är gott om ord av tyskt ursprung. Det som 
emellertid delvis sätter sin prägel på ordboken är det relativt stora antalet 

16 Spegel, 1712 s.v. Gatharr, Gallant och Liberi. 
17 Båda orden, Galant och Galeux, behandlas i den fransk-svenska delen av L. Möllers ordbok 
(1745): Galant, e, adj. & subst. (se gale) kläder, som man brukar, då man wil wisa sin prackt; en 

som putsar sig för at behaga fruntimmer; en upwacktare hos fruntimmer; friare; kiäraste; en 
snushane; den som wet wäl at skicka sig; den som mycket sträfwar efter något; en artig, höflig 

menniskia; en wacker, artig, beskiedelig man. Galeux, euse, adj. [...] (afgale) skabbig; det som är 
förderfwadt af matkar, såsom trä. (Möller 1745, s.v. galant och galeux.) 
18 Den betydelse av Galanterie som Spegel åsyftar redovisas inte i Möllers ordbok. Däremot 
återfinns där uppslagsordet mal de Naples, försett med den svenska ekvivalenten frantsoserna. 
Såväl galanteri som fransoserna var under 1700-talet vanliga benämningar på syfilis. 
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ord som Spegel har hämtat ur utgåvorna av de isländska sagorna. Dessa ord 
avser Spegel att introducera i svenskan. Han tar med ord som redan lanserats, 
t. ex. arla, och idrät!itrot men också ord som vi vet blev misslyckade förslag, 
som ordenfrädi ("lärdom/förfarenhet"),^^^ ("underwisa"),yra^z/r("lärd"), 
jrägur ("berömmelig") och frägdarmadur ("vir celebris", 'kändis'). Det finns 
också gott om dialektord i ordboken. Enligt Spegels uppfattning om svenskan 
var dessa ord, de gamla och de dialektala, visserligen främmande på så sätt 
att de behövde lanseras i allmänspråket, men de var inte osvenska och de 
markeras inte som speciella på något sätt. De behandlas på samma sätt och 
tillsammans med de andra svenska orden. De var väl ägnade som material i 
språkbygget. 

Den andre i ordningen här är Jesper Swedberg. Han var obetydligt yngre 
än Spegel och företrädde i mycket samma syn på svenskan. Han utarbetade 
en stor svensk ordbok som emellertid aldrig publicerades. Hans andra stora 
språkvetenskapliga arbete är Schibboleth. Swenska Språkets Ryckt och Richtighet 
och det innehåller även avsnitt av rent lexikalisk natur.19 Där diskuterar han 
bland annat det förkastliga i att bruka främmande ord och några av bokens 
kapitel behandlar detta tema. I kapitel 14 diskuteras bruket av "fremmande 
ord och ordalag" rent allmänt, medan kapitel 15 ägnas åt främmande ord i 
Bibeln specifikt, som kommenteras och förklaras - fast enbart på latin. Det 
sextonde kapitlet består av en "Ordalista på Fremmande ord och ordalag / 
som hos omerendels onödigt brukas. I theras stelle Swenska ord gifwen". 
I förteckningen dominerar de franska orden stort men ord av tyskt ursprung 
förekommer också. Orden förses med en eller flera svenska ekvivalenter. I 
slutet av kapitlet påpekar Swedberg att det finns olika typer av främmande 
ord och att en del av dem faktiskt är nödvändiga: 

Doch kunne wi icke vndgå / som förr är sagdt / med mindre wi moste kennas wid 
monga fremmande ord / och låta them blifwa odrefne : emädan the longosedan in-
komne och emottagne äro / hafwa här fått burskap / och giöra ofi god tienst / them wi 
/ kan ske / af wåra egna ord ei kunne hafwa.20 

Lars Holm, som undersökt Swedbergs språkvetenskapliga arbeten, påpekar 
att Swedberg i själva verket intog en betydligt mera pragmatisk inställning 
till användningen av främmande ord generellt än kollegan Spegel.21 Men 

19 Jesper Swedberg 1716, Schibboleth. Swenska Språkets Rycht och Richtighet, Skara, 1716. 
20 Swedberg, s. 303. 
21 Lars Holm, "Swedberg och de främmande orden" i Gertrud Pettersson (red.), Studier i svensk 
språkhistoria, Lund 1988, s. 104-119. 
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när det gäller synen på det franska inflytandet specifikt är de rörande överens. 
I sin levnadsteckning tar Swedberg bladet från munnen: 

Enkannerliga kom thet [svenska språket] af sig och förderfwades i Drottnings Christine 
tid, tå Fransosar kommo såsom en syndaflod in i Swerige, och alt skulle wara Fransöskt. 
Maten och drycken skulle wara Fransösk: klädren Fransöska: sengen Fransösk. Jag gitter 
ei nemna mehr Fransöskt fläder och fåfängio. Alle skulle med ens til Franckrike, at 
afsettia Tyska krigets penningar, och lära och föra hem med sig bon yiur Monsieur, 
parlez vous Francois Monsieur, etc. etc. Tå blef språket mehr och mehr förderfwadt.22 

Kapitel 17 i Schibboleth bär rubriken "Lista på gamla / gäfwa och wackra ord 
och ordalag". På drygt hundra sidor behandlas ålderdomliga ord, hämtade 
ur svenska medeltida skrifter och ur Verelius utgåvor av de isländska sagorna. 
Många av de "gamla, gäfwa och wackra" orden bär en klar isländsk prägel. 
En del ord förklaras på svenska, andra på latin. Swedbergs syfte framgår 
tydligt i kapitlets slut: 

När wåre gamle ord så småningen / med gott besked / och försichteliga återtoges / 
kunde wi effter hand blifwa qwitte the alt förmonga fremmande ord och ordalag / som 
wårt språk förkrenckia och förderfwa; them wi ock mykit wel vmbära kunnom. 3 

Också här manar han till måttfullhet, de gamla orden skall återtas "med 
beskedlighet och försichteliga".24 

Även om Swedberg tar ställning mot det franska inflytandet är hans 
språksyn som sagt pragmatisk snarare än puristisk eller patriotisk. Det finns 
ett stort antal osvenska ord som har etablerats i svenskan och som inte längre 
uppfattas som främmande. Det finns ingen anledning att inte använda dem. 
Däremot bör man vara försiktig med de gamla, främmande svenska ord som 
det nu finns en strävan att återinföra; dessa skall man använda med urskillning. 

Som lexikograf var Levin Möller inte särskilt framstående. Hans fransk
svenska och svensk-franska ordbok, den första ordboken mellan dessa språk, 
bygger helt och hållet på dels en tysk-svensk och svensk-tysk, dels en fransk
tysk och tysk-fransk föregångare.25 Detta redovisar Möller i förordet till sitt 
arbete och där bidrar han också med en del inlägg i den allmänna 
språkdebatten. Bland annat presenterar han sin syn på främmande ord och 

22 Gunnar Wetterberg (utg.), Jesper Swedbergs Lefwernes beskrifning, Lund 1941, s. 452 £ Även 
citerat i Holm 1988. 
23 Swedberg, s. 411. 
24 Swedberg, s. 412. 
25 Levin Möller, Nouveau Dictionaire Frangois-Svedois et Svedois-Franfois. En ny frantzösk och 
swensk samt swensk och frantzösk lexicon, eller Orda-Bok, Stockholm och Upsala, 1745. 
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förmedlar en del tänkvärda kommentarer. Han har tagit sig friheten att skapa 

nya ord, såsom ton-tekn, ton-konst, språk-konst och tale-konst etc., men för 

det mesta föredrar han de etablerade främmande orden. Han ser språket 
som ett instrument för tanken, som ett kommunikationsmedel. Tanken skall 
inte hindras av språket, därför skall man använda tingens vedertagna 
beteckningar, främmande eller ej: 

Ingen förnuftig lärer neka, at ju en grundelig lärdom och förstånd endast består i tan
karnas beskaffenhet, och ej i blotta ordens förestellningar, ehuru wäl och sinnrikt the 
äro påhittade. Ty språken äro allenast et medel til tankarnas upwäckande. Häraf följer, 
at ju lättare tankarne igenom orden kunna upwäckas, ju bättre äro the. Therföre när 
fremmande ord äro i wårt språk bekanta och antagna: så hindrar man tankarnas befordran 
hos sig och andra, om man lemnar dem, och i theras stellen updiktar andra. Af denna 
grunden säger jag helre mathematik, än natur-mätning, diameteren helre än twär-
mätaren, musik helre än ton-konst &c. Så hafwa och de gamle Romare förhållit sig, ity 
at de behållit de grekiska konst-orden, och igenom en latinsk endelse gifwit dem hos sig 
likasom borgare-rätt. Det inkastet, som häremot kunde gjöras af språkets renhet, är af 
ringa werde. [...] Desutan hwad hindrar för exempel, at ej musik är et rent swenskt ord, 
då det almänt blir antagit? Månne icke alla the öfriga orden äro i början på det sättet 
blefna swenska? [...] Månne icke utlänningar i hwart och et rike äro werkelige borgare, 
då de aflagt borgare-ed, samt dragit skatter och utlagor, efwensåväl som de i landet 
infödde?26 

Möller företräder alltså en pragmatisk, nyttoinriktad språksyn där det vik
tigaste är att kommunikationen fungerar effektivt och utan onödiga 
störningar. Språkets renhet är i det sammanhanget inte relevant. I den svensk
franska delen av ordboken finns det också gott om utländska ord som 
uppslagsord. De ålderdomliga orden däremot är få och de som finns där är 
sådana som redan förekommer i andra ordböcker. Några egna bidrag till 
ordförrådets riktande tycks Möller trots allt inte bry sig om att lämna. 

Vid 1700-talets mitt tycks man ha uppfattat de fornnordiska orden som 
råa och otidsenliga och inte särskilt lämpliga som bidrag till det svenska 
ordförrådets utbyggnad. Samtidigt blev det franska inflytandet allt starkare 
och mera accepterat. Olof Dalin brukar tilldelas en framträdande roll när 
det gäller denna attitydändring, en roll som emellertid förefaller vara allt 
annat än entydig. Dalin var först rudbeckian men tog sedan avstånd från 
fornvurmen. I sin Svea rikes historia utgår han emellertid från historie
skrivningen i den isländska tappningen och aktualiserar därmed göticismen 
på nytt. I Argus använder han en hel del osvenska ord, såväl latinska som 

26 Möller, Företal [s. 5 £]. 
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franska trots hans drift med snobberiet kring franskan och det franska och 
trots att han faktiskt hade anammat en puristisk språksyn och förespråkat 
ett rent svenskt språk.27 Dalin var en skicklig stilist och hans ordval är oerhört 
medvetet i syfte att åstadkomma en stilistisk effekt. När såväl franska som 
fornnordiska ord rensas ut i den andra upplagan av Argus (1754) är det 
emellertid snarare ett utslag av Dalins eftergift åt den förändrade smaken än 
att han själv ändrade inställning. De fornnordiska orden var nu lika lite 
gångbara som de franska hade varit redan vid seklets början. 

Den siste av de lexikografer som skall nämnas är Abraham Sahlstedt. 
Med ett stort antal grammatiska och lexikografiska arbeten hade han stor 
genomslagskraft i den svenska språkplaneringsprocessen.28 Han är den förste 
som ger ut en separat ordbok över främmande ord, Dictionarium Psevdo— 
Svecanum.291 ordlistans inledning resonerar Sahlstedt kring lånord i svenskan. 
Dessa är, säger han, av tre slag. För det första har vi sådana som "igenom 
tiden och wanan blifwit för oss oumbärlige". Dessa anser han "hafwa wunnit 
Swensk borgare-rätt", och de bör därför tas med i en vanlig svensk ordbok. 
För det andra har vi onödiga ord som har en bra svensk motsvarighet. Sådana 
redovisas i den aktuella ordlistan.30 För det tredje fmns det ord för nya 
begrepp, ord som "brukas stundom i Tal och Skrifter, och torde icke kunna 
umbäras, förr än man med tiden kan få några jämgoda i ställe antagna".31 

Också sådana ord tas med i ordlistan över främmande ord. 
I inledning till sin Swensk ordbok redovisar Sahlstedt sina urvalsprinciper 

för vilka ord som införs i ordboken.32 Han deklarerar att han inte tar med 
dialektala ord och inte heller främmande ord. Vad han menar med främmande 
ord kan utläsas ur hans precisering: "alle dicktade och nygjorde ord, som af 
ingen annan än upfinnaren förstås, och af ingen annan, hwarken i tal eller 
skrifter brukas", "gamle och ur bruket komne ord" samt 

ord, som i synnerhet höra til wisthuset, köket eller källaren, eller särskildt til wåra 
Fruntimmers slögder. Af desse äro de allmänt gängse uti Ordboken intagne: men somlige 
brukas icke, och förstås icke heller af andra, än af Fruntimren. Sådane ord har man icke 
acktat nödigt, at uti Ordboken införa.33 

27 R. Hillman, Svensk prosastil under iyoo-talet (Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språk
vård 42.), Stockholm, 1970, s. 22. 
28 A. Hannesdöttir 2000. 
29 Abraham Sahlstedt, Dictionarium Psevdo—Svecanum, det är: Ord-Lista påfrämmande i Swenska 
Språket förekommande ord, Wästerås 1769. 
30 Sahlstedt, s. A2. 
31 Ibid. 
32 Abraham Sahlstedt, Swensk ordbok, Stockholm 1773. 
33 Sahlstedt 1773, Til Läsaren, s. 8. 
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Av uppräkningen framgår att Sahlstedt utesluter främmande ord i vid mening, 
vare sig de är svenska eller osvenska. För att han skall klassificera dem som 
olämpliga i ordboken räcker det med att de är främmande för den manliga 
delen av befolkningen. 

Sahlstedt är djupt engagerad i kodifieringen och utbyggnaden av det 
svenska språket. Hans arbeten får stor betydelse för ortografins stadgande 
och är på många sätt avgörande också för böjningsmorfologins standard
isering. Hans ordbok har uppfattats dels som den första svenska ordboken, 
dels som ett slags föregångare till Svenska Akademiens ordlista. Där redovisas 
ett representativt svenskt ordförråd utan främmande inslag, såsom 
ålderdomliga eller dialektala ord. Ordboken blev emellertid kritiserad, bland 
annat för att den innehöll ett för litet ordförråd. Därvid framfördes synpunkter 
som återknyter till de tidigare, språkpatriotiska idéerna. Man beklagade 
nämligen Sahlstedts okunnighet i fornspråket och att han därför inte hade 
bidragit till ordförrådets utbyggnad med gamla ord eller med "sköna och 
brukbara lämningar", av det slag som fanns bevarade i dialekterna.34 

Den bild som tonar fram av 1700-talslexikografernas syn på ordförrådets 
förnyelse och utbyggnad är långt ifrån enhetlig. Både Spegel och Swedberg 
vurmar för det forna, inhemska men båda främjar ändå integreringen av ord 
av främmande ursprung genom att förteckna dem och förse dem med 
förklaringar. Möller är en god representant för en avdramatiserad nyttoinrik-
tad språksyn, där det viktigaste är att kommunikationen fungerar. Denna 
inställning är ännu mera uttalad hos Sahlstedt. Han gör en ansats till att 
avgränsa det centrala svenska ordförrådet, en avgränsning som kritiserades 
för att vara för snäv. Mot slutet av 1700-talet var det åter läge att introducera 
inhemska ord - men nu skulle de inte längre hämtas ur de fornnordiska 
texterna utan ur de svenska dialekterna. 1700-talets språkliga debatt präglades 
också av uppmärksamheten vid de franska inslagen. Men trots att tillgången 
på franskt ordmaterial var riklig ansågs det inte riktigt användbart i det 
svenska språkbygget. Denna inställning var nog inte grundad bara i 
svenskarnas patriotism och språkliga purism, den avspeglar nog snarare deras 
allmänt komplicerade förhållande till Frankrike. 

Nu vet vi hur det gick med det svenska språkbygget. Språkplanerings
processen är genomförd och har resulterat i en hållfast konstruktion på stabil 
grund. Den moderna språkvården har som främsta uppgift att utöva ständig 

34 Upfostringssällskapets tidningar 1784, s. 162, citerat efter Sigbrit Swahn, Ryktetsförvandlingar, 

Lund 1974, s. 132. 
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översyn och bedriva visst kontinuerligt underhållsarbete, men ingenjörerna 
har i stort sett gjort sitt. En del byggtekniska problem tycks förstås ha evig 
aktualitet. Exempelvis ger mötet mellan svenskt och osvenskt material upphov 
till spänningar än idag. 

På det hela taget präglas dagens språkliga klimat ändå av den pragmatiska 
hållning som redan Swedberg uppvisade. Också Levin Möller hade säkert 
kunnat solidarisera sig med den nutida språkvårdens grundinställning: 
normalt är det funktionalitet som vägleder snarare än renhetssträvanden för 
renhetens egen skull. Om det över huvud taget finns någon djupare nationell 
identitet i verkligheten, är ett väl fungerande gemensamt standardspråk en 
av de mest verksamt bidragande faktorerna. Språkbygget brukar vara en del 
av nationsbygget. Svenskan är idag ett av de mest genomanalyserade, bäst 
beskrivna och mest väletablerade språken i världen och bildar såtillvida en 
naturlig grund för en språklig identitet och gemenskap. 1700-talets 
språkarbete skapade förutsättningar för en sådan utveckling. Man kan bara 
hoppas på att det i exempelvis Möllers anda upprätthålls en generös 
inställning till medlemskap i den svenska språkgemenskapen, att envar som 
sköter sina medborgerliga plikter också äger tillträde till den: "utlänningar 
[...] efwensåväl som de i landet infödde". 
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Kungliga slott som nationella 
byggnader under frihetstiden 

Merit Laine 

Bland de svenska kungliga slotten hade Uppsala slott, Drottningholm och 
Stockholms slott en särställning under frihetstiden, och tillmättes ett tydligt 
symbolvärde. När jag tidigare i några olika sammanhang undersökt deras byggnads
historia och funktioner under perioden rörde frågeställningarna inte nationalism 
eller nationell identitet, utan var inriktade på förklaringarna till slottens utformning 
och funktioner samt intentionerna hos byggherrar, arkitekter och andra inblandade. 
Först efterhand visade det sig att en del av dessa förklaringar hängde samman 
med föreställningar om slotten som nationella byggnader, som symboler för eller 
åskådliggörare av nationell identitet, i vilken även föreställningar om kungamakten 
eller det konungsliga som idé hade stor betydelse. 

De samtida källorna till slottens öden under frihetstiden är av skilda slag, bland 
annat räkenskaper och kontrakt, brev, dagböcker och hyllningsdikter till 
kungafamiljen, vidare dokument som Carl GustafTessins Akerödagbok samt hans 
och Carl Fredrik Scheffers korrespondenser med kronprins Gustav. Detta mate
rial är användbart inte bara för att fastställa slottens konkreta byggnadshistoria 
och utformning, utan också för att tolka de ovannämnda intentionerna och hur de 
uppfattades av samtiden. Det bör dock betonas, att vad som i det följande skall 
framföras är just tolkningar i ett källmaterial där utredandet av dylika frågor med 
några fa undantag inte var upphovsmännens huvudsyfte.1 

1 För en uttömmande redogörelse för de samtida källorna se källförteckningarna i Merit Laine: 
Uppsala slott under åren 1J44—1800, C-uppsats, Konstvetenskapliga Institutionen, Uppsala Uni
versitet, vt. 1988. (En förkortad version med samma titel är publicerad i Uppsala slott. Vasaborgen 
red. B. Douhan, Stockholm 1990.); dens: "En Minerva för vår Nord. "Lovisa Ulrika som samlare, 
uppdragsgivare och byggherre, Stockholm 1998 (diss.) samt vidare i följande noter. För en diskus
sion rörande källor och tidigare forskning se Laine 1998 s. 10-14, för en allmän diskussion rörande 
fursten och konsten samt tolkning av miljöer och intentioner se a. a. s. 14-20. 
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Bakgrund 

Följande bakgrundsteckning gäller i stort sett hela frihetstiden, men det är 
främst perioden som inleds med Adolf Fredriks ankomst till Sverige, således 
från hösten 1743, som jag undersökt. 

Under frihetstiden bibehölls i princip den organisation av det offentliga 
byggnadsväsendet som skapats under den karolinska tiden.2 Flera tjänster 
inom och utom hovet hade på olika sätt slotten och deras trädgårdar inom 
sina respektive ansvarsområden, men i praktiken kom överintendenten att 
få störst inflytande på den konstnärliga utformningen av de kungliga 
miljöerna. Under enväldet var det dock kungen som fattade de slutgiltiga 
besluten och bestämde verksamhetens inriktning. Han kunde gripa in i 
detaljer, men viktigare var att själva slutmålet på ett självklart sätt var 
förhärligandet av kungamakten och av kungens person. När enväldet 
avskaffades, försvann också formellt sett det kungliga inflytandet. I stället 
var det ständerna som fällde de slutliga avgörandena rörande de kungliga 
slotten, som var statlig egendom, och i estetiska frågor var överintendenten 
den högsta instansen. Alltmer inflytande samlades i själva verket hos denne, 
vilket medförde en centralisering av administration och smakbildning inom 
svensk arkitektur. 

Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hade åtminstone tidvis stora möjligheter 
att påverka verksamheten vid några av slotten, dock med ständernas och 
överintendentens godkännande som förutsättning, och detta i så mycket 
högre grad, som paret i princip saknade egna tillgångar. (Kungaparets 
ekonomiska beroende utnyttjades också av ständerna, som drog in eller 
utökade bidragen alltefter de politiska konjunkturerna.) 

Slotten hade fastställda stater, och i dem var en summa avsatt för 
underhåll. Denna var dock långtifrån tillräcklig, och medgav än mindre några 
nybyggnationer. Beslut om ytterligare bidrag fattades av ständerna, och vården 
av slotten blev således en av de frågor som behandlades vid riksdagarna. 
Overintendenten redogjorde för slottens tillstånd i sin riksdagsrelation, som 
mynnade ut i ett slags anslagsäskande.3 Relationerna har ofta karaktären av 
larmrapporter, och bidragen till underhållet var under hela frihetstiden 
generellt sett för små. 

2 Laine 1998 s. 35-37; Robert Swedlund: "Historik", atförse Riket med beständige och prydlige 
Byggnader Byggnadsstyrelsen och dess föregångare, Stockholm 1969, s. 30-33. 
3 Koncepten till överintendenternas riksdagsrelationer, RA, Overintendentsämbetets huvud
arkiv, serie Fl V. 
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Likväl gjordes mycket stora satsningar, den främsta naturligtvis på 
Stockholms slott, där verksamheten dock inte var helt opåverkad av 
frihetstidens partistrider. Föga förvånande återfinner vi de pådrivande inom 
hattpartiet, medan de återhållsamma i allmänhet var mössor. Det är inte 
utan betydelse att de mest inflytelserika överintendenterna, Carl Gustaf 
Tessin och Carl Hårleman, också var hattar och centrala gestalter även i det 
övriga kulturella, vittra och vetenskapliga livet i Sverige. Deras efterföljare 
Carl Johan Cronstedts och Carl Fredrik Adelcrantz partitillhörighet är 
mindre tydlig, men också de tillhörde den grupp personer som utgjorde den 
politiska och kulturella eliten under frihetstiden. Företrädarna för denna 
elit var ofta mångsidiga, med intressen för bland annat ekonomi, 
naturvetenskap, vitterhet och konst, som i många fall kombinerades med en 
stark patriotism.4 

Liksom vid några tidigare tillfällen i Sveriges historia, främst efter Gustaf 
II Adolfs och senare Karl X Gustafs död, tog eliten också efter enväldets fall 
på sig ansvaret för den praktutveckling och kulturella verksamhet som lan
dets anseende krävde.5 En blomstring inom arkitektur och konst åstadkoms 
i någon mån genom dessa personers privata verksamhet, men främst genom 
att man styrde den offentliga byggenskapen, där inkallandet av utländska 
yrkesmän till arbetet med Stockholms slott var ett sätt att uppnå en med 
europeiska mått mätt hög kvalitet. Det kan vara värt att än en gång poängtera 
överintendenternas roll - de var således administrativt och estetiskt 
huvudansvariga för slottens underhåll och utformning, inflytelserika 
smakdomare, medlemmar av tidens elit, samt, vad gäller Tessin, 
huvudpersoner i tidens politiska liv. Också Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika 
bidrog för övrigt genom sin omfattande verksamhet som byggherrar, 
beställare och samlare till att en hög nivå inom konsterna kunde upprätthållas. 
I konsternas uppodling blev slotten både mål och medel. Formerna som 
valdes av överintendenten, hans medarbetare eller de kungliga 
uppdragsgivarna är internationella, men att de ekonomiskt, estetiskt och 
praktiskt erövrades och bemästrades av Sverige och svenska arkitekter, 
konstnärer och hantverkare blev till en nationell fråga, av intresse för såväl 

4 För följande diskussion se Laine 1998 s. 195-202. 

5 Peter Englund: Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, Stock
holm 1989, s. 70ff; Margareta Revera: "En barock historia. Om den svenska 1600-talslyxen och 
dess plats i samhällsomvandlingen", Tre Karlar. Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII, red. G. 
Ekstrand, Livrustkammaren, Stockholm 1984, s. 122,125. Jfr Ragnar Josephson: Tessin. Tiden, 
Mannen, Verket, Stockholm 1930, s. 98, samt för frihetstiden Michael Roberts: Sverige under 
frihetstiden, u.o. 1995 (övers. Lars-Göran Larsson), s. 3off, 198. 
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eliten som kungaparet. Även om vissa grupper som nämnts var pådrivande 
och andra manade till sparsamhet, kan man nog säga att det ändå fanns en 
bred konsensus om att de kungliga slotten var en nationell angelägenhet. 
De var en prydnad för riket, och det var nödvändigt för landets heder att de 
var väl underhållna och att åtminstone de viktigaste av dem hade en 
utformning som i smak och dyrbarhet var godtagbara enligt en slags 
internationell standard. Slotten fungerade som de främsta och egentligen 
kanske de enda permanenta bärarna av den offentliga praktutvecklingen, 
när Sveriges ekonomi återhämtade sig och konsterna i 1700-talets vida 
mening började blomstra. 

Redan här visar sig de kungliga slotten således vara betydelsefulla för 
den nationella identiteten, och det på ett ganska okomplicerat sätt. 
Problematiska blev de först när deras symboliska värde aktualiserades. De 
var historiskt sett inte avsedda för att redovisa nationen Sveriges ekonomiska 
välstånd och kulturella anspråk, utan för att brukas av och manifestera 
kungamakten. Denna funktion fortlevde också under frihetstiden, jämsides 
och nära förbunden med den nationellt representativa. Slotten förknippades 
med Sveriges kungar och drottningar, både de samtida och de historiska, 
men också med det konungsliga på en mer abstrakt nivå. Därmed blev de 
också en skådeplats för den strid om kungamaktens roll i samhället, som 
kulminerade med hovpartiets kuppförsök 1756.6 

Motsättningarna gällde således inte slottens egenskaper att vara kungliga, 
att manifestera de svenska kungarnas roll och betydelse i historien och 
samtiden, utan snarare vem som hade rätten att kontrollera och använda sig 
av denna symbolik för sina politiska syften - den elit som under frihetstiden 
styrde Sverige, eller kungafamiljen själv. 

Uppsala slott 

Till en början var dock som bekant relationerna mellan tronföljarparet och 
den elit som ovan skisserats goda. Det i Sverige ytterst impopulära valet av 
Adolf Fredrik till tronföljare var en följd av hattarnas misslyckade krig mot 
Ryssland. Valet framkallade krigshot från Danmark, och under vintern 1743-
44 var ryska trupper om sammanlagt 12.000 man förlagda till Nyköping och 
Norrköping för att trygga freden och säkra tronföljden. 

6 För de historiska omständigheterna se allmänt Olof Jägerskiöld: Lovisa Ulrika, Stockholm 
1945; C. G. Malmström: Sveriges politiska historiafrån konung Karl XII:s död till statshvälfningen 
ijj2. Stockholm 1893-1901. 
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För att legitimera Adolf Fredriks ställning inför hans blivande undersåtar, 
tog han själv och hans bundsförvanter till den välkända strategin att legitimera 
en ny furstlig dynasti genom att betona dess anknytning till en tidigare, i 
detta fall Vasaätten. Adolf Fredriks mor var dottersondotter till Karl IX, och 
med honom återknöts således banden till den gamla svenska kungaätten. 
Förhållandet betonas i ständernas beslut att välja Adolf Fredrik till tronföljare, 
där han beskrivs som "en rätt Attelägger å mödernet, samt then närmaste i 
rätt nederstigande Linea af den Glorwyrdigste Gustavianiske ätten", och 
temat återkom sedan ständigt i olika sammanhang.7 Genom att det också 
användes i predikningar, spreds budskapet till en bredare allmänhet. Med 
anknytningen till Vasarna kunde Adolf Fredrik inte bara hävda sin legitimitet, 
utan också göra anspråk på den glans och ära som omvärvde denna ätt. 
Förbindelsen åskådliggjordes ytterligare när Adolf Fredrik vid sitt första 
besök i Uppsala, i februari 1744, beslöt att på egen bekostnad låta återuppbygga 
sin anfaders Gustav I:s stora byggnadsverk Uppsala slott.8 

Slottet var vid denna tid en ruin. Vid den stora branden 1702 hade det till 
stora delar förstörts och därefter dömts ut, och under flera år fraktades ma
terial därifrån till huvudstaden för att användas som utfyllnad under 
Stockholms slott. I och med Adolf Fredriks restaureringsåtagande upphörde 
man att betrakta slottet som en vanprydande ruin, och det fick istället ett 
stort värde som symbol för och minnesmärke över Vasaätten, framförallt 
Gustav I. Byggnadens ruinerade tillstånd blev i detta sammanhang en fördel, 
eftersom det gjorde Adolf Fredriks insats så påtaglig, närmast heroisk. 
Restaureringen kunde ges en symbolisk innebörd: på samma sätt som slottet 
bokstavligen reste sig ur askan, skulle också Sverige återfå sin forna glans 
under den återupplivade "Gustavianiske ättens" regering. 

I skapandet av en association mellan sig själv och Gustav I:s slott följde 
Adolf Fredrik ett etablerat furstligt mönster, där åldriga byggnader användes 
för att åskådliggöra eller som i detta fall snarare suggerera legitimitet och 
kontinuitet. Därmed får också det märkliga fasthållandet vid slottets tidigare 
exteriör sin förklaring: tvärtemot rådande estetiska normer framhävdes 
nämligen dess ålderdomliga borgkaraktär. Ritningarna gjordes av Carl 
Hårleman, men den mycket arkitekturintresserade byggherren, som året 
innan lämnat slottet i Eutin, där man vid omfattande restaureringar bibehållit 

7 Sweriges Rikes Ständers beslut, giordt[...]på then almänna Riksdagen [...] 1743, Stockholm 1743. 
8 För slottets byggnadshistoria under frihetstiden samt Vasaanknytningens betydelse i detta 
sammanhang se Laine 1988. 
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en ålderdomlig borgkaraktär i exteriörens huvudfasad, bör ha haft ett 
betydande inflytande på Uppsala slotts nya utformning.9 

Restaureringsföretaget väckte stort gensvar i Uppsala, och olika grupper 
bland stadens invånare och även längre bort bidrog på olika sätt. Bruksägare 
i Uppland skänkte stångjärn, magistraten i staden bekostade transporter av 
byggnadsmaterial och borgerskapet inkvarterade konduktören Fredrik Sparre 
och mannar från Upplands regemente, vilka fungerade som hantlangare. 
Universitetets bönder utförde körslor, och allmogen i trakten körde under 
1740-talets svåra vintrar timmer utan ersättning. Böndernas engagemang 
visas också av allmogens besvär till riksdagen 1755, där man önskade att 
ständerna skulle anmodas utse medel och utvägar så att slottsbygget så snart 
som möjligt kunde avslutas. Då hade arbetet börjat gå betydligt långsammare, 
och Adolf Fredrik hade uppenbarligen tappat intresset. Så småningom rann 
projektet ut i sanden, och från 1760-talet började slottet åter förfalla. 

På 1740-talet var restaureringen dock ett ur alla synpunkter lyckat inslag 
i försöken att lansera Adolf Fredrik som en genom vasaförbindelsen legitim 
och önskvärd tronföljare. Vid denna tidpunkt var hans och elitens intressen 
gemensamma, och genom anknytningen till en ätt och kung med starkt 
positiv laddning förvandlades Adolf Fredrik från en belastning till en tillgång 
för hattpartiet. När tronföljarparet i och med Lovisa Ulrikas politiska 
sympatier fick fastare band till hattarna blev de förras politiska värde än 
större, och det ökades givetvis ytterligare med Gustavs födelse. 

Redan ifråga om Uppsala slott kan man dock ana en betydelsefull nyans 
i uppfattningen om kungafamiljens förhållande till de svenska kungliga 
slotten. Restaureringen uppfattas i samtida kommentarer inte som något 
Adolf Fredrik gör för egen räkning, för att öka sin egen prestige, utan som 
en hedersbevisning mot hans stora företrädare och som ett slags patriotisk 
gärning gentemot sitt nya hemland. För att använda en något anakronistisk 
term, bidrog han till bevarandet av ett nationellt kulturarv, där visserligen 
kungarna spelade stor roll, men där han själv som individ var av underordnad 
betydelse. 

Drottningholm 

Lovisa Ulrikas lustslott hade stor betydelse som historiskt monument under 
frihetstiden, och var som sådant viktigare och mera väletablerat än Uppsala 

9 För slottet i Eutin se Heiko Schulze: Sch/oss Eutin, Eutin 1991, fr. a. s. 72. 
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slott. Förhållandet är föga förvånande, eftersom slottets representativa 
barockinredningar i stor utsträckning är utformade som minnesmärken över 
stormaktstidens kungahus och dess bedrifter.10 

Lovisa Ulrika fick Drottningholm som förläning sommaren 1744, och 
slottet med omgivningar blev platsen för hennes och även Adolf Fredriks 
mest omfattande byggnads- och inredningsverksamhet. Tvärtemot vad som 
ofta påståtts i litteraturen, hade Lovisa Ulrika inga avsikter att modernisera 
anläggningen som helhet. Enligt 1700-talets arkitekturteori var en 
klassicerande barock betydligt mera värdig och representativ än den samtida 
modestilen rokokon, som i furstliga sammanhang endast passade i privata 
miljöer. På Drottningholm bevarades således exteriör, barockträdgård samt 
representativa interiörer i stor utsträckning, men även sådana föga praktfulla 
och estetiskt hopplösa inredningar som bottenvåningens norra drabantsal 
lämnades delvis orörda.11 Motiveringen var även här att genom en äldre 
slottsanläggning åskådliggöra anor och kontinuitet. På Lovisa Ulrikas 
lustslott hade dock bildkonsten huvudrollen som betydelsebärare. De stora 
allegoriska programmen i bland annat gallerierna, trapphuset, paradsäng
kammaren och drottningens audiensrum (nuv. Ehrenstrahlssalongen) 
glorifierar medlemmar av ätten Pfalz som härskare, krigshjältar och 
konsternas beskyddare: "Här konsten tacksamt har de heltars namn bevarat 
/ Som icke spart sitt liv, då de sitt land försvarat", som en samtida uttryckte 
det.12 

Betydelsefulla var också de många porträtten, av vilka Adolf Fredrik och 
Lovisa Ulrika tillförde en betydande mängd, och med hjälp av vilka de 
åskådliggjorde förbindelserna mellan furstehusen Vasa, Pfalz, Hohenzollern 
och Holstein-Gottorp. 

Som jag visat i min avhandling om Lovisa Ulrika som samlare, 
uppdragsgivare och byggherre, förvandlades Drottningholm i takt med att 
konflikten om kungamakten växte till ett rike i miniatyr, där Adolf Fredrik 
och Lovisa Ulrika kunde framträda som de upplysta despoter de önskade 

10 Se fr. a. Allan Ellenius: Karolinska bildidéer, Uppsala 1966 
11 Drottningholmslitteraturen är omfattande. För slottets byggnadshistoria under Lovisa Ulrikas 
tid se fr. a. Fogelmarck, Stig: "Lovisa Ulrikas Drottningholm" Drottningholm, Årsbok för svenska 
statens konstsamlingar 13, red. Boo von Malmborg, Stockholm 1960; Laine 1998 s. 94-126, 217-
239, samt redovisningen av källor och litteratur i noterna till dessa ss; för inställningen till äldre 
interiörer, inventarier samt porträtt se a. a. s. 100-103, n3-
12 A. N. Edelcrantz: Sorgetal öfver [...] Lovisa Ulrika, Åbo 1782, s. 32. 
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vara i Sverige som helhet.131 detta rike spelade den historiska dimensionen 
stor roll, och slottet som monument över stormaktstiden involverades därmed 
i konflikten mellan kungaparet och deras motståndare i frågan om 
kungamakten. För Adolf Fredrik, och kanske i än högre grad för Lovisa 
Ulrika, fungerade minnena från stormaktstiden som argument för en stark 
kungamakt. Dess statsskick var enligt hennes uppfattning en förutsättning 
för epokens glans och ära, och följaktligen också för den återupprättelse av 
Sverige, som även hattarna drömde om. Historien och de historiska kungarna 
hade således i högsta grad relevans för den levande kungen - de kunde 
användas som medel eller argument i hans politiska agerande. 

Den elit som styrde Sverige såg givetvis saken på ett annat sätt. Den 
historia och de kungliga historiska gestalter som hyllas på Drottningholm 
tillhörde enligt deras uppfattning inte efterföljarna på tronen, utan nationen. 
Äran som de tre Karlarna hade förvärvat var nationens ära, och ingenting 
som en sentida efterträdare hade rätt att lägga beslag på för egna politiska 
syften. Dessa anspråk från två olika håll antyds också i vården av de nämnda 
äldre inredningarna och andra historiskt betydelsefulla konstverk, som un
der perioden restaurerades flera gånger, både på statens och Lovisa Ulrikas 
bekostnad 

I de samtida, ofta panegyriska beskrivningarna av Lovisa Ulrikas 
verksamhet på Drottningholm finns samma tendens som i fråga om Adolf 
Fredrik och Uppsala slott: verksamheten hedrar visserligen byggherrarna, 
men såväl de själva som den verksamhet de bedriver är underordnade något 
större, som man kan identifiera som nationen eller den nationella identiteten, 
i vilken en gemensam historia uppfattas vara av central betydelse. Kungaparets 
aktiviteter kunde tolkas som vördnad för företrädarna, vilka i sin tur således 
redan inordnats i ett nationellt och inte dynastiskt sammanhang. 

Stockholms slott 

Stockholms slott hade färre historiska associationer än Uppsala och 
Drottningholm, med var å andra sidan till sin funktion och som konstnärligt 
företag det viktigaste slottet i frihetstidens samtida kontext. Det är också i 

13 Se Laine 1998, fr.a. s. 202ff. Vissa aspekter av resonemanget har vidareutvecklats i Merit 
Laine: "Forntid på lek och allvar. Om Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas intresse för Sveriges 
äldsta historia", Kung/. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1999, Stockholm 
I999-
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samband med Stockholms slott som de tydligaste konflikterna uppstår mellan 
kungaparet och deras politiska motståndare. 

Arbetena på slottet återupptogs 1728, men i detta sammanhang blir det 
intressant framför allt i och med kungafamiljens inflyttning, som skedde 
1754.14 På sin tid hade Fredrik I visat slottsbygget mycket liten uppmärk
samhet, medan Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika intresserat iakttagit arbetet. 
Deras inflytande och delaktighet var däremot av allt att döma i det närmaste 
obefintliga. Före 1754 tycks förhållandet inte ha tagits illa upp av dem, även 
om Lovisa Ulrika framförde en del negativa synpunkter på slottets inredning 
i ett brev till sin bror August Wilhelm av Preussen.15 Det var först efter 
inflyttningen som motsättningarna började, och de handlade då inte om 
slottets form eller tolkningen av den, utan om vem som hade rätt att bestämma 
över ceremoniel, tillgänglighet och rumsdisponering, samt om hur den 
levande kungafamiljen skulle förhålla sig till slottet. Mest bekant av dessa 
konflikter är den så kallade vagnssaken, som uppstod då riksrådens vagnar 
på Adolf Fredriks order hindrades att köra in på slottets borggårdar. 
Kungaparet kom till slut att uppfatta sin maktlöshet beträffande sitt 
huvudresidens som irriterande, och för Adolf Fredrik ovanligt skarpa 
formuleringar finns bevarade i denna fråga. 

Det är också i samband med Stockholms slott vi får de tydligaste 
indikationerna på hur eliten betraktade slotten i förhållande till den levande 
kungafamiljen. Motsättningarna visar att man hade stora anspråk på 
bestämmanderätt och tillträde. Kungafamiljens rättigheter var begränsade, och 
slottet borde för dem närmast vara en slags tjänstebostad. Tydligast är Carl 
Gustaf Tessin i de bekanta brev han under sin guvernörstid skrev till sin elev, 
kronprins Gustav. Där betonas att slotten primärt är nationens angelägenhet 
- Stockholms slott beskrivs som en gåva från folket till kungafamiljen. Det 
skall inte utgöra ett "högfärdsämne", utan vara en påminnelse om att 
kungafamiljen i sin privilegierade position är i stånd att göra gott mot andra. 
Folkets tillträde bör vara omfattande - det har rätt att se sin överhet i slottets 
salar.16 Tanken är möjligen inspirerad av den höga graden av offentlighet kring 
Ludvig XIV:s person, men Tessins syfte var ett annat. 

14 För Stockholms slotts byggnadshistoria under frihetstiden se fr. a. Andreas Lindbloms artik
lar i Stockholms stlotts historia, red. Martin Olsson, bd III, Stockholm 1941; För Adolf Fredrik 
och Lovisa Ulrika i förh. till slottet se Laine 1998 s. 88-91. 
15 Lovisa Ulrika till August Wilhelm, odaterat 1749, i Luise Ulrike, die Schwester Friedrichs des 
Grossert, Ungedruckte Briefe, utg. Fritz Arnheim, bd II, Gotha 1910 s. 76. 
16 Tessin, Carl Gustaf: En gammal Mans BrefTilEn Ung Prints, bd II, Stockholm 1756, s. 130, 
133; se vidare Laine 1998 s. 199. 
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Man kan också ana en viss ängslan hos Tessin för att kungafamiljen skall 
lyckas använda Stockholms slott för att öka glansen kring sina personer, och 
för att omvärlden skall uppfatta byggnaden som det förhärligande av kunga
makten som den en gång utformades för att vara. Som många samtida 
teoretiker var Tessin väl medveten om att den irrationellt övertygande furstliga 
prakten var en högst reell politisk maktfaktor.17 

Elitens avsikt var således att ge kungafamiljen en underordnad position. 
I sitt huvudresidens borde de vara representativa figurer i en representativ 
miljö, och där framträda dels inför sina undersåtar, dels inför världen utanför 
Sverige, vid exempelvis audienser för diplomatiska sändebud, courer och 
liknande tilldragelser. Den omgivande prakten var dock inte till för att 
glorifiera dem, inte något högfärdsämne med Tessins ord, utan både den 
och kungafamiljen representerade Sverige som nation, och allt skedde för 
att upprätthålla nationens ära och anspråk. 

Några sammanfattande synpunkter 

Enväldets slott manifesterade kungamakten gentemot de egna undersåtarna, 
men i mycket stor utsträckning även gentemot andra stater och furstar samt 
eftervärlden. Under frihetstiden blev den inhemska befolkningen allt viktigare 
som mottagare av slottens symboliska budskap, och avsändarna var inte längre 
bara kungafamiljen, utan också indirekt den styrande elit som ovan skisserats. 
Att den sistnämnda såg för sig den breda publiken som mottagare av bud
skap, för att inte säga manipulationer från dem själva framgår bland annat 
av Tessins tankar kring en teater i offentlig regi, där skådespelen skulle kunna 
distrahera massan från politiskt agerande och mille idées noires.w 

Vi har sett hur slotten blev skådeplatser för en konflikt om rätten till 
kungen och det konungsliga som symboler, både i historisk tid och samtiden. 
Adolf Fredrik och Lovisa Ulrika hävdade att de tillkommer den regerande 
kungen, och ett sådant dynastiskt synsätt förefaller också naturligt för den 

17 Peter Burke: The Fabrication of Louis XIV, New Haven 1992, fr.a . s. 5, 7; Norbert Elias: Die 
höfische Gesellschafft. Eine Untersuchungzur sociologiedes Königstums und des höfischen Aristokratie, 
Neuwied, Berlin 1969, s. 102-119; Samueljohn Klingensmith: The UtilityofSplendour. Ceremony, 
Social Life and Architecture at the Court of Bavaria 1600—1800, Chicago 1993 (diss.), s. xvi; Katie 
Scott: The Rococo Interiör: Decoration and Social Spaces in Early Eighteenth Century Paris, New 

Haven, London 1995, s. 8iff. 
18 Åkerödagboken KB H L 82 1:11, 23/81760, cit. s. 1239, se vidare Laine 1998 s. 200. 
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som förespråkar en omfattande kungamakt. Genom slotten sökte de på ett 
för nya furstliga ätter brukligt sätt att åskådliggöra en anknytning till tidigare 
svenska kungahus. Genom en sådan anknytning kunde de hävda sin egen 
legitimitet, men också låna ära och politiska argument från företrädarna. 

Deras motståndare ville underordna tidigare och samtida kungahus en 
större helhet, som man kan kalla nationen, vars historiska monument 
huvudsakligen - dock långt ifrån uteslutande - utgjordes av de kungliga 
slotten. De historiska kungarnas betydelse för den nationella identiteten 
klargörs på konstens område också av tidens största offentliga skulpturprojekt, 
statyerna över Gustav II Adolf och Gustav Vasa. Konsten bibehöll således 
sin klassiska funktion att bevara den ärorika historien för framtiden, och 
den formulerade och åskådliggjorde samtidigt den nationella identiteten. 
Också den levande kungen var oundgänglig för denna identitet, eftersom 
den politiskt och kulturellt dominerande eliten inte kunde överta den 
samlande, fokuserande roll i rikets liv som den enväldige monarken hade 
haft. Dels hade detta inte varit politiskt acceptabelt, dels saknades 
institutioner och miljöer för en sådan funktion. I stället fylldes således denna 
uppgift av kungafamiljen. Kring den utvecklade det frihetstida Sverige sin 
största prakt, och kring den samlades dess största konstnärliga ansträngning, 
Stockholm slott. Den gav också anledning till offentliga fester och ceremoniel, 
där det främsta exemplet är Adolf Fredriks och Lovisa Ulrikas kröning, som 
blev en av de mest påkostade i Sveriges historia.19 Men, som Tessins 
efterträdare som guvernör för Gustav Carl Fredrik Scheffer framhöll för sin 
elev, var det rikets höghet som kungen representerade när han framträdde i 
sin furstliga prakt.20 

Etablerandet av en överordnad nationell identitet var inte ett självändamål, 
utan fungerade uppenbarligen som en skärm med vars hjälp eliten delvis 
dolde och delvis legitimerade sina egna maktanspråk. Ståten kring 
kungafamiljen kan betraktas som en politisk manöver företagen i avsikt att 
dölja att den verkliga makten nu fanns samlad på riddarhuset.21 Eliten ansåg 
sig dock inte agera i egna syften, utan för rikets bästa. För sig själva 
formulerade de ett antikt inspirerat medborgarideal, medan folkets flertal 
borde fortsätta att vara undersåtar till en kung som alltmer blev en 

19 Laine 1998 s. i g y f f .  
20 Scheffer, Carl Fredrik: Commerce Epistolaire Entré un Jeune Prince et son Gouverneur / Bref-
wäxling emellan en ung prins och hans gouverneur, Stockholm 1771, s 332. 
21 Göran Lindahl: "Franskt 1700-tal och den svenska modellen", Arkitektur Stockholm 
I994-
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representativ symbolgestalt, allt mindre en handlande individ. Dessa idéer 
kunde dock inte genomföras fullt ut, eftersom Adolf Fredrik och Lovisa 
Ulrika gjorde motstånd, bland annat genom att använda de kungliga slotten, 
framförallt Drottningholm, för sina egna syften. 
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Om kärleken till fäderneslandet 
och dess utövning 

Jonas Nordin 

Försommaren 1775 inträffade någonting sällsynt i Finlands äldre historia. 
Den östra delen av det svenska riket besöktes då av en svensk monark, 
Gustav III. Endast en gång tidigare under 1700-talet hade de finska 
undersåtarna fått välkomna sin regent -1752 då Adolf Fredrik på ständernas 
order företagit en visitiationsresa i Finland. Det hade i sin tur varit det första 
kungabesöket på åtminstone 126 år. Den unge Gustav II Adolf hade 1616 
bevistat ständermötet i Helsingfors, och därefter genomrest landet vid 
ytterligare två tillfällen på hemväg från den östra krigsskådeplatsen 1622 och 
1626.1 

Gustav III:s besök var alltså en ovanlig händelse som naturligtvis krävde 
särskilda arrangemang. Framför allt borde ju Abo akademi som fick möta 
sin högste beskyddare anordna någon högtidlighet, och vad kunde vara 
lämpligare än en disputation över ämnet Kärleken tilfäderneslandet och dess 
utöfning? 

1 Allmänt: Konungen reser. Utställning i Sederholmska huset 12.6-31.12 2000 (Helsingfors: Hel
singfors stadsmuseum 2000). Om Gustav III:s resa: ClasTheodor Odhner, Sveriges politiska 

historia under konung Gustaf III:s regering. Första delen. 1771-1778 (Sthlm 1885) s. 331-339; Johan 
Richard Danielson-Kalmari, Stats- och samhällsliv i Finland under gustavianska tiden. Första 
delen (Helsingfors 1925) s. 86-100. Adolf Fredrik redovisar sina intryck i "Konung Adolf Fredriks 
berättelse om sin resa till Finland och Sveriges norra landskap år 1752", i Historiska handlingar 
rörande Skandinaviens historia, 40 (Sthlm 1860) s. 353-383. 
2 Pehr Adrian Gadd (pres.) & Johan Kreander (resp.), Strödde tankar, om kärleken tilfädernes
landet och dess utöfning, yttrade då Hans Kongl. Maj:t allernådigstfågnade Finland och Abo academie 
med dess höga närvaro. Och til allmän granskning understälte (Abo 1775). Jfr Danielson-Kalmari, 
s. 93; Matti Klinge, Kungliga akademien i Abo 1640—1808 (Helsingfors 1988) s. 482 f. 
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Respondent var filosofie kandidaten Johan Kreander. Han kan tänkas 
ha varit förberedd för uppdraget; han hade tidigare orerat vid akademiens 
fest i anledning av Gustav III:s kröning. Kreander blev senare pedagogierektor 
i Gamla Karleby men avled redan 1779, tjugosju år gammal. Som egentlig 
upphovsman bör nog ändå räknas disputationsaktens preses, Pehr Adrian 
Gadd. 

Gadd var professor i kemi vid Abo akademi och ledamot av Vetenskaps
akademien. Att det är han som författat avhandlingen blir desto mer troligt 
eftersom han redan 1770, alltså fem år tidigare, utgivit en skrift i ett liknande 
ämne. 

I en bok med titeln Om de fölgder hvarmed inhemskt språks förakt verkar 
påfolkets seder hade Gadd i upprört tonfall ondgjort sig över svenskarnas allt 
för utbredda användande av främmande språk. Genom sprätthökarnas flitiga 
konverserande på franska hånades såväl modersmålet som fädernesland, 
medborgare och inhemska seder, ansåg han. Kopplingen mellan att vårda 
modersmålet och att älska fäderneslandet var uppenbar för Gadd. Men trots 
att han var infödd finne hade hans utläggning om språkföraktet enbart 
behandlat det svenska språket. Rikets övriga inhemska språk berörde han 
inte annat än i förbigående.3 

Men den här aktuella dissertationen förtjänar särskild uppmärksamhet i 
sammanhanget eftersom den så vitt jag kunnat finna är den äldsta svensk
språkiga utläggningen som uttryckligen gör fosterlandskärleken till sitt 
specifika ämne. Det har därför ett värde i sig att se hur kärleken till fädernes
landet där beskrivs till sitt ändamål och innehåll. För att placera in 
avhandlingen i ett större sammanhang kommer också frågan om national
ismens spänning mellan en kulturell och en politisk storhet att diskuteras. 

Universalism och nationalpatriotism 

Med en inom forskningen vanlig dikotomi brukar man säga att 1700-talet 
rörde sig med två fäderneslandsbegrepp: Fäderneslandet kunde antingen 
vara det land där man var född eller den stat där man av fri vilja valt att 
bosätta sig och verka. 

3 [Pehr Adrian Gadd], Undersökning om de fölgder, hvarmed inhemskt språks förakt verkar på 
folkets seder: med tillämpning på svenskafolket i synnerhet (Sthlm 1770). Om detta arbete, se Jonas 
Nordin, Ett fattigt men frittfolk. Nationell och politisk själv bild i Sverigefrån sen stormaktstid till 
slutet av frihetstiden (Eslöv 2000) s. 201-207, 244 £ 
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Det senare, kosmopolitiska fäderneslandsbegreppet, som det kallats, var 
väl det som närmast sammanföll med upplysningstänkandet och dess 
föreställningar om patriotismen. Den franska Encyklopédien kallade den 
universella patriotism som omfattade alla medmänniskor för "1 c patriotisme 
le plus parfait". Det var den goda samhällsandan och de dygdiga samhälls-
medborgarna som omhuldades. Den allmänna människokärleken kände inga 
nationellt-kulturella barriärer och undersåten eller medborgaren kunde ställa 
sina tjänster till förfogande hos den stat eller den furste som ansågs genom
syras av vissa eftersträvansvärda statsprinciper. Den här patriotismen brukar 
beskrivas som aristokratisk till sina utgångspunkter: Adeln med sin 
internationella utblick och med sina gränsöverskridande franska kulturformer 
kände föga gemenskap med sina landsmän av lägre börd. 

Under seklets gång skall denna uppfattning ha ersatts av en annan 
tolkning. Under inflytande av filosofer som Rousseau började man allt mer 
framhäva bindningen till det land där man fötts - det kulturella fädernesland 
som hölls samman av gemensamt språk och gemensamma seder och kultur
mönster. Den norske historikern Odd Arvid Storsveen har valt att kalla 
denna form av patriotism för nationalpatriotism.4 Under franska revolutionen 
fick den här nya idén fullt genomslag och under 1800-talet kom den att vara 
en oomtvistad grundföreställning i den utvecklade nationalismen. Som sådan 
beskrivs den som den nya, maktägande borgerlighetens ideologi och den 
stod därför i motsättning till den aristokratiska universalismen, har det sagts. 

Jag tänkte här undersöka hur Gadd/Kreanders avhandling förhåller sig 
mellan universalism och nationalpatriotism, vilka idémäsiga förutsättningar 
som fmns för deras ställningstagande och på slutet tänkte jag göra en 
utvikning om hur författarens/författarnas finska perspektiv eventuellt på
verkar tolkningen. 

Avhandlingen 

Dissertationen innehåller 25 normerande artiklar och den saknar nästan helt 
den akademiska disputationens pro et rcw/ra-diskussioner. Här levereras i 
stället en rad försanthållanden. Även om satserna är tämligen fristående kan 
de uppdelas i olika avsnitt. 

4 Odd Arvid Storsveen, m.fl., Norskpatriotismefar 1814, Norges forskningsråd. KULTs skriftse
rie nr 88 (Oslo 1997). 
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Kärleken till Fäderneslandet naturlig och medfödd 

De tre inledningsparagraferna fastslår att kärleken till fäderneslandet är 
naturlig och medfödd. Denna kärlek är grunden för all mellanmänsklig 
samlevnad och den finns även inplanterad hos djuren. Fäderneslandet 
definieras som den plats där människorna "blifvit uppfödde och vistas". 

Kärleken till Fäderneslandet överensstämmer 
med Guds och naturens lag 

§§ 4-9 förtydligar grunden för fäderneslandskärleken utifrån den kon
ventionella, naturrättsliga uppdelningen i Guds, naturens och den borgerliga 
lagen: Naturens lag förbinder oss att älska alla medmänniskor, men den 
borgerliga lagen påbjuder en särskild omsorg om medborgarna i vårt fäder
nesland. Det är ju från dem vi erhållit frihet och säkerhet. 

I avhandlingen avvisas invändningen att kärleken till fäderneslandet 
uppstått av tillfällig entusiasm eller sinnesförvirring. Tvärtom visar fosterlands
kärlekens höga ändamål att den är en stråle av det gudomliga ljuset. Den 
oegennyttiga kärlek och uppoffran som fosterlandsälskaren visar sin 
medborgare korresponderar med den naturliga lagens kärleksbud. Den 
naturliga lagen är i sin tur människans medfödda förnimmelse av Guds 
intentioner. På så sätt hänger de tre stegen samman: Att älska medmännis
korna i allmänhet är i enlighet med naturens lag. Naturens lag avspeglas i 
den borgerliga lagen som uppfordrar till särskild omsorg om de egna 
medborgarna. Att älska fäderneslandet är därför i överensstämmelse med 
Guds vilja och ingen fosterlandskärlek kan äga bestånd utan kärlek till Gud. 

Plikter 

Kärleken till fäderneslandet uppfordrar till vissa allmänna plikter (§§ 8-11). 
Först och främst måste medborgaren ovillkorligt underkasta sig den 
borgerliga lagen. Laglydnaden underhåller det goda samhället där det finns 
allmän säkerhet, medborgerlig frihet och blomstrande näringsliv. För det 
andra måste medborgaren vörda sin överhet som ständigt har samhällets 
bästa för ögonen. För det tredje visar den gode medborgaren sin kärlek till 
fäderneslandet genom en frivillig och oegennyttig hjälp åt sina samhälls-
bröder: Han sparar av sitt överflöd åt nödställda, han sörjer medborgarnas 
olycka och gläds åt deras framgångar, han tävlar med sina landsmän om 
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inbördes högaktning, han känner ingen avund och skulle aldrig låta sin egen 
lycka gå ut över fäderneslandets välfärd. 

Den som inte känner en sådan samhällelig anda förtjänar inget fädernes
land, fastslås det. 

Underhålles med vissa medel 

De följande fem paragraferna redovisar särskilda medel till att underhålla 
den goda samhällsandan och kärleken till fäderneslandet. Kvinnans särskilda 
uppgift ligger i att uppfostra de blivande samhällsmedborgarna, och det här 
är enda gången kvinnans plikter uttryckligen nämns i avhandlingen (§ 12). I 
barnets hjärta lyser kärleken till fäderneslandet i sin oskyldigaste form, sägs 
det. Ändå måste den upplivas och få rotas genom en förnuftig uppfostran. 
Barnen och de vuxna medborgarna måste lära sig att älska fäderneslandets 
traditioner och språk (§ 13). Om uppskattningen av de inhemska sederna 
slocknar tänds en onaturlig kärlek till utländska, fördärvliga seder. 

Kärleken till fäderneslandet underhålls av äganderätt, borgerlig frihet 
och uppmuntran att idka vetenskap och nyttiga näringar (§ 14). Om dessa 
rättigheter undertrycks blir medborgaren en främling i sitt eget fädernesland. 

Kärleken till fäderneslandet underhålls och stadgas genom åminnelsen 
av stora och dygdiga förfäder (§ 15-16). Monument och minnesstoder 
uppeldar en håg för ära och med förfädernas exempel ständigt i minnet 
vaknar medborgarens lust att efterlikna dem i dygd och ryktbarhet. 

I detta stycke försvaras också ståndslärans samhällsordning. Medborgarna 
skall lära sig vilka sysslor som hör till deras respektive stånd och de skall 
handla i enlighet därmed: "Medborgare! märk nu hvad dit stånd och kall 
tilhörer; gäck och gör sammalunda". Gadd hade redan tidigare föreslagit att 
teaterscenerna borde gestalta sanna folkhjältar: en sedesam barnaupp-
fostrerska, en hederlig bonde, en nitisk präst, en upplyst lärare, en förståndig 
riksdagsman, och så vidare. Alla undersåtar skulle ha sina exemples ä imiter, 
förebilder att efterlikna.5 

s Nordin (2000), s. 203 f. 
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Hotas av 

Efter redovisningen av de goda normerna räknas olika samhällsfördärvande 
vanor upp (§§ 17-20). De allvarligaste hoten är religionens förakt, borgerliga 
seders fördärv men framför allt yppighet och vällust. Kärleken till fädernes
landet må vara medfödd, men den underhålls genom oupphörlig kamp och 
vaksamhet. Underförstått antyds att fosterlandskärleken är ansatt, men att 
den rätta tidpunkten för omvändelse har kommit. Om alltså de medel som 
räknas upp kommer till bruk skall den rätta andan snart kunna återupplivas. 

Intressant är framhållandet att återhämtningen bör inledas hos den enkle 
medborgaren. Eftersom kärleken till fäderneslandet är allmän hos människo
släktet, eftersom den är mer känslomässig än förnuftsgrundad och eftersom 
lasterna är mer frånvarande i den tarvliga hyddan än i den rika och mäktiga 
medborgarens palats, så förvaras den alltid längst hos menigheten och kan 
hos den lättast återuppväckas. 

Regentens plikter 

Den som skall starta denna väckelserörelse är naturligtvis regenten, som ju 
händelsevis råkar vara närvarande. Därför framhålls monarkens plikter och 
dygder (§21). 

"At med tapper arm återgifva medborgare et förloradt Fädernesland, det 
är stort", sägs det, men det är större att återuppväcka kärleken till fädernes
landet hos medborgarna och att inplantera dygder i deras hjärtan. Den re-
gent som placerar sin tron på lagens, frihetens och ärans heliga rättigheter, 
som skyddar vetenskap och näringar, som är sparsam och flitig och som 
själv älskar sitt fädernesland och som inte skäms "AT KALLAS OCH VARA 
DEN FÖRSTA OCH STÖRSTA MEDBORGAREN IBLAND ETT 
FRITT FOLK", den regenten kan utföra de största hjältedåden på jorden. 

Här återkallar oratorn formuleringarna från Gustav III:s öppningstal vid 
riksdagen 1771 där kungen själv hållit för "den största lycka at wara Swensk, 
och den största ära, at wara den förste Medborgaren ibland et fritt folk". 
Detta tal var välkänt i bygderna. Den bekante förläggaren Carl Christoffer 
Gjörwell hade i ett försök att upphjälpa sin vacklande förlagsverksamhet 
sökt draghjälp i en spirande rojalism. Därför hade han tryckt upp talet i en 
stor upplaga. Avsättningen motsvarade dock inte den förväntade och som 
ett marknadsföringsknep hade Gjörwell i stället skänkt exemplaren till landets 
alla kyrkor där de fortfarande i dag på många håll kan skådas inom guldram. 
Denna spridning brukar ofta framhållas som ett led i Gustav III:s propa-
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ganda, men var i själva verket den private entreprenörens försök att höja sitt 
firmavärde.6 

Den dygdige regentens belöning 

En regent som lever efter de nämnda dygderna får genast sin belöning av ett 
tacksamt folk (§§ 22-24). Runt en sådan monark, framhålls det, samlas 
medborgare som är de antika förebildernas vederlikar i dygd och ära. 
Regentens lika omsorg för alla undersåtar förenar dem i en lika kärlek till 
fädernesland, lika lydnad för lagen och lika vördnad för majestätet. 
Mannamod kan heller aldrig saknas hos undersåtarna när de lyder de helgade 
orden: Jag strider icke endastför min egen ära, utan för min borgerligafrihet, för 
ett kärt Fädernesland och för en välgörande Monark. 

Om kärleken till fäderneslandet är utbredd och stadgad då finner 
menigheten glädje i alla göromål: Då fattar lantmannen med glädje plogen 
"at odla up et kärt Fosterland". Då hämtar bergsmannen skatter ur urberget 
till fosterlandets behov. Andra bearbetar med snille och välövade händer 
naturens råämnen till vackra former. Den enslige filosofen upplyser 
fäderneslandet om forntidens och samtidens kunskaper och förmedlar dem 
till samhällets gagn. Lyckligtvis behöver inte den enskilde och okunnige 
medborgaren inhämta all den här kunskapen - det är tillräckligt att regenten 
blir upplyst. 

I ett sådant kärt samhälle, fastslår utgångsparagrafen, bär alla kronans 
och rikets tjänare sina bördor med lätthet. Även om de försakar sina nöjen 
och uppoffrar all sin tid, alla sina krafter och alla sina nöjen vet de dock att 
deras regent inte låter dem bryta sitt bröd under suckar. "I alla stånd, i alla 
kall och näringar ser man glada hjärtan, muntra anleten ibland landets 
inbyggare." Och varför inte? I alla sina sysslor ser de ju monarkens föredöme, 
som säger: Jag haver allt ifrån spädaste åren lärt att älska mittfädernesland! 

Titelsidan inleds: Med Guds hjälp och efter genomgången disputation 
kan respondenten nöjt förkunna: Gud allena äran. 

För att sammanfatta har avhandlingen alltså inledningsvis postulerat att 
kärleken till fäderneslandet är naturlig och medfödd. Därefter visas att 

6 Jfr Otto Sylwan, Svenska pressens historia till statshvälfningen 7772 (Lund 1896) s. 474. 

119 



kärleken till fäderneslandet överensstämmer med Guds och naturens lag. 
Följande avsnitt konstaterar att den rätta fosterlandskärleken hör samman 
med särskilda plikter och att den underhålles med bestämda medel som 
också meddelas. Därpå utpekas vissa hot som det är regentens plikt att avvärja, 
och som slutsats framhålls den dygdige regentens belöning när han handlar 
som en rätt fosterlandsälskande monark. 

* 

I vilken tradition skall man placera denna avhandling? Ger den uttryck för 
kosmopolitiska eller nationalpatriotiska böjelser? Ar det överhudtaget riktigt 
att göra en sträng uppdelning mellan dessa former? 

I grunden antyder både nationsbegreppet och begreppet patriotism en 
tänkt släktskapsrelation mellan ett lands invånare. Latinets natio har sin rot 
i verbet 'födas' och patria i ordet 'fader'. Patria och fädernesland betyder 
därmed bokstavligen samma sak. 

Men under 1700-talet var det att "vara patriot" någonting vidare än att 
bara värna sitt fädernesland. Det var en starkt positivt värdeladdad före
ställning som innefattade ett medborgerligt, humanistiskt och civiliserat 
förhållningssätt mot medmänniskor och samhälle. I idéernas värld kunde 
en sådan patriotisk hållning omfatta hela mänskligheten. 

Patriotismen i denna allmänna mening brukar kallas civism, och Staffan 
Högberg har sagt, att "Motsatsen till patriotismen" - och då menar han en 
nationalpatriotism i inskränkt mening - "var inte kosmopolitismen utan 
snarare den enskildes likgiltighet för samhällets bästa".7 Det är framför allt 
utifrån den bakgrunden som man bör läsa Gadd och Kreanders disserta
tion. 

Gadd/Kreander nämner vare sig begreppet nation eller begreppet patrio
tism. Men det ger sig ganska snart vid läsningen att fäderneslandet hos dem 
ändå utgör en avgränsad enhet. Hos Gadd/Kreander finns ingen 
universalistisk förkunnelse, tvärtom beskrivs fäderneslandet uttryckligen som 
den plats där man blivit uppfödd och vistas. Skall man därför anta att Gadd/ 
Kreander var inspirerade av de senaste filosoferna, alltså de som förespråkade 
en ny, sträng "nationalism"? Sannolikt inte, vill jag hävda. 

I själva verket var allt det här skäligen konventionellt tankegods som 
återgick på renässansfilosofin, som i sin tur byggde på de antika auktoriteterna. 

7 Staffan Högberg, Kungl. Patriotiska sällskapets historia. Med särskild hänsyn till den gustavian
ska tidens agrara reformstråvanden (Sthlm 1961) s. 10. 
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Efter genombrottet för naturrätten, som kom att helt dominera samhälls-
förklaringarna i 1700-talets Sverige, blev detta också kanon i det svenska 
utbildningsväsendet. 

Naturrätten och den gryende nationalismen 

Hur hängde det ihop och varför passade naturrätten så bra för en framväxande 
nationalistisk förkunnelse? Naturrättens främsta förtjänst var att den bevarade 
den religiösa förkunnelsen men lyckades kombinera denna med statsmaktens 
anspråk på att styra i världsliga angelägenheter. Det här gjordes genom att -
som hos Gadd/Kreander - dela Lagen i tre element: Guds, Naturens och 
Folkens lag. 

Guds lag eller Guds vilja styrde världens utveckling från dess födelse till 
tidens fullbordan, men den var oåtkomlig för människans fattningsförmåga. 
Genom den naturliga lagens bud, däremot, kunde människan nå en 
förnimmelse av Gudsplanen. Den naturliga lagen tillhandahöll grundläg
gande förhållningsregler; sådant som att älska sin nästa såsom sig själv och 
att inte trakta efter sin nästas liv och egendom. Dessa regler var medfödda, 
allmängiltiga och oföränderliga eftersom de stod i omedelbar korrespondens 
med Guds vilja. 

Den borgerliga lagen var människornas instrumentella tillämpning av 
den naturliga lagen. Här kunde de allmänmänskliga reglerna överföras och 
anpassas efter det enskilda samhällets behov. Den naturliga lagen bjöd ju till 
exempel att människan måste älska och värna alla sina likar utan åtskillnad. 
Den borgerliga lagen kunde dock inskränka denna medmänskliga omsorg 
till att endast omfatta medborgarna i det egna samhället. Hur skulle något 
annat vara praktiskt möjligt och vilken härskare var betjänt av en samhälls-
ideologi som omfattade alla människor? 

Genom den stegvisa överföringen behölls korrespondensen mellan Guds 
vilja och samhällets lagar, men de senare kunde ändå fritt utformas av de 
styrande. På så sätt levde undersåtarna i enlighet med Gud när de lydde de 
världsliga härskarna. Om därför dessa ville inskränka människornas förplikt
elser till att endast gälla de egna samhällsmedborgarna var detta helt i 
överensstämmelse med kristendomens kärleksbud. 

Under 1700-talet var det här tankar som undervisades både i trivialskolor 
och vid universiteten, men de var långtifrån nya. 

Hos Justus Lispius (1547-1606), en gång berömd flamländsk filosof och 
statsrättsteoretiker, kan man se Gadd/Kreanders tankar uttryckta med sådan 
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korrespondens att man nästan vill ana ett direkt beroende. I arbetet De 
constantia, libri duo från 1584 förde Lipsius en fiktiv dialog med humanisten 
Carolus Langius. I denna blandas argument och motargument och slutsats
erna är öppna för tolkningar. 

Diskussionen rör bland annat hur den enskilde skall förhålla sig till 
fäderneslandet i händelse av ofred. Har inte fäderneslandet rätt att kräva 
lojalitet av sina barn och måste inte den enskilde göra uppoffringar för ett 
hotat hemland? Glöm sådana chimärer, säger Langius i dialogen, hela världen 
är människans rätta fädernesland och ingen begränsad jordplätt kan uppfordra 
till särskilda förpliktelser. 

På detta svarar Lipsius, att det helt visst inte går att förneka att världen 
är vårt fädernesland. Men vid sidan av detta stora och universella fädernesland 
finns ett annat mer nära och mer kärt och till det är individen bunden genom 
ett fördolt naturligt band. Eller menar du, säger han till Langius, att det inte 
finns något uppfordrande eller lockande med den jordtorva som fötterna 
tidigast trampat, där barnet lekt och där ynglingen fostrats i manliga dygder? 

Därvid gör Lipsius en jämförelse med de vilda djuren, här citerad efter 
en samtida engelsk översättning: 

Look vpon all other liuing creatures. The wilde beasts doe both knowe and loue their 
dennes: and birdes their neastes. Fishes in the great and endlesse Ocean sea, desire to 
enioy some certaine part thereof. What neede I speake of men? Who whether they bee 
ciuill or barbarous, are so addicted to this their natiue soyle, that whosoeuer beareth the 
face of a man, will neuer refuse to die for it, and in it.8 

Nästan ordagrant upprepas dessa argument i Gadd/Kreanders inlednings
paragraf, men här med åskådningsexempel från människorna i stället för 
djuren: 

Menniskor hysa gemensamt med vilda djur en öm åhoga och drift, at älska de orter, 
hvarest de blifvit upfödde och vistas. Den lastfulle medborgaren, den flygtigaste menniska, 
kan icke hos sig aldeles utplåna et ömt minne af Fäderneslandet. En Lapp ibland kala 
klippor och snö-betäkte fjäll, och en vild Caaigvas, som har föga annat bonings-ställe, 
än uppå trädens grenar i Paraguaiske skogarne, bägge äro de upeldade af lika nit, bägge 
finnas de upfylde med lika ömma känslor för deras födsle-bygd. 

Gadd/Kreander förnekade ju att fäderneslandskärleken skulle bestå i en 
tillfällig entusiasm och samma argument hade Lipsius använt mot Langius. 

8 Justus Lipsius, Tvvo bookes of Constancie (faksimil: New Brunswick, N.J. 1939 [1594]) bok 1, 
kap. X, s. 93. 
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Där människan slagit ned sina bopålar och där som barn hon lekt, där är ju, 
och måste vara, hennes rätta fädernesland. Detta hade ju utstakats av Guds 
försyn redan genom födelsen (§2). 

Fäderneslandets utsträckning 

Men exakt vilken utsträckning hade fäderneslandet? Den plats där man blivit 
född kan ju tänkas ha fått en ganska snäv, regional avgränsning. Langius 
invände mot Lipsius, att med födelseplatsen som kriterium borde hans egentliga 
fädernesland vara staden Bryssel, där han var född. Men, nej, till och med 
Langius var tvungen att medge att fäderneslandet måste vara något större, 
och han definierade det som den enskilda stat, eller det gemensamma skepp 
som styrs av en furste eller en lag och vilket vi måste älska, försvara och vara 
beredda att dö för: 

No, no, our country is not as you take it, But it is, Some one state, or as it were one common 
Ship, vnder the regiment of one prince, or one lawe: which I confesse we ought to loue, to 
defend, and to die for it: yet must it not driue vs to lament, waile and dispaire.9 

Här uttryckte Langius alltså en bundenhet till staten som var frikopplad 
från eventuella kulturella överväganden. Den regionala identifikationen 
underkändes av både Langius och Lipsius, men den ene anförde en rationell 
och den andre en känslomässig bindning till det större fäderneslandet. 

Gadd och Kreander, kan det noteras, var båda infödda finnar. Hade det 
någon betydelse för deras bedömningar? 

Uppfattningarna om finnarnas särart var gammal. Svenskar och finnar 
var det svenska rikets två dominerande folkgrupper (eller nationer, som man 
sade i samtiden) och dessa var huvudsakligen språkligt definierade.10 Att 
man i alla etnografiska sammanhang, för att använda en modern term, skilde 
mellan svenskar och finnar är uppenbart, men frågan är om denna 
föreställning också bar med sig några politiska konsekvenser. 

Redan 1769 hade vid Abo akademi presenterats ett lärdomsprov över 
ämnet De justo fennorum in patriam amore, om finnarnas rätta kärlek till 
fäderneslandet. Avhandlingen är sannolikt författad av respondenten själv, 

9 Lipsius, i:XI, s. 97 £ 
10 Jonas Nordin, "I borgerlig samdräkt? Förhållandet Sverige-Finland under 1700-talet och 
Anthony D Smiths ethnie-begrepp", Scandia 64 (1998); Nordin (2000) kap. 5, "Denöstra riks
halvan". 
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Carl Johan Fagerström, och försvarades under den flitige professorn Johan 

Bilmark. Utgående från de antika auktoriteterna hade författaren där 
konstaterat att det fanns två fädernesland - ett kulturellt och ett politiskt. 
Detta var en tillämpning av den redan anförda dikotomin. Fäderneslandet 
kunde vara antingen landet där man var född eller staten där man var 
medborgare. 

Fagerström skilde dem åt med benämningarna patria respektive res pub-
lica. (I sammanhanget kan erinras om Henrik Gabriel Porthans välkända 
distinktion mellan det allmänna och det särskildafäderneslandet, som antyder 
en liknande inställning.) För svensken var förhållandet okomplicerat - hans 
kulturella och hans politiska fädernesland var ett och detsamma. För finnen, 
däremot, kunde de båda enheterna hamna i konflikt. Frågan var då vilken av 
dem som skulle ha försteget. Fagerströms slutsats blev att de båda fädernes
landen tillgodosåg olika behov och att det därför var omöjligt att välja mellan 
dem. Någon annan slutsats var naturligtvis inte politiskt möjlig, men här 
antyddes ändå en uppfattning om lojaliteter på olika nivåer.11 

Att Pehr Adrian Gadd hade samma utgångspunkter ger sig redan av det 
hyllningstal som föregick själva disputationen.12 Talet adresserades till 
konungen och dennes namnkunniga företrädare. De hade som beskyddare 
av den kungliga akademien "nu snart i 135 års tid spridt ljus och sanning i 
Storförstendömet Finland". Många gånger genom åren har finnarnas hyddor 
uppfyllts av fiendehärar, säger Gadd, men 

Vördad vare Försynen och välsignad EDERS KONGL. MAJ:TS Förfäders mull och 
aska, hvilka igenom, Deras Höga Kongliga dygder samt af ömhet för detta land och 
folk, lika många gångor återgifvit oss et kärt, et högt förtjent Fosterland. 

Fosterlandet är i detta stycke avsiktligt begränsat och syftar tveklöst enbart 
på Finland. Det är samma patria som Fagerström talat om. Däremot står 
detta fädernesland i Gadds tolkning under den svenska statens - respublicas 
— beskydd. Det är för all del en lycklig förening, men lojaliterna för finnarna 
och svenskarna har olika bindningar. För svenskarna 'ix patria och respublica 
samma sak. För finnarna finns däremot dels ett kulturellt och dels ett politiskt 
fosterland. Det förra står under det senares beskydd. 

11 Johan Bilmark (pres.) &Carl Johan Fagerström (resp.), Dissertatio academica dejustofennorum 
in patriam amore (Abo 1769). 
12 Pehr Adrian Gadd, Underdånigste tal, hållit i Hans Kongl. Maj:ts höga närvaro, då et academiskt 
lärdoms profom Kärleken til fäderneslandet uti Kongl. Abo academiens öjre lärosal den 29 maji 
allmän granskning understäldes (Abo 1775). 
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Ernest Gellners enkla och ofta använda definition av nationalismens 

målsättning är att "the political and the national unit should be congru-
ent".13 Att framställa krav på att finnarna på samma sätt som svenskarna 
skulle ha en sammanfallande nationell och politisk enhet - sammanfallande 
patria och respublica — var naturligtvis inte möjligt under 1700-talet, minst 
av allt i det aktuella sammanhanget. Men uppenbart förelåg båda de idéer 
färdiga som brukar anges som ett nödvändigt rekvisit för den moderna 
nationalismens uppkomst, alltså idén om det politiskt enade och idén om 
det kulturellt enade Folket. 

Att samtidigt erkänna både det kulturella och det politiska fäderneslandet 
var den mest radikala ståndpunkt som en finne kunde inta under rådande 
förhållanden. Förvisso krävde det finska fosterlandet sin särskilda omsorg, 
men denna omsorg kunde å andra sidan utövas inom valfri stat som styrdes 
av en rätt borgerlig frihet. Såsom den svenska. 

Detta är också ett mönster som går igen hos flertalet av kontinentens 
kosmopolitiska tänkare. Hos de flesta författare sammanföll i realiteten de 
båda fäderneslanden. Universalismen var huvudsakligen ett intellektuellt 
förhållningssätt, men när det kom till tillämpningen insnävades omsorgen 
till det egna samfundet. Av en lycklig ödets slump verkar de flesta patriotiska 
författare ha fötts i just den stat som utgjorde det egna idealet vad gällde 
borgerlig frihet, goda lagar och vis överhet. 

Som påpekats hade redan Lipsius en kluven inställning i frågan. I dialogen 
med Langius företrädde han själv den nationalpatriotiska sidan medan hans 
samtalspartner intog den filosofiskt riktiga, stoiskt obundna eller möjligen 
universalistiska ståndpunkten. Men just det förhållandet antyder att Lipsius 
såg sin "egen" ståndpunkt som den naturliga och grundläggande. Det var 
den som känslomässigt låg närmast till hands hos människan, och alltså 
också den som måste nedkämpas med filosofens förnuftsargument. 

Gadd/Kreander företräder ingalunda några universalistiska idéer, fastmer 
talar avhandlingen särskilt om människans medfödda bindning till foster
jorden. Trots detta ges framför allt uttryck för en politisk patriotism, utan 
särskilda kulturella undertoner. Icke desto mindre är det anmärkningsvärt 
att inte ens en sådan engagerad statspatriotisk betraktare som Pehr Adrian 
Gadd kunde underlåta att tangera den finska rikshalvans särskilda omständig
heter i sitt tal. Jag skall inte lägga några separatistiska eller finsknationalistiska 
föreställningar i Gadds mun. Tvärtom verkar han ha varit obekymrad om de 

13 Ernest Gellner, Nations and nationalism (Oxford 1983) s. 1. 
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särskilda förhållanden under vilka den östra rikshalvan levde under 1700-
talet. Men även en sådan betraktare såg uppenbart Finland som en separat 
storhet med egna förutsättningar. Man kan också fråga sig om en av 
anledningarna till att Gadd/Kreander nogsamt avhöll sig från att tala om 
nationen var just att detta begrepp innehöll flera komplikationer för dem? 
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Gustaf III:s svenska dräktprojekt -
en nationell reform i tiden 

Lena Rangström 

"Ikläden eder alla en esprit nationel, och jag wågar säga, at en nationel drägt 
härtill mera bidrager, än man tror". 

Så löd kungsorden som ackompanjerade införandet av Gustaf III:s 
svenska nationella dräkt. Anläggandet av den nya dräkten skulle ske på 
frivillighetens väg. Ingen kunglig förordning tvingade till lydnad. Istället 
skulle dräkten introduceras med kungen, hans bröder, riksråden, hovet och 
gardet som höga exempel. 

Dräktens premiärdatum hade bestämts till den stora ordensdagen 28 april 
1778. Publicisten Gjörwell kunde på nära håll följa det febrila arbete som 
föregick evenemanget. Han anlitade nämligen samme skräddare som kungen, 
Petter Rungren, och i dennes verkstad hade det de sista två månaderna varit 
fullt av folk från morgon till kväll som tiggt och svurit om nya kläder. 
"Rungren mätte, skar och teg, lät sy, probera och ändra" förtäljer Gjörwell. 
Men trots att den pressade hovskräddaren gjorde underverk med sin sax så 
hann inte alla som så önskade att ekipera sig. Det gick heller inte att upp
bringa tillräckligt stora mängder tyg av enhetlig kvalité och färgnyans. Den 
föreskrivna svart-röda hovdräkten uppvisade därför en mångfasseterad skala 
av röda dekorativa detaljer. De lyckligt lottade fick foder, skärp och passpoaler 
av det rätta coleur defeu - eldfärgade sidenet. Andra fick nöja sig med kulörer 
som ponceau - röd vallmo, sang de boeuf- oxblod eller coleur de rose — rosenröd. 

För männens del resulterade den nya dräktskapelsen i en vid ärmlös kappa, 
en kort jacka med ålderdomligt tungförsedda axelkarmar, en väst av samma 
längd, som med ett äldre språkbruk kallades för tröja samt ett par knäbyxor. 
Plaggen syddes med bekväm vidd eftersom kungen var av den uppfattningen 
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Gustav III i den svart-röda vardagsvarianten av dräkten, introducerad 1778. Oljemålning 1781 
A. Bergius efter P. Krafft d.ä Malmö Rådhus. 

att den franska modedräkten var alltför åtsittande och obekväm och därför 
inte passade vårt klimat. Och hans åsikt om den moderna fruntimmers
dräkten var att den gjorde kvinnan halvnaken och blottställd för den nordiska 
köldens stränghet. Trots det kom den kvinnliga versionen av den nationella 
dräkten att i hög grad överrensstämma med den rådande modedräkten. Klän
ningens nya och mest utmärkande drag var gallerärmarna och en uppstå
ende spetskrage av tidig 1600-tals typ. Den svenska nationella dräkten har 
tydliga likheter med den typ av dräkt som bars på Gustav II Adolfs tid och 
den kunde gott gälla som scendräkt i något av de historiska dramer där 
Gustav III själv gett en bild av den beundrade hjältekonungen. Samtiden 
uppfattade dräkten som teatralt historiserande. Den karaktäriserades om
växlande som spansk, burgundisk - eller med den engelske resenären William 
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Coxe ord - som en fransk renässansdräkt "å la Henry IV". För den manliga 
hovdräkten fanns ytterligare en förebild, den stora Serafimerordensdräkten, 

som med sin vida kappa och korta jacka uppvisar stora likheter med den 
svenska dräkten. Den hade - i arkaiserande anda - skapats av överintendenten 
Carl Hårleman vid ordens instiftande 1748 och presenterats i en gravyr av 
Jean Eric Rehn. Det var även Rehn som trettio år senare fick uppdraget att 
utforma den svenska dräkten efter Gustav III:s idéer och intentioner. Att 
den nya dräkten introducerades på Serafimerordens stora högtidsdag var 
knappast en tillfällighet. 

Mönsterritning till Nationella dräkten 1778. Kungliga biblioteket. 
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Vad var det då för tankar som låg bakom kungens dräktprojekt och hur 

förhöll sig dessa till omvärlden? 
Under Gustav III:s tid blev hovet den sociala och kulturella medelpunk

ten i svenskt samhällsliv på ett sätt som det varken haft tidigare eller senare. 
Kungen lade stor vikt vid etiketten och han utarbetade ett hovceremoniel 
med tydliga influenser från det franska hovet. Många av de nya reglerna 
gick tillbaka till Ludvig XIV:s tid och uppfattades av de samtida som både 
ålderdomliga och en smula löjliga. Till de nyintroducerade franskinspirerade 
ceremonierna hörde uppvaktning i paradsängkammaren då kungen klädde 
sig och gjorde sin morgontoilette - den så kallade levéen. En annan, veckovis 
återkommande ceremoni, var couren - ett slags mottagning då presentation 
av unga adelsmän och fröknar kunde ske och som avslutades med en offent
lig spisning då de kungliga satt till bords och åt inför de församlade stående 
gästerna. Livet vid hovet var således strängt formaliserat, med en förkärlek 
för yttre form, etikett och ceremoni. Mot den bakgrunden faller det sig na
turligt att kungen även ville reglera klädseln och skapa en enhetlig hovdräkt. 
Som vi ska se var det emellertid djupare liggande orsaker än så som föran
ledde 1778 års dräktreform. Gustav III:s ambitioner med den svenska dräk
ten sträckte sig långt utanför hovsamhällets värld. 

Modellen till Serafimerordens dräkt kompo- Illustration av William Coxes reseskildring från 
nerad 1748 av C. Hårleman. Kopparstick av Sverige 1778, utgiven i London 1784. Livrust-
J.E. Rehn. Kungliga biblioteket. kammaren. 
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"Conversation på Drottningholm". Gustav III med familj i en intimare hovkrets. Kungen i 
soffan till vänster och Lovisa Ulrika i mitten är klädda i hovdräktens svart-röda vardagsvariant. 
Sofia Magdalena och Hedvig Elisabet Carlotta bär dräkten i kungligt galautförande. Oljemål
ning av Per Hilleström 1779. Nationalmuseum. 

Ett folk, en dräkt! var mottot. Med likartat snitt men med variationer i 
färgställningen skulle dräkten även bäras av andra samhällsgrupper. Vid hovet 
föreskrevs för dagligt bruk en svart dräkt med garnering i coleur defeu. Materialet 
kunde variera; serge, sammet, sidenatias, taft och rips förekom. För gala 
bestämdes en vit och röd sidendräkt. Galavarianten blev emellertid inte 
omtyckt och redan 1782 byttes herrarnas dräkt ut mot en ljusblå med vit 
garnering och damernas klänning blev helvit med vissa detaljer som skärp 
och rosett i blått. På lustslottet Ekolsund bar man dräkten i gult och blått. 
För borgerskapet bestämdes den så kallade allmäna dräkten, som kunde ha 
valfri färg men oftast bars i svart. Kvinnorna fick heller inte pryda sina klän
ningar med gallerärmar. Dessa var reserverade för damer presenterade vid 
hovet. Andra grupper som berördes av reformen var tjänstemännen vid 
hovrätterna, krigs-och amiralitetskollegierna och akademistaten. Vidare 
ändrades de militära uniformerna och de kungliga ordnarnas dräkter. För präst
erna utfärdades inte någon särskild förordning även om vissa ändå skaffade 
sig en dräkt i det nya snittet. Allmogen, som hade uttalat en önskan att "på 
vanligt sätt få kläda sig i inrikes tillverkning efter vars och ens råd och ämne", 
var helt undantagen från reformen. Den traditionella allmogedräkten med 
sina ålderdomligt korta jackor eller tröjor, kunde behållas. Den hade snarast 
utövat ett visst inflytande på den nya svenska dräkten. 
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En dräktreform i tiden 

Gustav III:s dräktreform låg i tiden. 1700-talet var århundradet då tankar 

om ett uniformt dräktskick dök upp vid många europeiska hov. Det blev 

vanligt att skapa särskilda dräkter för vistelsen på de olika furstliga lust

slotten. Så hade även Gustav III och Lovisa Ulrika tidigare gjort för sejourerna 

på Ekolsund och Svartsjö. På Maria Theresias slott Laxenburg i Österrike 

uppträdde damerna och herrarna i enhetlig klädsel och i LudvigXV:s Frank

rike bar hovets herrar en uniform i grönt och guld, då de följde kungen på 

resa till olika vistelseorter. I Ryssland gjorde kejsarinnan Katarina försök 

med att införa en nationellt präglad hovdräkt, vilken Gustav III hade tillfälle 

att se under sitt besök 1777. Under samtalen med Katarina berättade Gustav 

om sina tankar kring en nationell svensk dräkt och kejsarinnan uppmunt

rade honom till att genomföra reformen som hon tyckte föreföll vara lika ny 

som nyttig. Men samtidigt erinrade hon om de svårigheter som Peter den 

store haft då han försökt få sina ryssar att klippa av sig skägget och klä sig i 

europeisk dräkt. Enligt vissa memoarförfattare skulle de båda monarkerna 

under ett av sina möten ha slagit vad om huruvida det skulle lyckas att få de 

svenska undersåtarna att uppträda i en enhetlig klädsel. Det må vara en 

skröna, men Katarinas uppmuntran fanns med i bagaget då Gustav III åter

vände från St. Petersburg och var enligt honom själv den direkt utlösande 

faktor som fick honom att göra slag i saken följande år. 

Med uniformerandet går klädseln vid Europas hov in i en ny fas. Från 

att ha varit ledande och normgivande inom modevärlden blir hovets kosty

mering från 1700-talets slut en stil vid sidan av - på samma sätt som det 

reglerade, formaliserade livet vid hovet var avskilt från samhället i övrigt. 

Nationalekonomi och historieromantik 

I stort kan man märka tre tendenser i tidens uniforma dräktsträvanden, som 

alla kommer till uttryck i Gustav III:s nationella dräkskapelse. Den första är 

den som främst framhålls för den stora allmänheten : den ekonomiska. 

Klädlyxen var enorm. Vid det kurfurstliga hovet i Miinchen hade man 

exempelvis 33 galadagar på ett år och man kunde inte visa sig två gånger i 

samma dräkt. Hovfolkets ekonomiska börda var tung och det innebar en 

stor lättnad då kurfurst Max Joseph införde en enhetlig klädedräkt. Även 
Gustav III angav sparsamhetsskäl som ett av de tyngst vägande skälen för 

svenska dräktens införande. Den skulle ses som ett led i reformarbetet på 

det ekonomiska området. Kungen diskuterade gärna detta ämne med riks-
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rådet Carl Fredrik Scheffer och det var denne som på majestätets initiativ år 
1773 lät utlysa en pristävlan genom Kungliga Patriotiska Sällskapet, där det 
gällde att bäst förklara för- och nackdelarna med en sådan dräkt, anpassad 
till svenskt klimat och med en nationell särart. Prisfrågan hade formulerats 
av en person som inte ville framträda med namn - det vill säga Gustav III 
själv - och vinnare av den likaså anonymt skänkta guldmedaljen var hov
predikanten Eric Waller, vars åsikter i stort sammanföll med kungens. 

Vilka dessa var framgår av den skrift som Gustav III författade vid refor
mens genomförande fem år senare: Reflexioner om medlen som motiverar in
förandet av den nationella dräkten. 

Inledningsvis konstateras att när yppigheten får rota sig i ett land, blir 
den snart en plåga. Försök att komma till rätta med klädlyxen vid hovet -
vilken även spritt sig till andra modemedvetna medborgare - hade gjorts 
många gånger tidigare. Rikligt med överfödsförordningar som skulle reglera 
lyximporten förekom under 1700-talet. Redan under frihetstidens restriktiva 
handelspolitik, då hattarna ville understödja den svenska siden- och sammets
tillverkningen, hade röster höjts för "svensk man i svensk dräkt". Men, fast
slår kungen, erfarenheten hade visat att smuggling alltid förekommer så länge 
utländska moden är tillåtna. Det måste till en reform för att ändra förhåll
andena - en reform genomförd inte genom en påtvingande lag utan genom 
ett föredömligt exempel från kung och hov. I Reflexionerna stipulerades att 
den nya dräkten skulle sys av svensktillverkade tyger, vilket borde resultera i 
ett uppsving för de inhemska fabrikanterna. Kungen menade också att dräk
ten skulle bli ekonomiskt fördelaktig genom att den var hållbar, lättskött 
och oberoende av modets växlingar. Men till att börja med var det inte så 
många som var benägna att hålla med honom om den ekonomiska vinsten. 
Även om den nya dräkten hade en lång livstid, så var den med alla sina 
obligatoriska tillbehör, kostsam att låta sy. Och vad skulle man göra med sin 

gamla, dyrt förvärade garderob? 
Den andra tydliga tendensen i tidens intresse för dräktskicket är som vi 

redan sett uniformeringstanken — det vill säga en dräkt reglerad till snitt, 
material och färg. Många länder hade ju infört uniform klädsel vid hoven av 
sparsamhetsskäl, men inte i den omfattning som intentionerna i Gustav 
III:s projekt avsåg, där "en hel nation" gemensamt skulle hjälpas åt att för
bättra statsfinanserna genom att avstå från att följa dräktmodet. Som vi tidigare 
sett blev den svenska reformen inte riktigt så allomfattande - i själva verket 
kom endast omkring 5% av befolkningen att beröras, eftersom allmogen var 
undantagen och prästerna i mycket liten utsträckning bar den nya dräkten. 
Den tredje tendensen är den historiskt romantiska, som i Sverige går hand i 
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hand med kungens passion för teatern. I propagandan för den svenska dräkten 
betonas denna aspekt minst, men man får ändå en känsla av det är det histori-
serande utförandet som betyder mest för kungen. Med den Gustav Adolfs-
liknande kostymeringen skulle medborgaren med kungens förhoppning fyllas 
av en "nationell esprit". Gustav III hade stor tilltro till klädernas psykolo
giska inverkan. Från och med kröningen 1772, då han uppträdde i en Karl 
XI-imiterande dräkt, använde han sig högst medvetet av historiserande dräkter 
för att spela på de fosterländska strängarna och för att manifestera en kon
tinuitet i kungamakten. Hans Karl XII -inspirerade uppenbarelse vid 
statskuppen lite senare under kröningsåret är ett sådant exempel. Ett annat 
är de båda bevarade dalkarlsdräkter som han bar då han inspekterade Ovan-
och NedanSiljans dalkarlsregementen, förlagda till Drottningholm under 
den oroliga riksdagen 1789. Då man studerar porträtten av Gustav III blir 
det tydligt att han efter dräktreformens införande inte längre låter avbilda 
sig i fransk modedräkt, utan i patriotisk anda framträder i sina hovdräkter, 
snarlika teaterdräkter och uniformer i den nya nationaldräktens snitt. 

Många av dessa dräkter finns bevarade och här kan de vara på sin plats 
med en liten utvikning och erinra om det märkliga minnesmärke som Gustav 
III skapade över sig själv och sin tid genom sina bevarade dräkter. Han valde 
själv omsorgsfullt ut dessa plagg och lämnade dem till framtida förvar i den 
Kungliga Hovklädkammaren. Kläderna representerade händelser som kungen 
ansåg värda att ihågkomma. Sådana plagg han varit iklädd vid speciellt 
betydelsefulla skeenden - spegelbilder ur hans personliga liv och samtidigt 
ur Sveriges kulturella och politiska historia. Från de vita brodrade 
"Christningskläderna" till den sist burna, suggestiva dräkten från Opera
maskeraden - och däremellan passerar livet revy... Hur medvetet urvalet av 
de sparade dräkterna var från Gustav III:s sida blir uppenbart vid en jämförelse 
med de medaljer som slogs över minnesvärda händelser i hans liv. För mer
parten av de sparade plaggen finns minnespenningar som erinrar om samma 
händelser som dräkterna. Gustaf III:s dräktsamling är ett unikt minnes
märke över en männinska och hans tid. Något så orginellt som ett nationellt 
Monument skapat av kläder! 

Den kungliga Klädkammaren och Livrustkammaren var ständiga 
inspirationskällor för kungens kostymbeställningar. Ur deras rika förråd 
hämtades även rekvisita vid arrangerandet av olika hovfester. Ett exempel 
på en historiskt-romantisk dräkttyp som Gustaf III introducerade och som 
föregick den svenska dräkten, är den så kallade burgundiska dräkten. Dräktens 
vida kappa och korta jacka återfinns senare i den svenska dräkten. Vid 
riddarlekarna som kungen arrangerade på Adolf Fredriks torg 1777 infann 
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Alexander Roslins porträtt av Gustav III iförd 
sin kröningsdräkt 1772. Nationalmuseum. 

Gustav III avbildad i sin revolutionsdräkt. 
Oljemålning av L. Pasch d.y. Nationalmuseum. 

Gustav III:s Karl XI - inspirerade krönings-
dräkt i silverbrokad med ett mönster ritat 
av Jean Eric Rehn. Livrustmammaren. 

Daluniform som kungen bar inför dalkarlar
na på Drottningholm 1789. Stiftelsen Dalar-
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Dräkten från Operamaskeraden 1792 är sydd i svenska dräktens modell men i avvikande färg och 
i silkestrikå-material som kungen favoriserde. Livrustmammaren. 

sig deltagarna under två av tävlingsdagarna i sådana kostymeringar. I pro
grammet för tornerspelen kommenterar kungen dräkterna på följande vis: "A 
thesse twänne dagar har Kong. Maj:t funnit tienligt at Riddare skola, i stället 
för harnesk, kläda sig uti korta tröjor gjorde på samma sätt som the, hwilka 
för aoo år tillbaka wid senaste spärr-ridningar här i Swerige bruktes allmänt. 
Thenna lediga, beqwäma och förmånliga drägt, kan så mycket mindre anses 
som främmande, som then ännu nyttjas uti alla i Europa befintlige större 
Riddare Ordens Samfund, och af wåra prinsar äfwen wid högtidliga tillfällen 
bäres, såsom både förnäm och tienlig." De högtidsdräkter för prinsarna som 
kungen syftar på i programmet introducerades vid kröningen 1772. 
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Den burgundiska eller spanska dräkten som den också kallades, använ
des vid det gustavianska hovet både som högtidlig ceremoniell dräkt, vid 
hovfester och som teaterdräkt. Den kom att beteckna historisk dräkt över
huvudtaget och förekom i pjäser med ämnen från medeltiden och fram till 
1600-talets mitt. Birger Jarl, Gustav Vasa och Gustav II Adolf uppträdde 
alla i små åtsittande jackor med skört och tungade axelkarmar och likaså 
uppslitsade byxor. I tornerprogrammet karaktäriserar kungen dräkterna som 

Porträtt av den 7-årige kronprins Gustav (IV) Adolf i burgundisk dräkt. Oljemålning av Per 
Krafft d.ä. 1785. Nationalmuseum. 
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gamla svenska. Man anar ett utslag av den göticism som kommit till uttryck 
i ett flertal dräkthistoriska arbeten vid denna tid, inspirerade av Gustav III 
och debatten kring införandet av en nationell dräkt. Carl Reinhold Berch, 
Pehr Floding och Johan Elers är några av de personer som fördjupade sig i 
studiet av den svenska klädedräkten genom tiderna. Här framfördes den 
djärva tanken att ursprunget till den burgundiska eller spanska dräkten i 
själva verket fanns i de nordiska dräkterna, som göterna fört med sig till 
södra Europa. Det var ju lätt att se menade man, eftersom stora likheter 
fanns mellan det spanska dräktskicket och det som brukades av allmogen i 
Skåne! 

Gustav III:s intresse för historiska dräkter med nationell anknytning 
tydliggörs genom en dräktkavalkad med ett representativt urval av Kläd
kammarens samlingar som ställdes ut under hans tid på Stockholms slott. 
Att det förhöll sig så får vi veta genom en skildring av greve Francesco de 
Miranda från Venezuela som besökte Stockholm 1787. På kungens uttryckliga 
önskemål visades greven runt av slottsvakten i de "forna svenska härskarnas 
klädkammare", där man ordnat en dräktkrönika från Gustav Vasa fram till 
Gustav III:s egen uniform från revolutionen 1772. Någon autentisk dräkt 
som varit Gustav Vasas fanns visserligen inte att tillgå, men Gustav III hade 
funnit på råd och plockat fram en dräkt i ålderdomlig burgundisk stil, som 
tidigare fört en anonym tillvaro i Klädkammarens förråd. Kungen, som var 
bevandrad i dräkthistorien, visste mycket väl att den tillhörde Gustav Adolf
tidens mode. I en nästan identisk dräkt är Gustav II Adolf avbildad på ett 
porträtt som redan på Gustav III:s tid hängde på Gripsholm. Porträttet 
ingick dessutom i en praktvolym med miniatyrer av Lafrensen som före
ställde de gamla kunga-och fursteporträtten på Gripsholm, Recueil des 
Portraits andens...Boken som försetts med biografiska notiser avTessin, hade 
tillkommit för att användas i prins Gustavs undervisning. Av en notation i 
Klädkammarens inventarium framgår att Gustav III år 1777 lät föra in 1600-
talsdräkten i inventariet med uppgift om att den skulle ha tillhört den förste 
Vasakungen. Motiven för denna vilseledande handling måste ha varit att 
skapa en komplett svensk regentlängd genom de kungliga dräkterna. En 
motsvarighet fanns sedan gammalt i Livrustkammaren, där en mer eller 
mindre historiskt riktig kungarad av rustningar exponerades på specialtill
verkade hästar. 

Gustav III bar själv gärna och ofta den svenska dräkten. Vid hans död 
fanns ett nittiotal dräkter i garderoben, varav inte mindre än 65 i svenska 
dräktens modell. Kungen och hans familj kunde tillåta sig variationer i färg, 
material och utsmyckning. Ett exempel är den paljettbrodrade vilobruna 
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sammetsdräkt, som Gustav III bar vid introduktionstillfället 1778. Den syd
des i Sverige av hans skräddare Petter Rungren, men vi vet att kungen ib
land gjorde avsteg från sina helsvenska direktiv och beställde nationella 
dräkter i lyxutförande genom den svenske ambassadsekreteraren friherre Staél 
von Holstein, i Paris. Även den sist burna dräkten - den från den ödesdigra 
maskeradbalen 16 mars 1792, är en dräkt i den svenska modellen. En av kung
ens många hovdräkter, men i från normen avvikande material och färg. 
Den är sydd i "strumpetyg" - ett trikåliknande, bekvämt material som han 
favoriserade. Istället för de brukliga knäyxorna bar han ett par pantalonger -
dåtida tights - också det ett plagg som introducerdes av Gustav III - troli
gen via teaterns värld och rollfiguren Pantalone. Bekvämt men inte alltid så 
smickrande för figuren... 

Resten av den kungliga familjen och hovet verkar dock ha varit mindre 
roade av den nya dräkten. Den avoga inställningen skymtar fram i dag
böcker och brev. Någon tid före dräktpremiären skriver svägerskan Hedvig 
Elisabeth Charlotta: "Klädedräkten lär blifva särdeles enkel för båda könen. 
Damernas kommer nog att passa bra för välväxta personer men vara i hög 
grad missklädsam för fetlagda. Herrarnas blifver säkerligen missklädande 
äfven för välväxta." Samtidig visar hertiginnan en viss erkänsla för den nya 
dräkten och medger att den har "den förtjänsten att vara mycket bekväm, 
och vi slippa dessa stora 'paniers' som gjorde oss lika breda som långa". 
Riksrådet Axel von Fersen skräder dock inte orden då han liknar dräkt
reformen vid en "nationalmaskerad". Utklädda kände sig även de unga män 
som följde Gustav III på hans resa till Italien och Frankrike 1783-84. Kungen 
hade bestämt att den nya dräkten skulle bäras under presentationerna vid 
de utländska hoven, viket ledde till ständiga tvister med följeslagarna. På 
nyårsdagen 1784 var svenskarna inbjudna av påven Pius VI att bevista en 
ceremoni i Sixtinska kapellet - "par ordres klädda i hofdrägt" skriver Gustaf 
Mauritz Armfelt i ett brev hem till hustrun, men tilläger att så snart tillfälle 
gavs skyndade man att "kläda om på europeiska" . 

Hur uppfattades den svenska dräkten utanför Sveriges gränser? Gustav 
III hade låtit sända sina Reflexioner till de svenska beskickningarna utomlands. 
Med spänning inväntade han reaktionerna, framförallt de franska och ryska. 
Det franska hovet och Marie Antoinette yttrade sig skämtsamt om projek
tet och man kritiserade den svenske kungen för att syssla med dräktfrågor 
vid en tidpunkt då hela Europa höll på att invecklas i krig. Den negativa 
inställningen hängde säkert även samman med att reformen vände sig mot 
franska modevaror. Katarina II:s tidigare entusiasm hade också förbytts i 
viss skepsis. Men 1783 möttes de båda kusinerna än en gång vid ett samman-
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träffande i Fredrikshamn, som förevigats i konstnären Cornelis Höyers be
kanta miniatyr. Gustav är klädd i den svart-röda hovdräkten och Katarina i 
Preobrazjenskijregementets gröna uniformsdräkt. Kanske var det detta möte 
som blev impulsen till att Katarina senare samma år gjorde ett nytt försök 
att införa en sparsammare dräkt och lät uniformera sitt hov. Den här gången 
blev resultatet mer lyckosamt. Den klänning hon skapade för sin hovdamer, 
med de långa, öppna hängärmarna som hämtats från den traditionella ryska 
kvinnodräkten, bars vid hovet ända fram till tiden för revolutionen. En 
odelat positiv reaktion på den svenska dräkten kom från Voltaire vars omdöme 
kungen värderade högt. Den berömde författaren ger sina synpunkter i ett 
brev adresserat till den svenske ambassadören, Gustav Philip Creutz i Paris. 
Här framhåller han vikten av att nationerna behåller sin särart. I beröm
mande ordalag hyllar han Gustav III:s snille - han kommer att ge sitt folk 
goda seder. En mänsklighetens välgörare och ett mönster för kungar! En 
annan diktare som beundrade kungens dräktskapelse var Goethe. I roma
nen om Wilhelm Meisters liv låter han sin hjälte klä sig i den svenska dräk
ten vilken av omgivningen uppfattas både som bekväm och "besonders schön". 
Tankarna om en enhetlig nationell klädsel väckte genklang i Tyskland, Dan
mark och Polen, där diskussioner om införandet av sådana ekonomiskt för
delaktiga plagg fördes med åberopande av svenskt exempel. Endast i Polen 
fick diskussionen praktiska konsekvenser. Redan 1776, två år för svenska dräkt
ens införande, hade den polska riksdagen bestämt att den traditionella polska 
långrocken, kontouszen, skulle ersätta den franska modedräkten och i va
rierande färger bäras i de olika voivodeskapen. Förordningen verkar emel
lertid inte ha haft tillräcklig genomslagskraft för vid en efterföljande riks
dag 1788-92, behandlades frågan på nytt och denna gång framhölls införan
det av en nationell dräkt i Sverige. Den polska nationaldräkten bars sedan 
fram till Polens tredje delning 1795. Allmogen och vissa patrioter som an
vände dräkten i politiskt demonstrativt syfte, fortsatte även därefter. 

En intressant iaktagelse i detta sammanhang är att även Gustav III klädde 
sig i polsk långrock och uppmanade sitt hov att göra detsamma. Det var 
efter kriget mot Ryssland 1788-90, då kungen var ivrigt sysselsatt med nya 
djärva utrikespolitiska planer. I Polen sökte man en ny tronföljare - och den 
svenske kungen kandiderade! Planerna blev ju aldrig förverkligade men för 
att markera sin polskvänliga inställning bar kungen den polska långrocken 
med det obligatoriska och statusmättade sidenskärpet. Hans närmaste om
givning följde efter och plagget, som uppfattades som ett slags bekväm natt
rock blev snabbt populärt. Gustav III lär till och med ha sagt sig ångra att 
han inte inrättade den polska rocken som "svensk deshabiller" år 1778. Tänk 
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om de polska fantasierna funnits i kungens huvud redan vid tiden för dräkt
reformen... Så mycket annorlunda vår bild av det svenska 1700-talet då hade 
tett sig i de många måleriska dokumenten av gustavianska svenska rum be
folkade med hovmän i den svarta och röda hovdräkten! 

Det bestående resultatet av Gustav III:s dräktreform var för de grupper 
den berörde, en genomförd svensk stil som ingen annan epok kan uppvisa. 
Mängder av porträtt, memoarer, arkivalier samt bevarde dräkter, synliggör 
vad kungen skrev till Creutz på 6-årsdagen av revolutionen:" Lydnaden och 
förtroendet för min regering äro fullkomliga. Det nit, hvarmed man ikläder 
sig den nya drägten, visar det." 

Gustav III:s svenska nationella dräkt blev emellertid inte så långlivad 
som han hoppats på. För männens del försvann den så gott som helt efter 
Gustav IV Adolfs avsättning 1809. Ordensdräkterna i det gamla snittet fort
satte att bäras fram till och med Oskar I:s kröning 1844. Men den kvinnliga 
hovdräkten hade längre livskraft. I nästan 200 år bars den svarta gallerärms-
försedda klänningen av svenska hovdamer och av kvinnor presenterade vid 
hovet. Gallerärmarna är än idag den karaktäristiska detaljen på de hovdräkter 
som drottning Silvia nyintroducerade 1988. Inget annat land kan visa upp en 
motsvarande dräkt med så lång tradition. Gustav III:s svenska hovdräkt är 
unik. 

1988 introducerade drottning Silvia sin nya tjänstehovdräkt, där gallerärmarna är en kvarleva 
från Gustav III:s svenska dräkt. 
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Arvefjenden: Det danske syn på 
svensk identitet i 1700-tallet 

Jens Rahbek Rasmussen 

I sommeren 1783 overvejede Gustav III et angreb på Sjselland og Kobenhavn 
for at tvinge den danske regering til at afstå Norge. Hans fortrolige rådgiver 
Johann ChristophToll havde staerke betaenkeligheder ved projektet, så meget 
mere som det lod til at danskerne var kommet under vejrs med planerne. 
Toll foreslog derfor at sende en spion til Kobenhavn, og i sin bror, major 
Toll, mente han at have den rigtige mand til jobbet: han kunne nemlig passere 
for indfodt dansker, "så väl possederar han deras ohyggeliga språk".1 

Tre år senere, i 1786, rejste til gengaeld en dansk spion rundt i Skåne og 
gjorde optegnelser om terraenet, muligvis med henblik på en dansk invasion. 
Han havde held med sit forehavende, for så vidt som vores kendskab til ham 
skyldes en redaktion af hans optegnelser, som synes at stamme fra et dansk 
militasrarkiv og som for et par år siden blev erhvervet af Malmös stadsarkiv.2 

Hvis han overhovedet blev antastet, var hans daekhistorie åbenbart 
overbevisende: han var i Skåne for, med kongelig underst0ttelse, at gore 
forarbejder til et vasrk om den store nordiske krigs historie. Lasrde rejsende 
var på det tidspunkt ikke noget saersyn i Skåne, og derfor var risikoen for 
afsLaring ringe, selv om Scheel "talade ett, fastän begripligt, främmande 

1 Erik Lönnroth, Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av honom själv (Stockholm 1986), 84-
94; citatet s. 89. 
2 Lars Jörwall, "Grannen på obskyr visit i Skåne 1786", Grannar emellan. Årsbok för Riksarkivet 
och Landsarkiverne 199J, 83-101. 
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språk".3 

De to spionhistorier er betegnende for det dansk-svenske forhold sidst i 
1700-tallet. Siden freden 1720 havde det stået klart at stormagterne ikke ville 
acceptere forskydninger af magtbalancen i Norden, men som det fremgår 
var hverken revancheplaner eller det gamle arvefjendskab blevet lagt på hylden 
af den grund. De svenske forsog på at vriste Norge fra Danmark fortsatte 
også under Gustav IIIs efterfolgere og lykkedes jo, under sendrede 
storpolitiske konstellationer, i 1814. Danmark havde naeppe seriöse planer 
om at tilbagerobre Skånelandene, men provede til gengasld ved flere 
lejligheder - bl.a. i 1743 og 1810 - at få valgt en dansk kandidat som svensk 
tronfolger eller konge.4 

Til gengasld svingede forholdet mellem de to lande uberegneligt mellem 
krigs- og revancheplaner den ene dag og onske om national udsoning og 
kulturel kontakt den nasste.^Egteskabet mellem den danske prinsesse Sofie 
Magdalene og kronprins Gustav i 1766 var således et forsog på politisk 
afspsending, og for at vise sin gode vilje afskaffede Danmark ved den lejlighed 
en national mindedag, nemlig den 11. februar, dagen for stormen på 
Kobenhavn i 1659. Dette träsk vakte imidlertid betydelig modstand, isaer 
blandt kobenhavnerne som uanfasgtet vedblev at fejre dagen.5 Meget bedre 
gik det ikke da man indgik en defensiv alliance i 1794. Igen provede eliten at 
lancere tanker om broderskab og forsoning. Helsingorpraesten Andreas 
Wöldike omtalte Sverige som det "sasrdeles agtbare broderland" og 
opfordrede til at man glemte det "dumme nationalhad" og at Danmark, 
Norge og Sverige som "trillingeriger" ville "fra nu af og evig, evig elske 
hverandre".6 Men meget tyder på at der stadig herskede omend ikke 
nationalhad, så i hvert fald modvilje mod Sverige i brede kredse. Verbet 
"svenske" var så sent som i 1830'erne synonymt med "snyde" eller "stjaele", og 
det var en almindelig opfattelse at skandinavismen kun var for byboere og 
intellektuelle og aldrig ville slå folkelig rod. Til gengasld hadede svenskerne 
danskerne (hasvdede den russiske gesandt Nesselrode i 1844), og endnu o. 

3 Jörwall, "Grannen på obskyr visit", 92. I juli 1788 gennemrejste en dansk ingenierkaptajn 
L0nborg den rute, en dansk invasionshaer utvivlsomt skulle have fulgt hvis krigen samme år 
ikke var blevet begraenset til et indfald fra Norge. Georg Christensen, "Danskes rejser i Sverige", 
Samlaren: tidskrift får svensk litteraturhistoriskforskning, ny följd, bd. 3 (1922), 175-207, her s. 190. 
4 Jörwall, "Grannan på obskyr visit", 96-99. 
5 Harald Ilsoe, "Danskerne og deres faedreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700", i: 
Dansk identitetshistorie, I: Fsedreland og modersmål, ed. Ole Feldbask (Kjabenhavn 1991), 56. 
6 Citeret Michael Bregnsbo, "Praesterne og de fremmede", Siden Saxo 1990/4, 46. 
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1800 skal smålsendingene have betragtet danskerne som en slags varulve.7 

Man skal imidlertid vasre opmserksom på at lige så vel som fredsperioden 
efter 1720 altså ikke uproblematisk pegede frem mod den skandinaviske 
förbrödring i 1840'erne, så var der omvendt i konfliktperioden fra 1400-tallet 
til 1700-tallet en raekke eksempler på at der mellem krigene blev etableret 
fredelige personlige og kulturelle kontakter mellem de to folk.8 Kritik af 
kongernes meningslose krige, der blev påtvunget de skandinaviske folk, findes 
der talrige eksempler på, tidligst måske i Olaus Petris kronike fra o. 1540 
(men först trykt 1818). En tanke som også dukker op med mellemrum er 
hvor meget staerkere Norden ville vasre hvis Danmark-Norge og Sverige 
sluttede sig sammen i stedet for at slås. Den danske udenrigsminister A.P. 
Bernstorff skrev således i 1785 at når de to lande "slutter sig sammen ved en 
fredelig og förnuftig politik, kan de gensidig foroge hinandens velfaerd."9 

Men nok så bemasrkelsesvaerdig var måske praesten Henrik Gerners vers 
ved Christian Vs salving i 1671. Gerner havde under krigene 1657-60 vaeret 
involveret i den såkaldte Kronborg-sammensvaergelse, og da den blev 
optrevlet blev han domt til döden og kun reddet i sidste ojeblik ved udveksling 
med en dansk krigsfånge i svensk varetasgt. Alligevel kunne han i sin hyldest 
til kongen (der formede sig som vers fremsagt af lande der angiveligt tidligere 
havde vaeret del af det danske rige) lade Sverige udtale: 

Ret Aldrig skal nogen os skade 
Hvormeget de monne os hade; 
Naar vi vende Rygge 
Med trygge 
Til hin anden fast 
Uden Svig og Last 
Baade Skib og Mast 
Staar med anden brast 
Ingen skal os tvinge 
Beringe 
Fiende hver for Borde skal springe.10 

7 Michael Roberts, The Sivedish imperialexperience (Cambridge 1979), 68. 
8 Jeg har skitseret dette i "Patriotic perceptions: Denmark and Sweden, 1450-1850", i Nations, 
nationalism, andpatriotism in theEuropeanpast, ed. C. Björn, A. Grant og K. Stringer (Kobenhavn 
1994), 161-176. 
9 Depeche af 30. august 1785 til den danske gesandt i Stockholm, citeret i Jörwall (1997), 83. 
10 Dansk barokdigtning, ed. Erik Sonderholm (Kobenhavn 1969), II, 156-171. 
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Det dansk-svenske arvefjendskab har altså vaeret et noget mere 
kompliceret fasnomén end historiebogerne ssedvanligvis fremstiller det. I 
virkeligheden har det vseret genstand for långt mindre forskning end man 
skulle tro, og det skyldes at det fra begyndeisen var et problem for både 
dansk og svensk historiografi. Den akademiske historieskrivnings 
gennembrud sidst i 1800-tallet skete som bekendt i nationalstatslig regi. 
Det fik i denne sammenhaeng to vigtige konsekvenser. 

For det förste var det efter den skandinaviske förbrödring uheldigt at de 
opbyggelige historier om nationale triumfer så tit havde bradrefolket som 
ofre. Sverige kunne måske slippe af sted med blot at naevne krigene med 
Danmark som ubetydelige sideshows i stormagtstiden, men Danmark ville 
få svare problemer med at skabe en slagkraftig nationalpatriotisk fortselling 
uden at nsevne diverse soheltes bedrifter mod svenske flåder.11 

For det andet skrev historikerne ud fra den opfattelse at nationerne 
essentielt havde eksisteret siden tidernes morgen (primordialisme), og de 
var tilbojelige til at se også de middelalderlige konflikter som "dansk-svenske 
krige", selv om de i hvert fald fra Engelbrekt og frem til det stockholmske 
blodbad klart indeholdt et moment af borgerkrig. De antog også eksistensen 
af ret konstante nationalkarakterer og fjendebilleder. Nyere nationalis
meforskning afviste denne primordialisme og tenderede til at erklaere ikke 
blot nationalisme, men også national identitet for en ren 1800-tals 
konstruktion, eller i hvert fald noget der ikke kunne taenkes uden den franske 
og industrielie revolution som forudsaetninger. Men på det sidste er der 
indtruffet en tydelig reaktion mod dette synspunkt. Det betyder ikke at man 
er vendt tilbage til primordialismen og tror at man med udbytte kan skrive 
om for eksempel "danskhedsfolelsens vsekst" (undertiden på den danske 
historiker Vilhelm la Cours bog Fadrelandet fra 1913). Men i adskillige lande 
har forskningen i "identitetshistorie" peget på at man både i og for 1700-
tallet kan spore en "statspatriotisme" og en brug af "nationale" temaer, selv 
af konger og aristokratier der normalt betragtes som "over-" eller "a-
nationale".12 Det er indlysende at appeller til denne tidlige nationalfolelse 

11 Problemet kunne naturligvis löses. Da den danske forfatter Carit Etlar (pseudonym for Carl 
Brosbell, 1816-1900) i 1853, på en tid hvor Tyskland havde positioneret sig som Danmarks nye 
arvefjende, skrev sin roman Gengehevdingen om Svend Poulsen og hans guerillakrig mod de 
svenske tropper i Danmark 1658-59, lod han således skurkene vsere tyske lejesoldater som 
kaptajnerne Manheimer og Ziegler, der skasndede "den haederlige svenske nations navn", mens 
den asgte svenske kaptajn Kernbok (sic) var "så brav som nogen af os" og handlede "mod sine 
fjender sådan, som vi vil tove med at handle mod vore venner". 
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ikke indebar en anerkendelse af politisk, endsige da social lighed, og vi ved 
alt for lidt om hvordan appellerne blev modtaget, men de ville nasppe vasre 
blevet brugt hvis de ikke kunne formodes at få en vis virkning. 

Et i denne sammenhaeng relevant eksempel på "tilbagedatering" af na
tional identitet fmder man i den allerede flere gange citerede Dansk 
identitetshistorie, der udkom i fire bind i 1991-92. Vaerket blev konciperet ud 
fra den hypotese at Danmark var tidligt ude med den slags nationalisme, der 
ellers normalt ses som en reaktion på den franske revolution og 
Napoleonskrigene. Der opstod en "markant dansk identitet" i 1740'erne, ikke 
mindst i opgoret med den tyske dominans i administrationen, og med 
indforelsen af Indfodsretten i 1776 "nåede den nationale udvikling sin 
hidtidige kulmination", som vaerkets redaktör Ole Feldbask udtrykte det (I, 
in). 

Denne tese har udlost en omfattende debat, som jeg ikke her skal gå i 
detaljer med. Kort kan det siges at kritikken kom fra to hold, der ved förste 
ojekast kunne synes modsigende. En raskke anmeldere påpegede at hele 
pointen i loven om Indfodsretten var at give eneret på offentlige embeder til 
folk der var fodt i det danske monarki, som ud over kongeriget Danmark 
også rummede Norge, Slesvig og Holsten. Det var rigtigt at man derved 
udelukkede ansogere fra andre dele af Tyskland (som dog kunne få dispen-
sation hvis de investerede större summer i dansk landbrug eller industri), 
men om noget dansk monopol var der ikke tale, og hele hensigten var netop 
at ligestille danske, norske og holstenere i monarkiet. Samtidig blev det 
kritiseret at de dansk-tyske modsaetninger blev overbetonet i modstillingen 
af en "borgerligt-progressiv" danskhed og en "aristokratisk-reaktionaer" 
tyskhed, hvad der vanskeligt lod sig forene med den politiske opdeling 
omkring de sam tidige landboreformer, hvor flere forende fortalere var tyskere, 
mens et aerkedansk parti afjyske godsejere provede at forhindre dem. Andre 
nationale modsaetninger, som mellem dansk og norsk inden for monarkiet, 
eller mellem dansk og svensk, blev stort set ikke behandlet. 

Den anden type kritik kom bemasrkelsesvaerdigt nok fra én af bidragyd-
erne til vaerket. Mens redaktionen som nasvnt havde besluttet at lade 1700-
tallet vaere udgangspunktet "ud fra en antagelse om, at national identitet 
först på det tidspunkt bliver et anliggende for samfundsgrupper uden for 
magthavernes kreds" (1,18), påviste historikeren Harald Ilsoe i et foredrag, 
der senere blev optaget i vaerket, at forestillinger om og identificering med 

12 Adrian Hastings, The construction of nationhood (Cambridge 1997); Linda Colley, Britons: 
Theforging of a British identity, ijoy—i8jy (London 1992). 
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"faedernelandet" kunne spores lgengere tilbage - til 1640'erne, 1620'erne, måske 
endda 1570'erne. Debatten om brugen af indfodte eller fremmede i landets 
tjeneste viste sig at vaere långt seldre end 1740'erne; men dertil kom naturligvis 
at store dele af den patriotiske litteratur blev til i förbindelse med eller som 
reaktion på de dansk-svenske krige.13 

Lsengere går Ilsoe ikke tilbage, og det er der heller ingen grund til at jeg 
gor i denne sammenhaeng hvor fokus er på 1700-tallet. Lad det derfor blot 
vaere understreget at de grundlasggende gensidige forestillinger om "dansk" 
og "svensk" identitet blev etableret ved hjaelp af systematisk officiel propa
ganda fra 1400-tallet og fremefter. Disse fjendebilleder blev efter bedste evne 
spredt i de to befolkninger, og de fik et långt efterliv. Propagandaen skabte 
nationalhad, som så fik yderligere nasring fra de gentagne krige - som så 
igen gav nyt stof til propagandaen. 

Generelt synes i de tidlige faser det svenske fjendebillede af danskerne at 
have stået stserkere end danskernes af svenskerne, måske fordi krigene mest 
foregik i Sverige. Der blev skabt et rimelig konsistent billede af danskerne 
som upålidelige, trolose og grusomme. "Svenska män / vakten eder än / för 
de danskas natur / de är grymma som djur", hedder det i Gotlandsvisen (c. 
1450), der også sammenligner danskerne med skorpioner. Og springer vi 
frem til begyndeisen af 1700-tallet, sidder legationspraesten Sven Agrell i 
Konstantinopel og horer om slaget ved Helsingborg 1710, hvor "våra, genom 
Guds nåd, haft en fullkommelig seger över sin otrogna og menediska granne". 
Da han senere hörte den danske version af hvad der var sket, var han derfor 
knap nok overrasket over at den var fuldstaendig forskellig: "Detta är nu de 
danskas, och utan tvivel, efter deras medfödda art, prål- och lögnaktige 
berättelse."14 

I det store og hele var det danske fjendebillede det samme, blot at det 
naturligvis her var danskerne der var "oprigtige", dvs. trofaste, asrlige og 
ordholdende, mens svensken var som en falsk og giftig slange og optrådte 
"forsigtigt", dvs. beregnende og bedragerisk. Den danske sejr ved Nyborg i 
november 1659 blev omtalt på denne måde: 

13 Ilsoe (1991), 27-88. 
14 Ase Karlsson, "Främling eller vän? Svenskar i Turkiet på 1700-talet", i: Främlingar - ett 
historiskt perspektiv, ed. Anders Florén & Asa Karlsson (Uppsala 1998), 79. Det sätter tingene i 
perspektiv at Agrells omtale af tyrkerne var afbalanceret og uden fjendtlighed. 
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Landet, som Svensken har taget forsigtig -

Ja det maa siges - med Bedrageri 

Haver de Danske nu vundet oprigtig, 
Og det kan siges med Mandighed fri.15 

Nu er det måske ikke saerlig overraskende at officiel propaganda, specielt i 
krigstid, tilskriver modparten alle slette og sine egne alle gode egenskaber. 
Mere interessant er det at billedet snart blev mere asymmetrisk derved at 
svenskerne tidligt indrammede danskerne en betydelig snuhed, så at de alt 
for tit vandt det tilbage i forhandlinger, som de ved deres fejhed og uduelighed 
havde tabt på slagmarken. Versioner af dette billede kan blandt andet findes 
i Johannes Magnus'latinske Sverigeshistorie (1554) og hos Axel Oxenstierna, 
og så sent som i 1911 dukkede det op i en heftig debat om dansk og svensk 
nationalkarakter udlost af Gustav Sundbärgs Det svenska folklynnet, hvor 
det bl. a. hed at danskerne gennem historien havde vist "en åbenbar ulyst til 
loyalt at opfylde påtagne forpligtelser". Sundbärgs landsmand, forfatteren 
Carl Laurin, kunne berette at det var en almindelig talemåde i Sverige at 
"giver man sig af med danske, bliver man altid narret" ("er det ikke ganske 
beskedent sagt af os?", tilfojede han), og at en svensker typisk så på en dansker 
som "en officer på en snu grosserer".16 

Men lad os vende tilbage til 1700-tallet. På dette tidspunkt var "våre 
Arffiender de Dansche" (således et kancellidokument fra 1568) veletableret i 
svensk bevidsthed, omend de naturligvis måtte konkurrere om bevågenhed 
med "vår gamble Arffiende Ryssen" (Gustav II Adolf i 1615). For danskerne 
var svenskerne derimod endnu hovedfjenden, som man betragtede med 
udprseget mistillid, ikke mindst fordi de svenske versioner af Nordens historie 
forekom så åbenlyst urimelige. 

Da danskeren Matthias Paulsen kom til Stockholm i 1699 som hovmester 
for en dansk adelsmand der deltog i Karl XIIs kröning, blev han chokeret 
over den aktive indsats man her gjorde for at bevare mindet om det 
stockholmske blodbad: 

Det er ej at beskrive, hvad Had de Svenske indprente deres B0rn mod de Danske og 
conserverer endnu det Kammer og det Vindue paa stor Torvet hvor udi Kong Christian 
2en stod og saa paa at saa mange Mennesker og umyndige uskyldige bleve aflivede. I 

15 Ils0e (1991), 64. 
16 Rasmussen (1994), 152,155. Disse ideer lever stadig. I förbindelse med den nye 0resundsbro 
er det gentagne gange blevet nsevnt at en heldig integration må baseres på en förening af svensk 
organisation og dansk handelstalent. 11999 beklagede en notits i Sydsvenska Dagbladet at den 
stigende danske eksport af svinekod tog markedsandele fra den skånske produktion: "God 

svensk kvalitet och djurhållning räcker inte mot rödvit smartness" (19.3.). 
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samme Stue er hans Portrait med en Relation neden til om hans grumme Tyrannie, og 
om helligdagene gaaer gemeen Mand, ved got veirligt med deres Bom paa Kammeret 
da de forklare de unge omstasndelig, hvorledes tilgik, hvilken Historie de vanligen 
continuere, i deres Almannakker, paa det den stsedse skal vasre i frisk minde, og de 
gemeene ved slig Impression kand fatte desto större had.17 

Dertil kom at der i alle bedre folks hjem fandtes et portrast af kongen ("i fuld 
storrelse, mestendeels til hest") og derunder uvaegerligt en fremstilling af 
"en Bataille, hvor de blaae idelig hugger de rode i Ryggen." Og på 
Drottningholm var der dels meget dansk krigsbytte udstillet, dels var den 
store sal fyldt med malerier "om alle de Victorier, de Svenske praetenderer 
baade til Lands og Vands at have emporteret over de Danske, hvoraf endeel 
er malede, med [mod] de Svenskes bedre Vidende..."18 

Mellem krigene var tonen ofte helt anderledes venlig. Det skyldtes blandt 
andet at flere fredsslutninger indeholdt bestemmelser om at man i fredstid 
skulle undgå nedssettende og diffamerende bemasrkninger om modparten 
(en dansk prsest blev i 1595 faktisk demt i en sådan sag).19 Men dette er ikke hele 
förklaringen. Der eksisterede som nasvnt en latent "protoskandinavisme", 
som igen og igen fik folk til at interessere sig for nabolandet, så snart krigen 
var h0rt op og man dermed ikke lasngere kunne mistaenkes for maskepi med 
fjenden. 

11720 skrev Jacob Bircherod, en ung embedsmand der var med den danske 
fredsdelegation i Stockholm, en ganske vist stasrkt kritisk, men samtidig munter 
og afslappet dagbog fra sin rejse gennem Sverige. Han noterede at både 
danske og svenske betragtede modparten som falsk og upålidelig (hvis et 
barn faldt gennem isen, sagde svenskerne at "isen er dansk", påstod Bircherod). 
Men, tilf0jede han, selv havde han endnu ikke modt en uaerlig svensker!20 

De naeste årtier blev en fredsperiode mellem Danmark og Sverige, men 
det forte ikke til meget tsettere kontakt. Den senere danske litteratur
historieskrivning, prseget af nationalisme og skandinavisme, skulle ligefrem 
beklage at Danmark ikke havde knyttet kulturelle förbindelser til Sverige 

17 Citeret Georg Christensen (1922), 182. Hele Paulsens beretning er udgivet af Christensen i 
Karolinska Förbundets Årsbok (1923), 215-233. 
18 Det samme overgik naturligvis svenskere i Danmark. Teologen Sven Bredberg blev venligt 
modtaget i Kabenhavn i 1708, men han blev noget pikeret da han i Universitetsbiblioteket i 
Kjabenhavn så nogle illustrationer af diverse dansk-svenske slag hvor "de swenska handlingar 
woro mächta förringade". Se Harald Ils0e, "Laerde förbindelser mellem Danmark og Sverige 
ca. 1660-1720", i Beger, biblioteker, mennesker: et nordisk festskrift tilegnet Torben Nielsen (K0benhavn 
1988), 564. 
19 Jon Jensen Kolding, se Rasmussen (1994), 167. 
20 Jacob Bircherods Rejse til Stockholm 1720, ed. Georg Christensen (Kobenhavn 1924), 59, 93. 
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(og England), som kunne have modvirket den tyske og franske indflydelse.21 

Kontakterne var overvejende dynastiske. 11743 pravede Christian VI således 
at blive svensk tronfolger, og fik det skudsmål af bonderne på rigsdagen at 
han var "den, der med os svenske er nsermest förbunden gennem religionens 
renhed, lovens overensstemmelse, ssedernes lighed og selve sprogets enhed".22 

Men valgt blev han ikke, og som nasvnt ovenfor forte heller ikke Sofia 
Magdalenas bryllup med den senere Gustav III til nogen varig afspzending 
- tvsertimod. Gustav IIIs tiltrasden 1772 udloste nervöse mobiliseringer, for 
diplomati hindrede et krigsudbrud. 11773 får Danmark en aftale med Rusland 
som fjerner "den gottorpske trassel" og spraenger den indkredsning, man 
frygtede med gottorpere på den svenske trone. Til gengseld ser svenskerne 
aftalen som et nyt eksempel på de dansk-russiske forsog på at indkredse 
dem. 

Som nsevnt i begyndeisen blev 1780'erne en kritisk periode i det dansk
svenske forhold. Krisen kulminerede i den kortvarige krig i 1788, hvor 
Danmark uenthusiastisk opfyldte sin aftale med Rusland om gensidig bistand. 
Krigen blev senere bedömt som en "operettekrig" og findes knap omtalt i 
nyere danmarkshistorier, og mens det er velkendt hvordan Gustav udnyttede 
krigen og det latente danskerhad til at forbedre sin personlige popularitet 
efter fiaskoen i Finland, er det mindre kendt (også i Danmark) at Frederik 
VI brugte den til at befseste sit ry for patriotisk tapperhed. Kobenhavn blev 
smykket med elaborerede dekorationer der takkede for freden og betonede 
det ubrydelige sammenhold mellem Danmark og Norge. Den "milde 
overfortolkning af begivenhederne" som danskerne med Karin Krygers ord 
anlagde, gik ud på "at Danmark havde sejret, og at kronprinsen ved sin 
resolutte handlekraft havde sparket Sverige på pläds og sikret freden".23 

I samme årti kom det til et opgor på kulturfronten, som involverede på 
den ene side Danmarks kongesang (og alternative nationalsang) "Kong 
Christian stod ved hojen mast", på den anden side den svenske nationalopera 
Gustaf Wasa, og derigennem to af tidens störste digtere, Johannes Ewald og 
Johan Henrik Kellgren. Historien demonstrerer instruktivt hvordan man i 
Danmark på denne tid vekslede mellem fjendskab og onske om forsoning.24 

I sommeren 1779 skrev Johannes Ewald teksten til syngespillet "Fiskerne". 

21 N.M. Pedersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie, V:1 (2.utgKabenhavn 1870), 86—88. 
22 Citeret Lars Lindeberg, Arvefjenden (Kebenhavn 1985), 256. 
23 Lönnroth (1986), 191; Karin Kryger, "Dansk identitet i nyklassicistisk kunst. Nationale tendenser 

og nationalt sserpraeg 1750-1800", i: Dansk identitetshistorie, I (1991), 356-364, citatet s. 357. 

151 



Heri forekommer "Kong Christian" som en romance, hvor den unge fisker 
Knud lovsynger livet på soen. De tre förste strofer handier om de dansk
norske sohelte Christian IV, Niels Juel og Tordenskjold og deres bedrifter 
mod svenske flåder, den fjerde besynger mere generelt soen som "de danskes 
vej til ros og magt". Udlaegningen i förste strofe af slaget ved Kolberger 
Heide i 1644 som en dansk sejr er mildt sagt tvivlsom, men sådan blev det 
traditionelt betragtet på grund af kong Christians heltemodige optraeden 
efter at han havde fået sit ene oje skudt ud, og Ewald har naeppe opfattet 
teksten som saerlig kontroversiel eller for den sags skyld specielt anti-svensk.25 

I 1779 var alt roligt mellem Danmark og Sverige, og Ewalds tekst er da 
snarest inspireret af den almindelige bolge af helstatspatriotisme efter 
Indfodsrettens indforelse, blandt andet udtrykt i Ove Mallings Store oggode 
Handlinger udfort af Danske, Norske ogHolstenere ixjli) ~ bemserk den dansk
norske ligevaegt hos Ewald mellem de ikke-kongelige sohelte. Som sagt kunne 
det vasre vanskeligt at digte patriotisk i Danmark uden at naevne svenskere. 

Men uanset Ewalds intentioner var der andre som så det politiske 
spraengstof i teksten. Da Fiskerne havde premiere på Det kongelige Teaters 
scene den 31. januar 1780, var de förste tre strofer udeladt - også i det 
ledsagende teksthaefte — og det vedblev de med at vasre frem til stykkets 
sidste opforelse i 1814, mens den fjerde strofe blev foredraget i form af en 
cavatine skrevet af komponisten Johann Hartman. Som påvist af Niels Martin 
Jensen havde dette ikke, som först antaget, asstetiske, men derimod politiske 
årsager. Det afsloredes da der i 1786 udkom en tysk oversaettelse af Fiskerne, 
hvori de tre famöse strofer var medtaget. En anmelder fandt dette fuldt 
berettiget og tilfojede: "Vi ville ogsaa onske den optaget paa Skuepladsen, 
thi, efter Gustav Vasa, er hiin Delicatesse fuldkommen utidig". Med andre 

24 Det folgende bygger på de to grundige unders0gelser af Niels Martin Jensen, "Et sanghistorisk 
problem. Gammelt og nyt om Kong Christian stod ved hojen Mast", Fund og forskning i Det 
kongelige Biblioteks samlinger 12 (1965), 67-84 ogTorben Krogh, "Kong Christian stod ved hojen 
Mast", i samme, Musik og Teater (Kobenhavn 1955), 111-123. 
25 Uffe 0stergaard fremsatte i 1991 den påstand at der i kongesangens förste strofe ("Kong Christian 
stod ved hojen mast / i rog og damp. / Hans vserge hamrede saa fast / at gotens hjelm og hjerne 
brast", osv.) oprindelig havde stået "svenskens" i stedet for "gotens", men at teksten i 1830'erne var 

blevet asndret under hensyn til de skandinavistiske stromninger; se "Hvorfor hader vi svenskerne? 
Danmarkshistorierne mellem svensk og tysk", i ANationella identiteter i Norden - ettfullbordat projekt?, 
ed. Anders Linde-Laursen 8c Jan Olof Nilsson (Stockhom 1991 = Nord 1991:26), 146 note 32. 
Påstanden accepteres af Anders Linde-Laursen, Det nationales natur: studier i dansk-svenske 
relationer (Lund 1995), 214 note 57. 0stergaard anforer intet belseg for påstanden. Ewalds tekst er 
akribisk udgivet, og hverken i udkast, renskrift eller forstetryk forekommer afvigelsen, se hans 
Samlede Skrifter, III (Kobenhavn 1916), 187-188 og VI (Kobenhavn 1924), 161-162, 246-247. 
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ord: efter Kellgrens og Naumanns Gesamtkunstwerk, der ved premieren i 
januar 1786 havde udlost tumultariske begejstringsscener hver gang danskerne 
fik stryg på scenen, beh0vede danskerne virkelig ikke laengere vasre så 
fintfolende. 

Det var de også kun delvis. De tre f0rste strofer blev ikke kun trykt på 
tysk, men også på dansk i flere skillingstryk og sangboger, heriblandt i P.D. 
Basts Sange til Tidsfördriv for Danske og Norske Krigere fra 1794 — det år hvor 
Danmark og Sverige indgik en defensivalliance. Det affodte en reaktion fra 
den radikale digter Peter Andreas Heiberg. En af hans sange var blevet fjernet 
fra bogen under henvisning til politiske betaenkeligheder, men hvordan kunne 
man så optage "Kong Christian", spurgte Heiberg, en sang der indeholdt 
"stodende Udtrykke mod en allieret Naboemagt"? En anmeldelse hseftede 
sig ved at samlingen indeholdt sange "som det ikke vilde vasre artigt at synge, 
naar der var Svenske med i Selskabet." Resultatet blev at Bast udelod sangen 
fra andenudgaven. Og fra Det kgl. Teater var den som sagt stadig bandlyst, 
selv om melodien blev spillet og fik et långt efterliv da den blev optaget i 
ouverturen og slutningskoret i Kuhlaus og Johan Ludvig Heibergs nationale 
syngestykke Elverhoj i 1828.26 

I 1790'erne blev i den franske revolutions kolvand den politiske frihed 
indskraenket i både Danmark og Sverige, dog sådan at politisk forfulgte i 
det ene land tit blev bevilget asyl i det andet. Baron Carl Frederik 
Gyllembourg-Ehrensvärd var én af dem der blev landsforvist for 
meddelagtighed i kongemordet 1792 og derefter S0gte til Danmark, hvor 
han boede hos P.A. Heiberg, hvis kone han i övrigt giftede sig med efter at 
Heiberg selv var blevet landsforvist (til Paris) i 1799. Heiberg var ikke vejen 
omkring Sverige, men det var til gengasld en anden radikal digter, Malthe 
Conrad Bruun, der tilbragte et års tid, dels på Ven, dels i Stockholm, for han 
efter uforsigtigt at vaere vendt tilbage til Danmark måtte folge efter Heiberg 
til Paris.27 

Napoleonskrigene skulle inddrage Danmark-Norge og Sverige i 
yderligere en kort krig i Norge 1808-09, °g 1 en mindre trasfning i 1813. 
Begge blev glemt endnu hurtigere end krigen i 1788. Alligevel markerede 
netop årene 1809-13 övergången fra 1700-tallets ganske vist afdaempede 
politiske konflikter til 1800-tallets skandinaviske kulturunion. 

26 Niels Martin Jensen (1965), 70-71. Gustaf Wasa blev oversat til dansk i 1796. 
27 Bruun, der i Paris skulle blive en berömt geograf og litteraturkritiker under navnet Malte-
Brun, laerte sig under opholdet i Sverige så godt svensk at han blev rost for sine digte på dette 
sprog (ligesom han kom til at skrive fransk som en indfodt); derimod talte han både svensk og 
fransk med kraftig jysk accent. 
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Frederik VI af Danmark håbede ved flere lejligheder at blive accepteret 
som svensk konge eller tronfolger. Under krigen i Norge 1809 overvejede 
han en invasion af Skåne, og han sendte balloner over Sundet med et 
temmelig talentlost propagandaskrift (forfattet af Gyllembourg-Ehrensvärd). 
Efter at Carl 13. var blevet konge, og til trods for at 1809-forfatningen lå 
temmelig långt fra den danske enevaslde, forsogte Frederik så at blive valgt 
til tronfolger. Da Christian August (Carl August) blev foretrukket, erklserede 
Frederik svenskerne for en nation af oprorere, noget der naturligvis ikke 
forbedrede hans chancer da Carl Augusts pludselige dod i maj 1810 skabte 
en ny åben situation. Ikke desto mindre kastede Frederik sig ud i kampen 
med brug af et våben som vi ovenfor så ham benytte sig af i 1786: spioner. 

Denne gang var det dog ikke officerer eller ingeni0rer, men forfattere og 
laerde der under daekke af kongelig stötte til videnskabelige studier blev sendt 
af sted for at "bearbejde stemningen og rapportere hjem om forholdene". 
Det drejede sig om folk som historikeren Christian Molbech, litteraten 
Rasmus Nyerup og den senere så beromte sprogvidenskabsmand Rasmus 
Rask (der dog var meget ung og muligvis ikke helt har forstået hvad opgaven 
gik ud på). Nogen udprzeget succés fik de dog ikke. De blandede sig i in-
terne litteraere debatter og fik det skudsmål at "deras umgängessätt har rätt 
mycket af den danska plattheten". Det gik så vidt at den svenske statsminister 
Lars v. Engeström bad Tegnér om at tage til genmaele mod Molbech og 
straffe "en utlännings djerfhet, hvilken skildrat lika okunnigt som ointressant 
Nordens litteratur, Nordens berg och Nordens folk, för hvilket intet danskt 
hjerta klappar."28 

Ikke desto mindre var Molbechs Breve fra Sverige iAaret 1812, der udkom 
i tre bind mellem 1814 og 1817, et gennembrud for dansk kendskab til svensk 
litteratur og kultur (skönt det må medgives at danske boger om Sverige 
indtil 1840'erne sikkert med rette antager at laeserne ved meget lidt om Sverige 
og ikke kender de mest almindelige svenske ord). Molbech etablerede mange 
kontakter, og hans breweksling med svenske forfattere og videnskabsmaend, 
som blev udgivet, er af betydelig interesse. Som Georg Christensen bemaerker, 
er Molbech den förste der registrerer folkepsykologiske forskelle mellem de 
enkelte landskabets befolkning. I övrigt vurderer han også - her i modsaetning 
til Jacob Bircherod der i 1720 fandt at de svenske var mere frie i deres omgång 
og brugte faerre komplimenter end danskerne - at svenskerne var mere 
ceremonielle, stive og afmålte og brugte for mange komplimenter!29 Men 

28 Christensen (1922), 190-191. 
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hermed har vi forladt de egentlige fjendebilleder og er övre i de mere uskyldige 
stereotype modbilleder, der dog også har vist sig ganske levedygtige. 

29 Christensen (1922), 194-195. 
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