


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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