


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. 
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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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