


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 £ 

114 



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. 
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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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