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1. Inledning 

Under drygt hundra år innehade Sverige en såväl geografisk som politisk stormaktsställning i 

Europa. På några få år förändrades denna situation. Stora territoriella områden förlorades 

samtidigt som den militära positionen blev omöjlig att vidmakthålla på grund av urholkade 

finanser. I och med Karl XII:s död upphörde enväldet och i samband med de därpå följande 

fredssluten 1719–1721 tog även Sveriges stormaktstid slut.  

Efter enväldets fall och landets försvagade tillstånd ställdes den nya regimen inför uppgiften 

att såväl beskriva den nya tiden och förklara varför den uppstått, som att tillhandahålla 

lösningar på den uppkomna situationen och därigenom ingjuta framtidstro.1 Det gav upphov 

till motsatta uppfattningar om hur Sveriges position skulle förbättras, om det skulle ske 

genom att fortsätta den tidigare framgångsrika krigspolitiken eller genom att övergå till 

fredliga näringar. Ett försök att återupprätta delar av stormakten genom att gå i krig mot 

Ryssland 1742 misslyckades och förstärkte snarare Sveriges nya ställning som småstat. I 

samband med att det förflutna därmed kom att ifrågasättas uppstod en diskussion om den rätta 

vägen framåt vilken medförde en polarisering i åsikter, där det nya moderna framhölls som 

motsats till det vedertagna och upplevt gammalmodiga. Runt de förstnämnda idéerna 

samlades inte minst merkantilisterna under Hattpartiets styrelse. Samtidigt var Hattarna de 

som starkast förordade en revanschistisk krigspolitik. Dessa till synes motsägelsefulla tankar 

om nationalekonomisk förnyelse respektive kvarhållande vid tidigare krigspolitik förenades i 

ett övergripande syfte, att återupprätta den svenska stormakten. 

Identiteten, vare sig det rör sig om individens egna eller gruppens gemensamma, är central för 

att tolka verkligheten. Det är i spänningsfälten mellan den befintliga stormaktsidentiteten och 

den nyuppkomna småstatsrealiteten, mellan det förflutna och det samtida, mellan krigsmakten 

och näringsutövningen, som den inhemska bilden av Sverige prövas och frågorna om vem 

man är och var man hör hemma måste ställas på nytt. En central plats där dessa frågor 

besvarades var Vetenskapsakademien som på kort tid lyckades skapa sig en inflytelserik 

position. Redan två år efter dess bildande blev den en kunglig akademi, vilket genast höjde 

dess status. Vetenskapsakademien intog alltmer rollen som sakkunniginstitut för statsmakten 

och mottog regelbundet hänvändelser och remisser från ständerna och de kungliga 

                                                           
1 Joachim Östlund, Lyckolandet - Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins 

genombrott, (diss.) Lund 2007, s. 203–204. 
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kollegierna, något som av naturliga skäl ökade under riksdagarna. Inom akademien 

begränsade sig inte diskussionen till den praktiska vetenskapen, utan den kom även att bli en 

betydande arena för diskussionerna om Sveriges framtida utveckling. Denna typ av politisk 

argumentation förekom inte minst i Akademiens presidietal. Dessa inlägg kan därför säga 

något om hur den svenska självbilden uppfattades och hanterades under en tid då den utsattes 

för påfrestning. Hur formades argumentationen i ett skede av begynnande omvandling där 

tidigare synsätt och föreställningar måste omvärderas? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera den svenska självbilden under frihetstiden, såsom den 

kommer till uttryck i och återspeglas av Vetenskapsakademiens presidietal. Presidietalen var 

en viktig kanal i spridningen av bland annat ekonomiskt politiska inlägg i den samtida 

debatten. De ingick också som delar i en diskussion som med centrum i riksdagen pågick i det 

politiska livet.  

När Sveriges ställning försvagas territoriellt genom förlorade landområden, internationellt 

med minskat europeiskt inflytande samt finansiellt på grund av krigens kostnader, uppstår en 

ny situation som landet måste förhålla sig till. Förändringen förstärks i och med nederlaget i 

kriget mot Ryssland 1743, något som får bilden av en framgångsrik historia att förvandlas till 

konkreta misslyckande på flera plan. Den inhemska bilden av Sverige ställs därmed inför en 

förändrad verklighet som ska förklaras. När de vanliga referensramarna inte längre kan hjälpa 

till för orienteringen i tillvaron, när det uppstår en spänning mellan de erfarenheter som det 

förflutna kan ge och upplevelsen av nuet, kan den gemensamma övertygelsen inom en grupp 

förloras och en kris uppstå. En sådan kris gör att gamla myter antingen behöver uppdateras 

eller nya skapas.2  Vare sig en talare vill bekräfta gamla sanningar eller få publiken att 

acceptera nya värderingar måste argumenten hämtas ur redan allmänt accepterade 

trosföreställningar och ”försanthållanden”.3   

Analysen av Vetenskapsakademiens presidietal skall försöka ge svar på vilka föreställningar 

som uppfattades som sanna i Sverige samt på vilka sätt de försökte antingen bevara eller 

ersätta dessa föreställningar. Dessutom ska undersökas om någon förändring sker under den 

studerade tidsperioden. 

                                                           
2 Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och identitet, Stockholm 1996, s. 66. 
3 Michael C. McGee, “In search of ‘the people’: a rhetorical alternative”, Quarterly Journal of Speech, vol. 61, 
1975:3 s. 241. 
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2. Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Betydelsen av identitet 

Identitet är en oskiljaktig del av den mänskliga existensen och ett viktigt hjälpmedel för 

individen att tolka såväl sin omvärld som sig själv. 4 Identiteten bidrar till psykologisk 

trygghet varför individen alltid strävar efter att aktivt upprätthålla, skydda och stödja sin 

identitet, eller, om den hotar att falla samman, att akut söka efter en ny. 5 Identiteten utgör en 

grund för de beslut individen fattar samtidigt som den bidrar med motivation till att agera i 

enlighet med dessa.6   

Identiteter kan också delas. En delad identitet uppstår då individer definierar sig själva genom 

grupptillhörighet. En grupp bildas genom att en samling individer delar ett mål och en strävan 

att uppnå målet vilket ger förutsättningar för ett samfällt agerande.7 En stark drivkraft är även 

en önskan att vara en del av något gemensamt, en grupp eller ”ett folk”. För sin egen 

självbilds skull associerar sig den enskilde individen inte bara med grupper med gott 

anseende, den egna gruppen värderas också högre än andra grupper.8  

En grupp är i sig inget reellt objekt utan en föreställning hos dess medlemmar. Den är ett 

retoriskt konstruerat kollektiv som samlats i en vision och för vilken ett antal individer är 

beredda att ge upp sin individualitet för att uppnå. Genom att visa upp en attraktiv vision kan 

ett kollektiv på så sätt skapas.9   

Den politiska myten 

Kärnan i kollektiviseringsprocessen är den politiska myten. Den ger mening åt egna 

ideologiska åtaganden och är källan för argumenten. Den är därför också föremålet för 

motståndarnas angrepp. Den politiska myten kan bidra till enighet och kollektiv identitet 

genom att den förklarar verkligheten eller, om så behövs, omtolkar en obekväm verklighet. I 

sistnämnda fall behöver inte problemen hanteras. Istället för att lösa dessa kan de undvikas 

                                                           
4 William Bloom, Personal identity, national identity and international relations, Cambridge 1990, s. 50–51. 
5 Ibid. s. 50–51 resp. s. 149. 
6 Ross Pool, Nation and identity, London New York 1999, s. 61. 
7 Ibid. s. 53. 
8 Christopher L Aberson, Michael Healy, Victoria Romero, “Ingroup Bias and Self-Esteem: A Meta-Analysis”, 
Personality and Social Psychology Review vol 4, 2002:2, s. 157. 
9 McGee, 1975, s. 239—242. 
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genom att verkligheten omtolkas, något som låter individen pånyttfödas i en ny värld där 

problemen inte längre existerar.10 

Nationell identitet 

En typ av delad grupptillhörighet utgörs av nationen. En klassisk definition av nationen 

beskriver den som en föreställd politisk gemenskap. I den nationella föreställningen kommer 

de flesta av dess medlemmar aldrig att känna, träffa eller höras tala om varandra annat än i 

bilden av att de delar sin gemenskap.11 Nationsidentitetens är en konstruerad självbild som 

cirkuleras i gruppen och som försöker svara på de grundläggande frågorna om vilka vi är och 

var vi hör hemma.12  

En nationell identitet skapas och sprids till stor del av inflytelserika företrädare, vilka inte 

enbart utgörs av de i statsledande funktioner utan även av andra framträdande 

opinionsbildare. Om invånarna gör en stark psykologisk identifikation med nationen, är det 

lättare att i samband med en kris, mobilisera dessa mot ett politiskt mål.13 Ur ett politiskt 

maktperspektiv är det därför eftersträvansvärt att kunna frammana en gemensam identitet och 

att ha ett avgörande inflytande på den kollektiva identitetens symboler.14 Uttalanden med 

detta syfte påverkas därför av politiska strategier för vad som ska minnas respektive glömmas 

i den ständigt pågående nationella diskursen.15 

En nationell identitet förutsätter dessutom att det finns andra nationer och kan aldrig omfatta 

hela världen.16 Den nationella identiteten definieras dels inkluderande genom att skapa en 

gräns runt vad som är ”vi”, dels exkluderande genom att framhäva vad som särskiljer ”oss” 

från ”dem”.17 För att skapa gränser mellan ”oss” och ”dem” kan den nationella 

identifikationen antingen utgå ifrån ett territoriellt område eller en etnisk (kulturell) 

gemenskap. Den förstnämnda gemenskapen omfattar helt enkelt de som bor inom landets 

                                                           
10 Ibid. not 41 s. 244. 
11 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen, Göteborg 1992, s. 21. 
12 Ibid. s. 139. 
13 John Hutcheson et al, “U.S. National Identity, Political Elites, and a Patriotic Press Following September 11”, 
Political Communication, 2004:21, s. 29. 
14 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Nora 1993, s. 51 
15 M. Lane Bruner, ”Rhetorical theory and critique of national identity construction”, National identities vol. 7, 
2005:3, s. 319. 
16 Hylland Eriksen 1993, s. 139, respektive Anderson 1992, s.21. 
17 Hutcheson et al., 2004, s. 29. 
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gränser. Den sistnämnda utgår däremot ifrån mer komplexa skapelser som en gemensam 

historia, en gemensam ursprungsmyt18 eller ett språk och andra symboler.19 

Utöver den nationella identiteten har det även pekats på en möjlig internationell identitet som 

istället för att betona vad som skiljer ”oss” från ”dem” försöker bestämma vilken position ”vi” 

har i förhållande till ”de andra” i världen. Detta görs bland annat genom att visa på likheter 

snarare än skillnader och att föra fram ”de andra” som föredömliga exempel. I denna typ av 

identitetsskapande betonas landets förhållande med och till andra länder och inte mot dessa.20  

Identitetskriser 

Eftersom en grupp motsvaras och består av de myter individerna i densamma accepterar 

uppstår en kris när den gemensamma övertygelsen förloras. En sådan kris gör att gamla myter 

antingen behöver uppdateras eller nya skapas.21  När en ny myt av dessa skäl skapas möts den 

av motstånd dels från den ”objektiva” verklighet den söker omdefiniera och förklara, dels från 

andra konkurrerande myter.22 Skapandet av en ”ny” myt innehåller inte sällan dialektiska 

inslag som ofta resulterar i en syntes av gamla och nya föreställningar.23 Valet står mellan att 

antingen acceptera förklaringar av verkligheten hämtade ur gemensamma erfarenheter från 

historien, eller att ge efter för intryck grundade i upplevelsen av de egna livsbetingelserna.24   

I det tidigt moderna Europa var de föreställda gemenskaperna mindre och begränsades 

vanligtvis till gruppen i det direkta närområdet.25 Vilka faktorer som var viktiga för att hålla 

samman ett rike har debatterats.26  Forskning om modern tid har särskilt pekat på hur det 

förflutna använts för att skapa en känsla av kollektiv identitet hos ett samhälles medlemmar. 

Under tidigmodern tid användes emellertid historieskrivningen framförallt för att legitimera 

den sittande regenten. Det var också lojaliteten mot denne som utgjorde den sammanhållande 

kraften i ett rike. Befolkningen delade med andra ord inte en kollektiv identitet, något som 

kräver en känslomässig identifikation. Det räckte med att de lojalt fogade sig under regenten 

                                                           
18 Hylland Eriksen 1996, s. 66–67. 
19 Poole, 1999, s. 68. 
20 Kevin Coe & Rico Neumann, “International Identity in Theory and Practice: The Case of the Modern American 

Presidency”, Communication Monographs vol 78, 2011:2, s. 141–142. 
21 Hylland Eriksen 1996, s. 66. 
22 McGee 1975, s. 245—246. 
23 George N. Dionisopoulos &Steven R Goldzwig, “‘The meaning of Vietnam’ Political rhetoric as revisionist 
cultural history”, Quarterly Journal of Speech, 1992:78, s. 62. 
24 Ibid. s. 246–247. 
25 Poole, 1999, s. 68. 
26 Ågren, Henrik, ”Erik den helige – landsfader eller beläte?”, Lund 2012, s.25. 
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som undersåtar, ett förhållande som enbart vilar på oviljan att bryta ett avtal.27 För att 

ytterligare förstärka sammanhållningen kunde gemensamma intressen och ideal framhållas. 

Även om det inte handlade om att skapa en kollektiv identitet, åstadkom det ändå en 

gemenskap starkare än den grundad på enbart lojalitet.28  

Doxa och topik 

Varje tal är en handling som får sin betydelse i och genom den tid och det samhälle inom 

vilket det utförs.29  En talare måste alltid legitimera sina åsikter med hjälp av de för stunden 

accepterade sociala och politiska principerna. Dessa principer avgör vad en talare kan 

framföra med trovärdighet.30 Kontexten avgör inte vad som blir sagt, men den utgör 

ramverket för vad som kan sägas.31  

Topikerna är sådana platser där en talare kan finna uppslag för sina argument för att möta sin 

publik i en uppfattning som är gemensam.32 Talaren måste också ta hänsyn till de 

motargument som han/hon förväntar sig möta.33 Dessa platser kan karaktäriseras som 

allmänna idéer som en viss grupp accepterar eller uppfattar som särskilt viktiga, det vill säga 

vad de håller för sant. En talare kan bara påverka sin publik om de båda möts på en sådan 

gemensam plats. Även om en talare vill förmå en publik att tänka och/ eller handla på ett nytt 

sätt, måste detta utgå ifrån accepterade skäl.34 

Identifikation kan vara ett sådant sätt. I den utsträckning vi kan identifiera oss med andra, 

delar vi även deras motiv, och delar vi motiv, delar vi också grunden för handling.35 Doxa 

utgör den ständigt föränderliga och situerade kunskapen som bland annat utgörs 

föreställningar, försanthållanden och värderingar om vilka det råder mer eller mindre enighet 

inom en viss grupp vid en viss tid.36  För att kunna påverka måste man känna och utgå ifrån 

den rådande doxan. Omvänt kan studiet av ur vilka topiker argumenten hämtas säga oss något 

om den aktuella doxan och vilka föreställningar och värderingar den innefattar.  

                                                           
27 Ibid. s. 22–23. 
28 Ibid. s. 26–27.  
29 Sven-Eric Liedman, ”Quentin Skinner och den politiska idéhistorien”, Lychnos 1979–80, Uppsala 1981, s. 281. 
30 Quentin Skinner, ”Analysis of political thought and action”, Meaning and context: Quentin Skinner and his 

critics, James Tully (red), Cambridge 1988, s. 116–117. 
31 Quentin Skinner, “Meaning and understanding in the history of ideas” i Tully a.a, s. 49. 
32 Jens Elmelund Kjeldsen, Retorik idag. Introduktion till modern retorikteori, Lund 2008, s 161. 
33 Chaim Perelman & Lucie Olbrechts-Tyteca, The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation, Notre Dame 
1971, s. 96. 
34 McGee, 1975, not 28, s. 241.  
35 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s. 161 resp.s.  250. 
36 Mats Rosengren, Doxologi- en essä om kunskap, Åstorp 2002, s. 68–69. 
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Avgränsning och metod 

Den studerade tidsperioden sträcker sig från Vetenskapsakademiens instiftelse i juni 1739 till 

Gustaf III:s statskupp i augusti 1772. Den tar sin början i samband med det första försöket, 

och dito misslyckandet, att återupprätta den svenska stormakten och avslutas med införandet 

av ett nytt statsskick som medför delvis nya förutsättningar för den svenska 

identitetsdiskussionen. Perioden är vald för att ge en bild av den utveckling som sker av den 

svenska självbilden under en tid då stormaktsidentiteten och småstatsrealiteten ställs mot 

varandra. Under den studerade tidsperioden hölls 132 presidietal varav 108 trycktes. Studien 

omfattar de tryckta talen och av dessa har de tal som innehåller framställningar av Sverige 

utifrån föreställningen om någon form av föreställd gemenskap särskilt intresse. 

Huvudsakligen analyseras tal där bilden av Sverige och/ eller det svenska är själva föremålet 

för talet, men även tal där sådana resonemang eller hänvisningar ingår som en större eller 

mindre del i ett annat ämne. Talen redovisas huvudsakligen i kronologisk ordning för att 

åskådliggöra argumentationens utveckling. 

Genom att studera vilka topiker som används för att forma argumenten och i synnerhet hur de 

förhåller sig de traditionellt identitetsskapande strategierna, kan utvecklingen av den politiska 

myten om Sverige analyseras under en tidsperiod då den var utsatt för inhemskt 

ifrågasättande.  

3. Tidigare forskning 

Omfattande redogörelser för Vetenskapsakademien under dess första tid återfinns i Bengt 

Hildebrands ”Kungliga Svenska Vetenskapsakademien” respektive Sten Lindroths ”Kungliga 

Svenska Vetenskapsakademiens Historia 1739–1818”.37 

Betydelsen av språk och retorik i förhållande till makt och politik i ett 1700-tals-perspektiv 

har studerats av Joachim Östlund i avhandlingen ”Lyckolandet - Maktens legitimering i 

officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott”.38 Utifrån bönedagsplakaten 

studeras framförallt maktens självsyn och legitimering. Under 1700-talet förändras 

bönedagsplakatens beskrivningar av kärleken till fäderneslandet från att vara en religiös plikt 

till bli en medborgerlig sådan. Detta, menar Östlund, får konsekvensen att Sveriges 

                                                           
37 Bengt Hildebrand, Kungl. Svenska Vetenskapsakademien – förhistoria, grundläggning och första organisation, 

Stockholm 1939 resp. Sten Lindroth, Kungl. Vetenskapsakademiens Historia 1739–1818, Stockholm 1967. 
38 Joachim Östlund, Lyckolandet - Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins 
genombrott, (diss.) Lund 2007. 
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”annorlundahet” i förhållande till andra riken betonas. Samtidigt konstaterar Östlund att det 

etniska har haft liten betydelse fram till 1700-talets senare del och att det är först då som man 

börjar sammankoppla fosterlandet med det svenska.39 

Jonas Nordin har i sin avhandling ”Ett fattigt men fritt folk” studerat den svenska nationella 

och politiska självbilden under sen stormaktstid och frihetstid.40 Genom att undersöka 

propagandan under stora nordiska kriget respektive beskrivningen av svenskarnas egenskaper 

inom områdena språkpolitik, historia och geografi under frihetstiden, visar han att en viss 

intresseförskjutning sker från stormaktstidens vilja att höja Sveriges ära utomlands till att 

minska den inhemska förnedringen efter dess fall. Nordin pekar på tre tendenser särskilt 

relevanta för samhällsdebatten under frihetstiden. För det första de kolliderande 

uppfattningarna inom utrikespolitik och samhällsekonomi, det vill säga frågan om 

stormaktsväldet skulle återställas genom revanschkrig eller genom satsningar på fredlig 

odling och merkantilistiska näringar, för det andra de förändrade sociala och materiella 

förhållandena som gjorde ståndsindelningen otidsenlig, för det tredje upplösningen av den 

lutherska enhetskyrkans dominerande ställning.41 Ett stort fokus för Nordin ligger på hur 

svensken beskrivs och vilka karaktärsegenskaper han ges, men han menar samtidigt att 

identiteten konstrueras lika mycket genom vad man inte är. I detta avseende får ”den andre” 

en avgörande betydelse.42 

Monika Edgren har i sin studie ”Från rike till nation” sett på den nationella identiteten som 

politiskt projekt genom den politiska ekonomin.43 Härvidlag vill hon visa att nationsbegreppet 

förändras under 1700-talet och går från att endast beteckna de främmande till att även omfatta 

det egna. Hon identifierar en nationell diskurs som kom från det nya ekonomiskt politiska 

intresset, där inte minst befolkningsfrågan var central, och som hon ser som drivkraft bakom 

ett nationellt identitetsprojekt. Konkurrensen med andra stater gjorde att folket sågs som en 

resurs, varför det var nödvändigt att uppfattningen om tillhörighet kom att skiftas från att vara 

furste- och undersåtebaserad till att likställa inbyggare och land. Hon menar också att det 

                                                           
39 Ibid. s. 206–207. 
40 Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet 
av frihetstiden, (diss.) Stockholm 2000. 
41 Ibid. s. 433. 
42 Ibid. s. 25. 
43 Monika Edgren, Från rike till nation. Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell 
gemenskapsformering i Sverige under 1700-talet, Lund 2001. 
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därmed följer ett nytt framtidsperspektiv där den gemensamma historien ersätts av den 

gemensamma bestämmelsen. 

Vad gäller den nationalistiska diskursen i Sverige har Patrik Hall identifierat ett antal 

huvudlinjer genom historien.44 Dessa klassificerar han under rubrikerna: genealogi och dygd; 

sanning och allmakt; stat och förnuft; naturlig och allmän moral; kung och folk; organisk 

integration, samt; intressen och rationalitet. Det är framförallt de fem första delarna av denna 

utveckling som är intressanta för den aktuella tidsperioden och denna undersökning. Den 

första, genealogi och dygd, är den första nationalistiska myten och präglas av kungars och 

adelsmäns blodsband med sina förfäder, ledda tillbaka till Noak. Detta innebär också ett 

släktskap med göterna. Sanning och allmakt är en fortsättning av det götiska temat och en 

nationalism fixerad vid börd och ursprung. I och med ”Stat och förnuft” sker emellertid en 

brytning i den nationalistiska diskursen. Den svenska staten bygger nu varken berättigande 

eller auktoritet på uråldriga blodsband. Istället framställs staten som ett konstitutionellt objekt 

grundat på suveräna lagar. Under rubriken ”Naturlig och allmän moral” ser Hall något nytt i 

den nationalistiska diskursen. Historieskrivningen ska, som Dahlin, Botin och Lagerbring 

hävdade, vara redogörelser av den enkla sanningen och inte överdrivna berättelser. Den 

svenska överlägsenheten består men anses nu vara utfallet av svenskt sinne och natur, där inte 

minst språket återspeglar folkets mentalitet. ”Kung och folk”, slutligen, rymmer 

uppfattningen att folkets lycka som en förutsättning för ära och ryktbarhet alltid har drivit 

landets regenter. Kung och folk uppträder som ett inför en fientlig omvärld. Samtidigt 

återspeglar förhållandet familjefadern och dennes familj. En återkommande spänning mellan 

slumrande och uppvaknande kan endast lösas av nationens hjältar, vilkas personliga 

utveckling förenas med nationens. Ett lysande exempel som lyfts fram i detta förverkligande 

av nationen är Gustav II Adolf.  

Mathias Persson har i sin avhandling ”Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en 

tysk tidning 1753–1792” studerat ”det samma” i förhållande till ”det andra” utifrån hur en 

svensk identitet framställdes och användes i det tyska Hannover under 1700-talets senare 

hälft. Avhandlingen visar att ”det samma” inte uteslöt, utan snarare kunde samverka med ”det 

andra”. I egenintresse kunde ”det andra” ges rollen av reflektionsyta för ”det samma” och i 

vissa fall ses som en ”normativ modell” att ta efter. I sistnämnda fall fungerar 

                                                           
44 Patrik Hall, The Social Construction of Nationalism – Sweden as an Example, (diss.) Lund 1998, s. 42–88. 
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informationsutbytet i form av en kosmopolitisk överföring mellan skilda patriotismer inom en 

”patriotisk-kosmopolitisk ekonomi”.45  

Avslutningsvis kan också nämnas att åberopandet av den gemensamma historien har angetts 

vara ett av de främsta hjälpmedlen med vilket det svenska självförtroendet återuppbyggdes 

under 1700-talet.46  

4. Vetenskapsakademien 

När Vetenskapsakademien skapades var det delvis som en reaktion mot den upplevt 

gammalmodiga och pedantiska lärdomen, framförallt som den kom till uttryck i den 

Uppsaliensiska Vetenskapssocieteten, men i viss mån även i Uppsala universitet. I kontrast till 

detta ville Vetenskapsakademien stå för det moderna och det praktiska.47 Det fanns inte några 

regelrätta politiska partier med uttalade partiprogram vid denna tid. De grupperingar som 

fanns uppstod för att tillvarata gemensamma intressen. Lojaliteten till en särskild grupp var 

därför inte heller absolut. Beteckningen Hattar gavs ursprungligen till den grupp av yngre 

adelsmän som vid riksdagens 1738 slöt sig samman för att avsätta den dåvarande 

kanslipresidenten Arvid Horn och i förlängningen även förändra den rådande politiken. 

Motståndarna, som bland annat motsatte sig fler krigsföretag, kom att kallas Mössor.48 

Vetenskapsakademien dominerades av Hattarna och de åsikter som dessa representerade, 

medan Vetenskapssocieteten låg närmare Mössorna. De två vetenskapssamfunden blev 

således representanter för två antiteser, inte enbart politiskt eller med avseende på förnyelse 

respektive tradition, utan även ifråga om huvudstad mot landsort, liksom för svenska 

respektive latin. Vetenskapsakademien satte som sitt mål att arbeta för fäderneslandets bästa 

genom att främja vetenskapen. Vetenskap vid hade denna tid inte nått sin nuvarande betydelse 

av systematiskt vetande utan var detsamma som den praktiskt nyttiga kunskapen. 49 Redan där 

skulle valet kunna anses vara gjort mellan de två kolliderande uppfattningarna inom 

utrikespolitik och samhällsekonomi, det vill säga frågan om stormaktsväldet skulle återställas 

                                                           
45 Mathias Persson, Det nära främmande. Svensk lärdom och politik i en tysk tidning 1753–1792, (diss.), 

Uppsala 2009. 
46 Maria Lähteenmäki, “Scholars discover local history: the case of northeast Lapland in the 18th 

Century”, Polar Record, vol. 48, 2012:3, s. 29–30. 
47 Sten Lindroth, Kungl. Vetenskapsakademiens Historia 1739–1818, Stockholm 1967, s. 1–2. 
48 Gunnar Olsson, Hattar och Mössor – Studier över partiväsendet i Sverige 1751–1762, Göteborg 1963, s. 234 

och s. 242 respektive Elisabeth Mansén, Sveriges Historia 1721–1830, Stockholm 2011, s. 22. 
49 Hildebrand, 1939, s. 372. 
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genom revanschkrig eller genom satsningar på fredlig odling och merkantilistiska näringar.50 

Även om Vetenskapsakademien i sina avsiktsförklaringar sa sig vilja arbeta för 

fäderneslandets bästa kom den i många delar att arbeta på det svenska näringslivets förkovran 

och blev en i många avseenden näringspolitisk inrättning, inte sällan i linje med Hattarnas 

politik.51 Därutöver hade en stor del av den aristokratiska delen av Hattarnas anhängare 

personliga intressen i manufakturerna vilket även medförde en koppling mellan 

nationalekonomi och privat ekonomi när dessa diskussioner fördes.52 Den ideologi som med 

kraft bars fram av Hattarna var merkantilismen, det vill säga föreställningen att ett lands 

rikedom motsvarades av de ekonomiska tillgångar som uppnåtts genom handel med utlandet.  

Presidietalen och deras publik 

Preses valdes fyra gånger per år för en period av tre månader. Att det lottades mellan de fyra 

närvarande ledamöterna som fått flest röster, medförde en viss slumpmässighet i valen. 

Samtidigt är det värt att notera att antalet närvarande medlemmar vid akademiens 

sammanträden i snitt uppgick till tjugo, även om antalet vid med presesskiftena förvisso 

kunde uppgå till det dubbla. Slumpmässigheten begränsades således i viss mån genom den 

låga närvaron och det var inte ovanligt att en ledamot innehade posten som preses flera 

gånger. 

 Vid skiftet höll den avgående preses ett tal, det så kallade presidietalet. Talaren valde själv 

ämnet för sitt tal och det var i dessa tal som den verkliga diskussionen fördes kring vetenskap, 

ekonomi eller andra samhällsviktiga frågor.53 Vetenskapsakademien bildades för att, som 

Hattpolitikern och akademigrundaren Anders Johan von Höpken sa i sin förberedelse, 

”undersöka och utforska Naturens hemligaste gömmor”.54 Under Vetenskapsakademiens 

första år handlade presidietalen också huvudsakligen om sådana konkreta ting. Med början i 

Linnés tal om insekter 1739 avhandlas till exempel vilda träds planteringar, 

stenhusbyggnader, metaller, mineraler, och stenriken. Det är bara von Höpkens kända tal om 

Yppighets nytta som under de inledande åren behandlar något som liknar en principiell 

idédiskussion. Detta förändrades emellertid som vi ska se i samband med att såväl det inrikes- 

som utrikespolitiska läget förändrades i och med förlusten i ryska kriget 1742. 

                                                           
50 Nordin, 2000, s 433. 
51 Ibid. s. 619–620 resp. s. 380. 
52 Karin Johannisson, ”Naturvetenskap på reträtt”, Lychnos 1979–80, Uppsala 1981, s. 116. 
53 Lindroth 1967, s 218.  
54 Anders von Höpken, Förberedelse, Stockholm [1739]. 
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Presidietalen hölls inom akademiens enskilda sammankomster. Härvidlag skiljde sig 

presidietalen mot åminnelsetalen. De senare hölls under en högtidlig akt i Riddarhusets stora 

sal till vilken allmänheten hade fritt tillträde. Våren 1743 diskuterade Vetenskapsakademien 

om inte även presidietalen skulle hållas inför öppna dörrar. Det beslutades dock att så inte 

skulle ske, delvis med motiveringen att många ledamöter förmodligen inte skulle våga hålla 

tal inför så stor publik och att de därmed skulle avskräckas från att ta presessysslan.55 

Möjligtvis bidrog beslutet inte enbart till hanteringen av ledamöternas scenskräck och den 

därmed sammanhängande presesrekryteringen, utan även till att de lösta från den direkta 

publikkontakten, ansåg sig kunna utveckla sina tal friare och på ett mer otvunget sätt än vad 

som annars varit fallet. Varje talare fick dessutom själv avgöra om talet skulle ges ut i tryck 

eller ej. Om så skedde, vilket det i regel gjorde, gavs talaren tillfälle att göra justeringar i 

texten. Att texten inte nödvändigtvis i första hand betraktades som ett tal att höras utan 

snarare som en skrift att läsas, framgår exempelvis av inledningen till Carl Reinhold Berchs 

tal om det nordiska folkets forna sjöväsende.56 I denna förklarar han uttryckligen att han inte 

ämnar framföra ett tal, utan att det rör sig om en ren uppläsning av texten. Det var således en 

genomtänkt text till både innehåll och form som slutligen presenterades för allmänheten.  

Den primära publiken för presidietalen var, som konstaterats, högst begränsad. Däremot var 

den sekundära publiken desto vidare. Genom att använda det svenska språket var tanken att 

Vetenskapsakademien skulle nå en större inhemsk publik. Att det ändå inte handlade om en 

bred folklighet, utan att man fortfarande skilde mellan en begränsad allmänhet och (som 

Rudenschöld uttrycker det) ”den nedriga hopen”57, framgår av att talen kryddas med latinska 

sentenser, underförstådda hänvisningar till utländska verk, samt, inte minst, det förhållandevis 

frekventa användandet av ironi. Förståelse av ironi förutsätter förhandskunskap om vilka 

fakta, normer och åsikter som finns inom en viss grupp.58 Presidietalen utgick således från att 

den tänkta publiken hade en viss grad av kunskap samt att den även hade vissa gemensamma 

värderingar. 

Förutom den inhemska allmänheten kom vissa av talen att översättas och ges ut på andra 

språk.59 Översättningarna skedde dock inte på Vetenskapsakademiens initiativ utan initierades 

av de utländska tidskrifter som publicerade dem. Inte sällan publicerades översättningarna 

                                                           
55 Lindroth 1967. s. 38. 
56 Carl Reinhold Berch, Om Nordiska Folkets fordna Sjöväsende, så väl till Handel, som Örlog, 16 april 1766, 
Stockholm 1766. 
57 Carl Rudenschöld, Om Svenska Språkets art och nu varande bruk, 5 februari 1772, Stockholm u.å., s. 19. 
58 Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1971, s.208. 
59 Sten Lindroth, Svensk lärdomshistoria, Stockholm 1978, s. 32. 
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med flera års fördröjning och de tal som blev översatta var väsentligen de som innehöll 

praktiskt tillämpbara rön och undersökningar.60 

När det gäller frågan om publiken bör även Vetenskapsakademiens placering i huvudstaden 

tas i beaktande. Stockholm var Sveriges politiska centrum med många arenor för politisk 

diskussion såväl under som mellan riksdagarna. Till riksdagarna i Stockholm reste, förutom 

mängder av riksdagsmän, även många andra, som kom dit för att besöka sina representanter i 

ståndens möten. Diskussionen var lättillgänglig och opinionen kunde lätt avlyssnas i staden 

varefter informationen och nyheterna förmedlades till de hemmavarande. Även om de tryckta 

handlingarna framförallt spreds i de högre samhällskretsarna kom informationen på så sätt 

också de lägre samhällsskikten till del.61 En lyhördhet för den allmänna opinionen 

utvecklades och att den inte var oviktig framgår bland annat av att den bevakades av såväl 

Sekreta utskottet som Rådet och hade betydelse då besluten fattades.62  

Sammantaget innebär dessa faktorer att talets funktion framförallt var att påverka den 

sekundära publiken. Talen kan därför antas utgöra medvetna inlägg i den samtida debatten 

och anses utgöra ett representativt urval och spegling av de åsikter som härskade inom 

akademien och i samhället.  

Av vilka anledningar en enskild talare gav sin bild av Sverige går inte att med fullständig 

säkerhet avgöra. Det kan ha varit uppriktig vilja att etablera en viss bild av Sverige eller ett 

sätt att anpassa sig till vad som uppfattades som en accepterad bild för att kunna framföra 

andra argument. Det är inte ens säkert att talaren inför sig själv medvetandegjort alla sina 

motiv. Denna osäkerhet kan naturligtvis försvåra en analys men samtidigt är det inte en 

absolut förutsättning för undersökningen att nå klarhet i dessa delar. Oavsett av vilka skäl, är 

det yttersta syftet ändå att påverka mottagarna, varför argumentationen måste anpassas till 

deras allmänt accepterade uppfattningar. Valen av argument kommer därför ändå att kunna 

säga något om publikens rådande föreställningar, eller i vart fall om hur talaren uppfattade 

dessa. 

 

                                                           
60 Arne Holmberg, ”Kungl. Vetenskapsakademiens äldre skrifter i utländska översättningar och referat”, 
Kungliga Svenska Akademiens Årsbok 1939, Bilaga, Uppsala 1939. 
61 Johannisson, 1981, s. 113. 
62 Karin Sennefelt, ”Mellan hemligt och offentligt”, Riksdag, kaffehus och predikstol – Frihetstidens politiska 

kultur 1766–1772, Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.), Stockholm 2003, s. 214. 
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5. Historisk bakgrund 

Karl XII:s död innebar inte bara att Sveriges position som stormakt förlorades, den medförde 

även enväldets fall. Vid riksdagen 1738–1739 utmanades den fredligare politik som så långt 

förts av riksrådet under ledning av dess kanslipresident Arvid Horn och revanschismen, 

företrädd av Hattarna segrade. Efter en tids förberedelser grundades Vetenskapsakademien i 

juni 1739, det vill säga i slutet av riksdagen, 

Under den därpå följande riksdagen 1740–1741 tystades fredsvännerna helt genom att det 

spreds en allmän misstanke om att de som motsatte sig fredsplanerna var förrädare.63 

Sommaren 1741 förklarade Sverige Ryssland krig. Svenskarnas bristande förberedelser visade 

sig omgående och gav Ryssland ett övertag som kom att bestå kriget ut.  

Den urtima riksdag som pågick mellan augusti 1742 och september 1743 sammankallades för 

att diskutera en dräglig fred med Ryssland sedan det stod klart att revanschkriget 

misslyckats.64 Samtidigt som riksdagen inleddes kapitulerade den svenska armén vid 

Helsingfors varvid Finland ockuperades av Ryssland.  

Mössornas riktade sina ansvarskrav mot dem som vid föregående riksdagar förberett 

krigspolitiken och Hattarna slogs för sin politiska överlevnad.65Missnöjet var även stort bland 

befolkningen, där det rådde förbittring över kriget och förakt för regeringen, och 

upprorsstämning hotade i hela landet.66  

6. Presidietalen 

Ett land och rike 

Henrik Wrede var militär, en driven politiker och fanatisk hatt. Han hade bland annat yrkat på 

radikala åtgärder mot Arvid Horn och hans rådskollegor och även varit ordförande i den så 

kallade förräderikommissionen mot kanslitjänstemannen och sekreteraren i Sekreta Utskottet 

Johan Gyllenstierna 1741.67 Kommissionens arbete medförde bland annat att oppositionen 

mot hattpartiets krigspolitik upphörde i rädsla för att de som stödde den oppositionella linjen 

                                                           
63 Carl Gustaf Malmström, Sveriges Politiska Historia – Från konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772, del 

2. Stockholm 1895, s. 409 resp s. 454–455. 
64 Göran Behre, Lars-Olof Larsson, Eva Östeberg, Sveriges historia 1521–1809 - Stormaktsdröm och 
småstatsrealitet, Stockholm 2001, s.148. 
65 Behre, Larsson, Östeberg, 2001, s. 272. 
66 Malmström, del 3, Stockholm 1897, s. 95–98 resp. s. 175. 
67 Svenska män och kvinnor, del 8, Stockholm 1955, s. 439. 
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skulle betraktas som förrädare.68 Wrede tillhörde med andra ord de politiker som drivit fram 

kriget mot Ryssland, ett krig som vid tidpunkten för talet var på god väg att haverera och bli 

föremål för omfattande inhemsk kritik.69 Wrede hade således anledning att- om inte försvara 

sig, så i vart fall förhålla sig till de förändrade sinnesstämningarna. Hans tal ”Om ett 

borgerligt samhälles eller ett land och rikes rätta styrka samt sätt och utvägar att komma 

därtill”70 hölls i januari 1743, det vill säga under den pågående urtima riksdagen. Det är det 

första presidietalet som behandlar bilden av Sverige.  

Wrede inleder sitt tal med ett citat. ”Svasom thet är Kunnunge dygr heder ok ära, hafwa rikan 

Almoga: sva är thet ok hvariom ädla ock byrdigom Herra dygr blygd ok nesa heta ok vara 

stafkarla Kununger.” (s.5) 

Citatet är hämtat ur skriften ”Um styrilse konunga ok höfdinga” (Konungastyrelsen).  Det är 

en från 1300-talet stammande svensk handbok i konsten att regera.71 Den återfanns under 

1600-talet och utgavs i tryckt form 1634 följt av ytterligare två upplagor. Den sades vara 

skriven av ”en förståndigh svensk man” och på dess titelsida angavs att Gustav II Adolf låtit 

sig vägledas av den.72   

Wrede låter genom detta citat publiken förstå att ett rikes, liksom dess regenters, överordnade 

mål är invånarnas välmående. Det är ett svar på de vid tiden ofta förekommande ryktena om 

en ”svältkomplott”. Enligt dessa rykten skapades nöden av adeln och högt uppsatta personer 

genom att dessa spred felaktiga uppgifter om skördarnas storlek och undanhöll allmogen 

spannmål och bröd.73 Den historiska skriften visar, enligt Wrede, att redan ”våra hedervärda 

Förfäder, de gamle Svea ock Götha Män” hållit folkets väl för en ”Grundsats i Regerings 

Konsten”.(s.5) Samtidigt som skriften genom sin ålder pekar bakåt mot mer framgångsrika 

perioder i Sveriges historia, inte minst under en ännu aktad konung, utgör den ett bevis på en 

urgammal svensk visdom. Att på detta sätt misslyckas med att säkra folkets överlevnad 

                                                           
68 Nils Edén (red.), ”Frihetstidens maktägande ständer 1719–1772”, Sveriges Riksdag – Historisk och 

statsvetenskaplig framställning, Förra avdelningen, Band V, Stockholm 1934, s. 147. 
69 Wredes bror Fabian skulle dessutom vara en av de som undertecknade kapitulationen i Helsingfors 1742. Se 
Svenska män och kvinnor, del 8, Stockholm 1955, s.439.   
70 Hindrich Wrede, Tal om et Borgerligt Samhälles eller et land och rikes rätta styrka, samt Sätt och utvägar at 
komma der til, 26 januari 1743, Stockholm 1747. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
71 Michael Nordberg, I kung Magnus tid, Stockholm 1996, s. 148–149. 
72 Jakob Christensson (red.), Signums Svenska kulturhistoria. Stormaktstiden, Lund 2005, s. 100. 
73 Se Karin Sennefelt, Den politiska sjukan- Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur, Hedemora 2001, 

s.58–59, för en redogörelse. 
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ansågs vara ett brott mot en underförstådd överenskommelse mellan folket och makthavarna. 

Konungens legitimitet vilade på dennes förmåga att säkerställa menighetens överlevnad.74 

Innebörden, att folkets välstånd skall vara varje regents eller regerings främsta mål 

parafraseras ytterligare sju gånger under talets inledning. Det är en grundsats som, enligt 

Wrede, måste följas av den som ”antingen vil visligen inrätta et nytt, eller med heder styra et 

redan inrättadt Borgerligt Samhälle”. ( s.5) Genom att tala om den som vill ”inrätta et nytt” 

samhälle uppmärksammar och erkänner Wrede förekomsten av de vid tiden revolutionära 

strömningarna i Sverige. Revolutionen som en reell möjlighet då samhället inte förmår svara 

upp mot dess medlemmars förväntningar, bekräftas indirekt av Wrede: 

Ej lärer något Folk hafva afstått den medfödda ock naturliga friheten, eller 

jämlikheten, ock kastat sig under andras, ens eller fleras styrsel ock regering, 

i annan afsigt, än at dymedelst vinna den trygghet, sällhet, ock de förmoner, 

som måste saknas utom borgerligt Samfund.(s.6) 

Motsatsvis får förstås att det är varje folks rättighet att återta sin naturliga frihet då samhället, 

genom andras styre, brister i sitt syfte. Att på så sätt tillmötesgå de upproriska strömningarna 

gör att Wrede skapar en identifikation mellan sig själv och de delar av publiken som närde 

revolutionära tankar.  

Men genom att Wrede säger att omtanken om folkets bästa även gäller för den som vill styra 

ett ” redan inrättadt Borgerligt Samhälle”, visar han att själva grundsatsen är viktigare än vem 

som innehar den styrande makten. Wrede låter därmed antyda att ett uppror inte 

nödvändigtvis är lösningen på de av befolkningen upplevda missförhållandena. Det 

understryker också, att oberoende av var publiken befinner sig i uppfattningen om de inrikes 

spänningarna, delar de alla samma mål. För att visa på hur ovannämnda ”Grundsanning [...] 

blifvit missvårdad” (s.7) hämtar han sina varnande exempel på behörigt avstånd från 

samtiden, i antikens Sparta och 400-talets folkvandringar. På så vis kan Wrede undvika 

aktuella motsättningar och istället rikta uppmärksamheten mot det gemensamma målet. 

När Wrede därefter övergår till att tala om hur detta mål ska uppnås, hur ”et Lands inbyggare 

böra ock kunna komma til styrka, rikedom ock förmögenhet” (s.11), förflyttas dock fokus från 

makthavande furste och regering till den enskilde undersåten och inbyggaren. Eftersom 

människan inte längre lever i ”något Eden, som sjelfmant bär oss sina frukter tilhanda” 

                                                           
74 Ibid. s. 58. 
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ankommer det på henne att ”tänka och arbeta” och med all ” flit ock ospard idoghet”, leta 

fram och utvinna alla naturens tillgångar. Dessa ”skatter” är därför ”tillslutne för de lata ock 

de sofvande, men öpne för de vittre och afvelsamma inbyggare.” Innan allt är gjort i dessa 

delar ”må ej någon klaga öfver vår kalla luft, öfver vår jordmons ofruktsamhet, ock skjuta 

skulden derpå til vår fattigdom: ty sådan ohemul qvidan röjer en stor okunnoghet” och är ”en 

täckemantel öfver lätjan ock vårdslösheten.” (s 11–12) Wrede vänder således kritiken mot 

publiken och lägger ansvaret på den enskilde invånaren. För att understryka detta pekar han 

på att Vetenskapsakademien i dessa saker ”gifvit många anledningar, upmuntringar, 

påminnelser ock efterdömen åt våra kära Landsmän” (s. 12, min kursiv). Det ”vi” som Wrede 

inledningsvis lät omfatta alla de som ansåg att ett rikes högsta ändamål vara medborgarnas 

väl, delas nu i två grupper, varav den ena utgörs av de som vill arbeta på landets styrka och 

rikedom, och den andra av de som hellre låter sin lättja och okunnighet komma till uttryck i 

allmän klagan. Till bevis för att landets framgång är avhängigt befolkningens ansträngningar, 

uppmanar Wrede publiken att själv jämföra olika orter i världen där förutsättningarna likna 

varandra, för att se att där den ena har ”trefna” och ”välmående” har den andre ”menhugade 

ock fattiga inbyggare”. (s.11–12) 

Sedan Wrede delat upp befolkningen i två grupper, mellan vilka publiken tvingas välja, 

fortsätter han med att beskriva respektive grupp.  Han liknar de som lämnar naturens råämnen 

obearbetade eller låter andra folk lura till sig dem, vid ”Hottentotter och villa Indianer” (s.13), 

medan det motsatta beteendet hör ett civiliserat folk till. Att likriktigheten i uppfattningarna är 

viktig framgår av att han liknar han en ”okyndig människa” vid ett ”skabbugt får” som kan 

besmitta hela hjorden. (s.18) För att hindra detta bör furste och regering handha 

”förmynderskapet öfver det villrådiga Samhället”. (s.17) Det gäller inte minst handeln. Ett 

land kan aldrig bli rikt genom en köpslagan där ”den ena medborgaren, antingen för egen, 

eller för utlänningens räkning, skackrar på den andra”. (s.14) Den allmänna vinningen ska 

sättas före den egna. För att nå framgång i detta krävs kunskap om handeln i hela världen, 

något som ska inhämtas ”genom gagnelig läsning, genom vidlyftig brefvexling, genom resor 

ock förfarenhet”. (s.15) Handeln syftar nämligen inte enbart till utbyte av varor utan även till 

”människligt […] umgänge Folken emellan”. (s.14) Längre fram i talet talar han om de 

utvärtes göromålen” vilka ”bestå i förbund, grannsämja och överenskommelser med andra 

folkslag och Menigheter”. (s. 21) Det kan framstå som motsatsen till Hattarnas konfrontativa 

krigspolitik. Det är dock värt att notera att förbund med andra länder inte uteslöt krig, utan 
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tvärtom kunde medföra en skyldighet att delta i sådana.75 Det huvudsakliga syftet är dessutom 

alltid det egna samhällets ”lycka och trefnad”. (s.21) 

Wrede behandlar många av de faktorer som skapat missnöjet i landet. Han talar om bristen på 

mat och hur den ska förebyggas, om skadan av hårda pålagor och ”utskriftningar till publika 

arbeten” samt hur smittosamma sjukdomar utan korrekt vård leder till mångas död och att 

detta framförallt drabbar ”krigsfolk”(s. 26), något som inte minst hade drabbat 

Dalaregementet. Han kritiserar även ”adeln i ett rike”, som sätter större heder i att vara 

ämbetsmän än lantbrukare, trots att de besitter mycket land och är mer lämpade till dessa 

sysslor. (s. 29–30) Han bemöter således mycket av det som gett upphov till oro i landet, men 

utelämnar samtidigt stora delar av sådant som direkt lades de styrande till last, inte minst det 

katastrofala krigsresultatet. Wredes tal kan betraktas som ett försvarstal mot den kritik som 

förelåg. Talet betonar vikten av endräkt och lugn i landet.  Samtidigt undviker han att lägga 

skulden på landets svåra situation utanför riket, där inte minst egna misslyckade krigsföretag 

utspelat sig. Istället utgörs det egentliga hotet av de kritiska rösterna inom landet, ”de andra” 

som Wrede vill framställa som rikets och allmogens motståndare. Det är en fiende som driven 

av egna intressen och präglad av lättja och okunskap riskerar att störta hela samhället. Det är 

ett sätt att framställa den samtida kritiken som något som inte bara strider mot de flestas 

intresse, utan som även bryter mot en urgammal svensk grundprincip. Att då framhärda i sitt 

motstånd kan vara svårt. 

Efter Wredes tal ägde det så kallade dalupproret rum i Stockholm i juni, fred slöts med 

Ryssland i augusti och de båda befälhavarna Charles Emil Lewenhaupt och Henrik Magnus 

von Buddenbrock dömdes och avrättades som syndabockar för det misslyckade kriget. Rykten 

om krigsförberedelser, ömsom på rysk sida, ömsom på dansk, fortsatte dock att florera.76 

Värjan och järnet 

Det tal som kommer ut från trycket efter Wredes är Augustin Ehrensvärds om ”Ungdomens 

uppfostran till Krigsmän”.77 Talet hålls i september 1743, det vill säga precis i slutet av den 

urtima riksdagen. Ehrensvärd var, liksom Wrede, soldat till yrket och Hatt i sin politiska 

                                                           
75 Jämför Johan Fredric Kryger, Tal om folkbristens orsaker, verkan och hjelp, 10 maj 1758, Stockholm 1758, vari 
han säger att fria samhällen inte griper till vapen annat än i nödfall, ”Men när Rikets heder, gränsornas och 
frihetens försvar, eller äldre och nyare förbindelser, aftvinga dem et sådant beslut, så visa de, at manna-mod väl 

kan trifvas i et fredälskande hjerta.” s. 20–21(min kursiv). 
76 Malmström 1897, s. 278 resp. s. 296–331. 
77 Augustin Ehrensvärd, Tal om Ungdomens uppfostran till Krigsmän, 7 september 1743, Stockholm u.å. 
Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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orientering. Ehrensvärd hade deltagit i revanschkriget mot Ryssland där han stått till 

överbefälhavarens förfogande. Han kallades dock tillbaks till Stockholm innan den 

förnedrande kapitulationen i Helsingfors.78  

Ehrensvärds anslag skiljer sig mot Wredes. När Wrede valde att helt undvika att tala om 

kriget, både som en allmän företeelse och som en reell del av Sveriges utrikespolitik, väljer 

Ehrensvärd den rakt motsatta vägen. Trots de senaste krigens negativa följder för landet och 

den bland befolkningen rådande krigströttheten, inleder han med en stursk deklaration: ”Det 

är hög tid at Academien tänker på Krigssysslan”. Han fortsätter ”Academien är Svänsk; är det 

icke billigt, at Svänske ömma de snillebragder hvaraf vårt kiära Fädernesland från hedenhös 

haft sin förnämsta märg och styrka!” (s. 1) För Ehrensvärd är det tydligt vad det är som 

definierar svensken. Svensken har alltid räknats till de ”bäste Krigsmän”, de ”infödde äro 

födde Soldater” och ett ”krig-kiärt folk” och det är dessa egenskaper som skapat Sverige. 

Vi som ha den ähran att kalla oss frie Svenske […] vi läre finna att våre 

gränsor, vår makt och myndighet, icke haft sin tillväxt igenom andre medel, 

än igenom en Svänsk tapperhet förstärkt med vettenskap och ärfarenheter: 

Värjan är den som satt oss i [j]ämnvikt med de mäktigaste folkslag, och det 

är ännu den som skall bibehålla vår gamle myndighet (s.25–26) 

Ehrensvärd anför två skäl till varför Sverige måste fortsätta på den inslagna vägen. Det är dels 

en fråga om plikt. En plikt gentemot förfäderna eftersom nutiden njuter frukten av deras 

”svett och möda; Dem hafva vi at tacka för det vi ännu äga namn af Svänske.” Han uppmanar 

alla att ”ransaka våre historier” eftersom ”Svenske sagor och historier” kommer att lära 

svensken att sätta värde på ”förfäders odödeliga bedrifter”. (s.29) Ehrensvärd menar att 

eftersom ”våra fäder […] skaffat oss namn af tappert folk ” så är ”vår skyldighet […] 

bibehållan.” (s.26). Om detta råder för Ehrensvärd ingen tvekan, för honom är frågan bara ”på 

hvad sätt?” (s.26) 

Plikten utsträcker sig även till att omfatta de kommande generationerna. Tanken på de 

efterkommande ska uppmuntra samtiden att lämna dem detsamma ”som vi fådt af våre Fäder: 

vi vilja ju icke vanfläckas!” (s.4) ”Om de Gamle hör det oss at tala, och våre efterkommande 

tillhör det att tala om oss.” (s.9) Ehrensvärd eftersträvar således en evigt oförändrad tillvaro.  

                                                           
78 Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL), band 12 Stockholm 1949, s. 422. 
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Det handlar dels om att leva upp till en etnisk naturlag: ”Ett folkslag byter icke sinnelag; det 

behåller det samma som naturen en gång inplantat” (s. 18).”Alt ombyte är farligt” och för 

Sveriges del skulle en förändring vara detsamma som” at ge främmande den makt och 

myndighet som alltid grönskat i Svenske händer.” (s. 26) Eftersom ”Våre infödde äro födda 

till soldater” (s.8), återstår med andra ord bara för svensken att uppfylla sin naturliga 

bestämmelse och ge folket tillfälle att visa att ”deras blod rinner ifrån Tappre förfäder.” (s.25) 

Av naturlagarna följer också, enligt Ehrensvärd, att ”En Soldat måste födas til Soldat, med 

sund kropp, vett och hiertat på rätta stället” (s.5).  Därtill måste han förvärva sig två 

egenskaper, vetenskap och erfarenhet. Talet kommer därför att framförallt beskriva hur 

vetenskapen ska utvecklas till att bli ett hjälpmedel för att upprätthålla Sverige som en stark 

krigsmakt. ”Vi upodle icke våre länders rå ämnen, för att låta vår gamle heder råstas; utan för 

att ge värjan makt och eftertryck när hon behöfves.” (s.26) 

Ehrensvärd sökte sig i sin ungdom till Christopher Polhems manufakturverk i Stjärnsund för 

att lära sig mekanik. Polhem var aktiv inom flera områden och kallades av sin samtid för 

”Nordens Archimedes” och ansågs av senare generationer som den svenska mekanikens 

fader.79  

Christopher Polhems tal ”Vad som vårt kära fädernesland haver nu mest av nöden till sin 

ständiga förkovring i längden”80  hålls ett drygt år efter Ehrensvärds och förmedlar en 

diametralt motsatt uppfattning om hur ett land uppnår storhet. Polhem börjar sitt tal med att 

klargöra vad som utmärker ett stort land genom att citera Cato:  

Inbillen Eder icke at vi ären vordne ett så väldigt rike, ifrån ett litet folk, 

genom våre vapen; om så vore, skulle vi nu vara mycket väldigare, än 

någonsin tillförne, eftersom vi nu ega mera folck och penningar. Nej de äro 

helt andra ting som gjort oss stora, dem vi nu bättre GUD! Föga eller intet 

akte. (s.5)  

Genom att hävda att alla ”tidelängder stadfästat denna sanning” och anföra de historiska 

folken ” Israeliter, Babylonier, Assyrier, Meder, Perser, Egypter, Greker, Cartagineser, och 

Romare” menar han att det är på ”dygdiga och rena hemseder” som alla väldiga riken byggt 

sin storhet. Det är inte kriget som sådant, som Polhem vänder sig emot, utan krigandets 

                                                           
79 SBL band 29, Stockholm 1995–1997, s.388ff. 
80 Christopher Polhem, Vad som vårt kära fädernesland haver nu mest av nöden till sin ständiga förkovring i 
längden, 13 oktober 1744, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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indirekta följder, i form av det utländska inflytande det medför till hemlandet. Med hjälp av 

en från antiken hämtad redogörelse av det Romerska riket, beskriver han hur ett tillstånd av 

lycka kan förbytas i olycka och hur frid och kärlek kan ersättas av girighet och ärelystnad: 

”[…] Syllas segersamma början i krig bytte allt i ett sorgligt slut, genom främmande seder 

och yppighet”. Roms fall börjar då ”Desse soldater kommo till Rom och smittade borgarna 

med deras främmande laster.” (s.8) Det är således inte krigets mänskliga umbäranden och 

förluster som förorsakar förfallet utan de främmande seder soldaterna för med sig hem. 81 Det 

betyder att även segerrika fälttåg är att anse som skadliga för det egna riket, och att den 

tidigare framgången har varit en chimär. 

Polhem förändrar därmed en obekväm uppfattning om att det är egna misslyckanden och 

tillkortakommanden som är orsaken till Sveriges försvagade position, till att istället beskriva 

svensken som ett oskyldigt offer för en främmande och förrädisk smitta.  

För Polhem är det tydligt vad som är avgörande för ett rikes storhet:  

Et idogt folk i dygdiga och rena hemseder, såsom det säkraste fäste, hvarpå 

alla forna väldigheter bygt deras rätta sällhet och förkofring: […]men när et 

Folk deremot liksom vanslägtat ifrån sina egna oskyldiga hemseder och 

vändt sit tycke till främmande, så har sådant varit et visst kännetekn til deras 

ödegång. (s.5) 

Det är en ”grundsanning” som gäller för alla länder. Varje land bör värna sina egna respektive 

seder och inte beblanda dessa med andras. Samtidigt beskrivs de svenska sederna som 

eftersträvansvärda inte enbart för att de är anpassade till svenska förhållanden, utan även för 

att de är bättre än de utländska. Polhem tycker sig dessvärre se tecken på en uppblandning 

med utländsk yppighet i sitt samtida Sverige. 

Monne det då icke vara hög tid at jaga lasterna sin kos, och kalla dygderna 

tilbaka? at älska våra egna oskyldige hemseder, och rata den främmande 

smaken, som så länge delar vår inbördes sämja.(s.9) 

Till och med de inrikes stridigheterna låter Polhem således det främmande bära ansvaret för. 

                                                           
81 En liknande uppfattning återfinns 13 år senare i Henning A. Gyllenborgs presidietal, Den omsorg våra 
Förfäder användt till överflöds avskaffande, 29 januari 1757, Stockholm, uå. Där beskrivs vad som i och för sig 
är lyckosamma krig med samma negativa biverkan: ”Det bör jag likväl till slut nämna, att sedan våra, under 
Konung Gustav Adolf och Drottning Christina lyckeligen förda krig, hade ej allenast riktat Sverige med nya 
inkomster och stora skatter, utan ock vant våra återkommande landsmän vid främmande ståt, syntes i alla 
stånd en lust för yppighet, som borde kringskäras.” 
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Polhems beskrivning av det utländska inflytandet som en smitta innebär att det är en avvikelse 

från ett normalt tillstånd som kan återfås. Den 83-årige Polhem anser att ”Rättelsen skal ske 

på barnen: de gamle lefva som de äro vane.” (s.9) 

Det svenska bör således återupprättas och skyddas från allt utländskt inflytande, vilket 

framgår av de åtgärdspunkter han presenterar.  

Min mening är: 

1. At de unga böra upmuntras genom en sund upfostran til at älska sit egit 

land och hemseder. 

2.  Lära allahanda vetenskaper på Modersmålet. 

3. At en varsam och granlaga upsigt hålles öfver dem, som resa till 

främmande länder 

4. At den fria införslen med odugeliga Böcker, hvarigenom mycket drafvel 

fortplantas, på något sätt må hämmas 

5. Ungdomen måtte för all ting ledas til at tänka af sig sjelfva, hvad som är 

gagneligt i vårt land och rike, och icke dertil låna sina tankar af 

främmande. (s.9–10) 

Efter denna inledande redogörelse av orsakerna till Sveriges olycka, av vilken inget tvivel 

hysas kan om de utländska ”andras” skuld, övergår Polhem till att konkret visa hur Sverige 

bör förhålla oss till dessa främmande ”andra”, och då närmare bestämt i fråga om de 

ekonomiska mellanhavandena. Bergverken är den främsta tillgång som Sverige har, vilka 

Polhem menar ”nästan allena måste underhålla all vår läckra yppighet.” (s.11) Sverige borde 

därför sätta sitt järnpris högre ”än utlänningen nu behagar taxera det till”. (s.13) Likaså 

utnyttjar utlänningen kolet bättre än Sverige. Därför vill Polhem att Sveriges försäljning av 

kol till utlänningen begränsas, för att därigenom minska dennes vinster. Som ytterligare en 

åtgärd föreslår Polhem inrättandet av ett järnkontor. Detta ska följa Bergslagens verksamhet 

och därmed förhindra ”att utlänningen får köpa vårt järn” för billigt samt tillse att Sverige 

också minskar sin utförsel av järn ”på det utländske magazinerne måge bliva uttömde.” (s.19) 

Polhem beskriver det svenska järnet som något som ”intet folk i hela verlden” kan umbära. 

Utan järnet skulle ”hela verlden omkomma i största fattigdom […]fast gull och Silfver stode 

öfver öronen på dem”. (s.17–18) Enligt Polhem har Sverige förbisett detta övertag. ”Alltså har 

Sveriget haft liksom hufvudnyckelen hos sig, til mycket folks välfärd”. Genom att utnyttja 

denna tillgång på rätt sätt, ”Si! då skulle Sverige börja komma sig före igen.” (s.18) 



 
 

24 
 

Polhems beskrivning av järnet som avgörande för alla länders välfärd är ett sätt att åter ge 

Sverige en central roll i världen och att samtidigt ingjuta tillförsikt i ett stukat rike. Många av 

Polhems argument om förändringar angående järnhandeln, såsom att höja priset och minska 

tillgången, är i huvudsak menade att utnyttja och försvaga ”de andra”. Hans tal ger därmed 

uttryck för en stark revanschlusta. Polhem delar härigenom sin forne elev Ehrensvärds 

inställning till ”de andra”. Det utländska ska bemästras, i Ehrensvärds fall genom värjan och i 

Polhems genom järnet. Båda talen ger på sina respektive sätt, uttryck för en tro på Sveriges 

stormaktsposition.  

Polhems vilja att beskydda Sverige från utländskt inflytande i allt från hemseder och tänkesätt 

till handel, har sin motsvarighet i Carl Gustaf Tessins tal om svenska språket.82 Tessin hade 

haft viss del i krigsbeslutet 1741. Han bedömde visserligen den diplomatiskt situationen rätt, 

men hade i brist på militär kunskap överskattat de svenska resurserna.83 

Som ovan konstaterats kan språket fylla funktionen av gränsdragning runt en gemenskap. 

Tessin vill med sitt tal uppmärksamma akademien på att den, trots alla sina ”vakra och nyttiga 

arbeten”, ändå brustit i en av sina stadgeföreskrivna uppgifter: ”vårt Modersmåls Svenska 

Språkets rykt och upodlande” .(s.5)  

I likhet med Polhem, vänder Tessin sig mot det utländska inflytandet: ”Är det ej nog, at vi, 

vår handel til nästan obotelig skada, lånt kram af utlänningen? Skole vi jämväl, vårt tungomål 

till blygd, låna ord av främmande?” (s.6)  

Tessin vill se sitt språk ”rent och af främmande ord obesmittat”. (s.5) Bland de åtgärdspunkter 

han föreslår (s.6) ingår bland annat att ”förse vårt språk med sådana ord hvilka ännu brista, på 

det at de hos oss borgerlig rätt och burskap vundne konster och vetenskaper, måtte sina 

utländska namn afkläda”. (s.6) 

Detta måste dock ske, tillägger Tessin, ”så att desse nyfödingar blifva ympade i gammal stam, 

och at deras uttal måtte falla tungan lätt och öronen lindrigt.” (s.6) Tessins uppmaning till 

akademien att vårda det ”Svenska tungomålets riktande och rätta bruk” utgår tillsynes från en 

nyttotanke: ”Språkets är tankans tålk: den som redigt tänker, men oredigt talar, är lik en Man, 

som sin ägendom illa använder, och sit förunde förråd hemligen förslöser.” (s.6) 

                                                           
82 Carl Gustaf Tessin, Tal om svenska språkets rykt och upodlande, 10 januari 1746, Stockholm u.å. Hänvisningar 
till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
83 Svenska män och kvinnor, del 7, Stockholm 1954, s.489–491. 
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Dock präglas talet framförallt av en oro för att det svenska språket ska förlora sin särart eller 

till och med helt uppslukas av det främmande. Tessins önskan att ”i gammal stam” stärka och 

utveckla det svenska språket liknar Polhems vilja att stärka det svenska.  

Gemensamt för talen av Wrede, Ehrensvärd, Polhem och i viss mån Tessin, är att de vill ge en 

tydlig beskrivning av vad ”vi” är. Var och en skapar de en bild av ett Sverige som tillfälligtvis 

förlorat sig själv och därför ska söka sig åter till sitt naturliga ursprung. Talen vittnar om ett 

starkt behov att tydligt bestämma vad det svenska är samtidigt som vägledningen hämtas ur 

ett stabilt förflutet. Wrede hänvisar till de götiska fädernas visdom, Ehrensvärd till den 

medfödda tapperheten och Polhem till de oskyldiga hemsederna. I de tal som närmast följde 

efter dessa tre, förflyttades tyngdpunkten något genom att utgångspunkterna för den egna 

identiteten började ifrågasättas.  

”Hvilket är det sällaste tilståndet, de gamlas eller vårt?”  

Jonas Alström var en av Vetenskapsakademiens grundare. Han skapade en förmögenhet som 

köpman i London och fungerande även som svensk kommissionär och konsul där. Efter 

diverse studieresor i Europa återvände han till Sverige för att, inspirerad av sina utländska 

erfarenheter, grunda Alingsås manufakturverk.84   

I och med hans tal ”Sveriges wälstånd om det vill”85 framträder de första tecknen på ett nytt 

perspektiv utifrån vilket Sverige kan betrakta sig självt. Till skillnad från talen av Wrede, 

Ehrensvärd och Polhem, vilka huvudsakligen utgår från svenska förhållanden, tar Alström 

avstamp i sina utländska resor. Med åberopande av resorna i England, Frankrike, Brabant, 

Holland och det Tyskaromerska riket ställer han sig frågan ”hvarföre Sverige mit kära 

Fädernesland, också icke var uti et så välmående tilstånd? Som de förenämde så nära belägne 

Länder, eller om deremot var någon naturlig omöjelighet.” (s.7) Ett rikes styrka ska inte 

bedömas efter dess geografiska storlek utan efter mängden undersåtar, som i sig är en 

återspegling av näringsmedlens tillstånd. Via sina, enligt egen utsago, omfattande resor, såväl 

inrikes som utrikes, anser Alström sig ha fått sådana kunskaper att han kan göra jämförelser 

mellan länderna. I rak motsats till Polhem ser han resorna utomlands som tillfällen att 

”inhämta kunskaper och göra fäderneslandet en tjänst […] så att Sverige kan bli likt andra 

välmående länder.” (s.8) Alström jämför inte Sveriges tillstånd med ett idealiserat förflutet, 

utan med en samtida omvärld. Utlänningen utgör för honom inget hot att skydda sig emot. 

                                                           
84 SBL band 1, Stockholm 1918, s.556–564. 
85 Jonas Alström, Sveriges wälstånd om det vill, 12 april 1745, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges direkt 
efter citatet i brödtexten. 
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Tvärtom är de några att lära av. Om inte annat, så kan de utgöra bevis för att det inte 

föreligger något egentligt hinder för att Sverige ska uppnå samma ”makt och välstånd” som 

sina grannar. Den enda skillnad som råder mellan det fattiga Sverige och de andra välmående 

länderna, finns i förhållningssättet till omvärlden, där de sistnämndas ”[…] inbyggare äger 

ljus och kundskap til, at ej allenast nyttia landets förmåner utan ock såsom goda bin de der 

hämta vax ock honung ifrån andra marker”. (s. 28)  

Liknelsen med honungsbiet vittnar om en fredligare bild av omvärlden än vad Ehrensvärd och 

Polhem gett prov på. Att vara upplyst är för Alström inte bara att ha egen kunskap utan även 

att förstå att nyttja andras kunskap. Varför Sverige inte tagit lärdom av andra och därigenom 

missbrukat sina egna tillgångar ”det lärer en hvar vara nog bekant, som om tidernas skiften 

ock omständigheter hafva någon kundskap”. Dessa vill Alström inte gå närmare in på utan 

lämnar dem därhän eftersom han tycker det vara ”rådeligare söka til at läka än uprifva et 

skadeligit sår”. (s. 25) Alström erkänner visserligen att det finns ett gemensamt förflutet, men 

utesluter möjligheten att hämta exempel ur detta. Till viss del kan det framåtblickande 

perspektivet bero på att Alström, liksom Wrede, har en önskan om att skapa enighet. Det 

framgår inte minst av att han flera gånger vädjar till den ”gemensamma goda viljan” samtidigt 

som han betonar det egna ansvaret. Att Sverige inte nått lika långt som sina grannar är ”vår 

egen skuld” för ”Sverige kan så väl som des när gränzande komma til en ansenlig Rikedom 

och styrka, om vår vilja dertil är enhällig.” (s.27) Det Alström efterlyser är inte bara en annan 

syn på sig själva utan även en förändrad uppfattning om omvärlden. För att ”hädanefter bättra 

hvad härtils varit efter satt” måste ungdomens utrikesresor därför få ett större 

kunskapssökande syfte än vad som varit fallet. (s.31) Det är en åsikt som även återfinns i Carl 

Hårlemans tal om utländska resor.86 Hårleman var en av tidens främsta arkitekter som 

tillbringat en stor del av sin ungdom på resande fot i Europa, där han också bedrev mycket av 

sina studier.87 

Hårleman, inleder med att konstatera: ”Utav alla folkslag äro oemotsägeligen intet något mera 

begivet på resor och utfärd än de svenske”.(s.2) Det är ett resultat av svenskens ursprung, de 

gamla och genom ”flyttning och härfärd så bekanta”, göterna. Dock leder inte denna 

medfödda rastlöshet alltid till gagneliga resor. Vissa är bara ”skadeligt missbruk av tid, hälsa 

och rikets redbarheter” (s. 3) men de resor som sker i syfte att ” hos utlänningen söka hjälp 

                                                           
86 Carl Hårleman, Tankar i anledning af utländska resor, 19 juli 1746, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet 
anges direkt efter citatet i brödtexten. 

87 SBL band 19, Stockholm 1973, s.596–602 
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och undervisning uti någon viss konst eller vetenskap” är att anse som rättfärdiga. (s.4) Han 

börjar dock med att betrakta det egna landet. De som vandrar genom Fäderneslandet kommer, 

enligt Hårleman, att känna oro och missnöje då de finner ”ett stort och vidsträckt Rike så tomt 

och öde”. Därefter följer en genomgång i vilken han visar på fel och brister inom i stort sett 

alla områden, från lantbruket och hur skogarna ” vårdslöst handhavas ” till ”obekymmersam 

och skadelig hushållning” och näringsmedlens misskötsel. (s.4–5) I kontrast till detta ställer 

han grannländerna. 

Enär man med denna insigt och sinnet således tillredt, förlåtit egen botten 

och anländer till nästgränsande Granne; måste man finna sig rörd, at se et 

mycket mindre och af naturen ej mer begåfvadt land, än vårt egit, upfyldt 

med idogt och närande folk samt af hvad till förtäring och beqvämlighet kan 

tjena, landtbruket, så til åker som äng, väl skött och handterat, boskaps 

vården, samt alt annat til uppehälle och spis hörande, ansadt och drifvit med 

all möjelig flit.(s.6) 

Hårleman fortsätter sitt tal i formen av en resa mellan olika länder. Sina erfarenheter under 

denna resa framställer han ömsom som föredömliga exempel, ömsom som ”Bevis af […] 

vanrykt”. (s.13) 

Som förebild framhåller Hårleman ”Republiquen Holland”. Landet har utnyttjat sina grannars 

försummelse ”at tänka på inhemsk slögd samt egna krafters vinnande, och insöft dem i deras 

oberkymmersamma efterlåtenhet med den tjenstfärdighet, flit och skäliga vinst.” (s.14) 

Hårleman delar upp länderna mellan de som låtit sig invaggas i ett skadligt lättsinne och de 

som vet att utnyttja dessa länders bristfälliga tillstånd. I likhet med Alström menar han att 

Sverige kan lära av, och i synnerhet följa de framgångsrika ländernas föredömen, de som är 

”längre än för morgondagen sörjande folk ”(s.14): ”Af hvad vi redan sett och genomfarit och 

af det vi hos andre folkslag, land och deras tilstånd inhämtat, är då lätt at sluta, huru med oss 

månde föreveta, […]” (s.33) 

Även för Hårleman är det i den omgivande samtiden och inte i historien som vägledningen 

ska inhämtas. Att Sverige befinner sig i en ny situation, till vilken det måste vänja sig, 

framstår som en - förvisso smärtsam men - oundviklig realitet. ”Men jag skyndar mig längre 

bårt,”säger Hårleman under en av sina fiktiva vistelser i kurfurstendömet Hannover, ”innan 

åtankan af de förträffeliga Landskaper, som här finnas afsöndrade ifrån mit kära fädernesland, 

må hinna at förbetska den smak, detta landets betraktelse lemnat”. (s.12) Det är ett yttrande 
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som uttrycker saknad av den forna stormaktstiden, men det innehåller även insikten att den 

tiden är förbi och att det inte finns någon mening att uppehålla sig vid vare sig minnen eller 

drömmar. Sverige måste lära av de som är framgångsrika i den nya tiden.  

Alströms och Hårlemans båda tal ger uttryck för en begynnande insikt att betydelsen av det 

förflutna måste förändras och att det krävs nya sätt för att kunna hantera den upplevda 

tillvaron. Carl Ehrenpreus ”Tal om den förmån och nytta som fria konster och handaslögder 

tillskyndas av historien”88 ger även det uttryck för tvivel om hur man ska förhålla sig till det 

förflutna. Ehrenpreus hade tjänstgjort som kanslist åt Karl XII innan han återvände till 

Sverige för att bli skolad till hovrättsråd och bland annat bli delägare i Alingsås 

manufakturverk.89 I sitt tal ställer han frågan: ”Men käre säg, hvilket är det sällaste tilståndet, 

de gamlas eller vårt?” Och tillägger: ”Hvilket deraf jag här ville åtaga mig at försvara, skulle 

jag få för många motståndare.” (s7) Visserligen säger han sig vilja lämna frågan obesvarad, 

eftersom den viker från hans ämne, men ger längre fram i talet, ändå sin uppfattning om vilket 

förhållande samtiden bör ha till historen.  

Om vi förakte ålderdomen; så blifva vi med skäl bespottade af en ännu 

klokare eftervärld; ty hvad den ene tiden påhittat til sin beqvämlighet, gifver 

den andra i hand at tänka på en större. Den uptänkta nya nödvändigheten 

förorsakar ny eftertanka, och gifver således tilfälle til nya, och förr obekante 

påfund (s.10)  

Ehrenpreus beskriver utveckling som lineär, där inget är ”på en gång upfunnit, påbegynt och 

fullkomligen i stånd satt.” (s.4) Tidigare framsteg möjliggör inte bara nya, de tvingar fram 

dem.  

Så snart et behof blifvit stoppat igenom påfund: hafver sjelfva påfundet 

gifvit anledning til nya behof, och det nya behofet til nya påfund igen. Det 

ena Snillet har således varit en, för det andra tilredsstäld stege, hvarigenom 

det senare kommit högre än det förre. Den ena människan har lika som stått 

på den andres hufvud, och sett sig vidare omkring. (s.11–12) 

Som framgår talar Ehrenpreus om människan och inte om svensken eller någon annan 

nationalitet. Sambandet som han beskriver mellan dåtid, samtid och framtid, är även det en 

allmängiltig princip som inte begränsar sig till ett enskilt lands eller särskilt folks utveckling. 

                                                           
88 Carl Ehrenpreus, Tal om den förmån och nytta som fria konster och handaslögder tillskyndas av historien, 23 
april 1748, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
89 SBL band 12, Stockholm 1949, s. 320–328. 
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Förutom att han visar att det med bibehållen aktning för historien går att anse att det förflutna 

inte kan ge svar på samtidens frågor, låter han även antyda ett kosmopolitiskt perspektiv, 

något som ska komma till starkare uttryck i Olof Dahlins tal.  

Sverige och världen 

1743 hade ständerna gett skriftställaren och poeten Dahlin i uppdrag att skriva Sveriges 

historia och 1747 utkom första delen av hans Sveriges Rikes historia.90 Två år senare höll han 

sitt presidietal ”Om Sverige i sitt ämne och Sverige i sin uppodling” den 29 april 1749.91 

Dahlin ger inledningsvis uttryck för en viss rådande vilsenhet i fråga om var Sverige som 

nation befinner sig.  

Liksom en vandringsman genom en vild skog, en ödemark, skulle vara glad 

at råka en högd, varifrån han kunde se hela traktens belägenhet, hvad väg 

han gjort, hvar han wore och huru långt han hade igen; så tror jag icke vara 

otjenligt, at något uppstiga i Tiderne til att se hurudant Sverige varit af sig 

sjelf, i sin linda, och hvad det blivit genom flit, konst, handel och sine 

älskares omsorger: Sverige i sit ämne och Sverige i sin upodling. I kunnen då 

Mine Herrar, med eder vanliga mogenhet döma om dess välstånd, huru högt 

det hunnit och hvad däruti återstår. (s.2) 

Dahlin tar sin utgångspunkt i ett slags geografiskt ur-Sverige som sedan utvecklats av dess 

befolkning. Vandringsmannen som perspektivgivare känns igen från Hårlemans tal, men där 

Hårleman använder vandringsmannen för att visa det tomma och öde landet, menar Dahlin att 

perspektivet snarare försvårar överblicken och därmed möjligheten att ge en rättvisande bild 

av landet.  I Dahlins fall kan liknelsen också ses som en återspegling av en upplevd situation 

av osäkerhet och förvirring och nödvändigheten att stiga upp ur den för att ge lugn, distans 

och sammanhang till situationen.  

Dahlin börjar med att beskriva ett Sverige som gått från mörk okunskap till att nu kunna 

glädja sig åt ”et Ljus som på så kårt tid utspridt sig til de doldaste vinklar” av landet och fått 

främlingen att ”fästa ögonen på Norden med större vettgirighet, än på Italien.” (s.1) I detta 

sammanhang framhåller han också att Vetenskapsakademien arbetar ”på et Lands förbättring, 

som andre icke trodt kunna alstra annat, än Järn och Krigsmän” (s.2), vilket blir en ironisk 

                                                           
90 SBL band 10, Stockholm 1931, s. 50–63. 
91 Olof, Dahlin, Om Sverige i sitt ämne och Sverige i sin upodling, 29 april 1749, Stockholm u.å. Hänvisningar till 
talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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replik på Polhems respektive Ehrensvärds åsikter om Sverige. Dahlins polemik mot de båda 

fortsätter i beskrivningen av den nya tid som inträtt i världen. 

En barnslig och förutfattad inbillning, at midt i tjockaste mörker och 

tvifwelsmål påstå sit Fosterlands enskylta ära med andras förklening, en 

inbillning, som ensam skulle kunna återbringa Barbariet, är nu merendels 

försvunnen. Okunnighet, dåraktigt skryt, gemen blygsel, hat eller afvund 

emot främmande, hafva ofta hindrat de Gamle at från det ena landet skaffa 

sig kunskaper til det andra: Så är nu verlden icke mer fatt.  (s.3) 

Det Dahlin framförallt för in i bilden av Sverige är ett kosmopolitiskt förhållningssätt, där han 

ser hela den lärda världen som ”en enda Republique, hvaruti alla Folk äro Landsmän”. Det är, 

enligt Dahlin, emellertid inte en förändring som inträtt nyligen utan den tog sin början redan i 

och med uppfinnandet av boktryckarkonsten. Den fortsatta utvecklingen har lett till att det  

[…]nu kommer på et ut, om en Sanning, en gagnelig märkvärdighet, yppas i 

Torne eller i Lissabon: En NEWTON har förökt sig til månge: det anstår nu 

ingen mer, at dölja eller missunna sina påfund.(s.4)  

I motsats till Alström, som berömde det land som utnyttjade sin ”sovande” granne, beskriver 

Dahlin en värld där framstegen solidariskt delas mellan länderna, där styrkor och svagheter 

inte ställs emot varandra utan där bristerna istället gemensamt bekämpas. Kroppen som 

metafor för riket var känd sedan tidigare och Dahlin utvidgar den till att avse hela Europa. 92 

Kärleken till nyttiga vetenskaper sägs ha förmått  

hela Europa, at fatta en ny Stats-klokhet, en ny Systeme, och blifva liksom 

en Kropp, hvaruti alla Magter äro lemmar, antingen at hjelpa eller hindra 

hvarannan, så at ingendera tager öfverhanden. (s.4)  

Världsbilden utesluter inte den nationella särarten.93 Dahlin slår också fast att inget land har 

sin fullkomliga like, utan att  

                                                           
92 Peter Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden. Stockholm 1989, 

s. 46–47. Begränsad till riket förekommer metaforen även i Krygers båda tal, dels i Tal om folkbristens orsaker, 
verkan och hjelp, 10 maj 1758, Stockholm 1758, där han talar om ”en nyttig rörelse imellan lemmarne i 
Riks-kroppen”, (s.30) dels i Tal om lagarnas och sedernas verkan på borgerliga näringar, 14 oktober 1767, 
Stockholm 1767: ”Ej kan hela Samhällskroppen vara frisk, stark och välmående; om icke alla hans lemmar ega 
den helsa, styrka och skickelighet...”(s.13). 
Metaforen återfinns även i Montesquieus ”Om lagarnas anda”. Dahlin kände förmodligen väl till Montesquieus 
arbeten, vilka han delvis översatt, se SBL band 10, Stockholm 1931, s. 64. 
93 Peter Kemp, Världsmedborgaren. Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundrade, Göteborg 2005, s. 

44–45. 
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Hvart och et Climat har sina foster och ändrar ofta et och samme Slägte på 

mångfaldiga sätt: Människan är människa öfver alt; men på vissa orter är 

hon hvit på vissa svart, black eller kopparfärgad. (s. 4–5)  

Skillnaderna ska inte framlocka motsättningar utan snarare uppmuntra till ömsesidigt bistånd:  

Huru nödigt är då icke, at det ena Folket räcker det andra handen, at det ena 

Landet meddelar det andra sina frukter? Skaparen har så indelt, på det alla 

människor må lefva i vänskap. (s.6) 

”Jorden har mäst öfver alt varit svår och hiskelig för dess förste Invånare” (s.6) säger Dahlin 

och menar att det är människans arbete som gjort den odlingsbar. England hade exempelvis 

”af sig sjelf och utan främmande hjelp aldrig burit et äple eller et plommon” (s.6). Detsamma 

gäller för Sverige: ”Af sig sjelf har vårt Fädernesland icke frambragt särdeles många växter, 

fastän vore skogar varit ofantelige”. (s.7) Därefter visar han hur växter spridits mellan olika 

delar i världen och konstaterar: ”Således emottager det ena Landet det andras foster och 

erkänner dem på slutet, fastän stundom med en liten ändring, för sina egna.” (s.9) På liknande 

sätt har boskapen förts in i landet av ”flyttande Herdar” och har sedan dessutom uppblandats 

av utländsk avel. ”Hjortar och Rådjur äro väl af början främlingar, liksom det arbetsamma 

och nyttiga Biet”. (s.13) Dahlin betonar människans likhet och gemensamma ursprung och av 

resonemanget får förstås att det inte finns något skäl för att hävda den egna nationens varken 

överlägsenhet eller underlägsenhet.  Järnet, som av Polhem framhölls som en typiskt svensk 

tillgång, beskrivs utifrån ett mer vidgat perspektiv av Dahlin. Visserligen kan ingen förneka 

den svenska tillgången på järn, ”Våra djupa Bergsfrukter, våre infödde Metaller, kan oss 

ingen betaga”, men ” hvad nytta gjorde de det allmänna i de äldre tider?” (s.12) Dahlin delar 

Polhems upprördhet över hur naturtillgången länge försummats, men ser en annan betydelse i 

dess förbättrade tillvaratagande. ”En hel annan järn-tilverkning är nu i Sverige, hälst sedan 

Spanska Inquisitionen i Nederland för 150. år sedan skaffat oss Vallonska Smidet”(s.12–13) 

Där Polhem såg järnet som ett sätt att skilja sig från och behärska ”de andra” ser Dahlin järnet 

som ett bevis på att människor förenas och samarbetar i ett gemensamt ”vi”. 

Dahlin menar också att de framsteg som gjorts ”på 5. 4. 3. 2. och 100. år” ger svensken ”mod 

och lust, at tänka på flera”. De är ”Värdiga ögnemärken för et Folk, som nu börjar känna sin 

lycka: de anropa oss, de upmana oss til vidare omhugsan” (s.18–19). Det finns inte något arv 

från förfäderna som, av plikt mot dessa, ska förvaltas. Tvärtom är det utvecklingen som ska 

värnas och inspirera till fortsatt framåtskridande.  
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Et förståeligt fel 

1751 dog konung Fredrik och följdes av Adolf Fredrik. I och med den sistnämndes tillträde 

fick frågan om konungamaktens förhållande till rådet förnyad aktualitet. Den politiska 

diskussionen förflyttades i viss mån från utrikespolitik och näringslagstiftning till frågor om 

maktens fördelning och frihetens bevarande.94 Kort efter Fredriks död håller en av Dahlins 

nära vänner, Carl Fredrik Piper, sitt presidietal. Piper tillhörde såväl de tidiga mössornas som 

hattarnas grupperingar och var medlem av sekreta utskottet vid samtliga riksdagar 1734–

1752. Där försökte han dämpa de stämningar som till slut ändå ledde till krigsförklaringen 

1741.95 

Pipers tal får till följd av konung Fredriks nyligen inträffade bortgång, formen av äreminne 

(och i viss mån även hyllning av hans ”dyre efterträdare”).96 Trots hyllningsgenrens 

begränsningar säger talet ändå något om gränserna för den bild av Sverige Piper ansåg sig 

kunna och vilja framföra. Till sin utformning kan talet ses som en replik på en särskilt 

uppmärksammad smädeskrift som nådde rådet och sekreta utskottet i december 1742. Den 

anonyma skriften (som för övrigt sammanställts av en lägre tjänsteman vid namn Anton 

Kalmeter) bestod av 24 punkter som behandlade händelser och förhållanden som folket kände 

viss förbittring över och innehöll smädelser mot konungen, rådet, ständerna och andra 

makthavare.97 Skriften hade färdigställts i nära samröre med hattanhängare och försökte vältra 

över ansvaret för missförhållandena på deras motståndare.98 Den spreds bland annat till 

riksdagsmän från Dalarna och lantmarskalken Matthias Alexander Ungern-Stenberg (Mössa) 

menade att den var ämnad till att stifta uppror i landet.99 

Där Kalmeter lät varje punkt av misslyckanden föregås av orden ”I hans tid”, med vilket 

avsågs Fredrik den I:s regeringstid, väljer Piper istället det snarlika ”Under Honom” för varje 

punkt i sin uppräkning av de framsteg som gjorts i Sverige och vunnit erkännande i hela 

Europa (och i synnerhet hos den ”vidtfrägdade” Franska akademien). Genom alla uppradade 

framgångar framskymtar ändå en viss ödmjukhet.  

                                                           
94 Carl Gustaf Malmström, Sveriges Politiska Historia – Från konung Karl XII:s död till statshvälfningen 1772, 4:e 

delen, Stockholm 1899, s. 10–14. 
95 Svenska män och kvinnor, del 6, Stockholm 1949, s. 130–131. 
96 Carl Fredrik Piper, Tal (Om de nyttiga inrättningar, som blifvit gjorda i Sverige under Högstsalig K. FREDRIKS 
regering), 27 april 1751, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
97 Skriften finns på Uppsala universitetsbibliotek, F 206.  
98 Bjarne Beckman, Dalupproret 1743 och andra samtida rörelser inom allmogen och bondeståndet, Göteborg 

1930, s. 103–104. 
99 Sennefelt 2001, s. 88–89. 
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Under Konung FREDRIKS milda Regering har Svenska Folkslaget mer än 

någonsin lärt känna sina dygder och fel, sina krafter och svagheter: det har 

haft det lyckeligaste tilfälle, at lära sig utöfva de förra och bårtlägga de 

senare. (s.4)  

Inte minst kommer det självkritiska inslaget till uttryck i förhållande till jordbruket, ”grunden 

till alla andra våra rörelser och näringsmedel”. Det har enligt Piper tilltagit mer under konung 

Fredriks trettio år på tronen, än vad som tidigare skett under många hundra år. Påståendet 

nyanseras dock med tillägget: ”Åtminstone äre vi nu dervid så långt komne, at vi se huru 

mycket oss felar.” (s.7) Det är genom denna gryende insikt som Sverige kommer att kunna 

uppnå ”jämngod styrka med de väldigaste makter.” Piper låter därmed Konung Fredriks 

regeringstid och död representera Sveriges övergång från en tid till en annan.  

Även militären och officeren Mattias Alexander von Ungern-Sternberg100 intar en självkritisk 

hållning som samtidigt representerar inträdet i en ny tid. Han konstaterar att landets handel 

och hushållning utifrån dess naturliga förutsättningar inte varit inrättade som de borde ha 

varit. ”Vår skyldighet är således, at upleta de felacktigheter som deruti varit, och söka at 

bättra dem.” (s.2) Det finns, enligt honom, ”få ställen i verlden, som det mindre nyttja och 

mera vårdslösa än vi”. (s.10) Enligt von Ungern-Sternberg ligger det i ”vår magt, at vinna et 

för Riket så fördelaktigt tilstånd” (s.10). Nästan för sent har ”vi lärt känna orsakerna till 

andras välmågo och vår fattigdom” men ”som bättre är, sent än aldrig, så är ock en 

begynnelse gjord, hvilken lofvar oss lyckelig framgång.”(s.10)  

En viss kritik framkommer även i affärsmannen Johan Clasons tal 1751 om Sveriges 

handelsomskiften.101 Johan Clason var, liksom Alström, konsul i London. Han var dessutom 

chef för den senares handelshus (sedermera under firma Alström och Clason) och gift med 

Alströms syster. Vid tiden för talet hade han återvänt till Sverige, bland annat för att överta 

ledningen av Blaiseholmsvarvet efter sin far.102  

I hans skildring av den svenska handelns utveckling genom tiderna, beskrivs följderna av 

förfädernas ”grofva enfaldighet”: 

                                                           
100 Matthias Alexander von Ungern Sternberg, Tankar om Sveriges handel och allmänna hushållning, 25 januari 
1752, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
101 Johan Clason, Tal Om Sveriges Handels omskiften, 27 juli 1751, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges 
direkt efter citatet i brödtexten. 
102 Svenska män och kvinnor, del 2, Stockholm 1944, s.106. 
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Först sorgen för födan, och sedan krigs-lusten, äggade deras hug, och ju 

mera hopen af härnadsfararne ökades, ju mera upväkte de krigs-lusten hos 

hvarandra, tils folket på slutet knapt förstodo annat, än förföra sig på andra, 

och slåss sin emellan. När missväxt tilstötte, trodde de, at deras antal var för 

rikt. (s. 5) 

Det är visserligen inte någon hyllning av förfäderna, men det är inte heller en onyanserad och 

avfärdande kritik av dem. Genom tillägget ”Et förståeligt fel den tiden, uti begreppet om 

Rikets bästa” sätter han deras förmenta brister i sina historiska sammanhang och gör 

felaktigheterna ursäktliga. På liknande sätt beskrivs förfäderna som ”et folk, hvilket for 

omkring verlden”, varför de inte kan ha saknat kunskap om de handelsplatser där handel 

mellan länder ägde rum. Men ”krigs-lustan låg ännu så öfverst hos dem, at de ej brydde sig 

om nytja tilfället med alvare”. (s. 8)  

Den tidigare ministern i Paris, riksrådet Carl Fredrik Scheffers tal om vetenskapens, 

vitterhetens och konstens tillstånd i riket103 framstår till en början som en reaktion på 

föregående talares kritiska hållning. Han använder sig förvisso också av jämförelsen med 

andra länder, men hävdar omgående att Sverige befinner sig i lika god utveckling som de 

andra, inte minst eftersom även Sverige fått sin del av naturens snillen. 

Hvem derföre, MINE HERRAR!, äfven af dem, som mäst besedt och 

närmast undersökt andra Länders förmåner, lärer nu mera påstå, at de, i 

anseende til Vetenskaper, äga något företräde för oss? (s.3–4) 

En bidragande orsak till Sveriges goda utveckling är att den inhemska uppmärksamheten 

vänts från de andra länderna för att istället riktas mot det egna. Det är ”et stort vedermäle af 

vår förbättring, at afund börjat lämna rum åt god omtanka för os sjelfve, den vi tilförne varit 

alt för benägne at endast hysa om främmande.” (s.4)  

Vad gäller den svenska vitterheten måste dock även Scheffer till en början bekänna ” at vid 

första påseendet synes jämförelsen mellan oss och några andra nationer i detta fallet mindre 

utslå til vår förmån.” (s.4) Vid närmare betraktande begränsas emellertid dessa 

tillkortakommanden till några mindre delar, som helhet betraktad är situationen en annan. 

Scheffer tillåter sig därför förutse en lovande framtid för den svenska vitterheten, baserat på 

                                                           
103 Carl Fredric Scheffer, Tal (Anmärkn. Om Vetenskapers, Vitterhets och Konsters närvarande tillstånd i vårt 
Rike), 2 augusti 1755, Stockholm 1755. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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”den likhet, vi redan hafve med en af de nu varande vittraste nationer i verlden”. (Av en not 

framgår att med en av de vittraste nationerna i världen avses Frankrike.) (s.7–8).  

Enligt Scheffer har vetenskapens och vitterhetens goda tillstånd lett till svenska arbeten vunnit 

erkänsla hos ”främmande nationer” och blivit begärliga i ”avlägsne Länder”. Han ställer sig 

därför frågande till varför Sverige saknar sådana ”äreminnen […] som hos andra nationer 

pryda deras Städer och Palats” (s.10). Få länder i världen kan, enligt Scheffer, uppräkna så 

stora regenter som Sverige, ”så allmänt, kände och ärade Män både uti Fred och i Krig”. 

Äreminnen över dessa ska inte bara sporra den inhemske åskådaren till att följa de goda 

exemplen, de ska också visa främmande den ”vördnad för dygd och hjelte-mod” nationen 

hyser. (s.10)  

Scheffer skiljer sig från Clason, Piper och von Ungern-Sternberg, genom att han berömmer 

förfädernas gärningar: ”Våre Fäder hafva eröfrat många Länder och förvärfvat oss en krigs-

ära, som igenom de största bedrifter icke skulle kunna ökas.”(s.13) Även Scheffer vill dock 

skilja mellan det förflutna och samtiden. I den senare ger han äran ett annat innehåll. 

Oss har Försynen lyckeligen låtit födas i en tid, då verlden, mera upplyst lärt 

känna en större ära, den äran, at istället för människors upoffrande, befrämja 

människors tilväxt, istället för Länders härjande och förödande uptaga 

ödemarker och göra dem bebodde; i stället för andras oroande och 

förolämpnade, stiga till magt och anseende med bibehållande af allas 

vänskap. (s.13) 

Genom att skifta definitionen av äran, från krigiska till vetenskapliga framgångar, kan 

Scheffer omtolka verkligheten för att den bättre ska passa landets situation. Krigsmaktens 

förluster blir betydelselösa och nya möjligheter erbjuds för att landets ”ryktbarhet i forna tider 

icke av oss bör saknas”.(s.14)    

Även Anders Anton von Stiernmans använder sig av omtolkning i sitt tal ”Om de Lärda 

Vetenskapers tillstånd i Svea Rike, under Hedensdoms- och Påfvedoms-tiden”.104 I talet, som 

i efterhand har betraktats som en första svensk lärdomshistoria, ger han en tolkning av det 

förflutna. von Stiernman, arkivarie och historiker och känd för sin lärdom105, medger att det 

                                                           
104 Anders Anton von Stiernman, Om de Lärda Vetenskapers tillstånd i Svea Rike, under Hedensdoms- och 
Påfvedoms-tiden, 4 november 1758, Stockholm u.å. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i 
brödtexten. 
105 SBL band 33, Stockholm 2007–2011, s.448–455. 
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kan framstå som märkligt för många att han vill minnas de tider då vetenskapernas tillstånd 

var mycket illa i Sverige.   

[…] dock kann mann icke aldeles betaga våra hedniska förfäder den äran, att 

de ju hafva älskat och idkat åtskiliga vitterheter. Intet böra de med skiäl 

kallas barbarer och olärde, för det de ej voro öfveralt kunnige i de Grekiska 

ach Latinska språken, så framt ej tillika vill påstås, det Vetenskaperne äro 

med dem endast sammanparade: hvart språk har sina förmoner, och de som 

äga derutinnan enn fullkomlig kunskap, kunna och böra ej kallas ett olärdt 

och ohyfsat folk. De hafva varit lärdt folk på sitt sätt, fast icke efter våra 

tiders lärdom. (s.1–2) 

Lärdom är inget annat än inhämtad kunskap om andliga och världsliga ting och detta kan 

erhållas utan såväl grekiska som latin, vilket bevisas ”af andra folkslag, som Egyptier; 

Persianer, Indianer, Araber och andra flera.”(s.2) 106 Genom att ge lärdom en ny definition 

och samtidigt visa hur den kommit till uttryck i olika tider, kan även de forna svenskarna 

betraktas som lärda.  

Talen av Piper respektive Ungern-Stenberg speglar en självkritisk insikt om nödvändigheten 

av förändring. De följande talen av Clason, Scheffer respektive von Stiernamn försöker på 

olika sätt att i överensstämmelse med önskningarna om förändring upprätthålla banden med 

ett gemensamt ursprung. Det uppnås genom att sätta historien i sitt sammanhang, men 

framförallt genom att omtolka den. 

Hjältar och fäder 

Under den riksdag som hölls mellan oktober 1755 och oktober 1756 stod striden om 

författningen vilket kulminerade i ett kuppförsök av hovet sommaren 1756, vilket även ledde 

till att Vetenskapsakademien inte höll några sammanträden under sommaren, eftersom inga 

ledamöter infann sig.107 Skräckvälde och politiska rättegångar hörde till systemet. Bland annat 

tillsattes en kommission för rannsakningar av politiska brott, åter under ledning av Wrede, 

efter oroligheter i bondeståndet. I november 1755 drabbades Lissabon av jordbävning och 

tsunami och 1756 led Sverige av missväxt. Samtidigt diskuterades hur Sverige skulle förhålla 

                                                           
106 Detta bekräftas i sekreterare Pehr Wargentins svar på talet, vari han bekräftar att lärdom inte bara vinnes 
genom undervisning utan ofta genom själva levnadssättet. Förfäderna förde däremot ett sådant levnadssätt 
som ”ej [kunde] falla på et dumt Folk.” Deras ständiga ”Härnads-färder” gav dem tillfälle att se och erfara 
mycket. Dessutom, tillägger Wargentin, hemförde de fångar ifrån många länder ”af hvilka altid något var at 
lära.” (s. 128) 
107 Lindroth 1967, s. 60. 
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sig till de europeiska stormakternas stridigheter vilket resulterade i att Sverige i mars 1757 

ingick en konvention med Österrike och Frankrike och inträdde i det Pommerska kriget. Det 

fanns ingen krigslust hos svenska folket och inte heller riksråden hade egentligen någon 

önskan att ge sig in i kriget men kände sig mer eller mindre tvingade av redan tagna steg. 

Dessutom fanns en förhoppning om att situationen kunde utnyttjas för att återvinna Sveriges 

forna storhet.108 

Johan Fredric Kryger var en av tidens flitigaste författare i ekonomiska frågor. Hans stora 

intresse jämte ekonomin var teologin. Han såg världen skapad med två syften, att ära Gud och 

tjäna människan. Därför såg han ekonomi och religion som två sidor av samma mynt.109 

En allt annat än vördnadsfull hållning till förfäderna kommer till uttryck i hans Tal om 

folkbristens orsaker, verkan och hjelp.110 De svenska förfäderna har, enligt Kryger, ”lämna[t] 

åt oss, deras efterkommande, et land, hvilket är mer, än något annat Rike i Europa, vanskött 

och missvårdadt.” (s.7)  

Kryger gör tidigt en distinktion mellan ett lands hjältar och fäder och konstaterar i talets 

inledning att ”Vi hafve et ymnogt förråd på gamla och nya beskrifningar om stora Hjältar: 

men ganska få om Landets Fäder”. (s.4) Med de sistnämnde avser han de regenter som ”haft 

sine Undersåtares välfärd om hjärtat, och med ömhet sörgt för deras förkofran, genom 

näringars och rörelsers främjande”. (s.4) 

Sådana regenter har både varit sällsynta och ”föga lysande”, varför deras minne inte bevarats 

till eftervärlden. Därtill har hjältarnas bedrifter framställts som större och viktigare än vad de i 

själva verket varit, ett beteende som han fortfarande ser i sin samtids beskrivningar.   

Men hvad är vanligare, ännu i våra dagar, än at en Tidnings- eller Historie-

skifvare gör fiendens magt större, på det antingen hans Hjältes seger må 

blifva så mycket ansenligare, och hans gerningar mera lysande, eller ock 

tvärt om, at därigenom göra fiendes seger mindre hederlig? (s.5–6) 

Sammantaget förklarar det varför de flesta samhällena i världen aldrig  

                                                           
108 Malmström, 4:e delen, Stockholm 1899, s. 288–306. 
109 SBL band 21, Stockholm 1975–1977, s.649–653. 
110 Johan Fredric Kryger, Tal om folkbristens orsaker, verkan och hjelp, 10 maj 1758, Stockholm 1758. 
Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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styres efter de förnuftigaste och sundaste Regerings och Hushålls-Lagar. När 

et Samhälle finnes, som grundar sin välfärd på fredliga bedrifter och en 

förståndig Hushållning; så äro alltid tio däremot […]hvilka följa vederspelet, 

och genom andra Länders ödande förstöra sina egna. (s.4)  

Kryger menar istället, ”Med all den vördnad, [han] hyser för ålderdomen”, att en mer 

nyanserad bild av förfäderna är att föredra.  

Med et ord: Kärleken för ålderdomen har gjort våra förfäders sällhet större, 

än den varit […]. Men mig tyckes motsatsen vara hederligare: ty då få våra 

härnader något sken af billighet, eller förtjena åtminstone snarare ursäkt. 

(s.7–8) 

Kryger betonar att Sverige inom sig har alla förutsättningar och att samtidens vetenskaper 

”uppliva svenska snillen”. Dessutom är det svenska ”folket är böjt till vetenskaper och 

snillebragder” på samma sätt ”som det alltid varit tappert och oförskräckt emot sina fiender”. 

Hjälten och fadern har således alltid funnits inom svensken. (s.11–12) 

För Kryger var det ”våre förre tiders lefnadssätt och hushållning” som hindrade folkets 

tillväxt (s.21). Landet har sedan hedenhös präglats av ”enahanda hushållning” och när födan 

brast lades skulden på klimat och jordmån. De insatser som gjordes ”snarare ökte än botade 

sjukdomen”, varför det, enligt Kryger, är ”undransvärt att Sverige ännu har några 

inbyggare.”(s.10–11) Han ser emellertid ingen mening i att uppehålla sig vid beskrivningar av 

den tidigare hushållningens ”sjukliga tilstånd […] Vi böre snarare ägna oss åt den tid, i 

hvilken vi nu leve.” (s.11) 

Men även om han säger sig vilja rikta uppmärksamheten mot samtiden, återkommer han till 

det förflutna som förklaring till det i landet rådande tillståndet. Han lägger exempelvis 

skulden för missväxt och ett illa brukat land på ”de flästas envisa enfaldighet, at blindvis följa 

förfäders bruk; gamla inkomne oseder, som blifvit til urminnes häfd[…]”. (s.18) 

Efter hand går det dock att förändra ett sådant beteende genom att ”det ena nyttiga påfundet 

räcker det andra handen”. (s.20) Nya idéer ska trots ett inledande motstånd uppmuntras, för 

[…] förslaget torde väl här undergå samma öde, som annorstädes skedt är, 

nämligen, at i början blifva ansett för orimeligt, men sedermera närmare 

undersökt, derefter allmänt bifallit, och omsider med stor nytta och framgång 

verkstält. (s.20) 
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Kryger erkänner att det inte finns något ”svårare, än at omstöpa et helt folks tänkesätt och 

sinnelag”. Sverige ”lefve i sånings-tiden” och det är just i början av en sådan förvandling som 

”de största hinder” mot verkställigheten finns. (s.29). ”De nyttigaste sanningar äro icke alltid i 

början de smakeligaste; men blifva det omsider, sedan de hunnit bättre utrönas.” (s.30) 

Den största faran ligger emellertid i att återfalla i gamla vanor för att ständigt upprepa dessa. 

När jag tänker på de stora hvälfningar och omskiften, hvilka det ena Riket 

efter det andra undergåt, ifrån verldenes skapelse in til närvarande stund; så 

förekomma mig vetenskaper, konster och slögder, gå uti en cirkel, äfven som 

Naturen gör uti sin dagliga hushållning. Så snart vetenskaperna uplyst et 

folks snille; så hafva ock deras samsyskon, konster och slögder, handel och 

näringar, fölgt de fotspår, hvilka de förra trampat: i samma mon folkets 

förstånd blivit hyfsat och upodlat; så har ock hushållningen fått et bättre 

skick, och landet tagit til sig rikedomar, magt och anseende. Om icke 

människorna hade det olyckeliga sinnelag, at välmågan upväkte mod, men 

mod öfvermod; så kunde Samhällen, hvilka en gång lagt en stadig grundval 

til deras välfärd, blifva ständigt lyckeliga. Men som de bestå af människor; 

så gör och böjelsernas ostadighet hos dem samma verkan, som hos ensklida 

personer: när de blifvit välmående och mägtiga; så komma de ej vidare ihog 

hvad de varit, eller åter kunna blifva, De är ej längre nögde innom sig 

sjelfva: de vilja jämväl skrifva lagar åt andra, och väga sina grannars magt 

på en vågskål: deraf upkommer dessas afund och sammansättning, til 

öfvermagters fördärf och undergång, på längre eller kårtare tid. (s.36) 

Detta är enligt Kryger den stora cirkel som återfinns i alla Politiska Regeringar: ”det ena 

Rikets välmåga har altid blifvit bygd på det andras vanmagt och undergång.” (s.37) 

För Sveriges del beskriver han hur de unga och friska skickades utom gränserna ”för att få 

bröd eller död”, varpå tusentals stupade i fält samtidigt som de hemmavarande dog av hunger 

och farsot. Efter en kort tids fred och återhämtning upprepades hela skeendet på nytt. (s.10) 

Kryger hävdar att även till synes framgångsrika erövringar, ändå innebär att förlorar man mer 

än man vinner: ”Ty folkhopen minskas, näringarne sättes i qvartstad, och främmande magters 

afvund upväcker snart nya oroligheter.” (s.20) 

Förutom att det är ett generellt ifrågasättande av krig, kan det även ses som kritik av det 

Pommerska kriget. Kryger säger att det är de fria samhällena som är de lyckligaste, de som 

bestämmer över sig själva, för de griper endast till vapen i nödfall. Samtidigt menar han att 
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krig är befogade när det handlar om att försvara sina gränser och sin frihet, eller när äldre och 

nyare förbindelser avtvinga landet ett sådant beslut. Det är bevis på att ”manna-mod väl kan 

trifvas i et fredsälskande hjerta.” (s.20–21) Ett uttalande som kan tolkas som ett rättfärdigande 

av deltagandet i Pommerska kriget. 

Även om Kryger menar att ”våra krig hädanefter ej få vara något näringsfång” (s.20) så har 

han en pragmatisk inställning till kriget som en reell företeelse. Krigsoroligheter tilldrar sig 

ofta mellan europeiska makter vilket driver folk i flykt. Det är en situation som kan utnyttjas. 

”Lyckligt är det land, som tager med utsträkta armar emot dylike flyktingar” eftersom 

kostnaderna för detta återbetalar sig i form av såväl det kunnande som den egendom, de för 

med sig. Till bevis åberopar (även) han bland annat vad utländska läromästare gjort för den 

svenska bergshanteringen. (s.24) 

För Sverige finns möjligheten att bryta den onda cirkeln och skapa något nytt och bestående. 

Det beror delvis på att landet ”hafve ännu mycket at bygga, innan vår hushållning kommer til 

samma styrka och bestånd, som annorstädes”. (s.37) Kryger vänder således Sveriges svaghet 

till en styrka. Överhuvudtaget använder sig Kryger flitigt av antiteser. Genom de spänningar 

han låter sina beskrivningar rymma blir hela hans tal en metafor för en kamp mellan önskan 

att hålla fast vid det gamla och viljan att införa det nya. Det är inte bara i de ovan nämnda 

hjälte- och fadersfigurerna, där den underförstått unge och starke hjälten får representera det 

gamla och förlegade, medan fadern får stå för brottet med tidigare generationer och det 

nyskapande. Det förekommer även i form av tydliga konstateranden som: ”Människornas 

handlingar äro ofta en samling af stridande satser” (s.16) eller i form av beskrivningar av hur 

”Riket [måste] vänta sin bästa styrka ”av den förmodat svaga ”fattiga hopen” (s.15). Han 

pekar även på en växelverkan mellan helhet (samhälle) och del (individ) – eftersom samhällen 

”bestå af människor; så gör ock böjelsernas ostadighet hos dem samma verkan, som hos 

enskilda personer”.(s.36) Genom att använda sig av motsatser, underbygger Kryger sin 

argumentation för förnyelse och att våga se bortom det invanda. Det förstärker också intrycket 

av att stå inför en ny situation och en ifrågasatt verklighet där tidigare begrepp förlorat sin 

tidigare betydelse.  

Vi lefve ej mer i Paradiset  

Under 1760-talet tillkom jämte partistriderna även strider mellan ständerna. Politiska 

beskyllningar spreds i tryckt form över riket. Vid 1765–1766 års riksdag erövrade Mössorna 

makten och sekreta utskottets berättelse om rikets tillstånd vid riksdags slut blev en partisk 
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inlaga om Mössornas framgångsrika åtgärder. Den förelades att spridas till myndigheter och 

uppläsas i predikstolarna för att styra det allmänna omdömet.111 

En av de som på ett påtagligt sätt blev föremål för partistriderna var Augustin Ehrensvärd. 

Hans andra presidietal ”Tal om svensk sjömagt”112 kom aldrig att hållas inför 

Vetenskapsakademien. Ehrensvärds position hade försvagats till följd av de politiska 

förändringarna och vid riksdagen 1765–1766 kritiserades han hårt för sitt arbete med 

befästningsarbetena i Finland och den ekonomiska förvaltningen i samband därmed. Han 

fråntogs såväl ledningen för försvaret av Finland som chefskapet för arméns flotta, två av 

hans främsta livsverk. 113 För att bland annat bemöta kritiken i samband med inspektioner på 

plats i Finland, tvingades han lämna sitt uppdrag som Vetenskapsakademiens preses innan 

tiden löpt ut. Av det till talet sedvanligt fogade svaret från akademiens sekreterare Pehr 

Wargentin, framgår att denne sett ett utkast av talet och därefter bett Ehrensvärd att 

färdigställa det så att akademien skulle kunna ”meddela det Allmänheten”. 

Ehrensvärds skall med sitt tal svara på frågan ”om Naturen bjuder eller nekar oss, at vara en 

Sjö-magt”. Talet består av två delar, varav den första behandlar en sjömakt i allmänhet och 

vad som utmärker en sådan. I den andra halvan av talet prövar Ehrensvärd i vilken mån 

Sverige uppfyller den därigenom givna definitionen av en sjömakt.  

Som sjömakt betraktar Ehrensvärd den nation som kan underhålla en flotta, vilket i sig 

förutsätter att det är en ”Folk-rik och handlande Nation.” (s.4) Så långt tycks han dela Krygers 

åsikt om vikten av en talrik befolkning. Omedelbart därefter framträder emellertid skillnader i 

uppfattningen om ändamålet med en folkrik nation. Kryger menade att även om ”Skaparen 

gjort vår hembygd så fullkommelig, som til vår nödtorft och välmåga fordras”, så fattas alltid 

något ”det andra ega”. (s.11) Det gäller för alla nationer och vad den ena nationen saknar kan 

den andra uppfylla i ett ömsesidigt utbyte. Samma tanke återfanns redan i Dahlins tal 1749: 

”Huru nödigt är då icke, at det ena Folket räcker det andra handen, at det ena Landet meddelar 

det andra sina frukter? Skaparen har så indelt, på det alla människor må lefva i vänskap” (s.6) 

I rak motsats till dessa åsikter menar Ehrensvärd att en nation som har de ”mästa behof […] 

på egen botten” inte behöver söka ”föda och beqvämlighet hos utlänningen, eller sin säkerhet 

                                                           
111 Malmström, 5:e delen, Stockholm 1900, s. 446. 
112 Augustin Ehrensvärd, Tal om svensk sjömagt, 11 juni 1766, Stockholm 1767. Hänvisningar till talet anges 
direkt efter citatet i brödtexten. 
113 SBL band 12, Stockholm 1949, s. 430–433. 
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uti andras beskydd.” (s.4–5) ”Idoghet, handaslögder, konster, handel, rikedom, förstånd, ära, 

säkerhet och et egit genie, få här sitt hemvist.” (s.5) 

  

En nation som inte kan tillgodose sina egna behov ”den lånar af andra, ända til främmande 

genie.” (s.5) Till skillnad mot ” et Folkrikt och Handlande Land” som har ”tilgång på alt inom 

sig sjelf”. (s.7)  

 Ehrensvärd manar också till en mer realistisk syn på världen. Dahlins beskrivning av hur 

utbytet mellan människorna i den lärda och gränslösa världen lett till att ”en Newton förökt 

sig till månge”114, ges en verklighetsfrämmande klang av Ehrensvärd: ”Man kan jämföra 

Lappland mot Canton, och Newton i London emot samma Newton, om han lefvat i Lappland; 

men man finner ingen Newton i Lappland.” (s.9 ) 

 

Genom landets belägenhet menar Ehrensvärd att ”Naturen […]befalt oss at vara Sjömän.” 

Detta förhållande medför också en rad skillnader ”imellan oss och utlänningen”. För 

Ehrensvärd inbjuder inte skillnaderna till ömsesidigt utbyte av vare sig naturtillgångar eller 

kunskap. Istället manar de till att uppfylla sin egenart. Att avvika från sin bestämmelse och 

försöka ta efter andra nationer leder fel. Häri låter han också publiken ana förklaringen till 

Sveriges motgångar, när han ställer den retoriska frågan om inte naturen ”hade orsak at 

förtryta, när vi härmade andra folkslag”? (s.15) 

Det lär då blifva en oryggelig sanning, at det Land, som Naturen ämnat til 

Sjömagt, bör bli det samma, och i sina försvars mått följa sin belägenhet, 

eller bli det vanmägtigt, Grannars och Någrannars rof.” (s.18–19) 

Förfäderna framställs visserligen som överlägsna samtiden i dessa delar, då ”vunno de härliga 

Segrar til Sjöss”, men de åberopas inte som eftersträvansvärda föredömen vilka det är 

samtiden plikt att följa, utan mer för att visa på att en förändring skett av den svenska 

folksjälen. Det är som om nationen ”antingen har bytt lynne, satt mindre värde på Sjön, blifvit 

kinkugare, förlorat den gamle Krigs-konsten, eller finns här någon annan orsak, den jag ej kan 

gissa”(s.21)  

Nödvändigheten av att upprätthålla en stark sjömakt förstärker Ehrensvärd genom sina 

beskrivningar av den omvärld man befinner sig i. ”Sedan vi ej mer lefve i Paradiset, ej heller 

                                                           
114 Se ovan s. 30. 
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hela jordklotet kan vara et och samma Samhälle; så är det en nödvändighet, at hvart Samhälle 

försvarar sin varelse.” (s.28) 

Han avfärdar Dahlins beskrivning av världen som en enda republik där alla är landsmän. För 

Ehrensvärd är världen inte en plats av fredlig samlevnad, tvärtom varnar han för att inta detta 

synsätt. 

Fredsnamnet är så förtjusande, at det ofta söfver anstalterne til at bibehålla 

sjelfva freden. Den som älskar fred, är beredd på Krig; och Krigs-anstalerna 

känna ingen skilnad imellan defensive och offensive mått. De politiske äro 

de, som nyttja vapnen efter det allmänna bästa, och det har alltid varit en 

säker regel vid freds-mått, at goda ord är de sämsta vapen […]. (s.18–19) 

Till skillnad mot det förra talet (1743) handlar det nu inte så mycket om att vara ett ”krig-kiärt 

folk” som att försvara sig mot angrepp. Nu sätter han inte heller krigskonsten främst och som 

något vetenskaperna är till för att stödja. Den här gången jämställer han istället krigskonsten 

med övriga vetenskaper, ”Krig är nu en vetenskap och kan beskrifvas.” (s.11), och lägger krig 

jämte åkerbruk och handel till ”Borgerliga rörelser”. (s.14)  

Kryger hävade i sitt tal att det var ostridigt att ”Krigs-oroligheter” var ”ibland de kraftigaste 

folködande medel”.115 Ehrensvärd motsäger inte detta, han vidgår att krig kostar i 

medborgarnas liv, men menar att det är en kostnad som kriget delar med sjöfart, fiskerier och 

bergsbruk. Människor mister även livet i sistnämnda verksamheter, utan att samhället för den 

skull upphör med dessa verksamheter. Människoliv är en ofrånkomlig, men i krigets fall 

begränsad, kostnad.  ”Et Krig skulle ej kosta oss mer än Folket, och Folk måste ju användas 

för Folkets varelse och sjelfständighet.” (s.28) 

Samhällets främsta ändamål är säkerheten för dess medlemmar. Det är då också var medlems 

skyldighet att försvara det. Och eftersom ett sådant försvar oftast sker genom krig, innebär att 

klandra kriget detsamma som att klandra samhällets säkra fortvarande. ”At söka aldeles at 

undvika Krig och låta Svärdet rosta, det är ju det samma, som at kasta sig stegvis uti slaveri.” 

(s.29) Även här framställer Ehrensvärd det som något oundvikligt.  

I detta resonemang skymtar även en viss del av den samtida kritiken mot världsmedborgaren. 

Kosmopoliten var enligt dessa beskrivningar en självupptagen människa som lät egennyttan 

styra framför det allmänna intresset, en hållning som stred mot själva samhällstanken.  

Rousseau beskrev kosmopoliten som någon som låtsas att älska hela världen för att inte 

                                                           
115 Kryger 1758 s. 20. 
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behöva älska någon alls och Franska akademiens definition klassade kosmopoliten som en 

sämre medborgare.116 Året innan Ehrensvärds tal hade dåvarande biskopen av Åbo, 

Linnélärjungen Carl Fridric Mennander fört fram liknande åsikter i sitt ”Tal om folkhopens 

tillväxt som grunden till rikets näringars uppkomst”.117 Där säger han angående det 

oroväckande tillståndet för den inhemska hushållningen i allmänhet och bristen på arbetskraft 

i synnerhet:  

Här finne vi et prof däraf, att vår Nation har sin gamla hog qvar för 

utflyttningar, som vore folket Cosmopoliter, och som hade de ej något, eller 

som hela världen vore deras fädernesland. (s.14) 

Jämfört med hans första tal, i vilket han framförallt vädjade till pliktkänslan mot förfäderna 

och de starka blodsbanden, åberopar Ehrensvärd här en förutbestämd lagbundenhet som följer 

av naturen och från vilken man inte ska avvika. Den fientliga världsbild han målar upp står 

inte bara i skarp kontrast mot exempelvis Dahlins, Ehrensvärd ger inte heller, som Kryger, 

någon möjlighet att bryta en cirkel. Det är snarare just sådana försök som lett till landets 

olycka. 

Att skapa den gode medborgaren 

Samma år som Ehrensvärds tal trycks, 1767, håller Carl G. Löwenhielm sitt ”Tal om 

ungdomens uppfostran i ett välbeställt regemente”.118 Löwenhielm hade tillhört de drivande 

bakom revanschkriget 1741, men han kom med åren att förorda en försiktig krigföring och 

hade ett rykte om sig att vända kappan efter vinden. 1765 valdes han till kanslipresident och 

fick därmed till uppgift att driva igenom Mössornas nya utrikespolitik. Hans trovärdighet och 

inflytande begränsades dock av att han ansågs vara mottaglig för mutor.119 

Löwenhielm inleder med att omgående hävda att ett välbeställt samhälle vilar på 

vetenskapernas utveckling. Historien visar nämligen: 

at väl har et okunnogt Folk då och då gjort sig ryktbart och fruktadt igenom 

det våld och de grymheter, som de utöfvat på grannar; men aldrig har det 

                                                           
116 Sophia Rosenfeld,”Citizens of Nowhere in Particular: Cosmopolitanism, Writing, and Political Engagement in 
Eighteenth—Centruy Europe”, National Identities, vol.4, 2002:1, s. 25. 
117 Carl Fredric Menander, Om folkhopens tilväxt, såsom grunden til Rikets Näringars upkomst, 2 november 
1765, Stockholm 1766. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
118 Carl G. Löwenhielm, Tal om ungdomens uppfostran i ett välbeställt regemente, 21 januari 1767, Stockholm 
1767. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
119 SBL band 24, Stockholm 1982–1984, s. 595–600, resp. Malmström, 4:e delen, s. 19–20, samt Malmström 
6:e delen, Stockholm 1901, s. 33. 
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förmått göra sig lyckligt inom sig sjelft, aldrig blifvit vördadt af andra 

Magter, och aldrig har dess efterdöme tjänt följande åldrar til rättelse, hvilka 

omständigheter i min tanka böra i synnerhet vara Samhällens föresats.(s.1–2) 

Vetenskapernas tillväxt grundar sig på ungdomens uppfostran, Löwenhielm är därför 

bekymrad över sådana betydande brister i uppfostran av rikets ungdom ”at et förestående 

barbarie synes blifva oundvikeligt, om ej tidig rättelse mellan-kommer”. (s.3) Vägledning till 

hur ”en allmän upfostran i et Rike” skall ske, finns enligt Löwenhielm enbart att hämta ur 

”förflutna tiders erfarenhet” (s.4). Det kommer att visa sig att han, med ”förflutna tider”, 

framförallt avser det antika Sparta, Athen och Rom. Men så varnar han också för att en alltför 

stor och okritisk vördnad för ålderdomen kan leda till ”stora tankar om sin inbillade 

fullkomlighet” (s.7), en hållning som känns igen från de begränsningar Kryger såg till följd av 

en överdriven vördnad av det förflutna. Löwenhielms enda goda exempel ur ett svenskt 

förflutet består av Rikskanslern Axel Oxenstiernas brev till professorerna i Uppsala 1651 i 

vilket de förmanades att begränsa antalet som ska promoveras till magister. Löwenhielm 

ställer Oxenstiernas inställning i kontrast till samtidens vana, där studenten får 

magisterkransen så snabbt ”at han knappt sjelf vet, huru han hunnit til en så grundelig 

lärdom”. (s. 39–40)  

Enligt Löwenhielm råder inga tvivel om att ”Vetenskaper, Konster, Slögder, Handel och 

Åkerbruk äro de rätta spring-källorna til välmagt och anseende”. (s.14) Att det finns de som 

tycker annorlunda, framkommer då han angående det romerska rikets fall, tycker sig höra 

”huru många skjuta skulden dertil på de menlösa Vetenskaperne, som, efter deras mening, 

skola förr eller senare leda til veklighet och fåfänga.” (s.25) 

Löwenhielm är dock säker på att ”Vetenskaperne hvarken gjort det Romerska folket vekligt, 

eller bidragit til dess fall”. (s.25) Det är två andra skäl till Roms fall: avlägsna krig som ledde 

till att manskapets tillgivenhet skiftade från huvudstad och regering till Generalerna, samt; 

oförmågan att hantera den genom länders erövringar nyvunna rikedomen. De rika och 

förnäma drog den meniga hopens uppmärksamhet till sig och bort från det allmänna. Så 

uppstod, enligt Löwenhielm, enväldet. ”Hvad del hafva vetenskaperne uti alt detta?” Frågar 

han och svarar tveklöst: ”Ingen.”(s.25–26) 

Löwenhielm ber också publiken fästa uppmärksamheten på de inhemska uppfostringssättet, 

för att se om det är ”i af eller tiltagande”, något som kommer att påverka den framtid de har 

att vänta sig. Han konstaterar snabbt att det uppvisar brister och går därefter igenom inom 
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”Paedagogier, Scholar, Gymnasier och Academier” förekommande felaktigheter. Löwenhielm 

säger sig genom sitt tal, ha velat visa på att ungdomens uppfostran avgör ”Efterverldens väl 

eller ve, Samhällets bestånd eller undergång.” Hans slutsats är dyster: ”Jag har gifvit 

anledning at tvifvla, om den hos oss är den bästa”. (s.48) 

Samma år återkommer Kryger med sitt andra presidietal, ”Tal om lagarnas och sedernas 

verkan på borgerliga näringar”.120 I likhet med Löwenhielm, sysselsätter han sig med frågan 

hur goda medborgare skapas. Även om ämnet i sig är gammalt, säger Kryger, så kan det 

framstå som nytt för många, ”i synnerhet uti et Rike, där Hushålls-konsten ännu är syslosatt 

med Näringarnes första grundläggning.” (s.6) Att skapa ”goda Borgare” sker företrädesvis 

genom att göra ”människorna dygdiga i hjertat” med hjälp av en ”sann Christendom”, men, 

inser Kryger, människornas fördärv hindrar en sådan allmän förändring i övertygelsen. Därför 

nöjer han sig med ”at de så synas”, det vill säga att de i tal, gärningar och levnadssätt 

uppträder som om de var dygdiga. Att genomföra en sådan förändring åligger ”Styrelseverket 

i Staten.”(s.6–7) ”Ty man må i sanning säga, at människorna äro, i anseende til sitt utvärtes 

förhållande, sådana, som Lagarne skapa dem till” (s.7) 

Det är en uppfattning som Kryger återkommer till i sitt tal. Även om han anser att människans 

tre ”hufvud-böjelser” är ”girighet, vällust och ärelystnad” (s.20), så säger han samtidigt att: 

”Ingen människa är så odugelig, at icke en god Politie kan göra hänne nyttig, det är 

åtminstone icke hännes skuld allena, om hon ej gör skäl för sin varelse.” (s.13) 

Genom goda författningar kan i själva verket de nämnda tre böjelserna användas till att skapa 

”sådana seder, som främja Näringar”. (s.21)  

Förutom den praktiska nyttan visar Krygers resonemang på att varken människa eller nation 

är förutbestämd att vara något särskilt, tvärtom är människan sådan ”som Lagarna vilja ha 

honom”. (s.11)  

Man finner hos var Nation, äfven som hos hvar enskild människa, et visst 

stadgat tankesätt, som är rådande, vissa hufvud-böjelser och allmänt antagna 

seder; dessa egenskaper tillsamman utgöra det, som gemenligen kallas 

Nationens genie, hvilket blifver densammas kännemärke, i jämförelse emot 

andra folkslag.(s.14) 

                                                           
120 Johan Fredric Kryger, Tal om lagarnas och sedernas verkan på borgerliga näringar, 14 oktober 1767, 
Stockholm 1767. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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Att det, som många anser121, skulle vara ett resultat av klimatet, avfärdar Kryger. ”Det är ej 

Climatets, utan hjertats köld, som gör, at Näringar stelna” (s.14) Att skylla bristerna på 

naturen leder till att ”alt hopp om Samhällets bättring är fåfängt”. (s.15) Av detta följer att 

”Lagar och upfostrings-verket måste hjälpas åt, at tilskapa folkets seder”. (s.23) Allt annat 

vore ”föragt, vanvårdande och missbruk ”och en ”elak hushållning, både med människor 

egenskaper och jordens afvel.” (s.27)  

En följd av att det brister i ”Borgerliga Lagar, anstalter och författningar” är att ”Krigs- och 

äröfrings-lystnaden” kan få övertaget. (s.9) I detta ämne går Kryger i polemik mot 

Ehrensvärds försök att göra krigskonsten till praktisk vetenskap och frågar retoriskt: 

[…]när Krigskonsten, hvilken är så nödvändig til gränsornas försvar, blifvit 

förvandlad til et handverk; hvad för bedröfvelig förändring har icke sådant 

gjordt, i dessa stater? (s.29) 

Kryger återkommer i slutet av sitt tal till den varning, för att upprepa tidigare misstag, han 

framförde i sitt första tal. 

När skola en gång så många ärfarenhets prof varna de lyckeligaste 

Samhällen, at ej vandra denna farliga sirkeln igenom; jag menar: at gå ifrån 

välmåga til uselhet, även som de förut gått, ifrån uselhet til välmåga? (s.30) 

Även om det finns inslag av ett slags statsförmynderskap hos Kryger, visar han på en frihet, 

skild från någon bindning till någon naturlag. Både Löwenhielm och Kryger bemöter i stora 

delar den deterministiska och krigsbetonade syn Ehrensvärd ger uttryck för. Det är en 

uppmaning till befolkningen att inte bli slavar under arvet.  

Sverige i världen, världen i Sverige 

Under riksdagen 1769–1770 föll ständernas anseende och partihatet växte till följd av den 

utbredda korruptionen. Beskyllningar spreds i tryckta skrifter samtidigt som den inrikes 

splittringen understöddes av Sveriges grannar.122 

Johan Clason håller sitt andra presidietal 1769. Det är liksom det första en historisk 

genomgång av Sveriges handel, den här gången med början i Gustav Vasas tid.123 

                                                           
121 Dahlin talade exempelvis om hur naturen ”leker (…) i sina tilverkningar” och att skillnaderna ”härrörer utan 
tvifvel af climatet.” Se Dahlin 1749, s.5. 
122 Malmström, 6:e delen, Stockholm 1901, s. 179–183. 
123 Johan Clason, Om orsakerna till Sveriges handelsomskiften, 2 augusti 1769, Stockholm 1769. Hänvisningar till 
talet anges direkt efter citatet i brödtexten. 
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Inledningsvis skildras kristendomen och i synnerhet katolicismen negativt, liksom vad 

herremäns och egoistiska rådgivares girighet inneburit för ett utnyttjat folk. När han övergår 

till att behandla samtiden är det dock andra faktorer direkt eller indirekt som påverkar 

befolkningen. Han börjar med att ta upp den brand som drabbade Stockholm i juni 1751 för 

att sedan beskriva hur jordbävningen som drabbade Lissabon 1755 ”slog omkring sig så, at 

Sverige ock kände skakningen, fastän icke i jorden, dock i rörelsen; ty i London, Amsterdam 

och Hamburg tvärstannade all credit”. (s.34) Och fortsätter: 

Strax därpå började krig utbryta i Tyskland, Ängland och Frankrike; […]lån 

blefvo svårare och Interessen dyrare[…] i Sverige vardt känningen däraf 

efterhand svårare och svårare. (s.34–35) 

Till jordbävningen i Lissabon och Sjuårskriget lägger han bränderna i Stockholm1759 

respektive i Falun 1761, ”hvilka försatte mycket folk i fattigdom.” (s.36) Därefter följer ”de 

många och stora Banqueroutter i de förnämste Handels-Städer i Norre delen af Europa” 1763, 

en utveckling som med början i Amsterdam även spred sig till Sverige. (s.37–38) Även om 

Clason konstaterar att Sverige trots många svårigheter ändå haft ”större Sjöfart och utskeppat 

Varor til mera värde” än tidigare, placeras landet som en liten del i en verklighet där tillvaron 

påverkas av händelser långt utanför den egna kontrollen, vare sig händelserna består av 

naturkatastrofer, ekonomiska sammanbrott eller politiska beslut.  

Det nuvarande tillståndet i Sverige beskriver Clason som att den sjukdom ”med hvilken Riks-

kroppen dragits öfver 200 år” nu slutligen brutit ut. (s.42) De åtgärder som så långt vidtagits 

liknas vid den verkan en ”för stor dosis medicamenter har på en svag människokropp” (s.32) 

respektive som något som ” hade kunnat kosta Riks-kroppen lifvet”. (s.38) Clason slutar sitt 

tal med det beska konstaterandet: ”Utlänningar säga eljest om Sverige, at det måste vara ett 

mägtigt Rike, som alt fort har arbetat på sin undergång, men icke kunnat hinna därtil.” (s.43) 

Kommersrådet Johan Westermans tal uppvisar många likheter med Clasons tal124, till vilket 

Westerman för övrigt också hänvisar. Förutom att de båda framhåller köpmannens betydelse, 

framställer de Sverige som en del av en större helhet. I Westermans beskrivning rör det sig 

om den ”Handlande verlden” som ”i alla tider haft dess mulna dagar, så väl som de klara.” 

(s.26) För Westerman råder ingen tvekan om vad som motiverar samhället. ”Alla Politiska 

                                                           
124 Johan Westerman, Tal om Sveriges utrikeshandel i allmänhet och den levantiska i synnerhet, 31 januari 
1770, Stockholm 1770. Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten.  
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Samhällen hafva i alla tider deruti haft lika begär, at de sträfvat efter rikedom och styrka.” 

(s.5) 

Däremot råder delade meningar om varuti ”denna rikedom och styrka består”, liksom vilket 

sätt som är det bästa att utnyttja landets naturtillgångar som grunden för rikedomen. (s.5–6) 

Westerman hävdar, i motsats till Hårleman, att ett land inte ska bygga sin framgång ”på andre 

Länders okunnoghet och försummelse” eftersom en sådan rikedom inte är varaktig. (s.7) Det 

är också att gå emot naturen när ett riken försöker ”förse sig sjelfve med alt hvad de behöfva.” 

(s.7) Naturen har gett ”det ena Landet sådane förmåner, som saknas i det andra”, för att 

uppmuntra till ”ett inbördes anlitande” och ge ”anledning til umgänge och bekantskap med 

hvarandra.” (s.8) Handeln blir därmed ett medel för att uppnå fredligt umgänge mellan folk, 

och ett sätt att beskriva en vänligare sinnad omvärld. Något som redan Wrede anförde. 

Språket i Sverige, världen i språket 

Språket utgör, som ovan konstaterats, ofta en central beståndsdel i den nationella identiteten. 

Mot slutet av frihetstiden återkommer också detta ämne i presidietalen då diplomaten, 

riksrådet och Uppsala universitets kansler Carl Rudenschöld håller sitt tal ”Om svenska 

språkets art och nuvarande bruk”.125  

Rudenschöld inleder sitt tal med att konstatera att språken, liksom allt annat, varit föremål för 

förändring. Det behöver man, enligt Rudenschöld, bara jämföra modersmålet i ”våre 

Förfäders och vår tids bruk” (s.3), för att se. En allmän anledning till att språk förändras är 

den påverkan som kommer av att ”ett Folkslag varit ett annat öfvermäktigt” (s.3). För 

svenskans del kommer denna negativa påverkan huvudsakligen från det tyska språket ”som 

trängt sig in i vårt Modersmål”. (s.3–4) ”Om Tyskarne böra leda sitt Tungomål ifrån våra 

gamla Göthiska, så hafva de sedermera rundeligen betalt oss det igen: jag lemnar därhän, om 

det varit till vår förmån.” (s.3) 

Det tyska inflytandet har inte minst kommit via Hansa-förbundets enväldiga och 

monopolistiska handel, vilket är en annan och mer negativ värdering av Hansan än vad Johan 

Clason (1751), respektive Olof Dahlin (1749) gjorde.  

                                                           
125 Carl Rudenschöld, Om Svenska Språkets art och nu varande bruk, 5 februari 1772, Stockholm u.å. 

Hänvisningar till talet anges direkt efter citatet i brödtexten resp. SBL band 30, Stockholm 1998–2000, s.681–
686. 
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Rudenschöld går därefter över till att undersöka om språket ”i anseende till dess art och 

egenskaper skilt sig från sin källa.” De äldre tiderna låter han, i likhet med Wrede, 

representeras av Konungastyrelsen. Han lyfter fram den som ett föredöme att i flera 

avseenden användas av samtiden. I Konungastyrelsen finnar han bevis på ”Språkets egentliga 

lynne”, vilket varit tydlighet, korthet och en naturlig sammansättning, ”så fjerran ifrån fåfäng 

grannlåt, som ifrån nedriga orda sätt. […] I desse delar har vårt Språk, i allmänhet att säga, 

ingen främmande smitta antagit: det är ock dess rätta Natur och den derifrån viker, kan såsom 

en affälling anses.” (s.4) 

Till detta lägger Rudenschöld även svenskans lätta uttal, en fördel det har framför andra 

språk. Enligt Rudenschöld gör det svenskan till det europeiska språk som, jämte italienskan, 

är mest lämpat till poesi och musik. (s.4–5) Svenska språket är även olikt andra språk genom 

att sättet att tala skiljer sig från sättet att skriva. ”En omständighet, som är oläglig för 

Främmande allena, som äro hugade at lära vårt Språk, och gör dem villrådiga.” (s.5)  

Talets början handlar huvudsakligen om det typiskt svenska i språket och vad som särskiljer 

det från andra europeiska språk. Språkets förtjänster härleds till förfäderna och de oönskade 

förändringar som därefter skett har kommit via utländsk, och i synnerhet tysk, påverkan. Efter 

denna tydliga gränsdragning kring vad som utmärker det egna språket och vilka ursprunget är 

till dessa särmärken, ändrar talet i viss mån riktning. Det börjar med att Rudenschöld menar 

att svenskan nu kommit till slutet av sin utveckling, ett förhållande som det delar med de 

flesta av de europeiska språken.(s.5) Han konstaterar samtidigt att svenskan egentligen varit 

oförändrad sedan Gustaf Adolfs tid, en hedersam egenskap det delar med franskan som 

förblivit densamma sedan Ludvig XIII. Franskan, och inte minst franska akademiens 

behandling av språket, lyfts fram som föredömen. Franska akademien har bemödat sig om 

språkets stadgande, bland annat genom att inte själv skapa nya ord, och inte heller godkänna 

sådana, såvida de inte kommit i allmänt bruk. Ett förfarande som även den svenska 

Vetenskapsakademien tillämpar, enligt Rudenschöld. (s.5–6) Vad gäller ordförrådet så har 

varje språk sin rikedom och sin fattigdom, och inget språk kan i det avseendet anses vara 

bättre än något annat enligt Rudenschöld. I själva verket härstammar alla levande europeiska 

språk från en av ”de trenne Mödrar, Göthiskan, Schlavoniskan eller Latinen, och hafva mer 

och mindre antagit blandning af andra.” (s.7)  

Rudenschöld ifrågasätter nyttan av att hävda det svenska språket, till exempel genom att 

översätta vetenskapliga texter och i synnerhet vissa däri förekommande termer, så kallade 

”termini technici”. Det kostar inte mer att lära sig de grekiska och latinska termerna än de 
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nyfunna svenska. Att, utöver grekiska och latin, lära sig svenska blir däremot dubbel möda för 

”en Utlänning, som åstundade förstå eller ock öfversätta våra Arbeten.”(s.9) Att framhärda det 

svenska överges här till förmån för det internationella utbytet av kunskap. 

Han noterar en allmänt spridd ”åtrå att rikta Modersmålet” genom ”uplifvande af gamle och 

ur bruk komne Svenska ord” eller genom att finna på nya. (s.9–10) Han kritiserar även 

samtidens strävan att till varje pris undvika använda franska ord, med risk för att det kan 

uppfattas som grannlåt. Detta har enligt honom lett till ”sällsamma” översättningar. 

Visserligen medger Rudenschöld att svenska ord försvinner när franskan används,  

[…] men hufvud-afsikten är ju, att göra sig för Läsaren begripelig, och då 

det kan bättre vinnas genom ett främmande, men allänt bekant ord, än med 

en tvungen översättning, som ofta äfven behöfver uttydas, tyckes ingen 

grannlagenhet böra hindra, att man ju häldre må välja det förra, dock medger 

jag gärna, att hvarken främmande ord må brukas, eller nya i deras ställe 

vägas, utan nödvändighet.(s. 10–11) 

De inledningsvis nationella tongångarna övergår nu till en mer pragmatisk inställning och 

anpassning till den omvärld av vilken Sverige är del. ”I öfrigt, lärer ingen, som känner sitt 

Modersmål, bestrida, att det ju är så tjenligt som något annat, till hvad slags bruk det ock må 

användas.” (s.15) 

Enligt Rudenschöld betyder det att ”Den redigt tänker, bör kunna redigt skrifva.”(s.15) 

Språket kan inte beskyllas för eventuella brister i förmågan att uttrycka sig klart och tydligt. 

Här skiljer sig Rudenschöld från Tessin, som såg lånet av främmande ord som den främsta 

orsaken till oredigt tal.126 För Rudenschöld är språket ett redskap. ”Vi böre anse Tungomålen 

såsom ett medel, det den Alsmägtiga Visheten förlänt Samhällen till deras bestånd, och en 

förtrolig sammanlevnad”. (s.15) 

Men istället ser han hur språket ”oblygt missbrukas till Samhällets förstöring.” (s.15) Språket 

rymmer i sig inte något typiskt etniskt som ska bevaras. Det är ett verktyg vars nytta eller 

skada avgörs av dess användare. Det är ett förhållningssätt till språket som tonar ned dess 

kulturella symbolvärde. 

  

                                                           
126 Se Tessin 1746, s. 26 
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7. Sammanfattande slutsatser 

Även om talen sträcker sig över en trettio år lång period utgör de en pågående diskussion. 

Talen ingår i ett tidsöverskridande replikskifte, som exempelvis när Ehrensvärd (1766) 

bemöter teman från Dahlins tal (1749). Det är en tendens som märks i flera tal och som visar 

att talarna inte såg sina presidietal som isolerade företeelser, utan att de uppfattades ingå i en 

större helhet. Presidietalen går dock inte bara i polemik inbördes. Det är föga förvånande att 

Vetenskapsakademiens ledamöter med sina inlägg både deltar i och använder sig av en 

idédebatt som är vidare än den svenska självbilden.  

Bilden av Sverige  

Det finns vissa topiker som återkommer i talen när det gäller att beskriva Sverige. En av de 

vanligaste är jämförelsen, som används dels mellan Sverige och omvärlden, dels mellan 

samtiden och historien. I varje jämförelse ingår ett offer127 och när talen framhåller den nya 

världsordningens framför det historiska, offras Sveriges framgångsrika förflutna. Men en 

jämförelse kan också föra de jämförda objekten närmare varandra genom att höja det ena 

objektet och att sänka det andra.128 Så sker när jämförelsen skiftar från historien till den 

samtida omvärlden. I och med detta skifte kan en obekväm verklighet omtolkas. Från en värld 

där stormakter och småstater bestämts genom militära segrar och förluster skapas en värld där 

framgången bestäms på nya grunder och där landet plötsligt utgör ett i mängden.  

En annan vanligt förekommande topik är naturen. Den kan åberopas till bevis för såväl den 

typiska svenska karaktären som meningen med människans fredliga tillvaro på jorden. Det 

finns också vissa gemensamma uppfattningar om vad som är typiskt svenskt. En framträdande 

sådan är beskrivningen av svensken som benägen att resa. Det är en karakteristik som 

används både i positiv bemärkelse (exempelvis Clason 1751) och i negativ sådan(exempelvis 

Mennander 1765). Överlag kan man dock se att tidigare härnader omdefinieras från krigiska 

fälttåg till bevis på svenskens urbanitet och öppenhet för nya intryck och kunskaper.  

Det är också vanligt att använda sig av sjukdomsmetaforen för att beskriva Sveriges 

tillkortakommanden. Det finns dock en skillnad mellan de som förespråkar att landet ska 

arbeta på sina egna brister och de som snarare anser omvärlden som roten till det onda. Den 

förstnämnda gruppen är den som talar om Sveriges sjukdom, medan den sistnämnda istället 

                                                           
127 Chaim Perelman, Retorikens imperium, Stockholm 2004, s. 102. 
128 Ibid. s. 101. 
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använder beteckningen smitta för att beskriva det främmande inflytande landet måste skydda 

sig emot, vare sig det är i form av seder, språk eller militära angrepp.   

Bilden i kris 

Den fysiska världen saknar mening innan den blir förklarad.129 Talen som hålls i början av 

tidsperioden återspeglar ett, efter krigsfiaskot, omtumlat land präglat av ovisshet och oro. 

Wredes rymmer en stark vilja att lugna stämningar i landet och, liksom de två efterföljande 

talarna Ehrensvärd och Polhem, försöker han balansera en upplevd instabilitet i tillvaron med 

argument hämtade ur ett tryggt och oförändrat förflutet. Kärnan i både Ehrensvärds och 

Polhems tal, är en oförändrad myt om Sverige som stormakt. Båda beskriver en förändring av 

Sverige, en avvikelse från ett normaltillstånd som kan återställas. Det är inte omvärlden som 

förändrats, den utgör ett statiskt hot. Ett liknande resonemang återfinns hos Tessin vad gäller 

det svenska språket. Det är också i dessa fyra tal som rädslan för att förlora den egna 

identiteten framstår som starkast.  

Med Alström och Hårleman ger sig en första förståelse för att den svenska självbilden inte 

längre låter sig förklaras utifrån en upplevd tillvaro till känna. Hur smärtsamt insikten än är, 

måste Sverige förändra sig och ansluta sig till de framgångsrika länderna. Till skillnad mot 

tidigare tal är det här ett oförändrat Sverige som halkat efter när omvärlden utvecklats. Att det 

hotfulla inte helt lämnat föreställningarna framgår av att Hårleman beskriver en värld där det 

gäller att utnyttja de andra eller låta sig utnyttjas.  

Att den svenska identiteten är i kris och att det saknas en gemensam övertygelse uttrycks 

tydligt av Ehrenpreus. Ehrenpreus fråga om ”det sällaste tillståndet” är ”de gamlas eller vårt” 

visar att en kamp påbörjats om tolkningsföreträdet. Dahlin ställer sig symboliskt över denna 

strid för att med sin upphöjda vandringsmans perspektiv, för att visa på en ny myt där Sverige 

ingår i värld utan gränser. Genom att tolka verkligheten på detta nya sätt erbjuds publiken ett 

sätt att slippa möta insikten om sina misslyckanden. Den möjligheten förnekas dock av de 

följande talarna Piper och Ungern-Stenberg som istället vill förmedla en nyanserad och 

självkritisk inställning till landets historiska handlingssätt. När ett gemensamt förflutet blir 

ifrågasatt på detta sätt, strider inte bara olika uppfattningar om att ta makten över hur historien 

ska tolkas.130 Tidigare studier har också visat att när ett besvärande förflutet ska omvärderas 

till något användbart för nutiden, kräver det en viss försiktighet i förhållande till den 

                                                           
129 McGee, 1975, not 41 s. 244. 
130 Dionisopoulos & Goldzwig, 1992, s. 62. 
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förhärskande tolkningen.131 Talen av Clason, Scheffer och von Stiernamn, som vill förena 

behovet av förändring med ett gemensamt förflutet, sätter förfäderna i sina historiska 

sammanhang och ger nya tolkningar av begrepp som lärdom och ära. Därigenom behöver 

synen på förfäderna inte förändras samtidigt som de förespråkade förändringarna kan ses som 

naturliga fortsättningar på förfädernas gärningar. 

Kryger är emellertid en talare som anser att ett fullständigt brott med historien är nödvändig. 

Hans uppmaning till att bryta den onda cirkel som ett ständigt upprepande av förfädernas 

felaktigheter innebär, får sitt motstånd från den andra ytterligheten i form av Ehrensvärds tal 

om att följa vad naturen alltid menat svensken att vara.  

Med Clason, Westerman och framförallt Rudenschöld placeras Sverige som en liten del i ett 

större sammanhang. Det nationella tonas ned och i dessa tal kan man ana en uppfattning om 

att en identitetsdiskussion egentligen spelar liten roll när landets öde till stora delar avgörs av 

saker utanför Sveriges kontroll varför det enda väsentliga är hur man konkret förhåller sig till 

sin omvärld. 

En nation kan skapa en önskad identifikation om den erbjuder lämpliga lösningar för att 

hantera olika situationer. Det kan ske antingen genom att framhålla ett gemensamt 

förhållningssätt inför ett yttre hot eller genom att visa på hur den medför ett fördelaktigt 

materiellt välstånd för gruppen.132 När förutsättningarna för den nationella identiteten 

förändras uppstår en kris för den offentliga diskursen och att den svenska självbilden 

upplevde en kris har redan konstaterats. En vanlig lösning i dessa fall är att fokusera på ”de 

andra”.133 I synnerhet när förändringarna leder till internt ifrågasättande är det enklare att 

projicera orsaken på någon utomstående fiende.134  Tydligaste exemplet på att så skedde i 

Sverige är Polhems tal, men även Ehrensvärds. Även i Wredes tal kan man se denna tendens, 

även om det i hans fall framförallt handlar om en uppdelning inom landets egen befolkning. I 

den akuta krisen i samband med revanschkrigets fiasko strävade talen efter att skapa ett starkt 

”vi”. Därefter övergår talen till att mer behandla Sveriges förhållande tillsammans med de 

andra länderna, det vill säga, det är en internationell identitet som eftersträvas. 

                                                           
131 ibid. s. 72.  
132 Bloom, 1990, s. 51 resp. s. 74f. 
133 Philip Casula,“ ‘Primacy in your face’: changing discourses of national identity and national interest in the 
United States and Russia after the cold war”, Ab Imperio 2010:3, s. 246. 
134 Kenneth Burke, The Philosophy of Literary Form. Studies in Symbolic Action, Berkeley 1973 ,s. 202–203 
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8. Slutord 

Varje argumentation är en pågående och utvecklande process som inte uppstår ur tomma intet 

och varje kommunikativ handling utgör en positionering i relation till en pågående 

diskussion.135 Frågan om den svenska självbilden i hänseende till vilka vi är och var vi hör 

hemma, slutar inte ställas här. Det tvärsnitt som presidietalen under frihetstiden utgör innebär 

inte heller ett definitivt svar. Frågan har som inledningsvis konstaterats ständig aktualitet och 

varken det ryska eller det Pommerska kriget var de sista svenska försöken att återvinna vad 

som tidigare förlorats. Det presidietalen däremot visar är att den svenska identiteten var 

ifrågasatt. I synnerhet prövades den gemensamma erfarenheten av det förflutna i relation till 

den egna upplevelsen av nuet. När livsvillkoren inte längre överensstämde med den historiska 

bilden måste den uppkomna situationen förklaras. Successivt övergavs den historiskt stabila 

myten till förmån för en vitalare, spontanare tolkning av tillvaron. Som en del av denna 

förändring ingick även en fullständig eller delvis omtolkning av verkligheten. Inte enbart för 

att det var enklare skapa en ny värld än att adressera det egentliga problemet och förklara 

varför krigen, ekonomin och stormaktspositionen förlorats, utan framförallt för att det var 

nödvändigt.  

Det har sagts att det under frihetstiden stod en strid i Sverige mellan olika åsikter om huruvida 

återupprättandet av Sveriges forna storhet skulle åstadkommas genom militär makt eller 

näringarnas förkovring. I Vetenskapsakademiens presidietal verkar dock en lika angelägen 

fråga ha varit hur en obekväm verklighet och ett felslaget förflutet skulle tolkas för att 

återigen ge mening i tillvaron.  

  

                                                           
135 Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. 1 “Regarding method”, Cambridge 2002, s. 133. 
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