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Det nya Norden

Inledning

NOROEN OCH NORDISKT SAMARBETE framställs ofta som en motesplats for brOdra

folk, även om det i grunden oftare har varit frga om mOten mellan minnis

kor som sett sig som representanter fOr stater, fOr de nordiska nationaistater som

vixte fram efter Napoleonkrigen. Sâ var t. ex. fallet vid det nordiska historiker

mOtet 1905 som d det slutligen kom till stand i skuggan av unionsupplOsningen

fick avhallas under norsk bojkott. Det är först i globaliseringens och nitverkens

tid som nordbor samlade till nordiska möten i ngon man bar upphort att primiirt

upptriida som delegationer representerande sina respektive stater.
FOreliggande rapport avser inte att vare sig postulera eller hylla nordiskt

samarbete. MMsiittningen ar att granska hur det nya Norden — nytt i fOrhñllande

till de tvi multinationella konglomeratstater som foregick det — tog form i sam-

band med och efter Napoleonkrigen. En sadan granskning ter sig pikallad idag d

nordiskt samarbetet fortgar parallellt med att samarbetet utvidgats till Baltikum

och med att de nordiska liinderna sOkt sig till stOrre ekonomiskt-politiska respek

tive säkerhetspolitiska enheter.
For Norden innebar i8oo-talets fOrsta halvsekel att regionen fick sin be

skärda del av tidens turbulens med krig, territorieOverlatelser och revolutioner.

Med riksspringningarna och suveranitetsforöndringarna fOljde emellertid ocksa

mera langsiktiga konsekvenser i form av lOsgOrning, närmande och institutions

byggande. Island losgjordes i praktiken frin Danmark, Oven orn det senare ater

integrerades i riket; Finland fogades som autonomt storfurstendOme till det

ryska riket; Sverige fOrlorade Finland, genomgick en revolution med dynasti

skifte, deltog i det stora falttaget mot Napoleon och fOrvOrvade Norge; Norge

syntes inledningsvis kuvat och fogades till det svenska riket i en union där Norge

n
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fick en ny och fri forfattning efter ett krig som blivit det sista mellan nordiska
lander; Danmark fann sig pa den förlorande sidan med förstörd flotta och ruine
rade statsfinanser, men bevarade sin stiillning som multinationell konglomerat
stat trots förlusten av Norge.

Aren 1809—1814 var omvälvande. Det gamla bipolara systemet i Norden
slogs i spiliror; Ryssland och Preussen blev definitivt de nya dominanterna i

Nordeuropa. Perioden blev den kanske viktigaste i regionens historia med Iangt
gaende konsekvenser for modern historia. De stora politiska forandringarna agde
till stor del rum mom den klassiska storpolitikens ram, de verkligt revolutione
rande forandringarna mom poiftik och samhälle ägde rum efter brvtningsperio
den och mom de statliga ramar den gett upphov till.

Rapporten avser inte att i detalj studera de nordiska landerna under
Napoleontiden, utan att granska de följder periodens omvilvningar förde med sig
for de enskilda landerna, deras samarbetssträvanden och for bilden av dem.
Rapportens tidsgranser varierar foljaktligen. FOr landsrapporterna har det varit
naturligt att overblicka utvecklingen fram till mitten av i8oo-talet, medan rap
porterna om nordiskt samarbete och bilden av Norden rOr sig med langre tids
perspektiv.

En turbulent tid
Europas politiska karta bade redan under I700-talet malats om av Europas stor
makter: Preussens expansion lade atskilliga tyska furstendOmen, liksom delar av

Polen och de svenska besittningarna i Tyskiand under sig. Ryssland tog i flera steg
omriden fran det svenska riket i Finland och Balticum. Polen styckades i tre
omgãngar upp av Rvssland, Preussen och Osterrike, och upphorde 1795 att exist-
era som stat. Kraftmatningen mellan England och Frankrike pagick inte bara i

Europa utan over en stor del av varlden. I Nordamerika trycktes fransmännen
undan av engelsminnen, som i sin tur fick se sig besegrade av de amerikanska
kolonisterna i allians med franska styrkoE I Indien var det istallet engelsmannen
som besegrade de franska intressena och tog over en stor del av suhkontinenten,
som lades under Ostindiska kompaniets forvaltning. De europeiska staternas
invecklade utrikespolitik drogs under stort hemlighetsmakeri upp mom tranga
kretsar kring de styrande furstarna och ministrarna och skapade osakerhet hos
Ovriga aktörer pa den internationella arenan.

Franska revolutionen och de darpa följande krigen Okade den utrikespoli

tiska osakerheten pa kontinenten. Vid sidan av de traditionella ekonomiska,
maktpolitiska och religiOsa motiven fOr en aggressiv utrikespolftik fanns flu den
franska revolutionens ansprak pa universalism. Ingen manniska skulle langre be
hOva huka under det feodala oket, utan kunde parakna det franska folkets hjalp
till befrielse i form av viildiga varnpliktsarmeer Napoleon lyckades med konst
stycket att omhulda denna syn ocksá efter det att han fOrvandlat den revolutio
nara republiken till ett kejsardöme. Frankrikes dominans var som stOrst i8i 2,
omkring halften av alla europèer direkt eller indirekt lydde under Paris. Dá hade
det Tysk-romerska riket upphOrt att existera, Ryssland och Osterrike var tills
vidare passiviserade genom fordrag och pa Spaniens tron hade Napoleon placerat
sin bror.

Ar 1812 innebar ocksá vändpunkten fOr den franska expansionen. Efter det
katastrofala faittaget mot Moskva hade de franska krafterna bOrjat sina, och
framgangar fOrbyttes i nederlag. Nar segrarmakterna samlades till Vvnienkon

gressen 1814 var det med mâlsattningen att fOrhindra framtida revolutioner ocb
bevara den inre ordningen i Europa. Istallet fOr folkvilja och nationalstater fram
hOlls legitimitetsprincipen, de arvda furstehusens bestämmanderätt. Motsiitt
ningar mellan legitimister och dem som hOvdade folksuveranitetsprincipen, som
bland annat innefattade folkets rOtt att välja statsstyre, skulle komma att bli ett
ideologiskt stridsapple under i8oo-talet.

Striivan att sla vakt om legitimitetsprincipen var ocksñ grunden fOr den sa
kallacle heliga alliansen som inrOttades av Alexander I av Ryssland. Denna al
hans, som betecknande nog inte slots mellan staterna utan mellan de flesta av de
europeiska regenterna, föreskrev att dessa hade att styra sina lander efter kris
tendomens bud. Sjalva alhiansen bestod av en rad hOgtravande ord — ein laut
klingendes Nichts, som Metternich uttryckte saken, men i alla handelser var den
ainu ett uttryck fOr de banor som de styrande skikten ansag att samhOllsutveck
lingen skulle fOija.

Av stOrre realpolftisk betydelse blev det sa kallade fyrmaktsfOrdraget av
1815, där stormakterna fOrband sig aft tjugo ár fram i tiden garantera besluten i

Wienkongressen. Den Napoleonska dynastin fick inte atervanda och de Overens
komna territoriella granserna skulle respekteras. Aterkommande mOten skulle
hâllas fOr att framja folkens )lugn och välmaga — i praktiken mer lugnet On
valmagan. Kongressystemet kom ocksá i stort sett aft skOnka fred och balans
mellan stormakterna from till x8oo-talets mitt, Oven om ailvarliga slitningar inte

saknades genom Greklands sjOlvstandighetskamp och julirevolutionen i Frank
rike 1830 som spred revolutionar oro Over en stor del av Europa.

TO
TI
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FOrlorarna vid Wienkongressen var de europeiska folk som Onskat stOrre

mOjiigheter att formera gemenskaper baserade pi nationalitet; norrman som

tvingades ihop med Sverige efter att ha bytts mot Svenska Pommern, belgare och

hollOndare som slogs samman I Kungariket De fOrenade Nederlanderna, och fin

lOndare som tvingades in under Ryssland. Tyska enhetsstrOvanden I den nya na

tioneila andan ignorerades, iiksom mnga andra problem i Europa.
De spOnningar som orsakades av en alit mer nationelit medveten medelkiass

fortsatte att öka efter 1830. Grundproblemet var att iegitimitetsprincipens

grepp om Europa alit tydligare kom p kollisionskurs med de nationella och libe

rala idéerna som fick alit starkare stöd. 1848 blossade nya och ailvarligare orolig

heter upp, och fick Okad kraft av de foregende árens higkonjunktur med miss

vOxt och arbetsiOshet. Under ret intrOffade ett femtiotal revolter, revolutioner

och stOrre upplopp Over bela Europa. Italienare, tjeckei ungrare skakade det

multietniska Osterrike och efter oroligheter i Wien avgick den Mdrade Metter

nich — ngot som ytterligare gay entusiasm och kraft till den revolutionara vOg

som svepte Over kontinenten.
Utgngen av revolutionsret blev mindre dramatiskt On vad det ett tag sg Ut

att bli. De europeiska kungahusen satt kvar, med undantag for det franska, och

grOnserna fOrblev ofOrandrade. I flera av de tyska och italienska smistaterna

infördes reformer och fOrfattningai; men enhetsstrOvandena misslyckades.

Forfattningar fick flu ocks Schweiz, Belgien och Nederianderna. I de tyska stat

erna och i Osterrike upphOvdes de sista resterna av livegenskap.

Revoiutionsáret 1848 bidrog i hog grad till att stormaktsbalansen rubbades.

Vid flera tilifOllen hade oenighet visat sig mellan stormakterna, och flu bade

alltsâ en av dem fallit ifrOn, drabbad av en revolution som man bade satt sig fOre

att fOrhindra i andra lOnder. Napoleon III visade sig ocksO vara mindre intresserad

av att uppratthOila flagon jamvikt meilan de europeiska stormakterna och bedrev

en sjolvstOndig och aktiv utrikespolitik. En rOdsla fanns ocksa fOr att Ryssland

skulle vOxa sig fOr starkt, och den rOdslan bidrog slutligen till att krossa samfOr

standet och ersOtta det med Oppet krig.
Den Linga fredsperioden under i 8oo-talets fOrsta hOift underlattade den

kraftiga ekonomiska och tekniska utvecklingen. Vid arhundradets mitt var Stor

britannien fortfarande den industrielia giganten, men utvecklingen i Ovriga delar

av VOsteuropa stod alit annat On stilla. Jordbruket omvandiades och genomgick

en kraftig produktivitetsOkning genom nya grOdor och effektivare bruknings

nietoder. Transporterna underiOttades genom att Ongkraft togs i ansprOk pi jOrn

vOgar och fartyg. Telegraflinjer Oppnades och gjorde att meddelanden som tid

igare hade tagit veckor eller mOnader nu nOdde mottagaren pa en brakdel av

denna tid. StOderna sOg upp en alit stOrre andel av den kraftigt Okande befoik

ningen och sociala problem i storstadernas slumomraden fick en omfattning som

efterhand tvingade fram en utvidgad sociallagstiftning.
Klyftan melian de styrande furstehusens krav pa undersatarnas undergiven

bet och den liberala oppositionens krav pO medborgerliga rattigheter fortsatte att

vidgas. De iiberala idèerna om yttrandefrihet, utvidgad rOstrOtt och avskaffan

det av standstOnkandet gay bransle till sOvOl de revolutionOra oroligheterna som

till den liviiga pressdebatten i de alit fler; stOrre och mer hOgljudda dagstid

ningarna. Krav pa rdttvisare representation framfOrdes ihOrdigt och resulterade

ocksr i reformer; Oven om stora forOndringar i regel uteblev.
Den hOndelserika och omvOlvande utvecklingen i de nordiska lOnderna Ut

spelade sig a1its I ett dramatiskt europeiskt sammanhang. Med Napoleonkrigen

hade de nordiska lOnderna dragits in i den europeiska storpolitiken, och denna

kom i hog grad ocksñ att anvisa handlingsutrymmet i sávOl inrikespolitiska som
gemensamt nordiska fragor under den lánga fredsperioden fram till Krimkriget.

Ett nytt Norden
Det nya Norden efter Napoleonkrigen var mera uppsplittrat On det varit tidi

gare. FOre i8og fanns det bara tvá makter i det omrade som idag betraktas sorn

Norden, lOt vara att ))de nordiska makterna p0 I 700-taiet i det alimOnna med

vetande omfattade ocksO stater som Ryssiand, Poien och Preussen.
Dagens nordiska konfiguration Or alltsO till stor del en fO1d av att Napoleon

krigen sprOngde den gamla ordningen. Det Or anmOrkningsvOrt att medan

restaurationen avskaffade mOnga av Napoleons nyordningai OterstOlldes den ti

digare ordningen inte i Nordeuropa. P0 detta sOtt fick den franska revolutionen

nOgra av sina mest bestOende territorieila resuitat i Norden, dOr de nya en

heterna bildade grunden fOr dagens nationaistater. Nordens nyordning kan ailtsO

jOmfOras med vOndpunkter som det tysk-romerska rikets uppiOsning, medan den

svensk-norska uniorien kan jOmfOras med upprOttandet av De FOrenade

NederlOnderna.
I perspektiv Or det lOtt att Overdriva det förutbestOmda i slutresuitatet a’ de

turbulenta Oren under Napoieonkrigen och det Or ocksO vad som gjorts i den

nationella historieskrivningen, som renodlat de nya enheternas historia och proji

cerat den bakOt. Man kan emeilertid vOl tOnka sig alternativa utgOngar. I vissa

skeden tedde det sig mOjligt aft de danska och svenska rikena skulle ha upplOsts
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helt och hilIet. Bara ett drygt decennium tidigare hade deining av Polen slutförts.
En delning av det svenska riket mellan Ryssland och Danmark var i 8o8 inte ett
omojligt perspektiv. Finlands losgorning frin det svenska riket innebar pi ett i
samtidens Europa unikt stt att en ekonomiskt, forvaitningsmiissigt, legalt och pa
andra sätt helt integrerad tredjedel av ett rikes karnomrade avskars. Vidare fOrlo
rade riket Pommern och man kan väl tänka sig att upplOsningen hade gatt vidare.
A andra sidan, det som framfOr alit intresserade Ryssland var Finlands sydkust.
Ifall krigslyckan varit annorlunda kunde ocksa gränsen ha dragits pñ ett annat
sätt, langre vásterut, men ocksa längre Osterut, till exempel tvrs genom Finland i
fran sydvast till nordost. Det hade haft genomgripande fOljdei Ifail det överhu
vudtaget uppstatt ett storfurstendOme Finland skulle detta mera ha pámint om
I700-talets ryska Finland an i8oo-talets nationaistat i vardande. Med en sadan
gräns hade finnarna blivit ett folk delat mellan tre stater; den finlandssvenska
minoriteten hade tagit en annan form med Osterbottningarna som svenskar och
de svensksprikiga I övriga Finland hade haft med en sociaistruktur som liknat
balttyskarna respektive estlandssvenskarna i hOgre grad an vad som blev fallet.

En uppdelning av Danmark hade rimligtvis inneburit att landets karaktar av
kongiomeratstat upphort och tidigarelagt uppkomsten av en dansk nationell en
het med femtio ar. Vilket Norges och islands ode blivit i ett lage di antingen
Sverige eller Danmark eller bada genomgatt detta slag av upplosningsprocesser hr
svirt att bedOma, men báda enheterna besatt — genom en hOgre grad av geogra
fisk och institutionell separation fran riksdelarna kring huvudstiderna an till
exempel Finland — en grund fOr ))autonomistisk)) existens ocksâ i radikalt annor
lunda fOrhMlanden an dem som râdde fore och efter Napoleonkrigen; fOr norr
mhinnen var sjalvstàndighet i hOgsta grad en reell option.

Detta slag av kontrafaktiska resonemang bar givetvis en prhigel a’ efterkiok
het och spekulation, men de hr en nyttig piminnelse om att i det snabbt växiande
läget i i 8oo-talets bOrjan bade utgtngen kunnat vara en annan och darmed hade
andra lOsningar och kontinuiteter I historiens backspegel framstatt som sjhilv
klara. Hiir som annars tjänar en dryftning av ofOrverkligade alternativ ändamMet
att ge perspektiv pa de fOrverkligade.

Finland och Norge uppvisade pafallande manga likheter i sina nya statsrätt
liga gemenskaper. Norges sthiilning i den svensk-norska unionen hade en sakrare
juridisk grund an Finlands fOrening med det ryska riket, men i bâda fallen pragla
des i 8oo-talet langt av tolkningspraxis och tolkningstvister om grundlagarna. I
bâda fallen kan man tala omen ))ambetsmannastab under fOrsta hälften av i 8oo-
talet, visserligen med den betydande skiilnaden att de norska hmbetsmännen i

hog grad utOvade sitt inflytande i parlamentet. Finlands lantdag sammanträdde
inte 1809—I 863 och ämbetsmannaväldet i Finland utOvades dhrför i kraft av
kejserlig nad. Bade staterna gjorde ocksa viktiga kulturella vhgval, som bestod I
upphojande, man kunde saga skapandet av nya’ sprâk, det ‘ill shga lanseringen
av dialekter som talades av folkmajoriteten som nya normerade skriftsprãk, sorn
samtidigt skulle utgOra grunden fOr en ny identitet fOr folk och stat.

I sjalva verket innebar avgOrandena under Napoleonkrigen en upplOsning av
Norden. Danmark avlagsnade sig frOn Skandinavien eftersom den danska
kungen for fOrsta gangen sedan rikets uppkomst inte var direkt involverad I skan
dinavisk politik. Danmark intrhidde i >det nya Nordem femtio Or senare an de
skandinaviska länderna och dO som en fOljd av skandinavismens stora nederlag.
Finland befann sig ater efter i8og i ett helt annat sammanhang un de Ovriga
lhinderna, vilket pa sitt sätt manifesterades av den skeptiska insthillningen till
skandinavismen och den tvekande vhgen till det praktiska nordiska samarbetet.

Integrationen av de nya staterna pa identitetsplanet ledde p0 kortare eller
lhingre sikt till att de nya enheterna inte bara tedde sig som naturliga, utan
ocksa som de enda thinkbara. Nationaistaten uppsthlldes smaningom som en
bakatblickande profetia. Norge och Finland gled nästan omarkligt Ut ur den
danska respektive svenska historiebilden och medvetandet. Norge och Finland
projicerade pa motsvarande shitt sin nyvunna ställning bakOt I tiden.

Aven om Danmark fortfarande var en multinationell konglomeratstat inled
des den utveckling som skulle leda till att heistatens historia i nationaistatens

backspegel skrevs som en historia om upplosrnng och amputation samt kamp mot
ntyskar med en 0tfOljande marginalisering av tidigare centrala delar av staten.
Dess historia har skrivits av dess motstandare, som sag helstaten som dOdsdOmd;
dess historia blev i nationalstatliga termer en fOrhistoria p0 vhgen till en riktig
bOrjan.

Ur den svenska historiebilden fOrsvann Finland — 0tminstone p0 ytplanet —

snabbt och det rackte inte lange innan man bOrjade tala om ‘>det egentliga
Sverige som om en sadan enhet funnits redan fOre 1809. Synshittet bortsag inte
bara fran stormaktens konglomerat av provinser och besittningar. Det margi
naliserade ocksO Finland, som tillhOrt riket pa lika villkor i sex sekler men räk
nade samtidigt de tidigare danska besittningarna i soder som en del av ‘det
egentliga Sverig&.

I Norge bOrjade man likasO tala om dansktiden som en parentes, som en
period a fortryck, det viii saga att stalla ett undertryckt Norge mot ett fortryck
ande Danmark.
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I Finland hade man till en början svrt att finna sina koordinater i det nya
laget, till och med sâ att Zachris Topelius förnekade att folket hade en historia
eftersom det saknat en egen stat. Till en början fick folkloren ersitta historien,
men smtningom betonade man organisk växt. Dessa synsitt utmynnade i Yrjö—
Koskinens inflytelserika finsknationella historiesyn som betonade Finland och
det finsksprákiga folket som en enhet sedan urminnes tidei; under det som pa
finska kallades >det svenska väldets tid fortryckt av ett Sverige> som uppfatta
des som en annan, men lika distinkt enhet. Senare tonade man pa ett motsva
rande sitt ned de imperiella drag som präglade mycket av Finlands i 8oo-tal.

Danmarks och Finlands nágot perifera positioner i det skandinaviska Norden
som uppstod under i8oo-taiets lopp markerades ocksá av att de politiska om
ställningarna hade betydande ekonomiska följdet Efter förlusten av Norge kig
Kopenhamn i rikets periferi, medan det nya storfurstendömet Finland efter for
lusten av Stockholm saknade ett ekonomiskt centrum. Norge losgjorde sig snabbt
fran de ekonomiska banden till KOpenhamn, medan övergingen frin Stockholms
orientering pa handeins omride for Finlands del dröjde betydligt kingre och ka
rakteriserades av specialarrangemang under nágra decennier

Bade Danmark och Finland hade ett narbelaget starkt ekonomiskt centrum
som lag utanfOr det omride som d och senare betecknades som Norden. Stora
delar av Jylland orienterade sig mot Hamburg, som var en knutpunkt for den
engelska handein pa kontinenten och som utOvade en dragningskraft som man i

KOpenhamn endast kunde motverka med politiska medel, genom att knyta
landsdelarna nOrmare rikshuvudstaden.

Det nya storfurstendömet var i ekonomiskt avseende nagra decennier efter
1809 delat melian Stockhoims och Petersburgs influensomráden, en situation
som uppstátt redan pa I700-talet med Petersburgs tillvOxt och dragningskraft
pa Gamia Finland.

Ett nordiskt Norden
Skapandet av grunden fOr de nya nationaistater som vOxte fram under 1 8oo-taiet
forsiggick paralleilt med en lângsamt pagaende omdefiniering av Norden till att
omfatta det inneháll begreppet haft pa I900-talet. Den grundlOggande skiljelin
jen i Europa lOpte under en lang tid mellan nord och syd. Den markerades av
limes, kristendomen, katolicismen och uppfattades söder om skiijelinjen lunge

som hl.a. en skiijelinje mellan civilisation och gotiskt barbari, kit vara att
hyperborélegenden betonade en ursprunglig frihet och lycka. Utgangspunkten

var dock att Norden var ociviliserad och perifer
I siutet av i 700-taiet och bOrjan av i8oo-talet fOrskOts skiljelinjen mellan syd

och nord under en process som kailats uppfinnandet av Osteuropa. Uppivs
ningstidens tankare uppstullde det barbariska Osteuropa som en motpoi till

Vuisteuropa, det vill siiga deras egen civilisation. Konstruktionen var ett siitt att
analysera underutveckling och innebar att Osteuropa blev ett slags halvorient.
Hiirtill kom att Osteuropa med den sprOkbaserade nationalitetsuppfattning som
vixte fram under x Soo-talet kom att definieras som framfOr alit slaviskt.

Medan Ryssland pa detta sOtt biev centrum i en siavisk vurid, skedde samti
digt andra fOrOndringar i det som tidigare uppfattats som Norden elier de
))nordiska makterna>. Polen försvann fran den politiska kartan och Preussen
orienterade sig ailtmera mot Centraleuropa — iikasá en i denna form ny tanke
kategori. Norden blev harefter ett siags restkategori, en geografisk periferi bestO
ende av sma stater utan större infiytande i storpolitiken och utan större betv
delse fOr dess huvudfaror och motsOttningar

Denna bild skuirptes likasa av en sprakligt baserad avgrOnsning av det skandi
naviska Norden, vars norrOna fOrflutna lyftes fram savuil av skandinavisterna som
av utomstaende. Salunda avgruinsades Norden som sprak- och kuituromrade med
surpruglat folksprak och folkkultur fran det siaviska Osteuropa och det tyska
Centraleuropa. Detta synsOtt lyfte sOrskiit fram Island som exponent fOr den
skandinaviska kulturen i dess mest autentiska och ursprungliga form. On mot
svarade ocksa i speciellt hog grad den viidmarksorienterade diskurs och den bld
av ett enkelt och dygdigt folk som var ett insiag I bilden av Norden. Norden stod
fortfarande lagt pa utveckiingsskalan — bilden av ett valmaende, demokratiskt
och framstegsinriktat Norden uppstod i huvudsak efter den period som behand
las i denna rapport.

Huruvida Danmark med sin orientermg soderut och sin tyngdpunkt i de
sydlig delarna av helstaten skulle raknas till Norden var langt ifran uppenbart
efter Napoleonkrigen. Likasa var det inte kiart om den tidigare svenska riksdelen
Finland bade fOijt med dâ Ryssland Overgick fran Norden till Osteuropa. Fin
narna var inte slaver, men den finska versionen av i8oo-talets panrOrelser riktade
sig foretrades is osterut A andra sidan levde finnarna mom det ryska Impermet i
en politisk enhet som i hog grad var nordiskt praglad genom att den represente
rade ett svensk kultur och rattsarv

Avgrunsningen av Norden som nagot distinkt understrOks ocksa av att regio
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nen — frnsett Finland — pa mánga stt blev en avsides periferi i storpolitiken
efter det svenska upptriidandet pa kontinenten i Napoleonkrigens slutskede. Det
var definitivt slut pa den tid dá Danmark och Sverige med varierande framg.ing
spelat sjiilvstandiga roller pa den stora europeiska arenan. Den tid da nordborna
skulle leverera medlare och fredsbevarare for det internationella samfundet ltg
iinnu langt fram i tiden. Sverige uppfattades klart som en andra eller tredje rang-
ens makt och en del iakttagare tvivlade pa Danmarks framtid som stat.

Efter Napoleonkrigen blev krutrök en exklusiv doft som nordbor inte kunde
avnjuta i eller ens i närheten av sina hemlànder under drygt tre decennier efter
1814 — for att gOra det maste man söka sig som frivillig till Grekland eller som
officer till Kaukasus eller delta i polska upprorets kufvande. Finland var en del
av ett rike, som närapa stãndigt fOrde nâgot krig vid sina sOdra griinser, direkt
drabbades Finland dock endast av Krimkriget, iiven om finska fOrband deltog
bade i Polen I 830 och i rysk-turkiska kriget 1878. Norge och Sverige utkampade
1814 det sista kriget mellan nordiska statel men darefter fOljde en fredsperiod.
som for Norges del varade till andra världskriget och for Sveriges till idag. Dan-
mark levde likasa i fred fran 1864 till andra vrIdskriget. De lánga freds
perioderna gjorde slut pa uppfattningen om de krigiska nordhorna. Med tiden
inledde de ett fredligt praktiskt samarbete pa mánga omraden, slutligen ocksi pa
historieforskningens.

STEEN BO FRANDSEN

Det nya Norden efter Napoleon

Den dansk-tyske heistat 1814 — 1864

To TRAKTATER I Wwx med et halvt arhundredes mellemrum afgrenser den
danske helstats sidste fase. Wienerkongressen 1814 bekneftede den clan

ske konges afstñelse af Norge ved separatfreden i Kiel 14. januar samme ar. I 1864
undertegnedes den fredsaftale, der betod den danske konges afstaelse af
hertugdommerne Slesvig, Hoisten og Lauenborg. De to árstal markerer de vigtig
ste skeringsdatoer i statens historie i i 8oo-tallet og repraesenterer de to sidste
skridt mod en dansk nationaistat. Efter Wien mitte staten begge gange
omorientere sig. 1 1814 mistede helstaten sit norske element, men vedblev at
vre en multinational stat. Efter nederlaget 1864 blev Danmark for første gang
en nationaistat, der nok faldt mindre ud end beregnet, men som de oversoiske
besiddelser undtaget var helt uden de fremmedelementei som national
bevegelsen havde kmpet for at udelukke. Ved periodens afslutning havde
arhundreders engagement og ekspansive ambitioner i Nordeuropa fundet deres
afslutning. Staten var blevet reduceret til det egentlige kerneomrade.

Den sidste etape mod nationaistaten er genstand for denne oversigt. Heistat
ens forhistorie (1773—1814) falder uden for de fastlagte rammei hvilket i en
nordisk sammenheng lader sig begrunde med det vigtige brud, der skete med
Norges udtreden af statsftellesskabet efter 434 air. Ved begyndelsen til det, der i
denne s’mmenhng behandles under overskriften Det nye Norden, fjernede
den danske stat sig sterkere fra de skandinaviske lande, end det ha de . eret
tilfteldet i arhundreder For forste gang siden maddel-ilderen var den danske
konge ikke direkte involveret a skandanavisk pohtak Heistaten var fortsat oriente
ret i en nord-syd dimension, men tyngdepunktet var blevet rykket sydpa.
Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg rummede to femtedele af mo
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AKE SANDSTROM

Sverige 1809—1864

I8OO-murs FORSTA HALVSEKEL utgjorde i mhnga avseenden den mest drama
tiska perioden I Sveriges historia. Varje del av samhiillet genomgick djupghende
fortindringar: De geografiska grlinserna ritades om och snOvades in; en ny konsti
tution drog upp nya regler for rikets styrelse och forvaltning; de nationella
strömningarna frhn kontinenten träffade svenskarna med full kraft och en alit
mer hogljudd och sjiilvstOndig liberal press sag som sin uppgift att noga följa
samhallsomvandlingen och ta strid fOr att den följde de nya liberala idbström
ningarna. Till bilden hör ocksh en genomgripande omdaning av de materiella
vilikoren: hngkraft, järnvOgar, skiftesrörelsen, GOta kanal, en kraftig urbanise
ring, en begvnnande emmigration och en gryende industrialisering var alia fOre
teelser som redan av samtiden sags som omvalvande.

Denna Oversikt kommer dock frOmst att uppehhlla sig vid tvh sammanvhvda
problemomrhden: Dels de viigar som den svenska utrikespolitiken fOljde efter
det största militlira nederiaget i landets historia, freden 1809 och förlusten av
Finland, dels den nationella sjlilvbild som skapades av den till stora delar nya
nation som vOxte fram tinder napoleonkrigens slutskede.

Sverige var efter 1815 ett fundamentalt annorlunda land in det bade varit
sju hr tidigare innan Ryssland hade erbvrat en tredjedel av landets yta. Det till
utstrückning och sjilvkäns1a starkt förminskade landet hade att finna sig tillrOtta
i en ny internationell miljö dhr Ryssland, det rike som under sekier utmhlats som
Orkefiende och hemort fOr asiatiskt tyranni, plotsligt galide som en av de frOmsta
garanterna fOr Europas inre ordning.
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Sverige 1809—Ib4

Bakgrund
Sveriges 1700-tal hade inletts med det Stora Nordiska kriget, som främst kom att

handla om en ojamn kraftmätning med Peter l:s moderniserade och europei

serade Ryssland. Genom freden I Nystad 1721 förlorade Sverige de baltiska be

sittningar som lagts som provinser under det svenska riket under stormakts

tiden, men ocksi delar av rikets kärnomráden genom att omráden i sydostra

Finland avtriddes. Freder slutna med Preussen och Danmark 1720 bade for

stirkt kansian av utsatthet pa den internationella arenan: Preussen erhOii dâ

huvuddelen av de tyska besittningarna och Danmark tvingade Sverige till efter

gift ph en av de kánsligaste punkterna I relationen meilan de báda nordiska sta

terna — ett avstàende av ratten till tullfrihet i Oresund.
Under tvh hirtionden efter freden i Nystad hterhhimtades och vidareutveckia

des den svenska ekonomin under Arvid Horns fredspolitik. Men under den fred

liga ytan fanns revanschister som ropade ph hiimnd och vederglillning mot alit

det orattfárdiga som freden medfOrt. I det illa planerade och genomforda

Hattarnas krig 174 1—43 fOrsvann ytterligare delar av riket i sydostra Finland

genom avtrOdandet av Kymmenegárds och Savolax kin. For andra ghngen mom en

generation lhg Finland under rysk ockupation men hterlamnades iven denna ghng

av segraren. Annu en tredje gang skulie den svenska revanschismen lufta sina

vingar. I Gustav III:s ryska krig 1788—90, som fran svensk horisont var det minst

misslyckade av I 700-talets krig mot Ryssiand, átervanns inte nágra fOrlorade

landomrhden, men freden I VärälO innebar htminstone till skilinad fran tidigare

inga territorielia föriuster for Sverige.
Franska revolutionen gjorde av naturliga skal att Frankrike inte langre fram

stod som den naturliga allianspartner som varit fallet under stora delar av 1700-

talet. FOr Gustav III, som hade umgâtts med formiiga korsthgsplaner mot den nya

ordningen i Frankrike var republiken inte aktuell som allierad. inte belier under

Gustav IV Adoifs omyndighetsperiod 1792—96, dñ landet med nast intili

diktatoriska medel regerades av Gustaf Adolf Reuterholm, eller under den unge

kungens första hr vid makten, hterknOts nhigra fastare band med den gamia

aiiianspartnern.’ Den fOr tiden sh nOdvändiga kiinsiiga balansgángen mellan stor

makterna upphOrde helt efter gripandet och avrattningen av den landsflyktige

bourbonska prinsen hertigen av Enghien 1804 ph Napoleons ordet HOndelsen

Sten Carlsson och Torvald Höjer, Den st’enska utrileespolitikens historia del 111:1—2,
(1792—1844), Stockholm 1954, S. 30—33; 68—71.

utiOste internationeli indignation men hos Gustav Adolf ett hat mot Napoleon

som skulie fungera styrande fOr svensk ailians- och utrikespolitik fram till kung

ens avsittning i mars 1809.
Niir Napoleon efter att ha krossat den tredje koalitionen i en serie fiuitslal

slOt fred med Ryssland i Tilsit 1807 stod Sverige orubbligt kvar vid Storbritan

niens sida, trots att clet for mhnga stod kiart att utvecklingen hade lett frarn til

en farlig situation fOr Sverige. Ryssland hade i Tilsit fhtt I stort sett fria hinc1e

mot Sverige. Ett i iidre litteratur ofta citerat uttalande av Napoleon, att de fOr

tjusande damerna i S:t Petersburg inte skulle behOva hOra svenskarnas kanoner

sina palats, ar trots kanhinda bristande autenticitet en god antvdan orn va

Tilsitfreden skulle komma att innebOra for Sverige.2

Den nationella vilsenheten efter Finska kriget

När ryska trupper 21 februari j8o8 gick Over Kymmene iilv bade armén i Finlan

redan mobiliserat och de svenska styrkorna agerade efter en faststiild krigspla

enligt vilken Sveaborg skulle hOllas medan armén retirerade norrut mot Ostei

botten. Fran Osterbotten skulle armén enligt planerna sih ut en motoffensi

under sommaren och jaga de anfallande trupperna ur iandet.3Den mobilisera’

armén var dock lila rustad, ledd och förberedd. Planeringen holl egentligen er

dast dii det glilide retriitten norrut. Sveaborg Overkimnades I stort sett utan stri

i bOrjan av maj och med undantag fOr enstaka framgangar misslyckades mo

offensiverna. 1 december ihmnade de sista svenska trupperna Finland.

Gustav IV Adolfs oknsliga utrikespoiftik och ofta verklighetsfnImmanc

ledning av de militiira operationerna bidrog till att fOrsiitta riket m en omOjl
situation. Otaliga hr de samtida vfttnesmilen om hur kungen alit mer fjhirma

sig frin verkligheten och i den pressade situationen mer intresserade sig fi

uniformsdetaljer an att leda krigsanstrangningen. I ryttmastaren Carl Magm

MOllersvhirds dagbok fran kriget berhittas till exempel om den hhipnad en bri

Henri Troyat, Alexander ofRussia — Napoleons conqueror London r 964, S. I i8.

Standardverket om det finska kriget ãr alltjSmt det miktiga arbetet i nio volymer av gen
ralstabens krigshistoriska avdelning (Sveriges krig i8o8—i8op, Stockholm 1890—1922). E

betydligt mer liittillgangligt och modernare Oversiktsarbete är Martin Hârdstedts och GOr

Backman (red.), Krig krinaKvarken, Oravais 1999.
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skande depesch fran kungen väckte dâ den lãstes upp for de hart âtgrngna tru
p

perna. Där meddelades att officerarna i vinterkampanjen kring Torneá hade
till-

stand att bruka opudrat haL4 Men kunglig oduglighet förklarade langt ifran den

snabbt försämrade situationen i krigsanstrangningen: Den stridsovana svenska

armén var tvungen att spridas Ut over hela det dàvarande riket efter Danmark
s

krigsforklaring nagra veckor efter det ryska anfallet. Den svenska armén var

ocksa till stora delar illa övad, rustad, ledd och finansierad och stäildes mot
en

fiende som hade fatt stridsvana mat Napoleons harar.

Den 13 mars 1809 arresterades kungen och den alderstigne och sjuklige

hertig Karl formaddes att tills vidare ta over riksstyret, dock utan att formei
lt

ärva konungatitein. Detroniseringen av Gustav IV Adolf fyilde den dubbla
funk

tionen att dels fá bort en oduglig ledare i det nationella krislage som uppstatt,

dels att av samme avsatte monark skapa en syndabock som pa ett enkelt sätt

förklarade den katastrof som drabbat landet. Redan nágra dagar efter kuppen

delades i huvudstaden Ut en broschyr i hertig Karls namn, som visste att fOrkiara

Finlands fOrlust genom kungens okioka utrikespolitik: sFinland, till folkmingd

och varde nära tredjedelen av riket, gick sáledes forlorat; och bördan fail dubbelt

tryckande pa de twenne tredjedelar som an aterstodo.s Skriften atergavs dagarna

efter av tidningarna.5
Gustav IV Adolf bade liksom sin far Gustav III styrt landet envildigt enhigt

1772 árs regeringsform och 1789 ãrs forenings- och säkerhetsakt. Ständerna fick

finna sig i att vara âsidosatta pa omrâde efter omrâde i riksstyrelsen. Inte ens den

urgamla bevillningsrätten var under det gustavianska enväldet nagot sjalvklart

verksamhetsomrãde for ständerna. De efter statskuppen sammankallade stan

derna var snabbt överens om att betrakta riket som utan laglig kung, vilket öpp

nade fOr en uppgOrelse med enväldet och en ny konstitution. Det konstitutions

utskott som tilisattes av stiinderna arbetade pa mycket kort tid fram en ny reger

ingsform som 6 juni 1809 stadfästes av den samtidigt valde kung Karl XIII. Det

nya styrelsesiittet kOnnetecknades av en strävan att undvika sáväl frihetstidens

insiag av ständervälde som det senare kungliga envãldet, och betonade enligt

tidens ideal maktdelning mellan kung och ständet

Fa artal kan pekas ut som en sá tydlig vattendelare i den svenska historien

Den st’enska historien del x i, Finland förloras. Karl Johan och freden, Stockholm i 992, S.

76.
I Dagligt Allehanda (DA) nr 64, 57/3 1809 omtalas i en notis att “En underrättelse till

allmänheten” kommer att utdelas gratis i Kungliga Tryckeriboden. Underrättelsen
finns efter

tryckt iDA nr 67, 21/3 809.
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som 1809. Borta var envhldet, landet fick en modern konstitution, broschrei
och pamfletter av kortare eller lhngre livslangd Oversvämmade boklâdorna mec
synpunkter pa alit fran gOternas jordbruk till hur riket ratteligen borde styras
stort sorn i smatt. Trots att ett enormt pris betalats fOr freden sá var den i alla fal
vunnen och etablerad, vilket var nagot som samtida vittnen sá gott som utar
undantag upplevde som en oerhörd hittnad. Skriicken for att kriget skuile sprida
mer an det gjorde till den västra riksdelen hade varit pataglig, och det fanns inge
i krigsutvecklingen som garanterade att förlusten bade behövt stanna vid Fin
land. FOr manga var det som om ocksa umgangeslivet efter statskuppen ocl
kriget lättades upp och biev mer otvunget. For akademileclamoten och kultur
personligheten Bernhard von Beskow framstod skilinaden som markant:

I enskilda kretsar var gihdjen lika losslsppt. Dc deltagande dun hava bemhrkt en sto
htskillnad emeilan tiden fore och efter 5809. Den struickte sig uiven till en lhngt friare ton
ett sammansmuiltande av de fOrr mer htskilda samhuillsklasserna, ett mindre avsthnd emel
lan förmSn och underlydande. De gamla klagade, att hörsamhetens band clarigenom loss
nade. Dr funno betSnkiigt, att chefer med sina underordnade deltogo ph utvSrdshuscn
middagsmhltider, kortspel och dans. Man anfOrde till och med exempel dSrav, att geners
ler och blh band nedlhtit sig darhuin, vilket alit anshgs shsom revolutionens fOljder Sh va
det vuji uiven. Det cirkiade I hhllning och kiadedruikt försvann. Mihtiirer började snart t
och med visa sig civilkliidda.”

Alit var dock inte nymornad frihetskansla och harmoni. I det tidiga i8oo-tale
bOrjade nationen och den nationelia identiteten att betonas pa ett nytt sätt. Frai
att vara en khnsia fOrbehállen samhiillets Overskikt skulle kanslan fOr nationen ni
fOras ned och fOrankras i folkdjupet. - Samtidigt som de ryska trupperna anfOl
Finland i 8o8 stod Johann Gottlieb Fichte i Berlin och avhOll sin berOmda foreias
ningsserie sTal till tyska nationens, scm manade till en folkfostrande tysk
nationell kraftsamling. Dessa idéstrOmningar fick även fotfhste i Sverige, mei
har syns tydligt viika problem man hade att brottas med nar nationsbegreppe
skulle fyllas med ett innehâll. Aven om umgangesformerna blev mer otvungn
och landet styrdes efter en ny konstitution, sâ var fortfarande i det tidiga i8ic
talet Georg Carl von DObelns omdOme om situationen efter den svara fOrlusten

6 Bernh. von Beskow, Lernadsminne tecknade as’ Bernh. s Beskow, 2. uppi., Stockhoirr
1928, S. 235—237. Blh band> avshg ordensdekorerade personen

Meningarna Sr delade huruvida s8oo-talet venkligen medförde en ny svn ph nationen. Dci
finns hSr inte utrymme att gh in ph de olika hsikterna om detta, men flertalet forskare Sr dod
Overens cm att det tidiga x8oo-talet kom att medfora shvSl en utvidgning som spridning as
nationsbegreppet.
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kriget giltigt: >>Sverige svajar pa virldshavets stormiga bölja, utan master, utan
segel, utan kompass. All landkOnning är försvunnen.e8

Kinslan av att genom förlusten av Finland ha blivit utsatt fOr fOrrOderi, over-
fall och kränkt ra luftas vid internationellt kritiska situationer under z 8oo-
talets fOrsta hälft i tidningarnas spalter och i memoaret En av dem som under
tecknade freden i Fredrikshamn, Anders Fredrik SkjOldebrand, kan sigas ha gett
ord it sâdana känslor som under ârtionden luftas i olika sammanhang när fred
villkoren 1809 kom pa ta!, även om citatet speglar bans sinnesstOmning innan
blOcket hunnit torka pa fredstraktaten:

Jag gick flu till mitt kvarter, och dá jag fann mig ensam, rusade Over mig tanken pa den
grufliga fOrlust fOr Sverige, som jag nyss undertecknat. FOrgifves yule jag besinna nOd
vandigheten av denna uppoffring att frälsa det hela. Jag kände liksom kvalet af en grof
brottsling, dá samvetet vaknar; det var mig, som ville hjärtat brista, och jag kunde ej
tillbakahálla trar, som gáfvo det flagon lOttnad. Men de torkades snart af harmen Ofver
alIt det, som bidragit till var fOrlust, och ämnet for denna harm var ganska vidsträckt. Jag
gick fram och tilibaka i ett slags anfall av raseri, som nistan betog mig medvetenheten.9

Bland de omedelbara reaktionerna pa de militiira motgângarna fanns sádana som
tog sig uttryck som kan tyckas markliga. Under i 8o8—z 809 avhOlls kalas, mottag
ningal medaljutdelningar och festmiddagar i en omfattning som flera samtida
betraktare stiillde sig undrande till. Inte minst hyllade man de militära befiilha
vare som var ansvariga det misslyckade fiilttâget i Finland under x 8o8, Klingspor
och Adlercreutz. Denna reaktion blir begriplig om den betraktas som en akut
krishantering av en situation som man inte riktigt förstod och heller inte visste
vad den skulle fa fOr lángsiktiga konsekvensei°

GOt iska Förbundet, grundat z 8 i i, omhandertog det mer làngsiktiga arbetet
att konstruera en nation av det som áterstod av det gamla riket. Denna samman
slutning verkades fOr en nationell uppryckning genom att aterknyta till ett Oro
rikt om an dimhOljt fOrflutet. Det enkla, flärdfria och okonstlade hyllades. Att
vara nOjd med den karga men trygga fosterjorden anságs som ett ideal. Aven om
det var Sveriges nya och svardefinierade position pa den internationella arenan
som fungerade som incitament fOr förbundets tillkomst, sa fanns förebilderna

Citerat i Ake Holmberg, Sverige efter 1809, 2, uppl., Stockholm i g6g, S. 2.
9 Excellensen Grefve A. F. SkjOldebrands niemoarer utgfna av Hen rik Schück, forsta de

len, Stockholm 1903, S. 582.
10 Ake SandstrOm, oDen svenska identiteten och synen pa Finland1808—I86oo, i Tapani

Suominen (red.), Si’erige i fred. Statsmannakonst eller opportunism, en antologi Oni 1812 drs
politik, Stockholm 2002, S. 195—197.

verige IOo9—Iou

de foreningar som startats i Tyskiand fOr att utveckla den tyska nationalismen)
GOtiska fOrbundet var initialt revanschistiskt och inställt pa Finlands aterer.

Ovring)2Nir den officiella politiken snart vände riktning (varom mer nedan)
tonades ocksa revanschismen och den fientliga haliningen mot Ryssland ned. Dci
mest omtalade exemplet pa detta är kanhnda Tegnérs dikt sSveas fran i8x i
som fick den ursprungliga krigiska utformningen dOmpad och delvis ersatt mol
ett dystert accepterande av den nya situationen:

0 Finland, trohets hem! 0 borg, som Ehrnsvird byggt!
Nyss uk en blodig skOld fran statens hjrta ryckt!

Farvil, du Sveas yarn, firvOl, du hjältars land!
Se, Bottnens bOlja fOr var grát intill din strand. —
\ilan, en hOgre makt nationers Oden viiger.
Grát, Svea, ‘ad du mist; men skydda vad du iiger

Aven om Tegnkr var den av fOrbundsbrOderna som kanske hade sv5rast att finn
sig i fOrlusten av Finland sa andas dikten en beslutsamhet att gOra det bOsta a
situationen nar man viil torkat tararna efter det man mist, och hOn lag en viktig
del av GOtiska fOrbundets nationella projekt. Au gOterna, Stminstone skenbarli
gen, sa snabbt ändrade kurs bort fran revanschismen har fOrklarats med att fler
talet av dem var unga miin som hoppades pa en karriOr i det offentligas tjinst. Att
ga emot det officiella utrikespolitiska programmet hade varit oklokt.’4Tillkom
sten av den omarbetade versionen av Svea skulle kunna tolkas i den riktningen.

Ingmar Stenroth, Göthiska forbundets nationella ansats, Projektet GOthiska FOrbundets
historia i8i i—i 844, Rapport 1992:1, Goteborgs univerSitets. x6.

Stenroth lngmar, Göthiska FOrbundets historia i. Gothiskaforbundet och 1812 cirspolitik
med sOrskiid hänsvn till forhandlingarna med England, Projektet GOthiska FOrbundets histo
na i8r 1—1844, Rapport 1989:2, GOteborgs univerSitet, S. 46—50.
“ Esaias Tegnki Samlade skrifter, Nationalupplaga, fOrsta bandet, Stockholm i 923, S. 371.
‘ Stenroth, GOthiska forbundets nationella ansats. Torkel Molin framfOr den rimliga men

delvis annonlunda asikten art revanschismen fortlevde, men att den med h!insyn till den offici
ella utrikespolitiska linjen blev mindre uttalad. Torkel Molin, Den rdtta tidens mdtt. Göthiska
forbundet, fornforskningen och det antikvariska landskapet, Umea 2003, S. 107.

I

I

0! Alska vi vart land, nog ha vi land att skydda.
Lat Svea, dma berg fOrdubblad ge sin skatt,
lat skOrden blomstra opp i dma skogars nart.
Led flodens bOljor kring som tamda undershter,
och mom Sveniges gräns erOvra Finland atet13
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Tegnér deltog med dikten i en tavling utlyst av Svenska Akademien, som bade

synpunkter pa diktens politiskt känsliga delar. I ett brev till akademiens sekrete

rare Nils von Rosenstein förklarar sig Tegner villig att göra andringar pa sádant

som “1 politiskt avseende kunna anses for stötandel. Han hoppacles visserligen pa

att man borde ta hiinsyn till det ringa samband som finns imeilan poesi och

politiska forhallanden fOr dagen,...i, men sager Ondã att han underkastar [sig]

gOrna, även hOruti, akademiens rOtelser;...’5
Det var inte bara i GOtiska fOrbundet som man siet med den nationella frã

gan. I tidningai tidskrifter och broschyrer mOter det dubbla problemet att fOr

söka placera in den egna nationen — som man inte langre kOnde igen — i en natio

nalistisk form som kOndes fly och främmande. Den offentliga debatten ger ofta

ett förvirrat och sökande intryck nOr friigor rörande vad vi idag skulie kalla natio

nalism diskuteras under tidens termer ))patriotism)) eller ))nationaipatriotism))

under det tidiga x8xo-talet. I Journal for Litteraturen ocli Theatern sOrter en

skribent i maj 181 I igang en animerad debatt under rubriken IVad är en pat

riot?i FOrfattaren besvarar fragan pa ett sOtt som bara kan beskrivas som mer on
trevande: han gOr det genom att tala om vilka som inteOr patrioter, och dessa ges

aila mojliga otrevliga egenskaper som egoism, slOhet, ointresse av samhallsfragor

etc.’6
Det valhiinta fOrsOket drar genast pa sig moteld. I Nya Posten ges pro’ pa den

nya tidens tuffa debattklimat genom en svarsartikel under rubriken iHur kan

man vara sa dum? Signaturen lVerklig patriot)) gOr efter fulibordat lustmord ph

foreghende skribent sjOlv ett lika darrigt fOrsOk art tala om vad en patriot iir.’ I

fOljande nummer av Nya Posten Or det dock dags for den ))verkliga patriotena att

sjOlv fh sin definition granskad av en skrihent som menar att signaturen iignat sig

ht att föra Over sina egna egenskaper ph den patriot som skulie beskrivas, och

fortsOtter med att ironiserande ge en beskrivning av patrioten: aDen som .,. lukta

lavendel, prata snOmos, smickra i tid och otid och bete sig sh rOrigt, att en bra

karl kan fh svindel darav; — han Or patriot.a’8Debatten fortsatter i dessa och

andra tidningar och huvudintrycket ar att de fiesta tycks vara Overens om att en

patriot Or en bra, rOttskaffens och oegennyttig person. Det Or betecknande att

dessa lovvOrda egenskaper sOllan riktades mat Sverige som nation, utan oftare

‘ Esaias Tegnér, Brei’ i urval. Med inledning och komnientarer utgivna civ Nils Palmborg,
deli,1793—1826,Stockholm 1982,nr i6,TegnOr tillNilsvon Rosenstein I2dec. i8i i.

Journal for Litteraturen och Theatern (JfLoTJ nr I i8, 22/5 i 8i i

Nya Posten (NP) nr 49 och 50,6/6 i 8i
NP nr 51 och 52, io/6 i8i i.

mot sarnhiiliets olycksbarn i form av viilgOrenhet, folkfostran eller liknande om
rhden. Ett nyckelord fOr att beskriva patrioten vid denna tid Or Nyttigi en mvcket
vidstriickt och ofta opreciserad beaiirkelse.’9

Finland och/eller Norge?
Med den franske fOltmarskalken Jean Baptiste Bernadotte installerad som svensk
kronprins och under tiden fram till krOningen i8i8 ocksh de facto regent utfor
modes den period i svensk utrikespolitisk historia som ghtt under namnet ))1812
hrs politiks. Denna nyorientering, som innebar ett nOrmade till Rvssland och ett
officielit accepterande av Finland under rysk OverhOghet, var rhdande till i8oo-
talets mitt.2°

Men iinnu under utformandet av denna utrikespolitiska hailning, under tid
en fram till Abomötet mellan Kronprinsen och Alexander Ii augusti i 812, fanns
Finland med i de övervOgande som gjordes om hur Sverige skulle agera fOr att dra
stOrsta mOjliga fördel av det dramatiska laget ph kontinenten.2’

Sverige befann sig i ett kOnsligt lOge i den storpolitiska uppgOrelsen under

‘9 David I]edet The poiver ofcharacter Middle-class masculinities, r8oo—i900, Stockholm
2003,S. 135—138.

20 Begreppet ‘i8i 2 hrs politik saknar fast definition. Det bOrjade anvSndas ph 183o-talet
och med fornyad kraft under Krimkriget och avshg vid bhda tillfhllena den officiella svenska
rvsslandsvhnliga politiken frhn kronprins Bernadottes ankomst till Sverige r8ro. Ingmar
Stenroth hSvdar dock att begreppet i modern tid oftast avser den politik som formas under
hren 1810—1814 (Stenroth, Göthiska FOthundets hiostoria I,S. g). Matti Klinge menar ott 1812
hrs politik inte undergick )nagra niimnviirda forindringar from till 1918)), vilket kan -ara en ur
finlhndsk svnvinkel realistisk syn (Finlands historia del 3 av Matti Klinge, Esho 1996, S. sr). I
Suominen (red.), Sverige ifred diskuteras huruvida i8 12 hrs politik varit av betydelse fOr den
svenska utrikespolitiken in i modern tid. I denna framstallning avser begreppet dock den
officiella svenska utrikespolitiken Iran det tidiga1810-talet till Krimkriget 1853—56. Efter
Krimkriget fOrsvann den uttalat rysslandsvanliga utrikespolitiken, som enligt alla rimliga de
finitioner av 1812 Ors politik mhste betraktas som dess fundament.

2! Litteraturen kring 1812 ha politik och det svenska utrikes agerandet, som framsthll
ningen hiir närmast bygger ph, och vOgen fram till denna Or mycket omfattande. Den nhdde
stor omfattning redan under Krimkriget efter utgivningen av sjOtte bandet av Karl XIV Johans
adjutants memoarer (Minnen ur Sveriges nyare historia. Sainlade afB. von Schinkel, Ofverste,

f d. Adjutant hos Konung Carl XIV Jo/ian, FOrfattade och utgifne af C. W. Bergman, del 6,
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ren x8i i och 1812. mom Sverige blandades kiinslor av láttnad over den vunna
freden med revanschlystnad och oro fOr framtiden. FOr alit fler stod det kiart att
Overenskommelsen i Tilsit mellan Ryssland och Frankrike snart skulle falla i bitai
sarskilt under 1812 rs fOrsta hälft nar de franska styrkor som skulle utgOra den
valdigaste armé vOrlden skádat drogs ihop i riktning mot den ryska grinsen.
Sverige hade att välja mellan en utrikespolitik som antingen slot upp bakom Ryss
land och England eller bakom Frankrike och Danmark. I det förra fallet kunde
man arbeta fOr att erhàlla Norge och i det senare Finland. Sonderingar gjordes
ocksá till Frankrike om Norges erOvring, men Napoleons svar var ett kategoriskt
nej — ett anfall mot Norge skulie uppfattas som en krigsfOrklaring mot Frankrike
d det riktade sig mot det troget allierade Danmark. Till Ryssland sUilldes fOr
frgningar om mOjligheten att aerfi Finland, eller itminstone erhMla landet som
tiliftillig pant fOr ett senare fOrvärv av Norge, mot att Sverige slOt upp bakom
Ryssland och England, men inte ens dã de franska arméerna narmade sig Moskva
gick tsaren med pa detta.

Vilka Overvaganden och drivkrafter som On kan ha râtt — nagot som har avsatt
hylimeter med debattartikiar och böcker — bakom valet Finland eller Norge som
erOvringsmâl, sâ pekar átskilligt mat att det handlade om att liika den sarade
svenska nationalstoltheten hos den minoritet som utgjorde den svenska opinion
en. Flertalet av de forskare som Ognat fragan uppmOrksamhet Or eniga om att

kronprins Karl Johan utifrOn militOrstrategiska Overvaganden foredrog Norge
framfOr Finland i ett sáviil kort som lángt perspektiv. Finland skulle aldrig liimnas
i fred av Ryssland, och att med vOid ta Finland ens frOn ett fOrsvagat Ryssland var
inte tillrOdligt sO lange den brittiska flottan dominerade OstersjOn. For kron
prinsen framstod Finland som sett testamente av krig och olyckors.2 I ett brev
till hustrun 1812 utvecklar Karl Johan sin syn p0 Finland och sin skepsis till
Napoleons erbjudande om Finlands OtererOvring som alternativ till Norge: sVart

tionde Or skulle vi nOdgas utkampa blodiga strider fOr att bevara denna ultra-
marina besittning, och i langden skulle Sverige till sist ofelbart fOrlora den.s23

GrundfOrutsattningen fOr en satsning pa Norge innebar en brytning med

i8 o—i 8i 2, Stockholm 1855). Debatten fick fornyad fart mot slutet av I 940-talet och början

av 195o-talet genom en rad uppsatser ibi. a. Historisk Tidskriftoch Scandia, di det egentliga

syftet med Karl Johans utrikespolitik fOre i8r 2 diskuterades. Av nyare forskning kan en over

sikt av Seved Johnson i Scandia 1985 (z8i 2 drspolitik) samt den redan anfOrda Suominen 2002

nümnas.
22 Johnson, 1 8i 2 ãrs politikl, s. sos.
‘ Den svenska utrikespolitikens historia del 111:1—2, s. 119.

Frankrike och var alitsO en kaliblodig satsning p0 att Napoleons till synes
oOvervinnliga armker slutligen skulle besegras av de krafter som Oterstod av de
delar av Europa som annu inte lag under fransk ockupation eller inflytande. Att
hOlla fast vid den linjen, som kronprinsen faktiskt gjorde, dO franska trupper
befann sig i ett brinnande Moskva, var lOngt ifrOn sO sjOlvkiart dO som det tedde
sig efter slaget vid Waterloo tre Or senare.

Enligt Overenskommelsen med Ryssland skulle kronprinsen under 1812 leda
en svenskrysk styrka som hade tvO syften: deis erOvra Nlorge Ot Sverige och dels
utfOra en diversion i Nordtyskiand fOr att lätta trycket mot Ryssiand. Denna
operation kom av sig fOrst genom att Ryssland under sommaren och hOsten 1812
av naturliga skOl inte kunde avvara nOgon kOr dO Napoleons viildiga hOr nOrmade
sig Moskva. NOr det under vintern x 8x 2—1813 stod klart att det inte lOngre fanns
nOgon fransk armk att frukta efter att den dukat under i den ryska vintern,
saknades av lika naturliga skOl ryskt intresse att leva upp till Overenskommelsen
med Sverige. Med den franska armén kan det pastas att ocksO utsikterna att mom
en snar framtid OtererOvra Finland gick under. Under 1813 riktas all energi mot
Norge och det var genom att vid sidan av Overenskommelsen med Ryssiand siuta
en traktat med England i mars 1813 som den norska planen kunde fOras i hamn.
Sverige fOrband sig att delta med en armé om minst 30 ooo man mat att man fick
engeiska garantier fOr Norges erOvring. England utfOste sig att med fOrhandlingar
eller ki bistO Sverige med detta fOretag. En dryg mOnad senare slOts ett lik
nande fOrdrag med Preussen, mot att Sverige stOllde sig bakom ett OterstOllande
av Preussens grOnser efter den franska ockupationens upphOvande.24

I maj 1813 landsteg den svenska armén i Tyskiand. Som befOihavare Nord
armén manOvrerade kronprinsen de egna styrkorna forsiktigt och lat preussiska,
engelska och Osterrikiska styrkor ta de stOrsta stOtarna i det som har komrnit att
kallas den stora foikslakten vid Leipzig i oktober 1813. Med stora delar av den
ofOrbrukade arnién svOngde Karl Johan av mot Danmark och kunde utan stOrre
blodspillan tvinga danskarna till freden i Kiei i januari 1814 och Norges avtrii
dande.

Den nordiska rockaden var ett faktum. Nora bade bytt plats med Fennia vid
Sveas sida. FOr det stora fiertalet svenskar spelade det hela kanske ingen roll ails,
men fOr den minoritet av befolkningen som utgjorde den svenska opinionen,
skriftstiillare, poiitiker valbestOlida nOringsidkare, akademiker hogre militOrer

Om forhandlingarna och avtalen med England och Preussen, se Den svenska utrikespoliti
kenshistoria delIII:z—2, s. 172—I 75.
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etcetera, fylide rockaden sin funktion att iterstilla den krinkta nationalkinsian.
Det visade sig att det fanns en botten under vilken Sverige inte langre sjönk frtn
stormaktstidens giansdagat

Under vren 1814 smolkades lyckobagaren en del av norrmannen. Vissa av
dessa verkade inte ails vilja falla in i samma lyckorus som svenskarna over den
fransksvenske faitherrens framgângar och inte helier tanken pi aft bli svenskt
krigsbyte verkar ha iockat alla norrmán. I tidningarna tterges flera olika strate
gier mot det norska motstndet. Man fOrsOker fOrkiara det heia genom an skylla
p vissa kategorier danska eller dansksinnade tjansteman, som ails inte represen
terade det sanna norska folket.25 Argument med den Skandinaviska haivOns na
turliga grànsei likheter i sede sprk och kynne fOrekommer ocksi flitigt, men
ocksâ locktoner med lOften om frihet och att slippa behandiing som en dansk
koloni:

Norriges inbyggare som erfarit bela tyngden a’ behovet och elOndet, skola snart erfara, att
fOrsta grunden for deras forening med Sverige, kommer att bliva átnjutandet av samma
fOrminei som Oro âtergivna t danska halvOns inbyggare. Norrige lvckligt och fritt skall
slunda upphOra att styras som ett colonie, och komma i tnjutande av alla sins politiska
rittigheter.2b

Men läsarna far ocksâ veta att moder Sveas tálamod med trilskande norrmän har
en gräns: I legitimitetsprincipens anda fOrkiaras att Sverige har investerat mycket
i fOrvirvet av Norge och aft man nu var i sin fulla riitt att kassera in vinsten utan
aft norrmännen kunde gOra sâ mycket t saken. I en prokiamation till norska
folket av kronprinsen fOrklaras detta: Sm statei Norrmiin iro eft spel i de
stOrres hand.a27

Det sanna norska folket daremot antogs stâ med beundrande biickar riktade
mot Karl Johans krigskonstei I Norrkopings Tidningar kunde man i februari 1814
to del av ett Ode over Sveriges och Noigesforening, ett svulstigt hyliningsrim till
kronprinsen. Den maktiga Svea star rörd bredvid sin norska syster och de bàda
kingtar som barn pa sin herres ankomst. Men eftersom det Onnu finns trilar kvar
aft befria sO tOlar de sig.28 I fOijande nummer av samma tidning beskrivs hur
staden efterkommit en befailning att hOlia tacksigelse i stadens kyrkor med an-

25 Set ex DA nr 54, 7/3 1814; DA nr 113, 18/5 1814; Norrkopings Tidningar(Nfl nr 45,
8/6 1814.

26 DAnrIg,25/I1814.
27 DAnrI6g,26/71814.
28 NT nr i6, 26/2 1814.

ledning av freden mellan Sverige och Danmark. Det hela gick av stapein p0 sOn
dagsmorgonen den 27 februari med procession med sOya! barnhusbarn som

triviaiskolungdom. Trivialskolans rektor Magister Silfverstolpe hOl! ett kort to!
dar han a... fOrestilide skolungdomen vikten av Sveriges och Norges forening,
Om aftonen illuminerades staden med transparanger fOrestäliande foreningen
mellon en morsk Svea och en Odmjuk Nordia.29

Det kan p&ist0s att den norska kompensationen for förlusten av Finland fung
erade, i alla fall p0 kort sikt. Man siutade att taia om Finland i det offentliga
samtalet. I tidningarna forekommer Finland inte annat an undantagsvis fram till
1830. 1 det GOtiska fOrbundet, grundat i8i i, arbetade man intensivt med ott
definiera det nya Sverige med hjalp av ett diffust och till stora delar fabricerat
fOrfiutet. En av förbundets forgrundsgestaltei Erik Gustaf Geijer, lade i olika
sammanhang ned stor möda p0 att skira bort Finland ur den svenska historien
och istallet foga dit Norge.°I Geijers fOrelasningar i Uppsala 1815 over Skandi
naviens historia fran ildsta tider till Kalmarunionens upplOsnings är skiIsmisson
fran Finland redan avklarad och Norge bar intagit sin plats vid Sveriges sida. I
Geijers fOre1isningsdiarium stOr att IOsa att forelasningen den 6 mars avslutades
med nOgra ord om sde lyckliga anledningar, vilka mer an fOrr uppmana oss ott
betrakta den Skandinaviska halvOns historia som ett helt.s31 Den nionde maj
samma Or berattar diariet att forelasningen behandlat OIof TrätOlja i VOrmland
och hur dennes siäkts historia fOrbinder Norges och Sveriges historia.32 Det
Geijer sOg som en av sina stora uppgifter var att konstruera och ge liv Ot en ny
nationell identitet efter den katastrof som kriget inneburit fOr riket, Geijer be
skriver processen utan att nämna sin egen aktiva roll p0 fOljande vis:

Sverige, utgnget ur striden med fOrlust af en tredjedel af sitt omráde och dOmdt att snart
se det ofriga delas, uppreste sig med nylifvadt nationalmedvetande; och man skall f0fingt
sOka att berOfva oss frukterna diraf.33

29 NT nr 17, 2/3 1814. Med Nordia, som vanligtvis avs0g Norden, ska hOr Norge fOrst0s.
30 Se t ex Sandström, Ake, Den si’enska idenriteten OCI1 svnen pd Finland i8o8—i86o, i

Suominen 2002.
‘ Ur Erik Gusto (Geijers historiska forelasningar. Ett urval utgivet av Anton Blanck, Upp

sala 1947, S. 7.
Geijer Historiskaforelasningar 5. 18.
Geijei Erik Gustaf, Om var tids inre samhdllsforluillanden, i synnerhet med afseende pd

faderneslandet, Stockholm 1903, S. 105.
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werzge 1O09—1O04

I det nylivade nationalmedvetandet odlades en till stora delar konstruerad eller i

alla fall Overdriven historisk gemenskap med Norge, medan Finland, som varit en

del av riket i seklet fOrsvann i glomskans dimma.
Ytligt sett kunde det tyckas som om Sverige, Norge och Finland gñtt lyckligt

lottade ur Napoleonkrigens dramatik: Sverige bade fâtt kompensation och upp

rättelse efterfOrOdmjukelserna j8o8—i 809. Landet tycktes ãterigen spela en roll

i den europeiska storpolitiken pa ett satt som med lite anstrngning kunde föra

tankarna till stormaktstiden.
Finland kom efter 1809 att utgOra ett autonomt storfurstendOme under

Ryssland. Autonomin var vittgáende — om n i praktiken ytterst vilande pa kej

serlig god vilja — och det nya styret kom inte att innebära nãgot dramatiskt brott

mot den gamla ordningen utan i hog grad att bygga pa lagarna och forfattningar

na sedan svensktiden.34Ocksá Norge fick efter 1814 ett stort matt av sjiilvstyre

mom unionen med Sverige, med egen grundlag och ett parlament vars beslut

unionskungen i Stockholm endast kunde mOta med uppskjutande veto.
Bland mãnga svenskar var det dock svárt att finna sig tillrätta i den nya

versionen av det svenska riket. Vid de tillfällen under x8oo-talets första hälft da

en ateranslutning av Finland diskuteras r det slaende hur osaker for att inte siga

okunnig man i Sverige var om finländska forhallanden.35I Finland kom det aidrig

att utvecklas nágon rOrelse av ens ringa betydelse fOr ett atergaende till det gamla

svenska riket. Aven om det i finländsk forskning mâhända fOrekommit en ibland

Overdrivet positiv syn pa den ryska perioden sá är och var det inte svart att se att

finlãndarna inte förvandlades till livländska bOnder’>, som var en sedan stor

maktstiden vanlig bud av det ode som viintade den som hamnade under den

ryska kejsarspiran.36For dem som befann sig pa samma sociala trappsteg som

stora delar av den svenska opinionen var det till exempel betydligt lättare att

hitta karriiirvagar uppat i ett stort imperium an i en liten perifer monarki.3
Franz SjObergs hogljudda tidning Folkets rOst, som mycket starkt pliiderade

> Torkel Jansson, Tvâ stater — en kultur Sverige och Finland efter 1809, Historisk tidskrifr
2000:4.

Ernst Brydoif konstaterar detsamma for x 830- och i 84o-talen: Ernst Brydolf, Sverige och

Runeberg 1830—1848, Helsingfors 1943, S. 34. OmdOmet mhste dock utstrickas fOr hela perio

den fram till och med Krimkriget — och sannolikt avsevhrt langre an sh.
36 Synen ph Finlands villkor under kejsartiden i finlndsk forskning diskuteras i Max

Engman, Lejonet och dubbelOrnen. Finlands iniperiella decennier 1830—1890, Stockholm 2000,

S. 18—21,

Se Max Engmans bidrag.

fOr en âtererOvring av Finland under Krimkriget, illustrerar problemet med att
man inte riktigt kunde visa att finlhndarna ville tillbaka till riket: I en artikel i

oktober 1855 havdar SjOberg att Finlands kärlek till ssitt gamla moderlanda inte
kan betvivlas, men blir fOr att styrka detta tvungen att ta till nästan halvsekel
gamla exempel. Han fragar retoriskt hur mhnga finnar som efter freden 1809
flyttade Over till Sverige fOr att helire do hhr i armod On att underkasta sig tsaren.
Ar det heller inte sant att folket i Abo hOlsade Karl Johan 1812 som en tOnkt
befriare, fragar ban vidare.IS Aildeles oavsett att de bhda exemplen inte var belt
fOrska sa var de inte ens fOr den tid de gailde sOrskilt vOlfunna: I det fOrra fallet
var flyttarna i sjOlva verket ganska lOttrOknade, och att mottagandet i Abo skulle
ha gOllt kronprinsen som befriare kan knappast sagas vara klarlagt.3°

Under rubriken aHar kriget icke nagon betydelse fOr Sverige?” i den aktivis
tiska GOteborgs Handels och SjOfartstidning ges prov ph osOkerheten om stOrn
ningarna i Finland. HOr konstaterades att den svenska opinionen vad galler Krim
kriget Or uppdelad pa tva lOgeL De konservativa menade enligt artikelfOrfattaren
att det bOsta var att avvakta och se ‘ad som skulle komma Ut av kriget. Om
Ryssland fOrlorade var det bra fOr db skulle det i framtiden inte upptrada med
>‘samma Overmod> mot sina grannar som annars. Om Ryssland segrade sb >hava vi
dubbelt skOl att vara ph var vakt. Fran den andra sidan (den som fOrfattaren
menade utgjordes av det sliberala partiet, och som han sjOlv av alit att dOma
tillhOrde) aborjar med allt skarpare accentuering hOras ett ord, som iinnu aldrig
saknat genklang i svenska brOst: Finland!a Sverige bade fOrlorat mer an en tredje
del av landet, konstateras det, och aSverige med Finland Oven fOrlorat en nOdvOn
dig fOrmur mot barbariet.a NOr mojligheter nu verkade nOrma sig for fOrOnd
ringar var man tvungen att stOlla sig frhgan om vad mhlet skulle vara fOr ett
svenskt deltagande I kriget. Fran ena sidan hOjde sig rOster som phstod att Fin
land kan icke bliva vhrt. Dess sympatier ha Overghtt ph vhra fiendet och de vilja
med oss icke hava att skaffa.a Andra menade att Finland skulle befrias fOr att

38 FolketsRost(FR)nr8o,6/io 1855.
Om den tamligen mhttliga flyttningsrorelsen fr/in Finland till Sverige efter kriget, se Max

Engman och Jan Samuelson, Att vdlja bosattningsort. Geografisk rorlighetfrdn och till Finland
fore och efter 1809 (preliminOr titel). Otryckt manuskript till rapporterna fran forskningspro
jektet >‘Svenskt i Finland — finskt I Sverige Abo och HärnOsand 2003. Sjoberg bade lika g/irna
kunnat n/imna den areport som Aboborgarna reste vid Nylandstull at Alexander I vid dennes
besOk i staden 1/4 r8og med inskriften >At Alexander I, hvars hrar landet vunno, hvars
mildhet folket vann.> Carl von Bonsdorff Opinioner och stdniningar i Finland 1808—18 14,
Skrifter utgivna a’ Svenska litteratursaliskapet i Finland CXLI, Helsingfors 1918,5. 24.
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prok1amera dess självständighet. Vi skulle i det gamla, trofasta brödralandet
skapa oss ett nytt Norge!> utbrast skribenten förfärad. Ett sjä1vstindigt Finland
var nágot som artikelförfattaren inte ens övervägde, det mest Iingtgáende scena
riot i den riktningen var alltsâ att fi ett nytt Norge pa halsen. Artikelförfattaren
lugnade dock lãsaren med att man tenderar att överskatta sâviil de ryska sympa
tierna som den finiändska nationalandan. Han antog att det egentligen bara är
bland den stora skara av 2tjänstfriare och lycksökare> som ryssarna har lyckats
vacka sympatiet Alimogen, ungdomai medelkiassen känner i själva verket avsky
for Ryssland, slás det fast.4°

Att artikelfOrfattaren inte gärna sag Finland som del av en union efter
svensk-norskt monster àr ingen tilifallighet. Inte belier med Norge var den svens
ka opinionen tilifreds och norrrnännens syn pa en eventuell svensk atererOvring
av Finland var en av átskilliga kallor till svenskt missnOje. Norsk press gay vid
flera tillfällen uttryck for att man inte yule ingá i en union med ett st domine
rande Sverige som ett aterforenat rike skulle innebira.4’Denna instiillnung vil
lade stor ilska j vissa svenska skandinavjstjska kretsai som inte kunde fOrstá hur
Norge kunde missunna Sverige att âterfi det som berOvats henne genom svek och
fOrrideri. Men bakom det svenska missnOjet kan spáras en mer aliman irritation
over Norge och norrmännen, som ofta beskrevs som otacksamma och snyltande.
Norska Morgenbiadet var ofta fOremM for den svenska pressens missnOje. 1 de
cember 1851 fir lãsarna av Goteborgs Handels och SjOfartstidning veta att ‘Den
norska pressen har i en mängd av ar fitt efter behag bearbeta opinionen i alla
unionsfragor; den har därigenom varit i tilifälle att ostOrt an uppegga sina lands
m&in till nya fordringai under det att densamma noga vaktat sig fOr att páminna
dem om sina skyldighetei, >42

Greve Anders Fredrik SkjOldebrand (dOd 1834) var en av det tidiga i 8oo-
talets viktigaste politiker verksam bland annat som riksdagsman, akademileda
mot och statsrad. SkjOldebrancj var bi a en av undertecknarna av konventjonen
Moss efter att som chef for kavalleriet deltagit i faIttiget mot Norge 1814. I sina
memoarer har han mycket svart att halla tillbaka bitterheten niot norrminnen.
Gustav III hade tvá stora planei menade SkjOldebrand: den ena var att taga mot

40 Göteborgs Handels och Sjófartstidn ing (GhoSTJ nr log, 12/5 1854.
4’ Ake Holmberg, Skandinavismen Sverige vidi8oo-talets mitt (i843—1863j,Goteborg

1946, s. 235. Den norska synen ph Finlands stallning i Norden var iven I andra avseenden sval.
Se øystein Sorensens bidrag.

42 GhoST nr 89 (287), 10/12 1851, rubrik lSvar ph Morgenbladets utfall emot den Svenska

det revoiutionära Frankrike, den andra att erOvra Norge. Den senare pianen me
nar fOrfattaren var den som kungen verkligen asyftade. SkjOldebrand hävdade ati
en miiitir erOvring hade varit till största lycka fOr báda kinderna genom att dc
bâda folken da hade blivit ssammansmaita till etts. Som det iir flu Or, fortsiittei
han, Or det norska folkets representanter sa otacksamma fOr alla de viulgOrningai
varied de 4overhopats av konungens att landet fOrr eller senare maste nvc
erofras. Annars ‘ore det nyttigare fOr Sverige, att detta land ej funnes och ati
oceanen yore var grans.)443

Firandet av 17 maj var ocksa nàgot som retade manga svenskar och fici
norrmuinnen att framstá som otacksamma. I Dagligt Allehanda Oterges i apri

1828 den svenske riksstathaliaren i Norge greve von Platens cirkular, som he
handlar firandet. von Platen menade att 17 maj inte Or nagot att fira och att har
aidrig kommer att gOra det. Han foreslar istOllet den 14 augusti 1814 som der
skOnaste dagen i Skandinaviens historia, den 20 oktober den nyttigaste och den
november den lyckligaste, det viii sOga dagarna d unionen i olika steg besegla
des.44 Dagligt Allehandas lasare maste ha stOlk sig undrande till hur cirkulOre’
mottagits av norrmOnnen fOr den 24/5 far man ‘eta att stortinget i en adress til
kungen làtit meddela att stortinget inte iimnar fira 17 maj. Tre dagar senar
meddelas 1 samma tidning att ett utskott av stortinget meddelar att man kommei
att fira 17 maj fOr att hOgtidlighalla minnet av bytet fran en soinskrOnkt monar
kisk regeringsform mot en konstitutioneil frihet.s45

GOteborgs Handels och SjOfartstidning innehOli under I 8o-talet talrika be
traktelser Over unionens missfOrhallanden ur ett svenskt perspektiv. Under rub
riken sGunstbevisningarna mot Norges ondgOr sig artikeifOrfattaren Over norr
mOnnen. Han menar att de barnsliga norska fOrsOken att vinna anseende interna
tionelit var dOmda att misslyckas och att de pa sin hOjd endast ledde till eti
fOrlorat anseende fOr Sverige.46

1854 avslutas en lang artikelserie i samma tidning om problemen med Norge
och om Onskvardheten och mOjligheten att atervinna Finland. I artikeln skis son
slutkliim fast att svad Norges erOvring skulle ha givit, men icke gay, det skulk
man vinna i Fin land.s4

43 Schück, Excellensen Grefr’eA. F. Skjöldebrands menioarer, S. 3—4.
DAnrgo, 18/4 1828.
DAnr 120,24/5 l828ochnr 121,27/5 1828.
GHoST nr 97, 25/8 1851, artikeln lOper Over flera av efterföljande nummer med sarnma

tema.
pressen. I.>, ° GhoSTnr i r8, 23/5 1854.
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Foreningen mellan Sverige och Norge utvecklades heller aidrig i riktning som
ens páminde om den integrerade stiillning som Finland hade balk som en del av
det svenska riket.38 mom den kulturella och konstitutionella sfaren Norge hade
under unionstiden en modernare och mer liberalt utformad konstitution for det
inre styret an vad unionspartnern hade) skedde en viss pverkan. Men det hand-
lade dá mindre om integration in om norsk pverkan pa svenska fOrhillanden och
opinion.49Finlands anknytning till den viistra riksdelen bade fram till riksspring
ningen 1809 varit válutvecklad, särskild till huvudstaden, som fOr sin forsorjning
i hogre grad bade litat till varuleveranser frin de finliindska landskapen an fnin
t ex Osrgotland eller Smâland. Styrkan i dessa ekonomiska band marks i det
faktum att svenskt mynt var gangbart i Finland anda till 1840, och att Sverige
först 1844 tullpolitiskt avseende kom att betraktas som ett frãmmande land.5°

Den officiella delen av 1812 ârs politik ma ha fungerat fram till Krimkriget,
men det fanns ett stort underliggande missnOje med den, siirskilt i liberala kret
sar. Den kompensation for förlusten av Finland som Norge skulle ha inneburit
visade sig inte uppfylla forvintningarna. De bada folken sammansmilte inte till
ett som hOgtidstal och hyllningsdikter hade fOrutskickat. Norrmannen ansâgs
ofta agera i eget intresse utan att tãnka pa unionens enighet. De svenska invänd
ningarna mot norrminnens agerande andas dock ofta ett mistrande svenskt
egenintresse i unionsfrigor — med den skillnaden att den egna positionen ansigs
vara riittmätig. När tiliflulle ansâgs finnas — under poiska upproret och under
Krimkriget — att âtererOvra Finland, hade man ingen finkindsk opinion i ryggen
fOr en sádan utveckling. Aven om detta inte var nagot som bekymrade alla debat
törer och opinionsbildare, sá utgjorde det ofta nog en osakerhetsfaktor i debat
ten: yule verkligen Finland riiddas undan det ryska tyranniet?

Götiska fOrbundet ma bar lyckats med att etablera en romantiskt fargad bild

‘ Finlands stillning i riket har varit och är under diskussion. Somliga forskare betonar att
Finland i vissa avseenden betraktades som avvikande pa grund a\’ skilinader i sprak och kultur
hos en majoritet av finländarna. I vissa, ofta ceremoniella sammanhang, framhävdes ocksá
Finlands historiska stallning som ett av Sverige hartaget land. Dessa resonemang har pa senare
tid drivits av Jonas Nordin, Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk sjdlvbild i Sverige
frcin sen storniaktstjd till slutet avfrihetstiden, Stockholm 2000. Inte desto mindre var Finland
juridiskt, politiskt och ekonomiskt j5mställt med andra riksdelai vilket ocksâ Nordin framhál
ler

H. Arnold Barton, Sweden and Visions of Norway. Politics and Culture 1814—1905,
Southern IllinoisUniversity 2003, S. 171 ochpassim,
° Finlands historia, del 3, S. 111—115.

det svenska sinnelaget och andra adla egenskaper hos svenska folket, fOrankrat
i ett arofvllt fOrfiutet. Men glappet mellan fOrfädernas dãdkraft och den ganska
bleka internationella roll som bOrjade framträda for Sverige blev alit tydligare.
Den del av svenska folket fOr vilken en nationell självbild var av intresse kan
knappast sagas ha funnit sig tillrätta med en sádan efter napoleonkrigen och
fram till Krimkriget. Saren efter alla krig mot Ryssland och fOrlusten av Finland
var inte lökta. Norge var en otillrackiig kompensation och Sverige var alltiamt en
obetydlig nation pa den internationella arenan, ljusár fran svunna tiders stor
maktsglans.

Positionering mot Ryssland
Sveriges utrikespolitiska situation var i stora stycken likartade 1721 som 1809.

Vid bada tilifallena hade stora landavträdeiser fatt gOras av det som hade bvggts
upp under stormaktstiden; saval 1721 som i8og var rikets ekonomi kOrd i botten
och det konstitutionella luiget nytt och okiart. Vid bada tillfallena hade Sverige
utrikespolitiskt niirmat sig segraren Ryssland. Vid det tidigare kriget hade nar
mandet varat en kortare tid innan den gamla fiendskapen och den svenska
revanschismen ater etablerats. Vid det senare kriget skulie narmandet forma den
svenska utrikespolitiken fram till I 8oo-talets mitt.

Efter freden i Nystad 1721 hade en defensivallians slutits pa 12 ar med
Ryssland, som darigenom skOt fram sin position ytterligare i OstersjOregionen
och mot v51 Alliansen var delvis ett led i det svenska inrikespolitiska spe
let, men mojliggjordes av det svenska svaghetstillstandet efter det langa kriget.
Denna allians med Ryssland blev dock i praktiken kortvarig d den svenska utri
kespolitiken snart kom att fOrskjutas mot Storbritannien och Frankrike. Ar 1812
bOr langvarigheten i niirmandet till Ryssland ha varit undandraget de fiesta be
dOmare. FOrdragen och traktaten med Ryssland 1812 kunde tolkas som att
Sverige nu bade kastats in i den normalitet av snabba vaxlingar i allianser och
fOrdrag som hOrde till napoleonkrigens diplomatiska vardag och att ett narmade
till den gamla arvfienden inte behOvde bli lángvarigt.52

‘ Heribert Seitz och Erik Rosengren, Sveriges freder ocli fordrag 1524—1905, Stockholm
1944,S.87.

Henrik Meinanders bidrag i Suominen (red.), Sverige ifred.
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Att den norska lirijen and skulle medföra ett pedagogiskt problem sorn inne

bar att arkefienden Ryssland skulle förvandlas till en allierad och en vain var

migot som kronprinsen formodligen gjordes uppmarksam pa att döma av kam

panjer i tidningar med starka band till hovet. I tredagarsbladet Skandinaven,

utgiven av den egensinnige Grevesmöhlen, kunde man i början av maj 1812 ana

att det skulle tarvas en he! del overtalning innan svenskarna skulle komma att

omfatta Ryssland med nâgra varmare kinslot Under rubriken IVilka politiska

förbindelser synas for Sverige flu vara de lampligaste?> ges svaret att det ir med

Ryssiand. >Det är sant, Svenska Nationen har hittills icke omfattat den Ryska med

samma vanskapliga fOrtroende, som den Franska; men i denna átskillnad ligger ej

nâgot naturligt hinder for en lika nära forening. Författaren, som sannolikt är

GrevesmOhlen själv, anser att detta bör gi sâ mycket lattare om man betanker att

den senare tidens mildare regeringar visade tecken pa Ibetydligen fOrsvunn[en]

rahet. FOrr i tiden när det oftare var krig mellan nationerna, skrnmde mOdrarna

sina barn med ryssen, nàgot som blev en ))inplantad fOrdom fran barna-âren,1. De

hOgre ryska kiasserna ager dock odling, och man kan inte fran en strOvande

kosackhord bedOma en hel nation, nästan vädjar författaren, som hoppas att fOr

domarna ska fOrsvinna genom nötning och upplysning.53

Under det andra halvâret 1813 fyildes tidningarna med bulletinei reportage

och hyllningsdikter fran krigsskádeplatserna i Tyskiand. LOsarna kunde fOija hur

de svenska stridskrafterna samordnades med de ryska trupper som fyra ar tidi

gare slitit Finland frOn riket och hOrjat de svenska kusterna fran Bottniska viken

till Gotland. FOrvOningen och ovanan Over denna ordning verkar dock belt ha

tryckts undan av den omattliga popularitet som omgav den nye kronprinsen. I en

utrikespolitisk betraktelse over stOilningen i Europa i form av en insOndare till

Dagligt Allehanda gjordes dessa kansior synhiga pa ett sOtt som av alit att döma

var representativt fOr en stor del av den svenska opinionen. FOrfattaren konstate

rar att lander sam förut legat under det franska oket nu rest sig: Ryssland bar

med sin makt och framfOr alit med sin starka vilja och genom kiimatet och med

var konungs och kronprinsens visa vOlvilja, brutit den franske kejsarens ofelbar

het. Sverige Or flu som fordomdags, genom dess styresmans ledning blivit bety

dande, fruktat och ärat.1 InsOndaren fortsOtter: >Ah1t ifrán Carl Xl:s tid, har

aidrig Sverige pa langt nOra varit sá betydande som nu; med undantag av Carl

XII:s lysande period; och varigenom Oro vi det? Endast genom en likformig led

Skandinavennr 6,2/5 1812. Om Grevesmöhiens rysslandsvOnliga artikiar, se Stenroth,
Göthiskn Forbundets historia I,S. 43.

fling under en rOtt tiinkande konung och Sveriges kronprins, som Or endast
svensk, som har redlighet, dristighet, fasthet i beslut och talanger att utan Ian
dets gOrder, OterfOra Sverige till sin storhet och Europa till oberoendet.s4

Den officiella rysslandsvanhga utrikespolitiken lyckades inte rota sig sOrskilt
vOl i den svenska opinionen. Under‘81o-talet och stOrre delen av1820-talet
hOils dock den liberala pressen I ett fast grepp, bland annat genom indragnings
ratten som inrattats 1812 och som gjorde det mOjligt att dra in och fOrbjuda
vidare utgivning av tidningar och tidskrifter Liberalt missnöje med den fOrda
politiken slogs ned antingen det skedde genom anvOndande av indragningsmakt
en eller genom varningat hot och mutoE55

Rysslands och tsar Alexanders starka internationella stOlining gjorde det
OndO svarare att trotsa den officiella linjen. Genom fyrmaktsfordraget melian
Osterrike, Preussen, Ryssland och Storbritannien (x8i8 anslöt sig Oven Frank
rike) och heliga alliansen 1815, till vilken flertalet europeiska stater anslOt sig,
var Ryssland en av garanterna for stabiliteten i Europa. Den liberalt sinnade
Alexander I var ocksá till sin person populOr i vida kretsar i Europa, trots att
hans liberala fostran sOllan fOrgade sjOlvhOrskarens beslut i trOngda lOgen.

Under det poiska upproret mot Ryssiand 1830—31 gick de antiryska stOm
ningarna inte langre att hálla tillbaka, och det frOmsta organet fOr dessa var det
nystartade Aftonbladet. Den outtalade kopplingen mellan Polen och Finland Or
tydhig. Samtidigt med det stora intresset fOr polackernas fOrsök att frigora sig
fran Ryssland bOrjar man att rapportera fran Finland i stort som smátt. l3udska-
pet Or tvdligt flog: kan polackerna sá kan finlOndarna.56

Under vhren 1831 blir tonen mot Ryssland ailt hárdare. Krigsrapporteringen
fOljs noggrant men med stor skepsis nOr den komrner fran S:t Petersburg.
Sympativttringar med de kampande polackerna aterges vOlvilligt sam d den
Blekingska nationen i Lund sjOng in fOrsta maj med en sang dOr slutklOmmen var
“Brinn ater o Moskwa, Hurra! Hurra!s5

Ett annat mattligt subtilt sOtt att granska Rvssland var att jOmföra landet
med Turkiet, sam i egenskap av ickekristet var mer legitimt att kritisera. I okto

‘ DAnro3,3o/x1813.

Claes-Goran Holmberg, Ingemar Oscarsson och Jan Torbacke (red.), Den sz’enska pres
sens historia. i, I begvnnelsen (tiden fore 1830), Stockholm 2000, S. 246—247.

56 Synen pa Finland under poiska upproret och Krimkriget behandlas i Ake SandstrOm,
SOkandet efter en ny si’ensk identitet — Om svensk sjdlvsyn och synen p0 Finland i8o8—i86o,
Manuskript under tryckning vid Abo Akademi.

57 ABnriji,i7/51831.



ber 183!, det stod kiart att polackernas kamp var förlorad, diskuterades Tur

kiets mojligheter att tilkigna sig europeisk bildning. Utsikterna for det bedöms

som smi eftersom man knappast kommer att anta kristendomen, vilket anses

vara en grundforutsattning. En jämförelse görs s med Ryssland: IPeter av Ryss

land hade ganska mycken möda att giva sitt rike den smula europeisk cultur som

det har och vilken sedan hans tid foga eller intet gitt framát. I Ryssland finnes väl

ett skal av europeisk organism, men kärnan ar formodligen i mirvarande ögon

buck lika omogen som den var i Peters tid. Arhundraden skola utan tvivei ännu

vandra over staternas huvuden, innan nigon civilisation, i detta ords c{jupare

betydelse, staller dem i bredd med de GOthiska folkstammarne.1 Andi anser

fOrfattaren forsiktigtvis att ryssarnas forutsiittningar till civilisation ar battre un

turkarnas.58
I Dagligt Allehanda st2iller sig artikelfOrfattaren under den stende avdel

ningen BIandade uimnen frgan om Polen är fOrlorat genom Warszawas fall, och

lyfter upp det alit tydligare gapet melian opinion och officiell utrikespoiftik till

ett europeiskt plan: Vad vi med visshet veta, är att Europas folk varit polacker

nas vuinner, under det att regeringarnas varit ryssarnas; detta uir sá klarligen ada

galagt, att de f privilegierade ryssvuinne som finnas I varje land, icke vga neka

det.> Skribenten uppmanar dessa ryssvänner att inte vara s säkra p att arméer

na i det lânga loppet kommer att kunna användas mot folket när ruikenskapens

dag nalkas. Man borde tuinkt pa detta man hjalpt till att riva lEuropas fOrmur

mot den asiatiska störtfioden.59
Under 183o-talet fick Aftonbiadet och Lars Johan Hierta kiimpa mot indrag

ningsmakten, och inte siillan guiuide det tidningens avvikande syn pa utrikespoli

tiken. Nya namn (Det nya Aftonbladet, ))Det nyare Aftonbiadetl, )Det fjerde,

,)femtel, ))sjette) och sa vidare Aftonbiadet), nya tillstandsbevis och nya ansvariga

utgivare gjorde att utgivningen av den omattligt populuira tidningen kunde fort

sãtta med sin friina och ton, som inte ailtid stod dagens kvuillstidningar efter. Vid

en indragning 1835 hade kungen reagerat pa fOljande átergivna beskrivning av

tsar Nicolaus: Det pástods, att hemmorojder slagit upp i huvudet — en oluigenhet

som icke luirer vara siillsynt mom romanovska huset.°
lndragningsmakten fOrsvann under i 84o-talet och den liberaia synen i utri

58 AB nr 239, 15!! 0 1831, under utrikes, Turkiet, underrubriken Turkarne forhliva Tur

kar.
59 DA nr 219, 22/9 1831.
6o Gunnar Fredriksson (red), Aftonbiadet— en si’ensk hzstor,a, Stockholm i 980, s.

.

kespolitiska frñgor etablerade sig som en siags normalitet i den offentliga debat

ten, vilket ytterligare vidgade skillnaden mellan opinion och den fOrd utrikes

politik.
Fran hOsten 1853 och det begynnande Krimkriget skuirps den aktivistiska

tonen i den offentliga debatten ytterligare. Sverige-Norge och Danmarks fOrkia

rade sig neutrala i den ‘orientaliska frOganl, en neutralitet som snabbt blev fOre
mM fOr den liherala opinionens livliga missnOjesyttringar Kriget eskalerade
snabbt i spalterna fruin att vara en sak mellan Ryssland och Turkiet till att bli en
drabbning meilan vbsterlbndsk civilisation och OsterlOndskt barbari, eller som
det formulerades i Aftonbiadet, om Iryskasiatisk despotism eller representativa
och fria statsformer skulle bli rádande i Europa.6’Att Ryssland var ett kristet
land i krig med ett ickekristet, nâgot som bade bidragit till en áterhMlsam ton
under det grekiska frihetskriget pi 182o-taiet, var nágot som knappast nuimndes
I spalterna. Endast nagra fui dagstidningat; med Svenska Tidningen i spetsen,
fOrmadde att i nuigon m&n klamra sig fast vid resterna av 1812 brs politik, som
inte iOngre hade stOd ens hos den i gOtisk och liberal anda fostrade Oskar I.
Kungen, vars hemliga diplomati helt gick i den liberala opinioneris anda, och stick
i stay med den officiella rysslandsvanliga linjen, drev bland annat med hjalp av
placerade tidningsartiklar i utiOndsk press ett eget propagandaarbete for en
svensk ansiutning till vuistmakterna och en militOr konfrontation med RyssIand.2

I pressen sluippte alla spOrrar mot att angripa neutraliteten och hetsa mot
Ryssland. Aftonbladet intog som vaniigt en tuitposition i denna verksamhet, men
var lOngt ifrOn ensam. Fran fOrsommaren 1854 vOxte bilden av den svenska miii
tiira formbgan i samma takt som Rysslands minskades. Signaturen E.1 ger i maj

en god bud av det vuixande sjOlvfOrtroendet. Finland kan lätt tas tilibaka, och
20.000 — 25.000 man svensk trupp skulle rOcka, menade fOrfattaren. Fran den
finliindska befolkningen bOr det inte finnas nagot ont att vuinta, fOr Oven om man
inte hyser lika starka sympatier fOr svenskarna som fort; sa tycker man Onnu
mindre om ryssen, hette det. Varje Ituinkande finne mbste kuinna leda for att
beroendet tinder en stat som pi den andliga kulturens skala befinner sig luigre an
varje annan i Europa, och till och med uin Finland sjuilvt, . . .. Att sadana omdOmen
knappast gjorde svensksympatierna i Finland starkare bekymrade uppenbarligen

inte artikelfOrfattaren. Sverige gOrs av deane till en blivande huvudroilsinneha

6, Sven Eriksson, Sz’ensk diplornati och tidningspress under krimkriget, Stockholm 1939,

S. 70.

Eriksson, Svensk diploinati och tidningspress under krirnkriget.
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vare i kriget, av största vikt for västmakterna ))mahanda av stOrre an Osterrikes
och Preussens, . . . Forklaringen till denna centrala roll fOr den krigiska Svea
ligger i att de báda senare pa sin hOjd kiarar av att ockupera en eller annan
grönsprovins, ...>‘ medan man med hjilp av Sveriges flotta och armé ))kunna taga

icke blott Cronstadt och ryska flottan, utan även Petersburg, samt sálunda,
jimte fOrOdmjukelsen, giva Ryssland ett slag, varifrn det aidrig skulle belt och
hallet resa sig. Som betalning for dessa stora tjänster skulle Sverige kräva att
England och Frankrike garanterade besittningen av Finland. Ett utmattat Ryss
land skulle aidrig orka med att ga mot Sverige. Därefter utgjuter fOrfattaren sig
over det fOrsoffade hos svenskarna, att denna passivitet ar ovirdigt len nation,
som mer an en gang bunt Europas Ode pa spetsen av sitt svird,.b3

,Rysslands fOrOdmjukelsel var ett áterkommande begrepp och verkar ha varit
ett mál i sig. I en annons for en av mânga utkomna tillfallighetsskrifter om kriget
kan man läsa att en av kapitelrubrikerna var De gvnnande utsikterna for ett flu
genomfort fOrsOk att fOrödmjuka Ryssland; vad som bOr utrattas, ifall detta mál
fullstandigt skall vinnas.164

Den svensknorska neutraliteten uppgavs aldrig officiellt under kriget, men
for Ryssland radde det inget tvivel om var de svenska sympatierna fanns. Brit
tiska och franska orlogsmän rOrde sig enligt neutralitetsbestammelserna tirnli
gen obehindrade i svenska farvatten, men mOttes Overallt med en stor entusiasm
som inte fanns inskrivet i nágra officiella dekiarationer. När en brittisk eskader i
april 1854 ankrar upp vid Alvsnabben utanfOr Stockholm fylls huvudstadstid
ningarna av annonser om bitutflykter fOr att se de stora fartygen och beund
rande artikiar aterger de tekniskt avancerade vidundren.

Oskar I:s dolda diplomati fOrmidde inte att vinna nigra territoriella vinster
at Sverige. I novembertraktaten 1855 ges Sverige en passiv roll, i praktiken en
skyddsling under Storbritannien och Frankrike. Freden sluts darefter si Overras
kande snabbt redan i bOrjan av 1856 att nágot svenskt deltagande i kriget aldrig
hinner bli aktuellt och Sverige kunde sâledes inte delta i nigon bytesuppdelning.
Traktaten var dock alideles tiliracklig fOr att satta punkt fOr 1812 árs politik.
Oskar uttryckte saken pa fOijande sátt: IDen yttre vanskapligheten [med Ryss

landi kan val av Omsesidig klokhet hycklas, den inre áterställes aidrig mera.
Tigga om fOrlátelse yore förnedrande, tro pa uppriktigheten därav yore en dñr
skap. En ny grundval mitste laggas fOr de Förenade rikenas politiska framtid, ..

GhoST nr i8, 23/5 6854.
64 Annons i NT nr 75, 20/9 1854.

Den nya grundvalen sag Oskar i skandinavismen. Endast med fOrenade krafter
kunde Sverige-Norge undga att slukas av Ryssland och Danmark a’ Tyskland.

Ett skandinaviskt Sverige?
I den gOtiska fOrstallningsvarld som vaxte fram under x8io-talet och som far
gade det svenska historiernedvetandet under mycket lang tid, hyllades (len sgo
tiska stammen. Vilka som utgjorde denna stam var som sa mycket annat da det
galide den nvare gOticismen inte helt kiart och heller inget som ansags utgOra ett
problem. GOticismen var en del av romantiken vilket bland annat medfOrde att
historien garna betraktades kanslomassigt snarare an med empiriska studier.
Den mot x Soo-talets mitt sa populare diktaren Talis Qualis (Carl Vilhelm Au
gust Strandberg, 6818—1877) ger exempel pa denna syn dá han i dikten Forn
forskaren uppmanar arkeologen att sluta grava i gravrOsen och istallet sOka san
ningen i sitt eget brOst.66

Vanligen var dock gOterna de genom seder, kynne, historia och sprak beslak
tade nordiska folken. Svenskarna fick redan vid tiden fOr freden i Kiel 1864 lara
sig att norrmannen var ett nordiskt brOdrafolk. Med danskarna var det mer pro
blematiskt eftersom aldrig sá stora gemensamma egenskaper belt rackte fOr att
dOlja det faktum att det endast var mot ryssarna som en jamfOrlig fiendskap hade
existerat under de gangna seklerna. Det saknades inte embryon till ett nordiskt
samarbete fran sent I700-tal men det handlade om jamforelsevis begransade
verksamheter.6

Skandinavismens fodelsear brukar sattas till 1829 d Esaias Tegnér vid en
promotionsceremoni i Lund lagerbekransade den danske skalden Oehlen
schlager med orden sSOndringens tid ar fOrbis. Nagot som ytterligare understrOk
de nya banden mellan de forna fienderna var en nyOppnad angbatsforbindelse
Over Oresund. Skandinavismen bars till stor del upp av studenter vid de nordiska
universiteten i Danmark, Norge och Sverige. Finlandska studenter fOrekom en
dast sparsamt vici de aterkommande studentmOtena. Flera faktorer begriinsade

6 Den sl’enska utrikespolitikens historia del 111:3, 1844—1872 av Allan Jansson, Stockholm
1961,S. 119—120.

66 Samlade i’itterhetsatheten afC. VA. Strandberg (Talis Qualis) Stockholm1877,S. 11—12.
67 se Ruth Hemstads bidrag.
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den finliindska delaktigheten: I S:t Petersburg var misstänksamheten stor mot
skandinavismen, och alit annat som antydde finländska narmanden till Sverige a’
vilket slag det an var. Men det làga finländska deltagandet kan kanske lika gärna
ses som utsiag av ett svalt intresse for nordiska frágor som deivis var genuint,
deivis en naturlig följd av skandinavisternas vacklande hállning gentemot Fin
land, fran att inte raknas ails, till att vara välkommen som en del av Sverige, till
den andra ytterligheten att ansluta sig som en sjalvstandig stat till den nordiska
gemenskapen.

De av göterna starkt influerade skandinavisternas verksamhet utspelade sig
till stor deli den kulturella sfaren. Liksom göterna uppeholi man sig giirna bland
förfiidernas gravhogar och i kölvattnet av vikingarnas ledungstag. Man sjöng,
diktade och malade till de nordiska folkens ära och studentmötena var ofta upp
sluppna och lindrigt nyktra tillstallningar somvi idag i detalj kan följa genom den
mycket noggranna och omfattande rapporteringen i den samtida pressen.

Men skandinavismen hade ocksá ett politiskt program syftande till att skapa
ett nordiskt förbund omfattande i vart fall Danmark, Norge och Sverige. For vissa
riiknades alltsá Finland dit, och fOr andra hagrade ett oGotiska förenade sta
ternao med Tyskiand som medlem.68 Det Or inte svart att se genom de vackra
orden om Nordens enhet och Se olika nationella sOrintressen bryta sig mot var
andra. Danmarks utrikespolitiska huvudproblem var dragkampen med Tyska
fOrbundet och Preussen om hertigdOmena Slesvig-Holstein.69Av ltt forstaeliga
skOl var Danmark inte sarskilt intresserat av nágot fOrbund med Tyskiand. Att det
i Sverige fanns starka krafter som yule anviinda ett nordiskt förbund eller en
nordisk stat fOr att utmana Ryssland lOmnade de fiesta danska skandinavister
kailsinniga. Ryssland var alls inte nagot man skriimde barnen med i Danmark
utan ansOgs snarare utgOra en nyttig motvikt till ett Tyskland, vars strOvanden
mot poiftisk enhet sags som ett betydligt stOrre hot an panslavismen. FOr norr
mOnnen kunde ett nordiskt enande innebOra ett minskat svenskt inflytande ge
nom en norsk anslutning pa lika vilikor som Danmark och Sverige. Detta torde
vara fOrklaringen till att man i Norge inte gOrna s8ig en utveckling mot ett med
Finland fOrstarkt Sverige eftersom ett sadant Sverige skulle bli ailt fOr dominant i
det nordiska fOrbundet.7°

Om man betraktar den svenska debatten rOrande en nordisk stormakt j

68 Holmberg, Skandinavisnien i Sverige, S. 184.
69 Se Steen Bo Frandsens bidrag.
70 Holmberg, Skandinal’isnien i Suerige, S. 234—235.

norra Europa i Ijuset av vad som tidigare sagts om den nationella vilsenhete
efter freden 1809, med ett Finland som av alit att dOma inte yule tillbaka ti
riket och en union som inte erbjOd ersOttning fOr den gamla svenska stormakte
sO ar det rimligt att se skandinavismen som ett i lika eller hOgre grad nationel
som Overnationeilt projekt. Likheterna med utformandet av 1812 Ors pout
finns dar: dO hade det handlat om Finland och/eller Norge, nu handlade det 0
att ge ett nordiskt förbund ett sO svenskt utseende som mojligt. Det ar ml
Overdrivet att pasta att den ideala nordiska staten i mOnga svenska skandinavis
ers Ogon skulie ha en kung som hette Oskar eller Karl, att den skulle styras fr
Stockholm, mOjligen Goteborg, vara allierat med vOstmakterna mot Ryssland O(
omfatta Finland. Fran danskt och norskt hall fanns motsvarande nationella pr<
gram som i stora stycken inte OverensstOmde med det svenska. Det var till sl
ocksO nationella sOrintressen som bidrog till att begrava den politiska Skandina
ismen.

NOgon spontan entusiasm att göra gemensam sak med Danmark och gripa ti
vapen mot Tyskland ar inte lätt att spOra i den svenska opinionen. I det fOrsi
dansk-tyska kriget 1848 hade svensk trupp skickats till Fyn, men inte satts in
strid. I bOrjan av i 86o-talet mOrknade Oter relationerna mellan Tyskland o
Danmark. Karl XV drev personliga fOrhandlingar med den danske kungen o:
allians och svenskt militärt bistOnd till Danmark i hOndelse krig, men mis
bedOmde den svenska regeringen och hemmaopinionen som inte var intresserac
av att ikliida sig den risk och kostnad som ett krig mot Tyskland skulle innehOr
Kriget 1864 slutade i en militOr katastrof fOr Danmark med fOrlust av de b7k
hertigdOmena och fOr den politiska skandinavismen syftande till en nordisk san
manslutning av stater innebar den slutet. Danskarna upplevde sig svikna
svenskarna och Sverige hade, liksom under Krimkriget, fOrsOkt att spela e
stOrre roll On man hade haft mOjlighet eller vilja att backa upp. Ake Holrnhei
menar att det sedan1840-talet i de liberala kretsarna vuxit fram en majorite
ohos vilken omsorgen om Sveriges ekonomiska intressen och det inre reforn
arbetet besegrade all yttre aktionslusta. Den nyktra neutralfteten segrad
Sverige hade dansat sin sista vals p0 storpolitikens hala golv.o’

Holmberg, Si’erkie efter 1809, S. 49.
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Avslutning
Efter 1809 aktualiserades flera stora problem: förlusten a’ Finland, kanslan av

att ha utsatts for en svârrevanscherad fOrödmjukelse av arvfienden Ryssland och

insikten att Sverige inte längre spelade en betydande roll i den europeiska stor

politiken. Av detta sargade land skuile en nation konstrueras i det tidiga i 8oo-

talets nationalistiska anda. Pi det andliga och kulturella omrâdet skedde detta

genom att anknyta till ett i stora delar konstruerat fOrflutet och till pástdda

moraliska och andliga egenskaper hos svenskarna som fOrvandlade utsatthet och

fattigdom till dygder.
Att âterställa den förlorade äran genom att antingen ãterbOrda Finland till

riket, erövra Norge eller bda delarna var planer som snart aktualiserades efter

freden 1809. Kronprins Bernadotte hade báda optionerna fOr ögonen, men

gjorde bedOmningen att Norge var det lampligaste milet fOr erOvring. Personal

unionen med Norge utgjorde visserligen en välbehOvlig kur mot den skadade

nationalkiinslan, men det stod snart klart att Norge inte var tillrckligt for att

iterskinka Sverige känsian av internationell betydelse. Nostalgiska blickar mot

Finland lOnades illa: I Finland fanns foga intresse for en tergLing till det gamla

riket. For de svenskar som bemOdade sig om att sitta sig in i finländska fOrhllan

den stod det klart att man bngt ifrãn hade sjunkit ned i asiatisk träldom utan

befanns i stora stycken mer generOst behandiade av de ryska erOvrarna n vad

som bade kunnat fOrväntas om Finland fortsatt varit en del av det svenska riket.

Inte heller skandinavismen lyckades lyfta Sverige ur den känsla av internatio

nell degradering som pliigade den opinionsbildande delen av svenskarna. Sverige

var inte den enda av de tilltänkta nordiska unions- eller fOrbundsstaterna som

yule láta den egna flaggans farger dominera den nya nordiska sammanslutningen,

men for Sverige är det lättare att Se bur skandinavismen faller in i samma mOnster

av försOk att lyfta upp Sverige fran det internationella bottenskikt som man upp

levde sig ha fastnat i. Den politiska skandinavismen dog Ut innan konkreta fOr

handlingar om gemensamt styrelseskick pãbOrjats. I en sudan fas hade man kan

hhnda kunnat enas kring en gemensam monark, men om danskarna bade varit

villiga att styras fran Stockholm eller svenskarna fran KOpenhamn hr tveksamt.

Kanhanda var det sa att man 1863—64 kommit sa Iângt som det var mOjligt i ett

nordiskt enhetsarbete och att nhsta steg bade fOrt till situationer liknande de

standiga nationella revirstriderna mellan Sverige och Norge mom unionen.

Förhhllandet till Ryssland upplevde mânga svenskar som konstiat sa som det

utformades 1 1812 uirs politik. Bakom den officiella fasaden vlixte sig en liberal

opinion alit starkare som var fly det ghlide krav pa reformer och pressfrihet,
men som i sin syn pa Ryssland var barare av en manghundraarig svensk tradition.
Sphnningarna mellan den officiella utrikespolitiken och den rysslandsfientliga
och revanschistiska opinionen viixte sig alit starkare och nadde frñn Oskar l:s
trontilltrhde en ny nivâ genom att kungen sjhlv i hemlighet i alit vhsentligt delade
den liberala ‘oppositionens syn pa Ryssland och i 8i 2 ars politik. Oskars manOv
rer fOr att fa Sverige med i Krimkriget pa viistmakternas bar aldrig frukt, men
handen till Ryssland var efter en nhra halvsekellang parentes avklippta.

Det kan knappast pastas att nágon svensk nationell sjiilvbild av mer substan
tie!l karakthr utOver den gOtiskt romantiska etablerades under tiden mellan den
traumatiska skiismiissan fran Finland 1809 till den politiska skandinavismens
haven 1864. Dhrefter verkar det som om Sverige sa smâningom hittade sin roll
som smiistat pa den internationella arenan, dhr man odlade en pragmatisk neu
tralitet, och hellre satsade pa en stabil ekonomisk och politisk inre utveckling an
riskfyllda utfiykter pa den internationelia storpoiitikens minfhit. Det var som
om det var svenskarna som till slut bade lyssnat pa kronprins Bernadottes upp
liixning av norrmhnnen 1814, att smá stater hr ett spel i de stOrres hand — eller
kanske var det Tegnérs uppmaning att da man grátit fhrdigt Over det man fOrlorat
skulle skvdda det man hgde.
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