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Abstract 

This master’s thesis examines the Swedish Academy (Svenska Akademien) as a national identity 

project within the frame of an enlightened absolute state in the late 18th and early 19th century. 

The enlightened absolute states began to view the population as something that could be fostered 

and regulated in order to enhance the happiness and prosperity of the whole population and 

every individual. This new interest in the population corresponds to Michel Foucaults term 

governmentality, which, according to him, was a new way of thinking about government and the 

population, beginning in Western Europe in the early modern era. Gustav III regarded himself an 

enlightened absolute ruler, and he carried out a number of enlightened reforms. The earlier 

research on the national politics of the Gustavian state has mostly focused on the power 

legitimizing and rhetorical aspects of it, and the Swedish Academy is accordingly highlighted as a 

part of that. In this master’s thesis, I will instead examine the Swedish Academy as a way of 

governing parts of the population. My results are that the target group of the Swedish Academy 

as a project for national identity were the official administrative elite of the Gustavian state and 

other men connected to the state. They were encouraged to cultivate and educate the population, 

and to govern themselves and the people with culture, literature and love for the nation. My 

conclusion is that the different national projects of the Gustavian absolute enlightened state were 

directed towards specific categories in the society, and not directly towards the whole population 

like the nationalism of the 19th century. 

 

Keywords: nationalism, enlightened absolutism, upplyst absolutism, nationell identitet, Svenska 

Akademien, den gustavianska staten 
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Inledning 

Bakgrund och syfte 

Tidsperioden som i svensk historia kallas för den gustavianska tiden var på flera sätt en 

brytningstid. Det var en tid där ”det långa 1700-talet” överlappade ”det långa 1800-talet”, en tid 

då ekonomin och den politiska styrningen förändrades och idéer och verkligheter rörande 

ståndstillhörighet, klass, kön och nationen sattes på prov. Den gustavianska perioden sammanföll 

också med början av den period som Eric J. Hobsbawm har kallat för revolutionens tidsålder. 

Det gustavianska enväldet varade från 1772 till 1809. Gustav III genomförde en statskupp år 

1772, och därmed tog frihetstiden slut. Under frihetstiden hade riksdagen och dess 

partibildningar styrt Sverige medan kungen och drottningen mest var marionettfigurer utan reellt 

politiskt inflytande. Gustav III:s maktövertagande innebar att kungamakten återigen stärktes. Han 

var inspirerad av de franska upplysningsfilosoferna och betecknade sig gärna som en upplyst 

monark, och genomförde också vissa upplysta reformer. Detta var en del av en mer generell 

politisk trend. Under den här tiden uppkom nämligen nya sätt att styra befolkningen, någonting 

idéhistorikern och filosofen Michel Foucault har benämnt liberala styrningsmetoder (eng: 

governmentality) och biopolitik.1  Både det som kallas för liberal styrning och de upplysta absoluta 

monarkerna hade befolkningens väl som mål för sitt styrande. Det här nya sättet att betrakta 

befolkningen har också satts i samband med de nya nationalistiska strömningar som uppkommer 

under 1700-talet.  

År 1786 grundade Gustav III Svenska Akademien. Svenska Akademien kom att bestå av några 

av Sveriges mest inflytelserika män och sågs i samtiden som ett kollegium, och den tidigare 

forskningen i området har konstaterat att Akademien var en del av Gustav III:s nationalistiska 

politik. Jag kommer i den här uppsatsen att undersöka Svenska Akademien som ett nationellt 

identitetspolitiskt projekt, men syftet i den här uppsatsen är att teckna en ny bild av den upplysta 

absoluta gustavianska statens nationella identitetspolitik på ett mer övergripande plan. 

Sammanfattningsvis tror jag att man måste studera den gustavianska nationella politik som 

specifika identitetsprojekt, som riktade sig till olika grupper i befolkningen. En nationalism som 

riktade sig till alla och fungerade som en massideologi var inte den upplysta absoluta statens 

strategi. 

                                                 
1 Dean 2010 , s. 28–30 
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Forskningsläge 

Innan jag ska diskutera hur forskningen har behandlat förhållandet mellan den upplysta absoluta 

staten och nationalism ska jag säga något generellt om nationalismforskning. Det finns få ämnen 

som är så omdiskuterade som nationalism och nationell identitet, och det är nästan omöjligt att 

ge en snabb överblick över det internationella forskningsläget. När och varför nationalismen och 

nationalstaterna uppkom är en fråga som har debatterats mycket inom forskningen om 

nationalism och nationer. Lite förenklat kan man, med Anthony D. Smiths terminologi, tala om 

de tre viktigaste skolorna. Primodalister ser nationer och nationalism som något naturligt som 

alltid har funnits i mänskliga samhällen. Modernister anser att nationer och nationalism är 

moderna fenomen som har uppkommit med industrialismen, tryckkapitalismen och det moderna 

samhället. Etnosymbolister ställer sig någonstans mittemellan och menar att nationalismen som 

ideologi och rörelse kommer från sent 1700-tal, medan identiteter som liknar nationella 

identiteter har funnits längre. Dit sällar sig Smith själv.2  

De modernistiska forskarna har dominerat fältet sedan 1980-talet, då de tre tyngsta namnen i 

skolan Ernest Gellner, Benedict Anderson och Eric Hobsbawm lanserade sina teorier. Gellners 

teori bygger på att kapitalismen skapar ett samhälle som till skillnad från jordbrukarsamhället inte 

är statiskt. Istället är det socialt rörligt och för att fungera måste alla anonyma medborgare vara 

läskunniga och ta del av en högkultur som tidigare hade varit förbehållen eliten. Nationalism är 

enligt Gellner åsikten att den rättmätiga politiska enheten består av anonyma medlemmar av 

samma kultur.3 Anderson i sin tur kopplar nationernas framväxt till tryckkapitalismen, som 

skapade ett nytt nationellt medvetande hos befolkningen, som sträckte sig så långt som 

folkspråken sträckte sig. Detta nya medvetande låg till grund för nationen som han definierade 

som en föreställd gemenskap.4 Hobsbawm skriver att begreppet nation är oerhört svårt att 

definiera. Vilken definition man än använder (språklig, etnisk, territoriell) kommer vissa nationer 

inte att uppfylla kraven medan andra grupper uppfyller alla krav utan att vara nationer. Det är 

bättre ur analytisk synvinkel att studera nationalismen, eftersom det enligt Hobsbawm är 

nationalismen och stater som skapar nationer, inte tvärt om. Hobsbawm menar att det moderna 

nationella medvetandet är resultatet av medvetna politiska program och inte bara av tekniska och 

strukturella förändringar.5  

I den här uppsatsen är det egentligen inte relevant var och när nationalismen uppstod eller när 

den uppkom som massideologi. Det relevanta är hur föreställningar om nationen har använts av 

                                                 
2 Smith 1998, s. 39–46, s. 130, s. 222–225 
3 Gellner 1999 s. 39, s. 44–49 
4 Anderson 1992 s. 20–21, s. 45–46 
5 Hobsbawm 1994, s. 13–22, 109–115 
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olika aktörer, och jag är intresserad av hur dessa föreställningar användes av en upplyst absolut 

stat. 

Den upplysta absoluta statens nationalism 

Den modernistiska skolan är alltså försiktig med att tala om nationalism och nationella identiteter 

innan den franska revolutionen, men Hobsbawm skriver, trots sin modernistiska utgångspunkt, 

att det innan 1789 fanns det han kallar för protonationalism, eller förnationalism. De mest 

lyckade förnationella rörelserna var de som förknippades med en stat, alltså med en gudomlig 

härskare vars rike råkade sammanfalla med en blivande nations. Han skriver att den ursprungliga 

politiska nationen ansågs omfatta endast eliten (högadel och jordägande lantadel) men 

protonationell adelsnationalsim kunde vara en direkt föregångare till nationalism och den kunde 

senare vidgas. Enligt Hobsbawm var den inte samma sak som modern nationalism, men där 

protonationalism fanns kunde känslan av en urgammal, nationell gemenskap mobiliseras som 

underlättade den moderna nationalismens framväxt.6 

I Nationalism in the Age of the French Revolution skriver Otto Dann om hur nationella ideologier 

utvecklades som en del av den moderna statsformationen. Under 1700-talet uppstod en ny sorts 

identitet, ett nationellt medvetande, hos adeln och intelligentian och lade grunden till en 

gemensam stat, men nationen i denna mening innefattade alltså inte hela befolkningen, utan bara 

de som hade utvecklat en nationell identitet och börjat agera utifrån den. Dann sätter de den nya 

identiteten och de nationella argumenten i samband med statens och de ledande sociala 

gruppernas legitimitet. När den moderna statsformeringsprocessen skulle integrera hela 

befolkningen i medborgarskap och administrativa system krävdes en ny legitimitet för de 

styrande, och de tog till nationella argument för att förklara och rättfärdiga sina politiska 

handlingar. Dann skriver att makten inte nödvändigtvis förändrades, men självdefinitionen gjorde 

det, och att verka för en slags nationell identitet blev av stort intresse för staten.7 

I antologin Nationalism och nationell identitet i 1700-talets Sverige skriver Bo Lindberg att vi har lärt 

oss att förknippa nationalismen med 1800-talets modernitet, och att det stämmer att 

nationalismen som dominerande historisk tendens och artikulerad ideologi framträdde först efter 

franska revolutionen. Grundtanken i nationalismen, att staten ska bygga på nationen och att varje 

nation ska ha en stat, formulerades också under franska revolutionen. Men element som tillhör 

den nationalistiska ideologin fanns tidigare. Lindberg nämner att medborgarideal och patriotism, 

som han definierar som lojalitet och offervilja gentemot mot den politiska gemenskapen, kan 

spåras tillbaka till antiken. Den kulturella nationalismen hade sin bakgrund i att furstestater sedan 

                                                 
6 Hobsbawm 1994, s. 96–103 
7 Dann 1988 s. 3–8 
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1500-talet hade strävat efter att ge det egna landet en så lång och ärorik historia som möjligt, och 

att kungarna hade försökt få så mycket makt över sina politiska enheter som möjligt genom att 

integrera folket i staten. Detta var led i tidigmoderna statsformeringsprocesser.8 

Liksom i internationell nationalismforskning har man i Sverige diskuterat nationalismens och 

nationernas uppkomst. De äldsta spåren av någonting som liknar svensk nationell identitet 

kommer från medeltiden, då eliten profilerade sig som svenskar gentemot starkare grannar, 

speciellt Danmark. Under stormaktstiden kom göticismen att bli en dominerande statsbärande 

ideologi inom det övre samhällsskiktet. Göticismen byggde på idén om att svenskarna var 

ättlingar till antikens göter, som invaderade Rom.9 Den stormaktstida utåtriktade göticismen 

skiljde sig på flera sätt från senare svensk nationalism. Monika Edgren har beskrivit skillnaden 

mellan 1600-talets Sverige och 1700-talets Sverige Ifrån rike till nation. Med inspiration från 

Benedict Anderson gör hon en distinktion mellan modern nationalism och tidigare uttryck för 

nationell identitet genom att ställa frågan om till vilken politisk enhet den nationella tillhörigheten 

har knutits, till fursten eller territoriet? Hon argumenterar för att skillnaden mellan svenskt 1600-

tal och 1700-tal är en övergång från furstebaserad föreställd gemenskap till statsterritoriellt 

nationellt identitetsprojekt.10 Jonas Nordin skriver i sin avhandling Ett fattigt men fritt folk att en av 

de största förändringarna under 1700-talet var att samhället började betraktas som bestående av 

individer, medborgare, och inte av stånd, korporationer och kollektiv av undersåtar.11  

Peter Hallberg har beskrivit den svenska historieskrivingen under den gustavianska tiden. 

Historien blev en central komponent i den gustavianska retoriken, men Hallberg betonar att det 

inte enbart rörde sig om en filosofisk underbyggnad till en viss dynasti eller styrelseskick, utan till 

svenska nationen i sig. Hallberg skriver att 1700-talets svenska historieskrivning i verk av Olof 

von Dalin, Anders af Botin och Sven Lagerbring lyfte fram det svenska folkets förtjänster, och 

därför hade historieskrivningen en mobiliserande funktion. Det viktiga var här att skapa en 

dygdig medborgare vars känslor och tillhörighet kopplades till nationen.12 Hall och Nordin har 

också beskrivit hur svensk historieskrivning i statens tjänst fick en förändrad nationell funktion 

under 1700-talet, från den götiska historieskrivningens självförhärligande och utåtriktade, till att 

vända sig inåt mot det egna folket för att påverka deras känslor och styra deras lojaliteter till den 

svenska nationen.13 Här finns alltså exempel på hur staten genom känslor ville styra befolkningen 

för att knyta deras lojalitet till nationen, i de här fallen genom historieskrivningen.  

                                                 
8 Lindberg 2002, s. 7–9 
9 Hall 2000, s. 74–77, Lönnroth 1988 s. 101 
10 Edgren 2001 s. 11–12 
11 Nordin 2000 s. 434–437 
12 Hallberg 2002, s. 72 
13 Nordin 2000 s. 434, Hall 2000, s. 91–93  
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Lindberg skriver att 1700-talet var övergångsfasen mellan det fragmenterade och outvecklade 

talet om det nationella och nationalismen som fullt utvecklad ideologi. Under frihetstiden hade 

det funnits en viss kritik mot den överdrivna fosterlandskärleken, medan det nationella tonfallet 

blev tydligare under Gustav III:  

[…] kungens kulturprojekt med operan, den nationella dräkten och Svenska akademien innebar en 
beslutsam och ovanifrån styrd odling av det nationella. Men allt ägde rum inom ramen för en hovkultur 
som var kosmopolitisk och franskpräglad. Gustav III:s projekt var retoriska och teatrala, vilket blir extra 
tydligt i en tid då den aristokratiska representativa kultur han var en representant för av [sic] visade sig 
ligga på sitt yttersta och skulle sopas bort efter 1789.”14 
 

Lindberg kallar de här exemplen på Gustav III:s olika nationella projekt för betydelsefulla 

övningar i 1800-talsnationalism. Jag tror dock att man ska studera den gustavianska staten utifrån 

dess egna förutsättningar och inte som en övning i en senare typ av nationalism. 

Erik Lönnroth skriver i delen om Sverige i Nationalism in the Age of the French revolution att 

Gustav III redan som ung utvecklade ett stort intresse för att verka för nationalkänsla och att 

återupprätta den svenska nationens storhet.15 Hall skriver att Gustav III trots sin 

franskorienterade aristokratiska livsstil var den förste svenske kungen som drev ett 

svensknationalistiskt program inom näringar och politik, och även inom kulturen. Liksom 

Lindberg exemplifierar han med Svenska Akademien, gynnande av teatrarna och den svenska 

dräkten. Hall hänvisar till Lönnroth när han skriver att Gustav III medvetet kopplade ihop 

begreppet ”patriot” med statsmakten och frigjorde det från dess radikala republikanska klang. 16  

Dann beskriver hur en upplyst reformkung kunde kalla sig just för den förste patrioten,17 och 

Mikael Alm har i Kungsord i elfte timmen beskrivit hur Gustav III kallade sig för den förste 

medborgaren. Detta tolkar Alm som en retorisk figur för att svara på kritiken från de 

framväxande oppositionella grupper som förde fram en medborgarideologi. Även kungens tal om 

folket och fäderneslandet analyseras i boken som legitimitet genom retorik och genom frågor om 

det gustavianska enväldets självbild.18  

Mellan den svenska stormaktstidens göticistiska 1600-tal och 1800-talets nationalism som 

massrörelse fanns frihetstiden och den gustavianska tiden. Då började befolkningen betraktas 

som individer och medborgare tillhörande ett svenskt folk, och idén om det svenska folket kunde 

användas som legitimerande samhällsbärande ideologi då kyrkan och ståndssamhället 

ifrågasattes.19 Historieskrivningens nationella funktion under 1700-talet har beskrivits i termer av 

att mobilisera känslor för nationen och påverka den svenska ”folksjälen”. I tidigare forskning har 

                                                 
14 Lindberg 2002, s. 10–11, citat s. 11 
15 Lönnroth 1988 s. 102–103 
16 Hall 2000, s. 105 
17 Dann 1988, s. 3–8   
18 Alm 2002, s. 116–123 
19 Nordin 2000 s. 434–437 
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däremot Gustav III:s nationella projekt framför allt satts i samband med retorik, legitimitet och 

nationellt självförhärligande. I den här uppsatsen kommer jag att se på Gustav III:s nationella 

projekt som mer än representativ hovkultur och övning inför 1800-talsnationlism. Jag kommer 

istället att sätta den i samband med ett nationellt identitetsprojekt inom ramen för en upplyst 

absolut stat, alltså som ett sätt att påverka hur befolkningen skulle handla och tänka som kan 

sägas höra till en sådan stat. 

Den upplysta absoluta staten och nationell identitetspolitik 

Det här avsnittet kommer att handla om vad upplyst absolutism är och hur den kunde innebära 

nya sätt att styra befolkningen. Vidare handlar det om hur nationalism kan betraktas som ett 

sådant nytt sätt att styra.  H.M. Scott skriver i Enlightened absolutism att det framför allt under andra 

halvan av 1700-talet fanns ett antal stater som kan benämnas som upplyst absoluta, alltså stater 

där det fanns en absolut härskare som reformerade samhället med inspiration från upplysningens 

idéer. Samhällsförändringarna kunde röra sig om utbildning, ekonomi och sociala reformer. Scott 

nämner ett antal sådana härskare, bland annat Fredrik den store av Preussen, Katarina den stora 

av Ryssland, Habsburgkejsaren Josef II och Gustav III av Sverige. Upplysningsidéerna var aldrig 

de enda som drev en stat att genomföra upplysta reformer, snarare var de nya idéerna ett 

komplement till de traditionella statliga uppgifterna, som att rekrytera soldater, uppta skatt och 

bedriva utrikespolitik.20  

Norra Europa påverkades framförallt av de tyska idéerna om kameralism, en vetenskap som 

var lik merkantilism men mer betonade att monarkerna och byråkraterna borde använda ett antal 

verktyg för att styra sin befolkning. En lycklig och blomstrande befolkning var för dess 

förespråkare den bästa grunden för en rik och stark stat, vilket ledde härskare till att försöka 

reglera undersåtarnas liv i detalj. Synen på kungens auktoritet genomgick också en radikal 

förändring, från en gudomligt utsedd roll till en kungaroll som handlade om förpliktelser och 

ansvar gentemot folket, väl illustrerad av Fredrik den stores uttalande om att han var folkets 

främste tjänare. Det sena 1700-talets enväldige härskare skulle göra folkets bekymmer till sina 

egna, och med lagstiftning och administration leda folket till lycka och välstånd. Scott betonar att 

detta lika mycket handlade om härskarnas förändrade inställning som om verkliga reformer, då de 

angrep problem på nya sätt och tyckte sig styra i hela folkets interesse.21  

Scotts beskrivning av den upplysta absoluta och reformerande staten har många likheter med 

Michel Foucaults teori om hur staten under 1700- och 1800-talen successivt övergick till en så 

kallad biopolitisk och liberal typ av styrningsregim. Foucault synliggjorde i sina studier 

                                                 
20 Scott 1990 s. 1, s. 15–16 
21 Scott 1990 s. 18–20 
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uppkomsten av ett nytt sätt att tänka om och utöva makt i västerländska samhällen under 

tidigmodern tid, vilket hängde ihop med upptäckten av en ny verklighet, ekonomin, och ett nytt 

intresseobjekt, befolkningen. Statens styrandekonst blev en utskiljbar aktivitet som innehöll 

kunskaper och tekniker från det vi idag betraktar som humaniora och samhällsvetenskap. Varje 

individs välstånd, hälsa och medvetande blev statens angelägenhet. Det nya målet för styrande 

berörde undersåtarna och individerna som medlemmar i en befolkning, som resurser som kunde 

fostras, användas och optimeras. Dessutom inramade styrningen befolkningen i en 

säkerhetsapparat, som berörde hur man skulle försvara, upprätthålla och säkra den nationella 

befolkningen. Det som också utmärkte den liberala styrningsregimen, enligt Foucault, är en lång 

process där de juridiska och administrativa delarna av staten kom att inkorporera de olika 

arenorna för styrande av befolkningen. Det här kallar Foucault för governmentalization of the state.22  

Den här beskrivningen av liberal styrandeteori har stora likheter med Scotts beskrivning av 

den absoluta upplysta staten, framförallt vad gäller att styrandets mål är befolkningen väl. Men 

medan Scott beskriver den nya synen på styrande av befolkningen som en avskiljd historisk 

process ser Foucault samma historiska fenomen som grunden till den liberala staten och dess sätt 

att kontrollera sina invånare.  

Statens nya intresse för befolkningen var även märkbar i fallet Sverige. Edgren menar att 

befolkningsdiskursen påverkade den svenska nationalismen. I boken behandlar hon den svenska 

staten under frihetstiden, och hon skriver att nya begrepp med ordet ”folk”, som ”befolkning” 

och ”folkstock”, som i denna mening kom från 1700-talet, gjorde att inbyggarna till skillnad från 

tidigare kom att ses som ett kollektiv med en gemensam framtid länkad till ett territorium. 

Begreppet ”folk” hörde ihop med staten. Inbyggarna skulle få det bättre i den så kallade allmänna 

hushållningen, och det gällde att mobilisera dem för statens väl. I retoriken började stat och 

inbyggare överlappa varandra på ett meningsskapande sätt, och en statsnationell berättelse uppstod 

i Sverige genom den ekonomiska politiken med anspråk på att inkludera alla inbyggare, som diskursivt 

knöts till staten.23 Under 1600-talet beskrevs Sverige som ett rike med undersåtar. Undersåten var 

knuten till rikets kung genom lojalitetsband, som inte var individuella utan gick igenom kollektiv 

(som hushåll, skrån och ständer). Undersåten skulle även ha lojalitet mot kungens rike – men 

kungens rike var föränderligt och inte knutet till ett speciellt territorium. 1700-talets Sverige 

kunde däremot beskrivas som en nation av medborgare, som hade lojalitetsband till staten. Staten 

var i sin tur knuten till ett speciellt territorium.24  

                                                 
22 Dean 2010, s. 28–30 
23 Edgren 2001 s. 92, 129, 145–146 
24 Edgren 2001 s. 34–35  
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Under 1700-talet började det tidigare oprecisa nationsbegreppet få en ny betydelse genom den 

merkantila profileringen mot utlandet, och i den ekonomisk-politiska diskursen påpekades det att 

det var viktigt att folket hade ett ”nationellt tänkesätt”, vilket innebar kärlek till Sverige, så att 

svenskar inte flyttade utomlands.25 Edgren kopplar alltså den svenska statens nya omsorg om 

befolkningen, som Scott och Foucault beskriver som ett större fenomen i tiden, till en gryende 

nationalism kommen ”uppifrån”. Edgren beskriver dock framför allt frihetstiden, och inte en 

upplyst absolut monarks politik vilket är fokus i den här uppsatsen. 

Scott beskriver Gustav III som en upplyst absolutistisk monark. Han skriver om de franska 

influenserna. Gustav III studerade Mercier de la Rivière och blev inspirerad av idén om en stark 

monark som styr i sitt folks intresse. Scott skriver också att Gustav III inspirerades av annat än 

upplysningsidéer, bland annat av att styra som en ”patriotkung” som stod över frihetstidens 

partistridigheter. Gustav III beundrade morbrodern Fredrik den store Preussen, och hämtade 

även inspiration från historien, framför allt från Gustav II Adolf. Han ville styra över en 

konstitutionell monarki, men hans redan spända förhållande till aristokratin bröt samman totalt 

under andra halvan av hans styre. Gustav III ägnade sig inte bara åt upplyst reformarbete, men 

speciellt hans första årtionde som kung präglades av reformer i den upplysta absoluta andan. 

Tortyr avskaffades, andra straff gjordes mer humana, han försökte minska antalet dödsstraff, han 

arbetade för att göra rättsadministrationen snabbare och rättvisare och tillämpades en viss 

begränsad religiös tolerans gentemot katoliker, icke-lutheraner och judar. På den ekonomiska 

sidan arbetade han för frihandel och böndernas rättigheter i tron om att det skulle förbättra 

jordbruksproduktionen. Barn födda utom äktenskapet fick högre status och ett arbete med 

offentlig sjukvård påbörjades.  

Gustav III:s styrande påminde starkt om andra reformmonarker. Men han inte var lika radikal 

och hans egenpåtagna identitet som upplyst kung var starkare än det han faktiskt uppnådde, 

enligt Scott. Dock var hans regim mindre politiskt liberal än under den föregående frihetstiden i 

ett avseende, nämligen vad gäller pressfriheten. Scott skriver vidare att Gustav III under 1780-

talet kom att bli mer upptagen med en djupnande social, ekonomisk och politisk kris och med 

utrikespolitik än med upplyst reformarbete.26  

Patrik Hall beskriver däremot Gustav III:s politik under 1780-talet som reformerande nästan i 

klass med franska revolutionen. Även om Gustav III i grunden var adelsvänlig, kom han att driva 

igenom Förenings- och säkerhetsakten 1789. Därigenom togs bland annat adelns företrädesrätt till 

statliga ämbeten bort, och kronobönderna gavs äganderätt till sin jord. Hall skriver att där staten i 

Frankrike bröt samman, kom den istället i Sverige att användas av kungen för en reformistisk 

                                                 
25 Edgren 2001 s. 152–156 
26 Scott 1990 s. 30–32 



12 
 

politik, vilket han också kopplar samman med att den svenska staten senare under mer än 200 år 

kom att ha stor nationell legitimitet.27 

Den gustavianska staten kan enligt min mening beskrivas som en upplyst reformerande 

absolut stat vars styrningstekniker delvis liknade de Michel Foucault sammanfattade i begreppet 

governmentality. Man kan koppla ihop en svensk 1700-talsnationalism med Gustav III:s absoluta 

styre och med den governmentalization of the state som börjar under tidigmodern tid och fortsätter in 

i modern tid genom den nya synen på styrande och på befolkningen. Gustav III sjösatte under 

sitt absoluta upplysta styre en rad projekt som i tidigare forskning har definierats som nationella, 

som exempelvis den svenska dräkten och opera- och teaterinsatser. Svenska Akademien var ett av 

dessa nationella projekt, och jag har valt att undersöka det utifrån ett styrningsperspektiv. 

Nationell identitetspolitik: begrepp och frågor 

Anne Berg skriver att nationer kommer av att sociala kollektiv tänker om sig själva som nationella 

människor, med andra ord, att de har en nationell identitet.  Den nationella identiteten definieras i 

sin tur som en nationell självförståelse, en bild av vem man är och vilka nationella sammanhang 

man ingår i. Nationella identiteter skapas genom att nationella föreställningar sprids. Därför 

måste man studera hur nationella identiteter produceras och reproduceras för att se hur nationer 

formeras. Nationalism beskriver hon som en rad nationella föreställningskomplex med vissa 

egenskaper, exempelvis att territoriella enheter är hemländer och att nationella kollektiv existerar 

och knyts till en (existerande eller icke-existerande) stat. Nationalismen arbetar ofta efter binära 

skiljelinjer, gruppen ”vi” skiljs från de andra och grupperna ges olika rättigheter eller tillskrivs 

olika moraliska egenskaper eller beteenden.28 

Berg skriver att utifrån detta kan man betrakta formeringen av nationella identiteter hos en 

befolkning som en historisk process där olika grupper har haft möjlighet att delta. Under slutet av 

1700-talet utvecklades nya ideologiska makttekniker i västeuropeiska länder för att styra 

befolkningen kopplade till upplysningsidéer, men också nya möjligheter att göra motstånd. Man 

kan tala om dessa politiska krafter som ideologiska nationella identitetsprojekt, vilket visar att det 

handlar om en medveten nationell identitetspolitik, alltså spridandet av nationalism som en 

politisk strategi.29  

Utifrån detta perspektiv kan man tala om Gustav III:s Svenska Akademien som ett nationellt 

identitetsprojekt, som ett sätt att sprida nationellt medvetande och skapa nationella identiteter. 

Det går också att sätta detta identitetsprojekt i samband med nya styrningstekniker, som Berg 

                                                 
27 Hall 2000, s. 105 
28 Berg 2011, s. 21–22 
29 Berg 2011, s. 23–26 
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också påtalade. När Mitchell Dean förklarar Foucaults begrepp governmentality skriver han att 

termen försöker särskilja de speciella mentaliteter, former och regimer inom styrande och 

administration som har uppstått sedan den tidigmoderna tiden i Europa, där styrande används 

som en generell term för alla beräknade direktiv av mänskligt uppförande (eng: conduct of conduct).30 

I den här definitionen innebär styrande 

alla mer eller mindre beräknade och rationella handlingar, åtagna av ett flertal auktoriteter och organ, 
nyttjande en mängd tekniker och kunskapsformer, som söker forma uppförande genom att arbeta genom 
våra önskningar, strävanden, och övertygelser, mot definitiva men växlande mål och med olikartade, 
relativt oförutsägbara, konsekvenser, effekter och utfall [min översättning].31 
 

I analyser av styrande får man arbeta med dessa olika delar. Mänskligt uppförande ses som 

någonting som kan regleras, kontrolleras, skapas och vridas mot olika mål. Styrande är också 

moraliskt, eftersom den stat eller det organ som styr anser sig veta vad som är gott, dygdigt, 

ansvarsfullt och lämpligt uppförande för individer och kollektiv (Dean exemplifierar med 

filmcensur, träningsprogram och att få fördelar genom att delta på möten), och för att det finns 

ett intresse för hur styrda och styrande styr sig själva. Ett språk och ramverk skapas för att koppla 

ihop frågor om styrande, auktoriteter och politik med frågor om identitet, jaget och personer. 

Dean skriver vidare att liberala typer av styrande arbetar genom de styrdas frihet och kapacitet.32 

Studier av den här typen av styrande behandlar hur tankar verkar inom organiserade sätt att 

göra saker (eng: regimes of practices), och med dess ambitioner och effekter. Dessa tankar är 

inneslutna i program för ledning och reformering av uppförande, och dess tekniker. Styrandet 

innehåller olika sorters tankar om styrandets natur och kunskaper om vad som vem som ska 

styras, det använder sig av speciella tekniker och taktiker för att uppnå sina mål, det etablerar 

absoluta identiteter för de styrande och för de styrda, och framförallt, det involverar en mer eller 

mindre subtil ledning av de styrdas uppförande.33 Dean skriver att också att det är fruktsamt att 

undersöka de styrande själva i den här typen av studier, och identifiera när det anses uppstå 

problem i styrandet.34 När ett organiserat sätt att göra saker problematiseras kan ett program sättas 

in, ett medvetet och relativt systematiskt försök att förändra det problematiserade styrandet.35 

Huvudfråga, delfrågor och metod 

Syftet i den här uppsatsen är alltså att teckna en ny bild av den gustavianska statens nationella 

identitetspolitik. Anledningen till att jag har valt just Svenska Akademien är att det på flera håll i 

tidigare forskning har konstaterats att Svenska Akademien var en del av Gustav III:s 

                                                 
30 Dean 2010, s. 24–28 
31 Dean 2010, s. 18 
32 Dean 2010, s. 18–24 
33 Dean 2010, s. 27–28 
34 Dean 2010, s. 38–39 
35 Dean 2010, s. 32–33 
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nationalistiska politik.36 Utifrån definitionen av styrande som dirigerande av mänskligt 

uppförande och synen på Svenska Akademien som ett statligt nationellt identitetsprojekt, ett 

program, kan man sätta in den här nationella institutionen i en kontext av den upplysta absoluta 

statens speciella styrningsrationalitet. Huvudfrågan i uppsatsen är hur bedrev den gustavianska staten 

nationell identitetspolitik (som ett sätt att styra befolkningen) genom Svenska Akademien? 

Svenska Akademien är alltså en avgränsning, som väljs som ett av fler möjliga nationella 

identitetsprojekt under Gustav III:s upplysta absolutism. Svenska Akademien är i tidigare 

forskning redan belyst som en del av Gustav III:s retoriska och maktlegitimerande nationella 

projekt och som uttryck för en slags protonationell adelsnationalism för att upprätthålla 

ordningen. Men i den här uppsatsen kommer jag att ställa frågor utifrån ett styrandeperspektiv 

som också sätter in Akademien i Gustav III:s upplysta absolutism och tidens befolkningspolitik.  

Detta görs genom att analysera Akademien som ett medvetet politiskt program för att 

förändra människors beteenden och tänkanden inom ramen för en nationell diskurs. Frågorna, 

som är inspirerade av Mitchell Deans framställning av governmentalityanalysen, är: Vad var syftet 

med programmet? Vilka problematiska tillstånd eller beteenden skulle Svenska Akademien lösa och hur? Vilka 

riktade sig programmet till? Vilka nationella identiteter, vilka föreställningsvärldar och uppföranden, skulle 

skapas av Svenska Akademien?  

Dessa frågor undersöks genom en diskurs- och begreppsinspirerad metod när det kommer till 

hur källmaterialet ska angripas. Det är vanligt att forskare som har studerat identitetspolitik har 

använt sig av en så kallad diskursanalytisk metod. Foucault lanserade diskursanalysen, och en 

renlärig sådan innefattar en hel speciell historiefilosofisk förståelse. En del senare forskare har 

dock skurit bort delar av dess teoretiska innebörd för att använda den som en metod enbart för 

att analysera texter och dess ideologiska innehåll. Hanna Enefalk definierar diskurs i sin 

nationalismforskning på ett enkelt och i min mening funktionellt sätt, som de språkligt 

formulerade utsagorna om nationen.37 Jag har valt att angripa de texter jag studerar på samma 

sätt. Mikael Alm beskriver att han analyserar begreppskomplex, alltså centrala och återkommande 

begrepp.38 Jag kommer i den här uppsatsen att undersöka vilka begrepp och utsagor som är 

centrala och återkommande gällande nationalismens innehåll samt hur man resonerade kring de 

kategorier vars beteenden och tankar Svenska Akademien problematiserade och försökte 

påverka. 

                                                 
36 Se t.ex. Ekman 1986 s. 60–62, von Platen 1986 s. 33–34, Johansson 2012, s. 111–114, Lindberg 2002 s. 10–11, Hall 
2000, s. 105 
37 Enefalk 2008, s. 21–22 
38 Alm 2002, s. 41 
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Svenska Akademien 

En egenskap hos nationalismen som kan verka motsägelsefull är dess internationalitet. 

Nationalismen som ideologi har spridit sig internationellt, men även nationalismens innehåll kan 

vara internationellt. Exempelvis påpekar etnologen Orvar Löfgren att när en tävling för att göra 

ett svenskt nationalmonument över moder Svea utlystes år 1909 visste skulptörerna som tävlade 

exakt hur ett sådant borde se ut, eftersom det i hela Europa fanns en internationell ikonografi för 

nationella urmödrar. Sedan 1700-talets nya idéer om nationen och nationalstaten har detta 

ständiga internationella idéutbyte över nationsgränserna skapat en slags ”gör-det-själv-bygglåda” 

för hur ett nationellt kulturarv ska se ut, läras ut och visas upp.39 Även andra nationalistiska 

yttringar hade hämtat inspiration från utlandet eller hade utländska motsvarigheter, som 

nationalpatriotiskt måleri, bilden av det egna folket som bibelns israeliter, och till och med den så 

starkt betonade specifikt svenska friheten verkar enligt Harald Gustafsson ha funnits på andra 

håll i Europa.40 

Även Svenska Akademien skapades efter internationellt mönster. Gustav III:s främsta förebild 

var den franska Akademien, varifrån man till och med hämtade detaljer för ceremonierna.41 Även 

i andra stater fanns det kungliga konstnärliga akademier. Linda Colley skriver om hur George III i 

Storbritannien använde Royal Academy instrumentellt för att skapa konst som skulle hedra 

nationen, dess hjältar och dess härskare: ”the royal academy was bound to be instrumental in the 

upsurge of royal and national spectacle in the late eighteenth century”.42 Svenska Akademiens 

instiftande kan därför sägas vara ett exempel på en internationell typ av nationell identitetspolitik.  

Svenska Akademien sätts i den tidigare forskningen in i en nationalistisk kontext. Erik 

Lönnroth skriver i kapitlet om Sverige i Nationalism in the Age of the French Revolution att det franska 

inflytandet var stort i den svenska elitens kultur, liksom i hela Nordeuropa. Även om Gustav III 

hade nära kontakt med fransk kultur och politik ville han verka för en starkare svensk 

självmedvetenhet i litteratur och konst. Svenska Akademien skulle odla det svenska språket som 

ett litterärt medium och skriva minnen över stora svenska män i samtiden och dåtiden. 

Akademien blev på så vis ett instrument för nationellt självförhärligande.43 Även litteraturvetaren 

Sven Delblanc analyserade 1965 Gustav III:s intentioner med att instifta Svenska Akademien i 

Ära och minne. Han skriver att det viktigaste syftet för Akademien var att bidra till Sveriges ära, en 

ny ära i en hög litterär kultur. I fredstider skulle Akademien fostra nationalkaraktären och 

                                                 
39 Ehn, Frykman och Löfgren 1993 s. 23–25 
40 Ahlund 2002 s. 22–24, Ekedahl 2002 s. 54–55, Gustafsson 2006, s. 103 
41 Ekman 1986 s. 3–6, Segerstedt 1986, s. 5 
42 Colley 1984 s. 100 
43 Lönnroth 1988 s. 104–106 
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förbereda den på krig.44 Delblancs uppfattning var att Gustav III använde sig av Svenska 

Akademien och andra former av kulturellt mecenatskap och stöd till kulturpersoner som ett slags 

utbyte, evig ära skulle genom dikterna tillkomma Gustav III och kulturell blomstring skulle 

genom kunglig protektion tillkomma Sverige.45 

År 1986 fyllde Svenska Akademien 200 år. Detta firades genom flera böcker om olika aspekter 

av Svenska Akademiens historia, exempelvis författaren Kerstin Ekmans Mine Herrar om 

inträdestalen i Akademien och litteraturvetaren Magnus von Platens Diktare och domare om 

pristävlingarna. Dessutom gavs filosofen och sociologen Torgny T Segerstedts flerbandsverk 

Svenska Akademien i sin samtid ut.  

Även dessa böcker tar upp de nationella aspekterna av Svenska Akademien. Segerstedt 

definierar som en av tre huvudanledningar till att Akademien skapades att den skulle dana en 

fosterländsk anda (de andra två huvudanledningarna var att skingra missnöje och likgiltighet och 

att väcka en positiv förståelse för den politik som fördes av Gustav III). Med Segerstedts ord 

skulle denna fosterländska anda danas genom att Akademien skulle verka som en psykologisk 

beredskapsnämnd för att stärka folkets psykologiska motståndskraft och öka dess villighet att följa 

kungens utstakade kurs. För att kunna göra det behövdes ett vårdat språk och en vitterhet som 

följde smakens lagar. Segerstedt skriver vidare att Akademiens centrala uppgift enligt kungen var 

att vårda språk och smak och med ett vackert språk på ett smakfullt sätt hedra stora mäns 

minnen. Vackra och konstnärliga minnesteckningar skulle stärka den allmänna 

fosterlandskänslan.46 

Kerstin Ekmans bok är en analys av de inträdestal som de olika ledamöterna har hållit mellan 

1786 och 1986. Ekman kallar de militära och kulturpolitiska planer som Gustav III hade våren 

1786 för en ”nationell offensiv”.47 Magnus von Platen behandlar de pristävlingar som Svenska 

Akademien utlyste. Han skriver att man i Frankrike under 1600-talet, och i Sverige på Gustav 

III:s tid, ansåg nationalspråket som ett outvecklat instrument för litteraturen. Svenska Akademien 

skulle ha språkets uppodling som sin främsta uppgift.48  von Platen anser att nationalismen, eller 

”det svenskhistoriska” och ”patriotiska”, kom att dominera i vältalighetsklassen, men att även 

poesiämnena hade en stark patriotisk anknytning. Gustav III:s nationella syfte med Akademien 

dikterade de första tävlingsämnena.49 

                                                 
44 Delblanc 1965, s. 225–235 
45 Delblanc 1965, s. 150–155 (citat s. 154) 
46 Segerstedt 1986, s. 5 
47 Ekman 1986 s. 59–62 
48 von Platen 1986 s. 3–5 
49 von Platen 1986 s. 33–34 
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Martin Johansson har undersökt mer ingående hur Svenska Akademiens nationalism såg ut vid 

den här tiden. I artikeln ”Hjältefabriken” i antologin Hjältar och hjältinnor undersöker han de 

skådepenningar som slogs under Gustav III:s tid och de minnestexter som hör till. Han använder 

sig av Eric Hobsbawms teorier om protonationalism, och han skriver att texterna gav uttryck för 

en gryende nationalism i Sverige som främst rör de högre skikten, en så kallad ”adelsnationalism” 

som senare kom att ligga till grund för den folkligare nationalismen under 1800-talet. Enligt 

Johansson legitimerade texterna det äldre samhället och den gamla ståndsordningen, samtidigt 

som de började laborera med ett nytt nationsbegrepp, ett begrepp som omfattade hela 

befolkningen. Det här behövde inte stå i motsats till varandra. Johansson skriver dock att 

texterna antagligen inte spreds särskilt mycket till en bredare befolkning.50 

I en uppsats från Lunds universitet har Fredrik Lidén undersökt om det fanns en nationell 

identitet enligt Smiths definition i den svenska eliten vid den här tiden. Lidén analyserar 

inträdestalen i Svenska Akademien och Vitterhetsakademien och kommer fram till att det ges 

uttryck för en nationell identitet. Lidén kommer dock fram till att det är mer passande att kalla 

stämningarna för patriotiska snarare än nationalistiska, då han anser att det svenska folket inte är 

framträdande, medan däremot en kulturell kosmopolitisk hållning är det.51 

Det finns alltså gott om exempel på hur Gustav III:s instiftande av Svenska Akademien har 

satts i en nationalistisk kontext. Gustav III var själv väldigt involverad i dess stadgar och hur den 

skulle arbeta. Kerstin Ekman skriver att Svenska Akademien stod Gustav III närmast av de 

kulturella institutioner han skapade och reorganiserade. Segerstedt betonar att Svenska 

Akademien (till skillnad från Vitterhetsakademien och Vetenskapsakademien) var placerad bland 

kollegierna i dåtidens Statskalender. Detta ändras först 1840.52 Eftersom Akademien grundas av 

kungen själv, och han dessutom satte många ledande personer i samhället att arbeta med den, och 

det i den tidigare forskningen har etablerats att Gustav III hade ett nationalistiskt syfte med 

Svenska Akademien är den ett intressant undersökningsobjekt.  

Källor och avgränsningar 

Jag använder mig av Svenska Akademiens handlingar som källmaterial. Eftersom jag är 

intresserad av hur Akademien ville påverka omgivningen snarare än hur interna diskussioner har 

gått har jag valt att analysera handlingarna. Dessa innehåller sådant som Akademien har förmedlat 

utåt, som inträdestal, vinnare av pristävlingar, tal vid högtidsdagen och hur akademiledamöter har 

svarat varandra och utomstående tävlande. Även om en del av texterna som trycktes i 

                                                 
50 Johansson 2012, 111–114 
51 Lidén 2014, s. 5–6, 38–39 
52 Segerstedt 1986, s. 7 
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handlingarna inte var författade av akademiledamöter så var det texter som Akademien belönade 

och bedömde som viktiga och av hög kvalitet, och som också trycktes och spreds. Dessutom var 

det många som tävlade i Akademiens tävlingar som senare blev invalda. Att börja vid 1786 är 

naturligt eftersom Svenska Akademien bildades då, och fortsättningen berör hela den 

gustavianska perioden. Egentligen slutar den gustavianska tiden med statskuppen 1809 då Gustav 

IV Adolf avsattes som kung och enväldet ersattes av en konstitutionell monarki under Karl XIII. 

Min undersökning sträcker sig däremot fram till 1812, för att få med detta brott i landets styrelse 

och dess eventuella effekter på Svenska Akademien. 

Undersökningen är uppdelad i två perioder, 1786–1793 och 1804–1812. Detta för att kunna 

undersöka Svenska Akademien både under den period då den gynnades av Gustav III och flitigt 

besöktes av honom, och under Gustav IV Adolfs tid som kung.  

Jag uppehåller mig vid de nationalistiska aspekterna av Svenska Akademien, vilket framgår av 

syftet men kan vara värt att betona. Svenska Akademien hade en stor verksamhet, bland annat 

språkliga och litterära projekt, men jag uppehåller mig bara vid de nationalistiska aspekterna av 

dem. Den här uppsatsen tecknar alltså inte en fullkomlig bild av innehållet i Svenska Akademiens 

handlingar under den gustavianska perioden. 

Svenska Akademiens handlingar består av olika sorters texter. Varje ledamot höll ett 

inträdestal då han hade blivit invald i Svenska Akademien. De som efterträdde någon talade om 

sin företrädare i talet. Varje år utlystes också tävlingar i skaldekonst och vältalighet. 

Vältalighetstävlingen handlade oftast om att skriva ett äreminne över en person, men kunde 

också handla om ett ämne som skulle analyseras. I både skaldekonsten och vältaligheten var Stora 

priset det finaste priset, medan andrapristagare kunde få ett mindre pris, accesit. De texter som fick 

Stora priset trycktes alltid, och ibland trycktes även accesit-texterna. Vid varje sammankomst 

öppnade direktören för tillfället med att hålla ett tal. Direktören svarade också på inträdestalen 

och vinnarbidragen. Varje år slog Akademien en skådepenning över en stor svensk man, och Carl 

Gustaf Nordin författade ett äreminne över densamme. Ibland, men sällan, ingick även andra 

texter, som en inskickad dikt eller analys. Handlingarna innehåller alltså till den helt övervägande 

delen inträdestal, direktörens tal och svar, de vinnande texterna och Carl Gustaf Nordins 

äreminne (som författades under hela den behandlade perioden). 

Jag har valt att inte lägga fokus på de enskilda ledamöternas och prisvinnarnas personliga 

åsikter och förhållande till Gustav III och varandra i analysen. Detta är dels för att Gustav III 

medvetet valde in de ledamöter som han ansåg passande för Svenska Akademien, även de som 

var hans politiska motståndare, och de i sin tur valde in ledamöter på samma sätt.53 Prisvinnarna 
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är på samma vis mycket noga utvalda, det var inte en slump vilka som vann. Många gånger utsågs 

ingen vinnare även om ett antal bidrag hade kommit in, för att ingen av dem ansågs uppfylla alla 

krav. Akademien granskade den inskickade litteraturen mycket hårt, så hårt att von Platen skriver 

att en dikt nästan kunde vara ett lagarbete.54 Jag läser alltså handlingarna som en del av det 

nationella projektet.  

 

  

                                                 
54 von Platen 1986 s. 3–5 
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Odling och förädling av sederna och tänkesätten 

Svenska Akademiens nationella program 

I den här första delen av analysen kommer jag att analysera syftet med Svenska Akademiens 

nationella identitetspolitik, vilka problem det nationella programmet skulle lösa, och vilka som 

var målgruppen för Svenska Akademiens nationella identitetspolitik. Sammanfattningsvis visar jag 

att syftet med Svenska Akademiens nationella identitetspolitik var att göra Sverige till en kulturell 

stormakt och att förändra vissa segment av den svenska befolkningen, och de använder sig av 

begrepp som ära och att förädla och odla i de här sammanhangen. Den främsta målgruppen var 

ämbetsmännen i den gustavianska staten och andra som var kopplade till staten. Ämbetsmännen 

skulle inte bara styra andra med hjälp av nationalism som en politisk teknologi, utan även själva 

låta sig ledas av sin fäderneslandskärlek.  

Syfte, målgrupp och problem 

I det här avsnittet kommer jag att utgå från Gustav III:s brev och tal vid Svenska Akademiens 

instiftande den 20 mars 1786 där han motiverade Akademiens syfte, och några av ledamöternas 

invigningstal från båda undersökningsperioderna. 

Ledamöterna i Svenska Akademien bestod av höga ämbetsmän, andliga vältalare och litterära 

personer som var högt uppsatta.55 Gustav III sa i det tal han höll vid Svenska Akademiens 

instiftande att det väntade en ny och ärofull tid för det svenska språket. Arbetet med detta verk 

var inte ovärdigt för dem som hade ”uppoffrat sin hela tid i Rikets yppersta värf”. Kungen sa att 

vissa påstod att bokliga konster var onödiga och försvagade själen, och därför borde bannlysas 

från en allvarlig och tapper nation. Men, undrade han, vad är man tapper för, om inte för ett 

odödligt namn? Han tog upp den ämbetsman som offrade all sin ro för att den upplysta 

eftervärden skulle ge rättvisa åt hans minne. För en statsman kunde det inte finnas något ädlare 

tidsfördriv än att påminnas om fäderneslandets välgörare, och ingen kunde beskriva dem bättre 

än Svenska Akademiens ledamöter i egenskap av vittra snillen samt ämbetsmän som kände till 

regeringskonst. 56 Gustav III lyfte fram alla ledamöter i Svenska Akademien i sitt tal, men i den 

ursprungliga versionen till talet hade Gustav III bara tänkt hylla de fyra riksråden som ingick i 

Akademien, detta i samband med sitt påstående att vittra intressen var förenliga med rikets högsta 

ämbeten.57 Kungen avslutade talet med att säga: 

Ära store Mäns minne, det är att bjuda deras afkomma att dem likna; det är säga: Krigsmän, Domare, 
Statsmän, Medborgare! I, som hafven ärft dese Hjeltars namn, eller som bekläden deras ämbeten, hören, 

                                                 
55 Segerstedt 1986, s. 13 
56 SAH 1786, del 1, s. 18–19 (citat s. 18) (Gustav III 1786) 
57 Delblanc 1965, s. 217–223 
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sen de offer en tacksam efterverld frambär till deras minne; förtjenen, om I det kunnen, förtjenen dessa 
äreminnen. Edra namn äro framstäldta för efterverldens domstol; vanslägtens ej. Det ankommer på Eder 

allena att göra dem äfven så namnkunniga.
58 

 

I talets avslutning blev det alltså tydligt att de Gustav III framförallt riktade sig till var ämbetsmän 

och andra män kopplade till staten och rikets styrning (krigsmän, domare, statsmän). Han ville 

uppmuntra dem till att arbeta för landets väl genom att verk från Svenska Akademien skulle ge 

dem goda förebilder för just detta, eller genom att som ledamot i Svenska Akademien arbeta med 

dessa äreminnen. Gustav III riktade sig både till dem som ärvt hjältarnas namn, vilket man får 

anta är de (hög)adliga, men också till dem som i samtiden innehade de ämbeten som hjältar innan 

dess hade innehaft i den svenska staten, utan att ha släktband till tidigare ämbetsmän. Detta kan 

ses som ett tecken på det slags nya band som uppkom mellan stat och medborgare, nya lojaliteter 

som byggde på en direkt relation mellan stat och undersåte utan att gå genom en ätt eller något 

annat slags kollektiv. Ämbetsmännen skulle komma att granskas av eftervärlden och de borde 

därför leva upp till de stora förebilderna.  

Och det var också ämbetsmännen och andra personer som var knutna till staten på olika sätt 

som vann Svenska Akademiens priser. Den första perioden som undersöks i uppsatsen (1786–

1793) var ämbetsmän upphovsmän till åtta av de vinnande texter som trycktes i handlingarna. 

Förutom ämbetsmännen vann tre från universitetsvärlden, två militärer, en präst och en upplyst 

monark.59 Den andra perioden som undersöks (1804–1812) var vinnarna mer jämnt fördelade. 

Då var tre ämbetsmän, tre från universitetsvärlden, två präster, en militär och en renodlad 

författare upphovsmän till de vinnande bidrag som trycktes i handlingarna.  

Även von Platen skriver att ämbetsmännen i början dominerade bland vinnarna i 

pristävlingarna.60 Intressant nog var även de allra flesta som inte var ämbetsmän mer eller mindre 

direkt knutna till staten genom armén, universitetet eller kyrkan. Det är också svårt att dela upp 

vinnarna i strikta kategorier eftersom många av ämbetsmännen hade en bakgrund eller framtid 

inom just kyrkan, armén eller universitetet. Ämbetsmännen dominerade alltså bland författarna 

till de tryckta vinnarbidragen, och det var även de som hyllades i desamma. Om man slår ihop de 

texter som Carl Gustaf Nordin författade om en stor svensk man varje år med föremålen för 

                                                 
58 SAH 1786, del 1, s. 19 (Gustav III 1786) 
59 Den allra första tävlingen som utlystes i vältalighet gick ut på att författa ett äreminne om Torstensson. Den 
anonyme vinnaren visade sig vara Gustav III själv, enligt Svenska Akademiens egen utsago kände de inte till hans 
identitet. Se SAH 1786 del 1, s. 323 (1786) 
60 Magnus von Platen har i sin bok Diktare och domare tagit hjälp av Bo Bennich–Björkman. Den senare har i 
Författaren i ämbetet undersökt sammansättningen av de tävlande i Svenska Akademiens pristävlingar innan 1850 
genom att jämföra två grupper av förstapristagare i poesiklassen, dels gruppen 1786–1799 och dels gruppen 1830–
1849. Han konstaterar att i slutet av 1700–talet var det de yngre talangerna i kanslikarriären som tog hem priserna, 
medan studenter, universitetslärare och yngre prästmän vann under sen senare tidsperioden. Han antar att ändringen 
i belöningarna motsvarades av en liknande ändrig i vilka som också deltog i tävlingarna. Se von Platen s. 36 
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tävlingsäreminnena handlar hela elva stycken den första perioden (1786–1793) om högadliga 

fältherrar och statsmän. Fyra hyllar kungar, en handlar om en diplomat, en om en ärkebiskop. 

Den andra perioden (1804–1812) är föremålen för hyllningarna sju högadliga fältherrar och 

statsmän, två kungar, en uppfinnare (Polhem), en professor (Skytte) och en konstnär 

(Ehrenstrahl).  

Segerstedt tolkar Gustav III:s sammansättning av Akademien som att ämbetsmännen skulle 

lära sig vitterhetens betydelse, och betydelsen av att de själva vårdade sitt ämbetsmannaspråk. 

Dessutom skulle personer i samhällets övre skikt förstå hur viktig vitterheten var för staten. 

Författarna å sin sida skulle lära sig att förstå sitt sociala ansvar och få högre status. Men 

Segerstedt påpekar också att det inte var författare av Bellmans typ som valdes in i Akademien, 

utan författare med en högre ställning.61 Gustav III ansåg att språket var handlingsutlösande, och 

därför skulle ämbetsmännens språksinne skärpas.62 

Svenska Akademiens målgrupp när det gällde vilka som skulle påverkas, vilka de hyllade och 

vilka som vann tävlingarna var alltså i stor utsträckning män knutna till staten och dess styrelse. 

Berg har undersökt nationsformeringsprojekt som inte var direkt knutna till staten, och hon visar 

att det främst var ämbetsmän och andra statsanknutna personer som drev de statspatriotiska 

nationella projekten under den gustavianska tiden (projekt som var lojala mot staten men inte 

direkt var en del av den), så även i andra nationella projekt vid tiden hade ämbetsmännen en 

framträdande roll.63  

Men vad skulle Svenska Akademien arbeta med? I det brev Gustav III lät statssekreteraren 

Carlsson läsa upp för Akademiens ledamöter och åhörarna under Akademiens invigning satte han 

in Svenska Akademien i ett sammanhang av en rad andra reformer. Han skrev att han hade 

uppmuntrat och själv instiftat inrättningar för förbättring av näringslivet och handeln. Han hade 

också förbättrat krigsmakten, domstolar och städer för att Sveriges heder och anseende skulle 

kunna leva upp till att vara en av de äldsta monarkierna i Europa. Han skrev vidare om hur han 

hade beskyddat Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och akademier för musik, 

bildhuggeri och måleri, eftersom spridandet av vetenskap och fria konster och därmed förstånd 

och smak var ett tecken på allmän trevnad och det bästa sättet verka för ”ett Folks seders 

behaglighet och följakteligen till bibehållande af allmän ro”.64 Men framtill dess hade det inte 

funnits någon akademi som bara arbetade med det språket. Den nyinstiftade Svenska Akademien 

skulle arbeta med att förbättra det svenska språket och att hylla stora män som styrt och tjänat 

                                                 
61 Segerstedt 1986, s. 13 
62 Segerstedt 1986, s. 41 
63 Berg 2011, s. 48–51 
64 SAH 1786, del 1, s. 4–6 (citat s. 5) (Gustav III 1786) 
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fäderneslandet.65 I talet Gustav III höll under invigningen inledde han med att berätta om 

orsakerna bakom detta arbete och dess önskade ändamål. Syftet var rikets nytta, och svenska 

namnets ära var hans högsta önskemål.66  

Syftet var alltså tvådelat, nytta för riket och ära för det svenska namnet. Vi börjar med att se på 

det sistnämnda. För svenskans ära utomlands behövdes ett stadgat språk och stora författare, 

sade Gustav III. Därtill krävdes vitterhet, lärdom och smak, och den akademi som kungen satte 

ihop skulle därför bestå av de som till yrket var författare, av lärda personer och av de som 

genom att arbeta inom rikets högsta ämbeten eller rört sig i samhällets högsta skick hade 

förvärvat smak.67 Litteraturvetaren Sven Delblanc redde 1965 ut begreppet ära i Ära och minne. 

Han skriver att under upplysningstiden började strävan efter individuell äregirighet användas då 

man ville konstruera en sekulariserad moral istället för kristendomens moral. Inspirationen kom 

ifrån antiken. Ära kunde åsyfta flera saker, men det Delblanc speciellt fokuserar på är äran som 

aristokratisk lidelse (adelsmän och furstar föreställdes ha äregirighet som en medfödd känsla), 

äregirigheten som elitkänsla (där speciellt den äregirigheten inför eftervärlden är en elits viktigaste 

handlingsmotiv) och äran som socialt belöningsmedel (där staten kunde rikta in stora mäns handlingar 

på samhällsnyttiga ändamål genom ärofulla belöningar, bland annat genom att hylla dem i 

konsten och litteraturen).68  

Gustav III fostrades in i idéer om att strävan efter ära och äregirighet var samhällsgynnande 

och att historien tillhandahöll goda exempel som borde efterföljas. Detta framförallt av lärarna 

Carl Gustaf Tessin och Carl Fredrik Scheffer. Scheffer var också en av de första ledamöterna i 

Akademien. Han gick bort i nära anslutning till inträdet.69 Scheffer uppskattade den franske 

statsmannen och filosofen Mirabeaus moralpedagogsiska idéer om att belöna den medborgare 

som gagnar staten med äregirighet och hedersbetygelser istället för med ekonomiska belöningar, 

vilket var lika viktig för sedeläran som för regeringskonsten.70  

Gustav III skiljde i sitt tal på olika typer av ära. De militära segrar som tidigare i historien hade 

gett Sverige ära hade ofta varit till bekymmer för medborgarna. En annan ära återstod att vinna 

för svenskarna, den som kom av vitterhet och bokliga konster och inte var lika kortvarig som 

krigisk ära.71 Ett problem som Svenska Akademien skulle lösa var alltså att Sveriges ära 

utomlands byggde på krig och inte på kultur. Andra än kungen påpekade vid Akademiens 

instiftande att språk och kultur kunde ge mer beständiga effekter för äran krig. Den kunglige 

                                                 
65 SAH 1786, del 1, s. 7 (Gustav III 1786) 
66 SAH 1786, del 1, s. 10 (Gustav III 1786) 
67 SAH 1786, del 1, s. 11–13 (Gustav III 1786) 
68 Delblanc 1965, s. 7–14 
69 Delblanc 1965, s. 136–143 
70 Delblanc 1965, s. 114–115 
71 SAH 1786 del 1, s. 10 (Gustav III 1786)  



24 
 

sekreteraren Abraham Niclas Clewberg (efter adlandet 1789 med namnet Edelcrantz) talade i sitt 

inträdestal om Frankrike. Han sa att Frankrikes styrka som nation var dess högmod, detta till 

skillnad från enskilda, där högmod var en svaghet. Frankrike hade brett ut sitt välde över den 

upplysta delen av världen, men inte över folkslagens personer och egendom, utan över deras 

tänkesätt. Detta hade inte skett med krigets vapen, utan med snillet, smaken och konstens 

vapen.72  

Kellgren och Clewberg talade också om Gustav III:s roll som kung i dessa termer. Kellgren sa 

”[…] jag skulle visa att, då vår store Konung genom Vitterhetens uppmuntran gifver sin spira en 

ny glans, bereder han sitt folk en ny invärtes lycksalighet och ny utvärtes ära”.73 Clewberg sa att 

Gustav III hade ännu inte varit tvungen att vinna segrar (detta var innan Gustav III:s ryska krig 

1788–1790), han skänkte däremot sitt folk en ny ära och skulle komma att lämna ett efterdöme 

större än det han själv har tagit emot från tidigare kungar med namnet Gustav.74 Nils Lorens 

Sjöberg följde samma tema i sitt inträdesstal och talade om att det fanns två sätt att nå ära som ett 

folk: vapnens och vitterhetens. Svear hade redan visat sig kunna bli hjältar - naturen hade gjort 

det mesta! – men bara därför skulle man inte förneka dem snille. Sveriges största kungar hade, 

enligt Sjöberg, inte kunnat ge nationen mer än halva äran, och därför var det förbehållet Gustav 

III att fullborda svearnas anseende.75  

Tankar om det svenska språket kunde också falla in i detta resonemang. Ett odlat svenskt 

språk var viktigt för det svenska rikets anseende utomlands, vilket betonades i Gustav III:s brev 

då han instiftade Akademien.76 Detta knyter också an till teman hos Edgren. Hon menar som 

nämnt att merkantilismen med konkurrens mellan nationer och profilering mot andra stater var 

en av anledningarna till att man började se på undersåtarna som ett folk och Sverige som en 

nation.77  

Detta resonemang med två olika aspekter av ära uttrycktes alltså både av kungen och 

ledamöter vid Akademiens instiftande och kort tid därefter, liksom tanken att den krigiska 

aspekten redan var uppnådd och bevisad för svenskarnas del.78 Det som återstod att bevisa för 

omvärlden, eller snarare för andra europeiska länder, var att Sverige också skulle kunna och borde 

konkurrera inom vitterheten. Här hade Svenska Akademien en viktig roll att spela. Frankrike var 

                                                 
72 SAH 1786 del 1, s. 195–197 (Clewberg 1786) 
73 SAH 1786, del 1, s. 49–50 (citat s. 50) (Kellgren 1786) 
74 SAH 1786 del 1, s. 218 (Clewberg 1786) 
75 SAH 1786 del 2, s. 44–46 (citat s. 46) (Sjöberg 1787) 
76 SAH 1786 del 1, s. 6–7, s. 10 (Gustav III 1786) se även SAH 1786 del 2, s. 5 (Murberg 1787) 
77 Edgren 2001, s. 155–156 
78 Intressant nog hyllades Gustav III av Leopold i samband med sitt ryska krig för att ha återupprättat Sveriges 
krigsära igen. Helt plötsligt var den alltså inte redan innan bevisad. Se SAH 1786 del 3, s. 137–143 (Leopold 1790)  
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här ett föredöme som en kulturell stormakt. De hade brett ut ett välde inte över folkens personer 

eller egendom utan över deras tänkesätt.  

Om ett av syftena med Akademiens instiftande var att lösa problemet att Sverige utåt inte 

hade tillräckligt med kulturell ära, var det andra enligt kungen alltså rikets nytta. Gustav III sa i 

sitt tal att det i fredstider behövdes fredlig tävlan i vitterhet för att inte förslappa befolkningen. 

Detta skulle dana medborgare, och det kunde vara till nytta för fäderneslandet i oroligare tider.79  

Delblanc analyserade Gustav III:s intentioner med att instifta Svenska Akademien i en kontext 

av ära, och hans slutsats var just att det viktigaste syftet för Akademien var att bidra till Sveriges 

ära, en ny ära i en hög litterär kultur. Delblanc sätter också Gustav III:s tal om att motverka den 

förslöelse och dvala som kunde uppstå genom det inrikespolitiska och utrikespolitiska lugnet i 

den här kontexten, eftersom medborgarna uppmuntrades till att tävla om ära. Han skriver att 

förutom förslöande av befolkningen var Gustav III rädd för att känslorna istället kom till utlopp i 

form av revolution eller omvälvningar. Detta hänför Delblanc till en passionspsykologisk 

människouppfattning. Han skriver att Gustav III ansåg att människans passioner var ett medel 

som härskaren kunde använda för sina syften, och därmed var de nyttiga för staten. Gustav III 

trodde på ett samband mellan statsskick och nationalkaraktär. I fredstider skulle Akademien 

fostra nationalkaraktären och förbereda den på krig. Detta kopplar Delblanc till en uppfattning 

vid tiden om att patriotism, dygd och äregirighet bara kunde uppstå i fattiga och fria republiker. 

Ett despotiskt styre kvävde äregirigheten. Enligt Delblanc hade Gustav III själv denna bild av sitt 

styre (men med stöd av bland annat Mercier de la Rivière kunde han rättfärdiga det), och den 

fredliga tävlan han ville sätta igång genom Svenska Akademien var till för att motarbeta detta.80  

Delblanc uppehåller sig vid hur Gustav III ville påverka svenskarnas nationalkaraktär genom 

individuell strävan efter ära och kungens strävan efter individuell ära, men han analyserar däremot 

inte Gustav III:s tal om Sveriges ära som en kollektiv nationell ära, och det var faktiskt Sveriges 

kollektiva ära som ledamöter och kung talade om, inte om individuell ära. Sveriges ära kopplades 

dessutom ofta direkt till folkets välmående, ett ärofullt folk var ett lyckligt folk. 

Ett annat sätt att se på Svenska Akademien och hur de kunde verka för rikets nytta framkom 

bland annat i Carl Gustaf Leopolds inträdestal. Detta synsätt handlade om att förändra 

svenskarnas beteenden och tankar. Han talade om att Gustav III ”lärt oss att utplåna våra götiska 

stamfäders orättvisa, lärt oss att beundra och älska hvad desse endast förstodo att härja”, och att 

han ”danar sitt folk, icke att oupphörligen darra under krigslyckan, utan till en nation, säll igenom 

förståndets yrken och en dag lysande genom sederna”.81 Gustaf Mautitz Armfeld svarade 

                                                 
79 SAH 1786, del 1, s. 11 (Gustav III 1786) 
80 Delblanc 1965, s. 225–235 
81 SAH 1786 del 1, s. 184–185 (citat s. 184–185 och s. 185) (Leopold 1786) 
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Leopolds tal med att prisa Gustav III som en älskad och upplyst monark som ”sökt gifva sitt folk 

ett nationelt lynne, dess språk sjelfständighet, dess tänkesätt styrka och frihet, dess förstånd 

vidsträckta kunskaper, dess konstnärer ryktbarhet och erkänd fullkomlighet.”82 Även Clewberg 

gav uttryck för samma slags tankegångar. Det svenska folket hade förr utmärkt sig mer för styrka 

än ömhet, men under senare tid hade det blivit mottagligt för medborgerlighetens och 

mänsklighetens dygder, påstod han. Stora olyckshändelser hade drabbat landet, städer hade 

brunnit och hungern härjat, men allmänheten tävlade om att ge gåvor och hjälpa till. Clewberg 

kallar detta för en ”ändring i en hel nations sinneslag”, och mycket var greve Scheffers förtjänst: 

”Stor är utan tvifvel den, som i ett land skingrar okunnigheten och upprycker fördomarne; men 

ännu större den, som tvingar vanor och böjelser, och skänker åt ett folks hjertan nya dygder.”83 

Begreppet medborgerlighet användes när Akademien skulle beskriva ett föredömligt beteende. 

Oppositionella grupper i samhället beskrev sig vid den här tiden som medborgare för att göra 

anspråk på vissa liberala rättigheter, och Gustav III svarade genom att själv använda begreppet 

medborgare. Även de statslojala nationsprojekten använde sig av begreppet, men de konstruerade 

en god medborgare som en person som var lojal mot kung och fädernesland.84 Medborgerlighet i 

den mening Clewberg använder det handlade dock inte bara om att vara lojal. Det handlade om 

att vara osjälvisk och verka för det samhällets bästa. Detta stämmer också överens med hur 

SAOB beskriver hur ordet kunde användas vid den här tiden, som god samhällsanda och social 

ansvarskänsla.85 

Här kan man utskilja ännu ett problem som Svenska Akademien skulle arbeta med, nämligen 

att folket behövde förändras och förbättras, de behövde danas. Enligt Svenska Akademiens 

ordbok (SAOB) användes ordet dana om att skapa, utbilda och utveckla vid den här tiden.86 En 

ny sorts befolkning skulle alltså skapas. Det fanns alltså bland ledamöterna i Akademien en 

föreställning om ett Sverige som hade börjat gå från ett krigiskt till ett upplyst land i seder och 

tänkesätt, styrt in på den vägen av kungen. Detta sattes också in i en nationell kontext genom att 

tala om denna i omskapelse termer av ”ett nationellt lynne”. Ett medel för att uppnå detta var 

vitterhet.  

Ett annat medel, som Svenska Akademien också skulle arbeta med, var det svenska språket. 

En föreställning som hängde ihop med förändring av sederna var föreställningen om att den 

svenska kulturen och språket var nytt, vilt och ännu inte uppodlat. Exempelvis sa Axel von 

Fersen den äldre i sitt inträdestal att: 

                                                 
82 SAH 1786 del 1, s. 187 (Armfeld 1786) 
83 SAH 1786 del 1, s. 210 (Clewberg 1786) 
84 Alm 2002, s. 116–119, Berg 2011, s. 70–71, s. 80 
85 SAOB (sökord medborgerlighet) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtad 25/8 2015) 
86 SAOB (sökord dana) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtad 25/8 2015) 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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…då språket genom odling vinner en lika höjd i både manlighet och behag, som det mest uppbrukade 
språk, skulle Svenske män, äfven af språket, kunna anse sig berättigade, att gifva sitt fädernesland det 

företräde, hvartill mångfaldiga andra skäl dem föranlåta.
87

 

 
von Fersen talade här om framtiden, svenskarna skulle komma att ge fäderneslandet företräde när 

det svenska språket, och därigenom kulturen, hade uppodlats. Clewberg frågade retoriskt i sitt 

hyllningstal till greve Scheffer vem som hade mer kärlek för sitt modersmål och var mer nitisk för 

att befria språket från främmande inblandningar än Scheffer, vem skrev och talade mer rent – 

”Dock med den billiga frihet, som svenska språkets brist, lika med alla nyare, i sin ungdom 

kräfde”.88 Att betrakta svenskan som ung och ny kunde visserligen vara helt logiskt med tanke på 

att man fram till inte alls lång tid innan detta hade använt franska vid hovet, ett språk som 

uppfattades som mer kultiverat.89 

Talet om att odla det svenska språket och den svenska kulturen, och därmed den svenska 

nationella karaktären, visar på att det fanns en uppfattning om att man kunde förändra densamma. 

Språkforskaren och översättaren Johan Murberg blev invald i Svenska Akademien 1787, och hans 

inträdestal handlade om det svenska språket. Han ansåg att utländska språk hade givits företräde 

framför svenskan, vilket ledde till kallsinnighet för nationen, och den misslynta och nedslagna 

menigheten var nära att förlora ”det nationliga högmod, utan hvilket ett folk aldrig kan vara 

högaktningsvärt.”90 Men det svenska språket hade egenskaper som gjorde att det kunde komma 

att bli lika bra som ”de mest hyfsade folkslags tungomål”.91 Hyfsad med avseende på folk eller 

nation vid den här tiden ska enligt SAOB utläsas som kultiverad, civiliserad, uppfostrad.92
 

Murberg hyllade dock den svenska skaldekonsten, som på kort tid hade uppnått en höjd som 

närmade sig fullkomlighet - naturligtvis skyddat och påhejat från tronen. Detta visade till vilken 

höjd och ädelhet svenskan kunde bringas då den blev mer odlad och regelbunden. Därför var 

språket tvunget att också ha domare och självtagen frihet måste inskränkas. Murberg skrev att alla 

tänkande som visste hur ett städat och odlat språk verkade på ”ett helt folks upplysning, tänkesätt 

och seder” måste instämma i detta.93 Det som krävdes för ett språks förädlande var vissa lyckliga 

omständigheter, som vid denna tid sammanföll:  

Ett lyckligt regeringssätt, en orubbad borgerlig stillhet och beqvämlighet, ett skäligt mått af upplysning, en 

rotad kärlek för fäderneslandet och dess ära; men framför allt flera stora och lyckliga filosofiska och 

poetiska snillen, som mästare af språket, tvinga det att antaga en rymlighet, som svarar emot deras ljusa 

och vidgade tankekrets”.
94

 

                                                 
87 SAH 1786 del 1, s. 56 (von Fersen 1786) 
88 SAH 1786 del 1, s. 213 (Clewberg 1786) 
89 von Platen 1986 s. 3–5 
90 SAH 1786 del 2, s. 5 (Murberg 1787) 
91 SAH 1786 del 2, s. 5–6 (Murberg 1787) 
92 SAOB (sökord hyfsa) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtad 25/8 2015) 
93 SAH 1786 del 2, s. 20–21 (Murberg citat s. 21) (1787) 
94 SAH 1786 del 2, s. 22 (Murberg 1787) 
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Språket skulle alltså liksom sederna förädlas och odlas, och detta genom domare. SAOB beskriver 

hur ordet förädla vid den här tiden användes om att göra någonting fullkomligare, bättre, med ett 

högre inre värde, och även som att uppodla, kultivera och förfina, ofta i förhållande till moral. 

Begreppet odla användes i det här sammanhanget (när det inte rör sig om trädgårdskonst) som att 

upparbeta och vårda, men också om att utbilda, kultivera, uppfostra och utveckla när det 

handlade om människor.95 Odla och förädla hade alltså delvis samma innebörd (ordet kultur 

betyder ju också odling) och syftade i akademiledamöternas tal på att uppfostra, förbättra och 

kultivera folket genom vitterhet. Även de återkommande orden hyfsa och dana hade liknande 

innebörd av att uppfostra, skapa och kultivera ett folk. I språkets fall handlade det om att vårda 

och utarbeta regler. Detta skulle i sin tur leda till förändringar i folkets seder och tänkesätt.  

Även Segerstedt har skrivit om hur Akademiens ledamöter betonade diktens sociala funktion. 

De ansåg att litteraturen skulle påverka medborgarna.96 Språk och vitterhet skulle vara nyttiga i 

samhället, och språket kunde utlösa handlingar och därmed bygga upp en gemensam verklighets- 

och värdebild.97 Vitterhetens uppgift att stödja och stärka den borgerliga moralen.98 

Äreminnet som genre var dessutom till sin natur skriven för att påverka. von Platen skriver att 

Gustav III såg äreminnet som den stora akademiska genren, och den tecknades som en 

moralpredikan. Han skriver vidare att Gustav III inte var ensam i sin uppfattning om den 

historiska idealbildens betydelse. Historiens uppgift var att vara en läromästare, och biograferna 

var snarare medel än mål.99 Delblanc skriver att den franska elogen var en bärare av 

upplysningsidéer och att den ofta användes som ett instrument för kritik av samtida 

samhällsförhållanden. När den hade fått en svensk motsvarighet i äreminnen under frihetstiden 

var den modererad och dämpad, och ”[i] Gustav III:s utformning har genren blivit ideologiskt 

harmlös, nationalistisk, rojalistisk, enrollerad i den gustavianska propagandan.”100  

Delblanc skriver i sin analys av Svenska Akademiens syfte att arbetet med svenska språkets 

renhet, styrka och höghet, som Gustav III angav som Akademiens viktigaste göromål, egentligen 

stämde illa med kungens egna intentioner för Akademien. Det viktigaste i språkvården var att 

svenska språket skulle skänka fosterlandet ära utomlands och bli ett europeiskt kulturspråk. Den 

allra viktigaste uppgiften för Akademien var att hylla stora män inför eftervärlden, och språket 

hade sitt värde som medel för den primära uppgiften. Akademien, som eftervärldens språkrör, 

                                                 
95 SAOB (sökord förädla och odla) http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtat 25/8 215) 
96 Segerstedt 1986, s. 55 
97 Segerstedt 1986, s. 35 
98 Segerstedt 1986, s. 143 
99 von Platen 1986 s. 33–34 
100 Delblanc 1965, s. 206 
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skulle ge upprättelse åt de som missbedömts under sin levnad och ge moraliska exempel till 

medborgarnas efterföljd. Ledamöterna själva skulle också inspireras av de stora männen i 

historien och deras levnad och handlande.101 Jag delar Delblancs uppfattning om att den svenska 

äran utomlands och de moraliska exemplen, framförallt riktade till ämbetsmännen, var en av 

Svenska Akademiens viktigaste uppgifter. Men Akademien ansåg också att språket och kulturen i 

sig var nyttiga för landet och att de skulle förändra och förbättra folkets seder och tänkesätt. 

Delblancs slutsats är att Gustav III främst använde sig av Svenska Akademien och andra 

former av kulturellt mecenatskap och stöd till kulturpersoner som ett slags utbyte, trots att han 

uppfostrats till att använda ära för samhällsnytta. Evig ära skulle genom dikterna tillkomma 

Gustav III och kulturell blomstring skulle genom kunglig protektion tillkomma Sverige.102 Den 

dolda uppmaningen till Svenska Akademien, detta ämbetsverk för distribution av eftervärldens 

ära och kulten av stora män, var enligt Delblanc att besjunga och föreviga Gustav III:s egen 

ära.103  

Min slutsats är inte helt densamma. Den ligger nära Segerstedts tolkning, kanske för att 

Delblanc enbart har utgått från Gustav III medan Segerstedt som jag också har tagit hänsyn till 

ledamöternas uttalanden. Liksom Segerstedt ser jag målgruppen som framförallt ämbetsmän eller 

andra män kopplade till staten. Men jag tokar det inte bara som att de skulle få respekt för en 

vitterhet som kunde påverka den borgerliga moralen, utan att det också var ett led för att de 

själva skulle kunna förbättra och förändra befolkningen. Ämbetsmännen skulle ges goda 

förebilder för att kunna handla för statens väl. Ära användes här både som någonting som kunde 

sporra den enskilde ämbetsmannen, men även någonting som Sverige som nation skulle kunna 

uppnå som kulturnation och genom ett förbättrat språk, vilket skulle stärka medborgarnas 

känslor för nationen och göra dem lyckligare och stoltare.  

De två huvudproblemen som Svenska Akademien skulle lösa och som beskrevs vid Svenska 

Akademiens instiftelse var att Sverige skulle bli en kulturnation i klass med exempelvis Frankrike 

och att det svenska folket skulle förbättras vad gällde tänkesätt och seder, de skulle få ett 

nationligt lynne. Det ansågs alltså att befolkningen kunde och borde förändras. Den här 

förbättringen vad gäller tänkesätten kunde innebära att de skulle sätta Sverige främst genom att 

känna kärlek inför landet, det kunde också innebära att de skulle arbeta osjälviskt för samhällets 

bästa. Befolkningen skulle också genom den nationella äran som kom av språkets förbättring och 

nationens kulturella storhet känna stolthet för fäderneslandet. I båda fallen var vitterheten och 

språket medlen för att lösa problemen. Hur befolkningen uppfattades och hur den skulle 
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förändras med språk, vitterhet och nationalism kommer att behandlas närmare i kommande 

avsnitt i uppsatsen. Eftersom Svenska Akademien riktar sig till ämbetsmän och andra inom 

staten, de styrande, och problematiserar hur de styr befolkningen, kan den ses som det Dean 

beskrev som ett program, ett medvetet sätt att förändra styrandet. 

Under den andra undersökningsperioden, 1804–1812, uttalade sig en del ledamöter återigen 

om Svenska Akademiens syfte. Fortfarande fanns Svenska Akademiens ursprungliga idéer om att 

odla och förädla sin befolkning kvar, och under den här perioden var det ännu tydligare 

formulerat. Däremot talades det inte lika mycket om Sveriges rykte som en kulturell stormakt. 

Istället vände man sig inåt mot den egna befolkningen, även när man talade om ära. De nämnde 

heller ingenting om den fredliga tävlan som Gustav III hade talat om, utan höll sig till sedernas 

och tänkesättens förändring och förbättring. 

Akademiens ständige sekreterare Nils von Rosenstein hävdade att det främsta av allt vad 

nationen äger till säkerhet och försvar var dess känsla för självständighet, sin styrka och sin ära. 

Därför var de inrättningar, som Svenska Akademien, som tjänar till att underhålla och liva dessa 

känslor oerhört ädla och viktiga.104 Ärkebiskopen Jakob Ax. Lindblom talade också i sitt 

inträdestal om Svenska Akademiens syfte. Det var att vårda språket, vilket var viktigt för 

nationernas ära och samhällets fördelar, att väcka snillet genom belöningar, att öka sedernas 

förädling och upplysningens tillväxt. Detta genom en genom vitterheten mer utbredd 

tankeodling. Svenska Akademien var ett led i fäderneslandets upphöjelse, och fäderneslandet 

upphöjelse var enligt Lindblom Gustav III viktigare mål.105 

År 1811 valdes lektorn och kyrkoherden Johan Olof Wallin in i Svenska Akademien. Även 

Wallin började sitt inträdestal med att teckna en likadan bild över Svenska Akademiens syfte. Han 

sade att om nu Svenska Akademien bara hade varit en minnesvård över Gustav III så hade det 

varit gott nog, men denna kung hade haft en vidare åsyftning med denna skapelse. Hans mål var 

alltid fäderneslandets väl, och han betraktade ett folks sinnesodling som orsak och dess lycka som 

verkan. Känslorna för det sköna och upplyftande i vitterheten var oskiljbara från 

människonaturens utveckling, men de slumrade utan väckelse och svävade utan gränser. De blev 

de värdigaste föremålen för Gustav III:s omsorger, eftersom han ansåg att de var de ädlaste 

medlen för att ge nationen upphöjning och värde: ”Hans ljusa själ uppgick i tanken att lifva och 

leda dessa känslor”.106  

Gustav III hade enligt Wallin ett ett folk som av naturen var utrustat med stor nationlig anda, 

men genom läge, klimat och arbetsbördor sent eller aldrig skulle komma till ett nationligt 

                                                 
104 SAH 1796, del 5, s. 43–44 (von Rosenstein 1808) 
105 SAH 1796, del 5, s. 164 (Lindblom 1809) 
106 SAH 1796, del 6, s. 4 (citat s. 4) (Wallin 1811) 
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omdöme. Gustav III insåg att en inrättning med nationens egna namn skulle uppmärksamma 

nationen på smakens och sinnesodlingens ädla yrken. Från sin samhällsnytta och sina 

medlemmars förtjänster skulle den hämta en högaktning och varaktighet som inte kungar 

ensamma kunde ge. Detta var avsikten med inrättningen, och Akademien hade uppfyllt 

avsikterna.107  

Under undersökningens senare period var ledamöterna alltså tydligare med syftet än vad 

Gustav III hade varit vid Akademiens instiftelse. De betonade också den nytta de hade gjort för 

fäderneslandet, och vad de skulle kunna uppnå. Lehnberg ansåg 1805 att Svenska Akademien 

hade påverkat Sverige. Akademiens skyldigheter var att odla språket för den allmänna 

känslodaningen och att rikta vitterheten för samhällets ära, trevnad och lugn. Lehnberg sa att 

detta redan till viss del hade skett, och att Svenska Akademien hade stora förhoppningar inför 

framtiden. Akademien skulle fortsätta sitt arbete med språket, vältalighet, skaldekonst och att leda 

stora snillen rätt. Genom detta arbete skulle vitterheten sprida religionen, lyfta de heliga känslorna 

för kung och fosterland, prisa dygdernas behag och upprymma hjärtat för samhällsplikter. När 

detta hade skett, hade Akademien uppfyllt sitt kall och den uppgift de hade, värdiga sin stiftare, 

sin beskyddare och fäderneslandet.108 Vitterheten var alltså ett medel för att få människor att 

handla och tänka på önskvärda sätt. De skulle vilja ägna sig åt samhällsnytta och ha varma känslor 

inför kungen och nationen. 

Sjöberg försökte sig också på en utvärdering av Akademiens arbete år 1807, när den gick in på 

sitt tredje årtionde. Han ansåg att den hade påverkat det svenska språket; språket hade blivit 

ädlare, rikare och böjligare för poesi och vältalighet. Vitterheten gav livlighet och behag åt allt 

som den kunde påverka: vetenskapen, konsten, det allmänna tänkesättet, sederna och 

sammanlevnaden. Råhet, barbari och okunnighet flydde för vitterhet, men ofta med envist 

motstånd.109  

Svenska Akademien ansågs alltså redan till viss del hade uppnått sitt syfte, men mycket fanns 

kvar att förändra. Segerstedt tolkar invigningstalens hyllningar till Gustav III vid den här tiden 

som en närmast ritualiserad hyllning till den kungens insatser för kulturlivet.110 Jag sätter dem 

snarare i samband med fenomen i tiden som Segerstedt beskriver. Svenska Akademien fick vid 

den här tiden nämligen hätska angrepp från den så kallade Nya skolan. De var unga akademiska 

romantiker från Uppsala och Lund som var inspirerade av tysk filosofi. De var en del av en 

internationell konservativ och nationalistisk våg och de ansåg att Sveriges olyckor hade sin grund 

                                                 
107 SAH 1796, del 6, s. 5–7 (Wallin 1811), se även SAH 1796, del 6, s. 31 (Franzén 1811) för samma tankar om 
Svenska Akademiens syfte 
108 SAH 1796, del 4, s. 47–50 (Lehnberg 1805) 
109 SAH 1796, del 5, s. 4–5 (Sjöberg 1807), se även SAH 1796, del 5, s. 185–188 (Lindblom 1809) 
110 Segerstedt 1986, s. 84–86 
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i ett estetiskt, moraliskt och religiöst förfall. Materialism och egoism hade förstört samhället, bara 

sträng pliktetik kunde rädda det. Nya skolan ansåg också att ämbetsmännen genom moraliskt 

förfall hade del i skulden för Sveriges olyckor. Deras mål var att försvaga Svenska Akademien, de 

ansåg att den upplysningsinriktade Akademien hade en för ytlig världsbild, och att den ville utrota 

allt som hörde till människans högre natur.111 Jag tolkar akademiledamöternas betoningar på sin 

uppgift och vad de faktiskt hade uppnått som ett sätt att försvara sitt nationella program och att 

visa att man var på god väg att lösa de problem som hade formulerats vid invigningen.  

Den upplysta nationella ämbetsmannen 

Att ämbetsmännen var oerhört viktiga för Sverige betonades på flera håll, bland annat skrev 

teologen Magnus Lehnberg i ett tävlingsbidrag år 1788 att varje ny fullkomlighet hos en 

ämbetsman som skulle styra riket var en större lycka för fäderneslandet än en vunnen seger och 

nya områden.112 Svenska Akademiens främsta målgrupp var ämbetsmän, och det var även 

ämbetsmän som framförallt hyllades i äreminnen och dikter (om än väldigt högt uppsatta 

ämbetsmän). I skrifterna som handlade om döda ämbetsmän framgår vilka egenskaper de skulle 

ha. Materialet i det här avsnittet är äreminnen, dikter, tal och akademiska texter, alltså sådant som 

är författat både av ledamöter och av prisvinnare. Avsnittet handlar om hur den nationella 

ämbetsmannen konstruerades som en man som alltid satte fäderneslandet främst och outtröttligt 

arbetade för dess bästa. Han skulle vara en vältalig och upplyst ämbetsman och väl känna till den 

befolkning han styrde.  Han skulle dessutom själv styras av fäderneslandskärlek, liksom han skulle 

uppmuntra dem han styrde till fäderneslandskärlek och samhällsnytta.  

Carl Gustaf Nordin, som författade de flesta äreminnena, skrev om fältmarskalken, amiralen 

och friherren Clas Christerson Horn: 

Han kände, det fädernedlandet medför en evig förbindelse att glömma sig sjelf, och att anse sig såsom en 
ringa del af det hela, som skall befordras: att försakelse är luften, hvari all dygd lefver: att all sjelfkärhet, 
som häremot löper, är ett brott, ett bedrägeri emot samhället; och, i sanning, om menniskohjertat får 
sammandraga sig, för att endast innesluta vår egen varelse, hvad rum blifver der öfrigt för fäderneslandet, 
för Öfverhet och Medborgere? Det är således en oförsynt tvetalan, då den egenkäre, den egennyttige yrkar 
det allmännas rätt. För honom blifver fäderneslandet blott en inrättning, dit han vändt sin vinnings- eller 
ärelystnad; och hans hela medborgerlighet utflyter i en oädel tillämpning af statens förmåner in på sig sjelf: 
vådliga lemmar i ett samhälle; ty med deras sätt att tänka, blir det allmänna ett skuggspel, friheten en 
synvilla och patriotismen ett näringsfång. 113 
 

Alltså, att tjäna fäderneslandet var att glömma sig själv och att gå upp i en större gemenskap. Allt 

annat var ett brott mot samhället. Att utnyttja nationen för sin egen vinning var alltigenom fel, 

med det sättet att resonera försvann innehållet i begrepp som fädernesland, medborgerlighet, 

frihet, det allmänna och patriotism.  

                                                 
111 Segerstedt 1986, s. 89–90, s. 94, s. 103–104, s. 111–112, s. 133–134 
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Ett tema som återkom var också att de stora männen satte fäderneslandet främst och verkade 

för det allmänna i alla situationer. Carl Gustaf Nordin skrev också att ett upplyst nit för 

fäderneslandet och försakelse av egen bekvämlighet och egna förmåner utmärkte en god 

medborgare. Ett tydligt och extremt exempel var den stormaktstida Nils Göransson Stjernsköld 

som hade så mycket känsla för fäderneslandet att han utkämpade hela danska kriget med kryckan 

under armen. Han var så osjälvisk och satte fäderneslandet först i alla lägen, att till och med när 

fienden hade tillfångatagit hans hustru och barn och ville att han skulle byta fästningen han höll 

mot dem svarade han ”att deras öde rör honom, men de äro dock hans egne, och fästningen hör 

Konungen till.” Nordin berömde honom: 

Med sådana tänkesätt, alltid färdiga till utöfning, skulle STJERNSKÖLD nödvändigt äga sina Konungars 
förtroende, och i detsamma nya tillfällen att utvidga sina förtjenster emot fäderneslandet. En man, som 
aldrig kände något tungt i sin pligt och aldrig någon fara i sin skyldighet.114 

 

Stjernsköld var långt ifrån ensam om att lyftas fram för att han alltid satte fäderneslandet först. I 

det första belönade äreminnet, det över Lennart Torstensson, skrev författaren Gustav III själv 

att Torstenson gjorde allt för att tjäna fäderneslandet, även sedan hans älskade konung Gustav II 

Adolf hade dött.115 Göran Ludvig Oxenstierna skrev att Magnus Stenbock var född med alla 

förmåner som tillkommer en gammal ätt, men där andra såg rättigheter såg Stenbock bara plikter, 

och han tog emot dessa gåvor bara som lån som skulle återbetalas till fäderneslandet i form av 

tjänster. Han beskrevs också på flera håll som oavbrutet och outtröttligt tjänande fäderneslandet, 

ofta utan annan uppmuntran än kärleken till det allmänna, och han tände ofta samma nit för det 

allmänna hos de andra i rikets styrelse som han själv var uppfylld av. När hans råd inte följdes 

beklagade han sig bara över att det allmännas bästa försummades, aldrig över minskningen av sin 

egen ära. Han ägde tålamod till allt när det gällde fäderneslandets bästa och när han förde sin 

armé understöddes han inte bara av sin skicklighet, utan även av kärlek.116  

Även under den andra perioden av undersökningen lyftes det fram att männen som förärades 

med hyllningar alltid satte fäderneslandet främst och alltid arbetade för att gagna det, även i 

motgång.117 Det kan också bero på att Carl Gustaf Nordin fortfarande var den som författade de 

flesta äreminnena, även 20 år senare. Det var alltså en viktig egenskap hos en ämbetsman att hela 

tiden sätta nationen framför sin egen vinning och framför sin ätt, oavsett om man själv 

gynnandes av det eller inte. Ämbetsmännen hade skyldigheter och plikter gentemot nationen, 

                                                 
114 SAH 1786 del 3, s. 85–87 (båda citaten s. 86) (Nordin 1789) 
115 SAH 1786 del 1, s. 266 (Gustav III 1786) 
116 SAH 1786, del 3, s. 185, s. 200–201, s. 235–249, 416–426 (Oxenstierna 1790) För fler exempel på stora män som 
alltid sätter fäderneslandet främst, se ex. SAH 1786 del 1, s. 312 (Nordin 1786), SAH 1786, del 4, s. 32, s. 49–50, s. 
137 (Burman 1791), SAH 1787, del 2, s. 233 (Nordin 1787), SAH 1786, del 3, s. 453–455 (Nordin 1789), SAH 1786, 
del 4, s. 165–166, s. 188 (Silverstolpe 1791), SAH 1786, del 4, s. 272–273, s. 286 (Nordin 1792) 
117 Se t.ex. SAH 1796, del 4, s. 11–29 (Nordin 1804), SAH 1796, del 5, s. 255 (Nordin 1809), SAH 1796, del 4, s. 102 
(Nordin 1805), SAH 1796, del 4, s. 148–149 (Nordin 1806), SAH 1796, del 5, s. 115–120 (Hagberg 1808) 
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även om de var födda i en fin släkt. Fäderneslandskärlek skulle styra ämbetsmannens handlingar 

och tankar. 

Delblanc skriver att det var en gammal tanke hos Gustav III att samhällets stormän också 

borde vara litterärt engagerade, och han uppskattade tanken på att i sin tjänst ha en stor diplomat 

som tillika var en stor poet.118 I handlingarna beskrivs också att en ämbetsman också skulle vara 

vältalig, vilket bland andra Mattias von Hermansson och Axel Oxenstierna berömdes för.119 Den 

som framförallt blev hyllad för sin vältalighet och dess nyttiga följder var dock Magnus Stenbock. 

Bland annat beskrevs hur han närmade han sig en grupp fattiga soldater med en faders ömhet 

istället för med en befälhavares myndighet, och han undervisade dem om deras skyldigheter och 

vad Sverige förväntade sig av deras mod. Han var beredd att dela deras öden, och han förädlade 

soldatens plikter i deras hjärtan genom att han förenade dem med medborgarens. De unga 

soldaterna som nyss hade fruktat faror trodde sig nu inte kunna övervinnas när de stred för 

fäderneslandet och ledsagades av greve Stenbock.120 Stenbock fick alltså soldaterna att kriga bättre 

och villigare för Sverige genom att få dem att känna sig som medborgare. Här visades hur en 

styrande kunde använda känslan av medborgarskap för att framkalla vissa önskvärda tänkesätt 

hos befolkningen.  

En liknande händelse men med större omfattning utspelade sig senare, då Stenbock bad 

Stockholms borgerskap om hjälp. Riket hölls bara uppe av hoppet, och Stenbock vädjade till dem 

som ett högtänkt folk, som var känsliga för ära och vana att uppeldas. Han pratade inför dem om 

att eftervärldens beröm väger mer än den nuvarande mödan och hur kommande släkter skulle 

välsigna sina förfäder. Stenbock vädjade också till deras kärlek för den frånvarande kungen Karl 

XII, som hade uppoffrat sig för dem så många gånger. Talet hade önskad effekt, Stockholms 

borgerskap blev rörda och de 

[…] glömde krigets besvär, att endast ge rum åt den känsla för fäderneslandet, som olyckan ett ögonblick 
kunnat matta, men ej utsläcka, och hvars medfödda välde vaknade med all sin kraft i deras hjertan, vid 
rösten af en segrare, som talade för det fosterland han sjelf försvarat.121 
 

Stenbocks vältalighet ledde till att borgerskapet tillsammans med adel och ståndspersoner, som 

också hade lyssnat, arbetade flitigt med att samla ihop mat, pengar och båtar. Ett nytt liv 

uppväcktes i alla sinnen och en eldig tävlan för att hjälpa riket intog den overksamma 

modfälldhetens plats. Fäderneslandet fann sitt försvar i sina barns mod. Liksom han hade skyddat 

fäderneslandets gränser emot fiende skyddade nu Stenbock fäderneslandet mot dess egna 

                                                 
118 Delblanc 1965, s. 218 
119 SAH 1786, del 3, s. 111–112 (Lehnberg 1790), SAH 1786, del 4, s. 33 (Burman 1791), SAH 1796, del 4, s. 111 
(Nordin 1805) 
120 SAH 1786, del 3, s. 233 (Oxenstierna 1790) 
121 SAH 1786, del 3, s. 258–259 (citat s. 259) (Oxenstierna 1790) 
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invånares förtvivlan.122 Skriften om Stenbock var en jämförelse med den franske hertigen av 

Villars, och Oxenstierna betonade att då hertigen nyttjade fransmännens mod, skapade Stenbock de 

svenskas mod. Hertigen kunde uppväcka medborgerliga känslor hos gamla stridsmän, men 

Stenbock kunde förvandla svaga medborgare till kämpar.123 

Här kan man se hur vältaligheten kunde väcka nationalism som i sin tur skulle skapa vissa 

önskvärda beteenden. Känslorna för fäderneslandet beskrevs som slumrande, de behövde bara 

väckas. Genom dessa väckta känslor skapade Stenbock mod hos svenskarna och gjorde dem till 

nyttiga kämpar för Sverige. Folkets ära och eftervärldens dom, och även tävlingen i sig, användes 

som sporrande medel för detta. Genom sin vältalighet kunde Stenbok styra befolkningen till 

önskvärda handlingar för fäderneslandets bästa. Delblancs beskrivning av en ämbetsman som 

även var vältalig handlade i min tolkning inte bara om Gustav III:s egen förtjusning i en sådan 

person, utan även om hur vitterheten konkret kunde användas som medel för att få människor 

att handla och tänka på ett önskat sätt. 

Förutom att alltid sätta fäderneslandet främst och vara vältalig beskrevs en ideal ämbetsman i 

Svenska Akademiens handlingar som att han skulle vara kunnig, intresserad av vetenskap och 

arbeta outtröttligt. Bland annat Erik Dahlberg beskrevs med alla dessa egenskaper, och Carl 

Gustaf Nordin förklarade hans ork och flitiga arbete med att ”riktes anseende, som han härmed 

sökte, eldade hans naturliga liflighet, och mödan likasom försvann, bortblandad i kärlek till 

fäderneslandet”.124 Även dessa egenskaper, flit, nit, intresse för vetenskaper återkommer och 

beskrivs på liknande sätt perioden 1804–1812 .125 Nordin skrev om Polhem att arbetsamheten 

och nitet inte hade varit lika berömvärda om de inte samtidigt vore kopplade till 

fäderneslandskärleken: 

Alla POLHEMS stora egenskaper hade dock förtjent ett mindre afseende, om de icke varit förenade med 
den varmaste kärlek för fäderneslandet. [---] Ifrån sin första återkomst till Sverige ådagalade han derföre 
ett ifrigt bemödande att använda sitt ljus och sina kunskaper till nya genvägar, som förde till det allmännas 
och enskiltas förkofran; hvilket han sedan, under hela sin lifstid, så flitigt fullföljde, att, vid hans bortgång, 
alla delar af hushållningen hade rönt han hulda och förbättrade omvårdnad. Jordbrukaren, Bergsmannen, 
Konstnären, Fabrikören, Handtverkaren, Sjömannen: alla stodo hos honom i en oinskränkt förbindelse.126 

 

                                                 
122 SAH 1786, del 3, s. 259–260 (Oxenstierna 1790) 
123 SAH 1786, del 3, s. 417 (Oxenstierna 1790) 
124 SAH 1786 del 1, s. 304–306, s. 315–317 (Nordin 1786). För fler stora män intresserade av vetenskap se t.ex. SAH 
1786, del 3, s. 428 (Oxenstierna 1790), SAH 1786, del 3, s. 459 (Nordin 1790). För stora män som arbetar outtröttligt 
se ex SAH 1786, del 4, s. 20, 48–49, 66–69 (Burman 1791), SAH 1786, del 3, s. 72 (Nordin 1789) 
125 Se t.ex. SAH 1796, del 5, s. 147–148 (Nordin 1808), SAH 1796, del 5, s. 122–123 (Hagberg 1808), SAH 1796, del 
5, s. 122–123 (Hagberg 1808), SAH 1796, del 5, s. 383 (Nordin 1810), SAH 1796, del 5, s. 231 (Nordin 1809), SAH 
1796, del 6, s. 177 (Nordin 1811), SAH 1796, del 4, s. 123–146 (Nordin 1806) 
126 SAH 1796, del 4, s. 145 (Nordin 1806) 



36 
 

Polhems kärlek för fäderneslandet ledde alltid till ivrigt bemödande för det allmänna och 

enskildas väl, och till att han arbetade med att förbättra alla delar av samhället. Även här kan man 

se hur fäderneslandskärlek är ett medel för att uppnå samhällsnyttiga mål.  

Svenska Akademien riktade sig alltså framförallt till ämbetsmän eller andra som på olika vis 

var kopplade till staten, och de uppmanades att sätta fäderneslandet främst, arbeta outtröttligt 

och oegennyttigt även i motvind och att verka för vältalighet och vitterhet. De skulle också 

inspirera och styra andra att agera likadant. Man kan se detta som ett sätt att styra 

ämbetsmännens beteenden och skapa en ny slags ämbetsman som sätter nationen före sin egen 

ätt eller ståndstillhörighet och alltid verkar för vad som är bäst för staten, och det allmänna och 

det enskilda. Man kan också sätta in detta i en typ av styrningsrationalitet, eftersom styrning också 

handlar om att styra sig själv. Dean påpekar också att även de styrande behöver styras. 

På olika ställen i handlingarna behandlades också förutom vilka egenskaper en god ämbetsman 

skulle ha, hur en upplyst ämbetsman skulle styra. Han skulle känna till sitt folk och kunna styra 

alla delar i samhället mot vad som var bäst för individen och det allmänna. År 1789 blev greve 

Nils Philip Gyldenstolpe invald i Akademien som efterträdare till greve Anders Johan von 

Höpken. I sitt tal över företrädaren uppehöll han sig länge vid von Höpkens roll som statsman, 

vid statskonst och ämbetsmannaskap var. Gyldenstolpe skrev: 

Men se den upplysta Statsmannen hvars hela själ är öga, väpnadt med vettenskapernas synglas, för att 
kunna följa sakerna i deras aflägsne rymder: se honom afmäta alla delar af samhälls-styrelsen, och gifva 
dem ett noga bestämdt förhållande till hvarandra. Det är han som säger: Denna väg skall lagen gå, för att 
aldrig förvilla medborgaren: denna väg rättvisan, för att alltid trygga den laglydige: hit skall jordbruket 
föras, för att uppbringa slögderna: hit slöjderna för att uppdrifva handeln: hit handeln, för att stadga 
penninge-verket: hit penninge-verket, för att blifva Statens styrka; i dessa stånd, i dessa näringar skall 
tarfligheten strängt bevaras: i dessa må öfverflödet njuta en viss frihet; så skall den allvarsamma lärdomen, 
så den lätta vitterheten drifvas, för att bilda dygdiga tänkesätt: så skola tänkesätten ledas, för att komma till 
patriotism: så patriotism upplysas, för att arbeta på allmän välfärd: så allmän välfärd handhafvas, för att 
sprida enskilt sällhet öfver alltsammans.127 

 

Den upplyste statsmannen skulle genom vetenskapen betrakta hela samhället och leda alla dess 

delar till rätt mål. Intressant nog betraktade Gyldenstolpe patriotism som ett uttryck för att de 

styrande hade lett tänkesätten rätt, och patriotismen kunde dessutom upplysas så att den ledde till 

allmän välfärd som i sin tur, rätt förd, kunde ge enskild sällhet, alltså lycka till varje enskild 

individ. Både samhället och den enskilda kunde med detta sätt att tänka tjäna på att de styrande 

ledde tänkesätten till en upplyst patriotism. Gyldenstolpe fortsatte med att visserligen berodde det 

på folket, lagen och landet om den styrande skulle lyckas, men det fanns inte något land som inte 

tillät honom att försöka.128  
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En statsman skulle också befordra den allmänna uppfostran, skrev Gyldenstolpe. Eftersom 

man inte kunde se effekterna av den förrän långt senare blev den ofta bortprioriterad, men ämnet 

var värdigt en statsman eftersom den allmänna uppfostran enväldigt bestämde ett folks seder, 

vilka lika enväldigt kunde antingen stadga eller upplösa samhällets grundlagar.129 Den allmänna 

uppfostran i denna bemärkelse, att styra ett folks seder, kan sättas i samband med de ord Svenska 

Akademien använde för att beskriva sitt syfte, som att dana, odla, förädla och hyfsa i betydelsen 

att kultivera, uppfostra och skapa befolkningen.  

Även Fale Burman, historiker i Uppsala, hade liknande tankar om styrande. Han ansåg att 

människosläktet inte kunde förädlas helt om de inte levde i borgerliga samfund, vilket var vad 

moderna samhällen kallades. Alla dessa samfund gick ut på att leda utövningen av de enskildas 

krafter till samma ändamål, och därtill krävdes regering eller styrelse. I de tidevarv och länder där 

människor hade få och lätt uppfyllda behov behövdes ingen utmärkt skicklighet för att styra, men 

när ett folk hade fått vällevnad genom uppfinningar, fler begär, nya begrepp, mer egendomar och 

bättre kännedom om andra stater, då krävdes det skicklighet, statsklokhet, av de personer vars plikt 

det hade varit att öka samhällenas välstånd inom sig själva och säkerhet gentemot andra stater, 

alltså statsmännen. Burman betonade hur viktigt det var för en upplyst ämbetsman att känna till sitt 

fädernesland och naturen hos det folk han skulle styra. Burman såg också konst och vetenskap 

som medel för att ett folk skulle stiga från okunskap till upplysning. Ämbetsmannen skulle också 

se ett rikes tillstånd och vad som skulle ändras eller förbättras, och de medel som säkrast skulle 

leda dit.130  

Lehnberg sade i samma anda att Mattias von Hermansson var mycket väl bekant med ”den 

fosterbygd han tjente”, ingenting i lagarna, de minsta göromålen eller folklynnet var ”undangömt 

för hans omständliga och granskande kunskap”.131 Lehnberg sa också att befolkningens 

tillgivenhet och förtroende och det allmännas kärlek var nödvändliga medel för att 

ämbetsmannen skulle kunna utföra sitt yrke, och dessa kunde man inte vinna med tungt och 

strävt lynne. De svagare sökte inte de mäktigas beskydd för att de fruktade dem, och det hemligt 

frätande missnöjet födde aldrig mod att arbeta för fosterlandet. När glädje och verksamhet 

förenades skapades en stor ämbetsman.132  

Ämbetsmannen skulle alltså styra befolkningen med kärlek och inte med skrämsel, bara så 

skulle de arbeta bäst för nationen. Han skulle intressera sig för allmän uppfostran så att 

befolkningen fick bättre seder, och för att leda alla enskilda individen mot vad som var bäst för 

                                                 
129 SAH 1786, del 3, s. 27 (Gyldenstolpe 1789) 
130 SAH 1786, del 4, s. 11–12 (Burman 1791) 
131 SAH 1786 del 3, s. 123 (Lehnberg 1790) 
132 SAH 1786 del 3, s. 125 (Lehnberg 1790) 



38 
 

allmänheten. Han skulle känna till sin nation och han skulle verka för upplysning genom konst 

och vetenskap.  

Även andra än ämbetsmän kunde påverka hur folket styrdes till mer nationella seder och 

tänkesätt. I ett äreminne över Georg Stjernhjelm skrev Nordin att styrka och lagar var dåliga 

försvarare av medborgerlig förtjänst om hyfsning och dygd saknades i tänkesätten. När man 

förstod det började man göra rättvisa åt filosofen, vitterheten och snillet. Därför kunde 

Stjernhjelm få en plats bland rikets stora män. Nordin skulle inte beskriva honom framföra 

krigshärar eller som en som i höga ämbeten avgör människors villkor och rättigheter, utan: 

Han är sysselsatt att bereda alla Medborgare till en ljufligare känsla af lifvet, af Samhället, af 
Medborgerligheten; och i det han skapar ett mildare lynne hos folket, framkallar han den sanna 
upplysningen, kärleken till Fäderneslandet och alla de verksamma dygder, dem Hjelten och Statsmannen 
sedan använda till det Allmännas uppkomst, till den enskiltas lycksalighet.133 

 

Nordin målade här upp en kedja. Snillet eller filosofen kunde bidra till medborgerligheten genom 

att vitterheten gav ett mildare lynne hos folket, vilket leder till nationalism och dygd, vilket i sin 

tur krigaren och statsmannen kan använda till det allmännas och individens bästa. Nordin 

fortsatte med att prisa en allmän upplysning. Ett allmänt nationellt mörker ledde till rå enkelhet 

hos ett folk och det gjorde att de inte kunde ta tillvara på naturresurser, regenten kan inte vara 

uppriktig mot dem och statens grannar växte sig starkare. Även för individerna var detta dåligt, då 

rättigheter och skyldigheter vacklade fanns till slut ingenting kvar av samhället än dess tyngder.134 

Nordin skrev att Stjernhjelm var rektor för ett läroverk, och ett sådant var ett alldeles utmärkt sätt 

att sprida upplysning och verka för sinnets beredande till medborgerlighet. Till ett läroverk kom 

ynglingar från olika bakgrunder med ett gemensamt behov av kunskap och seder. I jämlikheten 

fann de ett förenande band, och de kände att de utgjorde ett samfund, ”hvilken samfundskänsla, 

behaglig igenom sin renhet, är första utkastet af kärlek till Fäderneslandet.”135 I dessa samfund 

hölls de på plats av lagen och förebilderna. Ynglingarna vandes vid ordning, noggrannhet, flit, 

uppmärksamhet och att försaka nöjen och bekvämligheter för det rätta. Aktningen hos läraren 

och kamraterna berodde på om gjorde det kan skulle. Lärarens öga följde honom överallt, och 

han kunde inte undkomma övervakningen. Men starkast verkade kamraternas stränghet på 

medborgerliga tänkesätt eftersom de är noga med rättvisa sinsemellan och utarbetar en slags 

meritokrati: 

så visar alltsammans en granskad samhällsordning, vårdad af lagen, af styrelsen, af samfundets egen 
medverkan; och dessa grundsatser, lifligt inplantade i ett ungt sinne samt lyckligt utöfvade en längre tid, 

under sjelfva bildningsåren, kunna aldrig annat, än fullborda en god Medborgare.
136
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135 SAH 1786 del 4, s. 203–204 (citat s. 204) (Nordin 1791) 
136 SAH 1786 del 4, s. 204–206 (citat s. 206) (Nordin 1791) 



39 
 

Man kunde alltså dana människor till goda medborgare och motverka nationellt mörker genom 

att unga människor utvecklar rätt tänkesätt i skolan. Där kunde de lära sig rättvisa, flit och att ta 

sig fram på egna meriter. Uppfostran och skolgång kopplades här sammans med styrande och 

med utvecklingen av fäderneslandskärlek. Den här beskrivningen av läroverket beskriver det 

Foucault kallade för disciplin. Det hade ursprung på olika håll som militären, kloster och 

utbildning. Utövandet av makt gick här över och genom individen eller en samling individer. 

Utvidgningen av platser där disciplin utövades under 1600- och 1700-talet (skolor, sjukhus, 

arbetsplatser) skedde ungefär samtidigt som utvidgningen av administrativa och byråkratiska 

statsapparater. Foucault skrev att styrningsteorier  behöll och använde disciplinens tekniker, 

rationalitet och institutioner, men kodade om dem.137 Det kan man också se i här, disciplinerandet 

av unga människor skulle göra dem till bättre medborgare och i längden verka positivt för hela 

samhället. 

Även präster var viktiga. Redan vid invigningen hade flera ledamöter nämnt att Akademien 

hoppades på att förändra prästernas språk så att deras predikningar bättre nådde ut till folket.138 

När Lehnberg blev invald i Akademien hälsades han av Elis Schröderheim med glädje över att de 

nu hade en vältalig kyrkans man med i akademien. Inom fäderneslandet skulle nu inte länge 

främmande arbeten användas som mönster för andlig vältalighet, svenska lärare skulle själva sätta 

upp dem och Lehnbergs arbeten kunde vara till hjälp.139 

Under den andra undersökningsperioden (1804–1812) började det komma mer uttalat fokus 

på uppfostran från Akademiens håll. Det kunde man bland annat se i att Svenska Akademien 

utlyste en tävling om vilka fördelar inbillningsgåvan kunde ha vid moralisk uppfostran och att de 

prisade lärodikten Uppfostraren av Johan Olof Wallin. Erik Gustaf Geijer, som vann stora priset i 

tävlingen om inbillningskraftens påverkan på den moraliska uppfostran, skrev att 

inbillningskraften själv bildades genom poesin. Därför var poesin perfekt då barnets praktiska 

uppfostran skulle övergå till ynglingens teoretiska uppfostran.140 Rosenstein svarade att Geijers 

ämne var av största vikt, eftersom det rörde uppfostran, utan vilken man arbetar förgäves för 

statens bestånd och sällhet. Både Akademiens och Geijers eget syfte var enligt Rosenstein att 

upplysa och gagna.141 När Gustaf af Wetterstedt valdes in i Akademien hyllade han rektor 

Murberg i sitt inträdestal. Om Murbergs roll som rektor sade han: 

Om af alla tiders erfarenhet bevittnas, att Staters bestånd förnämligast hvilar på den moraliska bildningen 
hos deras inbyggare; om denna bildnings beredande, om utvecklingen af de frön en gynnsam natur dertill 
nedlagt i sinnena, utgör ett villkor för Statens så väl närvarande som framtida säkerhet, huru stor, huru 

                                                 
137 Dean 2010, s. 28–30 
138 SAH 1786, del 1, s. 141–154 (Vingård 1786), SAH 1786, del 1, s. 156–160 (Kellgren 1786) 
139 SAH 1786 del 3, s. 133–135 (citat s. 134) (Schröderheim 1789) 
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oinskränkt tacksamhet är man ej skyldig de män, som med outtröttligt nit uppoffra sig åt 
uppfostringsverket.142 

 

På flera håll i handlingarna talades det om vad bra styrande innebar, antagligen för att många av 

de personer som man hyllade och som satt i Akademien var ämbetsmän eller hade kopplingar till 

styrande. Bra styrning handlade om att känna till nationen man skulle styra, och leda alla dess 

delar till rätt mål. Styrning kopplades också ihop med uppfostran, och under den andra perioden 

av undersökningen började akademiledamöter också tala mer uttalat om uppfostran och dess 

samhällsnyttiga roll. Segerstedt skriver att många akademiledamöter ingick i en 

uppfostringskommitté som tillsattes 1812. Han kopplar en del av det nya intresset för utbildning 

och uppfostran hos akademiledamöterna till denna kommitté, vars huvuduppgift var den 

allmänna skolutbildningen. Segerstedt tror att tävlingsfrågan om uppfostran som Geijer vann var 

ett sätt för bland annat Rosenstein att sätta igång en uppfostringsdebatt.143 Min tolkning är 

däremot att intresset för uppfostran av befolkningen under den andra perioden också går att 

koppla till Svenska Akademiens roll som danare, odlare, förädlare och hyfsare av den svenska 

befolkningen. Denna uppgift kopplades här till styrande och till ämbetsmännens roll, men också 

till andra män som verkade inom staten, exempelvis inom skolväsendet.  

Ämbetsmännen och andra män inom staten skulle alltså verka för befolkningens förbättring 

och förändring genom god styrning, vitterhet och fäderneslandskärlek. Varför skulle då en 

ämbetsman eller någon annan få tillbaka för alla dessa goda egenskaper och för att arbeta 

outtröttligt för fäderneslandet? Om de arbetade oegennyttigt och osjälviskt skulle de i efterhand 

kunna belönas med ett odödligt namn. Dessutom manade deras exempel till efterföljd. Detta har 

redan berörts i beskrivningen av Svenska Akademiens syfte. Delblanc har beskrivit både tidens 

och Gustav III:s egen längtan efter ett odödligt namn och postum ära.144  

År 1792, på den första sammankomsten efter Gustav III:s död, gav Svenska Akademien pris 

till två texter på temat Skaldebrev till dem som söka ett odödligt namn. Den avlidne kungen hade redan 

tre år tidigare valt temat. Ämnet var honom kärt eftersom det instämde med hans egen höga 

böjelse, sade Gyllenborg som för tillfället var direktör, och eftersom inget tillräckligt bra försök 

kom in slutade det med att man fördubblade priset tredje gången tävlingen utlystes. Akademien 

delade därför både ut det fördubblade priset och det vanliga.145 Notarien Isak Reinhold Blom var 

vinnaren av det fördubblade priset, och Silverstolpe vann det vanliga stora priset. Silverstolpe 

                                                 
142 SAH 1796, del 6, s. 102 (af Wetterstedt 1811) 
143 Segerstedt 1986, s. 128–134 
144 Delblanc 1965, s. 167–186 
145 SAH 1786 del 4, s. 221–222 (Gyllenborg 1792) 
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påpekade i dikten att odödligheten är tvåfalt, en som belönar och en som fördömer. Han skrev 

också att odödligheten kan användas för att tända modet hos folket.146 

Förutom ett odödligt namn skulle de lovvärda egenskaper som lyftes fram i äreminnena och i 

hyllningarna av stora män mana till efterföljd. Gustav III:s egen skrift om Torstensson avslutades: 

O mitt fosterland! O Sverige! (tillåt denna sista önskan, innan jag slutar det tal jag till en stor mans ära 
hållit) måtte du länge njuta fredens lugn; men då fienderna rusta sig, då krigets fackla upptändes av 
tvedrägtens hand; måtte du finna i ditt sköte många hjeltar, som, då de likna TORSTENSON i mod, i 
försigtighet, i kunskap, likna honom även i kärlek för riket, i vördnad för sina skyldigheter, och i de 
saktmodiga dygder, utom hvilka en hjeltes ära fördunklas, och blir ofta en tung börda för dess 

fädernesland!
147

 

 
Silverstolpe skrev också ett äreminne om Birger Jarl som avslutades med att uppmana till att följa 

i Birgers spår och vara honom värdig genom att verka för fäderneslandet, äran och dygden. Då 

skulle man bli belönad i evigheten.148 Oxenstierna skrev att hågkomsten av Stenbocks levnad i 

tidernas lopp ofta skulle väcka efterföljare, både bland krigsmän, medborgare och bland den som 

lider för kung och fädernesland.149 Stenbock hade för övrigt själv inspirerats av stora män som 

Torstensson och Baner.150 Detta hänger ihop med en historiesyn som redan har berörts, där man 

såg historien som en läromästare som skulle visa på goda exempel.151 

Men inte bara befälhavaren Stenbock skulle belönas av eftervärlden. Oxenstierna omtalade 

också de anonyma soldaterna, ”I ädelmodige medborgare som stupat i segern, Fäderneslandets 

värdiga och förgätna barn? I, som med edert blod köpt dess säkerhet men glömmas af dess 

häfvder!” Oxenstierna lugnade dock läsaren med att även om soldaternas namn var okända skulle 

eftervärldens kärlek och förundran belöna deras uppoffringar, och varje gång tillkommande 

släkter åter skulle kriga för den jord de hade försvarat skulle fäderneslandet på nytt framkalla 

deras dygder till mönster för efterföljd och deras mod till ämne för tävlan.152 Delblanc pekar på 

en tendens till ”ärans demokratisering” under 1700-talet. Stora män glorifierades och lyftes fram 

som exempel varhelst de återfanns i den sociala rangskalan. Statyerna på börsen skulle uppmuntra 

till idoghet hos borgarna, och även bönderna förtjänade att äras med hedersbetygelser för att 

rädda jordbruket och för att landsbyggen inte skulle avfolkas.153 Men i Oxenstiernas äreminne kan 

man alltså se hur även helt anonyma vanliga soldater kunde vinna odödlighet och tjäna som 

inspiration och uppmuntra till liknande handlingar. Även om deras namn glömdes bort skulle 

deras uppoffringar aldrig glömmas bort.  

                                                 
146 SAH 1786 del 4, s. 244–250 (Silverstolpe 1792) 
147 SAH 1786 del 1, s. 281 (Gustav III 1786) 
148 SAH 1786 del 2, s. 201 (Silverstolpe 1787) 
149 SAH 1786, del 3, s. 318–320 (Oxenstierna 1790) 
150 SAH 1786, del 3, s. 413 (Oxenstierna 1790). För fler stora män som skulle inspirera till efterföljd se t.ex. SAH 
1786 del 4, s. 186, s. 191 (Silverstolpe 1791), SAH 1786 del 4, s. 215 (Nordin 1791) 
151 Delblanc 1965 s. 111, von Platen 1986 s. 33–34, Johansson 2012 s. 97 
152 SAH 1786, del 3, s. 232–233 (Oxenstierna 1790) 
153 Delblanc 112–115 
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Under undersökningens andra period talade den kunglige hovpredikanten Carl Petter Hagberg 

år 1808 på samma sätt om ära och odödlighet som under den första perioden. Eftervärlden skulle 

ge en sann och rättvis bild av dygden, och den som varit nyttig för fosterlandet skulle aldrig bli 

otacksamt behandlad av densamma.154 Två år senare skrev Geijer om odödlighet och 

samhällsmoral. Han skrev att det inte fanns någon annan dygd än samhällsdygden. Därför hade 

hjältemod och uppoffrande av egna fördelar för det allmännas väl, patriotism och kärlek för lagar, 

frihet och fosterland alltid prisats av människorna. De män som hade levt på det viset tillhörde 

inte bara sin egen tid, utan alla tider. De hade vunnit odödlighet. I dessa personer fanns också 

dygden, vars syfte var att förändra och inrätta världen efter förnuftet. Äran var ingenting annat än 

dygdens minne.155 Geijer kritiserade också de som bara ville se religionen som en enkel moral 

som sattes i det ekonomiskas tjänst, för även om dygden handlade på det världsliga behövde dess 

mål inte vara världsligt.156 Geijer tog alltså äran och odödligheten, som under upplysningstiden 

hade kunnat fungera som ett sekulariserat moralsystem, och satte in den i ett kristet moralsystem. 

Att arbeta för samhället var i Geijers ögon att arbeta för det gudomliga.  

I hyllningarna av de stora namnen i den svenska historien återkom alltså att de satte sitt 

fädernesland främst i alla lägen, framförallt före sin egen vinning. Att ha ämbetsmän och andra 

anställda inom staten som arbetade för nationens bästa och satte nationens väl framför sitt eget 

var ett mål som eftersträvades. De skulle också styra på ett upplyst och rationellt sätt. Detta gällde 

inte bara männen som arbetade direkt inom staten utan även rektorer och präster. Man kan i 

denna kontext se vitterhet och goda förebilder som det medel som skulle användas för att ingjuta 

fosterlandskärlek i ämbetsmännen och därmed få staten att fungera effektivare. Vitterhet och 

nationalism kan alltså ses som en politisk teknologi som staten medvetet använde sig av.   

Svenska Akademiens syn på befolkningen 

I den här andra delen av analysen kommer jag att undersöka vad Svenska Akademiens 

föreställningar om den svenska befolkningen var, och vilka nationella föreställningsvärldar som 

förespråkades av Svenska Akademien. Hur hade svenskarna varit i historien, hur skulle de vara i 

framtiden, hur skulle man förändra dem, och vilka ingick i nationen? Det här avsnittet bygger på 

material från äreminnen, dikter och tal.  

Till att börja med är det intressant att se hur begreppet fädernesland definieras. Carl Gustaf 

Nordin skrev en definition av fäderneslandet i ett äreminne över fältmarskalken och amiralen 

friherren Clas Christerson Horn: 

                                                 
154 SAH 1796, del 5, s. 68, s. 129 (Hagberg 1808) 
155 SAH 1796, del 5, s. 317–319 (Geijer 1810) 
156 SAH 1796, del 5, s. 329 (Geijer 1810) 
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Icke är det blott det land, der vi födas, uppfostras och lefva: icke blott ett ställe, der vi hämta näring, 
beqvämlighet och nöjen; utan fäderneslandet är tillika en sammanfattning af Öfverhet, föräldrar, 
välgörare, barn, syskon, vänner, anhöriga och alla till samdrägt förenade medborgare: en sammanfattning 
af dessas skyldigheter emot hvarandra: en gemensamhet af deras lif, deras frihet, deras säkerhet, deras 
välfärd: en helig förening af hvars och ens rättigheter, af hvars och ens bemödande till allmän sällhet, 
beredd för dem som lefva, och egnad åt efterkommande. Sådant var CLAS CHRISTERSONS begrepp 

om fäderneslandet.
 157 

 

Nordin skrev alltså att detta var Christersons idé om fädernesland, inte bara en plats, utan 

någonting mycket mer – det är alla man står i kontakt med som tillsammans förenas till 

medborgare, som har skyldigheter och rättigheter, och deras liv, säkerhet och lycka är förenade 

med varandra och med kommande generationer. Man kanske kan våga sig på gissningen att detta 

inte alls är 1500-talsmannen Christersons begrepp om fäderneslandet, utan snarare ett modernare 

nationsbegrepp som Nordin anser borde gälla för alla som vill gå i Christersons fotspår och verka 

för nationen.  

Svenska folket i forntiden och framtiden 

Under 1700-talet fanns en uppfattning om att historiska biografier skulle vara moraliskt danande, 

och att historien var en läromästare genom exempel.158 Det historiska exemplet som inspiration 

för att främja vissa beteenden har också diskuterats i uppsatsen, inte minst vad gäller ära, 

odödlighet och ämbetsmännens egenskaper. Men även en annan syn på historien började 

utvecklas. Patrik Hall skriver att i tiden mellan Olof von Dalin och Erik Gustav Geijer 

utvecklades idén om det svenska folkets själskrafter i historieskrivningen. Hall beskriver den 

förändrade bilden av Sverige och svenskarna som att Sverige förvandlas till vad han kallar ett 

moraliskt landskap, som sett med ett nationaliserat öga innehåller nationella maningar till 

medborgarna. Denna rumsliga anknytning till en nationell identitet var ny och annorlunda från en 

äldre nationalism. Nationen förvandlas till själ, känsla och drift hos alla nationsmedborgare, och 

inte bara hos en liten elit. Hall ser detta i samband med upplysningens intresse för naturen och 

upptäckten av dess resurser, och han skriver att man med samma synsätt upptäckte en 

nationsmedborgare med själsliga resurser ”och med en speciellt svensk ’själ’ som måste utvecklas 

och ansas för att nationen ska kunna bibehålla sig ’nationell’.”159 

I tidigare avsnitt har man kunnat se hur Svenska Akademien talade om ett svenskt lynne och 

en svensk karaktär som skulle förbättras och uppodlas. Men om den svenska kulturen, språket 

och nationella lynnet alltså skulle uppodlas, eller höll på att uppodlas, hur såg föreställningarna ut 

om hur den svenska befolkningen hade varit? Detta har redan visats på en del håll. Göterna, som 

alltså ansågs vara svenskarnas förfäder, beskrevs som råa och okultiverade men okonstlade.  

                                                 
157 SAH 1787, del 2, s. 233 (Nordin 1787) 
158 Delblanc 1965 s. 111, von Platen 1986 s. 33–34, Johansson 2012 s. 97 
159 Hall 2000, s. 91–93 (citat s. 93) 
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Rektor Murberg hade teorier om varför svenskan inte hade ändrat skepnad lika mycket som 

andra språk. Dessa teorier hängde ihop med hans syn på det svenska folket i historien. Han 

menade att Sverige hade ett mindre gynnsamt klimat än andra europiska länder, låg avsides, var 

mindre odlat och dessutom var känt för sina stridbara inbyggare. Därför hade Sverige inte blivit 

invaderat i krig, och språket hade sedan de äldsta tiderna varit fredat. Svenskan hade inte likt 

andra språk blandats och ändrat egenskaper och skepnad. Lynnet hade inte heller undgått någon 

våldsam förändring, så inte heller det hade alldeles omskapat språket. Svenskan hade dock 

förändrats lite, exempelvis av kristendomen efter ”hedniska ålderns mörker”:160  

men hvad skiften det ock genomgått, behåller det likväl sin första beskaffenhet, att vara starkt och 
manligt. En nations språk är en tafla, som föreställer hela dess lefnadsart och tänkesätt: ett sammanhang 
af alla dess begrepp, uttryckta med ljud eller ord.161 
 

Murberg såg alltså en tydlig koppling mellan ett folks nationalkaraktär och språket, där båda 

påverkade varandra. Han utvecklade också tankar om klimatets påverkan på nationalkaraktären 

och språket. Förfäderna hade levt i ett hårt klimat och naturen var sparsam, de sysslade med 

åkerbruk, boskapsskötsel och sjöresor. Enligt Murberg fanns det en naturlig koppling mellan 

klimatet och arbetsuppgifter. Detta påverkade uppfostran, livsstil och styrelseskick, ”alla de 

omständigheter, som dana ett helt folks sinnesslag”, vilket också bestämde nationalkaraktären 

och därmed språket som talades av folket. Svenskarnas tal hade blivit enkelt och naturligt, 

eftersom de inte hade samma inbillningskraft eller känselgåva som folkslag i andra klimat. Sedan 

dess hade mildare seder och tänkesätt mildrat språket, men det hade ändå behållit sin natur.162  

Att klimatet påverkade ett folks karaktär var en vanlig uppfattning under den här tiden. 

Montesquieu hade med inspiration från antika tänkare lanserat sin klimatlära, som gick ut på att 

folk i ett kallare och nordligare klimat var friare än de förslavade folken i söder. Klimatet 

samspelade med nationalkaraktären. Hall betonar att detta skiljde synen på nationen under 1700-

talet från den tidigare göticistiska synen. Istället för nationen som ett släktskapsförhållande sågs 

nationen som en ”individuell mentalitet, skapad av sin omgivande miljö”.163 Även Linné såg 

människan som skapad av klimatet hon levde i. Han talade likt Svenska Akademien om odling, 

men han hade ett rent biologiskt trädgårdsmästarperspektiv. Precis som att samma växt kunde bli 

olika beroende av odling och klimat, kunde samma människa bli olika genom odling och 

klimat.164 

Murberg skrev att många ansåg att svenska språket var fattigt, och han ansåg att det stämde till 

viss del, men att språket alltid vidgades i samma takt som begreppen och upplysningen vidgades, 

                                                 
160 SAH 1786 del 2, s. 6–7 (Murberg 1787) 
161 SAH 1786 del 2, s. 9 (Murberg 1787) 
162 SAH 1786 del 2, s. 9–11 (Murberg 1787) 
163 Hall 2000, s. 82 
164 Broberg 1975, s. 226–227 
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eftersom det uttryckte nationens kunskap. Murberg jämförde till och med svenskarna med 

nomader, grönlänningar och invånare i Eldslandet. Om ett sådant språk nåddes av upplysning 

framstod det som fattigt, fastän det hade varit tillräckligt, och i viss mån hade svenskan också 

varit så. Murberg påpekade också att inget språk var fulländat - till och med fransmännen klagade 

på ”sitt så länge odlade” språk.165 Vissa problem fanns också i svenskan. De inlånade 

vetenskapsorden kunde ställa till med problem då man skulle skriva vetenskap på svenska, och 

svenskan saknade också ord för att utreda de moraliska känslorna och egenskaperna då 

förfäderna inte hade utvecklat sådana tankar.166  

Hall beskriver också hur språket sågs också som en avspegling av den nationella mentaliteten 

och moralen. Han skriver att Olof von Dalin i sina historiska verk prisade svenskarnas förfäder 

för deras enkelhet och dygdiga, allvarsamma och manliga leverne. Han kallar detta för en 

autenticitetsdyrkan som än idag visar sig i synen på språket, att det skulle bli mer och mer 

förflackat.167 Men Murbergs syn på språket var inte autenticitetsdyrkande. Snarare fick han 

försvara och förklara dess fattigdom och mindre uppodlade karaktär. Det var inte så konstigt när 

han talade som invald i en akademi där språkets förbättring var en av huvuduppgifterna.  

I Lehnberg och Silverstolpes skrifter om Birger Jarl framkom också tydligt hur man ansåg att 

svenskarnas förfäder var, och även synen på medeltiden. Båda beskrev 1200-talet som ett mörkt, 

barbariskt tidevarv.168 Silverstolpe skrev att Sverige under de två föregående århundradena hade 

gått från hedendomens barbari till kristendomens barbari, alltså den katolska tron. Han fortsatte: 

”Folket hade blifvit iklädt ett främmande lynne, nya tänkesätt och seder. Allt var tillåtit, allenast 

det förebar en påfvisk nytta. Den urgamla Svenska ärligheten var ej mer densamma”.169 Hos 

Lehnberg förekom en dubbel bild av Sveriges historia och Sveriges folk: 

Der förekommer för våra tankar ett folk, af naturen högsint, brinnande för friheten och äran, krigiskt, 
benäget till oordningar inom sig sjelf, ehuru i öfrigt älskande hvilan; ägande alla dygder och alla fel, som 
med en sådan karakter äro förenade. Detta folk, ännu nedsänkt i barbariets mörker, utan vettenskaper, 
utan ordentliga lagar, utan stadga i regements-författningen170 
 

Det fanns en tidstypisk bild av den mörka medeltiden, som befann sig mellan två ljusare perioder: 

den götiska perioden, som visserligen var hård och grym men ändå ärofylld, och den nya, 

upplysta perioden. Detta kom bland annat till uttryck när Silverstolpe beskrev Birger Jarls död. 

Han skrev att Birger då hade flera segrar bakom sig och inga förluster. Rikets gränser var 

utvidgade och säkrade, landet var lugnt, lagen verksam och mänsklig, rättegången rättvis och skild 

från vidskeplighet, sederna mildrade, ”de andeliga tystade”, tronen försäkrad och folket var 

                                                 
165 SAH 1786 del 2, s. 14–16 (Murberg citat s. 16) (1787) 
166 SAH 1786 del 2, s. 16–17 (Murberg citat s. 17) (1787) 
167 Hall 2000, s. 85–86 
168 SAH 1786 del 2, s. 111–112 (Lehnberg 1787), s. 177 (Silverstolpe 1787) 
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lyckligt. Men framförallt: ”det urgamla Svea välde återbragt till sitt förra, och i flera sekler 

saknade, anseende”. Han hade bidragit till fäderneslandets seger.171 

Silverstolpe skrev i ett annat äreminne om Sten Sture. Folket, som var Sveriges urgamla 

lagstiftare, fick vid den här tiden inget inflytande. Silverstolpe skrev vidare att innan Gustav Vasas 

tid förtryckte den svenska adeln, unionskungarna och prästerna folket som alltmer förlorade sin 

dyrbaraste skatt, sin frihet. Religionen hade förvandlats från läran om människosläktets 

brödraskap till fanatism, och prästerskapet utgjorde som en egen stat i riket. Makten var otydlig, 

det var en stat där kung, prästerskap, råd och adel växelvis var allt och inget, och mellan skiljda 

stånd fanns inget samarbete för allmänt väl. Silverstolpe frågade sig om detta var ett samfund av 

medborgare, eller av vildar.172 Kung Kristian beskrevs av Silverstolpe som en tyrann, som ”den 

ovärdigaste Man Norden burit”. Han förtryckte dessutom inte bara svenskarna utan även 

danskarna.173 Silverstolpe utropade: 

Blinde CHRISTIERN! hvad lagrar kunna frälsa trälen? har han begrepp om heder? har han ett 
Fädernesland? har han en Kung? han har ju ej ett tryggt och glädjefullt hopp, om han segrar! Och en fri 
man, om han fins i din här, - han strider tappert som djurens Konung - men tror du att det är för att få en 
lager af din hand? eller månne du tror, att fasan för din grymhet skall ingjuta mod i dina stridsmäns hjerta? 
hvilken orsak till tapperhet! huru låg! huru skröplig! hvad väntar Du af en menighet, som behöfver 
förskräckelsen till driffjäder att vara orädd?174 

 

Bland de rediga svenska stridsmännen fanns däremot ingen som inte hade någonting att älska i 

fosterlandet, önska i segern eller i vinna i själva döden. De var livade av hoppet och fyllda av 

regentens ståndaktiga anda, men de mötte barbarer och trälar som hatade dem och friheten, 

eftersom de aldrig smakat frihetens frukt. Ett tyranniskt styre skapade dessutom odygdiga 

människor.175 Att skrämma sin befolkning för att få dem att uppvisa vissa beteenden var alltså 

förkastligt och dessutom kontraproduktivt.176 Även andra författare skrev om hur svenskarna 

alltid hade varit fria och aldrig förslavade.177 

Jonas Nordin skriver att det svenska folket i frihetstidens historieskrivning karaktäriserades i 

termer av urgamla och berömvärda egenskaper. De hade alltid varit oföränderliga i religiöst nit, 

kärlek för överhet och fädernesland, tapperhet, ärlighet, frihetsälskan och strävsamhet under 

svåra förhållanden. Däremot hotade avundsjuka, partisplittring, utländskt bländverk och klenmod 

det nationella virket. Det som kunde hjälpa mot detta var eviga dygder som luthersk moral, 

                                                 
171 SAH 1786 del 2, s. 200 (Silverstolpe 1787) 
172 SAH 1786 del 4, s. 149–152 (Silverstolpe 1791) 
173 SAH 1786 del 4, s. 157–158 (citat s. 157) (Silverstolpe 1791) 
174 SAH 1786 del 4, s. 174 (Silverstolpe 1791) 
175 SAH 1786 del 4, s. 175–182 (Silverstolpe 1791) 
176 Även om jag inte ska gå in på författarnas personliga förhållande till Gustav III kan det vara värt att nämna att 
beskrivningen av Kristian sågs som en kritik av Gustav III. Gustav III ville dock prisa skriften, även om Silverstolpe 
var tvungen att censurera vissa delar. Se Delblanc 1965, s. 215 
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frihetsälskan och enkelhet i seder och levnad.178 Men i Murbergs tal och i Lehnbergs och 

Silverstolpes skrifter framställs inte svenskarnas förfäder i en lika ljus dager som den Jonas 

Nordin och Hall beskriver. Förfäderna var visserligen enkla och okonstlade, vilket var positivt, 

men de var också barbariska och i behov av upplysning. Att en upplyst och nationell ämbetsman 

skulle tänka så om den svenska befolkningen passade också in i Svenska Akademiens nationella 

program för att förändra svenska folket. 

När regeringsrådet och riddaren Christoffer Bogislaus Zibet blev invald efter historikern 

Anders af Botin skrev han i sitt äreminne att Botin tråkigt nog slutade ett av sina historiska verk 

innan han hade kommit fram till Gustav Vasas tid. Han hade inte tröttnat på att följa 

fäderneslandets öden genom ”sekler af vildhet, mörker, slafveri, blodspillan, och förödelse”, hur 

kunde han då stanna innan ärofylldare tider nalkades? Gustav Vasa hade emottagit en blodig spira 

men lämnat en som glänste av makt och ära, och hans belöning var ”den heliga känsla, den ljufva 

darrning, hvarmed hans dyrkade namn ännu idag intager Svenska hjertan”. Zibet fortsatte med att 

han inte visste om det var värst att sluta sin historia när Sverige första gången blev en av Europas 

mäktigaste stater, eller att, som Botin hade gjort, sluta sina dagar då Sverige hade möjlighet att än 

en gång stiga upp dit - underförstått den egna samtiden.179  Silverstolpe skrev också att den som 

räddade fäderneslandet var Gustav Vasa, han skingrade fanatismens mörker, avslutade 

Kalmarunionen för evigt, uppreste lagen, återgav folket rättigheter, fick upplysningen och dygden 

att regera sederna och uppehöll den nyskapade staten med sitt snille.180 Blom beskrev historien 

förlopp på ett liknande sätt i sin avhandling om vitterhetens historia. Hedendomens barbari 

upphörde och vidskepelsens vidtog. Under Gustav Vasas tid blev det bättre, kungen bemödade 

sig för vetenskaperna och språket. Även under Gustav II Adolf och Kristina tog lärdom och 

sinnesodling fart.181  

Efter medeltidens mörker hade alltså olika kungligheter räddat folket och styrt dem till mer 

upplysning och sinnesodling men också till ära och anseende, alltså det som Svenska Akademien 

redan innan hade definierat som det som en befolkning behövde. Men kungligheterna före 

Gustav III hade inte nått ända fram med denna upplysning av folket.  

Frihetstiden var ett känsligt ämne för ledamöterna att beskriva. Segerstedt lyfter till och med 

fram att en av de viktigaste uppgifterna för Akademien var att få frihetstiden att framstå som 

negativ.182 Vissa ledamöter hade dock haft ledande positioner i samhället innan Gustav III:s 

statskupp, och en del försvar för tidens styre letade sig fram mellan raderna i talen och 

                                                 
178 Nordin 2000 s. 434 
179 SAH 1786, del 3, s. 160–161 (citat s. 161) (Zibet 1790)  
180 SAH 1786, del 4, s. 189 (Silverstolpe 1791) 
181 SAH 1796, del 4, s. 162–172 (Blom 1806), se även SAH 1796, del 5, s. 44 (von Rosenstein 1808) 
182 Segerstedt 1986, s. 5 
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äreminnena.183 Vad gäller synen på befolkningen och dess förädling och upplyftande lyftes Lovisa 

Ulrika fram som en förebild under frihetstiden, framförallt genom hennes instiftande av 

Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien och skapande av en vitter hovkultur. Wallin 

beskrev det till och med som att tiden ännu inte var inne för nationens stora omskapelse under 

frihetstiden, för dess villkor fanns inte än. Men Lovisa Ulrika skapade en stat i staten av det bästa 

av på vetenskap och vitterhet i Sverige, medan partistridigheterna rasade utanför.184 

Sveriges historia sågs alltså som två ljusare perioder, den götiska perioden som var vild och 

barbarisk men ärorik, och samtiden, som åtminstone var på väg mot upplysning. Emellan fanns 

den mörka medeltiden, och sedan olika stora mäns ansträngningar för att lyfta Sverige ur den och 

fram till upplysning. Skrifterna beskrev svenska folket som ett kollektiv med gemensamma 

egenskaper. Dessa egenskaper var dock inte biologiskt betingade, utan snarare ett resultat av 

klimat, seder och kultur. Dessa kollektiva drag var heller inte skrivna i sten, utan de kunde, och 

borde, ändras, bland annat genom vitterhet, uppodlad kultur och språk och nationalism. Denna 

förändring ansågs alltså redan vara påbörjad, språket hade exempelvis redan uppodlats lite och 

sederna mildrats, men ännu var förändringen inte fullkomlig. Att förespråka detta synsätt passade 

också in i Svenska Akademiens uppgift. 

Som vi har sett på ett flertal ställen betonade Svenska Akademiens att svenskarna inte skulle 

likna sina götiska förfäder, som visserligen var tappra och krigiska, men inte så mycket mer. 

Under nästa period, under början 1800-talet, var bilden av hur svenskarna skulle vara och hur 

deras beteenden skulle förändras inte lika samstämmig. I Försvenskningen av Sverige skriver Jonas 

Frykman att det tidiga 1800-talets svärmiska göticism ingående började diskutera den svenska 

nationalkaraktären. Man såg vikingarna som förebilder och ivrade för att återställa och förbättra 

samtidens människor efter gamla mönster. I dikter och i PH Lings gymnastik fanns en tanke om 

att invånarna i det svaga Sverige som efter 1809 hade förlorat Finland skulle bli mer vikingalika, 

”utvärtes kärva och själsligt enkla och sunda”. Forntidens tapperhet, härdade levnadssätt och 

kärlek till frihet och överhet stod i kontrast till den nutida avunden, svagheten för det utländska 

och bristande nationell insikt.185 Den här synen på hur den svenska nationalkaraktären skulle 

förändras började visa sig även i Svenska Akademiens skrifter under den andra 

undersökningsperioden. Även om syftet med Akademien ansågs vara detsamma kan man urskilja 

en liten förändrig i hur vissa talade om svenskarna.  

Zibet öppnade sammankomsten 1804 med att tala om saknaden efter konungen, Gustav IV 

Adolf, som var utomlands. Där hade kungen kunnat andas blidare luft, skåda bördigare fält, 

                                                 
183 Se exempelvis SAH 1786, del 3, s. 10–13 (Gyldenstolpe 1789), SAH 1786 del 4, s. 174–182 (Silverstolpe 1791) 
184 SAH 1796, del 6, s. 11 (Wallin 1811). Se även t.ex. SAH 1796, del 4, s. 255–259 (Blom 1806), SAH 1786, del 3, s. 
25–26 (Gyldenstolpe 1789) 
185 Ehn, Frykman och Löfgren 1993 s. 139–141 



49 
 

större städer och mer konst, men han hade aldrig kunnat hitta ett redigare och mer trofast folk än 

i Sverige. Göten var fortfarande vad han alltid hade varit, och han hade inte vansläktats, av tidens 

villor var han obesmittad. I palats och kojor, på torg och på stigar frågade hade första 

påhälsningen varit en fråga om när kungen skulle återkomma. Denna längtan, eller hyllningarna 

av kungens förstfödde son, hade ingenting att göra med nyfikenhet eller för att blidka en tyrann. 

Det hade bara ursprung i det trogna folkets hjärtan och kärlek, var som en oövervinnerlig borg 

som i sekler skulle omgiva Sveriges kung och befästa hans tron.186 Hos Zibet går det visserligen 

att utläsa smicker inför kungen, men beskrivningen av dagens svenskar som oförändrade göter i 

odelat positiv bemärkelse, som var rediga och trofasta, var ändå ny för Svenska Akademien.  

Om förändringen är vag i Zibets tal är den desto tydligaste i dikten Svea av Esaias Tegnér. Han 

vann stora priset för skaldestycket år 1811. I Svea framkom en för Akademien ny syn på hur 

svenskarna borde förändras. Tegnér tecknar likt tidigare diktare och författare de gamla göterna 

som vilda och krigiska genom klimatet, men också ärliga och utan slavar. Istället för att som 

andra i Akademien dra slutsatsen att det svenska folket skulle ta till sig av kulturell odling 

söderifrån tyckte Tegnér att svenskarna var anpassade efter ett visst klimat och skulle bli mer som 

sina götiska fäder, och han var sträng: 

O blygd! Är detta er, är detta Göters stam,  
Som släpar orkelös sin matta lefvnad fram,  
Med sina små begär, med sina halfva dygder  
Och Söderns yppighet i fattigdomens bygder?  
Hvar är din fordna kraft, ditt fordna allvar? Hvar  
Det hjeltenamn, o Folk, som trötta ryktet bar?  
Och Nitet, som gaf gods, gaf lif för Statens heder,  
Och ärans gudadröm och Fädrens rena seder?  
Du leker utan blygd på deras helga stoft  
Och jollrar flärdens ord och fångar blommans doft.  
Gå, icke vill min säng ditt lumpna ö lära,  

Gå, lef förutan dygd, och fall förutan ära!
187

 

 

För att kunna ta tillbaka Finland och överleva i det nya Europa måste svenskarna bli mer som de 

gamla göterna. Här kan man se hur den nygöticism som Frykman skriver om har letat sig in i 

Svenska Akademien. Skillnaderna blir tydliga om man jämför med Isak Reinhold Bloms utkast till 

en kritisk avhandling om den svenska vitterheten före Dalins tid, som finns i handlingarna som 

rör 1806, bara fem år innan Svea. Blom passade där på att kritisera stormaktstidens göticism och 

dess hyllningar av äldre svensk litteratur, eftersom han ansåg att den helt enkelt inte förtjänade 

dessa hyllningar. Blom skrev att människorna aldrig liknade varandra så mycket som i råhetens 

tillstånd, och vidare: 

Forntaflan af Sverige framställer ett folk, som, under en oblid himmel, bortglömdt bland vatten, skogar 
och berg, behöfvde tänka ut fiskbragder och plogar förr än odödliga poemer, för öfrigt enfaldigt och 

                                                 
186 SAH 1796, del 4, s. 4–5 (Zibet 1804) 
187 SAH 1796, del 6, s. 157–161 (citat s. 160) (Tegnér 1811) 
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ohyfsadt, kallt, styfsint och flegmatiskt, men kraftfullt okonstladt. Ett sådant folk kunde ej uttrycka sig 
annorledes, än det verkade. Dess språk kunde ej vara annat än fattigt, inbillningen inskränkt inom de 
vanligaste föremål, känselgåfvan senväckt, begreppen få, och uttryckets prydnader af ett slags ursprunglig 
enfald, nära intill låghet.188 

 

Blom skrev också att Sverige låg efter Frankrike och Storbritannien i vitterhet. Han kallar till och 

med litteraturen innan Dalin för en ”massa av oläsbart skräp”. Men man kunde trösta sig med att 

barndomsperioden för svensk litteratur inte verkade bli längre än i de andra länderna. Liksom 

solens ljus först gick upp över södern borde även snillets ljus göra det. Sveriges vitterhet syntes ha 

behövt en större omvårdnad än vad den hade fått precis som vissa främmande blommor av en 

finare art behöver mer omvårdnad i Sveriges klimat. Blom skrev att Lovisa Ulrika och Gustav III 

hade gett Sverige ett litterärt anseende och därmed en ny väg till ära för nationen genom snillets 

förtjänster.189 Samma tankegångar innehöll Wallins hyllningsdikt till Gustav III från 1808. Den 

innehöll också hyllningar till Gustav III:s styrelsekonst, och han skrev att folket hade lyfts till sin 

forna rang genom snillet.190 Intressant nog kallade Wallin precis som Blom snillet för en 

söderländsk planta, vars frö Gustav III sådde.191 Detta står i stark kontrast mot Tegnérs hånande 

av sydländska vanor i Sverige. 

Under den andra undersökningsperioden i början av 1800-talet fanns det alltså två helt olika 

syner på hur svenskarna skulle förändras representerade i Svenska Akademien. Dels den gamla 

synen att Sverige som nation skulle lyftas av en vitterhet och litteratur i klass med andra, lovvärda, 

sydligare kulturer. Denna syn hade framkommit redan under Akademiens instiftelse, och det var 

mycket denna uppfattning som Akademien arbetade utifrån. Men det fanns även en bild av att 

svenskarna var tvungna att söka sig tillbaka till sina rötter och bli mer krigiska för att överleva i 

den nya tiden. Hur de styrande skulle styra folket började alltså ifrågasättas, om än i liten 

utsträckning. 

Hur ska svenskarna förändras? 

Den upplysta och nationella ämbetsmannen skulle alltså verka för befolkningens förändring, 

förbättring och uppfostran. Men hur skulle han uppnå förändring? Och på vilket sätt skulle 

svenskarna förbättras? Båda dessa frågor har redan berörts i uppsatsen. Svenskarna skulle 

förändras genom vitterheten och fäderneslandskärlek, och vid Svenska Akademiens instiftande 

sades det att svenskarna skulle gå ifrån ett krigiskt till ett kulturellt folk.  

Göran Ludvig Oxenstierna skrev i äreminnet över Stenbock om ett tillfälle då många nyttiga 

saker blev gjorda för fäderneslandet, och ”och allt bereddes med den drift, hvars styrka endast 

                                                 
188 SAH 1796, del 4, s. 158–161 (citat s. 161) (Blom 1806) 
189 SAH 1796, del 4, s. 255–259 (citat s. 257) (Blom 1806) 
190 SAH 1796, del 5, s. 50 (Wallin 1808) 
191 SAH 1796, del 5, s. 60 (Wallin 1808) 
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kännes af ett ädelmodigt folk, som på en gång uppretas af sina olyckor och minnet af sin fordna 

storhet.”192 Att bli upprörd av minnet av sina olyckor och sin forna stolthet kunde alltså vara 

handlingsutlösande. På flera andra håll i Akademiens handlingar kan man se hur starka känslor 

leder till handlingar för fäderneslandet, till exempel i de två prisade skaldestycken över greve 

Baltzar Horn som hade dött i sjöslaget vid Hogland år 1788. Carl Gustaf Nordforss beskrev hur 

en person som hade varit känslokall inför Sveriges öde i kriget borde ha känt inför åsynen av 

sjöslaget och hjältens fall: 

Så låt en broders blick se sina bröders våda; 
Låt hvarje känslolös den stora syn få skåda: 
Om ren hans själ förglömt, han känt ett samfundsband, 
Han säkert känner då, han har ett fosterland.193 

 

Här visas hur Svenska Akademien med vitterheten som medel ville framkalla en känsla av 

svenskhet, alltså en svensk identitet. Det visar formuleringar som att känna att man har ett 

fosterland. Även Oxenstiernas äreminne över Stenbock talar om denna känsla. Oxenstierna skrev 

att det äreminne han metaforiskt hade framburit till Stenbocks grav, och som Stenbocks skugga 

skulle gilla, var ”känslan af en Svensk, af en medborgare.”194 Lehnberg skrev om Birger Jarl: 

När skall den sälla tidepunkt infalla, att man till sällhetens befästande endast skall behöfva säga till det 
gamla Svitiods inbyggare: påminnen Eder, att I ären Svenskar? Eller hafva vi redan uppnått detta mål? 
Åtminstone äro vi det närmre än i BIRGERS tid. Ty under det, att denne endast tänkte på fosterlandets 
uppkomst och ära, tänkte andra på sin egen upphöjelse.195 

 

Nordforss dikt om Horn beskrev vidare att Horns största mål och eviga begär, som också var 

målet för alla hjältar, var att få offra sig själv för miljoners väl. Nordforss hoppades att Horns öde 

skulle inspirera många andra. Nordforss beskrev en usling och niding som hade glömt 

fosterlandets väl, orört betraktat kungens tårar och känt hat när Sveriges kärlek brunnit, som hade 

förrått fosterlandet, fäders hem och bröders blod. Den personen skulle komma att känna ånger 

som aldrig förr då han besökte Horns grav. Däremot var de som tog till vapen för Sveriges och 

fosterlandets hopp ädla, och deras namn skulle komma att bli berömda genom seklerna. Att inför 

Sveriges utsatthet vara orörd var samma sak som att stå orörd inför sitt eget hem och sina egna 

bröder.196 Nordforss beskriver alltså i dikten kärleken till fäderneslandet och kopplingen till 

samhället som en känsla som skulle uppkomma genom att den känslolöse såg Sveriges lidande, 

och den här känslan skulle i sin tur leda till att svenskarna ville försvara sin nation. Den som inför 

kriget och greve Horns offer för nationen stod känslolös skulle bestraffas av sin egen ånger. De 

som krigar skulle däremot belönas med evigt namn.  

                                                 
192 SAH 1786 del 3, s. 239 (Oxenstierna 1790) 
193 SAH 1786 del 3, s. 56 (Nordforss 1789) 
194 SAH 1786, del 3, s. 318–320, (citat s. 320) (Oxenstierna 1790) 
195 SAH 1786 del 2, s. 144 (Lehnberg 1787) 
196 SAH 1786 del 3, s. 54–61 (Nordforss 1789) 
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Stenhammars dikt om Horn handlade också till stor del om Horns odödliga namn och hans 

offer för Sverige, ett offer som vid hans död gav dubbel vällust åt hans hjärta. Horns skepp hette 

Vasa, och namnet Vasa tillsammans med Horns eget namn borde kalla var svensk till dygd och 

mandom.197 En hjälte begärde bara att dö för fosterlandets bästa, och Sverige var orsaken till hans 

ädla iver.198 I båda dikterna kan man se hur känslor av fäderneslandskärlek för Sverige 

mobiliserades för att leda till vissa handlingar, och var svensk manades genom dikten att vilja 

offra sig och dö för Sverige. Den som inte ville offra sig för Sverige skulle straffas av sina egna 

känslor, och den som offrade sig skulle få evig ära. Detta kan man också koppla till Delblancs 

beskrivning av en passionspsykologisk människouppfattning, där dygder och bragder bara kan 

alstras genom stora känslor av lidelse och entusiasm.199  

År 1793 belönade Svenska Akademien ännu ett skaldestycke om Gustav III:s ryska krig i ett 

tävlingsämne som de hade utlyst, nämligen Gustav III:s seger vid Svensksund. Stora priset gick 

till samme Stenhammar. Detta var ett år efter Gustav III:s död på maskeradbalen på Operan, 

men ändå talade Gustav själv i dikten, och hans diktjag kallade sig soldat tillsammans med 

svenska män i striden. Fosterlandets heder och Sveriges frihet var deras gemensamma mål. 

Kungen i dikten fortsatte: 

Det är ej min krona jag bjuder er försvara, 
Det är ej purpurns glans och thronens majestät: 
Nej, Svenskar! glad med er jag delar samma fara 
I Fosterlandets nöd - glad vill jag dö för det. 
Beväpnen, Kämpar! edra händer,  
Och skänken, segrande i strid, 
Försvar åt edra Fäders länder, 
Åt edra hyddor, edra stränder, 
Åt Sveriges lugn och jordens frid.200 

 

Den fiktive Gustav III skiljde i dikten mellan sin egen dynastis säkerhet och fosterlandet. Det var 

självklart det senare han försvarade, sida vid sida med sina soldater som själva hade lika mycket 

att vinna på att försvara Sverige. I kungens tal kände soldaten igen fosterlandets röst, och eldade 

frågade de varandra vad fosterlandet krävde av dem. Senare förde Gustav III hem freden som 

välsignades av alla svenska bröst, och minnet skulle lära Sveas söner att antingen stupa eller att 

segra och återbringa freden.201 Liksom med Magnus Stenbock var inte bara litteraturen i sig ett 

medel att skapa känslor för Sveriges väl, utan litteraturen beskrev också en vältalig styrande 

person som genom sin vältalighet och vitterhet eldade upp känslor för fäderneslandet och 

därmed utlöste vissa handlingar hos de styrda som ett föredöme.  

                                                 
197 SAH 1786 del 3, s. 463–465 (Stenhammar 1790). Se även t.ex. SAH 1786 del 4, s. 147 (Silverstolpe 1791) 
198 SAH 1786 del 3, s. 470–472 (Stenhammar 1790) 
199 Delblanc 1965, s. 191 
200 SAH 1786 del 4, s. 299 (Stenhammar 1793) 
201 SAH 1786 del 4, s. 299–304 (Stenhammar 1793) 
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Under den andra undersökningsperioden fanns fortfarande en stark idé om att 

fosterlandskänslan påverkades genom vitterhet.202 Men det började också leta sig in andra idéer 

om vad som påverkade fäderneslandskärleken i Akademien. År 1811 utlystes det en tävling om 

att skriva en skrift som ett svar på frågan Hvilka äro medlen att hos ett Folk uppväcka och underhålla 

Patriotism och en rätt nationlig anda? Greve Adolf Göran Mörner vann denna tävling och fick stora 

priset 1812, eftersom ingen året innan hade levt upp till förväntningarna. Mörner skrev att alltid 

då man talade om patriotism hänvisade man till forntidens fristater, som Sparta och den unga 

Rom. Men egentligen var de inga bra förebilder för samtidens Europa, eftersom de byggde på 

förslavande av en del av befolkningen och dessutom på en mycket mindre folkmängd än dagens 

stater. Dessutom kunde folkets makt missbrukas.203 Vad var då rätt patriotism? Mörner 

definierade det som det upphöjda tänkesätt som hos den enskilda medborgaren visar dygden i verksamhet för 

allmänt väl. Det fanns knappt någon ställning i samhället när patriotismen inte kunde visa sig. Av 

alla enskildas tänkesätt blev nationallynnet en naturlig följd, och när de styrandes bemödanden 

gjort nit och deltagande för allmänt väl en del av ett folks karaktär kunde man tala om en rätt 

nationlig anda, och vid hot mot landet utifrån kunde den nationliga andan bli en verklig kraft. 204  

Än så länge påminde Mörner om Svenska Akademiens tidigare skrifter. Den enskilde skulle 

arbeta för allmänt väl, och ledas dit av de styrande. Men enligt Mörner kunde patriotismen och 

den nationliga andan bara bli fullkomlig i samhällen med rätt statsförfattning, där lagarna gav 

medborgarna beskydd och rättigheter, och när samhället slutade uppfylla sina förbindelser mot 

medborgarna skulle de sluta uppfylla sina.205 Naturen hade redan lagt grunden för patriotismens 

daning, skrev Mörner. Fäderneslandet hade allt som gjorde att medborgarna kunde ge det plats i 

sina hjärtan. Det var deras födelsebygd, där fanns fädernes minnen och de seder som de var vana 

vid. Fäderneslandet innefattade alltså allt det som en enskild människa höll som kärast. Men om 

det inte även blev dyrbart för människan som medborgare genom rätt statsförfattning förstördes 

allt som naturen hade gjort. Denna naturliga känsla måste dock få en gagnande riktning. Genom 

tänkesätten och sederna måste den bli bragd till förädling.206 Mörner skrev alltså att de styrande 

var tvungna att ge medborgarna rättigheter för att de skulle utveckla en rätt sorts nationalism, 

annars skulle den fäderneslandskärlek som uppkommer naturligt förstöras.  

Svenskarna skulle alltså ledas till patriotism och därigenom önskvärda beteenden genom att 

fosterländska känslor och en svensk identitet skulle uppväckas i dem genom vitterheten. Detta 

synsätt fanns i de båda undersökningsperioderna, men under den andra perioden började det 

                                                 
202 Se t.ex. SAH 1796, del 6, s. 87–88 (Franzén 1811), SAH 1796, del 5, s. 288 (Geijer 1810)  
203 SAH 1796, del 6, s. 203–212 (Mörner 1812) 
204 SAH 1796, del 6, s. 214–217 (Mörner 1812) 
205 SAH 1796, del 6, s. 217, 227–228, 233–234, 238 (Mörner 1812) 
206 SAH 1796, del 6, s. 230–236 (Mörner 1812) 
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också dyka upp idéer om att rätt patriotism bara kunde uppkomma genom att staten fungerade 

på rätt sätt och gav medborgarna de rättigheter som de hade rätt till. Att den här sortens tankar 

dök upp i Svenska Akademien vid just den tidpunkten kan relateras till det politiska läget. År 

1809 hade Gustav IV Adolf avsatts i en statskupp och en ny konstitution infördes. Det var alltså 

inte längre lika politiskt radikalt att kräva exempelvis tryckfrihet.207  

Klass- och ståndstillhörighet 

Under 1700-talet blev samhället mindre statiskt. De gamla argumenten för ståndssamhället med 

hustavlan och Guds ordning blev mindre hållbara, och istället började man betona att 

människorna frivilligt hade slutit sig samman i samhällen och gett över makten till de styrande. 

Detta gjorde att undersåtarna hade förpliktelser gentemot överheten, men också att de hade 

förpliktelser tillbaka.208 Hur uttrycktes Svenska Akademien syn på ståndstillhörighet? Under den 

första perioden argumenterade en del ledamöter för ståndssamhället och mot jämlikhet. 

Lehnberg talade i sitt inträdestal om riksrådet Mattias von Hermansson, som själv hade lyft sig 

upp och skapat sin höghet och sitt namn, alltså hade blivit adlad. Lehnberg kallade allmän 

jämlikhet för en ”ljuvlig synvilla” för skalders fantasi och visas fåfänga, men sa att han inte 

längtade till vildens ödemarker. I själva verket påpekade han att ”begreppet om ett samhälle, det 

är begreppet om olika öden och stånd.” Dessutom kunde detta göra de ringare kretsarna oroliga 

och få dem att vilja ha högheten. Tvärtom borde de nöja sig med äran av att vara närmast 

naturen. Lehnberg fortsatte: 

Emeldertid, under det vi göra enfaldens och medelmåttans lof, förnekom ej dessa frånlägsnare delar af 
samhället deras rätt, att stundom se ett barn ur deras sköte högre uppstiga. Må någon gång den ringare 
medborgaren njuta det stora skådespel, att se sig förädlad i sin like. Kanhända skulle han glömma, att han 
tillhör staten, om han ej stundom skådade på dess höjder den, som sjelf eller i närmaste förfäder ätit 
samma bröd som han, och hvilat i samma skugga. Om hvar medborgare gagnar staten, i samma mån han 
den högaktar: om dess aktning för samhället mätes efter dess aktning för sig sjelf; om det helas väl beror 

på de enskilta krafternas förening; huru vigtig regel i statskonsten, att ingen må misskänna sitt värde?
209

 

 

Ett gott exempel på den här läran var just greve Hermansson. Detta även säger en del om 

Lehnbergs definitioner eftersom Hermansson knappast kom från en fattig bakgrund (hans far 

hade varit professor).210 Lehnberg talade alltså om lägre klasser i termer av ”frånlägsnare” delar av 

samhället. Att tillåta vissa klassresor gjorde att de inte glömde bort att de tillhörde staten. 

Lehnbergs logik var att man gagnar staten i den mån man högaktar den, och man högaktar 

samhället, vilket alltså blir synonymt med staten, i den mån man aktar sig själv. Alltså blir det 

                                                 
207 Segerstedt 1986, s. 79–81 
208 Nordin 2001, s. 333–334 
209 SAH 1786, del 3, s. 104–105 (Lehnberg 1790) 
210 Svenskt biografiskt lexikon http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12913 (hämtat 27/8 215) 

http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=12913
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viktigt för statskonsten och följaktligen för den upplysta nationella ämbetsmannen att ingen 

misskänner sitt värde.  

Zibet betonade också vikten av ständernas olikhet. Han beskrev den nyare filosofi som hade 

ödelagt olyckliga trakter, och sa att man inte bara kunde vara filosof. Man var också tvungen att 

vara lagstiftare. Om filosofen räknade upp människans rättigeter visste lagstiftaren utifrån 

erfarenheten att fullkomlig jämlikhet var ett tankefoster. Om alla trodde sig vara berättigade till 

befälet och strävade efter detsamma skulle ingen lyda, och en grupp människor som befann sig 

närmre statens högre kall skulle vara lockade att ta genvägar för att nå dem, och: 

om skilda värf i samhället fordra skilda egenskaper, skilda lynnen, måste ämnen dertill på olika vis, med 
olika kunskaper, tankesätt och seder tilldanas. Härtill finner han [lagstiftaren] intet medel säkrare, än 
olikhet af stånd, hvilken, om den ock vore ett inbrott i naturslagen, är en nödvändighet i den borgerliga; 
om den möjligtvis kunde umbäras i en oblandad folkregering, förblifver dock en väsendtlig beståndsdel af 
den monarkiska.211 

 

Nordin skriver att det under 1700-talets naturrättsliga tänkande fanns en tredelad uppdelning av 

lagen, Guds lag, som människan inte kunde påverka eller förstå, naturens lag, som med naturliga 

rättigheter skulle vägleda människan att leva efter Guds intentioner, och den borgerliga lagen, 

som organiserade de jordiska samhällena.212 Zibet gick med på att ståndssamhället egentligen är 

emot naturlagen, men att det är en nödvändighet i den borgerliga lagen eftersom olika människor 

måste danas till olika egenskaper och lynnen med olika kunskaper och tänkesätt för att samhället 

ska fungera. 

Zibet talade också om adelns viktiga roll. Han oroade sig för att om pengar fick företräde 

framför födsel, skulle det då spridas en lära om att man skulle samla likt sina fäder, istället för att 

uppoffra likt sina fäder? Många bragder och storverk hade utförts för att upprätthålla äran av ett 

ärat namn, eller för att kunna lämna ett förvärvat namn till efterkommande. Han oroade sig för 

att de dygder som hade gett upphov till adelskap skulle försvinna om adeln försvann, att en 

folkyra som gav sken av att krossa fördomar istället skulle krossa rättigheter som vilade på sekler 

av lagar, och att den högt prisade naturliga jämlikheten skulle återinföra ”den äldsta naturliga 

lagen, våldsrätten!”.213  

Egentligen använde sig Zibet i sitt inträdestal av samma sorts argumentation som när 

Akademien uppmuntrade till uppoffrande för nationen och lockade med ett odödligt namn. 

Istället för att utföra bragder i nationens namn handlade det däremot i hans tal om att utföra dem 

i ättens namn, dock för att i slutändan kunna gynna hela samhället. Zibet definierade rent av 

adelskap i termer av uppoffrande. Zibet argumenterade alltså inte för ständernas olikhet utifrån 

                                                 
211 SAH 1786, del 3, s. 150–151 (citat s. 151) (Zibet 1790) 
212 Nordin 2000 s. 436 
213 SAH 1786, del 3, s. 151–152 (Zibet 1790) (citat s. 152) 
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att den var naturlig eller gudomlig, utan snarare tvärt om. Den var grunden för ett samhälle byggt 

av människor, och dessa människor skulle på olika sätt danas till olika saker. Adelskapets 

förvärvande i sig kunde uppmuntra till stora handlingar för samhällets bästa. Man kan se Zibets 

argumentation för att adeln hade förtjänat sitt adelskap (genom att uppoffra) på samma sätt som 

att borgerskapet hade förtjänat sina pengar (genom att samla) i ljuset av att ståndssamhället under 

1700-talet blev mindre statiskt. Detta försvar av adeln och dess gynnande av nationen kan man 

också sätta i samband med Förenings- och säkerhetsakten från 1789, där Gustav III hade tagit ifrån 

adeln många av deras gamla privilegier.  

Adeln ifrågasattes inte mycket under den första undersökningsperioden, även om Leopold tog 

upp franska dramatiker och filosofer som exempel på hur lägre personer kunde stiga upp ur 

hopen för att bli hovens och nationernas läromästare. Han sa att det högre umgänget inte alltid 

erkänner sina förbindelser gentemot dessa snillets söner, som de påstod sig skapa, de trodde att 

de hade gett vad de i själva verket hade emottagit. Men dessa arbeten hade inte kommit från 

lysande förströelser utan ifrån den avlägsna hyddans mörker.214 Vitterhet och kultur behövde 

alltså inte uppstå i de högre samhällskretsarna utan kunde även spridas nedifrån och upp i 

samhället. 

Under den andra perioden börjar adeln däremot ifrågasättas mer. I dikten Uppfostraren 1805 

varnade Wallin för att lägga på barn ärvda titlar. Även om man själv hade förtjänat en titel hade 

ens barn det ännu inte. Först när han gick samma väg med samma nit till ärans helgedom och 

gjorde uppoffringar för fosterlandets på nyttans altare (”som medborgsandan kröner”) nådde han 

egentligen sin födslorätt, som skulle ägnas hans dygd och inte hans ätt. Wallin skrev också att 

sonen skulle vörda bondens svett, ålderns stav och bryta aftonbröd med uslingen. Han skulle leka 

med bygdens barn och bli stark och kry med dem utomhus, och skämmas om han kom sist i 

tävling fastän han var frälsemannens son. Då kunde han även vända tillbaka till folket i framtiden 

som en vän och bror, och få en väns och faders kärlek.215 Barn som föddes in i adelskap hade 

alltså inte själva förtjänat adelskapet innan de arbetat för fäderneslandet. Wallin vände sig i dikten 

också tydligt till en adlig publik. Att ifrågasätta adelskap på det här sättet kunde också vara ett sätt 

att få adliga personer att vilja arbeta för fäderneslandet för att förtjäna sin titel. 

Även på andra ställen ifrågasattes adeln. Geijer kritiserade de högre kretsarna lite, de kunde 

kanske lära ut fina seder, men sköna seder kom ur själen.216 Mörner skrev att man inte utan grund har 

sagt att de flesta felen i samhället fanns i de högre, mer odlade samhällsklasserna. Han försvarade 

dock finare seder och bildning och sa att de kunde vara bra för nationlig anda. Däremot syntes de 

                                                 
214 SAH 1786 del 3, s. 172 (Leopold 1789) 
215 SAH 1796, del 4, s. 87–94 (citat s. 77) (Wallin 1805) 
216 SAH 1796, del 5, s. 333 (Geijer 1810) 
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dåliga sidorna mer i de högre klasserna eftersom de ständigt var bevakade och granskade.217 

Under den här tiden fanns det mycket kritik mot aristokratin, framförallt bland de 

medelklassgrupper som förespråkade ett medborgarideal.218 Till viss del letade sig den här kritiken 

in i Svenska Akademiens skrifter, om än ganska indirekt.  

Enligt Dann berörde begreppet nation bara de som hade politiska rättigheter under 1700-talet, 

till skillnad från folket, som var de klasser som saknade politiska rättigheter och därför stod 

utanför nationen. Nationen och kungen utgjorde tillsammans staten i den förrevolutionära 

tiden.219 Edgren menar däremot att även de allra fattigaste i samhället kom att knytas till staten 

och ses som en del av nationen under Sveriges 1700-tal.220 Hur såg då Svenska Akademien på den 

fattigaste delen av Sveriges befolkning? 

Det finns en del, men inte så många, exempel på hur Svenska Akademien vände sig till en 

bredare grupp än de övre skikt av män som de oftast vände sig till under den första perioden 

1786–1793 . Bland annat sa Johan Henrik Kellgren i sitt inträdestal att då vitterheten och smaken 

sprider sig i landet med Svenska Akademiens hjälp kunde upplysningen spridas med fördubblad 

hastighet till ”alla stånd och kön”. Detta genom att de allvarligare vetenskaperna skulle få en 

gladare dräkt och mer älskansvärt skick, med andra ord, att de skulle bli roligare att läsa och mer 

lättillgängliga.  

Det var även Kellgren som året efter, 1787, gjorde en utläggning som kan sägas handla om 

klass. Kellgren sa att ”hopens” beundran inte betydde någonting, eftersom de beundrade allt som 

var sällsamt och besynnerligt, alltså det som inte var deras eget, såväl gudomliga skalder som 

”djuren från Afrika”, - ”[m]edelmåttan är hela verldens nationliga drägt; huru skulle de ej 

förvånas af den lysande skrud som snillet drager?”221 Kellgren fortsatte genom att jämföra med de 

romerska skalder som inte hämtade ära från torgen och badhusen i Rom, utan tvärtom föraktade 

folket. Istället ville de högaktas av de högsta i samhället, vilket gjorde dem odödliga och visa. 

Kellgren gjorde sedan en utläggning om ”den upplysta allmänheten”, där han började med att slå 

fast att ledamöterna i Akademien skulle vörda detta heliga namn, men inte missförstå det. För 

vilka ingick egentligen däri? 

Om vi dermed förstodo, hvad i sin vidd kallas allmänhet: mängden af en nation; eller ock, mera inskränkt, 
de fleste af vissa upphöjdare klasser;  -  hvad gjorde vi annat än förnedrade en gudomlighet, hvars rätt till 
snillets och dygdens dyrkan endast måste grundas i deras högsta besittning. Man ler åt besynnerligheten af 
de filosofers lära, som i alla enskilta varelsers olycka trott sig finna ett allmänt väl; men om man ej likaså 
vill tro, att allmänhetens upplysning är en sammansats af de flestas okunnighet, så måste man med denna 

upplysta, vördnadsvärda allmänhet ej annat kunna förstå, än de få i alla stater: Kännare, Snillen.
222 

                                                 
217 SAH 1796, del 6, s. 223–225 (citat s. 77) (Wallin 1805) 
218 Berg 2011, s. 80, Alm 2002, s. 342 
219 Dann 1988 s. 3–6 
220 Edgren 2001, s. 144–145, s. 155 
221 SAH 1786, del 2, s. 48 (Kellgren 1787) 
222 SAH 1786, del 2, s. 48–49 (citat s. 49) (Kellgren 1786) 
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Alltså: både definitionen av ”den upplysta allmänheten” som alla i en nation, och som de flesta i 

vissa högre klasser, var för bred, enligt Kellgren. Man var tvungen att förstå den upplysta 

allmänheten som de få i en stat, som kännare, snillen - kanske underförstått, sådana som ingick i 

Akademien. Men det fanns en annan sak i Kellgrens uttalande som är värt att ta fasta på. För han 

uttalade sig ju inte om vilka skalderna skulle nå eller påverka, bara vilka som hade rätt att döma 

skalderna och vilkas beundran som skulle betyda någonting. Tvärtom visade han att det finns två 

begrepp som i olika sammanhang kunde betyda ”allmänhet”, dels ”mängden af en nation” - som 

alltså är det allra vidaste begreppet, och dels borgarklassen, den allmänna opinionen, en 

framväxande medelklass. Alltså innefattade begreppet ”nation” alla, hög som låg.  

Att även de allra fattigaste ingick i nationsbegreppet och medborgarbegreppet fanns det också 

stöd för i respektive äreminne över Birger Jarl av Lehnberg och Silverstolpe. De hade liknande 

åsikter om hur bra det var att Birger Jarl avskaffade slaveriet inom Sveriges gränser. Lehnberg 

beskrev trälarna som ”menniskor, som födde att vara medborgare, och lefvande inom sina fäders 

bygd, likväl voro utom samfundet”, men påpekade också att de frivilligt hade gett upp sin frihet. 

Så länge slaveriet fanns kvar skulle Birger inte ha uträttat någonting för bröders gagn eller 

fosterbygdens heder, eftersom detta var oacceptabelt för en vän av fäderneslandet. Följderna var 

en gränslös olikhet mellan statens medlemmar - mänskligheten dog där friheten led, och ett helt 

folkslag drabbades av vanära när en enda medlem var träl. Lehnberg riktade ett tack till Birger 

Jarl: 

Dig bör en svensk hemböra sitt offer i de stunder, då han, utan rikedom, känner sig säll, då han ser 

fattigare bröder arbeta utan förtryck, tjena utan träldom, och med glada anleten välsigna sitt öde.
 223 

 

En intressant aspekt av Lehnbergs starka avsky mot slaveri inom Sverige är att Sverige faktiskt 

just under denna tid hade en koloni, där det också bedrevs slavhandel med svarta afrikaner.224 En 

tolkning är att det är just att förslava sitt eget folk, sina egna bröder, som är förkastligt, inte att 

syssla med slaveri över huvud taget.  

Den radikale Silverstolpe tog faktiskt, till skillnad från Lehnberg, upp samtidens slaveri i sitt 

äreminne. Han kallade träldom för om omänsklig vana, som Europa i all sin upplysning bara hade 

fördrivit till andra världsdelar. Men också Silverstolpe beskyllde trälarna under medeltiden för att 

själva ha valt sin träldom av bekvämlighet, då friheten medförde medborgerliga skyldigheter. 

Birger Jarl däremot ansåg det vara av yttersta vikt att ”den gamla stammen af Svenska 

                                                 
223 SAH 1786, del 2, s. 168–169 (Lehnberg 1787) 
224 Sverige blev 1785 en slavnation i och med kolonin Saint Barthélemy. Inte heller upplysta reformer som Gustav III 
genomförde nådde kolonin, t.ex. avskaffades dödsstraff för trolldom 1779, men slavar kunde fortfarande dömas för 
det i kolonin. Se Thomasson 2013 
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Medborgare måtte behållas obesmittad av slafviska tänkesätt och ej nedstörtas, från hoppet att 

gagna fosterlandet, till en usel jämlikhet med kreaturen […].”225 

Intressant nog såg både Lehnberg och Silverstolpe även de lägsta av de lägsta i menigheten, 

medeltidens trälar, som en del av det svenska folket, som svenska medborgare, rentav ”fattigare 

bröder”. Även de kunde göra nytta för fäderneslandet. Att trälarna beskrevs som att de 

fruktansvärt nog stod utanför samfundet och var utan skyldigheter, rättigheter och 

medborgarskap under medeltiden, innebar att de fattigaste i deras samtids samhälle ansågs 

innefattas av medborgarbegreppet. Detta tyder på en modern form av nationalism, som 

inkluderade hela befolkningen i nationen och nationsbygget.  

Lehnberg och Silverstolpe ansåg sig alltså tillhöra samma svenska folk som de medeltida 

trälarna, de använde ett nationsbegrepp som sträckte sig över både klass och tid. I tidigare avsnitt 

har visats hur Murberg räknade lantbrukande och boskapsskötande göter till sina förfäder, och i 

sitt språk såg en gemenskap med alla svenskar. Deras klasstillhörighet som en del av ett elitskikt 

inom statsapparaten påverkade inte att de såg sig som en del av samma folk med samma förfäder 

och språk som menigheten. 

Under den första perioden talade Svenska Akademien alltså lite om de lägre klasserna, men 

mindre om dem som en potentiell målgrupp för nationalism. Under den andra perioden, 1804–

1812 , var det ett ämne som togs upp desto mer. Geijer skrev att poesin var ett sätt att förändra 

de lägre klassernas tänkesätt, 226 medan Mörner tyckte att religionen var det bästa sättet att nå dem 

och dana deras patriotism.227 Franzén skrev att Dalin påverkade alla klasser av människor, och 

hans verk om fäderneslandets historia var lättfattligt och spreds snart från hovet till hela riket. 

Verket lyfte det svenska sinnet och en känsla av ädlare nöjen på ett sätt som fullkomligare arbeten 

inte hade kunnat göra.228 Lehnberg lyckades också enligt Lindblom tala till alla klasser, och 

huvudstadens invånare av alla åldrar och stånd lyssnade till hans predikningar. Den förnäme satt 

bredvid den fattige, den enfaldige bredvid den vise. Liknöjdheten uppvärmdes. Lindblom skrev 

också att man måste predika religionen på ett nytt sätt i nya tider om dess höga värde skulle 

kunna bibehållas.229 Svenska Akademien började alltså under den andra undersökningsperioden 

mer aktivt diskutera hur man skulle nå ut till alla. 

Svenska Akademien räknade in alla klasser och ständer i nationen, men de vände sig inte 

direkt till de lägre klasserna under den första perioden. Däremot såg de högt uppsatta männen i 

Akademien att de hade samma förfäder som de lägre klasserna. Det var också viktigt att alla 

                                                 
225 SAH 1786 del 2, s. 192 (Silverstolpe 1787) 
226 SAH 1796, del 5, s. 288 (Geijer 1810) 
227 SAH 1796, del 6, s. 246–248 (Mörner 1812) 
228 SAH 1796, del 6, s. 57 (Franzén 1811) 
229 SAH 1796, del 5, s. 187–189 (Lindblom 1809) 
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kände att de tillhörde staten. Under den andra perioden började de däremot diskutera mer hur 

man skulle kunna nå de lägre klasserna på ett bättre sätt. I Svenska Akademiens texter kan man 

också se hur samhället blev mindre statiskt, och adelns privilegier var tvungna försvaras med 

argument om uppoffring för nationen och inte bara med guds ordning. Under den andre 

perioden börjar det också framkomma i handlingarna att det fanns samhällskritik mot adelns sätt 

att leva.  

Svenska kvinnor och män 

Svenska Akademien beskriver kvinnors roll i nationen främst som mödrar. Hanna Enefalk skriver 

i En patriotisk drömvärld att den klassiska nationalismforskningen har ignorerat nationens bekönade 

karaktär. Denna karaktär visas både genom att nationen har beskrivits med familjemetaforer och 

genom att nationalismen tilldelat män och kvinnor olika roller i nationens tjänst.230 En bok som 

tar upp denna aspekt är Lynn Hunts The family romance of the french revolution. Hon beskriver hur 

kvinnornas frigörelse motarbetades i den franska revolutionen. Frankrike konstruerades som en 

familj, med kungen som den tyranniske fadern. Då ”barnen” hade gjort sig av med fadern och 

broderskapet, alltså männen, var befriade, kvarstod frågan ifall kvinnorna också skulle bli fria. 

Rätt så omgående beslutades istället att kvinnorna skulle underordnas brödraskapet. Istället 

skapades en ny diskurs, där kvinnorna skulle vara nationens mödrar och uppfostra nationens 

söner.231 

Även Edgren har beskrivit detta. Hon skriver att det i Storbritannien under 1700-talet uppstod 

en idé om att kvinnorna skulle vara imperiets mödrar, motsvarande de revolutionens mödrar som 

fanns i Frankrike. I Sverige uppstod, menar Edgren, också denna bild. Kvinnor skulle vara 

”moder i staten”. Detta kopplar Edgren ihop med en framväxande nationalism, då staten och 

nationen började konkurrera med hushållen om mödrars lojaliteter.232 Enefalk skriver att om 

kvinnors plats i nationen var att vara mödrar, så var männens plats att vara manliga, att besitta de 

borgerliga manliga idealen.233 Hur skulle då de upplysta ämbetsmännen som skulle påverkas av 

Svenska Akademien tänka om kvinnornas plats och roll i nationen?  

Akademien talade aldrig till kvinnor som en målgrupp under den första perioden. Däremot 

talade de lite om kvinnliga läsare. Det kunde vara bra att vara läst av kvinnor, det behövde i alla 

fall inte vara dåligt.234 Den kvinna som återkom mest i handlingarna var drottning Kristina. Hon 

behandlades på ett par ställen, oftast i samband med äreminnen över stora män i hennes närhet 

                                                 
230 Enefalk s. 16–17 
231 Hunt 1992, s. 89, s. 119–123, s. 203–204   
232 Edgren s. 24–25, s. 123 
233 Enefalk 16–17 
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(trots att Gustav III hade utsett henne till en av dem man kunde hylla i sitt inträdestal). Oftast 

beskrevs hon som slösaktig och inte passande för att styra ett rike, även om undantag fanns.235 

Drottning Lovisa Ulrika behandlades på ett par ställen som en förebild genom instiftandet av 

Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien.236  

I sina äreminnen över Birger Jarl kom både Silverstolpe och Lehnberg in på hur Birger Jarl 

stiftade lagar för kvinnors arvsrätt och fridslagar för kvinnor. Båda var överens om att 

kvinnoförtrycket var hemskt på medeltiden, och att Birger påbörjade dess återupprättelse, som så 

att säga hade blivit fullbordad i deras egen tid, då kvinnorna ”regerar hufvudstäderna med sin 

fåfänga, och gör landsbygden lycklig genom sina dygder”. Silverstolpe skrev att istället för att låta 

kvinnorna ha sin naturliga makt över människornas hjärtan, stred man om dem med små härar. 

Vissa kvinnor kunde själva strida och på så sätt avkläda sig sitt köns svaghet, medan: 

de öfriga vidkändes enkilta medborgerliga vedermödor, utstängda ej allenast från samfunds-lagens 

belöningar, utan från ärftlig välmåga och sjelfständigt uppehälle efter föräldraras eller makars afgång.
237

 

 
Att kvinnor vidkändes medborgerliga vedermödor och utestängdes från samhällets belöningar, 

vilket alltså var uttryck för ett dåligt samhälle, kan tyda på att kvinnor trots allt till viss del sågs 

som medborgare av Silverstolpe, och i vilket fall borde ingå i staten. Silverstolpe fortsatte med att 

beskriva kvinnor som halva folkmängden, och han skrev att Birger insåg vad deras osällhet kunde 

leda till. Silverstolpe kallade Birgers insatser för kvinnorna för förnuftets seger över vanan. 

Lagarna till kvinnornas beskydd skulle alltid vittna om att Birger Jarl ansåg att den starkaste 

försäkran för statens välstånd var ”föreningen af enskiltas intressen med det allmännas”. Det 

enskilda i det här fallet var alltså kvinnornas intressen, och när de tillvaratogs och kvinnorna 

uppträdde ur sin förnedring lärde de sig att:  

i sällhetens meddelande finna en tröst mot det obildade öde naturen dem ämnat, återtogo sin högaktning 
till stöd för sina dygder, och sjelfva fria, värderade den vällusten, att till fäderneslandets tjenst uppföda fria 

medborgare.
238

 

 
När kvinnor var fria och högaktade, värderade de alltså högt att föda medborgare i 

fäderneslandets tjänst. Detta påminner om den ”moder i staten”-ideologi som fanns på många 

håll, och kan bekräfta Edgrens tes att den även fanns i Sverige. Man kan här också se försök till 

styrning, kvinnor skulle genom att inneslutas i samhällets lagar och dess belöningar själva vilja 

föda barn till nationen. Det intressanta i detta är att Silverstolpe ansåg att detta även gällde män. 

Både Silverstolpe och Lehnberg klandrade Birger Jarl för att ha låtit påvliga lagar få inflytande i 

Sverige, såsom att präster inte skulle få gifta sig och bilda familj. Lehnberg såg detta som ett brott 

                                                 
235 Se t.ex. SAH 1786, del 4, s. 52, s. 61–65 (Burman 1791, SAH 1796, del 5, s. 122–125 (Hagberg 1808). För 
positivare bild av Kristina se SAH 1796, del 5, s. 235 (Nordin 1809) 
236 Se t.ex. SAH 1796, del 6, s. 11 (Wallin 1811), SAH 1786, del 3, s. 25–26 (Gyldenstolpe 1789) 
237 SAH 1786 del 2, s. 193–194 (Silverstolpe 1787) 
238 SAH 1786 del 2, s. 193–195 (citat s. 195) (Silverstolpe 1787) 
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mot de individuella prästerna, det ”beröfade en del av statens medlemmar naturens ömmaste 

rätt”, men han såg också ett större problem - att ”den delen af nationen” som genom religionens 

vård hade hela menigheten i sina händer skulle avsöndras från staten och börja utveckla laster 

istället för att vara föredömen.239 Silverstolpe såg även han detta som ett brott mot staten, men 

han gick ännu längre: 

[…] kyrkans undersåtare, frikallade från de öfriga medborgarnes tjenst tunga, att uppföda barn till rikets 
tjenst,  frie från beroende af regenten och utan samband med staten, kallna för dess välfärd, och i sjelfva 

staten öfverlemna sig åt deremot stridande intressen, Påfvens och sina egna.
240 

 

Det var alltså alla medborgares plikt att föda barn till rikets tjänst, såväl män som kvinnors. 

Dessutom såg alltså både Silverstolpe och Lehnberg problem i sig med att delar av nationen inte 

enbart hade lojalitetskrav mot staten, utan även mot transnationella makter, som påvedömet. 

Speciellt viktigt blev det då det handlade om en yrkesgrupp som hade makt att påverka 

allmänheten så mycket som prästerna hade. Intressant är också att se hur prästerna beskrevs som 

”statens medlemmar”, ”del af nationen” och ”medborgare”. Visst var de också kopplade till 

kungen, men det var ändå lojaliteten mot staten och nationen som betonas, och att i själva staten 

överlämna sig åt stridande intressen var särskilt fel.  

En kvinna i handlingarna beskrevs som en stor patriot på det viset män brukade beskrivas. 

Det var Sten Stures maka Kristina. Silverstolpe beskrev henne som av samma fria och rättsinta 

anda som Sten Sture själv.241 Han kallade henne för det största av Sveriges fruntimmer, hennes 

och Sten Stures hjärtan verkade enigt för fäderneslandets välgång. Silverstolpe skrev att detta 

visade att ”detta älskansvärda Kön”, som ofta anklagades för själssvaghet, också kunde bringa 

sina dygder till gudomlig höjd. Hon var den sista av alla svenskar som misströstade om 

fäderneslandets räddning, och inte förrän hon själv var övergiven övergav hon Stockholm.242 

Under den andra undersökningsperioden belönades en dikt som till stor del riktade sig till 

kvinnor. Filosofie magistern Johan Olof Wallin tilldelades stora priset år 1805 för lärodikten 

Uppfostraren. Uppfostran var viktigt, skrev Wallin, eftersom den besegrade lynnets fel och sinnets 

överdrift. Han använde sig av orden ädel och upplyst, men inte som i vanliga fall i Svenska 

Akademiens texter, utan han satte orden i samband med ett älskat barn som trycks mot en fars 

eller en mors bröst med ädel tjusning och upplyst ömhet.243  

Han vände sig också direkt till ädla och dygdiga kvinnor, ”oss följeslagande, tillbedda, ljufva 

Kön!”, i egenskap av mödrar eller blivande mödrar. Wallin målade upp en liknande bild av det 
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tidigare kvinnoförtrycket som Lehnberg och Silverstolpe hade gjort under den första 

undersökningsperioden. Han skrev att förr hade våldet haft makten och då hade män varit 

barbarer och kvinnor slavar. Nu skulle kvinnorna vara stolta, det var deras rätt, och ljuva, det var 

deras värde. Blyga och trygga skulle de stifta lagar för sederna, med tjusande befäl och härskande 

behag. Kvinnor hade en högre uppgift, att föda många barn. Och det var också upp till mödrarna 

att uppfostra dem rätt och ge dem ädla böjelser. Mödrarna skulle då lägga grunden till storverk, 

och väcka känslans sedekraft från livets början för att främja fosterlandets heder.244 Deras ömma 

kall var att leda känslorna rätt.245  

Wallins beskrivning av hur mödrar och blivande mödrar genom barnens uppfostran skulle 

påverka barnens böjelser och seder genom att väcka känslor påminner om hur Svenska 

Akademien talade om de ämbetsmännen som skulle uppfostra och påverka hela befolkningens 

seder. Här är hemmet nationens barnkammare. Han använde sig också av ord som befäl (om än 

tjusande befäl) och härskande (om än härskande behag), precis som han hade använt sig av upplyst 

och ädel. Jag tolkar detta som att han sätter in kvinnorna i en slags styrningsrationalitet, de ska 

styra barnen till att bli goda nationsmedborgare, om än med kvinnliga och förtjusande metoder.  

Kvinnorna skulle varken vara amasoner, tänkare eller tillhöra en ytlig flock som följde mordet. 

Sin drömkvinna fann Wallin i husets krets, omgiven av barn och tillfreds med sin lott, i redbar 

verksamhet och inte i romantisk dröm. Kvinnorna behövde bara lyssna på sitt hjärtas röst och på 

vad deras milda vishet redan visste för att ledas rätt, det skulle ge dem mer vishet än olika läror. 

Självklart skulle de också lyssna till Gud och Jesus.246 Kvinnor behövde alltså inte någon 

vetenskap för att uppfostra sina barn. Om de höll sig borta från vetenskapligt tänkande och 

ytligheter skulle de med religionen och någonting jag tolkar som en kvinnlig essens komma fram 

till vad som är bäst för barnen.  

Wallin hade också en oerhört stark åsikt om att kvinnor måste amma sina egna barn. Han 

frågade sig hur de kunde neka barnen mat från sitt eget bröst - hade de mindre känslor än djur? 

Den mor som försökte se ungdomligare och vackrare ut genom att inte amma fick den skarpa 

tillsägelsen att dagarna, ”de fly, de fly ändå! - men ångern stannar kvar”. Wallin fortsatte: 

Nej! Nordens Dotter! nej - låt Södra Europen 
Förmå, barbariskt fin, att qvärfva känslo ropen, 
Att slita banden sen med Kung och Fosterland! 
Du, Svenska Söners Mor! Och Svensk Medborgarinna! 
Känn äran att ditt mål, som mor och maka hinna!247 
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Sydeuropéer kunde tydligen stänga av känslorna inför barnen och därmed vara barbariskt fina, 

men nordens döttrar skulle inte göra detsamma. Att inte amma sina barn var samma sak som att 

slita banden till kung och fosterland. Edgren har också uppmärksammat diskursen om att det var 

bra för fosterlandet att kvinnor ammade sina egna barn. Den fanns även i Storbritannien. Edgren 

hänvisar till Ruth Perry som tolkar det som en slags psykologisk kolonisering av kvinnors 

kroppar. Om det förut hade funnits en klassdimension i ammandet blev det istället en 

genusrelation. Edgren skriver att det fanns rädsla för att ammorna skulle kunna påverka barnen 

och deras sociala ställning negativt, och de biologiska mödrarna skulle rädda barnen undan 

detta.248 I Wallins dikt handlade det dock inte bara om social ställning, utan om hela nationen. 

Kvinnor tilltalades i sammanhanget som svenska söners mor men även som svenska 

medborgarinnor. Wallin satte in amningen i en tydligt nationell kontext och hotade med ånger 

om kvinnorna inte följde hans uppmuntran. 

Det finns också exempel i dikten på hur Wallin talade till både fäder och mödrar. Han varnade 

båda för att vara frånvarande föräldrar, fäderna för att bara arbeta och söka ära och mödrarna för 

att roa sig.249 Anders C. Kullberg fick också pris, hedersbelöning, för en dikt på samma tema, Den 

husliga sällheten. Även han riktade sig till män och han hyllade den husliga dygden med en trogen 

maka och lekande barn som gav mer lycka än att resa runt och se världen eller att göra allt för sin 

ära, även om ynglingar kanske trodde det.250 Svenska Akademien uppmuntrade alltså även män till 

att vara husliga och sätta familjelivet först. Det kan man också jämföra med hur Silverstolpe 

ansåg det vara ett brott mot staten att präster inte skaffade barn i det medeltida Sverige. 

Det fanns alltså en uppfattning om att kvinnor under forntiden och medeltiden hade varit 

förtryckta, men att de vid samtiden inte längre var det. Genom att de styrande inneslöt kvinnor i 

samhället och gav dem vissa rättigheter kunde också kvinnorna känna koppling till staten och 

vilja arbeta för dess bästa. I Svenska Akademiens nationalism hade kvinnor en roll som 

uppfostrare och barnaföderskor. Att föda och uppfostra barn var viktigt för staten, och kvinnor i 

dessa roller beskrevs med ord som dygd och ära. Hemmen var statens barnkammare, och kvinnor 

skulle ha roll som moder i staten. Kvinnor skulle också amma sina egna barn, att inte göra det 

sågs som att slita banden med kung och fosterland. De skulle också vara lojala och behagliga 

följeslagare till männen. Intressant nog sågs det också som mäns plikt att få barn, och även 

männen skulle vara närvarande föräldrar. 
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Minoriteter  i Sverige 

I det här avsnittet kommer synen på minoriteter i Sverige att behandlas. Nordin skriver om synen 

på de finsktalande finländarna i Ett fattigt men fritt folk. Enligt Nordin ansågs de under 1700-talet 

vara ett annat folk och av ett annat ursprung än de svensktalande invånarna i riket. Finnarna sågs 

som besläktade med samerna, närmast som ett slags kultiverade samer med en icke-biologistisk 

förklaring. Finland framställdes i den vedertagna bilden som en erövrad riksdel (till skillnad från 

exempelvis Skånelandskapen som beskrevs som ”återerövrade”), och Nordin menar att Finland 

som del av riket behandlades särskilt vårdslöst och sattes på spel i krigen med Ryssland.251 Här 

går han i polemik mot andra svenska och finska forskare som har hävdat att synen på de 

finsktalande undersåtarna inte skiljde sig från synen på de svensktalande. Harald Gustafsson 

svarar honom i tidsskriften Scandia med att historiker inte har problematiserat bilden av svenskar 

och finnar tillräckligt mycket. Men bara det faktum att två språkgrupper som betraktades som 

olika folkslag levde tillsammans i ett så pass juridiskt välintegrerat rike som Sverige (med Finland) 

tyder på att det inte rörde sig om en modern syn på en nationalstat.252 

Ledamöterna och tävlingsvinnarna talade i stort sett aldrig om religiösa eller kringresande 

minoriteter i Sverige. Samer nämndes av Carl Gustaf Nordin som i sitt inträdestal sa att de var de 

första bosättarna i Sverige, och av Tegnér i dikten Svea från 1811 som en naturromantisk kuliss i 

fjällen.253 Väldigt sällan nämnde det ens att det fanns människor i Sverige som inte talade svenska, 

inte ens när det svenska språket och dess inverkan på den svenska nationalkaraktären 

behandlades. Förhållandet till Finland kom dock av naturliga skäl att aktualiseras vid förlusten av 

Finland till Ryssland, och därför började Finland som tema dyka upp mer i handlingarna vid 

1809.  

I Lehnbergs och Silverstolpes äreminnen över Birger Jarl berättas det lite om Birger Jarls resa 

till Finland, som kan visa lite hur de förhöll sig till den finsktalande befolkningen. Lehnberg 

beskrev Finland som: 

från uråldriga tider ömsom föredadt med Sveriges krona, ömsom derifrån afskildt, för nittio år sedan af en 
Svensk Konung återbragt under dess välde, kristnadt, och från den tiden styrdt genom svenska Höfdingar: 

Finland hotade att återigen gå förloradt för Sverige.254 
 

Lehnberg beskrev sedan hur det svenska folket under Birger Jarls tid brann av vilja att utmärka 

sig genom religionskrig, och att de styrande insåg att denna svaghet hos nationen kunde tjäna till 

”befästande och utvidgande av Rikets besittningar utom moderlandet, och till försäkrande af dess 
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invärtes stillhet; låtande upphetsande sinnen svalka sig i främmande luft.”255 Folk strömmade till 

från rikets alla delar, ivriga att låta nationen utmärka sig och tävlande om äran att dö eller segra 

för Guds sak, men till skillnad från korstågen till det heliga landet ville de inte bara strida för 

religionen, utan även för fäderneslandet - ”desse stridsmän voro svenskar, uppmuntrade af en 

hjeltes exempel.” Enligt Lehnberg öppnade detta för Finlands kristnande, men han var kritisk till 

att man gick så hårt fram, och inte lät religionen vinna frivilliga hjärtan utan att man istället 

tvingade på tron på folket. Han förklarade saken med ett olyckligt tidevarvs villfarelser.256 Även 

Silverstolpe var kristik:  

Man borde hämna de christna Finnarnes oförrätter, men främst af allt utbreda Påfvens välde, om ej hans 
lära: nyttja Christendomens fackla till brand, om icke till upplysning - Ack! Detta ödsliga raseri, som med 
gerningarna förnekar den Gud det för i skölden, skulle det ock en gång intaga detta vördiga folk, hvars 
seder, rena som dess klimat, gjort dess namn ansenligt ända till Bosforen, och i så många åldrar 

upprätthållit dess skakade välde.257  

 
Det värdiga folket med rena seder syftade på svenskarna, som istället för att utbreda 

kristendomen och ta hämnd för de kristna finnarna hade intagits av ett ödsligt raseri. Svenskar 

och finnar beskrevs här som två olika folk. 

Lehnberg skrev vidare att Birger Jarl tog staten till Finland. Han byggde tempel och fästningar, 

indelade landet, gjorde inrättningar för menighetens upplysning, han ”utplaneterar svenskt folk 

bland de infödde, till landets bättre odling, till sedernas mildrande, till utbredande av svenskt 

tänkesätt”.258 När Lehnberg skrev att Birger Jarl kallas tillbaka till Sverige av kung Eriks död 

beskrev han det som att han kallas tillbaka till fäderneslandet, senare skrev han att Birger i 

Finland varit skiljd från sitt fädernesland.259 Lehnberg skrev vidare att ”säkerheten mot Norrige 

fullkomlig, Finland lydigt och bevaradt mot oroliga grannar; det återstod att upprätta statens 

aktning i afseende till Dannemark”.260 Silverstolpe beskrev Birger som ”segerherre öfver 

Finland”.261 

Det här sättet att beskriva Finland kan man tolka utifrån att Finland var ett under medeltiden 

nyerövrat område, och därför ännu inte sågs som en likställd del med resten av riket. Men ändå 

beskrevs Finland också som att det sedan urminnes tider till och från hade tillhört Sverige. Att 

tala om segerherre över Finland, om Finland som rikets besittningar utanför moderslandet, om 

främmande luft, att sprida svenska tänkesätt och att utplantera svenskt folk bland de infödde och 

att likställa Finland med Danmark och Norge vad gäller utrikespolitik - allt detta tyder på att det 
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fanns föreställningar om svenskar och finnar som olika folk, liksom Nordin har beskrivit. 

Framförallt om man tar i beaktande att det inte nämndes att det skulle finnas svenskar som inte 

talade svenska i skrifter som behandlade det svenska språket och den svenska nationalkaraktären. 

Akademien intresserade sig mer för Finland under och efter 1809. Nordin beskrev i sitt 

äreminne över Per Brahe hur han blev utnämnd till generalguvernör över Finland under 

stormaktstiden, vilket var hans största bidrag till det allmännas väl. Finland hade nämligen varit 

mycket försummat innan dess. Vad gällde upplysning, hyfsning, hushållning, handel och näringar 

stod det långt efter ”Svea och Göta Rike”. Brahe gjorde stora insatser, vilket tryggade både 

kronan och folkets rättigheter. Detta kunde kallas för en nyskapelse av Finland tillkommen 

genom Brahes oupphörliga arbete.262 Både Brahe och Birger Jarl beskrevs alltså som att de hade 

verkat för Finlands bästa genom att utvidga staten och förbättra samhälleliga institutioner. 

Men Finland behandlades inte längre bara historiskt. Just år 1809 beskrevs i Svenska 

Akademiens handlingar att flera anonyma medlemmar av den finska nationen, som var intagna av 

den finska arméns ärorika bedrifter, hade gett Svenska Akademien prispengar för att skapa en 

tävling för en Sång till Finska arméns ära. Eftersom Akademien livligt delade dessa ”aktningsvärda 

Medborgares känslor och tänkesätt” utlyste de tävlingen. Akademien trodde också att detta 

föremål var hela den svenska nationens önskan, medan de väntade och hoppades på fred.263 Per 

Adam Wallmark vann tävlingen, och tilldelades stora priset. I dikten utmålades armén som 

Finlands hjältar. De härjade ryska barbarerna skulle lära sig vilket skydd Sverige ännu hade genom 

finnarnas hjärtan. De gick till strids för fosterbygd, hemgudar och maka. Wallmark likställde 

ställen i Finland med Aten och Sparta.264 Förutom de finska ortsnamnen nämndes inget typiskt 

finskt i denna hyllningsdikt. Det var snarare en uppsättning Sverige-romantik som åberopades: 

svear, Manhem, att inte förslavas av ryssen och minnen av Vasa, Sture och Torstenson.265 Dikten 

avslutades: 

Kärlek till ett Fosterland! 
Ädla hat till slafvens band! 
I vårt bröst er låga nären, 
Och kring Svears Landsmären 
Höjen än, till hennes värn, 
Svears arm och Svears jern!266 
 

Även när direktören tackade Wallmark talade han om svenska soldaten som aldrig övergavs av 

medborgarens tacksamhet och beundran, även om han för en stund övergavs av lyckan. Men 

sedan talade han vidare om finska medborgare som ville se sina bedrifter belönade genom sången 
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och hur Finlands härar kämpade för den största sak, Finlands öde och dess krigares ära, och om 

dess olyckliga flyktingar på denna sida om havet.267  

Frans Michael Franzén flyttade från Åbo i Finland till Sverige för att bli ledamot i Akademien 

år 1811, två år efter att Finland hade gått förlorat till Ryssland. Han sade i sitt inträdestal att det 

var Akademiens röst som hade nått honom bland mängden av bestörta landsmän och lugnat 

honom med tanken att det fanns ett samband av språk och skrift som svärd inte kunde upplösa. 

Det påminde honom om vitterhetens och medborgerlighetens oskiljaktiga sammanhang, och det 

plågsamma, kanske brottsliga, tillståndet att leva med kroppen i en stat och själen i en annan. 

Förlusten av egendom, ämbeten och andra yttre fördelar, ja förlusten av livet självt, var ett 

mindre ont än lidandet i hjärtan som slets från varandra:268 

…och från ett gemensamt band af pligter och rättigheter, önskningar och bemödanden, för hvilken den 
enhet söndras, som utgör lifvet, styrkan och sällheten af det vi kalla Fädernesland, hos hvilka sjelfva de 
samhälliga känslor och medborgerliga tänkesätt, som, näst Religionens oänderliga föremål, äro det högsta 
och ädlaste af menniskolifvet…269 
 

Franzén skrev om hur svårt det var att välja mellan en av två lika kära och lika dyrbara hälfter av 

ett styckat fädernesland. Å ena sidan den bygd där han hade växt upp och sett naturen för första 

gången, där hans fäders gravar, hans ungdomsvänner och där den krets för vilken han hade 

arbetat fanns. Å andra sidan den halvan där regeringen och skyddat honom och fostrat hans inre 

fanns, som lärt honom känna en människas och medborgares värde, det ädla och själfulla folk 

som han organiskt hade tillhört och vars bedrifter, språk och snilleverk hade eldat honom. Där 

väcktes fosterlandskänslan av fornminnen i naturen och gamla ätters bedrifter. Odödliga kungars 

bilder talade om för Franzén att ”äfven för dig och dina fäder hafva vi vunnit segerns ära och 

frihetens sjelfbestånd, stiftat lagar och läroverk, spridt ljus och hyfsning, idoghet och välstånd.” 

Franzén liknade Ryssland vid en främling som försökte trösta ett barn som han ryckt ur dess 

föräldrars famn.270 Han sade vidare: 

Betrakten mig, mine Herrar, icke såsom den ringa person, här framställt sig för edra ögon, utan såsom en 
ibland lemningarna af den tacksamma Nation, som, i sex och ett halft århundraden broderligen förent 
med Svear och Göther, aldrig skall glömma det beskydd och den uppfostran, hon af dem njutit, innan 
hon lades under samma makt, som de öfriga vid folkens fordna vandringar mindre lyckliga grenarne af 
samma Folkstam271 

 

Franzén skiljer alltså på två typer av fädernesland. Ett som är knutet till honom genom natur, 

umgängeskrets och förfäder, och ett som är knutet till honom bland annat genom regeringen, den 

ärorika historien och språket. Detta fädernesland tackar han också för just det som också var 

                                                 
267 SAH 1796, del 5, s. 219–220 (1809) 
268 SAH 1796, del 6, s. 33–34 (Franzén 1811) 
269 SAH 1796, del 6, s. 34 (Franzén 1811) 
270 SAH 1796, del 6, s. 34–35 (citat s. 35) (Franzén 1811) 
271 SAH 1796, del 6, s. 37 (Franzén 1811) 
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Svenska Akademiens uppgifter, uppfostran och kultivering. Det är inte helt lätt att uttyda 

Franzéns syn på Sverige och Finland. Han kallade Finland för en egen nation och ett broderfolk 

till Sverige, som var av samma folkstam som andra folk Ryssland har erövrat, men sa samtidigt att 

den finska nationen hade varit organiskt förenad med Sverige. I andetaget innan hade han dock 

pratat om band av gemensamma plikter och rättigheter. Han tycks liksom övriga i Svenska 

Akademien som talar om Finland ha haft en ambivalent hållning till förhållandet mellan den 

svenska och den finska befolkningen.  

Svenska Akademien nämner inga andra minoriteter i Sverige än samer och finländare. Samer 

behandlas mycket kort, och finländare behandlas inte uttalat som att de skulle tala något annat 

språk än svenska, trots att Svenska Akademiens fokus är så språkligt. Finland beskrevs 

ambivalent, ibland som ett erövrat område och ett annat folk, ibland som en del av Sverige. Jag är 

ändå beredd att hålla med Jonas Nordin om att finnarna sågs som ett annat folk än svenskarna. 

Efter 1809 uppmärksammades Finland mer av Akademien, men landet beskrevs fortfarande på 

ett otydligt sätt. Ledamoten Franzén, som själv var född en den finska rikshalvan, beskrev sina 

känslor av sorg efter att ha flyttat från det av Ryssland erövrade Finland till Sverige. Han talade 

om hur fäderneslandet hade slitits isär, och han talade om hur han kände olika sorts 

fäderneslandskärlek inför Sverige och Finland. Inför Finland kände han en nationalism som 

kopplades till naturen, barndomen och hans förfäder, medan han för Sverige kände en 

nationalism som kopplades till kungamakten, det beskyddande styret, språket och historien.  

Eftersom Svenska Akademiens medel var vitterhet och kultur genom det svenska språket, och 

de nämnde aldrig andra språkliga grupper i Sverige som en del av detta projekt. Den finsktalade 

befolkningen beskrevs mycket indirekt som mål för de styrande ämbetsmännen, genom att de 

som hade verkat för statens och samhällsinstitutioners utbredande i den östra rikshalvan hyllades. 
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Avslutning 

Sammanfattning och resultat  

Huvudfrågan i uppsatsen är hur den gustavianska staten bedrev nationell identitetspolitik som ett 

sätt att styra befolkningen genom Svenska Akademien. Svenska Akademien som ett nationellt 

identitetspolitiskt program riktade sig i första hand till ämbetsmän och andra män som var 

kopplade till staten. De skulle uppmuntras till att uppfostra och kultivera befolkningen med hjälp 

av kultur, vitterhet och upplyst styrande.  

Vid instiftandet av Akademien identifierades ett par problematiska tillstånd. Sverige var inte en 

stor kulturnation som till exempel Frankrike. Om nationen blev det skulle man få mer nationell 

ära och befolkningen därmed bli lyckligare. Ett annat problem var att den svenska befolkningen 

inte var tillräcklig kultiverad. Därför skulle man uppfostra befolkningen genom att ändra dess 

handlingar och tankar med hjälp av vitterhet och kultur, och det var ämbetsmännen som skulle 

göra detta, eller åtminstone förstå vikten av att det blev gjort. Det var det här det nationella 

programmet gick ut på. 

Fäderneslandskärleken kunde både vara ett mål och ett medel i denna styrning. Ett tydligt 

exempel är hur Magnus Stenbock hyllas för att han väckte Stockholms borgares slumrande 

nationalism med vältalighet och därigenom fick dem att nitiskt arbeta för nationen och skaffa 

fram vad han behövde för att vinna ett slag. Ämbetsmännen skulle även själva ledas av 

fäderneslandskärlek, de skulle alltså både styra befolkningen med nationalism och själva styras av 

nationalism. Ämbetsmännen skulle sätta fäderneslandet främst och arbeta outtröttligt för dess 

bästa, även i motvind. De skulle utmärka sig som medborgare och verka i en medborgerlig anda, 

och styra som upplysta ämbetsmän med kunskaper om hela nationen och vad som var bäst för 

befolkningen. Belöningen för detta var fäderneslandets tack och ett odödligt namn. 

Beskrivningarna av forna kungar, ämbetsmän och andra stora män skulle inge lyssnarna eller 

läsarna en stark känsla av rörelse och fäderneslandskärlek. De skulle även inge dem en känsla av 

svenskhet, alltså en svensk identitet. Den här känslan skulle sedan styra deras beteenden. Den 

som var medborgerlig och gjorde allt för fäderneslandet skulle belönas med ära och odödlighet 

(även de anonyma soldaterna), medan de som hade varit orörda inför nationen skulle drabbas av 

ångest och ånger och fördömas av eftervärlden. 

Svenskarnas förfäder ansågs ha varit vilda och barbariska, men ändå okonstlade och modiga. 

Den svenska befolkningen i samtiden ansågs ha kvar en hel del av dessa drag, och det var de som 

skulle förändras, så att befolkningen kunde bli mer kultiverad. Till skillnad från annan 

historieskrivning vid tiden som bland annat Jonas Nordin och Hall har beskrivit tecknades inte 
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svenskarnas förfäder och språk som enbart positivt. Att Svenska Akademien visar upp en mer 

problematiserande syn på befolkningen och språket passade också in i deras program, att få 

ämbetsmännen att förändra densamma. Förändringen av befolkningen i den riktningen ansågs 

redan vara igång, framförallt om man jämförde med medeltiden, men den skulle fortsätta. Men 

under början av 1800-talet började det också dyka upp andra bilder av svenskarnas förfäder. 

Tegnér tyckte exempelvis att svenskarna hade blivit förslappade och skulle bli mer som sina 

barbariska förfäder för att klara av de nya krigiska tiderna. 

Vissa undantag fanns från ämbetsmännen och andra män knutna till staten som målgrupp. 

Exempelvis Wallins dikt Uppfostraren riktade sig till både kvinnor och män. Mindre direkt riktade 

sig Svenska Akademien till hela befolkningen och ett bredare skikt av lägre klasser och stånd. 

Detta gjordes framförallt genom ämbetsmännen, men under perioden 1804–1812 blir lägre 

klasser alltmer diskuterade som en grupp att direkt nå ut till och förändra genom att påverka 

deras tänkesätt och seder.  

I Svenska Akademiens nationella föreställningsvärld fanns bilden av hemmet som nationens 

barnkammare. De uppmanade kvinnor, och även män, att skaffa barn till staten och uppfostra 

barnen till goda nationsmedborgare. Bandet mellan staten och individen var viktigt, och det var 

viktigt att individerna såg att det är lönsamt att tillhöra staten för att bäst kunna gagna den. Här 

påpekade att det var viktigt att få både kvinnor och lägre klasser att känna band till samhället och 

staten. Institutioner som konkurrerade med statens om individernas lojalitet, som den katolska 

kyrkan under medeltiden, var förkastliga. I ljuset av Svenska Akademien som en institution 

knuten direkt till staten och betraktad som ett kollegium är det heller inte konstigt att deras 

nationalism kopplades tydligt till just staten.  

Det är tydligt att kvinnor, liksom lägre klasser och stånd, ingick i nationen som en del av en 

befolkning som ska styras. Kvinnor kunde även själva uppträda som styrande, då inom hemmet 

genom att uppfostra barnen. Det är svårare att säga om minoriteter ansågs ingå i det svenska 

folket. Finsktalande var speciellt svårplacerade. Ibland beskrevs det som att de ingick i nationen 

och ibland inte. Min tolkning är ändå att de sågs som ett annat folk. Oftast nämns de inte alls, 

men år 1809 aktualiserades av naturliga skäl Finland som tema. Förutom finländare, och i liten 

utsträckning samer, uppmärksammades inte minoriteter, varken religiösa eller etniska.  

Slutsatser 

Syftet i den här uppsatsen var att teckna en ny bild av den gustavianska statens nationella 

identitetspolitik. På flera håll i tidigare forskning har konstaterats att Gustav III förde en 

nationalistisk politik, men den har oftast beskrivits utifrån hur Gustav III arbetade med retorik, 

maktlegitimering och iscensättning av sin kungliga roll. Bland annat Lönnroth och Lindberg har 
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beskrivit Gustav III:s nationalistiska projekt som teatrala, retoriska och nationellt 

självförhärligande. I den här uppsatsen har jag istället sett på den gustavianska statens nationella 

politik ur ett styrandeperspektiv, med exemplet Svenska Akademien som ett reformerande 

nationellt identitetspolitiskt projekt. Kulturen och känslorna inför fäderneslandet hade en tydlig 

och samhällsnyttig funktion. Ämbetsmän och andra män i staten var dess målgrupp, och en 

nationell och upplyst ämbetsman konstruerades som ett ideal. Syftet var att få ämbetsmännen att 

uppfostra och kultivera befolkningen och styra dess beteenden, men även ämbetsmännens egna 

handlingar och tankar skulle påverkas. Detta knyter an till hur Dean beskriver att även de 

styrande måste styras.  

Nationalismen under 1700-talet var inte en massrörelse som den kom att bli under 1800-

talet.272 Berg har visat att olika nationaliserande projekt som inte var knutna direkt till staten inte 

riktade sig till hela befolkningen, utan olika projekt riktades till olika grupper i samhället.273 

Henrika Tandefelt har i Konsten att härska visat hur Gustav III medvetet tilldelade olika stånds- 

och klassmässiga grupper i befolkningen olika nådegåvor och belöningar, skapade specifikt för 

denna grupp. Alla hade sin plats och funktion, även om belöningar efter hand skapades för fler 

grupper.274 På samma sätt kan man se att den gustavianska statens projekt Svenska Akademien 

främst riktade sig till ämbetsmän och andra män med koppling till statsmakten. Utifrån det kan 

man dra slutsatsen att den upplysta absoluta statens nationella projekt riktades till specifika 

grupper i samhället och inte direkt till hela befolkningen. 

  

                                                 
272 Lindberg 2002, s. 7–9, Nordin 2008 s. 197 
273 Berg 2011, s. 268–270 
274 Tandefeldt 2008, s. 132–135 
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