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In the mid-18th century, economist and politician Anders Nordencrantz wrote a thesis called 
”Tankar om Krig i gemen och Sweriges Krig i synnerhet, Samt hwaruti Sweriges Rätta Och 
Sanskyldiga Interesse består”[Thoughts concerning war in general, and the wars of Sweden 
in particular].The thesis contained pacifist thoughts and arguments connected to the war-
torn history of Sweden. This paper intends to examine Nordencrantz´s thesis with an 
interpretive approach, aiming for increased understanding concerning historical views on 
war as well as contributing to the historical image of Nordencrantz. The results demonstrate 
that the main arguments of the thesis can be divided into three major themes; a) spiritual b) 
material factors and economy c) the impact of war. Nordencrantz discusses that the Swedish 
folk soul is afflicted by a spirit of conquest, and as long as that principle is predominant, 
Sweden will only be thrown in to new wars. A second argument treats that a nation’s 
territory, in order to be wealthy, should be proportionally to its population which argues 
against acquiring of colonies and aggressive warfare. A third argument discusses how the 
Westphalian peace treaty 1648 was unfavorable to Sweden and has only lead to additional 
wars. Another result of this study discusses the contextual understanding of Nordencrantz´s 
thesis, where three different contextual approaches try to explain the intention of ”Tankar 
om krig”. The discussion demonstrates that the thesis could be understood from 
Nordencrantz own thoughts on Natural law, political processes in Sweden during the 18th 
century as well as historiography. Further more, this paper might be a contribution to wider 
as well as deeper studies of Nordencrantz and historical views on pacifism. Lastly, since this 
paper is written as the final essay for a master in education, it discusses didactic approaches 
in the Swedish upper secondary school.  
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Inledning 

En av den svenska frihetstidens mest namnkunniga ekonomer och skriftställare, Anders 

Nordencrantz (1697-1772), författade under åren 1758-1759 avhandlingen ” Tankar om Krig 

i gemen och Sweriges Krig i synnerhet, Samt hwaruti Sweriges Rätta Och Sanskyldiga 

Interesse består”.1 Detta verk kan betraktas som något okonventionellt i förhållande till hans 

övriga skrifter från samma tidsperiod; dels ”Til riksens höglofl ständer” som kritiserade 

ståndsprivilegier och ämbetsmannaväldet, dels ett opublicerat arbete om hushållning och 

finansverk.2 ”Tankar om krig ” diskuterar nämligen nödvändigheten av en fredlig 

utrikespolitik, ett originellt inlägg i den samtida debatten, med tanke på att utrikespolitik 

nästan aldrig omnämndes i de frihetstida partiprogrammen eller broschyrlitteraturen.3 

Avhandlingen inrymmer också en relativt outforskad sida av, den annars väl omskrivne, 

Nordencrantz; hans pacifistiska hållning. Denna har visserligen länge varit känd bland 

historiker, men inte undersökts i någon större omfattning. Forskningen om Nordencrantz har 

snarare fokuserat på hans idéhistoriska bakgrund, hans fallenhet för naturrättsfilosofi och 

upplysning samt hans åsikter som ett uttryck för en framväxande borgarklass. 

    Den här uppsatsen har följaktligen för avsikt att undersöka Anders Nordencrantz 

avhandling ”Tankar om krig” och på så vis utröna hans tankegångar rörande krig. 4 

Uppsatsen har också för avsikt att placera Nordencrantz tankar om krig i en samhällspolitisk 

kontext, detta för att utreda hur de kan förstås utifrån ett samtida perspektiv. Målsättningen 

är att kunna bidra med förståelse för pacifistiska resonemang under frihetstiden, men också 

att bidra med kunskap om en av frihetstidens mest namnkunniga politiker och ekonomer. 

                                                           
1
 Anders Nordencrantz, Tankar om krig i gemen och Sweriges krig i synnerhet, samt hwaruti Sweriges rätta och 

sanskyldiga interesse består: skrifwit år 1758, och hörer til et större wärk, som på hög wederbörlig befallning 
blifwit författadt, men icke förr kunnat komma i dagsljuset, Första delen 1767 och andra delen 1772 [Kommer 
hädanefter förkortas till- och omnämnas som ”Tankar om krig”]. 
2
 Riksarkivets biografiska översikt av Anders Nordencrantz, författad av Lars Herlitz. 

<http://www.nad.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=8203> 7/2 2013. 
3
 Per Erik Brolin, Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766, A.B  Lundequistska bokhandeln, Uppsala 1953, 

sid 380. 
4 I studier av historiska personer bör forskningsetiska principer tas i beaktande. I fall där känslig 

personinformation behandlas är det lämpligt att kontakta, i mån det går, efterlevande för rådfrågning. Denna 
uppsats innehåller inga personliga uppgifter som skulle kunna uppfattas som stötande eller kränkande, vilket 
leder till att någon rådfrågning inte är aktuell. Nordencrantz avled år 1772, vilket gör att en gransking utifrån 
personuppgiftslagen inte heller är nödvändig. Källa: <http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf> 18/4 2013. 



2 
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka Anders Nordencrantz pacifistiska hållning så som den 

kom till uttryck i avhandlingen ”Tankar om krig”. 

o Vilka är Nordencrantz huvudsakliga resonemang och centrala teman i 

avhandlingen ”Tankar om krig”? 

o Hur kan argumentationen i ”Tankar om krig” förstås utifrån den samtida 

samhällspolitiska kontexten? 

Disposition 
I kapitlet Tidigare forskning presenteras adekvat forskning rörande Nordencrantz och 

frihetstiden. Därefter diskuteras källmaterialet, vilket åtföljs av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter och ett metodkapitel. Vidare följer uppsatens kärna; resultatet av 

undersökningen, som har skiljts i två delar; en första del där Nordencrantz huvudsakliga 

resonemang och centrala teman i källmaterialet behandlas och en andra del där resultaten 

analyseras utifrån en samtida samhällspolitisk kontext. Denna senare del åtföljs av en 

sammanfattning av resultaten och en avslutande diskussion som också inrymmer framtida 

forskning. Eftersom uppsatsen skrivs inom lärarprogrammet kommer den avslutas med en 

didaktisk koppling. 

Tidigare forskning 
Som inledningsvis nämnts finns inte några större studier gjorda varken av avhandlingen 

”Tankar om krig” eller Anders Nordencrantz pacifistiska hållning. Däremot finns några 

betydelsefulla omnämnanden av avhandlingen i den tidigare forskningen om frihetstiden.  

I Jonas Nordins Ett fattigt men fritt folk – nationell och politisk självbild i Sverige från sen 

stormaktstid till slutet av frihetstiden diskuteras Nordencrantz avhandling med utgångspunkt 

från hur synen på kriget förändrades i och med Sveriges förlust av stormaktsstatus i Europa. 

Nordin menar att Nordencrantz analys var strikt materiell, då han angriper förhärskande och 

ålderdomliga principer om ära och erövring för att dessa rimmade illa med det samtida 

samhällets behov av inrikes uppodling.5 

                                                           
5
 Jonas Nordin, Ett fattigt med fritt folk – nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet 

av frihetstiden, Symposion, Stockholm 2000, sid 368. 
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Ett annat betydelsefullt omnämnande görs av Per-Erik Brolin i Hattar och mössor i 

borgarståndet 1760-1766. I en mer omfattande diskussion om Nordencrantz avhandlas den 

utrikespolitiska debatten under frihetstiden, i vilken ”Tankar om krig” omnämns. Brolin 

pekar på att ”Tankar om krig” i första hand ”systematiserar de refererade åsikterna om 

värdet av en fredlig utrikespolitik”6, vilket sätter fingret på en viktig punkt gällande 

avhandlingen; den består till stora delar av memorial och återgivelser av andra författare.7 

Därefter sammanfattas innehållet, där Brolin lyfter fram nödvändigheten av att stanna inom 

rikets gränser för att behålla freden som det mest centrala i Nordencrantz ståndpunkt.8
  

    I övrigt finns en tämligen omfattande forskning om Anders Nordencrantz. Såväl hans 

tankesätt, politiska gärningar och historiska sammanhang är väl dokumenterade och 

analyserade. I nedanstående genomgång berörs ett urval av denna omfattande forskning 

kronologiskt. 

    Ekonomhistorikerna Eva-Lena Dahl och Nils Eriksson skissar i artikeln Urborgaren – En 

studie i merkantilistisk människo- och samhällssyn en bild av Nordencrantz tidiga tänkande. 

Utgångspunkten för artikeln är den framväxande borgarklassens idéer och ideal under 

tidsperioden 1500-1750 samt det idémässiga brottet med det gamla samhällets traditioner 

och värderingar. Nordencrantz blir i artikeln målet för en punktundersökning, där hans idéer, 

i synnerhet i skriften ”Arcana oeconomie” sätts in i ett historiskt och samhälleligt 

sammanhang. Nordencrantz, menar författarna, byggde sina idéframställningar på 

antaganden om att målet för människan och nationen var att förvärva så mycket makt och 

rikedom för egen vinning som möjligt. Makt, såväl individens som nationers, var inte 

sprungen ur naturliga egenskaper, utan en följd av en utveckling av arbetskapacitet och 

förnuft. Författarna redogör vidare för Nordencrantz stora influenser; Bernard Mandeville´s 

Fable of the Bees, som liknar det mänskliga samhället vid ett bisamhälle, samt den engelska 

merkantilismen och hur dessa kom att påverka hans människo- och samhällssyn.9  

    I artikeln Det civila samhället och Sveriges underutveckling – Anders Bachmanson från 

Arcana till Anatomia av ekonomhistorikern Lars Herlitz görs en gedigen genomgång av hur 

Nordencrantz tankesätt utvecklades mellan ”Arcana oeconomie” och den opublicerade 

                                                           
6
 Brolin, 1953, sid 380. 

7
 Brolin, 1953, sid 380. 

8
 Brolin, 1954, sid 380. 

9
 Eva-Lena Dahl & Nils Eriksson, ”Urborgaren- en studie i merkantilistisk människo- och samhällssyn” i 

Ambjörnsson, Idé och lärdom, Studentlitteratur, Lund 1972, sid 110. 
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skriften ”Anatomia et scrutamen”.10 Till skillnad från Dahl & Eriksson anlägger Herlitz ett 

tydligt aktörsperspektiv och diskuterar hur Nordencrantz tankevärld formades med 

utgångspunkt från personliga erfarenheter och avgörande kunskapskontakter. Till grund för 

”Arcana oeconomie, menar Herlitz, låg två, för Nordencrantz, viktiga erfarenheter. Dels hans 

Englandsresa, där han kom i kontakt med en merkantilistisk politik och litteratur av 

författare som Mandeville, Daventant, Roberts m.fl., och dels tiden som Sundsvalls 

representant för borgarståndet i riksdagen åren 1726-1727. 

    I riksdagen hade Nordencrantz tidigt utvecklat sina tankar om borgarståndets samtida och 

framtida roll i samhället, formulerade genom begreppet ”det borgerliga väsendet”. I ”Arcana 

oeconomie” utvecklades detta resonemang till att behandla naturlig och artificiell egendom, 

där det borgerliga väsendet definierades som den-, för civilisationen framåtskridande 

kraften. 11 

    Också i den opublicerade skriften ”Anatomia et scrutamen” kom Nordencrantz 

Englandsresa och hans beundran för den engelska konstitutionen i uttryck. Till skillnad från 

den ganska allmänna hållningen i ”Arcana oeconomie” var det i denna skrift just den 

engelska konstitutionen och bilden av, om än idealiserad, engelska förhållanden som stod i 

centrum. En god konstitution, som den engelska, förmådde inte bara att hindra den 

mänskliga naturens lastbara passioner, utan att omvandla dem för samhällsnyttiga ändamål. 

Att vädja till människors moral var däremot lönlöst, då denna av naturen var sekundär. 

Istället krävdes genomtänka lagar som grundade sig på den mänskliga naturen och dess 

passioner. I den svenska konstitutionen vände sig Nordencrantz framförallt mot 

ståndsamhället och kanske främst adelns privilegier som han ansåg stod i vägen för 

jordbrukets utveckling.12 

    I ”Korruption och borgerlig ekonomi” har ekonomhistorikern Lars Magnusson studerat 

liberaliseringen av det ekonomiska tänkandet i Sverige under frihetstiden med utgångspunkt 

från Nordencrantz.13 Magnusson ifrågasätter äldre forskning i ämnet, i synnerhet Eli 

                                                           
10

 Herlitz använder genomgående namnet Bachmanson, då texten behandlar tiden innan han blev adlad. Dahl 
& Eriksson, å andra sidan, omnämner honom som Nordencrantz trots att deras text i huvudsak behandlar hans 
tidiga tänkande. Jag har använt mig av det adliga namnet Nordencrantz genom hela uppsatsen, detta för 
tydlighetens skull. 
11

 Lars Herlitz, ”Det civila samhället och Sveriges underutveckling- Anders Bachmanson från Arcana till 
Anatomia” i Scania 57:2, 1991, sid 285-286. 
12

 Herlitz, 1991, sid 284-286. 
13

 Lars Magnusson, Korruption och borgerlig ordning - naturrätt och ekonomisk diskurs i Sverige under 
Frihetstiden, Uppsala Universitet, Uppsala 1989. 
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Heckscher som dömde ut Nordencrantz som en pompös och trögläst kvasi-ekonom. Detta, 

menar Magnusson är en anakronistisk bedömning, då Nordencrantz måste förstås utifrån sin 

samtid och sina egna föreställningar.14 

    Nordencrantz, som under ”Arcana”-perioden förespråkade en tämligen konservativ 

merkantilistisk linje kom under 1750-talet att förorda ett mer liberalt reformmerkantilistiskt 

program. För Nordencrantz innebar denna nya politiska ståndpunkt också en radikalisering i 

sitt förhållande till naturrätten och kom i högre grad att inspireras av tänkare som Hume, 

Pufendorf och Hobbes framför Montesquieu och i synnerhet Rousseau.15 

    Magnusson har även skrivit en kortare artikel om Nordencrantz liv och tankesätt: ” 

Ekonomporträttet: Anders Nordencrantz”. I artikeln lyfter Magnusson bland annat 

Nordencrantz tidiga tankesätt och hur det förändades över tid, förhållandet till 

naturrättsfilosofin och ekonomiska resonemang.16  

    Som redan nämnts diskuterar Brolin Anders Nordencrantz betydelse i Hattar och mössor i 

borgarståndet, där han utförligt presenterar såväl Nordencrantz politiska roll som hans 

tankesätt. 17 Brolin menar att: ”Nordencrantz´ människosyn, hans historiesyn, hans filosofi är 

helt upplysningsmässig. Ingenting i människornas förhållanden godtas utan att först 

undersökts av förnuftet. Förnuftets frammarsch är huvud taget det väsentliga i 

mänsklighetens historia.”18 Han poängterar samtidigt att Nordencrantz i huvudsak 

inspirerades av den engelska naturrättsfilosofin snarare än av den franska 

upplysningstanken.19 

    Vid sidan av denna litteratur har följande studier som berör frihetstidens samhällspolitiska 

kontext använts. Redan nämnda Nordins Ett fattigt men fritt folk är en grundlig genomgång 

av den nationella identiteten och självbilden i Sverige under 1600- och 1700-talen. Han visar 

dels på att det existerade en nationell självbild under denna tidsperiod, dels hur samhällets 

övre skikt försökte sprida denna bild med syfte att lättare kontrollera folket.20 

                                                           
14

 Magnusson, 1989, sid 10. 
15 Nordencrantz ogillade starkt Rousseau, något som Magnusson visar på genom följande citat: ”Det naturliga 

ljuset och kunskapen som herr Criticus [Rousseau] påstår henne wara medfödd, och till fölge deraf des tankar 
om de första faders påstådda kunskap,om den naturliga lagen, som tillsammans gifwer anledning at betrakta 
först hwad Menniskian ar af Naturen, och sedan hwad hon [är]genom up enbarelsen, sammanlefnad, 
uppfostring och reflexioner.” Källa: Magnusson, 1989, sid 18. 
16

 Lars Magnusson, ”Ekonomporträttet- Anders Nordencrantz” i Ekonomisk debatt 6/89. 
17

 Brolin, 1953, sid 360-381. 
18

 Brolin, 1953, sid 370. 
19

 Brolin 1953, sid 367-369. 
20

 Jonas Nordin, 2000, abstract. 
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    Riksdag, kaffehus och predikstol, frihetstidens politiska kultur 1766-1772 av Marie-

Christine Skuncke och Henrika Tandefelt m.fl. avhandlar den politiska kulturen under 

frihetstiden. Boken utgår från tre teman i beskrivningen av frihetstiden; strukturer, aktörer 

och medier. Här behandlas bland annat partikampen i borgarståndet, radikalism och 

historieskrivning med direkt relevans för den politiska praktik och intellektuella miljö som 

Nordencrantz verkade i.21 Historieskrivningen som politiskt verktyg har analyserats särskilt 

ingående av Peter Hallberg i Ages of Liberty - social upheaval, history writing and the new 

public sphere in Sweden, 1740-1792. 

    Den frihetstida nyttokulturen och synen på Sveriges välstånd – centrala inslag i 

Nordencrantz tänkande, behandlas ingående ur ett idéhistoriskt perspektiv av Tore 

Frängsmyr i Svensk idéhistoria – bildning och vetenskap under tusen år, del I 1000-1809.  

    Nyttokulturen och dess koppling till dygden, ytterligare ett centralt begrepp i 

Nordencrantz tankar, har belysts av ekonomhistorikern Leif Runefelt i Dygden som 

välståndets grund – dygd nytta och egennytta i frihetstidens ekonomiska tänkande. Runefelt 

betonar dygdeetikens centrala roll i frihetstidens ekonomiska tänkande. Dygden, menar 

Runefelt, är dåligt kartlagd eftersom forskning om frihetstiden till stor del utgår från en 

modern uppfattning som gör skillnad mellan moral och ekonomi. Runefelt menar att nyttan, 

inte bara under frihetstiden, utan ännu längre tillbaka intagit en central position i det 

ekonomiska tänkandet: ”Nyttan förekommer där som ett begrepp som var starkt kopplat till 

dygden – så starkt att dygd var nytta.”.22 

Källmaterial 
Källmaterialet utgörs av Anders Nordencrantz oavslutade avhandling ”Tankar om krig”. 

Skriften, som är uppdelad i två delar, författades under åren 1758 - 1759. Första delen 

utgavs år 1767 och andra delen först år 1772. Den första delen omfattar 237 sidor 

uppdelade på inledning och femton kapitel. Andra delen omfattar 213 sidor på fyra kapitel. 

Trots att Nordencrantz står som ensam författare till avhandlingen inrymmer den också till 

stora delar memorial om krig och fred, som skrivits av andra författare. Bland dessa är den 

kanske mest kända Montesquieu som citeras ett flertal gånger. Det memorial som upptar 

                                                           
21

 Marie-Christine Skuncke & Henrika Tandefelt (red.) Riksdag, kaffehus och predikstol, frihetstidens politiska 
kultur 1766-1772, Atlantis, Stockholm, 2003. 
22

 Leif Runefelt, Dygden som välståndets grund – dygd, nytta och egenytta i frihetstidens ekonomiska tänkande, 
Stockholms universitet, Edsbruk 2005, sid 9-11, 19.  
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störst plats i källmaterialet är utdrag ur Pecquet´s L’Esprit de Maximes Politiques, pour fervir 

de Suite a l’Esprit de Loixs (som Nordencrantz översatt), Om det onda Som följer med krig, 

och om Fredens förmonder, En Afhandling av M. de la Harpe, Om Fredens Förmoner av M. 

Gaillard samt utdrag ur Wesfaliska fredsfördraget. Nordencrantz avhandling skulle 

följaktligen kunna betraktas som en form av sammanställning av samtida skribenters kritik 

av kriget. 

    Avhandlingens syfte formuleras, i högst kamratlig ton av Nordencrantz: ”..affsigten med 

detta Wärk syftar på intet annat, än at leda Medborgare, til Frid och Wänskap och alla 

Magter och Grannar; så lära Utländske Magter aldrig kunna misstycka Afsikten härmed, 

särdeles som det samma är så mycket deras, som det är wårt egit intresse.”.23 Vidare menar 

han att avhandlingen i första hand ska läsas som en utredning av Sveriges intressen och: ”I 

synnerhet anhålles också wälment hos en whar som detta Wärk läser, at anse det samma, 

ingalunda såsom Föreskrifter, utan enbart såsom anledningar för mera förfarne Män, at 

utreda hwaruti Sweriges rätta, sanskyldiga och stadigwarande Intresse må bestå, på det de 

Principer hwarefter Riket skall styras, till Innewånarnas Sällhet, må kunna blifwa stadgade 

och regelbundne,”.24  

    Rent innehållsmässigt utgörs avhandlingen av diskussioner om Sveriges politiska läge, 

politiker, makthavare, ekonomiska resonemang och historiska exempel. Första delen tar 

utgångpunkten i en jämförelse mellan naturtillståndet och det samtida ”borgerliga 

tillståndet”. För att sedan fördjupa sig i en kritisk betraktelse av kriget som fenomen; dess 

ursprung, orsaker och konsekvenser. Men Nordencrantz visar också på fredens många 

fördelar och diskuterar hur en långvarig fred skulle vara möjlig. 

    Den andra delen ger ett mer ofullständigt intryck, då den till största del utgörs av 

memorial. Kärnan i denna andra del består av det långa utdraget från westfaliska 

fredfördraget, som också blir någon form av utgångspunkt för de resonemang som 

Nordencrantz för. 

                                                           
23

 Nordencrantz, 1767; De första sexton sidorna i avhandlingen är onumrerade, vilket gör att sidnummer uteblir 
i referenser till dessa sidor. 
24

 Nordencrantz, 1767. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Eftersom den här studien utgörs av en kvalitativ läsning, där associationer, klassificering och 

förståelse är avgörande, blir tolkning ett nyckelord för analysen. I vetenskapliga 

sammanhang brukar tolkning benämnas som hermeneutik; en beteckning för såväl en 

filosofisk inriktning om förståelsens villkor som en relativt enhetlig metodlära för tolkning av 

texter. Om några tongivande företrädare för den senare ska lyftas fram bör Friedrich 

Schleiermacher, Wilhelm Dilthey och inte minst Hans-Georg Gadamer omnämnas.25 

     Hermeneutik som metodlära ska i denna uppsats främst förstås som en utgångpunkt, ett 

förhållningssätt, snarare än en enhetlig teoribildning. Sålunda kommer den teoretiska 

ansatsen i huvudsak att behandla centrala begrepp och -processer inom det hermeneutiska 

tänkandet och på så sätt öka förståelse för tolkningsprocesser. 

Hermeneutikens grunddrag och nyckelbegrepp 
Ett centralt begrepp för hermeneutiken är meningsfulla fenomen. Fenomen innefattar 

nästan allting vi gör; text, tavlor, filmer, språkliga uttryck etc., men är kanske främst en bred 

benämning på mänskliga handlingar. Att de är meningsfulla innebär att de utförs, eller har 

utförts, med en viss mening eller har ett bestämt syfte. Meningsfull beskriver dock inte bara 

en handling, utan också resultatet av en handling (en meningsfull handling). Dessutom 

används mening även för att beskriva de normer, regler och sammanhang som vi måste 

känna till och förstå för att kunna tolka en handling. Meningslösa fenomen är svårt att 

förställa sig, då fenomen alltid har en mening för någon. Om mänskliga handlingar, eller 

meningsfulla fenomen, ska förstås måste de tolkas genom att sättas in i en kontext, detta är 

något vi ständigt gör i vårt vardagliga liv och det gäller också för historiska fenomen.26 Om 

historiska fenomen, likt källmaterialet i den här uppsatsen, ska tolkas krävs således 

förståelse för dess mening; det vill säga att sätta in fenomenet i dess historiska kontext. I 

sammanhanget kan kontext innebära allt från aktörens (den som handlat) övriga 

textproduktion och influenser från andra författare till samtida sociala- och politiska 

förhållanden. Att tillskansa sig förståelse för kontexten, i synnerhet i historiska studier, 

                                                           
25

 Friedrich Schleiermacher (1768-1834) var en av de första som lanserade en systematiserad tolkning av text 
inom den metodhermeneutiska traditionen. Wilhelm Diltheys (1833-1911) arbete låg mycket i att höja statusen 
för humaniora och hermeneutiken. Hans-Georg Gadamer (1900-2002) är den moderna hermeneutikens 
främste språkrör. Ett urval av hans tankegångar kommer att avhandlas inom ramen för uppsatsens teorikapitel. 
26

 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, Göteborg 2009 171-173. 
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problematiserar tolkningen ytterligare. All kontextuell kunskap går knappast att förvärva, 

vilket leder till en viss form av urval. 

    Urvalet i sig riktar blicken mot uttolkaren och dennes egna föreställningar; vilket urval för 

förståelse som görs. Redan nämnda Gadamer har myntat det kanske mest kända begreppet 

som behandlar uttolkarens förhållningssätt till studieobjektet; förförståelse. Förförståelsen 

är de redan befintliga föreställningar eller fördomar som uttolkaren bär på. I såväl det 

vardagliga livet som i vetenskapliga studier spelar förförståelsen en viktig roll, då vi aldrig 

möter, varken världen eller ett studieobjekt utan föreställningar, fördomar, förväntningar 

och förutsättningar. Om vi inte hade någon förförståelse skulle vi inte kunna förstå något 

fenomen överhuvudtaget. Förförståelsen kan också leda fel vilket Runefelts exempel med 

historiker som utgått från att betrakta ekonomi som något som alltid är skilt från moral visar. 

Den här studien genomsyras således av min egen förförståelse, i form av språk och 

disposition men framför allt av urvalet av tidigare forskning.  

    Den hermeneutiska spiralen, eller cirkeln, är hermeneutikens kanske mest kända begrepp. 

Det innebär att en förförståelse av ett fenomen som till exempel begreppet nytta prövas 

mot de olika kontexter i vilket det förekommer i till exempel Nordencrantz text. 

Förförståelsen kommer från vad vi vet om hur begreppet nytta har använts av andra under 

frihetstiden. Resultatet kan bli att förförståelsen måste revideras, dvs. att Nordencrantz 

använde begreppet nytta på sitt eget sätt. Men resultatet kan också bli att Nordencrantz 

resonemang blir klarare när det ställs mot samtidens innebörd av nyttobegreppet. Cirkeln 

syftar på att enskilda fenomen vägs mot kontexten och vice versa. Spiralmetaforen antyder 

att detta innebär ständigt nya och bättre tolkningar.  

    En annan kritisk frågeställning är hur man ska avgöra vad som är en bättre eller sämre 

tolkning. Två teoretiska kriterier för korrekt förståelse har ställts upp, den första av Gadamer 

som går under benämningen det holistiska kriteriet. I ett känt uttalande sade han att ”Alla 

detaljernas harmoni med helheten är kriteriet för korrekt förståelse.”.27 Detta innebär att 

fokus varken ligger på de enskilda delarna av ett fenomen eller dess helhet, utan på hur 

delarna dvs. de fenomen som studeras harmoniserar med helheten. Om så inte är fallet så 

tyder det på att uttolkaren inte förstått fenomenet – eller att kontexten är bristfällig. 28 

                                                           
27

 Gilje & Grimen, 2009, sid 193. 
28

 Gilje & Grimen, 2009, sid 193-194. 
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    Det andra kriteriet för korrekt förståelse har utarbetats av begreppshistorikern Quentin 

Skinner. Detta utgörs av aktörskriteriet. En korrekt förståelse uppnås när aktörens avsikt 

med handlingen, eller författarens intention med texten, korrelerar med tolkningen av den. 

Aktörens motiv blir alltså det viktigaste redskapet i förståelse för handlingen. Om exempelvis 

aktören yttrar sig i ord eller begrepp som inte överensstämmer med dennes avsikt är 

tolkningen felaktig.29
  

    Såväl den hermeneutiska spiralen som det holistiska och aktörsorienterade kriterierna är 

centrala för tolkningen av såväl Nordencrantz argumentation som intentioner med sin text. 

Metod 
För att kunna tolka innehållet i ”Tankar om krig” utifrån uppsatsens frågeställningar kommer 

för det första en genomläsning av källmaterialet, från pärm till pärm, att göras. Därefter 

kommer källmaterialet att genomgå två olika analyser som svarar mot uppsatsens 

frågeställningar; dels en enklare form av innehållsanalys, där Nordencrantz huvudsakliga 

resonemang och centrala teman i ”Tankar om krig” identifieras, men också en kontextuell 

analys, där texten tolkas utifrån en samtida samhällspolitisk kontext. 

    De olika analyserna går att koppla samman med kriterierna för korrekt förståelse, där 

Gadamers uppfattning om harmoni kan skönjas i innehållsanalysen, medan Skinners 

aktörskriterium kan märkas i kontextualiseringen. 

Innehållsanalys 

Den första analysen utgörs av en kvalitativ- eller etnografisk innehållsanalys(ECA), där 

källmaterialet kvantifieras och kategoriseras. Begreppet kvantifiera leder tankarna till 

kvantitativ forskning: en forskningsform som brukar sammankopplas med positivism, 

objektivism, deduktion, mätbarhet, källkritik etc.30 Denna undersökning är mer av kvalitativt 

slag, där kvantifieringen egentligen bara går ut på att göra källmaterialet överskådligt och 

analyserbart. Kvalitativ forskning utgår oftast från ett induktivt förhållningsätt och den är 

ofta tolkningsinriktad i sina ontologiska utgångspunkter.31 

    Vad som kännetecknar den etnografiska innehållsanalysen i förhållande till mer 

kvantitativa(och vissa kvalitativa-) former av innehållsanalyser är konstruerandet av 

                                                           
29

 Gilje & Grimen, 2009, sid 195-196. 
30

 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber, Malmö 2002, sid 77. 
31

 Bryman, 2002, sid 249-250. 
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kategorier. I klassifikationen ligger fokus på källmaterialet, dess innehåll och manifesta 

uttryck dvs. vad som faktiskt sägs i texten. Genom en systematisk läsning av källmaterialet 

kommer kategorier således att växa fram. Läsningen kommer följaktligen att vara en sorts 

identifikationsprocess, där identifiering av centrala resonemang och teman kommer utgöra 

de enkla utgångspunkterna. Framväxten av olika kategorier utgår från en form av kodning, 

där bärande passager för resonemang i källmaterialet citeras och/eller sammanfattas (om de 

är för långa för att citeras) och placeras i en kategori. Ju fler passager med liknande innehåll 

eller kännetecken som placeras i samma kategori, desto mer tar kategorin formen av ett 

samlat resonemang. Resonemangens innehåll kategorieras i sin tur i teman. Analysmetoden 

kännetecknas således av en kontinuerlig granskning av källmaterialet, ständig jämförelse av 

dess innehåll samt en ständig rörelse mellan empiri, tolkning och analys.32 

    Källmaterialet innehåller många och långa återgivelser av andra författares texter, vilket 

kräver ett visst övervägande huruvida dessa ska tolkas inom ramen för Nordencrantz tankar 

om krig, Visserligen är det han själv som står för urvalet(samt i vissa fall översättningar) av 

memorialet, men samtidigt kan det uppfattas som långsökt och abstrakt att tolka långa 

haranger av återgivelser i termer av hans egna tankar. För att komma förbi denna 

problematik har en form av mellanväg antagits i tolkningsprocessen; kortare återgivelser i 

form av citat eller liknande betraktas som Nordencrantz åsikter, då de i regel syftar till att 

förstärka en tes han redan driver. Längre memorial, som del la Harpes och Gaillards 

avhandlingar eller utdraget från den westfaliska freden kommer att lämnas därhän, då en 

tolkning av dessa i termer av Nordencrantz egna resonemang, är för långsökt. 

    Vidare är källmaterialet skrivet på 1700-talssvenska, vilket gör att dess struktur och 

meningsuppbyggnad kan skilja sig från dagens svenska språk. En mening sträcker sig ofta 

över nästan en hel sida, uppdelad i en mängd kommatecken. Citaten har således en tendens 

att bli långa, trots att hela meningar inte alltid behöver citeras. 

    Presentationen av resultaten kommer vidare att inrymma många citat som emellanåt 

innehåller låneord från andra språk samt andra begrepp som vi inte använder idag. Den 

enklaste vägen för att kringgå detta vore naturligtvis att sammanfatta snarare än citera. 

Problematiken i detta fall ligger också i tolkning, då sammanfattningar i högre grad är 

                                                           
32

 Bryman, 2002, sid 368. 
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tolkningar än citat. För att tackla denna tolkningsproblematik kommer både 

sammanfattningar och citeringar förekomma, kompletterat med förklarande fotnoter.  

    Ett annat metodiskt ställningstagande berör klassificeringsprocessen. Källmaterialet är 

uppdelat i kapitel, vilket är en form av innehållslig uppdelning gjord av Nordencrantz själv. 

Varför dessa inte används i skapandet av kategorier (en kategori per kapitel) motiveras 

genom uppsatsens första frågeställning, där huvudsakliga resonemang och centrala teman 

ska identifieras.  Det finns sålunda inget fog för att sammanställa allt innehåll eller alla 

resonemang. De resonemang som emellertid utkristalliserats är av huvudsaklig karaktär, dvs. 

de är i olika form bärande för förståelsen av Nordencrantz tankar om krig. Olika teman tjänar 

som syfte att ytterligare systematisera dessa. 

Kontextuell analys 

Efter att ha kategorierat och kvantifierat materialet kommer Nordencrantz argumentation 

analyseras utifrån en samtida samhällspolitisk kontext. De huvudsakliga resonemangens 

innehåll, som grupperats i teman, kommer tillsammans med ett urval av redan befintlig 

kunskap om Nordencrantz och frihetstiden, alltså tidigare forskning, utgöra stoffet för 

analysen. Genom att ställa dessa i förhållande till varandra har en förståelseram växt fram.  

    Vad som emellertid utgör ett lämpligt urval av tidigare forskning är en tolkningsfråga i sig. 

En för bred förståelseram till källmaterialet har en förmåga att bli otydlig; till exempel att 

förstå passager i ”Tankar om krig” utifrån en framväxande borgarklass. En för smal 

förståelseram kan kännas för definitiv, vilket inte i denna undersökning inte heller är 

önskvärt. För att utforma en lämplig förståelseram har tre perspektiv, med utgångspunkt i 

fenomenets mening, lyfts och diskuterats utifrån källmaterialet. Detta innebär ingalunda att 

andra perspektiv som utelämnats inte är viktiga eller tongivande i förståelsen för 

källmaterialet. Det är snarare en fråga om avgränsningar, där de perspektiv som berörs 

syftar till att öka förståelse, men samtidigt inte all förståelse som möjligt kan förvärvas. 

Perspektiven behandlar enbart hur källmaterialet kan förstås, inte hur den ska förstås.  

    Analysen kommer att presenteras i tre rubriker efter de tre perspektiven, vilka presenteras 

under resultatdelen. Dessa inrymmer en presentation av kontexten samt en koppling till 

källmaterialets identifierade argumentation. Citat används för att exemplifiera en 

uppfattning eller när de tydligt manifesterar en föreställning.  
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Resultat 

Centrala teman och huvudsakliga resonemang 
Bearbetningen av källmaterialet har resulterat i femton huvudsakliga resonemang och tre 

centrala teman.  De inledande resonemangen har inte behandlats inom ramarna för teman, 

då dess inledande karaktär och problemformulerande gör sig bäst på egen hand. Nedan 

följer en sammanfattning av temanas kännetecken, därefter följer en mer utförlig 

redogörelse för resonemangens innehåll disponerat efter tema. 

    Det första temat som identifierats är Om andan; där andan, sinnelaget, äran, heder etc. 

diskuteras i förhållande till krig. Andan kan bäst beskrivas som ett sorts mentalt tillstånd hos 

folk och regim, ett tillstånd som är avgörande för nationers lycka och välstånd. Om andan är 

fredlig går det i regel bra för en nation; principer om vänskap, tillit, rättigheter och dygder 

tjänar bättre en nations intressen än krig. I nationer med krigsanda är principerna enbart 

destruktiva; krig och erövringar leder till hämndbegär, som leder till nya krig vilka leder till 

nya grymheter etc. Nordencrantz menar att den senare principen råder i Sverige, något han 

anser är högst olyckligt.  

    Det andra temat som identifierats är Materiella faktorer och ekonomi, där arealutvidgning 

ställs mot inbördes uppodling, kostnader för krig jämförs och framtida strategier dryftas. 

Den grundläggande uträkning som kan skönjas inom detta tema är krigets ekonomiska 

ogynnsamhet. 

    Det tredje temat som urskilts är Krigets konsekvenser, där Nordencrantz diskuterar 

verkningar av krig och i synnerhet av det westfaliska fredsfördraget. Den tes som drivs är att 

fredsfördragets form var ogynnsamt för Sverige då det bara mynnade ut i nya krig och 

elände. 

Första delen: Inledande resonemang 

Inledningen av ”Tankar om krig” utgörs av ett resonemang rörande det mänskliga tillståndet, 

där Nordencrantz, genom att sätta fingret på ett problem, skissar upp ett teoretiskt ramverk 

för avhandlingen: 
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”Efter förfarenhetens flere tusendårige witnesbörder, tyckes det wara en 

förhastad Tanka at et Krigeriskt tilstånd upphört ibland Människjor, så fort de 

trädt ut ur det wilda in uti det Borgerliga eller Sammanlefnads tilståndet..”.33  

Det borgerliga samhällstillståndet, vars avsikt enligt Nordencrantz är ”... större Frid och 

Säkerhet, än som kunna gifwas i det Naturliga tilståndet ...”34, är något som misslyckats. 

Orsakerna till detta misslyckande beskriver han som är dels att: ”..det senare warit mera 

mordiskt än det förra efter som i det Naturliga så stora Folkhopar ej kunnat sålla sig tilhopa, 

som i det Borgerliga..”,  dels: ”Wid noga eftersinnande torde jämwäl besinnas, at i 

Samhällstilståndet, oaktadt det wilda Naturliga dertil, för mera säkerhet, gifwit flere 

anledningar til Krig, än som i det Naturliga kunnat gifwas.”.35 

    Grunden till det borgerliga samhällets misslyckande ser Nordencrantz i både civilisationens 

ursprung och människans natur. För att förklara detta använder sig Nordencrantz av ett 

memorial skrivet av Delitti e delle Pene, där övergången från det naturliga- till det borgerliga 

tillståndet beskrivs:  

”..när det[människan] blev talrikt; och deruppå fölgde et Krigeriskt tilstånd, så 

blefwo de förste nödgade at förena sig tilsammans til inbördes Förswar.” Sedan 

några samhällen woro förenade, så måste andra förena sig mot desse, och 

således fölgde derpå et Krigeriskt tilstånd emellan Samhällen.”.36  

Organiserandet i samhällen, anser Pene, hade i grund och botten ett fredligt syfte, då det var 

osäkerheten i det naturliga tillståndet som tvingat fram civilisationen. Människan gav upp en 

del av sin frihet för att kunna avnjuta säkerhet, en säkerhet som anförtroddes en makt som 

skulle garantera denna. Emellertid lät denna makt sig styras av begär, då makt, liten som 

stor, fördärvar människan och skapar värre krig än som var möjligt i det naturliga tillståndet, 

såg dagens ljus.  

    Vidare fördjupar sig Nordencrantz i både krigets orsaker och vad krig egentligen innebär. 

Det borgerliga tillståndet till inrymmer till exempel i sig självt ett frö till krig:  

                                                           
33

 Nordencrantz, 1767; Det borgerliga tilståndet, sammanlefnads tilståndet, status civili eller dylika termer 
åsyftar människan organiserad i samhällen. 
34

 Nordencrantz, 1767. 
35

 Nordencrantz, 1767. 
36

 Nordencrantz, 1767. 
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”Uti sielfwa Naturen af den åtskilnad i Stånd, Wärde och heder, som i 

Samhällen måste göras på Befallande och Lydande, på Styrande och Styrde, 

ligger också et outroteligt Frö til et Krigeriskt Tillstånd ibland människor, så wäl 

inom som emellan Samhällen.”.37  

Mer specifikt angriper Nordencrantz ståndsprivilegier och korruption som inryms i det 

borgerliga tillståndet. Dessa ligger till grund för krig inom och mellan samhällen: ”Uti 

Naturen av Lagarne om Ämbetens besittningar för Livstid, samt det missbruk som derpå fölgt 

af Heders utdelningar, ligger et osynligt Frö, til et wärre Krigeriskt Tilstånd både inom och 

mellan Samhällen, än som allmänt förmodes.”.38Denna uppfattning återkommer i följande 

citat: ”Både inom och mellan Samhällen gifwas många sorts Krig. Inom et Samhälle uti 

sielfwa Naturen af olika Stånds och Societeters olika Rättigheter, Privilegier och Intressen 

ligger et Frö til många Krig.”.39  

    Vidare är krig inte enbart något som utkämpas på samhällelig nivå, utan också människan 

har ett ständigt pågående krig inom sig själv: ”Människor äro icke mindre i Krig inom och 

med sig sielfwe, med eget förnuft, med egne begär, som dageligen äro föränderlige, 

oändeligen mer, än i det Naturliga tilståndet kunnat hända.”.40 Också naturen beskrivs som 

ett ständigt tillstånd av krig, något som gud av outgrundliga anledningar tillåtit:  

”Som försynen sielf i dess allwishet (för oss Människjor obegripligt, i hwad 

afsigt) behagat tillåta et ouphörligit Krig emellan Foglarne i Luften, Fiskarne i 

Hafwet, Djuren på Marken, Matkarne neder i Jorden, och Människorne sielfe, ja 

emellan sielfa Elementerne; så blifwer således i, Naturens nu warande tilstånd 

ej annat än uphörligare Krig at förmoda …”.41 

Sammanfattningsvis är Nordencrantz uppfattning av krig ganska bred och kan kanske lättast 

sammanfattas som ett naturligt tillstånd för människan. Han menar att själva civilisationens, 

det borgerliga tillståndets, syfte är att tillhandahålla ökad säkerhet och fred, med andra ord 

utgöra ett sorts motstånd mot naturens drifter. Detta är emellertid något som han anser 

misslyckats. 

                                                           
37

 Nordencrantz, 1767. 
38

 Nordencrantz, 1767. 
39

 Nordencrantz, 1767. 
40

 Nordencrantz, 1767. 
41

 Nordencrantz, 1767. 
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Andra delen: Inledande resonemang 

Nordencrantz inleder andra delen med ett resonemang som utgår från den samtida politiska 

debatten. Han upprörs av att Sverige, trots ständernas ökade inflytande över 

beslutsfattandet, befunnit sig i krig såväl år 1741 som år 1757. Vad som ligger till grund för 

dessa beslut är dels okunskap, dels politiska ränker, hemliga avtal och sammanslutningar.  

    Detta är något som, Nordencrantz menar, måste åtgärdas. För att få bukt med 

okunskapen och hemlighetsmakeriet inom politiken lyfter han några intressanta tankegångar 

från den” ... almänt bekande och berömde Franske Auctoren af La Theorie de Luxe … ”42. 

Denne författare skriver om nödvändigheten i utbildning, kunskap och upplysning , något 

som inte alltid är så lätt att påvisa för allmänheten; ”Det är medendels et fruktlöst 

bemödande, at wilja utrota gamla fördomar, och blott stora Mäns höfwam at kunna erkänna 

oriktigheten av de ideer, som de länge antagit för wissa, och som de uppenbarligen tilstått.. 

..Den möda man gör sig, at bringa dem til sanning, tjenar ej til annat, än at styrka dem i 

deras förut fattade satser.”.43 

    En upplyst nation, såväl folket som regementet, är inte desto mindre en stor 

angelägenhet. För att denna ska kunna uppnås krävs det att göra sig förstådd: 

”Låt en Ministre af det största förstånd, som dess seculo gifwits, blifwa satt wid 

styret af allmänna sakerna, så skal finnas, at Nationen ej gör sig alt det gagn, 

som wederbör af hans stora wett. At en Ministers föremål måste lyckas, är 

nödigt, at allmänheten tänker wärdet ag dess afsigter, och dem äfwen 

antager.”.44 

Det spelar sålunda ingen roll hur vis eller mäktigt en regent är, så vida denne inte kan göra 

sina avsikter förståeliga för folket: Så stort wett en Regent och må äga, så är han dock aldrig 

mäktig nog, at kunna segra öfwer meningar, de ock må wara de orimligaste.”.45 

    Vidare diskuterar författaren förhållandet mellan folket och makten och understryker 

varför upplysning är så viktigt: 

                                                           
42

 Nordencrantz, Anders Nordencrantz Tankar om krig i gemen och Sweriges krig i synnerhet, samt hwaruti 
Sweriges rätta och sanskyldiga interesse består: skrifwit år 1758, och hörer til et större wärk, som på hög 
wederbörlig befallning blifwit författadt, men icke förr kunnat komma i dagsljuset, Andra delen, 1772, sid 6; 
Han syftar antagligen på Montesquieu som författade La défense de L'Esprit des lois år 1748. 
43

Nordencrantz, 1772, sid 6. 
44

 Nordencrantz, 1772, sid 8; Seculo innebär sekel. 
45
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”Folket utgör i alla Riken, en betydande Corps för Högsta Magten; en klippa, 

emot hwilken alla öfwerdådiga anslag gå förlorade. Wi finner därföre, at 

Nationerne styra sig mestendels sielfwa. Det allmänna tänktesättet styrer 

Högsta Magten; och då folkets röst höjer sig upp, så antingen inblåser den en 

större myndighets anda, eller böjer det den tilbaka.”.46 

Den återgivne författaren har såsom åsikt att regimen vilar på folkets allmänna tankesätt, 

vilket får konsekvensen av att: ”Enär en stat är ag gammal häfd illa styrd, bör den ej kasta 

skulden uppå dess Styresmän. Det är en fölgd, af Nationens försummelse, som ej förstår at 

rätteligen wårda sina intressen.”.47 

    Nordencrantz reflekterar kring ovanståendes tankar och kungör sitt eget syfte med den 

andra delen av avhandlingen: 

”... så är det ingalunda min tanka, at underwisa mina Medborgare om de rätta 

förståndet deraf, samt orsakerne til och följderna af wåra förflutne Krig, utan 

endast meddela och förfarne män derom wara sagt både mot och med, samt 

derwid här och der gjort några anmärkningar.”.48 

Således tjänar Nordencrantz skrift syftet av att upplysa riksdagsmännen om offensiva- och 

defensiva krig. 

    För att sammanfatta detta resonemang kritiserar Nordencrantz den ignorans och politiska 

ränker som han anser ligga till grund för de senaste två krigen i Sveriges historia. Han 

åberopar (troligtvis) Montesquieu som diskuterar vikten av en upplyst nation. 

Resonemanget kokar slutligen ned till en sorts avsikt med avhandlingens andra del. 

Om andan 
Det första centrala temat som identifierats i och med läsningen av källmaterialet är den 

andliga, själsliga, utgångspunkten i många av Nordencrantz resonemang. Dessa följer nedan. 

Samtal om de grekiska statsstaterna 

Ett resonemang Nordencrantz för är en (möjligen påstådd) återgivelse av ett samtal två 

historiska personer: grekerna Phocion och Aristias, eller mellan ”yngre och äldre kloke mäns 

tankar om Krig i gemen”. Nordencrantz menar att ”Det är mig lika mycket, om det är et 
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wärkeligt eller supponerat Samtal. Tankarne äro icke dess mindre sunde.”.49 Samtalet 

behandlar de antika grekiska statsstaternas insikt om freden. Phocion beskriver för Aristias 

om hur människorna formerade sig i samhällen:  

”..at de första menniskor, som afsade sig deras naturliga frihet och formerade 

sig i Samhällen; än at de dermed sågo sig kunna blifwa wharandra så nyttige; 

men de hade ännu ej begripit, at Samhällen kuna whara wharandra så nyttige, 

som medlemmar inom whart Samhälle, derest, de iaktogo samma Lagar, 

Reglor, Wänskap och Förtroende.”.50 

Grekerna, fortsätter Phocion, saknade under lång tid kännedom om någon annan lag än den 

starkes lag. De hade egentligen inga förkastliga motiv, utan endast kärlek till fosterlandet. 

Detta yttrade sig beklagligt nog främst genom krig; ”Dem födde utaf sig intet annat, än en 

wild tapperhet hos Menniskjor, som besuto ingen af de dygder, som hedra Förnuftige 

Warelser.”.51 Vilket också ledde till en ond spiral av ytterligare krig: 

”De grymma Triumpher, af whilka Segerwinnaren war dum nog at berömma 

sig, bedådade honom intet annat än Grannars Hat och Hämnd; samt nya 

Olyckor i framtiden, Det ljufwa namnet Frid war i Grekeland i långlig Tid 

obekant.”.52 

Nordencrantz kopplar samman grekernas samtal till Sverige i sin egen samtid, där en 

liknande anda råder: ”En Esprit eller ett Tänkesätt, som medfölgt Nationen in til denne dag, 

fast med wissa förändringar och Modificationer, som Tid, Händelser, och de allmänna Werlds 

Förändringar åstakommit.”.53 

Grekernas anda kom så småningom att förändras. Efter åratal av krig och olyckor insåg de att 

deras oenigheter var ogynnsamma för alla parter. Inbördes förtroende, vänskap, rättigheter 

och dygder var en bättre utgångspunkt för ett samhälle, vilket Phocion summerar 

dramatiskt: 
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”Hwartil tjenar denne täflan, alt Hat och dessa grymma Krig? Har naturen warit 

så sparsam på Menniskors lycka, at den skall erhållas med Wapnen i handen? 

Det felar oss endast Kundskap wharuti wårt rätta Intresse består, att wara 

lycklige.”.54 

Sammanfattningsvis avhandlar resonemanget ett troligen fingerat samtal mellan två antika 

greker. De diskuterar hur de grekiska statsstaterna gick från ett ständigt krigiskt tillstånd, där 

mentaliteten hela tiden födde nya krig. Först när grekerna så småningom insåg fredens 

förmåner, så som förtroende, vänskap och rättigheter, blev de lyckliga. Nordencranz jämför 

den krigiska mentaliteten men den samtida andan i Sverige. Vad som kvalificerar 

resonemanget i detta tema är framförallt synen på andan. Det är andan som måste 

förändras för att en fred ska vara möjlig. 

Erövringslusta 

Ett annat resonemang som Nordencrantz för har en liknande tematik: Esprit de Conquette; 

erövringslusta. Detta är en form av mentalt tillstånd, en ”… prevalerande Princip och Esprit.. 

.”55 för såväl nationen som för makten: 

”Detta, säger jag, kan så en mycket mindre bifallas, som eho det wara må, 

hwilken med upmärksamhet låter alla hållne Rådslag och Handlingar om wåre 

Krig, ifall befinna, at en Esprit de Conquete ifrå de äldre Tider, särdeles 

återwinning af wåra förlorade Ultramarinske Besittningar... ”.56 

Nordencrantz anser att erövringslustan i mångt och mycket är ren och skär okunnighet; att 

denna ”prevalerande princip” är själva motsatsen till kunskap, vett och vetenskap. 

Okunskapen i form av lust för krig och erövring måste bekämpas, då den har varit ett 

bottenlöst hål för allt det ”... som medelst både Wett, Kunskaper och Arbete förwärfas.”.57 

Den förlust, av folk och egendom, som Sverige lidit under de två senaste krigen (1741 och 

1754) skulle inte kunna fås igen på flera generationer, inte ens under ett fredligt tillstånd. 

                                                           
54

 Nordencrantz, 1767, sid 6. 
55

 Nordencrantz, 1767. 
56

 Nordencrantz, 1767; Ultramarinska besittningar eller -possessioner innebär i detta sammanhang kolonier 
eller besittningar på andra sidan havet. I löpande text använder jag mig av begreppet ultramarinska 
besittningar, då detta är det huvudsakliga begrepp Nordencrantz använder.  
57

 Nordencrantz, 1767. 



20 
 

Om Sverige, mot förmodan, skulle kunna återhämta sig från dessa förluster, skulle bara nya 

krig bli följden, så länge erövringslustans princip råder. Det bästa vore kanske att:  

”..att alla Protocoller, Tractater, Memoirer, Skriwärlingar, Anecdoter och flere 

handlingar, de sista Krigen rörande, kunde utrotas utur alt minne, i ty, om den 

nämnde Esprit de Conquette, eller eröfrings-lystnad, icke finnes hafwa warit 

driffjedren, så skulle efterkommande swårligen finna någon skälig orsak 

dertil.”.58 

Vidare skriver Nordencrantz att erövringslustan är djupt rotat i folkets sinnen, då det ofta är 

krig som definierar ett folks historia. Utländska makter beskrivs i regel som krigiska och 

hemska vilket spär på redan existerande andan. Men det är inte oss själva, som enskilda 

medborgare vi ska beskylla för detta: ”..när det befinnes härröra från hela Nationens 

uråldriga passion, och alla andra Nationers fordom fölgde tänktesätt om heder.”.59 

    Sammantaget behandlar resonemanget andan som diskuteras i formen Esprit de 

conquette. Erövringslustan, menar Nordencrantz, är egentligen ren och skär okunskap och så 

länge denna princip råder är Sverige dömt att till nya krig. 

Ära och dygd 

Andan diskuteras i ett annat resonemang i termer av begreppet glorie, ära och dygd. 

Nordencrantz reciterar Montesquieu som anser att rättigheter till krig bör härstamma 

endast från nöd och ”strängaste billighet”. Om krig baseras på ”… arbitraire principer om 

glorie, tillfälle, nytta etc. öfwersköljer man Jorden med blod. För all ting må man intet tala 

om Regenters glorie. Dess glorie blifwer dess högmod: Det är en passion och ingen förnuftig 

lag.”.60 Det är dock inte bara regenter som kan förledas av ärans passion: 

”Då understundom det frågat warit whad förmån Swerige haft at sine 

beständige Krig, så har det swarats, glorie. En glorie, som hela Folkslaget sig 

tilägnat och tillika förkjusat. Et helt Folkslag kan således äfwen så lätt förledas 

af Glorie, som en Regent.”.61 

Glorie, som begrepp, är något som Nordencrantz vidare intresserar sig för:  
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”Det ordet Glorie kan missbrukas, och äfwen til högstfördärferlige ändamål. 

Med det ordet Glorie hafwa Människor warit förledde at göra sig både enögde 

och halte. Folkhopar hafwa fölgt principen, och blifwit halte, enögda och äfwen 

blinde, så, mycket i en som en annan omständighet, til dess både Folk och deras 

Regenter, blifwit både både haltande, enögda och blinde.”.62 

Nordencrantz menar att om regimens principer utgörs av ära blir resultatet katastrofalt. 

Ära/Glorie är, för Nordencrantz, är ett tvetydigt begrepp. Det används både för att beskriva 

ett förkastligt andligt förhållningssätt som något som kan missbrukas. I slutet av 

avhandlingens andra del återkommer han till begreppet och diskuterar det mer ingående: 

”Den sanskyldiga äran, som består i at göra Människor godt, är nästan utrotad genom den 

allmänna willfarelsen, som i dess ställen upsätter såsom en stor ära at härja.”. 63 Det är 

således den sannskyldiga äran som har missbrukats. Den sannskyldiga äran diskuteras i 

liknande ordalag då han behandlar dygd, ett för honom liknande begrepp: ”Ofta finnes sken 

af dygd wara ansedd för sjielfa dygden, och at det, som är enbart åtlöje wärdt, är mer mer 

befruktadt än sjielfwa odygden.”64  Nordencrantz tar vidare några historiska exempel för att 

klargöra din ståndpunkt: Pythagoras lärde sina lärjungar att negligera ära och istället göra 

det rätta. Achidamus af Lacedemon lär ha skrivit till Phillip efter slaget vid Cheronée: ”Om du 

mäter din skugge, så lärer du finna, at den inte blifwer större efter din Seger.”.65 Med dessa 

exempel klargör Nordencrantz mer eller mindre vad den sanna dygden och äran egentligen 

innebär, men också vad det har blivit: ära för ärans skull. 

    Han fortsätter på samma spår med att visa på vilka små skillnader det är mellan ärofulla 

och nedriga gärningar: 

”.. små Tjufwar tilbringa deras tid i Fängelser och Kädjor, men de stora i Guld 

och purpur. Att mörda en Man, är en nedrig gierning, men at mörda Hundrade 

Tusende är en Action heroique. At göra inbrott på en Grannes Land anses som 
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en wåldsamhet; men at bruka Magt eller trolöshet, at inkräckta en hel Province, 

det är Inkräcktares glorie.”.66 

Resonemanget kan sammanfattas genom att Nordencrantz diskuterar begreppen glorie, ära 

och dygd som företeelser och begrepp. Han gör en klar åtskillnad mellan den sannskyldiga 

äran, att göra människor gott, och hur ära används för att motivera krig; ära för ärans skull. 

Regeringssättet och andan 

I ett senare kapitel diskuterar Nordencrantz folkets sinnelag, anda, i offensiva- respektive 

defensiva krig samt hur ett regeringssätt kan påverka folkets mentalitet: 

”Regeringsättet och Anstalterne til et Förswarswärk, om icke alt för felaktige, 

må wara hwad de wilia; så är uti en Defensivt Krig, då det gäller Förswar af 

egne Hyddor, Ägendomar, Hustrur, Barn och Frihet, en Regerings, Armées och 

et Folks Sinnelag, helt annorlunda beskaffat, än uti Offensiva Krig. Driffiedrarne 

i de förre äro många flere och kraftigare, än i de senare; De kunna ej bestå i 

annat, än anten en fåfäng Heder, eller et osäkert och eloignerat Intresse.”.67 

Han gör således en åtskillnad mellan folks sinnelag försvar och anfall, där försvaret av hem 

och hustru och frihet är mycket starkare än i offensiva krig.   

    Frågan är då, enligt Nordencrantz, hur en nation blir framgångsrik i offensiva krig, trots att 

motivationen enbart består i föreställningar om fåfäng heder och flyktigt intresse.    

Nordencrantz undersöker detta ämne genom att diskutera vad som krävs för att en nation 

ska vara framgångrik i krig. För det första fordras pengar, en total lydnad och subordination. 

Men regeringssättet måste också gynna en viss sorts anda: 

”... at ingen, om den ock wore född till Pultron, sådnat må töras wisa. Men 

deremot erfordras i Regeringssättet den Egenskap, at människors sinnes dels 

genom Ambition, Honneuer, Glorie, dels af Kärlek til Fäderneslandet, upretas 

såsom til en Fanatismus eller Enthousiasmus, så högt at Begärelsen efter 

Honneur, Glorie &c. samt Kärlek för Fäderneslandet och Frihet, öfwerväger 
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Kärleken til Lif, Hustru och Ägendom, samt at en Caracter af- Pultron eller 

Lachèté må anses swårare, än sielfwa pinbänken och äfwen döden ...”.68 

Det behövs också en specifik anda i armén: ”... en Armée, som är i tilstånd, at strax på 

stunden belöna Bravour och straffa Lacheté, En sådan magt , som wid bestraffning och 

belöning, ingen annan Jordisk magt ansvarig är. En sådan magt, för hwilken en född Pultron 

måste wara kjäck, at bäfwa för intet annat, än för fruktan at synas en Pultron.”.69 

    Sverige har emellertid inga vidare förutsättningar för att lyckas i krig; ”wi äga ingendera 

tillräckeligt för denne Tidens sätt at föra Krig”.70 Sverige är visserligen stort till ytan, men 

enligt Nordencrantz kommer: ”… det aldrig i någon tid kan blifwa så Folkrikt och förmöget, 

som dess Physiske beskaffenhet tillåter.”.71 Vad gäller lydnad, subordination och övning i 

armén har Sveriges regeringsätt också stora brister; ”Den lydnad, den Subordination och den 

öfning, som ärfordras uti en Armée, både i Fred och i Fält, lärer ingen påstå, kan gifwas uti 

wårt Regerings-sätt.”.72  

Resonemanget inrymmer summererat en diskussion om vad som krävs för att en nation ska 

vara framgångsrik i krig. Nordencrantz gör en åtskillnad i folkets sinnelag under offensiva- 

och defensiva krig, där i synnerhet sinnelaget i offensiva krig och hur regeringssättet kan 

påverka denna undersöks. För att lyckas i krig krävs dels pengar och underordning, dels att 

regeringssättet främjar en viss sorts anda. Sverige har dock inga förutsättningar för att lyckas 

i krig, då varken stor folkmängd, bra ekonomi eller disciplin inom det militära finns att tillgå. 

Heder och subsidier 

I ett annat resonemang berör Nordencrantz heder och subsidier.73 Subsidier är något som 

han identifierar som en grundläggande orsak till krig; ”Subsidiers naturer äro sielfwe af 

denne wärkan, genom de Krig, hwaruti de oss beständigt inleda.” 74 Den stora frågan för 

Nordencrantz är emellertid huruvida dessa är hedervärda eller vandhedrande: ”Det anses för 

en Heder at föra Krig, men det anses icke för nesligt at beständigt wara Pensionair af 
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främmande Magter, för at föra Krig. ”.75 Nordencrantz går till attack mot denna 

förhärskande föreställning: 

”Man kan wämjas, då man hörer Politiska munnar tala om stora förluster i 

Heder, Anseende och Förtjenster genom Subsidier och annat med Förlusten af 

wåra Provincier och Östra sidan om Östersjön, samt Pommern om det händer.. 

Wi skulle råka i Förakt hos alla Nationer i Europa, om wi förlorade Pommern. 

Som denne Hedern, detta Anseendet, och desse Subsidier, ifrån den dagen de 

beygentes, hafwa Kostat Swerige Millioner i Folk och Penningar, och dessutom 

medfört sig en beständig Fattigdom... ”.76 

Hedern som anses ligga i Sveriges ultramarinska besittningar ger Nordencrantz inte mycket 

för. Han anser till och med att en förlust av Pommern, om det skulle innebära att subsidierna 

upphörde, vara ”… så wore desse Förluster de aldralyckeligaste, som detta Riket wederfaras 

kunna… ”.77 

    Den heder som subsidier påstås ha, är bara inte förkastlig för folket, utan har också en 

direkt skadlig verkan för Sverige; 

”Det har eljest i alla tider warit så beskaffat med sådane Folkslag, som want sig 

at bestå af och trodt sin lycka bestå uti Subsidier, såsom med dem, hwilka ifrån 

barndomen want sig wid at tigga. De hafwa blifwit skicklige til arbete; Eller ock 

såsom med sådane, som hjaft lätt tilgång på Credit: Fattigdom och nöd har 

alltid warit deras lott. Wid Credit och Gåfwor, har ock alltid fölgdt någon 

Förbindelse, som dödat tankar om Independence. Omöjligheten af 

Independence har naturligen fölgt på omöjligheten at nyttja egna naturens 

gåfwor, när Förbindelserne warit sådane, at de upoffrat det Folk, wharmed 

egne naturlige Förmåner skolat nyttjas.”.78 

Nordencrantz går vidare med en genomgång av Sveriges mottagande av subsidier i olika krig 

och diskuterar det i termer av vansinne; både för ekonomi och för självständigheten. En stats 

beroende av en annan, hävdar Nordencrantz, är det ”nesligaste” och mest vanhedrande som 
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är möjligt. Att däremot bistå andra länder med subsidier är en bra affär. Nordencrantz tar 

England och Frankrike som exempel: 

”Om alla de Folkslag i Europa, i synnerhet Swerige, som alltid bygt sin Trefnad 

och Magt på Subsidier, wille med Betänkande och nog Upmärksamhet läsa 

whad uti Pit och Contre-Pit säger om Fölgderne uti Europa af så wäl Frankrikets 

som Ängelands Subsidier, så torde allas Förnuftsögon öpnas mer än hitintils 

skedt. Desträdes tilstås uti klara och tydeliga ord, at dena så mycket som den 

andre, hafwa gifwit Subsidier ti låtskillige Magter, för at bruka deras Folk i Krig 

af de Penningar som de af samma Folkslag förwärfwat sig genom Industrie och 

Handel.”.79 

Hedern, fortsätter Nordencrantz, tillskrivs heller inte en beroende stat som segrar i krig, utan 

den förvärvas snarare av den staten som bistår med det ekonomiska understödet.80 

Nordencrantz tycker att Sverige borde lära sig av schweizarna, trots att de lever i ett bergigt 

och magert land äger de en fjärdedel av England fonder. De expanderar inte sina 

landsgränser, men likväl lever de lyckliga i fred och självständighet.81 

    Sammanfattningsvis berör resonemanget heder och subsidier, där Nordencrantz 

argumenterar för det vanhedrande med subsidier; tiggande, beroendesförhållande och brist 

på självständighet. Vad som kvalificerar detta resonemang till detta tema, trots att subsidier 

främst är ekonomisk term, är den andliga ansatsen. Trots att subsidier är en grundorsak till 

krig är det viktigare för Nordencrantz att belysa dess moraliska aspekter.  

Ett kort resonemang om motsägelser 

Som avslutning av andra delen av avhandlingen diskuterar Nordencrantz en ”Esprit de 

Contradiction”, en anda av motsägelse som förekommer bland människor. Därför vänder 

han upp och ner på sina egna resonemang genom att åberopa några passager från den 

djupsinniga boken ”La Nature”.82 

    Krig har några starka fördelar; Det rensar städerna på en hop odygdiga människor som inte 

duger annat än att slå ihjäl varandra ändå. Om folkmängden är för stor fyller kriget dessutom 

en funktion av att hålla nere folkmängden. Kriget har också en positiv moralisk aspekt, 
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eftersom dödande i krig inte tär på mänskligheten på samma sätt som att exempelvis dräpa 

en närstående; ”Om människorne blefwo wande wid, at af nöd döda hwar andra, såsom 

Slagterne göra oxar, hwar blefwe det naturliga medlidandet?”.83 Skulle inte en sådan vana 

vara många gånger grymmare än alla krig i Europa, frågar sig den citerade författaren. Vidare 

menar författaren att adeln, i och med krig, kan hålla sig sysselsatt; ”De Adeligas högmod 

och hjertas hårdhet växer i och med Krig, och gör lika skickelig at befalla andra, som att 

mörda hwar andra. Huru många stora Herrar, utan Krig, skulle intet hafwa annan Syssla, än 

at sitta främst i deras Capeller, och högmodas öfwer deras Wapn..”.84 I brist på krig, menar 

författaren, skulle de kanske vända sina vapen mot medborgarna istället? 

    Nordencrantz menar torrt att författaren gjort sig till åtlöje i sin syn på andan och ställer 

ett antal kritiska motfrågor varav nedanstående är ett urval:  

- Om det inte finns mänskligare medel för de odygdiga i städer än att slå ihjäl dem? 

- Om överbefolkning överhuvudtaget kan inträffa på jorden? 

- Om författaren till ”La Nature”´s principer skulle följas, skulle inte regenter slå ihjäl 

folket vid exempelvis missväxt? 

- Om det inte ska göras en åtskillnad mellan fysiska och moraliska orsaker till krig? 

- Om det inte finns bättre, och mer gudaktigare, sätt att hindra överbefolkning än 

mörda dem i krig?85 

 

Summerat avhandlar Nordencrantz en argumentation mot boken” La Nature”, som påstås 

förorda krig. Han presenterar först dennes teser, för att sedan bemöta dem med kritiska 

frågeställningar. På grund av andan av motsägelser,” La Nature”´s cyniska argument och 

Nordencrantz moraliska motargument, kvalificerar sig resonemanget till det andliga temat. 

Materiella faktorer och ekonomi 
Det andra centrala temat som identifierats är resonemang som tar utgångspunkten i samtida 

materiella förhållanden så som arealutvidgning, kostnad etc. Dessa presenteras nedan. 
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Arealutvidgning och ultramarinska besittningar 

Ett betydelsefullt resonemang Nordencrantz för i avhandlingen berör Sveriges landareal och 

krig. Han vänder sig kategoriskt mot ultramarinska besittningar som han anser ”..hafwa 

warit alla Folkslag fördärfwelige”. Krig med syfte att extendera landgränserna liknar han 

med en människa på sträckbänk; ”Ju mer den utsträckes, ju swagare den blifwer”86. Som 

tidigare resonerat skiljde Nordencrantz på andan i förvars- och anfallskrig, skillnaden mellan 

dessa tar sig också i uttryck i mer materiella termer: 

”At föra krig, i förswar af det, som man en gång i besittningar fått, är billigt och 

berömligt; men det är en falsk maxim, at genom Krig wilja extendera sina 

gräntsor, så länge oupodlad Jord inom egne gräntsor och Folkbrist gifwes.”.87 

Nordencrantz utgår från en Professor Brings uträkningar för att påvisa ett faktum; ”När man 

af gamla handlingar wil undersöka, whad Swerige uti åtta hundade års Krig til Lands och 

Watten wunnit, til sina Gräntsors utwidgande, finnes, at de nästan alltid warit de samma.”.88  

Han fortsätter: 

”…  desse förödande Krigen blifwit förde, winlagt sig om Svenska Slögdernes 

och Jordens upodlande, och icke annat företagit, än nödwärns Krig, skulle wi i 

närwarande tid kunna säga oss af et mera florerande tilstånd.”.89 

Nordencrantz menar således att de många krigen Sverige utkämpat inte resulterat i några 

större arealutvidgningar. Istället har krigen haft en direkt skadlig verkan på handel, sjöfart, 

slöjder och jordbruk. Inte ens om Sverige skulle återerövra sina förlorade ultramarinska 

provinser vore det en speciellt lyckad affär; 

”.. så wore ändock ej mer wunnit, än et uplifwande af de gamla anledningar til 

nya åderlåtningar af både Folk och Penningar, genom Krig, och följaktligen på 

samma for och grund stadde, som wi woro för flere hundrade år tilbaka; 

nemligen: med en så widsträckt Regementskropp til rymden, som ej, hwarken 
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af Regeringssättet, eller dess inre styrka, äger kraft not at sammanhållas och 

tilwara.”.90 

I ett annat argument mot arealutvidgning åberopar Nordencrantz Montesquieu; ”På det en 

Stat må wara i sin styrka(…) så måste dess widträckthet wara en sådan, at den hastighet, 

hwarmed dess Fiender kunna utföra emot honom något anfall, samt den gefwindhet, 

hwarmed det kan göras frucktlöst. Om den, som anfaller kan wisa sig öfweralt, så måste 

förswar eller motstånd finnas öfwerallt..” .91 

Vissa länder, såsom Frankrike och Spanien har visat prov på ett sådan storlek. Sverige och 

dess provinser har snarare visat prov på motsatsen; ”..om det dem återwinna skulle, aldrig 

blifwa säkert derom. Principien til dess förlorande, eller omöjligheten dem at behålla, utan 

Rikets fördärf ligger i sjielfwa naturen af saken och desse Provinciers belägenhet.”.92 

    Vidare fortsätter Nordecrantz att ondgöra sig över provinsernas ogynnsamhet på mer än 

ett ställe i texten; 

”Om jag kunde, så wille jag intet upräkna de många millioner Penningar och 

Människor, som wi begrafwit i Liffland, Pålen och Tyskland i 200 år, för Liffland, 

Pommern och Brehmen. Det skulle upwäcka en Horreur. Men det wet jag, at 

samma summor Penningar och Folk warit brukande på egen Jords upodling, 

inom wåra naturliga gräntsor, ehuru ringa och uselt det wara må, i anseende til 

dess rymd; så hade wi innom egne gränstor långt för detta haft til det minsta så 

mycket som Estland och Lifflands wärde.”.93 

Sammanfattningsvis behandlar resonemanget arealutvidgningens och således koloniers 

problematik. Nordencrantz linje är att landarealen i ett land måste vara i harmoni med dess 

folkmängd. Sverige, vars yta är stor, men dess befolkning är liten har ingen som helst 

anledning att ta mer land i besittning. Dessutom har Sveriges landyta inte förändrats 

nämnvärt de senaste tvåhundra åren, trots alla krig. Istället har krigen varit skadliga för 

sjöfart, handel etc. De ultramarinska besittningarna är särskilt ogynnsamma. Han önskar 

vidare att dessa pengar skulle ha lagts på inrikes uppodling, ett resonemang som utvecklas 

nedan. 
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Inrikes uppodling och andra alternativ 

Förutom beklagandet över de miljoner penningar och människor som gått till spillo för 

provinserna har Nordencrantz ett klart alternativ till ultramarinska possessioner; den egna 

jordens uppodlande.  Han skissar upp en sorts kontrafaktisk plan för Sveriges utveckling efter 

år 1720; 

”Jag kan således intet undgå at säga och påstå, at, om endast det Folk och de 

Penningar som förlorades i Finska och ännu förloras i detta Kriget, hade warit 

brukande at föra Krig på wåra Kjärr och Ödemarker endast sedan 1720; så 

hade wi haft bespardt de 148000 tunnor Säd, eller Specie Ri(ks)daler, och 740 

tunnor Guld uti allahanda Persedlar, som eget Land producera kan, men sedan 

1720 måst hämtas utifrån: och detta är långt mer ön Pommern och Liffland i 

någon Tid Swerige möjeligen importera kunna om ock en en weig fredlig 

besittning derag wore at förmoda.”.94 

Vad som provocerar Nordencrantz är de stora landareal som står tomma samtidigt som 

Sverige hungrar efter ytterligare arealer. Han åberopar Bernard Mandeville som menar 

att”… Ängeland har sysslor för 400 000 människor i twå hundrade år, at uppodla Ödejord. 

Om så är, så har Swerige at syssla åt twå á tredubbelt antal i twå á tredubbel tid. Och när det 

skjedt wore, då först wore tid at tänka på mera utrymmes förskaffande.”.95 

I sitt kontrafaktiska resonemang följer också mer kreativa lösningar. 

”Den tiden vi ägde Lifland, Bremen och Verden, hade man bordt byta bort det 

altsammans för Folk, Penningar, fördelaktige Handels-Tractater, och dermed 

tillika begynd et Krig på wåra Kjärr, Måssa, Ödemarker och Wattnledningar, 

som bör föregå, och sedan följa steg för steg med Jordens Bruk, dess 

Förbättring och Folkhopens tilväxt; alt efter som Folkhopen tilwäxt, hade, i 

stället för deras Förstöring i Krig, det Öfwerskott, som kunnat mistas ifrån 

Jordens Bruk, kunnat användas til både Nödige och Öfwerflöds-Slögder. 
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Swerige hade då kunnat blifwa Hederligt, Ansenligt, Wälmående, Mäktigt och 

Independent.”.96 

Indepensen och oberoendet av andra makter togs upp redan i resonemanget om heder och 

subsidier. Självständigheten har för Nordencrantz en central roll föreställningen om en 

välmående stat. Han fortsätter på samma tema: 

”Supponera, som sagt är, at wi söndrade oss från alla Europeiske Magter, och 

aldrig. Hwarken med Subsidier eller löften om Acquisitioner låta draga oss in uti 

deras Intressen, afsigter och broulleirer: månne andra Magter derföre skul 

tillåta oss förfalla under någon af wåra Grannars magt? Ingalunda. Andras 

säkerhet förbjuder detta. Men sådant kan aldrig hända med de Gräntsor, som 

wi nu besittja, om wi sielfwa sittja stilla.”.97 

Vidare följer en diskussion där Nordencrantz spekulerar om framtiden. Om/När Sverige 

någon gång i framtiden har en proportionell folkmängd i förhållande till sin landareal skulle 

det vara rationellt att på en politisk nivå diskutera i termer av ökade landarealer. Alternativt 

skulle det kanske vara bättre att göra som schweizarna; att istället för att ge sig ut på 

erövringståg hyra ut trupper; ”Wid det första följer förlust av både Folk och Penningar samt 

oundvikelige nya Krig. Wid det sednare följer en rationell vinst, utan förslust af Penningar, 

fast av Folk… ”.98 Han ser hellre uthyrning av soldater än erövringskrig från Sveriges sida. 

Likväl finns det även problem med trupputyrning, då hyrsoldater har en benägenhet att dö i 

störst utsträckning i krig. Konklusionen av denna diskussion lyder därmed: ”Fast vi ännu, så 

wida mig witterligt är, rent af, under titul af hyra, uthyrt några Troppar; så ser jag dock ingen 

särdeles åtskillnad i fölgden, at emot Subsidier taga del med andra uti deras trätor, under 

Titel at sjielf winna något, när almänt förnuft ser, at demed ej annat winnas kan, än 

fördärf.”.99 

    I detta resonemang låter Nordencrantz fantasin flöda. I sin kontrafaktiska plan skulle 

Sverige, främst genom inrikes uppodling, bli självständigt, rikt och ansenligt. Dessutom leker 

Nordencrantz med tanken om att Sverige, likt Schweiz, om landet mot förmodan någon gång 

skulle drabbas av överbefolkning, skulle kunna hyra ut legoknektar till andra länder. 
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Om kostnaden för krig 

Krig har i tidigare presenterade resonemang visats vara både vanhedrande och förkastigt. I 

detta resonemang argumenterar Nordencrantz mot krig genom att och räkna på dess 

kostnader och att göra jämförelser. Han menar att krig förr i tiden fördes med utgångspunkt 

i mansstyrka. I nutid förs krig med utgångspunkt i krigskonst och penningar. Sedermera visar 

Nordencrantz på att det helt enkelt är för dyrt att föra framgångsrika, offensiva krig. Han 

citerar än en gång Montesquieu:  

”En stats inkomster.. ..är den Del, som whar och en Borgare gifwa af sin 

Ägendom för den öfrige Delens Säkerhet, eller för at med nöje åtnjuta den 

samma.Alt väl reglera desse Inkomster, så måste å enda sidan hafwas afseende 

på Statens Nödtorfter; Man måste intet af deras wärkeliga Nödtorfter taga 

något bort til en Stats onödige eller mindre nyttiga Behof. En Stats onödige och 

mindre nyttige Behof äro sådande , som påfordras af Passioner och Swagheter 

af dem som regera... ”.100 

Således är inte statliga utgifter i form av offensiva krig överhuvudtaget försvarbara, utan är 

egentligen bara ett uttryck för svagsinta regenter som låter passionerna ta överhanden. 

Sveriges ekonomi är redan dålig och krig är det sista landet behöver. För att komma på fötter 

diskuterar och jämför Nordencrantz återigen Sverige med föregångslandet Schweiz. Han 

konstaterar att Sverige är ganska likt Schweiz, då folket är fattigt, jorden är mager och det 

krävs ett hårt arbete för att bruka den. Till skillnad från Schweiz betalar svenskarna 

mångdubbelt mycket mer skatt. I proportion till Sveriges näringsinkomster är bördan så tung 

för svenskarna att de knappt förökas. Nordencrantz beskriver svenskarna som fattiga och få, 

och ekonomin som skral. Han redogör vidare för det hopplösa tillstånden den svenska 

ekonomin befinner sig i och de flera försök som gjorts för att rätta till detta (tullar och 

konsumtion). 101 

    För att vidare visa på de ekonomiska orimligheterna inom den svenska ekonomin pekar 

Nordencrantz statens inkomster och utgifter: ”Kronans Inkomster, som Riket både uti 

ordinarie och extra-ordinarie utskylder betalar stiger högst til pass 100 Tunnor Guld… ”. 102 

När kronans utgifter är betalda återstår då bara en tunna guld till för underhåll av armén och 
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flottan. Om denna armé emellertid ska röra på sig och möjligen företa sig ett offensivt krig, 

vad skulle det då kosta, undrar Nordencrantz. Genom att presentera en kalkyl av Professor 

Bring visar Nordencrantz att skulle kosta mer än de hundra tunnor guld som utgör kronans 

inkomst.103 Enbart transporten av en fyrtiotusen mans armé skulle kosta minst fyrtio tunnor 

guld. Med alla tillhörande attiraljer och dessutom en flotta skulle antagligen alla hundra 

tunnor guld behövas. Med denna kalkyl som grund slår Nordencrantz fast att krig inte är 

någon fördelaktig investering: 

”På egen styrka gifwes det således ingen grund för Swerige at i denne Tiden, at 

företaga Offensive Krig, i synnerhet som dess utgånger alltid äro owisse, 

särdeles så länge det hushålles med Jorden, des Afwel, Slögder och Handel på 

det sätt som sker.”.104 

Nordencrantz behandlar i detta resonemang kostnader för kriget, historiskt och i hans egen 

samtid. Han visar på, genom att använda redan omnämnda professor Brings uträkningar, vad 

truppförflyttningar skulle kosta. Konklusionen är, i enlighet med den tes som Nordencrantz 

driver, att offensiva krig är en otroligt dålig affär, då förflyttningen av en armé (manskap, 

sjöfart m.m.) skulle kosta lika mycket som hela Sveriges intäkter på ett år. 

Industri och manufakturer 

I ett annat resonemang med liknande tematik slår Nordencrantz åter fast att det ekonomiska 

läget i Sverige är bedrövligt, men också regimen är odugligt: ”Afsikten med alla wåra 

Sammankomster, Öfwerläggningar, Författningar , är ju, at öka Riks-Krafterne uti Folk och 

Penningar, på det wi må kunna föra Krig, och taga igen våra förlorade Provincier.”.105 

Nordencrantz menar, genom att åberopa en okänd författare, att nutidens politiska system 

vilar på ett oförstående för Industri och manufakturer. Detta till trots att det är just 

industrierna som ligger till grund för framgångrika stater.106  

    I gamla europeiska samhällen ansågs industri som ett hinder för politisk makt: ”Det 

starkaste Folkslaget war nemnligen Segerwinnare, Andre orsaker wärkade föga til Statens 
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höghet. Allt stödde sig på den enda Principien , som war Styrka.”.107 Tiderna har dock 

förändrats: 

”Alla Maximer äro förändrade, Man får nu icke mer den äldre wägen til höghet: 

Det Physiske har förlorat sina rättigheter: Nu för Tiden har Kroppsstyrkan 

ganska litet at betyda uti Krig. Industrie är blefwen den sanskyldiga 

Magten.”.108 

 

Allt som bidrar till en stats storhet, anser Nordencrantz, är idag kopplat till industri; ” 

Soldaten får derifrån sina Wapen och Kläder: Generalen har derifrån alla nödtorfter: Det är 

industrie , som har upfunnit de Wäldiga Machiner, hwarmed Segerwinningar kan göras utan 

Batailler, samt Städer tagas utan Soldater.”.109  

    Resonemanget kritiserar nuvarande regemente för att vara fast i gamla föreställningar om 

att mansstyrka avgör en nations framgångar.  Nordencrantz menar att Sverige måste satsa 

på industri för att bli framgångsrika. 

Krigets konsekvenser 
Ett tredje tema som identifierats är kriget konsekvenser, där utgångspunkten för 

resonemangen i huvudsak utgörs av verkningar av det westfaliska fredsfördraget, men också 

krig i allmänhet. 

Långt gående följder av den westfaliska freden 

Resonemanget om den westfaliska freden utgör kärnan i avhandlingen andra del. Innan 

själva utdraget ur fredsfördraget presenteras fastställer Nordencrantz:  

”Mit ämne är allenast at först uti efterföljande Utdrag meddela mina lika 

okunnige Medborgare som jag är, de Articlar af samma Fred som angå 

Sweriges belöning för den tjenst som gjordes icke allenast Tyska Riket och alla 

Nordiska Länder, utan ock hela Europa, så, för all den Swenska blod och 

Egendom, som til Europas tjenst i detta Krig förspildes, och för det andra, utaf 

hwad wärckan och fölgder denne frid och belöning warit för Swerige, bestående 
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uti et ouphöreligt ytterligare swalg af Swenskt blod och Egendom alt intil denna 

dag.”.110 

Det är således det westfaliska fredsfördraget som ligger till grund för Sveriges många 

olyckliga krig. Men olyckan inleddes redan under Erik XIVs tid; ”Det kan räknas ibland de 

olycklige händelser för Swerige , att Revel och flere Städer i Est- och Lettland i Erich den 

Fjortonedes tid sökte Sweriges beskydd emot Ryssen.. .”.111 Efter detta har ständiga krig rasat 

och ”..warit et bottenlöst swalg af Swenskt Blod och Ägendomar.”.112  

    Detta bottenlösa hål utvidgades sedan ytterligare 1629, med Sveriges inträdande i det 

trettioåriga kriget. Något som Nordencrantz summerar med: ”Wi wore förut uti ingen 

dependence, sedan hafwa wi råkat i dependence af sådande magter, som wi litat på til desse 

Länders förswar. Och för detta förswarets skul, hafwa wi måst taga del med dem i deras 

enskylte trätor.”.113 Inte heller freden utformades till Sveriges fördel, detta främst på grund 

av okunnighet;  

”Om wid Wästphaliske Fredsslutet man hade å Sweriges sida betänkt, dels 

whad tilstånd Tyska Rikskroppen, genom samma frid försattes, dels de 

beständiga förändringar, som til följe af samma uti satte tilstånd, Tyska 

Rikskroppen i tiden nödwändigt måste blifwa underkastad, samt at, ehuru store 

tjenster Swerige hade tilskyndats Tyska Rikets Lemmar, så hade nogsams 

kunnat slutas, det Sweriges i tiden aldrig kunnat besittja de undgånge 

besittningar, utan afwuga ögon... ”.114 

Nordencrantz menar följaktligen att de territorier Sverige förvärvade i och med den 

westfaliska freden var dömda att gå förlorade, då de egentligen tillhörde ”den Tyska 

Rikskroppen”. Det var egentligen bara en tidsfråga innan de skulle gå förlorade. Till dess var 

bara fler krig att vänta. 

    Han fortsätter på samma linje: ”Man kan ej utan grämelse låta Historierne om de nästan 

ouphörlige krig från denne tiden, som Swerige dels warit nödgade at underfå i förswar af 
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desse besittningar, dels warit nödgade at taga del uti, med dem, som wi måst dependera 

utafom hjelp til de sammas förswar.”.115 

    Därefter redogör Nordencrantz, för alla de krig, för Sveriges del, som varit direkta 

konsekvenser av westfaliska freden; Det Bremiska krigen 1654 och 1665, kriget med Polen 

och sedermera Danmark 1655. krigen med Brandenburg och Danmark 1678 och slutligen 

Karl XII:s tjugoåriga krig med Ryssland. Han summerar: ”..utan ock alla de senare intil denna 

dag, som fölgt på denne fred och dess Guarantie därföre, samt de därmed ärhållne 

Landskaper, whilka dock nu ändå för all tid äro förlorade, sedan det kostat Swerige millioner 

människors lif och ägendomar.”.116 

    Nordencrantz ägnar vidare Sveriges historia efter Karl XII:es död ett avsnitt, då sett i ljuset 

av den westfaliska freden: ”Riket var 1720 stympadt, förderwadt, folk- och medellöst, samt 

tilståndet på alt sätt uselt.”.117 Han beskriver perioden som en tid av återuppbyggnad; som 

uppfostran av ett barn som man lär krypa, gå och äta. Men att regementet förhastade sig, de 

ville springa innan man lärde sig gå och ta tillbaka de ultramarinska besittningar som gått 

förlorade. Fred var visserligen den rådande principen, men bara i egenskap av frånvaro av 

krig. Riket var år 1738 i hyggligt skick, främst på grund av att Sverige varken mäktat eller haft 

någon större anledning till att ingå krig. Folkmängden ökade, lantbruk och slöjder växte i 

produktion. År 1741 var det emellertid dags för Sverige att återigen ge sig ut i krig, vilket 

Nordencrantz beskriver som:  

”Den predominerande principen slapp lös och fick öfwerhanden. Det ej mer at 

gå och wandra sakta och warsamt efter förmågan, utan springa i gallop, och 

om mögeligen warit at flyga, medan kroppen ännu haltade nästan på bägge 

benen, wingarne ej ännu woro fullfjädrade, och många sår på sjelwfa kroppen 

ännu oläkte.”.118 

1741 års krig, menar Nordencrantz, startades på så lösa och osäkra grunder ”..som 

näppeligen något Krig blifwit företagit... ”.119   
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Han hoppas att kriget ska bli en lärdom; ”… til både uplysning och warning wid alla 

förekommande frågor, samt föreställningar och öfwerläggningar om Krig… ”.120 Det bästa 

hade emellertid varit om alla skrifter angående 1741 års krig ”… för Rikets Ständers heder 

kunde utrotas utur Människors minne... ”.121 

Så blev dock inte fallet: 

”Oaktadt detta Finska Kriget bedröfwliga utgång, så warade dock fredeliga 

tankar icke längre än til 1756, då åter å nyo, med löften om Subsidier och begär 

efter de förlorade Länder söderut, et icke mindre olyckleligt Krig, än det 

föregående upwäkt blef, hwartil Sweriges Guarantie för Westphaliska Freden 

nyo gaf anledning.”.122 

Sammanfattningsvis behandlar i resonemanget Sveriges historiska krig, med ett fokus på det 

westfaliska fredsfördraget som Nordencrantz menar var ytterst ogynnsamt för Sverige. Att ta 

en del av ”den tyska rikskroppen” varit ingen väl avvägd plan, såväl inte planen var fler krig. 

Fredsfördraget har fått långt gående konsekvenser, något som Nordencrantz visar på genom 

att spalta upp en rad olika krig som han anser vara direkta konsekvenser. Mindre direkta 

konsekvenser, men likväl verkningar, av fördraget är de enligt Nordencrantz de krig som 

utkämpades åren 1741 och 1756, som förövrigt var gravt misslyckade. 

Inrikes missnöje som konsekvens av krig. 

I ett ytterligare resonemang behandlar Nordencrantz det inrikespolitiska missnöje och den 

revolutionsstämning krig kan få som konsekvenser. Nordencrantz menar att:  

”... missnöjen, oroligheter, partier, fractioner, Corruptioner, upror, extra 

Domstolarm blods dommar, blods utgjutelser, ouphörligen föregifne 

stämplingar emot Regeringssättet, som afföder sig widare och widare 

blodsdomar, blodsutgjutelser, och det samma widare förbittning, med mera: 

Jag säger whad är orsaken därtil? Man må föregifwa hwilka och huru många 

orsaker man behagar, så är hufwudorsaken Krig och Subsidier.”.123 
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Således, menar Nordencrantz, är det en form av paradox att både vurma för krig och förorda 

det nuvarande regeringssättet: ”Medlen till det senare, efter man absolut will hafwa det 

förra, är at hota och skräma med Publicationer om tysthet, extra Domstolar, Blodsdommar, 

executioner etc. Det hjelper intet. Hwart hufwud blir en Hydra...”.124 För att kunna erhålla 

subsidier och föra krig utomlands, måste man hela tiden vara i ett beständigt krig där 

hemma för att kunna behålla regeringssättet. ”Det ondas rot gjödes med det medlet 

hwarmed man tänker det utrota.”.125 

    Nordencrantz pekar ut ett antal ämbeten, funktioner och strukturer som ligger till grund 

bakom detta ständiga vurmande för krig; Rådsämbetens varaktighet, Justitie- och revisions 

ämbetens förening, rättigheter hos rådet, 1738 års förordning etc. Nordencrantz förstår att 

det är känsliga ämnen som berörs: ” At widröra detta , säges, icke dess mindre wara att 

widröra grundlagen. Man gör således det til grundlag som är den sanskyldiga grundlagens 

fördärf.”.126 Det är sedermera inte enskilda personer som skall läggas till last för detta, utan 

snarare ”Lagen, eller felaktig Lag, eller snarare sagt ingen lag, utan iti förseelse, blindhet, 

gammal wana, eller häfd, hwars fölgder man intet ser.”.127 

    Detta resonemang avhandlar inte direkt det westfaliska fredsfördraget, utan snarare 

följder av krig i allmänhet; inrikes oroligheter i form av revolutioner, avrättningar, våld och 

hot om våld. Huvudorsaken till inrikes oroligheter menar Nordencrantz är krig och subsidier. 

Han påvisar också en form av politisk paradox, där han menar att det inte är möjligt att 

stödja det nuvarande regeringssättet och krig samtidigt, eftersom krig undergräver ett fritt 

regeringsätt. 

Effekter av kriget 

I det sista identifierade resonemanget sammanfattar Nordencrantz krigets effekter. Han 

ondgör sig inledningsvis över de senaste trettio årens förda politik; 

”I afsigt på Conquetter eller återwinnande af wåra förlorade Provincier är ifrån 

1730 Arméen tilökt med ej mindre än 12 000 man, oaktadt Riket genom samma 

förlust blef förminskadt til hälften, och således hafwa desse 12 000 mans 

tillökning i Arméen och deras tida recruitering aj allenast minskat Bönder vid 
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plogen och Slögder, utan ock bidragit mycket til den Nationelle gälden och 

dyrheten... ”.128 

Vidare spaltar han upp direkta och indirekta konsekvenser av kriget: Den första indirekta 

orsaken av krig är nationell skuld. Detta får förödande konsekvenser för i fria regementen 

som har stora intressen i handel och sjöfart, men också för matpriser för den arbetande 

befolkningen. Dessutom leder prisökningar till lurendrejerier och försvårande av 

avsättningar i anda länder. 

    Den andra indirekta följden av krig och subsidier är partier. Dessa har bara sitt ursprung i 

utländska makters influens och subsidier och ” Til deras Effecter hafwa de icke warit stort 

bättre, än Religionskrig.”.129  

    Den tredje följden av krig och skuld är matprisernas inverkan på folkmängden. 

Folkminskning är det faktum då människor räds giftermål när matpriserna är dyra. Detta, 

menar Nordencrantz är en av de svåraste följderna av en stor nationalskuld. 

    Den fjärde indirekta följden av krig och därigenom skuld är stöld, rov, dråp och andra 

missgärningar. Vilka är en direkt konsekvens av dyra matpriser, nöd och fattigdom. Den 

femte konsekvensen är sedefördärv och moraliskt förfall. En annan följd för Sverige som 

Nordencrantz diskuterar är de ultramarinska besittningarna. ” …så länge wi eftertrackta 

deras återwinnande, men fast mer, om de någonsin återwinnas... ”. Nordencrantz menar 

sedermera att Sveriges lycka inte ligger i dem, utan snarare i våra egna åkerfåror. Men så 

länge begäret efter erövringar efter dessa kvarstår är ”…sådant aldrig at förmoda...”.130 

Kontext 
Hur kan då argumentationen i ”Tankar om krig ” förstås i sin samtida samhällspolitiska 

kontext? Med utgångpunkt i redan befintlig forskning och källmaterialets innehåll kommer 

nedan tre olika förklaringsmallar, eller perspektiv, presenteras. Dessa är Nordencrantz egna 

föreställningar om naturrätt, Politiska processer under frihetstiden och Samhällskritik genom 

historieskrivning. 
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Nordencrantz egna föreställningar om naturrätt 
Argumentationen kan för det första ses i ljuset av Nordencrantz egna föreställningar om 

naturrätt. Utgångspunkten för denna diskussion är i första hand Lars Magnussons artikel 

Korruption och borgerlig ekonomi. 

     I första delens inledande resonemang diskuterar Nordencrantz människans tillstånd i det, 

som han kallar det, det borgerliga tillståndet. Enligt Magnusson hade Nordencrantz en 

fallenhet att inleda sina verk med naturrättsliga resonemang. Exempelvis inledde han 

skriften ”Til riksens höglofl ständer” från år 1759 med en över hundra sidor lång redogörelse 

av olika naturrättsliga författares skilda uppfattningar om människans natur och 

samhällskontraktet. Det naturrättsliga resonemanget i skriften, menar Magnusson, är inte 

bara ritualer och utanpåverk, den genomsyras nämligen av naturrättsliga referenser.131  

    Trots att det egentligen bara är det inledande resonemanget i ”Tankar om krig” som 

uttryckligen avhandlar naturrätt, så återkommer liknande inslag i andra resonemang. Då det 

historiska samtalet om de grekiska statsstaterna avhandlas, beskriver(eller återger, 

oklart)exempelvis Nordencrantz genom den antike greken Phocion hur grekerna gav upp sin 

naturliga frihet och formerade sig i samhällen. Det finns också ett antal passager som 

behandlar människans passioner, dess naturliga laster, vilket kan kopplas till naturrättslig 

filosofi. 

    För att ytterligare förstå den naturrättsliga prägeln på ”Tankar om krig ” krävs en vidare 

förståelse för Nordencrantz egna uppfattningar om naturrätt. Enligt Magnusson hade 

Nordencrantz en ganska egen tolkning av naturrätten och samhällsfördraget.  För det första 

vände sig Nordencrantz mot Rousseaus föreställning om den ädle och förnuftige vilden; i 

naturtillståndet var människan enfaldig och oförnuftig. Människan hade visserligen en 

potential att utveckla förnuft, men styrdes i regel av drifter och passioner. Nordencrantz 

gjorde inte heller den definitiva uppdelningen mellan ett samhälleligt tillstånd och ett 

naturtillstånd, som var vanlig i naturrättsliga tankegångar Mellan dessa fanns ett sorts ”före-

samhälle”, som huvudsakligen skapats genom folkökning. Människans förnuftiga krav på 

samhällsbildning var således inte det som låg till grund för samhällen, utan snarare 

materiella faktorer.  Denna uppfattning kan skönjas i delar av ”Tankar om krig”:  
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”… så blefwo de förste nödgade at förena sig tilsammans til inbördes Förswar.” 

Sedan några samhällen woro förenade, så måste andra förena sig mot desse, 

och således fölgde derpå et Krigeriskt tilstånd emellan Samhällen.”.132 

Att organisera sig i samhällen var inte enbart ett resultat av människans omvärld, utan även 

en produkt av dess drifter. Magnusson menar att Nordencrantz såg sociabiliteten som en 

passion snarare än som en förnuftig tanke och kritiserade därigenom den gängse 

uppfattningen om ett samhällskontrakt och därigenom staten och maktutövandet i sig. Om 

samhället inte bygger på någon ömsesidig uppgörelse, utan snarare på mänskliga drifter och 

passioner, kunde inte en sådan maktfullkomlighet som staten tog i anspråk accepteras.133 

    Att Nordencrantz ogillar statens maktutövande är ett återkommande åsikt i 

avhandlingen”:Uti Naturen av Lagarne om Ämbetens besittningar för Livstid, samt det 

missbruk som derpå fölgt af Heders utdelningar, ligger et osynligt Frö, til et wärre Krigeriskt 

Tilstånd både inom och mellan Samhällen, än som allmänt förmodes.”.134 

Ovanstående citat visar även på en andra centrala delar i Nordencrantz tänkande; att 

maktutövning och regeringssätt determinerar folket: men också att makten korrumperar de 

styrande.135 Dels menar Nordencrantz att: 

”Til följe häraf.. ..så kan här[i Sverige] intet tillåtas en sådan Magt uti någon 

Person, som kan omskapa Människors Naturer, och göra en Poltron kjäck: 

ingen Magt, som kan göra en Caracter af Poltron eller Lache af större kraft 

öfwer Människors Sinnen, än Pinbänken och Döden... ”136 

 

 dels att: ”... al Magt, liten eller stor, förderfwar hwar Människa.. ”.137 

Politiska processer under frihetstiden 
Som nämnt i kapitlet tidigare forskning genomgick Nordencrantz en form av radikalisering 

och liberalisering av sitt tankesätt någon gång under 1750-talet. Detta var ingalunda en 
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radikalisering för enbart Nordencrantz, utan ett samtida politiskt och socialt fenomen.138 Jag 

kommer att diskutera det förstnämnda fenomenet, med utgångspunkt i Jonas Nordins 

artikel ”Frihetstiden radikalism”. 

    Nordin menar att fram till år 1720, då den nya konstitutionen författades, reglerades 

maktbalansen mellan kung, riksråd och ständer med praxis snarare än lagändringar. Genom 

detta som grund kom frihetstiden politik i hög grad präglas av uttolkning och tillämpning av 

den nya konstitutionen.139 

    1720 års konstitution hade visserligen en prägel av naturrätt, teorier om 

samhällsfördraget och folksuveränitet, men också av en äldre författningstradition där 

ständer, råd och kung sågs som utövare av makten.140 Uppgörelsen med enväldet hade 

nämligen gjorts redan året innan i de så kallade grundlagsfäderna, där konungastyre med 

råds råde återinfördes.141 En viktig förståelsemall för den frihetstida politiken är en återgång 

till gamla tiders maktutövning, där riksrådet (som idel utgjordes av gamla adelsfamiljer) åter 

fick ökat inflytande. Den så kallade riddarhusdemokratin, som i första hand bestod av 

obetitlad tjänsteadel, fick också ökat inflytande142 Utformningen kom att utmynna i en 

motsättning, dels grundad i det oklara regeringssättet, dels i att den gamla aristokratins 

moraliska och politiska uppfattningar var förankrade i ståndsprivilegier och den traditionella 

maktkampen mellan kungamakt och ständer. I realiteten gick konfliktlinjen inom ständerna 

som opponerade sig mot privilegierna.143 Motsättningen kom så småningom att resultera i 

ökade krav på ständervälde och ståndsprivilegiernas avskaffande.  

De politiska förhållanden fick en framväxande radikalism bland ständer och tjänsteadel som 

följd, vilket kanske tydligast tog sig i uttryck i och med tryckfrihetsförordningens utfärdande 

åren 1765 och 1766. I sitt fördömande av det gamla samhällets dogmer kan Nordencrantz 

mycket väl förstås utifrån ovanstående premisser. Resonemanget tar sig tydligast i uttryck i 

hans kritik av ära, erövringslusta och heder, vilka han betraktade som kvarlevor från gamla 

dagar:   
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”Detta, säger jag, kan så en mycket mindre bifallas, som eho det wara må, 

hwilken med upmärksamhet låter alla hållne Rådslag och Handlingar om wåre 

Krig, ifall befinna, at en Esprit de Conquete ifrå de äldre Tider, särdelses 

återwinning ag wåra förlorade Ultramarinske Besittningar… ”.144 

Men det är inte bara erövringslusta, ära och heder som Nordencrantz tillskriver det gamla 

samhällets laster, utan även de materiella och ekonomiska föreställningarna om kriget. I 

resonemangen om arealutvidgningen och ultramarinska besittningar åsyftas egentligen allt 

som förespråkar större areal och kolonier ett gammalmodigt förhållningssätt: 

”.. så wore ändock ej mer wunnit, än et uplifwande af de gamla anledningar til 

nya åderlåtningar af både Folk och Penningar, genom Krig, och följaktligen på 

samma for och grund stadde, som wi woro för flere hundrade år tilbaka; 

nemligen: med en så widsträckt Regementskropp til rymden, som ej, hwarken 

af Regeringssättet, eller dess inre styrka, äger kraft not at sammanhållas och 

tilwara.”.145 

Också i resonemangen som berör Sveriges krigiska förflutna går det att skönja en aversion 

mot det gamla förhållningsättet, främst genom hur han ondgör sig över Sveriges många 

krigiska beslut; ”Man kan ej utan grämelse låta Historierne om de nästan ouphörlige krig 

från denne tiden, som Swerige dels warit nödgade at understå i förswar af desse 

besittningar, delrati nödgade at taga del uti, med dem, som wi måst dependera utafom hjelp 

til de sammas förswar.”146 

Samhällskritik genom historieskrivning 
Det tredje perspektivet som anläggs på Nordencrantz argumentation i ”Tankar om krig” 

utgår i huvudsak från Peter Hallbergs artikel ”Den förlorade friheten – historieskrivning och 

samhällskritik under sen frihetstid” som behandlar ideologiserad historieskrivning. Detta var 

under frihetstiden inget nytt fenomen, då kungar, kejsare, stater etc. länge hade använt sig 

av historien för att legitimera sina egna agendor. Under frihetstiden blev historieskrivningen 

emellertid en opinionsbildande strategi och en arena för radikal samhällskritik för stånds- 

och privilegiesamhällets kritiker. En av dess kritiker, Jonas Hallström, pekade uttryckligen ut 
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Nordencrantz politiska skrifter som en lämplig bakgrund till 1770-talet politiska 

stridigheter.147  

     Nordencrantz, som hade en relativt hög status bland samtida radikaler på grund av sitt 

engagemang för bl.a tryckfriheten, hävdade att kunskap om stater och nationers historia 

kunde motverka uppkomsten av envälde. Detta gjorde Nordencrantz genom att visa på de 

grymheter och inskränkningar som varit gällande. Historien blev, för Nordencrantz, ett 

viktigt verktyg att bekämpa den impulsiva och självcentrerade ’allmänna opinionen’. 

Opinionen representerade alla godtyckliga fördomar och all okunskap, som strängt taget alla 

samhällsgrupperingar kunde falla offer för, men som oftast bara spelade de priviligierade i 

händerna.  

    Nordencrantz historieskrivning syftade till att åskådliggöra objektiv sanning och 

kunskapsbaserad upplysning. Genom att förvärva dessa kunde samhällets observeras genom 

kausala förhållanden (orsak, verkan) och språket kunde bli en spegel av verkligheten.148 Hur 

detta rent praktiskt skulle gå till hade Nordencrantz bestämda åsikter om; det var upp till 

lagstiftarna att förvärva nödvändig historisk kunskap kring hur det egna riket, eller andra 

nationer, hade lyckats eller misslyckats inom juridik och politik. 

    I ”Tankar om krig” är historiska förklaringsmodeller återkommande. Detta tar sig tydligast i 

uttryck i temat Krigets konsekvenser där utgångspunkten är det westfaliska fredsfördraget 

och dess verkningar. Nordencrantz diskuterar de historiska följderna av freden, en fred som 

han i högsta grad anser vara ogynnsam och ogenomtänkt;  

”Om wid Wästphaliske Fredsslutet man hade å Sweriges sida betänkt, dels 

whad tilstånd Tyska Rikskroppen, genom samma frid försattes, dels de 

beständiga förändringar, som til följe af samma uti satte tilstånd, Tyska 

Rikskroppen i tiden nödwändigt måste blifwa underkastad, samt at, ehuru store 

tjenster Swerige hade tilskyndats Tyska Rikets Lemmar, så hade nogsams 

kunnat slutas, det Sweriges i tiden aldrig kunnat besittja de undgånge 

besittningar, utan afwuga ögon…”.149 
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Att Sverige tog delar av den tyska rikskroppen i besittning var med andra ord ingen långsiktig 

lösning. I den historiska överblicken av Sveriges krigshärjade historia i resonemanget Långt 

gående följder av den westfaliska freden ondgör sig Nordencrantz upprepade gånger över de 

styrandes sätt att agera. Han beskyller regementet för att Sverige gjort sig beroende av 

subsidier genom ultramarinska besittningar, inrikes missnöje samt 1741- och 1756 års krig. 

Detta manifesteras tydligt i följande citat: 

”Oaktadt detta Finska Kriget bedröfwliga utgång, så warade dock fredeliga 

tankar icke längre än til 1756, då åter å nyo, med löften om Subsidier och begär 

efter de förlorade Länder söderut, et icke mindre olyckleligt Krig, än det 

föregående upwäkt blef, hwartil Sweriges Guarantie för Westphaliska Freden 

nyo gaf anledning.”.150 

Det stora misstaget som regimen återupprepar att föra krig utan kunskap om dess kostnad 

och följder. Istället hän-ger sig regimen (och i viss mån även folket) till föreställningar om ära 

och heder, något som bör förstås inom ramen för den förhatliga allmänna opinionen.  

Kunskap och förnuft i förhållande till dessa föreställningar är något som Nordencrantz i 

huvudsak avhandlar i teman; Om andan och Materiella faktorer och ekonomi. Ett talande 

citat för Nordencrantz syn på opinionen är: 

”Då understundom det frågat warit whad förmån Swerige haft at sine 

beständige Krig, så har det swarats, glorie. En glorie, som hela Folkslaget sig 

tilägnat och tillika förkjusat. Et helt Folkslag kan således äfwen så lätt förledas 

af Glorie, som en Regent.” .151 

I det andra temat Materiella faktorer och ekonomi diskuterar Nordencrantz egentligen bara 

andra sidan av myntet. Vad faktiskt krig kostar och dess irrationella karaktär. I resonemanget 

om arealutvidgning använder sig Nordencrantz av professor Brings uträkningar och tabeller 

för att visa på vad truppförflyttningar faktiskt kostar. Konklusionen är att offensiva krig är för 

kostsamma. Vidare diskuteras att krig är mycket dyrare nu än det var förr i världen, och att 

industri är det som staten borde satsa på, om de nu eftersträvar makt. På detta sätt påvisar 
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Nordencrantz gång på gång sin egen tes: den avklädda, objektiva, sanningen om att krig inte 

ligger i Sveriges sannskyldiga intresse, överhuvudtaget. 

Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningen av resultaten görs utifrån uppsatsens frågeställningar. 

o Vilka är Nordencrantz huvudsakliga resonemang och centrala teman i ”Tankar 

om krig”? 

o Hur kan argumentationen i ”Tankar om krig” förstås utifrån den samtida 

samhällspolitiska kontexten? 

Uppsatsens första frågeställning ”Vilka är Nordencrantz huvudsakliga resonemang och 

centrala teman i ’Tankar om krig’?” besvarades genom att läsa igenom och identifiera 

resonemang och teman i källmaterialet. Femton huvudsakliga resonemang har identifierats 

uppdelade på tre centrala teman, med undantag för de inledande resonemangen i första- 

och andra delen som avhandlats separat. 

    Under temat Om andan inryms följande resonemang: Samtal om de grekiska 

statsstaterna, Erövringslusta, Ära och dygd, Sinnelaget för olika former av krig, 

Regeringssättet och andan, Heder och subsidier samt Ett kort resonemang om motsägelser. 

Deras gemensamma tematik är att Nordencrantz resonerar om abstrakta ting som anda, ära 

,moral, sinnelag, dygd etc.  

    Det andra temat Materiella faktorer och ekonomi innefattar resonemangen 

Arealutvidgning och ultramarinska besittningar, Inrikes uppodling och andra alternativ, Om 

kostnaden för krig och Industri och manufakturer. Deras gemensamma nämnare är det 

konkreta temat; beräkningar, materiella förhållanden och alternativa satsningar. 

Det tredje temat Krigets konsekvenser inrymmer resonemangen Långt gående följder av 

westfaliska freden, Inrikes missnöje som konsekvens av krig samt Effekter av kriget, 

Resonemangen har konsekvenser av krig som gemensam tematik, oftast med utgångspunkt i 

det westfaliska fredsfördraget. 

    Uppsatsens andra frågeställning: ”Hur kan argumentationen i ”Tankar om krig” förstås 

utifrån den samtida samhällspolitiska kontexten?” har besvarats genom att lyfta tre 

adekvata perspektiv på källmaterialet. I det första perspektivet diskuteras Nordencrantz 

egna föreställningar om naturrätt, där hans tankar om naturrätten diskuteras i förhållande 



46 
 

till argumentationen i ”Tankar om krig”. Främst tar sig naturrätten i uttryck av att ifrågasätta 

makten, som enligt Nordencrantz tolkning inte kunde ta sig rätt att bestämma över 

människor, då det främst var människans natur som lett henne till samhällsbildningar, inte 

ett samhällsfördrag. 

     Det andra perspektivet tar utgångspunkt i Politiska processer under frihetstiden, och visar 

på hur motsättningar mellan gamla och nya grupperingar av adel och tolkningar av 1720 års 

konstitution kan tolkas som en bidragande orsak till Nordencrantz aversion mot det gamla 

samhällets föreställningar om förvärvande av rikedomar, makt och ära. 

    Det tredje perspektivet som anlagts utgår från Samhällskritik genom historieskrivning, där 

Nordencrantz förhållningssätt till den samtida historieskrivningen dsikuteras. Han kritiserar 

denna för att vara osaklig och presenterar istället egna mer sanningsenliga historiska 

förklaringar, där Sveriges krig framstår som irrationellt, odygdigt och som ett ekonomiskt 

vansinne. 

Avslutande diskussion 
Vad har då denna studie kommit fram till i ljuset av tidigare forskning? Jonas Nordin visade i 

Ett fattigt med fritt folk främst på Nordencrantz materialistiska hållning i analysen av kriget 

som fenomen. De materialistiska resonemangen, avhandlat inom temat Materiella faktorer 

och ekonomi, är visserligen bärande i ”Tankar om krig”, men samtidigt är det kanske lite i 

överkant att påstå att Nordencrantz analys var strikt materiell. De andliga resonemangen, 

som inryms i temat Om andan tjänar ofta som en moralisk grund för det rationella. I 

resonemanget om Heder och subsidier diskuterar Nordencrantz exempelvis subsidier i 

termer av heder och vanheder, trots att subsidier anses vara en av grundorsakerna till nya 

krig.  

    I övrigt spelar folkets- och maktens anda en avgörande roll för en nations tillstånd. Trots 

att det fredliga tillståndet, enligt Nordencrantz analys är betydligt mycket mer gynnsamt för 

en nation än det krigiska tillståndet, är det krigsandan som är den förhärskande principen. 

Nordencrantz uppfattning kan således tolkas som att det är andan, idén, som måste 

förändras snarare än materialistiska förhållanden. Det fredliga tillståndet är redan långt 

mycket mer gynnsamt än det krigiska, det gäller bara att regenten och folket ska inse detta, 

för Nordencrantz, klara faktum. 
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I artikeln Korruption och borgerlig ekonomi belyser Magnusson en problematik som 

förekommit i tidigare forskning om Anders Nordencrantz; anakronistiska bedömningar.152 

Den här uppsatsen, har i och med sin hermeneutiska ansats, försökt värja sig mot detta. 

Eftersom studien tar utgångspunkt i en närläsning av källmaterialet som sedan sätts in i den 

samtida samhällspolitiska kontexten blir utrymmet för anakronistiska tolkningar mindre. 

Visserligen skulle analysen kunna fördjupa sig ytterligare i begreppsliga innebörder och 

språkliga uttryck. Detta hade emellertid krävt en betydligt mycket mer omfattande studie 

med framför allt mer källmaterial(i form av mer samtida texter), där begrepp som krig och 

fred eller bakgrunden till låneord och memorial skulle kunna tolkats och bedömts. 

    Hade då resultaten kunnat bli annorlunda i uppsatsen? Ja, eventuellt med ett annat urval 

av tidigare forskning och tolkningsramar. Nej, knappast vad gäller de mest centrala temana 

och argumenten i Nordencrantz framställning vilka tidigare inte har analyserats. Analysen 

kan förstås inte göra anspråk på någon objektiv sanning men däremot kan det hävdas att 

den bygger på rimliga tolkningar dvs. tolkningar som har prövats mot tidigare forskning, som 

utgår en närläsning av källtexten enligt hermeneutiska tolkningskriterier. 

    Ytterligare några avslutande tankar om resultatet i denna studie bör också dryftas. En 

tanke som kan vara intressant att diskutera är om Nordencrantz överhuvudtaget kan 

benämnas som pacifist och i så fall i vilken mening. Pacifism, som begrepp, är förvisso ett 

1900-talsfenomen, men dess innebörd är likväl relevant för att beskriva en generell aversion 

mot krig, något som Nordencrantz med rätta kan påstås inneha. Varför var han då pacifist? 

Var det av humanitära- eller pragmatiska skäl? Kriget i Nordencrantz avhandling framstår 

främst som ett ekonomiskt problem där resurser, i form av folk och penningar, inte tas 

tillvara. Detta problem har sitt ursprung i den svenska folksjälen som är allt för krigisk för sitt 

eget bästa men också i okunnighet i maktens korridorer: vilken förlustaffär offensiva krig 

faktiskt är. Resonemanget kan framstå som pragmatiskt, eller till och med cyniskt, men 

samtidigt måste ”Tankar om krig” tas för vad den är; en avhandling skriven av en politiker för 

andra politiker i mitten av 1700-talet. I detta historiska sammanhang är det möjligt att 

pacifism av humanitära skäl inte ansågs vara ett fullgott argument eller att människovärde 

hade en annan betydelse än idag. Huruvida Nordencrantz ville undvika krig på grund av 

humanitära skäl får vi dock aldrig veta, åtminstone inte utifrån Nordencrantz oavslutade 

tankar om krig. 
                                                           
152

 Magnusson, 1989, sid 10. 



48 
 

Framtida forskning 
Det finns en rad olika sätt att spinna vidare på den här studien, då den strukturerar upp en 

förståelseram för källmaterialet. Ett sätt att gå vidare är att vidare utforska adekvata 

kontextuella perspektiv att anlägga på ”Tankar om krig” inom ramen för den här uppsatsens 

teori och metod.  

    Ett annat sätt att gå vidare skulle kunna vara att i högre grad ta utgångspunkt i begreppen 

och dess betydelse; vad innebar exempelvis begreppen krig och fred för Nordencrantz och 

hans samtid?  

    Ett tredje sätt att forska vidare om ”Tankar om krig” är att placera den inom ramen för 

fredsforskning, där bland andra Leif Eriksson med sin avhandling ”Krigets och fredens 

politiska ekonomi: ett idéhistoriskt perspektiv” redogör en mängd olika historiska filosofers-, 

politikers-, och ekonomers förhållande i fredfrågan med syfte att skapa ett idéhistoriskt fält 

runt fredsfrågan. 153 Nordencrantz pacifistiska funderingar skulle kunna vara ett tacksamt 

bidrag till detta fält.  

    Ett fjärde sätt att ta sig an forskningsresultaten vore att, med Runefelts ”Dygden som 

välståndets grund” som grund, utreda Nordencrantz tolkning av den aristoteliska 

affektlärans samt dess uttryck i ”Tankar om krig” .154 Detta med tanke på den frekventa 

användningen av uttryck som passioner, heder, ära, dygd och likartade begrepp. 

Didaktisk koppling 
Eftersom uppsatsen skrivs inom ramen för lärarutbildningen kommer den i denna del 

diskuteras utifrån ett didaktiskt perspektiv. Följande två övergripande kopplingar mellan den 

här studien och didaktik kommer att diskuteras: 1) Hur uppsatsen skulle kunna fungera som 

läromedel- och stoff i undervisningen. 2) dels hur jag utvecklats i min lärarroll i och med 

uppsatsskrivandet.  

    Uppsatsen lämpar sig väl som stoff eller undervisningsmaterial då dess innehåll är väl 

förankrat i såväl väl läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, som ämnesplanen för ämnet 

Historia. I läroplanen kan följande passager motivera att arbeta med denna studie: 
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”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna 

ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”.155 

och att: 

”Det historiska perspektivet i undervisningen ska utveckla elevernas förståelse 

för samtiden och beredskap inför framtiden. Undervisningen ska också utveckla 

förståelse för kunskapers relativitet och förmåga till dynamiskt tänkande.”.156 

Uppsatsens vetenskapliga förhållningsätt; med teoretiska utgångspunkter, metod, 

referenser etc., gör att den har potential att utveckla elevernas vetenskapliga 

förhållningssätt. I ämnesplanen för ämnet Historia står följande att läsa: 

”Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders 

levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. 

Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån 

sin tids villkor och värderingar.”157 

och att: 

”I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med historiska begrepp, 

frågeställningar, förklaringar och olika samband i tid och rum för att utveckla 

förståelse av historiska samhällsförändringar.”.158 

Uppsatsens strävan efter kontextuell förståelse av en historisk text rimmar väl med 

ovanstående utdrag från ämnesplanen. Förankringen i läroplan och ämnesplan gör att denna 

studies innehåll möjliggör flertalet användningsområden i undervisningen. 

 

Vidare skulle den kunna lämpa sig inom de flesta historiekurserna, beroende på ansats och 

urval. Inom kursen Historia 2b, där fördjupade kunskaper i ämnet behandlas, lämpar sig 

studien bra och korrelerar väl med kursens centrala innehåll: 
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”• Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, 

grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, 

mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna 

för kommunikation genom tiderna. 

• Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska 

frågeställningar. 

• Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, 

pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska 

frågeställningar. ”.159 

Hur ska en lärare då praktiskt arbeta med denna uppsats i inom ramarna för denna kurs? 

Nedan kommer ett par förslag att dryftas. 

    De teorietiska utgångspunkterna skulle kunna tjäna en del i en introduktion till 

kulturhistoriska studier av samhällen.  Eleverna skulle kunna ges möjlighet att reflektera runt 

sina egen förförståelse och sina egna fördomar i förhållande till såväl text och andra, främst 

kulturella, fenomen. Genom att undersöka hur människor tolkar text och handlingar olika, 

leder den förhoppningsvis till en ökad förståelse för andra människor; något som står 

omnämnt under rubriken Förståelse och medmänsklighet i Gy11: ”Skolan ska främja 

förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”.160 

    Ett tolkande förhållningssätt leder förhoppningsvis också till ökad förståelse för synkrona 

text- och begreppsliga förståelser samtidigt som det kan främja det kritiska ögat gentemot 

anakronistiska förhållningssätt. Ett tolkande förhållningssätt skulle i mer praktiska ordalag 

kunna yttra sig i att eleverna fick arbeta med ett utdrag från en historisk text, exempelvis ett 

kortare utdrag från ”Tankar om krig”. Uppgiftens mål är att eleverna ska tolka och 

kontextualisera texten. Instruktionen kan också förenklas en aning genom att tillhandahålla 

redan befintliga kritiska frågeställningar. Dessa skulle kunna vara: 

Varför skriver hon/han som han gör?  

Vad är syftet med texten? 

Vilka centrala begrepp använder hon/han?  

                                                           
159

Skolverket, 2011, sid 78. 
160

 Skolverket, 2011, sid 5. 



51 
 

Vad betydde orden för henne/honom?  

I en sådan uppgift skulle innehållsanalysen dessutom kunna vara en lämplig metod. 

    Själva uppsatsens ämne och källmaterial(åtminstone delar av det) skulle vara ett annat 

mer praktiskt orienterad användningsområde. I en tematisk fördjupningsuppgift skulle delar 

av denna studie exempelvis kunna användas. Såväl Anders Nordencrantz som person som 

hans pacifistiska uppfattningar skulle kunna utgöra lämpliga teman att undersöka. 

    Hur har då jag, som blivande lärare, då utvecklats i min framtida yrkesroll av 

uppsatsskrivandet? För det första har nya, fördjupade, kunskaper om en av frihetstidens 

mest namnkunniga politiker och debattörer, Anders Nordencrantz förvärvats. Förutom 

spetskunskaper i hans pacifistiska hållning har även kunskaper om honom som person, hans 

tankar om naturrätt, -upplysning och ekonomiska tankesätt erhållits. Förhoppningsvis 

kommer detta att i framtiden resultera i ovanligt många specialarbeten om Anders 

Nordencrantz pacifistiska hållning på en gymnasieskola någonstans i Sverige. Men att sätta 

sig in i en person som Nordencrantz har inte bara resulterat i förståelse inför honom och 

hans egna tankebanor, också mina kunskaper om frihetstiden har fördjupats och på samma 

gång skapat ett intresse för denna epok. För det andra har mitt vetenskapliga 

förhållningssätt i allmänhet stärkts. Den kunskap som förvärvats om meningsfulla fenomen, 

kontexter och förförståelse har lett till ett mer kritiskt förhållningssätt till text och fenomen 

då egentligen allt är möjligt att betrakta som tolkningar av ett fenomens mening. 
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