


En historia om främlingar 

Om effekterna av nationalistisk 
historieskrivning 

Samuel Edquist 

I april 1904 var vreden stor i Skåne. Då anlände den första gruppen av 
jordbruksarbetare från Galizien, en del av Österrike-Ungern med 
huvudsakligen polsk, ukrainsk och judisk befolkning. Dessa "galizier" 
(denna generaliserande benämning användes ibland också om folk 
från andra områden än Galizien) kom lockade av skånska godsägare 
som ville ha billig arbetskraft, eftersom lönerna i hemlandet var myck
et lägre än i Sverige. 

Utifrån denna enstaka händelse kan man med fördel diskutera soci
aldemokratins förhållningssätt till nationalismen, närmare bestämt till 
den nationalistiska historieskrivningen. Som en bakgrund till den dis
kussionen behövs också en närmare titt på hur den nationalistiska his
torieskrivningen faktiskt såg ut kring 1900. Jag kommer att visa hur 
den officiella historieskrivning som framhävde nationen Sverige och 
kontrasterade dess befolkning mot alla andra, vilka följaktligen ut-
definierades som "främlingar", starkt påverkade delar av socialdemo
kratin redan 1904. Detta märktes tydligt i galizierfrågan. 

Om svenska socialdemokrater, den svenska nationen 
och galizierna 

Nu återvänder vi till Skåne och 1904. Indignationen var stor i den 
svenska arbetarrörelsen med anledning av galizierinvandringen. I en 
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protest utfärdad av några hundra lantarbetare i Ystad den 24 april, 
sades bland annat följande: 

Vi se i denna slavimport en motbjudande, fosterlandsförrädisk handling, 
tillkommen för att ytterligare fylla lantbrukspatronernas kassakistor och 
nedpressa den skånske arbetarens lön samt driva det unga arbetsföra 
Sverge i landsflykt till Amerika. 

Den socialdemokratiska indignationen yttrade sig huvudsakligen på 
samma sätt som Ystadsprotesten. De svenska lantarbetarna, som 
redan hade det svårt, blev utkonkurrerade av personer utifrån. De 
tvingades till Amerika. 

Kritiken från arbetarrörelsen riktades i första hand mot de in
hemska svenska kapitalisterna. En viktig del i argumentationen var att 
anspela på den nationella retorik som så starkt kännetecknade den 
samtida borgerligheten. Det var nämligen mycket vanligt inom den 
svenska högern vid denna tid att anklaga arbetarrörelsen för bristande 
fosterlandskänsla. Socialdemokrater brukade dock kontra med att 
deras egen politik var den verkligt fosterländska. 

I frågan om galizierna kunde man åter se hur falsk den borgerliga 
nationalismen var, menade man inom arbetarrörelsen. De svenska ka
pitalisterna kunde utan vidare låta utländska arbetare ersätta svenska, 
som istället såg sig tvingade att emigrera. Den göteborgska social
demokratiska tidningen Ny Tid inledde en ledarartikel i frågan med 
att ironiskt påpeka att "Våra maktägare, våra industrikungar, våra 
överklassare äro som bekant alla fosterländska". Fallet med galizierna 
visade dock att det var fel att tro att dessa "våra fosterländske" var fos
terländska i den "vidsträckta bemärkelse, att de framför allt och utan 
bihänsyn vilja utveckla och höja landet o. dess bebyggare". Klassväl
dets "fosterländskhet" var "blott och bart fosterländskhet till egen för-
del\ Långt senare, på en socialdemokratisk valaffisch från 1911 med 
undertexten "Högern tågar ut i valkampen", kunde man se en bild med 
en kapitalist bärande en vimpel med texten "Sverige åt galizierna". 
Hur frågan borde lösas hade socialdemokraten och blivande statsrådet 
Värner Rydén givit ord för vid ett möte i maj 1904, då han uppmanade: 
"Arbetare, förenen eder — om att köra galizierna ur landet och fordra: 
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Sverige åt svenskarna!". Det sista slagordet hade flitigt använts av de 
huvudsakligen konservativa protektionisterna under tullstriden. Man 
försökte sålunda vända motståndarnas retorik mot dem själva. 

Det var som sagt vanligt i den samtida arbetarrörelsen att framhäva 
att de kapitalister som gjorde anspråk på att vara de sanna svenska pat
rioterna — man kallade dem patentpatrioter — i själva verket bara var 
intresserade av kapitalet, som var fosterlandslöst. Fabian Månsson, 
som var framträdande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet, 
skrev till exempel 1906 att den svenska maktelitens ekonomiska strate
gi när det gällde malmexport var att "låta så mycket som möjligt av lan
dets egendom komma i händerna på utlänningar, endast dessa tillhöra 
den rätta, den enda av våra makthavare innerst inne och i grund och 
botten erkända nationen '. Denna kapitalisternas nation kallade Måns
son "storjobbarnas stora internationella heliga egendomsfolk av Gud 
Mammons nåde". Samma tema återkom Månsson till flera gånger: 
"Kapitalisterna [i Sverige] ha endast ett fosterland — nämligen det där 
de kunna tillägna sig de naturliga rikedomarne och utplundra övriga 
befolkningslager. Detta fosterland är dem dyrt och kärt, sak samma 
om det ligger på Grönland eller i Kina." 

Hur skall då detta tolkas? Ar det fråga om nationalism? Egentligen 
inte. Vad Fabian Månsson, Värner Rydén och andra i första hand ville 
hävda var att den svenska nationen eller det svenska folket inte repre
senterades av monarkin, krigsmakten och statskyrkan, utan av hela 
folket, med arbetarklassen som kärna. Man framhöll hela tiden varia
tioner på temat "vi är den verkliga nationen och ni, kapitalister och 
överklass, är de verkliga fosterlandsförrädarna eftersom ni förvägrar 
massan av nationen dess rättigheter". Denna mycket utbredda reto
riska taktik var alltså en sorts defensiv strategi, avsedd att möta den 
massiva nationella retorik som flödade i det borgerliga Sverige. Det 
bör här också erinras om hur ohygglig situationen faktisk var för sta
tare och andra lantarbetare i sekelskiftets Sverige, i synnerhet i större 
slättbygder med utpräglad storgodsdrift som i Skåne. Det fanns ett 
överskott på arbetskraft, varför lönerna kunde pressas ned, och en 
lantarbetare kunde lätt ersättas med en annan. Man levde i usla bostä
der och kunde när som helst vräkas från anställningen. Lönen utgick 
huvudsakligen in natura, vilket ökade bundenheten till gården man 
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arbetade vid. När man nästan inte hade några pengar var det nämligen 
svårt att flytta iväg utan vidare. Lantarbetarnas organisering i fackföre
ningar inleddes faktiskt också i Skåne, just våren 1904, men den fack
liga verksamheten motarbetades kraftigt — organisering och strejker 
kunde länge mycket väl innebära vräkning. Det är utifrån detta sam
manhang vi bör betrakta styrkan i indignationen över arbetsgivarnas 
import av billigare arbetskraft. Det var fråga om strejkbryteri, vilket 
alltid upprörde oavsett om det var fråga om svenskar eller utlänningar. 
I fallet med galizierna, med utländska strejkbrytare, kunde så lantarbe
tarna och arbetarrörelsen dessutom harmas över vad man såg som en 
dubbelmoral från den härskande klassens sida. Denna dubbelmoral 
gällde borgerlighetens nationalism. 

Den borgerliga nationalismen hade haft olika syften i olika sam
manhang. Ur ett mycket övergripande perspektiv speglade den helt 
enkelt uppkomsten av ett kapitalistiskt samhälle där stånd, skrån, bya
lag och andra mer lokala former för gemenskap och identifikation 
malts ned. Kvar blev enskilda individer, och nationsbegreppet upp
kom för att beteckna en ny form av gemenskap mellan just individer. 

Nationen och nationalismen blev argument i den borgerligt-liberala 
anstormingen mot sönderfallande feodala samhällsinstitutioner. I 
nationens namn gick man emot ståndsprivilegier, furstesuveränitet, 
akademisk jurisdiktion och så vidare. Detta var nationalism med rötter 
i det slutande 1700-talets franska och amerikanska revolutioner. Man 
måste dock komma ihåg att nationsbegreppet är flertydigt. Det kan 
sägas förutsätta fria och jämlika individer, men innebär som nämnts 
också ett nytt slags gemenskap mellan en viss grupp individer. Histo
riskt sett har nationstänkandet två rötter som svarar mot de båda 
polerna: dels franska revolutionens medborgarideal, dels romantikens 
folksjäls- och historietänkande. I nationernas historia har de två mot
polerna ofta kombinerats. 

I motståndet mot arbetarrörelsen och socialismen blev nationalis
men ett slags försvarsverk från borgerlig sida. Det gällde helt enkelt att 
sprida bilden av en enad nation där alla samhällsklasser verkade i sam
klang och harmoni och där den bestående ordningen inte hotades. 
Denna nationalistiska indoktrinering var så kraftfull att de socialis
tiska rörelserna påverkades. Karl Marx hade ju skrivit i Kommunistiska 
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manifestet från 1848 att "arbetarna har intet fosterland" , men även om 
många socialister i den andan ville ta principiellt avstånd från den bor
gerliga nationalismen, var den för andra svår att befria sig från. 

I vissa fall ledde frågan om förhållandet till nationalismen till splitt
ringar inom de socialistiska rörelserna. Som exempel kan nämnas att 
det i Polen från 1890-talet fanns två socialistiska partier där det ena 
önskade Polens självständighet från Ryssland medan det andra var 
emot denna och istället betonade vikten av enighet mellan de polska 
och ryska proletariaten. I Sverige fanns tendenser åt liknande håll. På 
den ena kanten återfanns Hinke Bergegrens ungsocialister som stän
digt anklagade socialdemokraterna för att med hull och hår ha slukat 
den borgerliga nationella propagandan. På den andra fanns bland 
andra botanikprofessorn Bengt Lidforss, framträdande kulturradikal 
socialdemokrat, som företrädde nationalistiska idéer grundade i ger
mansk rasmystik. 

Detta ganska vida spektrum av förhållningssätt till det nationella 
kan, redan efter en snabbtitt i källmaterialet, skönjas när det gäller den 
socialdemokratiska synen på galizierna 1904. Var man från social
demokratisk sida övervägande negativ mot galizierna för att de var 
främmande och utlänningar som tog svenska arbetares jobb och tving
ade dessa till Amerika? Eller visade man snarare förståelse för galizier-
nas hopplösa situation? 

I göteborgstidningen Ny Tid betonades hur dåliga förhållandena 
var i Galizien. Man noterade de ytterst låga lönerna, och fortsatte: 
"Det är inte underligt att galizierna utbyta sin jämmerliga tillvaro i 
hemlandet, där de sedan länge tillbaka pressats till ohygglighet av 
kapitalisterna, mot att komma till det feta Skåne." Ny Tid påpekade 
att galizierna kommer hit för att nöden inte har någon lag. Att de hjäl
per kapitalisterna mot sina egna bröder är inget de ännu har klart för 
sig, fortsatte tidningen, men den tiden kommer nog. I Ny Tid, eller för 
den delen i Social-Demokraten som endast refererade den riksdags
debatt som satte i gång med anledning av händelsen, riktas sålunda 
släggan helt och hållet mot kapitalisterna i Sverige. 

En annan och mer kärv ton gentemot galizierna möter emellertid i 
den stora skånska socialdemokratiska tidningen Arbetet. Där skrev 
redaktören August Nilsson flera långa artiklar i frågan med titlar som 
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"De främmande inkräktarna", "Den galiziska faran" och "Ett modernt 
hunnertåg". Nilsson levererade närmast rasistiska tillmålen om galizi-
erna i Arbetet — "hunner", "främlingsskaror", "främmande inkräk
tare", "främmande patrask" och så vidare — som kontrasterade tydligt 
mot Ny Tids tydligt markerade förståelse för de östeuropeiska jord
bruksarbetarnas situation. Anledningen till skillnaden är svår att fast
ställa på rak arm. Delvis har det säkert att göra med att Arbetet rent 
geografiskt låg i själva händelsernas centrum. En enkel förklaring är 
dock att attitydskildringarna helt enkelt speglade det svängrum som 
fanns inom socialdemokratin i frågan om nationens betydelse, som jag 
tidigare diskuterat. 

Om en socialdemokrat, vägledd av nationalistisk 
historieskrivning 

Artiklarna om galizierinvandringen i Arbetet låter sig lätt samman
kopplas med den historieskrivning och historiesyn som utgjorde en 
viktig del i den nationella ideologin i Sverige i samtiden. Det var näm
ligen så att August Nilsson direkt anspelade på den nationalistiska his
torieskrivning som landets skolbarn fick sig till livs i skolorna vid 
denna tid. Mer precist anknöt han till Claes Theodor Odhner (1836-
1904), som hade varit historieprofessor i Lund och vars läroböcker i 
historia nådde en mycket stor spridning (och som kom ut i nya omar
betade upplagor ännu efter andra världskriget): 

Vi sutto på skolbänken och läste vår gamle Odhner som tusentals barn 
göra än i dag. Vi läste om hur landets befolkning led av främmande 
inkräktare och vår gamle lärare förfasade sig alldeles ofantligt över hur 
folket kunde tåla sådant och hur mycket vi hade att tacka gud för att 
sådant inte kunde hända i våra tider. Och vi läste med förtjusning hur 
Engelbrekt samlade allmogen och drev det främmande patrasket på 
flykten och hans [...] kraftiga handlingar framställdes som efter-
följansvärda exempel för oss om någon i framtiden skulle försöka att 
förorätta Sverges folk till förmån för ett främmande. 

Nilsson skriver sedan om hur man som barn inte förstått innebörden 
av att det varit en adelsman som sedermera mördade Engelbrekt, fol-
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kets anförare. Men ingen kunde efter de nyligen timade händelserna i 
Skåne missförstå symboliken. Nu var det åter en adelsman som tog ut
länningarnas parti och svek det svenska folket, menar Nilsson. Det var 
landshövdingen i Malmöhus län, Gustaf Tornérhielm, som tillika var 
storgodsägare och som nu allmänt ställdes till svars för införseln av ut
ländsk arbetskraft till de skånska betfälten. 

Odhners nationalistiska historieskrivning används sålunda av Nils
son som tillhygge mot de svenska storkapitalisterna. Han tar helt och 
hållet till sig den gamla bilden av Engelbrekt som den svenska allmo
gens räddare undan utländskt fogdevälde och förtryck. Med den kan 
han rikta angreppet mot dagens kapitalister. Några dagar tidigare, 
skriver Nilsson, 

brast den stora lögnbubbla, som hette kapitalistisk patentpatriotism. 
Patrioterna visade sig, tråkigt nog för dem, ha förväxlat nationen med 
sina egna plånböcker och nationens ära med sitt eget lilla ofosterländska 
begär att skymfa och topprida den verkliga nationen. [ ] Den dagen 
sågo nämligen landetsföddaförrädare, börds- och börsadeln, sig åter [...] 
mäktiga nog att åter införa främmande inkräktare i landets moder-
näring. De första galiziska jordbruksarbetarne kommo då till Sverge. 

Nilsson förutbådar vidare en framtid där "den fördomsfria internatio
nalismen hos en modern utplundrare, som endast ha de utplundrades 
fega dumhet att tacka för sin rikedom och för sitt liv", med hjälp av 
bland andra "utländska fogdar" skulle driva även svenska industriarbe
tare i landsflykt. Äter ekar senmedeltiden och Kalmarunionen i be
skrivningen av situationen 1904. 

Arbetets ledarskribent använde sig sålunda av en argumentationsre
pertoar som hämtats från den nationalistiska historieskrivning som var 
förhärskande i samtiden. Det Odhner skrev i sin lärobok var inte sär
skilt unikt för honom, mer än i vissa nyanser som här inte skall beak
tas. Nilsson anknöt till en dominerande historisk-nationalistisk 
ideologi (eller diskurs) som hade vissa bestämda kännemärken vilka 
förtjänar att diskuteras närmare. 

95 



Om den nationalistiska historieskrivningen i Sverige 

En "nationell" historieskrivning har på sätt och vis funnits i Sverige se
dan medeltiden, men den har då handlat om att förhärliga det svenska 
rikets (i första hand kungainstitutionens) historia. Den så kallade göti
cismen, som florerade från och med senmedeltiden och som nådde 
sina mest utpräglade former under stormaktstiden och med Rudbecks 
Atlantica (1679-1702) som höjdpunkt, handlade om att konstruera en 
så lång och ärofull kungalängd som möjligt samt att sammanlänka det 
svenska rikets historia med Bibeln och med forntida folkslag såsom 
trojaner, skyter, perser och goter. 

På 1700-talet publicerades flera längre och sammanhängande skild
ringar av Sveriges historia. Mest betydelsefulla var Olof von Dalins 
och Sven Lagerbrings verk som båda hade samma titel: Svea rikes his
toria. Dessa verk trycktes dock i ganska små upplagor och deras inver
kan på samtiden skall nog inte överdrivas. De präglas emellertid av en 
starkt patriotisk tendens — i skildringarna av till exempel Kalmaruni
onen sägs det mesta av det onda komma från danskar och tyskar, och 
när Olof von Dalin beskriver "ryssen" är det som en grym barbar. 
"Ryssens" härjningar i Finland skildras ytterst ingående med hårresan
de detaljer som exempelvis att barn kastades i elden. Förvisso gör 
Dalin en anmärkning mot utlänningshat i en kosmopolitisk anda som 
är svår att finna under århundradet efter. Så här kommenterar han det 
faktum att Magnus Ladulås lät ta in utlänningar i riket: 

Detta var ock ganska förnuftigt: Om vart och ett rikes invånare hållit sig 
endast inom dess gränser utan blandning och omgänge med andre, så 
voro världen ännu i sitt gamla mörker: Skaparen vill, att alle detta 
jordklotets invånare leva som landsmän, att det ena folket hjälper, lärer 
och upplyfter det andra: Icke dess mindre har sällan någon furste kunnat 
i denne avsikt bruka främlingar utan sine naturlige undersåtares 
missnöje: De äro gemenligen avundsjuke: De vilja hellre krypa i 
förfädernes blindhet och elände, än se en lycka, som väl i början tycks 
utesluta dem och deras barn; men bliver dock framdeles deras egen, när 
saken ledes till sitt rätta ändamål. 

Dalin är dock i skildringen av senmedeltiden inte särskilt nådig mot 
utlänningar. Skildringarna av danska och tyska fogdars och borgares 
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olika grymheter är legio. Kalmarunionen benämns "det danska oket". 
Emellertid: en viktig skillnad gentemot 1800-talets historieskrivning 
är den att folket, allmogen, inte har någon särskilt central plats i Dalins 
bild av den svenska historien — och ännu mindre i Lagerbrings. Ten
densen är snarast att framhäva massornas oförnuftighet såsom i citatet 
ovan. Den svenska politiska historien är hos dem snarast en historia 
där kungar, stormän och andra ståndspersoner är ensamma aktörer. 

Med 1800-talet blev historiemedvetenheten större. Detta gick hand 
i hand med utvecklingstanken och med nationalitetsidéerna som fick 
fast form med franska revolutionen och romantikens filosofi. Den aka
demiska historieskrivningen och forskningen expanderade starkt. Erik 
Gustaf Geijer kan sägas ha bildat skola från tidigt 1800-tal och mer än 
ett sekel framåt med sin nationellt präglade svenska historieskrivning. 
I denna kombineras negativismen mot det utländska med en mer utar
betad nationalitetsideologi. Med det "svenska" menas nu alltmer det 
som hör till folket, medan det tidigare övervägande förknippats med 
riket. Den svenska nationen konstituerades sålunda genom att teckna 
en bild av ett svenskt folk som formats genom århundradena. Sam
tiden enbart kunde inte konstituera nationen, som måste framställas 
som något över individerna. Historien gav stadga. Engelbrekt, Sten 
Sture, Gustav Vasa och Gustav II Adolf försvann inte i samtidens 
sammelsurium — kring symbolgestalter som dessa och kring idéer om 
"den urgamla svenska bondefriheten" och liknande, blev en historisk-
nationell mytologi allt starkare och utbasunerades i skolböcker, min
nesfester, statybyggen och så vidare. 

Ett markant drag i denna historieskrivning var, som redan antytts, 
den negativa hållningen till främlingar. Särskilt tydligt är detta i skild
ringarna av den senare delen av medeltiden, under kung Albrekt av 
Mecklenburg och framförallt under Kalmarunionens tid. Det fram
hålls då hur Sveriges borgar och städer fick ett stort danskt och tyskt 
befolkningsinslag, något som var till men för nationen. Geijer skriver i 
första delen av sin Svenska folkets historia (1832) om hur Kalmar
unionen innebar främlingsvälde och nationell splittring, företeelser 
som gick hand i hand. Utlänningarna var okänsliga inför den svenska 
bondefriheten och sökte införa livegenskap, vilket dock väckte folkets 
bitterhet enligt Geijer. Som en röd tråd genom hela tidens historie-
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skrivning löper skildringen av Jösse Eriksson, en särskilt lömsk dansk 
fogde i Dalarna vars grymheter mot allmogen ständigt beskrivs i detalj 
(enligt den utpräglat partiska och danskfientliga Karlskrönikan skall 
han bland annat ha hängt upp bönder i rök samt spänt havande kvin
nor för hölass så att de fick missfall). Denna typ av historieskrivning 
massproducerades sedan i de historiska verk som under 1800-talet blev 
allt fler och inte minst i skolornas historieundervisning. 

Jag skall ge några fler exempel på retoriken. Vem som skriver vad är 
inte så intressant eftersom alla ledande akademiska historiker delade i 
stort sett samma syn på främlingarna i historien. Om "främlingar" fick 
styra i Sverige ses det oftast utan vidare argumentation vara något i sig 
negativt. Geijer skriver till exempel på detta sätt om läget i landet 
under kung Erik av Pommern (tidigt 1400-tal): "Rättvisa skipades ej 
mera. Räfst- och landstingen hade upphört att hållas; de vanliga 
domaresysslorna besattes ej en gång, eller ock, för inkomsternas skull, 
med främlingar". Man förstår "folkets oupphörliga klagan" över kro
nans befallningsmän när man "tillika finner, att dessa oftast voro ut
länningar eller äventyrare utan fosterland". Geijer måste särskilt 
påpeka att "de överklagade våldsamheterna ej endast voro utlänning
arnas verk"; det fanns alltså en del grymma svenska stormän också. 

När en av Geijers lärjungar, C. G. Malmström, 1851 karakteriserade 
1300-talskungen Albrekt av Mecklenburg som "Albrekt, utlänningen" 
var det fullständigt underförstått att detta inte var något bra. Han be
tonade också att livegenskap hotade på 1400-talet på grund av "ut
ländska rättsbegrepp" som de utländska fogdarna förde med sig, men 
Engelbrektsupproret, "denna resning mot utländskt förtryck", hindra
de detta tillsammans med Sturarnas och Gustav Vasas senare insatser. 

Historiker som Geijer och Malmström önskade lyfta fram den 
svenska kungamakten i allians med folket, allmogen, som ansågs re
presentera Sveriges nationella enhet och självständighet mot utlän
ningar och inhemska aristokrater i maskopi med varandra. Skillnaden 
mot den historia som Dalin och Lagerbring berättat på 1700-talet var 
att nu gavs massorna av folket — allmogen eller bondeklassen — en 
central plats i skildringen såsom nationens kärna, ständigt beredd att 
tillsammans med konungamakten skydda nationen från inre splittring 
och yttre angripare. 
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Allmogen var definitivt inte revolutionär i denna idealbild, tvärtom, 
den skildras som en massa, en urkraft som i trängda lägen kan rädda 
den svenska staten, givetvis med maktförhållandena bevarade. A andra 
sidan gjorde allmogens lättrördhet att den lätt kunde uppviglas till 
uppror — Daljunkerns uppror, Klockupproret, Dackefejden, Klubbe
kriget och Stora daldansen — av illasinnade ovänner till fosterlandet. 
Man kunde dock konstatera att dessa lyckligtvis alltid tuktades. De 
bondeuppror som förekom var sålunda bra endast om de riktades mot 
det utländska inflytandet. Odhner skrev sammanfattande så här om 
senmedeltidens Sverige i sin läroverkshistoriebok från 1869: 

De store tillvälla sig all makt på bekostnad av konungamakten och 
folkfriheten, de missbruka för sina avsikter den av Margareta stiftade 
unionen emellan de tre nordiska rikena, vilken därför tilldrager sig 
folkets ovilja och uppväcker emot sig nationalandan i Sverige. Genom 
förnyade resningar av allmogen räddas folkfriheten i Sverige, medan hon 
går under i Danmark; Sverige bryter sig ut ur unionen, medan Norge 
stannar därinom och förlorar sin självständighet. 

Att "de stores" välde innebar farligt utlänningsinflytande var en associ
ation som hörde till. Bilden under 1800-talet av frihetstiden gick i 
regel i samma riktning. Kungen och folket fjärmas från makten vilken 
tas av partikivande aristokrater som inte drar sig för att sälja ut landet 
till utländska intressen. Odhner påpekar också hur Engelbrektsupp-
roret föregåtts av allvarliga hot mot "den urgamla svenska bondefri
heten" från utländska fogdar med utländska rättsbegrepp, något som i 
grunden möjliggjordes av att makten låg hos "de store" och inte hos 
kungen och folket. Vad gäller ett skede under Engelbrektsresningen 
skriver Odhner närmast triumfatoriskt, bland annat, att "därefter ren
sades Östergötland och Småland från utländingar". Hur tyska borgare 
i nordiska städer var funtade skulle det inte råda något tvivel om. Den 
kunskapen inlärdes genom sedelärande berättelser som den om "då 
tyskarne i Bergen uppbrände ett kloster och därvid mördade både bis
kop, hövidsman och en mängd andre norrmän". 

Liknande beskrivningar återfinns i det omfångsrika verket Sveriges 
historia intill tjugonde seklet från 1900-talets början. Där berättar den 
kände historikern Hans Hildebrand i verkets medeltidsband, förutom 
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om ovannämnde Jösse Eriksson, om den tyske fogden Herman Molte-
ke som "fängslade folk utan lag och dom". Han hade också slagit en gra
vid kvinna i järn. Förutom detta konkreta exempel på utländsk grymhet 
bjöd Hildebrand på en gängse beskrivning av situationen i Sverige 
under senmedeltiden, och vad som utlöste Engelbrektsresningen: 

Överallt funnos i Sverige utländska fogdar, vilka voro illa sedda av folket 
såsom främlingar och blevo ännu mindre lidna. [ ] Då brast 
tålamodet, och de [bönderna] gingo man ur huse för att begynna en 
allvarlig fejd mot alla främmande fogdar. 

Den principiellt utlänningsfientliga tendensen var alltså stark som 
dessa exempel visat. Tendensen fullständigt genomsyrade framställ
ningarna. Svenskarna var de goda och utlänningarna var skurkarna. 
Om bönderna led låg felen huvudsakligen hos utlänningarna. Med en 
sådan historieskrivning skulle ett nationellt medvetande skapas bland 
Sveriges invånare, så skulle de verkligen bli svenskar. Och omvänt 
skulle svensken inte längre betrakta några av sina landsmän som främ
lingar, även om de vore utomsocknes, av annan börd eller av någon 
annan anledning. Begreppet "främlingar" skulle reserveras för dem 
som inte var svenskar. 

Om ideologisk påverkan i nationalistisk riktning 

Jag vill hävda att vi i exemplet med tidningen Arbetets reaktioner mot 
de så kallade galizierna 1904 ser ett resultat av konkret påverkan från 
en ideologi i de härskande samhällslagrens tjänst — nationalismen. 
Det visar att den nationalistiska ideologins definition av vad en "främ
ling" var, nämligen en icke-svensk, här i ett av de ledande socialdemo
kratiska partiorganen hade slagit rot och det ganska djupt. Det är 
anmärkningsvärt att den nationalistiska historieskrivningen, som hade 
en allt annat än socialistisk tendens, så pass tydligt kunde vinna insteg i 
socialdemokratiska kretsar. Vad man där kunde anknyta till var den 
högst skenbart egalitära tendensen i det gängse nationalistiska synsät
tet på Sveriges historia. Där premierades "folket" och "allmogen" med 
dess i grunden rena och moraliska egenskaper. De stora skurkarna 
inom landet var "de store" eller "herrarna": aristokrater som motarbe-
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tade en stark kungamakt och som bara ville berika sig själva och över 
huvud taget främja sina egna intressen. När "de store" fick fritt spel
rum ansågs det ofelbart leda till nationell splittring och svaghet och 
därigenom utrymme för ondskefulla utländska intressen att utnyttja 
tillfället till men för land och folk. 

August Nilsson i Arbetet kunde därför läsa Odhners skildring av 
Engelbrektsupproret med en viss behållning. "Herrarna" som då för
rådde Engelbrekt och folket, och som sålde ut landet till utlänningar — 
de fanns även under Nilssons tid. Och som genom en inneboende, lo
gisk kraft från den historiska mytologin själv fick "galizierna" ta de ut
ländska fogdarnas plats — något främmande och ont som måste bort. 
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