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Blå som himlen och gul som solen 

Om vänstern och den svenska nationalismen 
kring sekelskiftet 1900 

Samuel Edquist 

Är 1911 gavs det ut en bok av folkbildaren och skriftställaren Carl G. 
Laurin med namnet Sverige genom konstnärsögon. Den var mycket 
typisk för sin tid. Decennierna runt sekelskiftet 1900 var nämligen 
intresset för det så kallade svenska större än någonsin. Mycket av det 
många idag anser vara typiskt svenskt konstruerades under denna tid. 
Naturen, hembygden och kanske framför allt den lilla röda stugan 
omgiven av en storskog invid en liten sjö, blev nu symboler för det 
svenska. Mot slutet av 1800-talet hade nämligen en äldre form av 
nationalism, karakteriserad bland annat av mängder av officiösa 
jubelfester och monumentalkonst, börjat ses som hopplöst förlegad.1 

I Laurins bok ges läsaren en bild av Sverige såsom det skildrats av 
nittiotalistiska konstnärer som Carl Larsson, Anders Zorn, Richard 
Bergh och prins Eugen. Deras verk tas som intäkt för att till exempel 
"furornas dova sorgemusik" är något äktsvenskt.2 Sådant som under 
denna tid hamrades in i medvetandet som svenskt - röda stugor, 
midsommarfirande, de väldiga skogarna, Norrland som ett framtids
land och ett nytt Amerika, "den svenska urkraften" i Dalarna och så 
vidare - kommer också med i boken.3 

Laurins text är ett gott exempel på det nationella tänkande som 

1 Staffan Björck har (1946) beskrivit huvuddragen i detta "nya sinne för det 
svenska". 

2 Laurin (1911) 1920, s. 26. 
3 Laurin (1911) 1920 passim; om den svenska urkraften s. 39. 

71 



florerade kring 1900. Den uttrycker en borgerlig strävan att skapa en 
mer innerlig bild av Sverige, att framställa landet som ett "hem" som 
alla skulle kunna känna sig hemma i. Detta var en reaktion mot vad 
man såg som farliga hot mot samhällets fortbestånd, såsom emigra
tionen och socialismen. Det gällde att sprida en myt om nationen. Det 
tog sig till exempel uttryck i att man försökte göra den svenska 
flaggans färger hemtama i det uppväxande släktets själar med liknel
ser såsom den i småskoleläseboken Sörgården från 1912 som givit 
denna text sin titel.4 Den nationella gemenskapen skulle göras påtag
lig och konkret. I Laurins språk uttrycktes denna strävan genom ett 
komprimerande av tid och rum, som när han skrev att sedan Gustav 
Vasa red in i Stockholm midsommarafton 1523 har "vi" kunnat "fira 
midsommar med stor glädje".5 

Laurin kritiserade en äldre och mer storordig nationalism, och 
efterlyste "en äkta, en varm men försynt fosterlandskänsla".6 Anled
ningen var helt enkelt att den gamla rojalismen och intresset för Sve
riges krigiska förflutna inte ansågs fungera som nationell myt. Den 
arbetarrörelse som stora delar av det borgerliga Sverige fruktade 
häcklade ständigt och jämt denna så kallade patentpatriotism. För att 
trygga det borgerliga samhällets fortbestånd gällde det därför att an
vända ett annat nationellt formspråk - naturens och hembygdens 
nationella formspråk. 

Troligt är att det nya nationella formspråket hade betydligt större 
förutsättningar att lyckas än det gamla eftersom det faktiskt fanns 
också i den politiska vänstern. Så till exempel hos författarinnan 
Ellen Key. Hon var en av de viktigaste samhälls- och kulturdebattö
rerna kring sekelskiftet 1900, och förenade politisk radikalism, dar
winism och nietzscheansk vitalism med ett slags hem- och skönhets
ideologi. Ellen Key, som under en tid kallade sig socialist, men sna
rast bör betraktas som oberoende vänsterintellektuell, hälsade också 
den nya formen av nationalism med stor glädje. Ar 1897 karakterise
rade hon den så här: "den helt moderna fosterlandskärleken, den 

4 Roos 1912, s. 21. 

5 Laurin (1911) 1920, s. 42. 

6 Laurin (1911) 1920, s. 7 f. 
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djupa, skygga, ordknappa, skrytfria, den jordbundna, skogsdoftande 
hembygdskänslan", och talade om hur "det nya svenska folket" växte 
upp "i rödmålade stugor" i kontrast till den utlevade överklassen.7 Det 
fanns även andra kända förespråkare för hembygds- och natur
romantik runt sekelskiftet 1900 som var nära knutna till arbetarrörel
sen, till exempel Karl-Erik Forsslund och Johan Lindström Saxon. 
Och en man som inte bara var nära knuten till arbetarrörelsen, utan 
även en av dess mest bemärkta gestalter under första hälften av 1900-
talet, var den starkt allmogeromantiske Fredrik Ström. 

I Sverige kring 1900 var det inte bara mycket tal om Sverige och det 
svenska i största allmänhet. Det var fråga om en politisk dragkamp 
om vad det nationella egentligen var. De flesta politiska krafter an
vände den nationella symboliken flitigt i den politiska retoriken, så 
det gällde att definiera vad nationen Sverige egentligen var, och hur 
den skulle vara. Innan vi diskuterar tidsperioden närmare och den 
politiska kampen om nationen, och innan vi får veta mer om Forss
lund, Saxon, Ström och de andra, måste vi reda ut bakgrunden litet 
mer. Varför var nationen så viktig egentligen? 

Nationen 
Nationsbegreppet är - för att apostrofera nationalismteoretikern 
Benedict Anderson - en föreställning om gemenskap mellan en be
stämd mängd människor som sägs dela vissa egenskaper, vanligen 
historia, språk, territorium och i vissa fall religion.8 Egenskaper ty
piska för det nationella tänkandet är att nationen är ett historiskt 
framvuxet subjekt, att den skapar sammanhang åt individerna som 
ingår däri, samt att den är ett oomtvistligt faktum. Nationen kan 
därför sägas vara ett slags myt, en övergripande ideologisk tankefigur 
som i en del avseenden har kommit att ersätta religionen.9 

7 Key 1897, s. 79,101. 
8 Anderson 1992. Överhuvudtaget är tankarna i detta kapitel, som kan sägas vara en 

teoretisk positionsbestämning, starkt påverkade av Benedict Anderson. 
9 Det sistnämnda är en tes också hos Anderson 1992, s. 23 ff. 
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Med detta förstås också att nationskategorin är en tankefigur som 
blivit central i och med uppkomsten av en kapitalistisk samhällsfor
mation. I ett system som i alla fall i teorin grundade sig på formellt 
likställda individer blev det mer naturligt att betona detta förhållande 
i övergripande horisontella gemenskaper såsom folk och nation. De 
tidigare grundläggande gemensamhetsformerna i det feodala samhäl
let - byar, skrån, stånd och så vidare - smulades obevekligen sönder. I 
det kapitalistiska samhället skulle det idealt inte finnas några utom-
ekonomiska vertikala eller horisontella skiktningar mellan människor 

inom en nation. 
Det är ett centralt kännetecken för nationstänkandet att betrakta 

nationer såsom övermänskliga subjekt med en historia. En viktig 
förutsättning för dem var därför den linjära och evolutionistiska his
toriesyn som växte fram på 1700-talet och dominerade tänkandet 
under 1800-talet. Tron på band mellan det förflutna och nuet blev 
stark. Allting i nuet ansågs ha utvecklats ur det förflutna, och kun
skap om det förflutna blev därför viktig för att förstå nuet och framti
den. Historievetenskapen - en av de frodigaste plantorna som sprang 
upp ur denna jord — bidrog sålunda med att skriva nationernas bio
grafi. Denna medvetna historisering av nationerna stärkte föreställ
ningen om att de representerade något mer än bara summan av indi

viderna. 
Ar det inte paradoxalt att kapitalismen frambringade nationalmed-

vetandet - varför inte snarare något slags världsgemenskapideal om 
nu den rationelle individen/entreprenören skulle vara alltings grund
val? Det senare fanns, men mest som en utopi. En världsgemenskap 
vore alltför abstrakt. Det gäller att här minnas hur den faktiska poli
tiska kartan såg ut i Europa vid tiden för franska revolutionen och 
framåt. Europa präglades ännu av ett feodalt statssystem där grän
serna ofta gick helt på tvärs mot de nationer som just var i färd att 
konstrueras (och som vanligen definierades genom språktillhörighet). 
Den nya borgarklassen - som växte fram med den allomfattande ut
vecklingen mot kapitalism som bildar ramen för alla ideologiska och 
politiska omvälvningar under denna tid — kom från slutet av 1700-
talet och en bra bit in på 1800-talets andra hälft att använda nations
begreppet i sin kamp mot de feodala politiska strukturerna. Nationen 
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blev en alternativ politisk arena, och nationalstaten ett projekt som 
skulle förverkligas. Det var mest uppenbart när nationen inte hade en 
egen stat eller var uppdelad på flera - nationen blev då ett uppenbart 
borgerligt samhällsprojekt mot en feodal statsstruktur. För att hålla 
oss till Norden finner vi sådana projekt i den danska nationallibera-
lismen som önskade ett förenande av Danmark med Slesvig, de 
finska och norska nationalismerna som vände sig mot resultaten av 
frederna i Fredrikshamn 1809 respektive Kiel 1814, och skandinavis
men som åtminstone delvis kan tolkas som motstånd mot existerande 
konservativa nordiska statsmakter.10 

Men för att ställa frågan igen - varför blev den tidiga kapitalismens 
europeiska liberaler i så hög grad nationalister? Eller, för att uttrycka 
det annorlunda: varför förespråkade de både Gesellschaft och Gemein-
schaft? Jag tror att detta förefaller paradoxalt bara om man utgår från 
att denna borgerlighet var rationell och konsekvent i uppbyggnaden 
av sin ideologi, på grundval av den rationalitet och konsekvens som 
ingick i ideologin, liberalismen. Även borgerligheten behövde sina 
myter för att stärka den egna klassidentiteten. Centrala bland dessa 
var föreställningarna om det civila samhället och om nationen. De var 
storheter som man föreställde sig vara den historiska tolken för i 
kampen mot feodala rester.11 

En bit in på andra hälften av 1800-talet hade kapitalismen blivit 
dominerande i länder som Tyskland och Sverige. När borgarklassen 
sålunda hade segrat, vilket åtminstone delvis beledsagades och följdes 
av en identitetsmässig och social sammansmältning med den gamla 
aristokratiska överklassen, behövde den inte längre de liberala ideal 
som använts i kampen mot feodalismen. En allmän högervridning 
skedde, och de nationella myterna snarast stärktes för att hålla stånd 
nedåt i samhället. Det är just detta som den brittiske historikern Eric 
Hobsbawm har velat fånga med sitt skrivande om uppfunna och 
massproducerade traditioner, eller om en ny civic religion som behöv-

10 Dessa allmänna processer finns närmare återgivna och diskuterade i Hobsbawm 
1994b och Anderson 1992. 

11 Det kan härtill kommenteras att Habermas' begrepp borgerlig offentlighet främst 
bör ses som ett analytiskt begrepp som innefattar dessa borgerliga ideal från kapitalis
mens tidigaste skeden. 
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des när den gamla ej längre kunde användas för att gripa tag i själar
na. I Västeuropa var det särskilt från och med 1870-talet, med de för
sämrade ekonomiska konjunkturerna och de större sociala problem 
som de förde med sig, och Pariskommunen som skrämde slag på 
Europas maktägande grupper, som det ansågs nödvändigt att an
vända vad Hobsbawm kallar "irrationella" medel för att hålla mas
sorna i schack. Sådana medel var till exempel offentliga fester, monu
mentresande, flaggning och nationaldagsfirande.12 Nya grupper träd
de dock snart fram på den politiska scenen och tog upp kampen även 
på det symboliska området. 

Jag tror att det i och med detta har framskymtat att nationstän
kandet är typiskt för kapitalismen i sin helhet, och att det ger uttryck 
för stora variationer när det gäller innehållet i en nation. Grundvalar
na för nationerna, sådana de kommit att konstrueras, har kunnat vara 
litet av varje: språk, religion, statstillhörighet, historia och så vidare. 
Men även om det var fråga om konstruktioner kom nationerna 
snabbt att betraktas som mer eller mindre naturgivna. 

Det bör betonas att nationella föreställningar, liksom alla före
ställningar, är ambivalenta och föränderliga. Nationen är en gemen
skap, men av vilka? Nationen har en historia som definierar den lik
som en individ definieras av sitt förflutna när man har en linjär histo
rieuppfattning, men vilken historia? Nationen associeras gärna med 
en individ, vanligen av familjär typ (Moder Svea, "fädernesland") eller 
liknas vid ett hem ("Sverige är det svenska folkets hem"13). Vad 
karakteriserar i sådana fall nationen/individen, och hurdant är hem
met? 

Betonandet av nationen som mytisk föreställning innebär ett 
understrykande av att den innehåller olika betydelsebärande symboler 
och ritualer, som tillsammans bildar en nationell föreställning. När 
man analyserar de nationella myternas identifikationsmässiga drag
ningskraft och politiska hemvist och funktion, måste man snarast in-

12 Hobsbawm 1983b. Det bör påpekas att Hobsbawm inte menar "irrationell" (s. 
268) i absolut hänseende, utan han grundar resonemanget i att samhällsvetenskaperna 
mot 1800-talets slut starkare än dessförinnan framhävde till exempel religionens och 
det undermedvetnas betydelse. 

13 Adrian Molin i Carlsson (red.) 1910, s. 7. 

76 



rikta sig på beståndsdelarna. Vissa nationella föreställningar har 
nämligen större förutsättningar att attrahera människor än andra. 

Beståndsdelarna i en nationell mytologi är naturligtvis inte natio
nella förrän de sammankopplas med nationen. Det har kommit att 
anses vara särskilt svenskt med till exempel naturen, den röda stugan, 
samförståndet, bondefriheten och allemansrätten. Stående för sig 
själva kan dock de nämnda företeelserna betyda annat. 

Symboler och begrepp bör gärna vara mångtydiga för att de skall 
kunna ha önskad effekt. Annars genomskådas de alltför lätt och 
kopplas entydigt till en viss rörelse. Det var det som var fallet med 
rojalismen och betonandet av Sveriges krigiska historia kring sekel
skiftet 1900. Naturromantik och den röda stugan passade mycket 
bättre eftersom de kunde väcka anklang i de flesta samhällslager. 

När det gäller en diskurs som nationstänkandet finns det skäl att 
betona den potentiella maktaspekten i den. Nationen är något som 
både utesluter och integrerar. Vissa förklaras inte tillhöra nationen, 
och blir de "andra" som man konstruerar ett "vi" emot. Det integre
rande är ett inneslutande i en hegemonisk ideologi, genom att man 
skapar försanthållanden kring vilka "vi" är. Den sociala eller politiska 
grupp som lyckas formulera den nationella myten, har också nått 
mycket långt i utformandet av en politisk hegemoni på nationens 
territorium. Man har därmed formulerat vad den nation man verkar i 
egentligen utmärks av och vilka spelregler som gäller; politiskt, socialt 
och ekonomiskt. 

Nationalismen runt sekelskiftet 1900 
Samtidigt som klyftorna inom den svenska befolkningen var mycket 
djupa under decennierna runt 1900, var det som tidigare nämnts en 
tid då också intresset för "det svenska" var på topp.14 Konflikterna var 
djupa mellan arbetarrörelsen och stora delar av det borgerliga samhäl
let, och samtidigt pågick slutkampen mellan borgerlig vänster och 
konservativa, från tullstriden på 1880-talet till rösträttsreformerna 

14 Björck 1946 är ännu den mest heltäckande skildringen av detta. 
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1918—1921. Särskilt akuta var konflikterna efter storstrejken 1909, de 
blev synnerligen tydliga kring bondetåget 1914 och kulminerade 1917-
1918 då Sverige stod på randen till revolution. 

Kapitalismens sönderslagande av gamla patriarkala gemensamhets
former hade skapat en ny och stor underklass, först på landsbygden 
och sedan, med den snabba urbaniseringen och industrialiseringen, i 
tätorterna. Klassklyftorna var mycket djupa och svåra sociala problem 
som bostadsnöd och arbetslöshet rådde bland de fattigaste. Detta 
skapade grogrund för den organiserade socialistiska arbetarrörelsen 
som på 1880-talet blev en kraft att räkna med. Med dess starka beto
nande av att det var själva samhällets sociala och ekonomiska struktur 
som bar skulden till problemen var den farlig för de maktägande 
skikten i samhället. Det gällde för de senare att försöka inordna de 
lägre skikten i samhället för att avvärja hoten. Samhället, d.v.s. natio
nen, måste framställas som något innerligt, som ett hem och som en 
moder (Svea), för att motverka alienationen i det kapitalistiska sam
hället. Även borgerligheten kände ett behov att själv identifiera sig 
med en nation i denna omvälvande tid då allt fast höll på att 
förflyktigas. Och för de krafter som ville förändra samhället i djup
gående riktning blev det lika naturligt att söka framställa sig som hela 
samhällets/nationens sannaste representanter. 

Hemmet och naturen 
Idealiseringen av hemmet och familjen var en central del av den 
längtan efter Gemeinschaft som skapades av kapitalismen - strävan att 
skapa nya gemenskapsformer och myter i tider av individualism och 
sekularisering.15 I Sverige vann hem- och kärnfamiljeidealen succes
sivt insteg i de övre klasserna, först och främst i borgerligheten, på 
1800-talet. Man började exempelvis inreda sina hem helt annorlunda 

15 Detta är inspirerat av Berman 1995, Asplund 1991 och Isenberg 1996, även om jag 
vill betona att begreppet "modernitet" måste inordnas i begreppet "kapitalism". 
"Modernitet" är ett ord som avser främst idémässiga storheter, medan begreppet 
"kapitalism" i den betydelse jag använder både innefattar idémässiga och socioeko-
nomiska storheter. 
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och överdådigt från seklets mitt. Avsikten var tydlig: hemmet skulle 
vara en artskild värld skyddad från yttervärlden.16 Hemidealet härrör 
från den uppdelning mellan arbete och fritid, eller mellan social- och 
intimsfär, som kapitalismen förde med sig. "Hemmet" (som implice
rade något mer än att bara vara en bostad)17 fick sin särskilda betydel
senyans av intimitet och familjesamvaro först när det frikopplades 
från det produktiva arbetets sfär. Dessutom kan det betonas att 
hemideologin underbyggdes av en fortsatt och till och med förstärkt 
genusdelning i den borgerliga ideologi som gav uttryck för kapitalis
mens väsen. Kvinnans plats blev intimsfärens; kärnfamiljen och hem
met blev ett Gemeinschaft som konstruerades som motvikt till den 
borgerliga offentlighetens och marknadens Gesellschaft. 

Nära kopplad till hemideologin var en ny syn på naturen. Både 
bomiljö och naturmiljö hade traditionellt snarast varit en del av en 
vardaglig livsmiljö man tog för given, men i kapitalismen kom dessa 
alltmer att förtingligas, det vill säga lyftas ut från sin tidigare relativa 
osynlighet och förses med olika känslomässiga konnotationer. 

I forskningen har visats hur det först är från 1700-talet som natu
ren förtingligas och romantiseras. När det gäller Sverige var det till 
att börja med den vilda, karga och farliga naturen som betonades: 
fjäll, vattenfall och forsar sågs som typiskt svensk natur fram till 1800-
talets slut. Detta passade in i ett borgerligt ideal där naturen skulle 
besegras genom fjällvandringar och dylikt. Dessutom symboliserade 
den vilda naturen dygder som manlighet och kraft, passande för bor
garklassen med dess ideal av individualism och tävlingsanda. Mot 
1800-talets slut ersattes detta betonade av den vilda naturen med en 
mer innerlig natursyn.18 Nittiotalsrörelsen i konsten och litteraturen 
var ett viktigt uttryck för detta genom sin inriktning på naturen och 
hembygden. Ett stort intresse för folklig kultur fanns redan hos åttio-
talisterna, men deras naturalism ersattes av nittiotalisternas romanti
serande skildringar. I naturskildringarna ersattes en tidigare smånätt 
stilisering och schablonmässighet med en besjälning av landskapet för 

16 Löfgren 1979. 
17 Se t.ex. Adrian Molin, cit. i Carlsson (red.) 1910, s. 15. 
18 Johannisson 1984; Löfgren 1979, s. 45-73; Löfgren 1993, s. 89-96. 
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att tala med Staffan Björck.19 Nittiotalisterna kopplade samman en 
ny naturskildring med ett betonande av hembygden, och just naturen 
och hembygden blev ju centrala delar av den svenska nationella dis

kursen kring sekelskiftet 1900. 

Att göra nationen till ett hem 
Den borgerliga nationella mytologins uttalade syfte var att integrera 

inåt, att skapa något slags gemenskapskänsla mellan svenskarna. Som 
sådan var den därmed starkt besläktad med projekt som hemideologi 
och det som kallats "ny patriarkalism" (en strävan att återskapa pat-
riarkala band som knöt arbetare till arbetsgivare i till exempel bruks
orter, efter att lönearbetet ersatt den systemimmanenta feodala pat-
riarkalismen).20 

Man slås av hur självklart det var att retoriskt sammankoppla be
greppen hem och nation. I början av 1900-talet kunde det från bor
gerligt håll heta att det gällde "att skapa hemmet ljuvt och kärt och 
skapa landet starkt och sunt"21, eller att "Sverige, det är de svenska 
hemmen".22 Det är förståeligt att man förknippat nationen, den stora 
gemenskap som är typisk för kapitalismen, med den mer kärnfullt 
känslotyngda lilla gemenskapen: den i hemmet. Den i svensk historia 
mest effektfulla metaforen av detta slag var "folkhemmet", som an
vändes redan 1906 av folkhögskoleföreståndaren Teodor Holmberg i 
en utpräglat konservativ mening.23 

Det fullständigt flödade av denna hem-nation-metaforik när man 
diskuterade den så kallade sociala frågan runt sekelskiftet 1900. Bor
gerligheten föreställde sig att hoten från emigration och socialism 
skulle minska om man löste industri- och jordbruksarbetarnas elän-

19 Björck 1946, s. 45 ff. 
20 Magnusson 1992. 
21 Citatet kommer från 1910 och är ett yttrande av Elsa Tenow, en av många bor

gerliga ivrare för spridande av skönhets- och renlighetsideal i arbetarklassen. Löfgren 

1979, s. 119. 
22 Citerat ur Edling 1996, s. 350. 
23 Sveriges väl 1906, s. 436. 
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diga bostadsförhållanden genom att ge dem möjlighet att skaffa "eget 
bo med egen täppa", som det ofta hette. Det var ett sätt att försöka 
internalisera mer eller mindre borgerliga hem- och familjeideal i 
arbetarklassen. Det hela ledde fram till ett statligt beslut 1904 om att 
bevilja lån för så kallade egnahem till skötsamma, sparsamma och 
nyktra arbetare.24 

Den härskande klassen försökte alltså konstruera nya gemenskaps
former när de gamla blivit passé. I mindre industrisamhällen och 
bruksorter sökte bolagsledningar kontrollera arbetarnas dagliga liv 
och framställa företaget och arbetarna som en stor familj där bolaget 
spelade den faderliga rollen.25 Ett gott exempel på denna patriarkala 
strategi var när Frans Kempe, ägare till sågverksbolaget Mo och 
Domsjö AB, på 1890-talet lät anlägga en ny ångsåg på Norrbyskär, 
några små öar utanför kusten i norra Ångermanland. Där byggdes ett 
helt samhälle upp, med som mest över tusen invånare (under 1920-
talet), helt och hållet utformat, styrt och kontrollerat av bolaget: bo
städer, skola, kyrka och fotbollslag. Dessutom var ju det geografiska 
läget sådant att samhället lätt kunde kontrolleras. Bostäderna var 
dock för tiden moderna och till exempel mycket tidigt utrustade med 
elektricitet.26 

Ett annat patriarkalt projekt var det som emanerade från de stora 
massorganisationerna, särskilt nykterhetsrörelsen och SAP. Ronny 
Ambjörnsson har beskrivit hur de ledande skikten i IOGT och arbe
tarrörelsen blev en lokal elit som på många sätt kom att ange tonen i 
sågverkssamhället Holmsund, bara några mil nordöst om Norrbyskär. 
I IOGT-logen, som grundades på 1880-talet, kom stor vikt att läggas 
vid att uppfostra arbetarna till vad Ambjörnsson kallar "skötsamma 
arbetare". I och med rösträttsreformerna runt 1920 blev IOGT och 
SAP också ledande i Holmsund, politiskt såväl som kulturellt.27 En 
viktig tes hos Ambjörnsson är att en bieffekt av dessa vänsterrörelsers 
maktövertagande var att en gammal form av patriarkalism där bolaget 

24 Edling 1996. 
25 Therborn 1989, s. 107 ff. 
26 Norstedt 1994, spec. s. 17-25, 202-214. Sågverket lades ned på 1950-talet och 

numera saknas åretruntboende helt på Norrbyskär. 
27 Ambjörnsson 1988. 
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genom skolan och kyrkan formade och kontrollerade arbetarnas liv 
ersattes av en ny där det nu var en elit i loge och arbetarkommun som 
styrde det politiska och kulturella livet.28 Själva föreningslivets natur 
gjorde detta nästan naturligt; vissa var helt enkelt bättre på att tala 
och hävda sig än andra. Och detta var inte något man hymlade om; 
Ambjörnsson tycker sig skönja en attityd att de som var mest bildade 
och skötsamma också skulle styra. Oscar Olsson, studiecirkelns infö-
rare i Sverige, formulerade sig just så, och ABF-chefen Gunnar 

Hirdman skrev 1938 att "massan måste respektera eliten".29 

Norrbyskärs- och Holmsundsprojekten har säkert varit nog så skick
elsedigra i bestämda miljöer, i mindre orter ute i landet, men de hade 
sin begränsning.30 Hela nationsbyggnadprocessen kan dock metafo
riskt ses som ett slags patriarkaliskt projekt i gigantformat. Det är 
ingen slump att dessa olika fenomen - nationsbyggande, hemideologi 
och nypatriarkalism - förekommer samtidigt. Gemensamt för dem 
var att de alla var försök att ersätta de gamla feodala gemensamhets
former som vittrat bort i kapitalismen med dess grundvalar i indivi
den och de blott ekonomiska och instrumentella relationerna mellan 
olika individer. 

Den nationella vänstern 
Jag påpekade i inledningen att den nya, innerliga borgerliga nationa
lismen hade större förutsättningar att lyckas eftersom dess former 
överensstämde med ideal som även fanns till vänster på det politiska 
fältet. Om den borgerliga nationalismen var ett uttryck för längtan 
efter Gemeinschaft, så fanns minst lika stora förutsättningar för sådana 
idéer bland arbetare i och med att de gamla skrå- och bygemenska
perna hade försvunnit. Många kände att de senare i alla fall hade 
inneburit någon form av trygghet, men med kapitalismen hade, som 

28 Ambjörnsson 1988, s. 112,120 f, 137 ff, 228 ff. 
29 Ambjörnsson 1988, s. 260 f (Olsson); Martinsson 1993, s. 217 (Hirdman). 
30 Se Franzén 1991, s. 14 f. 
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Marx skrev i Kommunistiska manifestet, alla personliga värden upp
lösts i bytesvärde.31 

Därför var det inte så underligt att en hel del av den politiska väns
terns retorik runt sekelskiftet 1900 präglades av något som till formen 
mycket liknar nationalromantik. Naturen, hembygden och bondelivet 
var alla positiva värden i en del av vänstern, till exempel i IOGT och i 
det socialdemokratiska ungdomsförbund som existerade 1903-1917. 
Det var fråga om en ambivalens inför samhällsutvecklingen; man be
jakade många av framstegen och drömde om en ny och rättvis fram
tid, men samtidigt var man gärna kritisk mot industrialismen. Det 
var gängse praxis att med Viktor Rydberg tala om industrialismens 
grottekvarn, och som alternativ kunde agrara ideal framhållas. 

Jag vill dock understryka att det fanns en viktig strömning i den 
tidiga arbetarrörelsen där nationen och den agrara symboliken förkas
tades såsom motverkande rörelsens syften. Där bejakade man i stället 
de värden som man såg i staden, industrialismen, den tekniska ut
vecklingen och internationalismen, vilka tycktes förebåda ett helt nytt 
samhälle. De som så att säga dekonstruerade det nationella tänkandet 
helt och hållet var inte minst ungsocialisterna, som från 1900-talets 
första år befann sig i fejd med socialdemokraterna. Principiell kritik 
mot nationsbegreppet kom bland annat också från den radikale soci
aldemokraten Ture Nerman under intryck av första världskrigets ut
brott.32 

Ett ofta citerat uttalande av Axel Danielsson, en av den svenska 
socialdemokratins pionjärer, från 1895 kan emellertid tjäna som ex
empel på hur socialdemokraterna ofta förhöll sig till den borgerliga 
nationalromantiken kring sekelskiftet 1900. De poetiska naturbe
skrivningar som Danielsson citerar är från en strof i Runebergs Vårt 
land, som runt 1900 ofta sjöngs även i Sverige: 

31 Marx 8c Engels (1848) 1965, s. 19. 
32 Strahl 1983; Nerman 1914. Carl Holmberg har särskilt tydligt påvisat en klyfta i 

dessa avseenden mellan socialdemokratiska ungdomsförbundare och ungsocialister i 
sin uppsats från 1993. Se även Helidén 1990, s. 23, där han som det verkar riktigt på
pekar att i sekelskiftets svenska arbetarrörelse bröts "agrarromantik" mot ett "nästan 
avantgardistiskt industripatos". 
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Men kan en socialdemokrat älska "våra strömmars brus", så länge den 
elektriska kraften i vattenfallen är privat egendom, älska "bäckarnas 
språng", så länge endast strändernas ägare får fiska kräftor och högt 
betalande engelsmän meta laxöring, älska "den mörka skogens dystra 
sus", där baggbölarens yxa förjagat skogsnymfen och andra poesier, 
älska "stjärnenatten", varunder en här av utplundrade proletärer hackar 
tänder av köld, och "sommarljuset", i vars sken de få arbeta sig svettiga 
dag och natt? Kan han älska allt detta? Ja, han kan och bör älska det 
som ynglingen älskar sina drömmars mö, vilken han först måste erövra, 
eller vandraren sitt mål, som han endast kan nå på en lång och mödo
sam stig. På det sättet är jag patriot.33 

Nationen, fosterlandet och folket var alltså företeelser som vissa soci
aldemokrater redan i kampfasen runt sekelskiftet 1900 ville göra till 
sina, inte förkasta. Och det gjorde man med friskt mod. Jag kan ex
emplifiera med en berättelse av Fredrik Ström, ledande gestalt i det 
socialdemokratiska ungdomsförbundet, betitlad Emigranterna och 
publicerad i bokform 1907. Scenen är ett emigrantfartyg på väg mot 
Amerika. En rysk kvinna reser sig plötsligt och börjar tala om 
"Rysslands folk som kämpar och förgås". Hon frågar: "Varför fly vi? 
Varför samla vi oss ej?", och svaret är: "sorgen och förtvivlan som dri
ver oss från ett Hemlösas land till ett Hemlöshetens rike". Hon ma

nar: "Sänden ett rop ut över världen att biyta upp till den stora välv-
ningen, till den sista striden för ett hem och ett fosterland".34 

Det kan knappast uttryckas klarare. Det är egentligen inte intres
sant om den ryska kvinnan med "fosterland" menar Ryssland eller ett 
socialistiskt världsrike, för citaten visar tydligt hur oreflekterat man 
accepterade diskursiva artefakter - hem och fosterland - som redan 
fanns där, och önskade omtolka dem i sin egen riktning. I Sverige 
handlade det om att göra just Sverige till sitt, och man kunde säga att 
det gällde att återerövra "fosterlandet" åt "folket".35 

Det kunde också i vänsterns retorik framhävas att det var den 
dominerande klassen som förrådde fosterlandet, eller till och med 

331 Arbetet 1895, cit. efter Nerman 1914, s. 67 (här med normaliserad stavning 
eftersom Nerman praktiserade en egen form av stavning, "jus" för "ljus" t.ex.). 

34 Ström 1907, s. 131 £ 
35 Ström 1905, s. 29. Hos Fabian Månsson (1907, s. 48) hette det att det gällde att 

"återvinna åt nationen vad man rövat från densamma". 
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saknade fosterland. Ströms kollega, agitatorn Fabian Månsson, 
menade 1906 att den enda nation kapitalisterna tydde sig till var de 
rika och besuttna i hela världen, och deras enda fosterland bestod av 
de marker där de kunde berika sig själva.36 Hans partikamrat Fredrik 
Ström hade 1905 på liknande sätt dundrat mot de "fosterlands
förrädiska" sågverksbolagen som plundrat landet på "våra rika gruf-
fält" och "våra väldiga skogar".37 

Månsson ironiserade flitigt över den svenska elitens ständiga tal 
om fosterlandet och kontrade med att det bara är tomt prat och att 
det tvärtom var kapitalisterna som var fosterlandslösa och direkt mot
verkade landets intressen. Det var tvärtom vad han kallade "små
folket", arbetarna och småbönderna, som representerade det verkliga 
fosterlandet. 

Fabian Månsson kämpade för den norrländska småbondeklass som 
han ansåg blivit så skändligt behandlad av de stora träindustribolagen 
som köpt upp deras marker till vrakpris (så kallat baggböleri) och 
drivit dem till fattigdom, emigration och i extrema fall vansinne.38 

Anledningen är enligt Månsson följande: "kapitalismen söker leva på 
arbetskraften hos de proletärer, som redan finns", men nu räcker de 
inte till och därför försöker kapitalismen "skapa ännu flera proletärer 
och för att nå detta mål utplundrar och bedrager [den] bondeklas
sen".39 Månsson har en ytterst positiv syn på småbönderna: "små-
bondeklassen, om den är upplyst och ekonomiskt oberoende, är det 
solida skydd, mot vilket reaktionens och förtryckets vågor gå 
maktlösa".40 Fredrik Ström uppmanade i en politisk broschyr 1905 
bonden: "gör dig fri som du var fri i forna dagar, när du tog herrarna 
vid kragen", ty "du var sedan fordomtima ett värn för själfständig-
heten och friheten".41 

Det sistnämnda stycket är viktigt att betona med tanke på den 
bonderomantisering som högern samtidigt ägnade sig åt, och som 

36 Månsson 1907, s. 5, 48; se även Månsson 1908, s. 11, 56,59 f. 
37 Ström 1905, s. 14. 
38 Månsson 1908 (om vansinne etc. s. 58). 
39 Månsson 1908, s. 3. 
40 Månsson 1908, s. 4. 
41 Ström 1905, s. 13, 3. 
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fick sitt mest tydliga uttryck i bondetåget 1914. Det fanns som synes 
också en vänsterns bonderomantik.42 En relief till detta är de djupa 
klassklyftorna på landsbygden - de bönder som högern idealiserade, 
och som var med om att lägga grunden till Bondeförbundet på 1910-
talet, var godsägare och välbesuttna hemmansägare. Den stora majo
riteten på landsbygden var emellertid småbönder, torpare och statare 
- och de drogs under denna tid till den politiska vänstern. 

Vad alla dessa exempel torde göra klart är något ganska banalt, 
vänsterns nationella retorik utgjorde till största delen en variant på 
temat "vi är folket" som väl nästan är universellt i all sin enkelhet. 
Däremot visar exemplen tydligt att vänstern inte var passiv inför 
högerns fosterländskhet utan försökte kontra så gott den kunde. 

I arbetarrörelsen romantiserades inte bara "folket" och "allmogen" -
naturen var också ett ideal. Det har hävdats att naturen i politisk iko-
nografi kring 1900 var konservativ; den socialistiska skulle mest ha 
präglats av bolmande skorstenar i kontrast till "furor och granar" till 
höger.43 Det är att förenkla för mycket. Det intressanta med mycken 
socialistisk framtidsutopism kring 1900 var att man önskade kombi
nera fortsatt industriell och vetenskaplig utveckling med decentrali
sering och liv i samklang med naturen.44 Här kan man inte undgå att 
åter nämna Fredrik Ström. Denne var mycket intresserad av folklo-
ristik, gav ut ordspråkssamlingar och skrev redan som mycket ung 
den allmogeskildrande och framförallt naturromantiska romanen 
Folket i Simlångsdalen, utgiven 1903. Boken kallades "en berättelse om 
fäderna" och dedicerades "till skogarna och ängarna och bergen där 
hemma och till det folk som nu bygger och bor kring Simlångens 
sjö".451 boken kunde dock även förekomma minst sagt kulturradikala 
sekvenser, som när en utstött zigenarkvinna får sista ordet: "Gud är 

42 För fler exempel se Sörlin 1988 och Holmberg 1993. 
43 Broberg 1991, s. 1351. 
44 Exempel på denna typ av "både-och"-metaforik är framsideillustrationen på 

nykterhetsromanen Såningsmän från 1902, skriven av godtemplaren och socialdemo
kraten Johan Danielsson (vackert landskap med kyrka, men med stenhuggare och 
järnväg), eller logotypen för den socialdemokratiska tidningen Folket i början av seklet: 
ett landskap med uppgående sol, med industrier till vänster och jordbruk till höger. 

45 Ström 1903, försättsblad. 
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hårdare än helvetet, uslare än satan! Gud är en enda stor lögn!". Det 
var heller inget problem för honom att 1919 ge ut en bok kallad Hjäl
tinnan från Nevan och andra berättelser som bestod av både en hyll
ning till ryska revolutionen (Ström var med några år i kommunist
partiet innan han återvände till SAP) och en avdelning berättelser 
kallad "Halländska sägner och historier" som alla utspelar sig i agrar 
och huvudsakligen historisk miljö. De är dessutom direkt tagna från 
Folket i Simlångsdalen.46 

Naturen som ett frihetsideal kan man finna bland annat hos en av 
de första arbetardiktarna, K. J. Gabrielsson (signaturen "Karolus"). 
Det finns knappast mycket som säger att dessa rader från 1898 inte 
återspeglar stämningar som arbetare kring sekelskiftet 1900 kunde 
känna igen sig i: 

Vårvinden susar i skogen och säfven, [ ] 
Renseln jag binder, tar stafven i näfven, [ ] 
Själen gör uppror mot bojornas tryck, 
Fri vill jag vandra, hvarthälst mig behagar, 
Otvunget följa hvart infall, hvar nyck; 
Lyssna till lärkornas drill i det höga, 
Nakota fötter i skogsbäcken löga [ ] 
Låtom oss drömma om allt som ger lycka [ ] 
Sedan, när sabbatens stund är förliden, 
Gå vi med nyvunna krafter till striden, 
Kämpa för bröd och för människorätt.47 

Överhuvudtaget var retoriken och diktningen i den tidiga socialistiska 
rörelsen oerhört idealistiskt färgad, nyckelord är sådana som "frihet", 
"rätt", "sanning" och "människovärde", och symboler för dessa värden 
som ständigt återkommer är "ljus", "vår" eller en uppgående sol. Sär
skilt solen var mycket vanlig i socialistisk ikonografi.48 Det är inte 

46 Ström 1903, cit. s. 88 f; Ström 1919. Ström bedyrade för övrigt sin inspiration från 
Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga - "vårt stora folkepos" - i inledningen till Folket i 
Simlångsdalen (1903, s. 9). 

47 Ur dikten "I grönskande maj" i Social-Demokraten 28 maj 1898. 
48 Ett 70-tal svenska socialistiska kampdikter från tiden före 1900, de flesta 

publicerade i de stora tidningarna Social-Demokraten och Arbetet, finns samlade i Mral 
1989. Om solen, se Ståhl 1993. 
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konstigt att naturen också fick en plats i denna symboluppsättning; 
den fria naturen var raka motsatsen till den tunga vardagens miljö av 
smutsigt, hårt och kraftödslande arbete.49 Man skall komma ihåg att 
såväl den tidiga godtemplarrörelsen som arbetarrörelsen ofta arrange
rade utflykter och lustresor för tätorternas arbetare till olika lantliga 
platser. Seden övertogs utan vidare från borgerligheten.50 Ibland 
kunde arbetares vilja att ta sig ut i naturen till och med anses som ett 
utslag av lättja som måste stävjas - IOGT i Holmsund såg till exem
pel inte med blida ögon på de sågverksarbetare som åkte ut i skärgår

den och fiskade.51 

I Social-Demokraten den i maj 1898 fanns ett uttryck för samma slags 
antikapitalistiska ideal som vi sett hos Ström och Karolus, en utopisk 
vision av det socialistiska samhället i form av en teckning kallad Den 
siste kapitalisten — Framtidsbild. Där ses en utmärglad man, stödjande 
sig på sin av maskrosor kringbevuxta skattkista, räcka fram en pen
ningpåse åt en storväxt arbetare som går förbi på en väg. Bakom kis
tan hukar ett skelett med ett timglas i handen - kapitalistens dagar är 
uppenbarligen räknade. Detta tycks också arbetaren förstå då han 
med en lätt handvickning avvisar kapitalistens propå. Den omgivande 
miljön är intressant - den är utpräglat agrar, rent pastoral. Bakom 
arbetaren, som bär en primitiv stenyxa på axeln, går en flöjtspelande 
man. Ännu längre bort, i skogsbrynet, där också några hus skymtar, 
dansar några barn i ring och en mor håller upp sitt lilla barn mot den 
uppåtgående solen. Tre människor ses med enkla jordbruksredskap i 
handen. Endast en av dem arbetar emellertid, de andra två vandrar 
makligt tillsammans i samspråk på vägen. Vad man ser är ett sam
hälle som är befriat från tungt arbete, där uppenbarligen livets mer 
andliga sidor fått mer utrymme, där människornas alienation undan
röjts. Formen är uppenbarligen hämtad från det förflutna — redska-

49 Många av dikterna som tryckts i Mral 1989 innesluter detta tema, t.ex. s. 44, 62, 
99. Det kan också påpekas att eskapistiska vildmarksskildringar (av Jack London 
framför allt) hörde till de böcker som lästes mest av arbetare under början av 1900-
talet (se Åkerstedt 1967, s. 163 ff). 

50 Se Mral 1989, s. 130-137, Furuland 1987, s. 58. 
51 Ambjörnsson 1988, s. 90. 
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pen är enkla och människornas klädsel likaså - men det handlar ändå 
om en framtidsvision. Det fanns i den tidens europeiska socialism en 
grogrund för dessa idéer. Den engelske prerafaelitiske konstnären och 
socialisten William Morris och den exilryske anarkisten furst Pjotr 
Kropotkin var bland de mest kända samtida representanterna för 
dem. Morris hade medeltiden som ideal, och skrev i sin utopiska 
roman News from Nowhere (1890) om ett idealsamhälle där alla levde 
på landet utan klasskillnader. Där ägnade man mycket av sin tid åt 
konstnärlig verksamhet som hantverk och hemslöjd. Så skulle det 
icke-alienerade, själsligt berikande arbetet se ut. 

Parallellt med dessa strömningar fanns en annan socialistisk fram-
tidsutopism hos exempelvis amerikanen Edward Bellamy där den 
storskaliga industristaden och arbetets organisation i så kallade "in
dustriella arméer" var något att sträva efter. Både Morris' och Bella-
mys utopier riktade sig mot samma sak - den förhandenvarande 
kapitalismen - men lösningarna var mycket olika till formen. Målet i 
båda utopierna var dock att arbetstiden skulle minimeras och så 
mycket tid som möjligt skulle frigöras för självbildning och fritid.52 

Morris och Bellamy var inte de mest betydelsefulla idéspridarna i sin 
tids socialism, men exemplet med dem tjänar till att belysa den stora 
spännvidden som fanns när det gällde förhållningssätten till industri
samhället, och spännvidden kunde vara lika stor i Sverige. 

Två radikala hembygdsvurmare 
Inte bara i arbetarrörelsen utan även i den icke-socialistiska eller bor
gerliga vänstern fanns en stark övertygelse om att man, som det 
kunde heta, representerade det verkliga "folket" och "fosterlandet" i 
kamp mot "högerfolk, militärer, rusdryckskapital och andra foster
landsfientliga krafter".53 Det sista skrevs 1914 av journalisten Johan 
Lindström Saxon, en man som förvisso i många avseenden stod läng
re till vänster än många socialdemokrater. Honom skall jag här be-

52 Om Morris och Bellamy se Frängsmyr 1980, s. 141-157. 
53 Såningsmannen, nr 8,1914. 
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röra litet närmare, liksom en annan strax efter 1900 mycket känd 
opinionsbildare som vurmade för hembygd och lantliv, författaren 
Karl-Erik Forsslund. Båda hade nära förbindelser med arbetarrörel
sen men stod ändå med varsin fot i det borgerliga Sverige. 

Johan Lindström Saxon 
"[&?] tycker jag mig ha fört äfwen dig åter till kära, oförglömmeliga 
stigar, dem du en gång trampade med små barnafötter ... "54 Detta var 
det budskap som författaren, Johan Lindström Saxon (1859-1935), 
tänkte sig att läsaren skulle ha uppfattat av hans diktsamling från 
1893, Här hemma i socknen. Tidnings- och nykterhetmannen Saxon 
önskade där förespråka en känsla för hembygden som han ansåg vara 
allmängiltig för människan. I dikten "På wäg till hembygden" ut
vecklade han sin lands- och hembygdsromantik vidare: 

I helgdagskläder pyntad skogen står 
och speglar sig i solbegjuten wåg. 
Farwäl du kwafwa, tunga, fula stad — 
i dag går uppför insjöns rand mitt tåg! 

Nu skall jag famna stor och sund natur, 
att, sedan jag sprungit mig trött och warm, 
mig kasta ner och njuta hwila skön 
wid jordens swarta, kära modersbarm. 

Du kunde stänga mig, du stad, i bur, 
men ej mig lära att mig känna fri 
uti ditt fängsel, icke neka mig 
att spela ljusa minnens melodi. 

Till wida skogar och nyplöjd teg, 
till stugor små mitt hjärta städse trår. 
Sitt folk skall bygdens son få se i dag, 
ty uppför insjöns rand min bana går!55 

54 Saxon 1893, s. 6. 
55 Saxon 1893, s. 61 £ 
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Saxon var kanske ingen stor diktare, men budskapen är omisskänn
liga: landsbygden och den egna lilla stugan är att föredra framför sta
den. Född i Närke verkade han från 1880-talet som tidningsman i 
bland annat Jämtland, för att 1905 starta veckotidningen Vånings-
mannen i Stockholm där han gav uttryck för sina gärna starkt marke
rade ståndpunkter i olika frågor. Även om han ansågs vara mycket 
originell i samtiden, var hans idéer inte alls originella, snarare tvärt
om. Han var personligen bekant med de tidigare nämnda anarkisten 
Pjotr Kropotkin och konstnären/socialisten William Morris. Han 
propagerade för vegetarism och sund livshållning, och var aktiv i 
nykterhets- och fredsrörelsen. Han var också ledande i den tidiga 
hembygdsrörelsen i Jämtland, och politiskt uttalat dragen åt vänster.56 

Man kan knappast sätta någon entydig politisk etikett på Saxon. 
Även om han formellt betraktade sig som frisinnad prisade han till 
exempel 1906 Hinke Bergegren, särskilt för hans principiella mot
stånd mot försvaret.57 Han stödde också storstrejken 1909 och upp
manade Såningsmannens läsare att gå med i fackföreningar, genom 
små uppmaningar insprängda i tidningarna. Bondetåget gick han till 
storms mot och kallade det omväxlande för "bondeupptåget", 
"högermaskeraden", "bondemaskeraden" eller "humbugdemonstratio-
n[en]".58 Han stödde också ungdomsförbundets utbrytning ur SAP 
1917, som skapade det nya vänstersocialistiska partiet.59 

Den radikala politiska hållningen är lätt att finna i Saxons skrifter 
och dikter. I tidens provinsiella anda gav han uttryck för antiklerika-
lism på närkingska ("liksom prästen [...] han wisar andra wägen / 
men går en inte sjålf').60 Han var sarkastisk mot den rådande politiska 
ordningen, som här 1888: "Sol skiner in genom fönstren i Riksbiblio-

56 Sundin 1986, s. 77 ff. Sundins uppsats lägger framför allt vikt vid Saxons radikala 
utopiska åskådning ur ett idéhistoriskt perspektiv, sådan den uttrycktes framförallt 
efter 1900. Hans vistelse i Jämtland från 1880-talet till 1904 görs ej föremål för någon 
särskild analys, inte heller hans roll i hembygdsrörelsen där. 

57 Såningsmannen nr 26, 1906. Saxon gillar inte Hinke Bergegrens ovårdade språk 
och "odemokratiska" religionsfientlighet, däremot hans "försvarsnihilism" (som Saxon 
säger sig ha varit först med) och hans patos för de svagaste. 

58 Såningsmannen, nr 26,1906; nr 33 och 34,1909; nr 7,1914. 
59 Sundin 1986, s. 87. 
60 Saxon 1893, s. 65. 
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teket - eller Kungliga biblioteket, såsom det heter i vårt land, där alt 
är kungligt, utom statsskulden".61 

Han propagerade flitigt för nykterhetsrörelsen.62 I dikten "Lasse 
och Tilda" berättas om en dräng och en piga som genom sin nykter
het arbetar starkast och flinkast i byn, Lasse håller sig dessutom med 
tidning och är flitig besökare i biblioteket: "Han kommer ej hem från 
stationen 'på röken' / och dinglar med benen och hojtar och skriker". 
De är kort sagt skötsamma, för att återknyta till Ronny Ambjörns
son. Och lön för mödan har de att vänta. De har nämligen de bästa 
husbönder som ämnar skänka de duktiga två ett dagsverkstorp, en ko 

och en gris för tio års trogen tjänst. Sålunda skall allt sluta lyckligt: 
"icke blott kärleken trogen / dem binder, men också ett medvetet lif-
smål: / ett torp och en stuga däruppe wid skogen".63 Det är här 
uppenbart att denna dikt snarast ger en idyllisk bild av klasskillna
derna på landsbygden, åtminstone så länge husbönderna var goda 
mot sitt tjänstefolk. Ett slags traditionell förkapitalistisk patriarkalism 
kan alltså Saxon acceptera, däremot inte statsystemet, en form av 
arbetsorganisation på landsbygden med delvis kapitalistiska drag. Det 
kallar Saxon frankt "ett modärnt slafveri".64 

Drömmen om torpet, om att få en egen liten röd stuga med vita 
knutar, var ett återkommande tema i Saxons ofta melodramatiska 
dikter och berättelser.65 Det var hans lösning på den sociala frågan. I 
ett kapitel i jämtlandsskildringen I Jämtebygd från 1888 beskriver 
Saxon timmerhuggarnas och flottningsarbetarnas tunga lott i såg
verksbolagens tjänst. De har allmänt svåra arbetsförhållanden som 
gör dem själsligt nedbrutna. De tillbringar rasterna med allt det som 
godtemplaren och vegetarianen Saxon föraktade: de svär, spelar kort, 
super, dricker starkt kaffe och äter amerikanskt fläsk. Men Saxon ser 
en utväg för dessa stackars arbetare, som oftast är sörlänningar; det 
finns en chans för dem att skaffa sig en "egen torfva" i Norrland - då 

61 Saxon 1888, s. 9. 
62 Saxon 1888, t.ex. s. 66. 
63 Saxon 1893, s. 70 ff. 
64 Saxon 1888, s. 50. 
65 T.ex. i Saxon 1887, s. 96,118. 
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kan livet bli välordnat och bra.66 För en stor opinion i den tidens Sve
rige som var skeptisk eller direkt motståndare mot industrialism, 
stadskultur, centralisering och storskalighet var de stora norrländska 
sågverksbolagens framfart med skogsskövling och baggböleri en vik
tig symbol för det onda i samtiden. Bland kritikerna fanns konserva
tiva, men också ett brett skikt av radikaler till vänster (exemplifierat 
ovan med Fabian Månsson).67 Som en av de senare kunde Saxon ak
tivt plädera för utdikning och uppodling av mossar i Norrland; ett 
uttryck för att modernitetskritiken inte alls innebar något av
ståndstagande från naturvetenskap och utvecklingstro.68 

Saxons stora intresse för hembygden uttrycktes genom de jämt-
lands- och härjedalsskildringar han både skrev och lät ge ut, fulla 
med motiv från folkkultur och natur, med fakta och statistik, där det 
inte saknas uttryck för en tydlig jämtsk regionalism.69 Intressant i 
jämtlandsskildringen från 1888 är också Saxons kommentarer angå
ende förhållandena mellan Norge och Sverige, som på statsnivå vid 
denna tid börjat bli än mer komplicerade efter införandet av parla
mentarism i Norge 1884. Närheten mellan Jämtland och Norge beto
nas kraftigt. Trondheim sägs vara jämtarnas metropol snarare än 
Stockholm och "'norskfiendtligheten' vet man icke af här annat än 
genom en del svenska tidningar". Budskapet är glasklart: '"Vi äro all
deles som ett folk,' sade mig en gammal jämte. Björnsons, Sverdrup 
och Jaabaeks porträtt träffar man flerestädes i jämtska bondstugor". 
Om den rågång som utgjorde riksgränsen sägs att om den inte röjdes 
var tionde år skulle ingen veta var den låg, ty "där växa landen ihop, 

66 Saxon 1888, s. 88-92. Kritiken mot bolagen återkommer litet överallt hos Saxon, 
även Saxon 1894, s. 28, 82; Saxon 1900, s. 60. 

67 Sörlin 1988, s. 179—250. 
68 Saxon 1888, s. 49 f. 
69 Saxon 1888; Saxon 1894; Saxon 1900. Regionalismen uttrycks till exempel genom 

en lång genomgång av Jämtlands historia i vilken behandlas landskapets föregivna 
självstyre under medeltiden och de påföljande "ofredens dagar" då det slitits mellan 
Norge och Sverige i blodiga krig. När det gäller uppkomsten av namnet "Jämtland" 
slår han fast att det är jämtarna som benämnt landskapet, ty "det är folket, som ger 
namn åt landet och icke tvärtom" (Saxon 1888, s. 26). Om man så vill är detta en 
typisk nationalistiskt organisk syn på "folk" med ursprung i romantiken - "folk" ses 
som självständiga historiska aktörer. 
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liksom de växa ihop i folkens åskådning, deras känsla af beroende och 
kärlek till hvarandra".70 

Hembygdsrörelsen, sådan den kom till uttryck i Jämtland, byggde i 
sitt inledningsskede vidare på ett slags arv från skandinavismen, på 
nationella stämningar utan agg mellan de nordiska nationerna. Birka 
folkhögskola utanför Östersund, i vars bildande Saxon var starkt en
gagerad, arrangerade en så kallad Nordisk fest vid Storsjöns strand 
under en följd av år efter grundandet 1901, alltså under unionsupp
lösningens tid.71 Det är viktigt att minnas att den storsvenska attity
den gentemot Norge under unionsstriden endast återfanns i rent 
konservativa och högerliberala kretsar, inte i den politiska vänstern.72 

Karl-Erik Forsslund 
En person som i särskilt hög grad gestaltade de komplicerade idé
brytningar runt sekelskiftet 1900 ur vilka många av den nya Sverige
mytologins element växte fram, var Karl-Erik Forsslund (1872—1941).73 

Han var en av de allra mest uttalade allmoge- och naturromantikerna 
med kopplingar till socialdemokratin. Han slog igenom som förfat
tare med den självbiografiska romanen Storgården från 1900. Den 
omtrycktes i mängder av upplagor och var exempelvis en av de mest 
utlånade böckerna i ABF:s bibliotek på 1910-talet.74 Forsslund var 
med sina romaner och programskriften Hembygdsvård (1914) också 
synnerligen betydelsefull för den moderna svenska hembygdsrörelsen. 
Under tidigt 1900-tal var han något av kultfigur särskilt bland unga 
socialdemokrater genom dikter som prisade ungdom och förnyelse, 

70 Saxon 1888, s. 75-81, cit. s. 80 f. I Björn sons litterära produktion var de nationella 
och allmogeromantiska dragen framträdande; han var själv en högst aktiv tolk för den 
norska politiska nationalismen. Johan Sverdrup var ledare för det liberala Venstre och 
statsminister 1884-1889. Sören Jaabaek var ledare i den norska politiska bonderörelsen 
som tillsammans med Venstre kämpat för parlamentarismens införande. 

71 Sundin 1994, s. 21; Sundin 1986, s. 80. 
72 Vedung (1966) 1994. 
73 Nedanstående bygger, förutom på mina egna läsningar av Forsslunds verk, på: 

Näsström 1937, s. 157-196; Sundin 1984; Rosander (red.) 1991. 
74 Se allehanda utlåningsstatistiska uppgifter i Åkerstedt 1967, s. 165 ff. 
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och med sina märkliga utopiska idéer som kan karakteriseras som ett 
slags kombination av rousseauanism och kulturradikalism. 

I Storgården - där prosatexten hela tiden är insprängd med dikter 
liksom i alla andra Forsslunds romaner - beskrivs först hur författa
rens alter ego Karl-Herman Bondeson längtar bort från den själsför-
störande, smutsiga och jäktiga storstaden: "jag drömmer ibland röda 
drömmar om ett träslott i en grön dal - på en udde i en blå sjö".75 

Vad det gällde var "ett gammalt rödmålat hus på en udde i Wess-
mans sjö bort i Dalarna", nämligen Storgården, en bergsmansgård 
nära Ludvika dit Forsslund flyttade 1898 och levde i under resten av 
sitt liv.76 

Bondeson flyttar mycket riktigt till Storgården, och gifter sig 
(liksom Forsslund) med sin kusin. I resten av boken målas sedan en 
hel samhällsutopi upp som Forsslund skulle återkomma till i andra 
böcker, mest systematiskt i Göran Delling från 1906. Grundstenen i 
utopierna var ett liv i samklang med naturen och hembygden. Alla 
skulle leva i varsin stuga på landet, i harmoni med naturen och det 
egna jaget: 

Det är ej i strid och hat och oro vi skola söka lifvet och oss själfva, jag 
ser det nu. Det är i det stora ljusa lugnet, i alla krafters glada samvär
kan, enhet, jämvikt. I en ensam gård på landet, insvept i solig stillhet -
icke i stadens råa, bittra ofrid.77 

Hemmet skulle bli en "kyrka" i vilken den nya guden - solen — skulle 
tillbes. Fritiden skulle tillbringas med solbadande och lek runt 
flaggan och majstången. Om man tillfälligt fick nog av hemlivet gav 
man sig ut på skidturer eller långa fotvandringar i knäbyxor och san
daler, sjöng käcka visor i stil med "Vi gå över daggstänkta berg", och 
återvände sedan hem igen: 

Och hvar dag och stund ge mig ökad vämjelse vid alla gamla grafreli-
gioner och dödskulter [...].78 

75 Forsslund 1900, s. 110. 
76 Forsslund 1900, s. 125. 
77 Forsslund 1900, s. 93. 
78 Forsslund 1900, s. 178. 
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Hemmet är den enda kyrka och familjen det enda samhälle vi erkänna 
[ ] Vi ha symboler, äfven vi. Majstången och julgranen äro två af 
dem [ ] Ned med korset - upp med majstången i stället!79 

Och när du hör det ordet hedning - ser du icke då en naken soldyrkare, 
en senfull, härlig ynglingagestalt, han står på en bärgtopp och skrattar 
mot solen, glittrande glad åt lifvet och åt allt som lefver [...].80 

Att gå omkring i knäbyksor och sandaler och ostärkt skjorta - är inte 
det saligheten? 1 

Det var inte alls något nostalgiskt idylliserande av lantlivet som 
Forsslund förespråkade, utan det skulle vara en grundsten för en 
radikalt annorlunda framtid. Det fanns i allra högsta grad drag av 
"här rivs för att få luft och ljus" hos den unge Forsslund. Han var på 
intet sätt emot den tekniska utvecklingen eller industrin, bara dess 
yttringar flyttades ut på landet. 

Han var väl insatt i tidens populära idéer. Själv var han inspirerad 
av bland andra Nietzsche men kanske framför allt av den tyske zoolo
gen Ernst Haeckel, som lanserade ett slags materialistisk panteism, 
"monismen", kulten av "det enda", med vilket avsågs enheten mellan 
natur och kultur: allt återgick på gudomlig materia.82 Men även om 
Forsslund kan ses som en typisk romantiker, så såg han själv sina 
idéer som praktiskt genomförbara. Det gällde bara att ha den rätta 
viljan, så skulle det gå att kombinera det moderna samhällets goda 
sidor med det värdefulla i det gamla bondesamhället: 

Och hvarför ta sin tillflykt till diktade sagohimlar [...] när vi kunna ut
veckla detta jordelif till fullkomlighet och till öfverensstämmelse med 
"idealen"! Om vi endast äro armstarka nog och inte ge oss i slapp likgil
tighet äller sjuk misströstan.83 

Forsslund var nära knuten till socialdemokratin under en tid; 1902 

79 Forsslund 1900, s. 204. 
80 Forsslund 1900, s. 43. 
81 Forsslund 1900, s. 174. 
82 Om monismen och dess samtida popularitet, se Jonsson 1987, s. 150 ff. 
83 Forsslund 1900, s. 196. 
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ställde han upp till riksdagsval för SAP och några år senare medver
kade han i socialdemokratiska ungdomsförbundets tidskrift Fram. 
Han var en av mycket få författare som stödde storstrejken 1909. Det 
finns en del Forsslundalster från denna tid som ser ut som vilken 
socialistisk kamplyrik som helst: 

Ni skryta högt med ärfda mynt ock dater, 
på andras namn ock andras sparda pängar 
ni lefva gott ock kalla dem för drängar, 
som öka era skatter, ni magnater.84 

Era kyrkor ock höga slott, 
ni jordens mäktiga, 

ha än de i sekler stått, 
sollysta, präktiga, 

de kunna dock vackla ock falla -
mitt under dem gå 

våra gångar, mörka ock kalla, 
där släggorna slå.85 

Viktigast var kanske att han var med om att grunda folkhögskolan 
Brunnsvik 1906, alldeles invid hemmet Storgården. Han var också 

dess rektor 1907-1912. Forsslunds socialistiska tendenser och utfall 
mot religionen var en viktig orsak till att Brunnsvik inte fick stöd från 
stat och kommun, vilket i sin tur ledde till att skolan istället under
stöddes pekuniärt av framförallt olika arbetarorganisationer. Mycket 
snabbt blev skolan arbetarrörelsens viktigaste bildningsanstalt sam
tidigt som den var påverkad av forsslundska idéer.86 Efter att ha läm
nat Brunnsvik blev Forsslund emellertid alltmer konservativ, lämnade 
politiken och folkbildningen och ägnade sig främst åt hembygdsvård. 
Han var definitivt aldrig marxist, och hans förbindelser med social
demokratin kan snarare förklaras med hans allmänt kulturradikala 
idéer som gjorde honom fientlig till delar av den borgerliga värld han 
vuxit upp i. 

Att Storgården och Brunnsvik står för företeelser som påverkat 

84 Forsslund 1902, s. 22 (ur dikten Adel). 
85 Forsslund 1902, s. 136 (ur Grufkarar). 
86 Ahlberg 1952-1956; Berggren 1988, s. 187 ff. 
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socialdemokratin kan man dock knappast tveka om. Forsslund var 
viktig för att göra den röda stugan och hemideologin rumsrena i 
arbetarrörelsen. Ture Nerman har till exempel senare sagt om Forss
lund: "Han gav oss känslan av rotfasthet. Hemmet var i alla fall en 
grundsten i vår unga livsåskådning."87 Möjligen ligger det en del i att 
folkhögskolan Brunnsvik "för många arbetare stått som den första 
påtagliga inkarnationen av det svenska folkhemmet med dess kollek
tiva långdansglädje bland röda stugor och i gröna björkhagar" som 
Forsslunds vän, konstskribenten Gustaf Näsström skrev 1937.88 

Några slutsatser 
Naturromantik, bondeidealisering och hembygdsintresse var alltså 
ideologiska moden i det tidigkapitalistiska Sverige, vilka inte nöd
vändigtvis behövde fungera i öppet samhällsbevarande nationalistiska 
syften. Agrarromantiken kring 1900 kan inte enbart ses som en reak
tion från småborgerliga och andra deklasserade grupper. Antipatier 
mot industrialismens framväxt behövde inte vara förenat med ett 
motstånd mot tidens socialt radikala rörelser - i första hand socialis
men. Istället kunde sådana ideal dominera i åtminstone delar av den 
politiska vänstern. Hur utbredda de egentligen var och i vilka sam
manhang de kunde förekomma, är hittills föga undersökt. 

Dessa uttryck för Gemeinschaft-romantik var symboliska värden 
som man slogs om. I arbetarrörelsen betydde de framstegsoptimism, 
längtan efter ett kvalitativt nytt samhälle, på samma sätt som andra i 
samma rörelse drömde om ett framtida lyckligt samhälle grundat på 
urban storskalighet. Visst var hemideologin och den nya natur
romantiken i många sammanhang delar av en främst borgerlig natio
nalism. Visst var de då viktiga borgerliga vapen gentemot arbetar
rörelsen, men det att de ledande propagandisterna för en ny hem
känsla kom från borgerlig bakgrund sammanföll med att längtan 
efter ett riktigt hem faktiskt var stark i arbetarklassen. Det visar inte 

87 Cit. ur Näsström 1937, s. 179. 
88 Näsström 1937, s. 190. 
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minst seden att hålla ett finrum till och med i det mest trångbodda 
kyffe, även om det innebar att hela familjen den mesta av tiden fick 
tränga ihop sig i köket. Att naturkänslan varit stark även bland arbe
tare torde vara lika rimligt att anta. Naturen var en frizon utanför den 
råa arbetsverkligheten. Sammanfattningsvis kan sägas att eftersom 
arbetare ofta levde under svåra materiella förhållanden, är det lätt att 
förstå att de utopiska ideal som frodades i hög grad kretsade kring 
sådant som längtan efter rotfasthet, ett riktigt hem i samklang med 
naturen - om än i ett framtida och mer rättvist samhälle. 

Detta är viktigt att poängtera eftersom formerna för nationalismen 
kring sekelskiftet 1900, agrar- och naturromantik, inte sällan i forsk
ningen stämplats som konservativa eller reaktionära när det gäller 
åtminstone tiden före författningsreformerna 1918—1919.89 Så var det 
inte. Det var användandet av dessa former i en viss diskursiv kontext, 
där de tjänade till att öppet poängtera nationen som den främsta 
gemenskapen framför alla andra, som var konservativ eller kanske 
bättre icke-socialistisk. Därför kan man säga att den icke-socialistiska 
samhällsbevarande nationalism som bestod i att få folk att känna en 
organisk samhörighet med natur och hembygd, utnyttjade ett form
språk som samtidigt användes inom arbetarrörelsen, om än där i 
andra syften. 

Ett annat sätt att resonera är att hävda att vänsterns romantise
rande kring lantliv, natur och historia - såsom en kritik av kapitalis
men - hade en modererande effekt på den egna radikalismen. Detta 
skedde genom att man så att säga själv dolde den grundläggande 
klassmotsättningen i samhället och frambesvärjde nationen eller "fol
ket" som en grundläggande social kategori.90 

Detta kan ha berett vägen för att en mer öppet samhällsbevarande 
nationalism successivt vann insteg i arbetarrörelsen i och med 
mellankrigstiden och folkhemseran. Det var inte fråga om att man 
tog till sig en helt nytt nationalistiskt formspråk, utan att man satte 

89 T.ex. i Larsson 1994, s. 66 ff, där all natur-, bonde- och hembygdsromantik runt 
sekelskiftet 1900 utan vidare stämplas som "konservativ". Sådana strömningar hos 
Ellen Key och Karl-Erik Forsslund sammanförs utan vidare med bondetågets ärke-
konservativa bondeidealisering. 

90 Se Williams 1973, s. 35 ff. 
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ett tidigare tillägnat formspråk i nya kontexter där det var det Sverige 
som redan existerade som man skulle känna samhörighet med, sna
rare än ett idealt framtida Sverige med en helt ny socioekonomisk 
ordning. Carl G. Laurin skrev 1911 att svensken till sin natur är san
sad och löser sina konflikter fredligt. Därigenom reproducerade han 
en mytisk bild av svensken som gynnade rådande maktstrukturer -
konsensus och samförstånd utgår ju definitionsmässigt från status 
quo.91 Omkring tjugo år senare började socialdemokratin framhålla 
ungefär samma sak som Laurin. Kohandeln med bondeförbundet 
1933 och Saltsjöbadsavtalet 1938 innebar samarbete mellan social
demokrati och borgerlighet samt en politik där samförstånd mellan 
arbete och kapital understöddes. 

91 Laurin (1911) 1920, s. 16 f. 
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