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Detta Opusculum innehåller fyra uppsatser som har tema och forsk
ningsobjekt gemensamt: den svenska nationen. Fyra unga forskare, 
Samuel Edquist, Henrik Höjer, Stefan Johansson och Lars Jönses, 
alla elever till professor Torkel Jansson, presenterar här sina olika an
greppssätt i jakten på de frågor på vilka nationen blev ett svar. 

Artiklarna är nyskrivna - de presenterades vid ett seminarium 
våren 1997 - men idén till en antologi om svenskt nationsbyggande är 
vid det här laget ganska gammal. Den uppkom redan 1990. Det 
främsta skälet var varken Berlinmurens fall eller att Torkel Janssons 
installationsföreläsning, "En historisk uppgörelse - När 1800-tals-
nationen avlöste 1600-talsstaten" kom ut i Historisk tidskrift det året. 
Inte heller är orsaken att Jiirgen Habermas publicerade sin "Staats-
biirgerschaft und nationale Identität" just 1990. Orsaken är på en 
gång mycket mera trivial och vetenskapshistoriskt spännande än så. 
Sommaren 1990 spelades fotbolls-VM i Italien. Efter det tredje 
nederlaget i rad för det svenska landslaget, mot Costa Rica i Genua, 
kunde man på en kvällstidnings löpsedel läsa att händelsen drog 
"nationell skam" över Sverige. En - kvinnlig - journalist på Utbild
ningsradion ansåg uppenbarligen att det var en överdrift; hon kon
taktade oss på historiska institutionen för att få reda på när Sverige 
"verkligen" drabbats av nationell skam. Att sportsidornas nationella 
retorik innehöll bombasmer och överdrifter kunde hon förstå, men 
nog var väl detta att gå alldeles för långt? Kunde inte historikerna 
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peka ut händelser i svensk historia som hellre än en fotbollsmatch 
förtjänat att locka fram sådana ordalag? Kunde begreppet kanske 
användas om känslorna efter Poltava 1709 eller efter Sveaborgs kapi
tulation 100 år senare? Det var inte så självklart enkelt att besvara 

frågan. Hur forskar man för övrigt om nationell vanära? Efter att ha 
resonerat fram och tillbaka under en hel eftermiddag ringde vi 
tillbaka till UR och levererade vårt svar på frågan. Vi fann två händel
ser i svensk historia som kvalificerar sig för epitetet "nationell skam". 
De rörde sig om Berlin 1936 och Genua 1990, d.v.s. två oväntade 
nederlag för rikets representationslag i fotboll, mot Japan respektive 
Costa Rica. 

Vid studier av militära nederlag och territoriella förluster är det 
naturligtvis oundvikligt att frågor om nationell stolthet kommer upp, 
men att anta att den nationella vanäran varit utbredd redan t.ex. 1809 
förutsätter ett annat historiskt antagande, nämligen förekomsten av 
en stark nationell medvetenhet, ett antagande som blir högst proble
matiskt om det granskas närmare. Risken finns att man tar ett natio
nellt medvetande för givet. Det finns mycket som talar för att en så
dan medvetenhet är en relativt sen företeelse, och därför är det mot 
1800- och 1900-talens svenska nationsbyggande som sökarljuset rik
tas i föreliggande antologi. 

Det är under de två senaste seklen som konstruktionen av ett 
specifikt "svenskt" kulturarv gjorts, liksom arbetet att göra människor 
delaktiga i detta. Utgångspunkterna var från början i hög grad 
romantiska för de historiker och filologer som var först på plan. 
Romantikens förnyelse av historieskrivningen utgick från föreställ
ningen om nationen och folket som en organism. Man tänkte sig att 
nationen eller folket visade sitt väsen bland annat i sitt språk och sin 
litteratur, och genom att skildra nationalspråkets och litteraturens 
historia så skulle man också definiera nationens karaktär. Nationen 
skulle genom historien bli medveten om sin identitet och egenart, 
känna stolthet över den och odla den. Johann Gottfried Herders och 
Johann Gottlieb Fichtes lärjungar — som var talrika också i Sverige -
föreställde sig att nationen var ett kollektivt väsen som spontant hade 
alstrats i folksjälens djup, och för att finna nationens sanna väsen 
gällde det att söka efter det ursprungliga och genuina. Men den fors-

8 



kare som söker efter nationens sanna karaktär, de dolda källorna, 
jagar en fantom, en abstraktion utan anstrykning av något ursprung

ligt och genuint. Nationen visar sig vara som Peer Gynts lök. Skalar 
man av bladen blir ingenting kvar, varje skal är ett nytt kulturlager. 

Nästan varje nation är för sin självdefinition beroende av sina fiender, 
främst yttre, och i brist på samtida sådana får historikerna mobiliseras 
för att frambesvärja bilden av "arvfienden" - i Sveriges fall främst 
dansken och ryssen. De delar av ett selektivt kulturarv som kanonise
ras till stora händelser i nationens gemensamma minne reducerar 
klyftan mellan dåtid och nutid och skapar en nationell samtidighet - i 
nära kontakt med ett levande förflutet. Här har historikerna förstås 
spelat en betydelsefull roll, men till den breda publiken var det från 
och med 1830-talet en annan yrkeskår som förmedlade bilden av Sve
riges ärorika krigiska förflutna, nämligen författarna till historiska 
romaner, en genre som växte lavinartat efter Walter Scotts genom
brott på 1820-talet. I Stefan Johanssons bidrag till denna antologi, den 
litteratursociologiskt anlagda uppsatsen "Wilhelmina Stålberg och de 
fyrkantiga äggens gåta", behandlas hur nationsbyggandet gestaltas i 
historisk fiktionsprosa vid mitten av det förra seklet. I dessa romaner, 
som var allmänt lästa i samtiden men föga uppmärksammats av litte
raturhistorien, finner Johansson en tydlig spegelbild av de värderingar 
som var giltiga när de skrevs snarare än ett genuint uttryck för den 
historiska epok de vill skildra - ett anakronistiskt perspektiv som 
naturligtvis inte var unikt för 1850-talet. De stora skillnader mellan 
kvinnliga och manliga författares alster som Johansson kan demon
strera är ett högst påtagligt resultat av ett konsekvent anlagt genus
perspektiv i uppsatsen. 

Vid sidan av historien brukar man säga att människorna i en 
nation även definieras av ett gemensamt språk. I Herders efterföljd 
har språket varit den gemensamma utgångspunkten för de allra flesta 
nationsbyggnadsprojekten. Men ett gemensamt nationalspråk har 
sällan varit någon självklarhet. När den första italienska "nationalför
samlingen" sammanträdde i Turin 1860 fick delegaterna för att 
hantera språkförbistringen tala franska. Och även det franska språket 
var ännu efter den franska revolutionen ett okänt tungomål inom 
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stora delar av det territorium som konstitutionen definierat som "ett 
och odelbart". När de revolutionära myndigheterna 1790 utredde 
orsakerna till ett sydfranskt uppror mot ett dekret som nationalför
samlingen hade utfärdat så fann de att det bottnade i de stora språk
svårigheterna. Att man i de regioner där man talade langue d'oc inte 
kunde tillgodogöra sig deklarationen om människans rättigheter var 
ingen överraskning, men att franska bara talades i 15 av 83 départe-
ments var en chock; man räknade till 30 olika dialekter, patois, som i 
flera fall skilde sig från franskan i sådan grad att det närmast rörde sig 
om främmande språk. 

I språkligt avseende har svenskarna sedan reformationen talat och 
skrivit ett relativt enhetligt språk, även om enhetligheten vad beträffar 
talspråket inte skall övervärderas. 1840 skrev Carl Jonas Love Alm
qvist i tredje upplagan av sin Svensk språklära: 

Det språk, som man kallar Svenska, är en idé. Det finnes allenast i 
böcker och i grammatiskt bildade personers skrifter: såsom verkligt 
lefvande språk (i tal) gifves det deremot icke, om ej i någon persons 
mun, som tillgjordt söker likna skrif-språket, riks-idiomet, det all
männa. 

Det svenska skriftspråket var på Almqvists tid nästan helt oreglerat. 
Det skulle dröja till det 2o:e århundradet innan en gemensam orto-
grafisk norm för hela riket utfärdades. 

Konstruktionen av ett nationellt "vi" och den kognitiva slutenhet som 
präglar varje framgångsrikt nationsbyggnadsprojekt har naturligtvis 
flera aspekter, och även om språkets smidighet har varit av avgörande 
betydelse har helt andra, inbördes väsensskilda fenomen och institu
tioner varit starkt bidragande. Henrik Höjers metod är delvis be-
greppshistorisk när han granskar statistiken och dess roll i det svenska 
nationsbygget i sitt bidrag till samlingen, "Snabbätning, siffror och 
samhällsförändring". Statistiken, upplysningens modevetenskap, åter
kom under 1800-talets första decennier i nya former med förnyade 
anspråk på att kunna förklara - och förändra - världen. Statistiken 
blev i utövarnas händer ett smidigt medel att jämföra och nivellera 
familjer och enskilda som saknade inbördes relationer. Henrik Höjer 
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visar i sin uppsats att statistiken därmed också blev till ett redskap för 
att etablera gemensamma värde- och beteendenormer i hela nationen. 
Statistiken blev ett centralt inslag i den planerade identifikationspro
cessen, man klassificerade allt, bannlyste allt skevt och definierade 
obevekligt vad som var svenskt och vad som inte var det. De sta
tistiska strävandena speglade en samhällsomvandling där individer 
skulle brytas loss från gamla kollektiv för att integreras i en ny — 
nationell - medborgargemenskap. 

En viktig ingrediens i de flesta former av nutida nationalism är dess 
fetischistiska attityd till den nationella jorden. På samma sätt som 
privategendomen är helig i borgerligt tänkande är territoriet sakro-
sankt i nationalistiskt. Fosterjorden är helt enkelt nationens okränk-
bara fasta egendom. Den är absolut, evig och oförytterlig. Men så har 
det inte alltid varit, även territoriet har först långsamt dragits in i 
nationsbyggnadsprocessen. Det visar Lars Jönses i sitt komparativt 
upplagda bidrag till antologin, "Ett Sverige i smått eller ett Tyskland 
över allt"? Nationens ägande av hemlandet betraktades redan tidigt 
som en tingens naturliga ordning, uppkommen i det mytologiska 
förflutnas gryning, men synen på betydelsen av ett nationellt territo
rium genomgick stora förändringar under 1800-talets senare hälft. 
När Bodens fästning invigdes år 1900 innebar det inte blott ett 
definitivt övergivande av centralförsvarstanken, med Karlsborgs fäst
ningsverk som viktigaste manifestation, utan också en tydlig signal 
om att varje tumsbredd svensk mark nu ansågs lika värdefull att gjuta 
sitt blod för. I uppsatsen diskuteras hur territorialiseringen även gör 
samrumsligheten till en viktig dimension i den nationella gemenska
pen. 

Att nationalismen skiftar gestalt över tid är klart. Samuel Edquist 
visar i sin uppsats, "Blå som himlen och gul som solen", att 
"svenskheten" inte bara ständigt återskapas utan också ständigt är 
föremål för en hel rad olika ideologiska tolkningar. Samtida, konkur
rerande nationella projekt söker fylla svenskhetens symboler med sitt 
eget ideologiska innehåll. Edquist demonstrerar att svenskheten är en 
kameleont som skiftar färg med betraktarens politiska och kulturella 
perspektiv. Därför måste vi tala om svenskheten i pluralis, det är pro-
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jektioner av det svenska som bottnar i högst olika verkligheter och 
föreställningsvärldar. I skilda massorganisationer som reste anspråk 
på en autonom ställning i förhållande till staten utformades de första 
separata ritualerna för olika former av nationalism. Nykterhetsrörel
sen och arbetarrörelsen skapade båda konturskarpa bilder av den äkta 
svenskheten. Några av dessa organisationer och deras föregångs- och 
talesmän, som Saxon och Forsslund, lyfts fram och analyseras i upp
satsen. I dessa organisationer och på tidningarnas kultursidor fördes 
kampen om de agrara symbolerna, då även de urbana eliterna började 
använda sig av bonderomantiska argument i den politiska debatten 
inför Bondetåget, 1914, allmogekultens närmast hysteriska kulmen. 

Den nationella gemenskapen framställs från nationalistiskt håll i all
mänhet som "naturlig", men, som Torkel Jansson brukar framhålla 
och som demonstreras i dessa fyra uppsatser, är den nästan helt ige
nom "kulturlig". 
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