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Lars Jönses 

Territoriet - en förutsättning och en process 

Vad tjänar det till att samla fynd på fynd - sin betydelse får föremålen 
först om de organiseras, det vill säga när de tjänar en idé, en stor tanke. 

De citerade orden ur den tyske författaren Siegfried Lenz roman 
Heimatmuseum yttras av "brigadledaren", en representant för de nya 
makthavarna, under ett besök i den lilla staden Lucknow i Masurien 
en dag på 1930-talet. Brigadledaren, professor Melzer-Tapiau, blir 
vid sin ankomst till staden uppmärksammad på dess sevärdhet, det 
lilla hembygdsmuseet, och anhåller om att få beskåda "vad jorden 
berättar och avlägger vittnesbörd om". Efter en vandring genom ut
ställningen tillsammans med ägaren, tillika romanens berättarjag, 
Zygmunt Rogalla, och ordföranden i den lokala hembygdsförening
en, Bilitza, meddelar brigadledaren att i de nya makthavarnas mening 
är museet inte värt att gynna. När han ombeds klargöra innebörden 
av detta summariska domslut, pekar han på inventariernas "rörande 
slumpaktighet" och "bristen på klar inriktning" i värdfolkets umgänge 
med historien. Han förklarar att föremålen i museet måste agitera. 
De måste arrangeras och anföras som bevis för att masuriern sedan 
urminnes tider känner sig som "tyskhetens förpost i öster". Som ex
empel föreslår han att vapen och böndernas verktyg kan kombineras 
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på ett sätt som får tapperhet och bofasthet att till synes självklart 
framstå som ödesbundna betingelser. Bilitza blir uppeldad av besöka
rens synpunkter och vill genast anpassa utställningen till den "nya 
tiden". Zygmunt oroas däremot av utvecklingens krav och hotar efter 
en tid att stänga museet. Till synes oberörda av denna varning på
pekar då myndigheterna, att Zygmunt visserligen för sin del kan göra 
anspråk på föremålens materiella värde. Det andliga värdet skall han 
däremot dela med andra - med "folkgemenskapen".1 

Det ligger nära till hands att förklara den motsättning som upp

visas i Lenz roman som en skildring av nazismens framväxande an
språk på herravälde, dess uppskattning av den starkare människans 
rätt och den mänskliga tillvaron präglad av krigisk kamp. Den åter
givna berättelsen rymmer dock, liksom historien om nazismen, fler 
dimensioner än så. Jag har låtit scenen utgöra en inledning därför att 
den fångar flera av de motiv som behandlas i den här texten och ett 
tema som varit centralt under de senaste 200 åren. Jag tänker närmast 
på nationalism, museernas roll, bilden av historien och människans 
förhållande till territoriet - ämnen som också upptar min forskning. 

Det fundamentala kravet på områdets tyskhet medgav uppenbarli
gen inte uppmuntran av en obunden masurisk identitet och historia. 
Av allt att döma var den tyska folkgemenskapen ingen självklarhet 
utan måste hävdas med starka krav på överhöghet, ja, med vapen i 
hand. Det grundläggande problemet som ställdes i centrum handlade 
om vem eller vilka landet skulle tillhöra. Anspråken avsåg suveränite
ten över territoriet och den roll som museet förväntades spela bestod i 
att låta historien utgöra ägarbeviset till jorden. Museet utgjorde på så 
sätt ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel i främjandet av en viss gemen
skapsform: det särskilda folkslaget eller, som det också har benämnts, 
nationen. Gynnandet av den nationella gemenskapsformen, som blev 
av största vikt under de senaste två århundradena, innebar också att 
människor beredde sig på att kämpa för sådana områden som tidigare 
mestadels hade setts som onyttiga, såsom skogar, myrar, berg och 

1 Lenz (1978) 1982. Heimatmuseum är verkets tyska originaltitel. I svensk 
översättning: Förhistorien. Den citerade meningen återfinns på s. 268. Det refererade 
avsnittet utspelar sig på s. 266-308. 
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klippöar, men som nu kom att betraktas som ett slags kollektiv egen
dom. När allt kommer omkring är också museet som en — mer eller 
mindre - planmässigt uppförd samling, tillgänglig för en allmänhet, 
en företeelse som i stort sett hör de senaste 200 åren till. 

Episoden i Lenz roman avslöjar att den nationella gemenskapen 
har, eller åtminstone har haft, en väsentlig rumslig dimension. I all
mänhet, så också bland vetenskapsmän, har territorierna tagits för 
givna. I forskningen har man vanligen sett dem enbart som förut
sättningar. Den nationella gemenskapsformens genombrott och 
framväxt inbegrep emellertid avgörande förändringar av människans 
rumsliga relationer och identitet. Detta kom också att förändra terri
torierna. Den intrikata och emotionellt belastade frågan om nationen 
berör sålunda även hur denna form av samhörighet och föreställning 
om en kollektiv identitet har förhållit sig till rummet. 

De senaste årens omvälvande samhällsutveckling har till betydande 
del kännetecknats av ett ifrågasättande av de territorier och de terri
toriella indelningar, som under en lång period upplevts som väl etab
lerade. Så har nationalstaten alltmer tillbakavisats som den grundläg
gande ramen för samhällslivet. De förespråkade alternativen varierar 
stort. Vissa menar att särskilda territorier inte alls är nödvändiga. 
Andra för ivrigt fram allehanda förslag om områden av särskild bety
delse, såsom Oresundsregionen, Botniaregionen, Nordkalotten, 
Östersjöregionen med flera. Framför allt är det "regionen" som under 
1980- och 1990-talen i breda kretsar kommit att värderas positivt. Be
greppet "region" används vanligen med syfte på ett område som utgör 
en del av en stat eller på ett område som omfattar ett flertal stater till
sammans, en makroregion.2 Denna trend har sammanfattats i slag
ordet "regionernas Europa". 

Utvecklingen i Europa är dock motsägelsefull. Samtidigt som vissa 
gränser har rivits och kontrollen av relationer och resurser inom sär-

21 Sverige och Finland tycks ett starkt ideal innebära att de administrativa 
regionerna skall göras större till omfattningen och även tillåtas utveckla en större 
självständighet politiskt och ekonomiskt. Bland nyskapande ambitioner finns t.ex. 
etableringen av det nya Västra Götalands län (1998). I Finland har en helt ny indel
ning i sex stycken större län genomförts. 
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skilda territorier ifrågasatts, har nya gränser och territorier uppstått. I 

centrala och östra Europa har tonvikten i högre grad legat på natio
nalstaten. Ett flertal statsbildningar med nationella förtecken har 
återskapats eller för första gången skapats, inte utan konflikter. Den 
mest tragiska utvecklingen har den här förskjutningen fått i och med 
upplösningen av Jugoslavien. Där har hävdandet av olika nationella 
gemenskaper inneburit starka krav på att förbinda dessa med sär
skilda områden. Strävan att integrera en folkgemenskap har på 
samma gång betytt uteslutning av människor vilka betraktats som 
medlemmar av andra folkgemenskaper. Den processen har genom
förts med metoder som inbegripit krig, fördrivning och närmast ut
plåning. 

Vissa historiker som har studerat nationsbyggnadsprocessen har note
rat kopplingen till ett territorium som ett av nationens kännetecken.3 

Teoribildning och problematisering kring frågan om territoriet har 
dock främst lockat andra vetenskaper. Delvis kan detta hänga sam
man med att de problem, som främst under perioden 1950- till 1970-
talen förknippades med hur samhället skulle ordnas mer rationellt, 
med regionalpolitik eller med regionalistiska eller rentav separatistis
ka krafter närmast delegerades att lösas av samhällsvetenskapen och 
kanske i synnerhet av geografer.4 

I syfte att karaktärisera relationen mellan människa och territorium 
har man använt sig av begreppet territorialitet. Ifråga om vad man 
lägger in i detta begrepp varierar ambitionerna. Geografen Robert 
David Sack har i boken Human territoriality: Its theory and history 
(1986) sökt bygga en teori kring territorialiteten som ett maktmedel. 
Enligt Sack innebär territorialiteten strävan av en grupp eller en in
divid att påverka människor, fenomen och relationer genom att skapa 
och hävda kontroll över ett territorium.5 Påfallande i de sammanhang 

3 Hobsbawm 1994b, s. 31, 65. Om nationens koppling till ett territorium, se även 
Dann 1996, s. 14-17. Nationen som bärare av suveräniteten över ett territorium har, 
med varierande formuleringar, påtalats av ett flertal historiker. 

4 Se t.ex. Widberg 1979 om utredningarna i anslutning till kommunreformema 
under 1900-talet. 

5 Sack 1986, s. 19-21. 
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där begreppet territorialitet används är att benämningen "territorium" 
ofta tillämpas för alla slags områden. Förutom för statens område och 
politiskt-administrativa områden på andra nivåer, har territorium 
även nyttjats för att beteckna stadsområden, privategendomar och 
byggnader. 

De senaste årens förändringar i Europa har också medfört ett ökat 
intresse bland svenska historiker att närma sig problemen kring folk
gemenskaper, identiteter och territorier. Ofta har dessa studier kom
mit att fokusera på regionbegreppet. Ett exempel är Peter Aronssons 
bok Regionernas roll i Sveriges historia (1995) som främst behandlar 
historievetenskapens förhållande till frågan om regioner under senare 
tid. Aronsson konstaterar bland annat att den regionala nivån i den 
svenska historiska forskningen inte har haft någon större betydelse 
och att Sverige i den officiella kulturen uppvisat "en mindre territo
riellt differentierad identitet" än våra grannländer. Fokus har före
trädesvis varit på centralmakten och på nationell nivå.6 För att 
närmare bedöma denna slutsats krävs dock ytterligare forskning och 
kanske andra perspektiv. Att förstå människans förhållande till rum
met också som en identifikation relaterad till en rad olika territoriella 
nivåer är en uppfattning som man stundtals möter både i vardagslivet 
och inom vetenskapen. Det blir då viktigt att reda ut hur sådana hie
rarkier av territoriella identiteter har uppstått, hur relationerna dem 
emellan har varit beskaffade och därmed vilken roll de kan ha spelat 
för utvecklingen av ett nationalmedvetande och dess koppling till ett 
särskilt territorium. 

Utvecklingen under de senaste 200 åren medförde att nationen 
kom att ses som bärare av suveräniteten. För särskilda folkgemenska
per restes anspråk på överhöghet över landområden. Nationalismens 
framväxt kan följaktligen ha inneburit en annan typ av territorialitet 
än den som var förhärskande under, låt oss säga, absoluta statens 
epok på 1500- och 1600-talen. Individens identifikation med ett sär
skilt folk och med ett särskilt territorium skulle bli ett mycket viktigt 
krav från de som förespråkade nationalstaten som ett fundament i 
samhället. Vi måste därför uppskatta värdet av att studera territoriet 

6 Aronsson 1995, s. 55, 202 och passim. 
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också som en process, det vill säga territoriet som politiskt, ideolo
giskt och socialt skapat. 

Från furstestat till nationalstat 

Från undersåtar till medborgare 

Under medeltiden förekom skilda statsapparater med anspråk på 
olika former av överhöghet och utan kopplingar till tydligt urskiljbara 
separata områden. Monarker gjorde anspråk på områden också ge
nom giftermål och arv. Människornas identitet hade förmodligen inte 
någon viktig rumslig dimension direkt relaterad till furstens samling 
av territorier. Den statsutvecklingsprocess som tog fart från 1500-talet 
innebar dock en förändring i relationen till territoriet. I Europa for
mades starka furstestater med större möjligheter till överhöghet över 
ett mer sammanhängande territorium och med ett mer utvecklat ideal 
om fursten, och dynastin, som bärare av suveräniteten. Denna epok 
har också betraktats som genombrottet för den nya tidens 
"territorialstater".7 

Fastställandet och markeringen av statens territoriella gränser 
skulle komma att bli en mer angelägen uppgift än tidigare. Främst 
med Frankrike som exempel har flera vetenskapsmän, bland dem 
Peter Sahlins, diskuterat 1600- och 1700-talen som en tid då före
ställningar om ett statens eget rum började uppträda bland 
statstjänstemän. I Frankrike företogs under denna tid också mer sys
tematiska försök att genomdriva en mer enhetlig modell för statens 
relation till provinserna. Dessutom utfördes omfattande uppmätning
ar och bestämningar av statens gränser efter överenskommelser med 
andra statsmakter.8 

Kapitalismens framväxt kom att ackompanjeras av nya viktiga 
territoriella "effekter". Upptäckten av Nya världen och särskilt etable-

7 Dag Lindström har studerat processen och pekat på Hansan som en form av 
medeltida statsmakt som konkurrerades ut på grund av otillräcklig territoriell förank
ring. Lindström 1991, s. 13-42, 229-241. 

8 Sahlins 1990. 
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ringen av europeisk kolonialmakt i Nordamerika medförde ett nytt 
sätt att organisera territoriet. Med hjälp av abstrakta geometriska 
system tog man landet i anspråk på vad man föreställde sig utgjorde 
en i det närmaste tom kontinent. Utifrån principen om människans 
fri- och rättigheter konstituerade sig senare de fria kolonierna som en 
demokratisk union, Amerikas Förenta Stater, bestående av så gott 
som rektangulära stater indelade i rektangulära administrativa terri
torier och rektangulära privategendomar. Nya stater kunde sedan 
läggas till unionen från det område som man betraktade som det 
stora och vilda tomrummet västerut. Robert David Sack har gjort 
gällande att territorialiteten utgjorde ett dominerande inslag i det 
koloniala såväl som i det fria amerikanska styrets metod.9 Men en 
komplicerad fråga är hur denna form av territorialitet skall relateras 
till en framväxande amerikansk identitet. Denna identitet tycks ändå 
inte vara formad så mycket utifrån ett särskilt territorium. I stället ser 
andra inslag ut att vara mer framträdande. Så har till exempel före
ställningen om den personliga friheten eller den vilda och tomma 
naturen varit utmärkande symboler för det amerikanska. 

De frigörelseprocesser som under 1700-talet tog fart på en rad om
råden kom att stimulera förändringen av statssuveräniteten. Ett cent
ralt inslag i den processen utgjorde framväxten av medborgaridealet, 
principerna för individens fri- och rättigheter. Om några få, adeln, 
tidigare hade förfogat över motsvarigheten till sådana rättigheter, 
växte antalet människor som gjorde anspråk på de (nya) medborger
liga rättigheterna markant från 1700-talets senare del, inte minst med 
det amerikanska exemplet som inspiration. 

I Europa tog dock utvecklingen andra vägar än i Amerika. Trots 
de universella anspråk som franska revolutionens företrädare för 
medborgarprinciperna lät uttrycka och, inte minst, trycka, kom den 
nya friheten att så nära kopplas till den franska staten och dess gamla 
territorium. Det var inom det "gamla" Frankrikes gränser som den 
"nationalförsamling", som i juni 1789 konstituerat sig som represen
tant för ett särskilt franskt folk, till en början sökte ordna det mer 
rationella samhället genom avskaffandet av gamla provinsindelningar 

9 Sack 1986, s. 74-153. I realiteten var ju inte Nordamerika ett tomrum. 

107 



och särskilda privilegier. Peter Sahlins har hävdat att republiken i den 

eskalerande kampen mellan medborgarsuveränitetens och furstesuve
ränitetens företrädare återupplivade den gamla doktrinen om Frank
rikes naturliga gränser. Idén om att floden Rhen skulle utgöra en 
barriär för Franska republikens säkerhet blev en del av den nya regi
mens politiska program.10 

Vartefter de revolutionära arméerna ryckte fram i kamp mot de eu
ropeiska koalitionerna avskaffades en mängd feodala inrättningar 
också över större områden utanför den franska staten. På 1790-talet, 
bara några år efter stormningen av Bastiljen, hade medborgarprincip-
er brett ut sig genom etablering av en rad nya republikanska stats
bildningar på nya territorier och med författningar efter fransk före
bild.11 

Situationen i Europa kring sekelskiftet 1800 präglades långt ifrån 
av beständiga förhållanden. Förutom underliggande sociala och eko
nomiska förändringar omstöptes nu politiska, konstitutionella och 
territoriella inrättningar över stora delar av Europa. Otvivelaktigt 
lämnade den absoluta staten ett viktigt historiskt arv efter sig till den i 
allo så omvälvande och uppseendeväckande nya utvecklingen. Inte 
desto mindre utgjorde en ny, förändrad syn på territoriet ett väsent
ligt inslag i skeendet. Frågan är om det var möjligt att frikoppla strä
van efter medborgarprinciper från förbindelsen till särskilda territo
rier. I den fortsatta krigiska konfrontationen omvandlades Franska 
republiken till ett kejsardöme med ett slags medborgerlig legitimitet. 
Den av Frankrike inspirerade utvecklingen kom att vändas emot de 
franska anspråken på hegemoni. De liberala och medborgerliga inci
tamenten i Europa tog form som särskilda nationella strävanden och 
definierade sig därmed bort från den franska modellen. 

10 Sahlins 1990, passim och s. 1444. På en akvarell målad av Johann Wolfgang 
Goethe år 1790 är en fransk gränsmarkering vid Mosel avbildad. Ett på markeringen 
fästat anslag upplyser: "Till förbipasserande: Detta är ett fritt land." 

11 Bland dessa märkliga statsbildningar fanns de Bataviska, Cispadanska, Cis-
alpinska, Parthenopeiska med flera oftast kortlivade republikerna. 
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Kampen för det nationella territoriet 

I takt med kapitalismens vidare frammarsch under 1800-talet fort
satte också upplösningen eller förvandlingen av äldre territorier. Kra
ven på delaktighet i utövandet av politisk makt betydde att suveräni
teten kom att legitimeras genom hänvisning till den nationella ge
menskapen, "folket". Processen gick ut på att integrera vissa männi
skor i en gemenskap på ett visst territorium och att avskilja andra från 
denna gemenskap. Ett av de mest utmärkande dragen för den 
europeiska nationsbyggnadsprocessen är att man har blivit oense om 
territorier. Den europeiska kartan kom i fortsättningen att ritas, ja 
skapas, med företrädare för den svårdefinierade nationen vid pennan. 
Vid ingången till det tjugonde århundradet, samtidigt med demokra
tins stora genombrott, stod i Europa bygget av nationalstater i ett 
förtätat skede. 

Den nationellt färgade utvecklingen från andra hälften av 1800-talet 
har bedömts som dominerad av konservativa krafter. Framför allt 
hänger detta samman med att fokuseringen på staten blev så mycket 
viktigare. Det gamla och det nya samhällsetablissemanget hade att ta 
ställning till en växande och alltmer organiserad arbetarklass, vars 
samhörighet också motiverades med att den inte hade något foster
land.12 1800-talets idéer om de mest betydande samhörighetsformerna 
på frammarsch gick således ut på att främja formandet av en nation 
eller en arbetarklass. För att gynna dessa syften fanns inom båda 
inriktningarna också behov av att formulera "den andre", det vill säga 
en antagonistisk nationalitet eller klass. I organiserade "internatio-
naler" utmanade också arbetarklassmedvetandets förkämpar kapitalet 
tvärs över statsgränserna. Socialismens företrädare hade i själva verket 
ett ambivalent förhållande till nationer och särskilda territorier. Denna 
konflikt förekom också bland anhängare av liberala idéer och bland 
kapitalägare. Den nationella gemenskapens övertygade vapendragare 
kunde därför även betrakta kapitalismens internationella eller gräns
lösa yttringar, såsom frihandeln, som motverkande krafter. 

12 Det var Marx och Engels argument i Kommunistiska manifestet. Samtidigt 
påpekade de att proletariatets kamp åtminstone till formen var en nationell kamp. 
Marx & Engels (1848) 1965, s. 27, 33 f. 
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Tendensen mot slutet av 1800-talet visade att samhällsmotsätt-
ningarna i allt högre grad utspelades som en kamp om stats- och 
nationsbyggen och kring utformningen av de särskilda territorierna. 
Detta kom att öka motsättningarna nationalstaterna emellan. Vid 
tiden för demokratins stora genombrott i början av 1900-talet stod så 
genom mobilisering av medborgarnas engagemang starkt beväpnade 
folk mot varandra i olika statsallianser. 

Under åberopande av den suveräna arbetarklassens vilja etablerades 
på 1910-talet inte desto mindre ett särskilt territorium, Sovjetunionen. 
Detta kom att betyda framväxandet av en alternativ form av före
ställning om landet som en kollektiv egendom. Den mystiska före
ställningen om tsarens "heliga jord" ersattes av föreställningen om 
den gemensamt ägda "sovjetiska jorden" ("rådsjorden"). Till denna 
jord byggdes närmast ett nationellt förhållande - under Stalin ut
tryckt som "socialism i ett land" - och den "heliga" sovjetiska jorden 
försvarades såväl mot klassfiender som mot fiender under det "stora 
fosterländska kriget".13 

Det förhållandet att även klassgemenskapen begränsades till sär
skilda territorier skjuter i förgrunden frågan om inte de nya grund
läggande ekonomiska och sociala relationernas omfattning i sin tur 
etablerade nationernas omfattning och därmed även territoriernas 
utsträckning. Betraktad på det viset var nationen någonting som blev 
till underifrån. Men även om upplösningen av så olika äldre feodala 
samhällen ses som en process mot mer liknande kapitalistiska 
samhällen, så betydde inte detta att de nationella territorierna auto
matiskt var utmejslade. Frågan om nationens utveckling hänger så 
nära samman med utvecklingen av ett mer aktivt nationalmedve-
tande. 

Uppbyggandet och vidmakthållandet av de band som man menade 
skulle länka samman ett folk skulle kunna kallas för den nationella 

13 För chefen för rannsakningsavdelningen för NKVD:s Sibirienläger, Skvirskij, var 
det uppenbart att jordens vittnesbörd var betydelsefull - även om man kan undra över 
Sibiriens innebörd - när han i maj 1938 for ut mot Anna Larina Bucharina i den mest 
oerhörda repressalie han möjligtvis kunde tänka sig: "Ni har ingenting på sovjetisk 
jord att skaffa!" Citatet i Larina Bucharina 1991, s. 77. Till Sibirien, eller västerut, 
skickades också personer som under tsartiden inte hade på rysk jord att skaffa. 
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kulten. I den betydelsen kan man tala om ett nationalmedvetande som 
måste skapas och åter skapas. De nationella territorierna var inga 
självklarheter. Vilka som skulle integreras i och vilka som skulle av
skiljas från nationen blev också en pedagogisk uppgift, ett utbild
ningsprojekt i kolossalformat. 

Mot slutet av 1800-talet, i ett mer förtätat skede av nationsskapan-
det, utvecklades formandet av särskilda folk med inslag av rastänk
ande, i synnerhet tillämpat i samband med strävan efter imperiebyg
gen. Den här trenden blev särskilt stark i Tyskland under det andra 
världskriget. Så hade det slaveri, som Rousseau med medborgaride-
alet vände sig emot, på sätt och vis återkommit 180 år senare i form av 
den nazistiska rasprincipens genomförande med koncentrationsläger 
och organiserat slavarbete.14 

Nationens territorium eller territoriets nation? 
Beaktar vi nationalismens förhållande till territoriet kan detta också 
medföra nya perspektiv på jämförelser mellan olika länder och olika 
nationella identiteter. I den här texten är det inte möjligt att genom
föra några utförliga komparationer, men jag skall försöka att anlägga 
några jämförande utblickar och samtidigt närmare studera ett antal 
märkliga nationella strävanden. 

Tyskland och Italien, de två stora nya nationalstater som skapades 
i Europa under andra hälften av 1800-talet, utgör radikalt annorlunda 
exempel på omvandlade territoriella förhållanden än Sverige. Om 
Tyskland var den markant nya statslösningen mitt under nationernas 
tidevarv, så uppvisade Sverige ett gammalt historiskt arv; en gammal 
centralistisk stat med ett territorium som sedan länge hade varit vid
sträckt, men inte oföränderligt till sin utsträckning. Den märkliga 
tyska lösningen har av många historiker framhållits som en särskild 
väg i historien, en "Sonderweg", i förhållande till det övriga Europa. 
Man har exempelvis påpekat att utvecklingen av den tyska nationen 

14 Om Rousseau och slaveriet, se Rousseau (1762) 1994, s. 22—26. 
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var efterbliven och att den tyska nationalstaten inte kan räknas till 
den typiska modellen av en modern nationalstat.15 

I svensk historieskrivning har man många gånger betonat likheter
na mellan utvecklingen av den svenska nationalstaten och den franska 
såväl som mellan den svenska och den tyska. Utifrån dessa jämförel
ser har man fäst avseende vid att det svenska nationsbygget innebar 
ett undertryckande av minoriteter och särpräglade periferier.16 Paral
lellerna med den tyska utvecklingen överväger. Även i Lars 
Trägårdhs analys av en svensk respektive en tysk variant av "volkish 
ideologies" är utgångspunkten en grundläggande "germansk" över
ensstämmelse mellan Tyskland och Sverige.17 

Nationen över allt? 

Det svenska exemplet utgör ändå i många avseenden en bjärt kontrast 
till den märkliga tyska lösningen. Under 200 år har frågan om en 
suverän tysk nation långtifrån varit en självklarhet och flera trauma
tiska skeden har satt sina spår. Kampen, för att inte säga krigen, för 
nationen tycks vara ett så centralt inslag i det tyska nationalstatsbyg
get. Kärnan av den tyska historien under de senaste 200 åren tycks 
utgöras av problemet om var Tyskland - som "livsrum" - skall vara 
beläget. Så "enkelt" kan dock inte problemet reduceras. Såväl inne
börden av begreppet nation som betydelsen av ett nationellt territo
rium hörde till det som genomgick förändringar under perioden. 

Napoleons nyordning medförde visserligen en upprensning bland 
feodala inrättningar och bland mångfalden av territorier som hade 
ingått i Tysk-romerska riket. Men för de krafter som verkade för ett 
mer liberalt samhälle var det angeläget att genom åberopandet av en 
tysk samhörighet ta sig förbi den uppsplittring som man förknippade 

15 Se t.ex. "Foreword" i Schulze 1987. 
16 Se t.ex. Elvander 1961, s. 366 ff; Bjömsson 1992, s. 2-6; Jansson 1994, s. 8. Det 

förtjänar att påpekas att jämförelserna uppvisar skillnader vad beträffar utsträckning. I 
fråga om likheter med Tyskland avser så Björnsson hela det svenska nationella projek
tet medan Jansson under en viss period identifierar likheter vad beträffar en 
"statsnationalism". 

17Trägårdh 1990, s. 25 f. Med "volkish ideologies" försöker han förstå vilka roller 
begreppet folk spelade i ideologi och mentalitet. 
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med furstesuveräniteten. Samtidigt fanns tendenser att formulera 
identiteter till de "separata" furstliga territorierna. Dessa tendenser 
kanske särskilt främjades av de furstedynastier som nyligen hade in
korporerat en mängd småterritorier. 

Ernst Moritz Arndts sång från 1813, som blev enormt populär in
om nationalitetsrörelsen, uttryckte det problem som rörelsen stod 
inför. I texten ställdes frågan vad det tyska fäderneslandet var för 
något. En rad områden och stater räknades upp men ingen av dem 
utgjorde ett tillfredsställande svar. Arndts lösning var i stället att 
fäderneslandet existerade där det tyska språket talades: "So weit die 
deutsche Zunge klingt und Gott im Himmel Lieder singt, das soll es 
sein!"18 En tysk "folkgemenskap" skulle byggas på solidaritet mellan 
dem som talade tyska och inte i första hand mellan dem som bebodde 
ett fursteterritorium ingående i Tyska förbundet. Idén om det tyska 
innebar en kulturell gemenskap, som också skulle konstituera en 
nation som på ett högre plan överflyglade furstesuveräniteterna. 

Föreställningen om Tyskland innebar så ett land som stod "över 
allt" — över furstestaterna, över Frankrike vid Rhen och så vidare. 
Föreställningen om tysken innebar på motsvarande sätt en identitet 
som stod över rhenländaren, fransmannen med flera. I vad som skulle 
kunna ses som en replik på Arndts sång kom den här uppfattningen 
till uttryck under 1840-talet, det decennium då frågan om 
medborgarskapet, och därmed den suveräna nationen och territoriet, 
kom närmare ett avgörande. I Hoffman von Fallerslebens Lied der 
Deutschen ("Sång till tyskarna"), med det välkända omkvädet 
"Deutschland, Deutschland iiber allés", utpekades i första strofen sär
skilda geografiska platser mellan vilka Tyskland föreställdes existera 
på ett plan högre än allt annat: "Von der Maas bis an die Memel, von 
der Etsch bis an den Belt".19 Den, för att tala med von Fallersleben, 

18 "Så vitt omkring det tyska tungomålet ljuder och sjunger hymner Gud i himlen 
till ära, detta skall det vara!" Overs. av citat i Dann 1996, s. 80. Arndt var faktiskt född 
som svensk undersåte på Riigen. 

19 "Tyskland, Tyskland över allt, / Över allt i världen, / / Från Maas till 
Memel, / Från Etsch till [Lilla] Bält" De geografiska namnen betecknar floder: Maas 
(Meuse) flyter genom nuvarande Frankrike, Belgien och Nederländerna. Memel 
(Njemen/ Nemunas/Neman) rinner från nuvarande Vitryssland till Litauen och den 
ryska Kaliningradenklaven. Etsch (Adige), slutligen, är en flod i nuvarande Italien. 
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"opolitiska" frågan20 om den tyska nationen bestod i förverkligandet 

av ett medborgarskap, som uppenbarligen hade en komplicerad men 
betydelsefull koppling till frågan om territoriet. Det ansågs mycket 
viktigt att vissa geografiska platser förknippades med tyskheten och 
inte med någon annan identifikation. 

Revolutionen 1848 och Frankfurtparlamentets försök att genom
driva medborgarprinciper kom att till stor del bli en fråga om territo
rier och krig. Till skillnad från förhållandet under befrielsekriget 
valde furstarna den här gången att inte ta ledningen i kampen. Det är 
också möjligt att det liberala engagemanget i de enskilda furstestater
nas reformparlament ytterligare motverkade försöken att göra politik 

av en "högre" tyskhet. 
Den borgerligt-liberala kampen mot en feodal ordning tog form 

tillsammans med idén om en tyskhet byggd på det gemensamma 
germanska språket eller historien om det gemensamma blodet och de 
germanska folkstammarna. Under 1800- och 1900-talen placerades 
dessa stammar ibland på kartor. Konstruktionen av det tyska genom 
fornnordisk mytologi, germanska språk och germansk historia kunde 
följaktligen innebära utmanande territoriella anspråk. 

Sverige - från statlig inventering till statlig dissociering 
Sveriges geografiska utbredning har på det hela taget inte ifrågasatts 
eller blivit ämne för diskussioner under de nuvarande generationernas 
levnadstid. Att Sveriges gränser är "naturliga" har närmast varit en 
truism. Territoriet som ett arv från 1809 års fredsuppgörelse har så 
blivit föga kontroversiellt. 

I vissa avseenden påminner den tidigmoderna svenska utvecklingen 
om den franska i det att initiativ togs för att bestämma territoriet. 
Fredsfördraget med Danmark efter Stora nordiska kriget följdes efter 
en tid av en överenskommelse om uppmätning och bestämning av 
gränsen mellan Sverige och Norge. Från mitten av 1700-talet före
kom det dessutom att ämbetsmän, ofta lantmätare och präster, utför-

20 Sången publicerades i verket Unpolitische Lieder ("Opolitiska sånger") 1840-1841 i 
samband med franska anspråk på områden vid Rhen. 
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de beskrivningar av "fäderneslandets" delar. Ibland ägde detta rum 
med det uttalade syftet att det skulle gagna landet om naturtillgångar 
och ekonomiska förhållanden kom till bättre kännedom för staten. 
Fram till tiden omkring sekelskiftet 1800 förekom också sporadiskt 
statsstöd för den här typen av verksamhet.21 

Med början vid Finlands gräns mot Ryssland inledde i slutet av 
1700-talet den svenska militären ett mer systematiskt samlande av 
kunskap om det svenska territoriet. Under Napoleonkrigen och in
trycken av krigens nya betydelse som "folkens krig" organiserades 
denna verksamhet ytterligare och en omfattande geografisk invente
ring av Sverige påbörjades. Bland annat syftade företaget till att 
framställa ett militärt kartverk över landet.22 Från 1820-talet minskade 
dock från statens sida intresset för särskilt den norra hälften av Sveri
ges territorium. De militära resurserna koncentrerades till uppföran
det av ett gigantiskt fästningskomplex, Karlsborg, i de centrala delar
na av södra Sverige, med rika jordbruksbygder och den nyanlagda 
Göta kanal. 

Den här inåtvändheten fick på sätt och vis sin motsvarighet under 
de följande decennierna med den utveckling som Torkel Jansson 
(med inspiration från Sverre Steen) har beskrivit om staten som 
"dissocierade" sig från en rad av sina tidigare åtaganden.23 Medbor-
garprincipens lockelse och det nya sociala och (med)borgerliga orga
nisationslivets utbredning medförde föreställningar om nya gemen
skaper och nya rum. Den nationella samhörigheten åberopades allt 
oftare. Men vilka skulle den omfatta? 

Medborgaren som upptäckare, makthavare 
och försvarare 
Kopplingen mellan medborgarskap och territorium var måhända inte 
framträdande, men det var heller inte oviktig för det bildade borger-
skap, som under 1800-talets första hälft intresserade sig för de stora 

21 Om ämbetsmännens insatser av det här slaget, se Olsson 1947. 
22 Widmalm 1990, s. 285-303. 
23 Jansson 1985, passim. 
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samhällsfrågorna. Ett exempel återfinns i de anteckningar som den 

unge Uppsalastudenten Gunnar Olof Hyltén-Cavallius hösten och 
vintern 1835-1836 sammanställde som en gåva till sin far, men som 
först mer än ett sekel senare, 1942, utgavs under titeln En student 
upptäcker sitt land I8Jy.24 Anteckningarna tillkom faktiskt som ett re
sultat av Hyltén-Cavallius avsikt att uppnå det sanna medborgarskapet, 
vilket var liktydigt med en medborgare av ett visst land och av ett 
visst folk. Den metod som skulle ge den nödvändiga kunskapen och 
därmed skänka "innehåll till fosterlandskärleken" bestod i en vand
ring till fots genom landområden, vilket skedde tillsammans med en 
studentkamrat under tre månaders sommarledighet år 1835. Landet 
som vandringsmännen ämnade upptäcka var Sverige och färden gick 
genom fem mellansvenska landskap samt en tur in i "Brödra-riket" 
Norge. Vandringens utsträckning betydde dock inte att fosterlandet 
inskränkte sig till vad man för egen fot kunde täcka in under ett par 
månaders tid. Som en sorts medborgerlig handling kan dock vand
ringen och anteckningarna ge vissa riktlinjer. Någon mer utvecklad 
form av lojalitet till ett Norden eller ett Skandinavien är svår att 
finna. Visserligen anspelas i anteckningarna också på ett "skandina-
vierns sinne", men den historia som lyfts fram under vägmötena för
knippas oftast med Engelbrekt och Gustav Vasa och visad tapperhet 
gentemot norrmän och danskar.25 

De människor som Hyltén-Cavallius uppehåller sig vid i sina 
noteringar är starkt sammankopplade med olika landskap såsom 
Uppland, Västmanland och Dalarna. Människornas kärlek och hem
längtan är, enligt upptäckaren Hyltén-Cavallius, riktad till deras eget 
landskap — det är deras fosterbygd. Det som "smålänningen" Hyltén-
Cavallius ville bygga med sin vandring var en solidaritet med dessa 
olika folk och med dessa landskap.26 

24 Anteckningarna utgavs av 1942 av etnologen Sigurd Erixon. 
25 [Hyltén-Cavallius] 1942, s. 17, 19 f, 40 f, 79, och 124-160. Hyltén-Cavallius 

noterar norrmännens misstänksamhet mot Sverige. Bl.a. klagar han på att 
norrmännen medvetet underlåtit att utsträcka vägarna ("Communicationerna") att 
möta de vägar som på svenska sidan nådde ända fram till gränsen; se a.a. s. 109. 

26 Hyltén-Cavallius vandrade ut med det småländska vapnet på ränseln och de 
"landsmän" han träffade var "smålänningar". [Hyltén-Cavallius] 1942, s. 19, 52, 87 f. 
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Intresset för Norrland hade efter 1800-talets början avtagit och 
skulle inte återkomma förrän mot slutet av seklet. Det var kring de 
"gamla" svenska landskapen i mellersta och södra Sverige som mycket 
av fosterlandsintresset kretsade fram till slutet av 1800-talet. Därtill 
kom både anspelningar på och periodvis entusiasm för Skandinavien 
och Norden. I tidskriften Runa (1842-1876, även kallad Antiqvarisk 
tidskrift), som blev ett uttryck för folklivsforskaren Richard Dybecks 
pedagogiska ambition, diskuterades fornlämningar som bevis för 
landskapsbefolkningens historiska utbredningsmönster.27 På ett mer 
omedelbart sätt, "om än ofullkomligt", kunde dock, menade Dybeck, 
folkmusiken framställa "vår nation", vilket exempelvis skedde i arran
gerad form som "aftonunderhållning" på 1840-talet.28 

Den sång som mot slutet av 1800-talet kom att betraktas som den 
svenska nationalsången hade tidigare, vid mitten av seklet, kallats för 
"folksången" eller "sången till Norden".29 Till skillnad från von 
Fallerslebens ambitioner i sången om Tyskland tycks dock inte folk
sångens upphovsman, Richard Dybeck, ha haft ett motsvarande be
hov av att hävda ett "Norden" eller ett "Sverige över allt". Det foster
ländska Sverige, som Dybeck från 1840-talet genomströvade och ville 
rädda från glömskan, präglas tvärtom av de svenska landskapen, 
"Sveriges gamla bygd", och ser faktiskt ut att ha haft en mindre om
fattning än gränserna av år 1809. Det tycks till och med som områden 
kunde undvaras. Under en resa i Dalarna - detta "Sverike i samman
drag" - "upptäckte" Dybeck att folket i Särna egentligen hörde till en 
"norsk" stam. "Både till lynne, kroppsbyggnad och klädedräkt skiljer 
det sig från det öfriga dalfolket, och målet är här hälft norska."30 

Uppmärksamheten för Sveriges land ökade under 1830- och fram
för allt 1840-talet bland de grupper som förordade medborgarprin-
ciperna som grund för en ny samhällsordning. I det Sverige som 
identifierades ter sig Norrland och den senare så "upphöjda" ijällvärl-
den mycket avlägsna eller snarare mer poetiskt antydda. Vid mitten 

27 Se t.ex. Runa 1842; Runa 1844. 
28 Om aftonunderhållningen, se Johnsson [utan år], s. 110. För exempel på folk

melodier, se Runa 1842:1; Runa 1843:4'> Runa 1844; Runa 1845. 
29 Om folksången, se Grandien 1987, s. 65. Richard Dybeck hade skrivit texten. 
30 Dybeck (1865) 1918, bd I, s. 15; Dybeck (1874) 1918, bd II, s. 42. 
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av 1800-talet var det sålunda inte alls så självklart med det svenska 

territorium, som för oss sedan länge är en självklarhet. 
Kanske i synnerhet bland universitetsstudenter vann de nya sam

hällsidealen anhängare. Det var också till stor del bland studenter 
som entusiasmen i mitten av 1800-talet växte för en annan samhörig
het än den svenska, nämligen den skandinaviska gemenskapen. 
Denna ledsagades av föreställningar om en språk- och kulturgemen
skap som sträckte sig över det danska och det svensk-norska kunga
dömet.31 Utforskandet av en "nordisk" mytologi och fornhistoria blev 
centrala beståndsdelar i föreställningen om en skandinavisk identitet. 

Hänförelsen för det skandinaviska projektet kom att sättas på prov 

i Danmarks konfrontationer med Tyskland, men den danska kampen 
blev inte med samma lidelse och ingripande en skandinavisk kamp 
inkluderande Sverige och Norge. De tyska skotten mot de ensamma 
danskarna vid Dybböls skansar 1864 har blivit en sinnebild för skan
dinavismens haveri. En fas av skandinavismen med stora politiska 
förväntningar var därmed över. Kulturellt och vetenskapligt fortgick 
däremot ett nordiskt samarbete. Det fornnordiska temat fortsatte att 
verka inspirerande i Sverige och nådde sin höjdpunkt under 1860- och 
1870-talen.32 Med tiden skulle dessa uttryck alltmer definieras som 
"norsk nationalromantik" och omkring sekelskiftet 1900 ebbade detta 
inflytande snabbt ut. 

Det är förstås en delikat - men i det här sammanhanget en alltför 
omfattande - uppgift att ställa den skandinaviska splittringen mot det 
tyska exemplet. Det "enade" Tyskland av år 1871 var en form av lös
ning — kanske en slumpens lösning - inför de krav, som ställdes från 
dem som åberopade de stora samhörighetsformernas - nationens eller 
klassens - rättmätiga inflytande i samhället. Visserligen skapades ett 
territorium med anspråk på att vara den gemensamma tyskhetens 
territorium, men detta hade åstadkommits genom krig, i vilket tyska 
stater också hade kämpat mot varandra och i något fall gått under. 

31 Om skandinavismen, se Grandien 1987, s. 78-83; Elvander 1961, s. 368. 
32 Grandien 1987, s. 87 och passim. Grandien lcallar den här inriktningen för ny-

göticism. 
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I syfte att hugfästa tilldragelserna 1864-1871 uppfördes den väldiga 
Siegessäule ("Segerkolonnen") i Berlin. Glasmosaikerna kring kolon
nens bas föreställer "de tyska stammarnas förbrödring". På stylobaten 
sitter reliefer med stridsscener och överst triumferar segergudinnan, 
Viktoria. Skapandet av Tyskland hade uppnåtts genom kriget och 
kunde symboliseras genom ostentativa monument, som visade histo
rien om kampen för tyskheten. "Triumfens" omfattning - territoriets 
utsträckning - skulle dock komma att slitas mellan anspråken på den 
tyska ekonomins omfattning, den tyska medborgarorganiseringens 
samhörighet, den tyska kulturella gemenskapens omfång och de ger
manska stammarnas oklara utbredning. 

Den beväpnade folkrörelse, skarpskytterörelsen, som mobiliserades i 
Sverige på 1860-talet vittnar dels om beredskap till kamp för en 
representationsreform, dels också om beredskap till kamp för ett 
medborgarens territorium. Därmed kan skarpskytterörelsen betraktas 
som en armé på en annan grund än ståndsstatens mumifierade in
delningsverk. Även en medelklassens krigsmakt organiserades således 
utanför statsmakten. Intresset avtog dock snabbt efter representa
tionsreformens genomförande.33 Kanske upplevdes medelklassens po
litiska triumf som så säkerställd. Till skillnad från situationen i 
Tyskland existerade i Sverige vid den här tiden inte alls en liknande 

politisk utmaning från någon snabbt växande arbetarklass. 
Den svenska skarpskytterörelsen behövde inte öppna eld för att 

försvara ett territorium. Ståndsstatens utsträckning och kungamak
tens arrangemang med Norge överfördes till den nya ordningen. Det 
är möjligt att de organiserade skyttarna också hade utvecklat en med
borgerlig identitet genom medlemskap i någon av de fornminnes
föreningar, som under samma tid växte fram över Sveriges land. I 
Örebro hade Nils Gabriel Djurklou år 1856 tagit initiativ till den 
fornminnesförening som brukar räknas som den första i Sverige, För
eningen för Nerikes folkspråk och fornminnen. Uppslaget kan 
Djurklou ha fått från Norge men utformningen i Sverige blev annor-

33 Om skarpskytterörelsen, se t.ex. Grandien 1987, s. 93-101. I viss utsträckning, 
bl.a. ekonomiskt, uppmuntrades skarpskyttarna emellertid av staten. 
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lunda. Föreningen i Norge var en central förening till stöd för 
"norske" fornminnen, medan Djurklou, och även Richard Dybeck, 

verkade för att intresset i Sverige skulle organiseras med landskapen 
som grund.34 Särskilt under 1860- och 1870-talen växte sådana för
eningar fram med en form av regionalt verksamhetsområde, till ex
empel i Södermanland 1860 och Västmanland 1861.35 Dalarnas Forn
minnesförening, för att ta ett exempel, hade bildats 1862 för att vara 
Sverige till gagn genom att vinna kunskap om provinsen Dalarna och 
dess invånare under förflutna tider. Trots att det till en början 
uppenbarligen var svårt att vinna entusiasm för arbetet uppmuntrades 
man genom ekonomiskt stöd från landstinget.36 Metodiskt utveckla
des föreningarna ganska snart genom upprättandet av museer. Som 

ett slags pedagogiskt system kom fornminnesföreningarna att täcka in 

landet i syfte att sprida kännedom om det. Fornminnesföreningarna 
kan på så sätt ses som en organisering av främjandet av idén om 
nationen. 

Det är ett faktum att själva termen nation användes för att beteck
na såväl ett romantiserat landskapsfolk som den svenska allmogen 
överlag eller hela det svenska folket. Betydelseglidningarna illustrerar 
ett komplicerat förhållande mellan olika nivåer i formandet av svensk 
nationalism. I vissa fall fanns också en tvekan om fornminnesföre
ningarna skulle täcka in ett landskap eller ett län. Några av fornmin
nesföreningarna kom att definiera sitt verksamhetsområde efter ett 
läns område, till exempel föreningarna i Västerbotten och Norrbot
ten, medan föreningen i Lund grep över flera hela landskap. 

I jämförelse med det tyska exemplet karakteriserades den svenska 
utvecklingen under mitten av seklet av stabila territoriella förhållan
den på samtliga nivåer. Den sockenkommunala utvecklingen med-

34 Om Djurklous kontakter med Föreningen til Norske fortidsmindesmasrkers 
Beväring, stiftad 1844, se Insulander 1992, s. 92. Enligt Mangård 1937, s. 89 kallade 
Djurklou fornminnesföreningarna för "landskapsföreningar". 

351 vår tids historieskrivning har dessa föreningar uppmärksammats som betydelse
fulla i samband med utvecklingen av "regionala identiteter". Se t.ex. Rosander 1985. 

361 föreningens årsskrift från 1867 påpekades det att varje "nation" måste ha sin 
egen karaktär och att det därför var viktigt att visa kontinuiteten med fornhistorien i 
en tid när förändringar utplånade olikheterna. Dalarnes Fornminnesförenings årsskrift 
1867, s. 1—3. Se även Dalarnes Fornminnesförenings Tidskrift II1873, s. III-IV. 
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förde i detta avseende ingen förändring; den borgerliga kommunen 
skildes ju år 1863 från den kyrkliga kommunen på samma geografiska 
område. På länsnivån uppstod samma år de representativa lands
tingsorganen, vilka hade parlamentariska band både till kommunen 
och, från 1866, till den nya riksdagens första kammare. Därmed hade 
en form av hierarki av medborgerligt influerade och sammanlänkade 
politiska territorier skapats. Det kan tyckas att det tyska politiska 
systemet var uppbyggt på samma sätt. Viktiga skillnader kan dock ha 
varit att både kejsarmakten och förbundsrådet hade ett starkare över
tag över den tyska riksdagen i jämförelse med det inflytande som de 
svenska motsvarigheterna, kungamakten och första kammaren, hade 
gentemot andra kammaren. 

I Sverige skedde de här banbrytande demokratiska reformerna i 
stort sett samtidigt med fornminnesföreningarnas etablering, dock 
med en eftersläpning vad beträffar Norrland. Den tvekan inför länet 
som kan ha funnits bland fornminnesföreningarnas tillskyndare kan 
ha berott av i vilken mån länet förknippades med ståndsstatssystemet. 
Landstingsstöd till föreningarna kan visa att dessa sågs som viktiga 
just för att bidra till en territoriell förankring av den medborgerliga 
identiteten. Hur formandet av kunskapen om delarna - landskapen 
eller länen — skulle relateras till formandet av kunskapen om helheten 
- statens territorium - är en fråga som närmare återstår att studera. 
Beskrevs förhållandet som ömsesidigt kompletterande eller som fullt 
av motsättningar? Till detta måste också läggas eventuella förekoms
ten av andra territoriella projekt. 

Hur den nationella identitetens rumsliga innebörd kan ha anpas
sats till det av år 1809 givna territoriet visas kanske av den framträ
dande och ofta harmoniska tolkning som gjordes av landskapen. I 
historieskrivningen kunde det svenska rikets uppkomst beskrivas som 
en sammanslagning av de äldre skilda landen (landskapen) och deras 
särskilda folk.37 De historiska landen framställdes under andra hälften 
av 1800-talet som en sorts symboliska territorier inom den svenska 
staten. På Sverigekartan i skolans kartböcker namngavs 25 landskap 

37 Exempel på detta är Hans Hildebrands historieskrivning, se Hildebrand 1905, 
s. 3 och passim. 
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(Norrbotten medräknat) och markerades också med utritade gränser 
- de senare var dock ej nödvändiga för "ö-landen", Oland och Got
land. 

Demokratiskt genombrott och unionsupplösning 

Den snabbare ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige mot 
slutet av 1800-talet och de starkare kraven på ökad demokrati från 
nya stora grupperingar i samhället medförde både att statsmakten an
sågs viktigare och att begäret att koppla ett väl utbrett nationellt 
medvetande till territoriet blev starkare. En komplicerande faktor i 
sammanhanget blev den svensk-norska unionen. Den senare perio
den av unionsförhållandet har ofta uppfattats som en tid av uppskru
vade nationella stämningar. Det finns historiker som hävdar att 
unionsuppbrottet var en avgörande händelse för formandet av den 
svenska nationella identiteten, men det återstår att undersöka hur det 
egentligen upplevdes bland de breda lagren i Sverige.38 

Obestridligen fick "händelserna 1905" en återverkning i Sverige. 
Det norska uppbrottet visade att det genom att mobilisera en folklig 
uppslutning för en idé gick att uppnå banbiytande politiska fram
gångar, till och med kontra den svenska statsmaktens företrädare. För 
att klä det i skalden Erik Axel Karlfeldts ord från ett tal sommaren 
1905 om behovet av en ny och mer inåtvänd känsla för Sverige: "Ja, 
det ligger i vår, i svenskarnas makt att, om vi troget hålla ihop, göra 
vårt fädernesland nästan så stort vi vilja. Vad vi än må säga om norr
männen, så har de i dessa dagar lärt oss ett: en enig och stark folkvilja 
förmår allt, går till och med över kungsord - och det är ju rätt."39 

Det som man inte bör bortse från vid en bedömning av den 
svenska och norska separationen är det samtida genombrottet för 
demokratin, med rösträttsreformer och uppkomsten av organiserade 
politiska partier som hade att förhålla sig till "folkviljan". Engage
manget för nationen och hembygden, som vid tiden för unionsupp-

38 Så menar Bosse Sundin att unionsupplösningen är en ofta förbisedd grund till en 
mer omfattande och klassöverskridande nationalkänsla. Sundin 1994, s. 15, 20. 

39 Från ett tal på Bispbergs klack under Dalarnas ungdomsmöte sommaren 1905. 
Karlfeldt 1984, s. 60. 
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lösningen fick en knuff framåt, kan bedömas mot bakgrund av den 
samtida insikten om demokratins oundgänglighet. Politiska visioner 
om en nationell social och ekonomisk utveckling uppstod egentligen 
för första gången. Arbetarrörelsen öppnade samtidigt nya viktiga 
portar till odling av motiv rörande nation och hembygd. Politikern 
och författaren Fredrik Ström, den som kanske hade största ambitio
nen att i sitt hjärta härbärgera både hembygd och socialism, skulle 
långt senare, från en mer harmonisk svensk folkhemshorisont, hävda 
att arbetaren i sekelskiftets Sverige i själva verket hade haft "en hem
lig sympati" för hembygdsrörelsen.40 Formuleringen antyder att 
nationalismen var en kontroversiell fråga inom vänstern vid sekelskif
tet, men den kan också vara avsedd att i efterkrigstidens Sverige lyfta 
fram synen på arbetaren som en av tradition nationellt lojal sam
hällsmedlem. 

Att upptäcka att områden, folk, föremål, fornlämningar och lik
nande var fosterländska betydde samtidigt att de skulle försvaras -
mot okunskap och en undanskymd tillvaro såväl som mot inkräktare. 
En bidragande orsak till de konservativas minskade motstånd mot 
den demokratiska utvecklingen var förmodligen lösningen av för
svarsfrågan, främst genom beviljandet av medel till Bodens fästning 
år 1900 och den nya härordningen år 1901. Så länkades frågan om 
demokrati, försvar och territorium samman. 

Företrädesvis officerare hade sedan länge argumenterat mot likgil
tigheten inför "kosmopolitiska" idéer och för att en lösning av för
svarsfrågan måste gå hand i hand med stärkandet av nationalkänslan. 
Dessa efterlyste därför en allmän medborgarfostran avsedd att dana 
också krigskunniga svenskar, vilket ställde krav på uppförande av sär
skilda aktningsvärda kasernetablissemang i städerna.41 Med avseende 
på den manliga delen av befolkningen skulle skolan och värnplikten 
komplettera varandra i en fostran som syftade till att både lära med
borgaren känna sitt territorium och göra försvaret av det till en nöd
vändighet. 

40 Ström 1948, s. 47. 
41 Se Krigsvetenskapsakademiens publikationer, t.ex. KVH 1890, s. 191-197; KVHT 

1891, s. 305-317; KVHT 1892, s. 1-5; KVH 1894, s. 185-190. 
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Tillkomsten av det fantastiska projektet Bodens fästning var också 

ett uttryck för idén om att hela det svenska territoriet var okränkbart: 
det skulle inte råda någon tvekan om att detta var svenskt territorium, 
som därmed skulle försvaras. Utvecklingen från det tidiga 1800-talets 
Karlsborgs fästning, mitt i riket, till sekelskiftets fästning i Boden kan 
spegla det förhållandet att synen på uppgivande av det egna territoriet 
hade förändrats, och det av orsaker som inte enbart rörde förändrade 
krigsoperativa teorier. I det här sammanhanget växte föreställningen 
om ett starkt yttre hot fram. Ett hot som främst representerades av 
lyssen och det ryska imperiet. 

Förvisso fanns det grupper som ville behålla banden med Norge, 
men ingen svensk gick år 1905 ut i krig för unionens bevarande. Från 
början blev den nya krigsmaktens verkan i en ideologisk och psyko
logisk betydelse mer riktad inåt, mot det svenska samhället, än, i en 
aggressiv betydelse, utåt, mot andra nationer. Demokratins genom
brott innebar att ett slags nationalstatlig lösning förankrades. Det 
visas också av den mängd av organisationer som bildades under decen
nierna kring sekelskiftet med beteckningen "svensk", "svenska" eller 
"Sverige". Andra möjliga nationella samhörigheter skulle fortsätta att 
vara lockande: Några ville verka för en svenskhet som överskred 1809 
års territorium. Andra såg Norden som den rätta lösningen. Medan 
en del ville vara germaner eller, 1917, sovjetmedborgare. 

Hemmet, hembygden, landskapet och landet 
Landskapens användbarhet för en form av additiv nationell svensk 
konstruktion har starkt bidragit till den uppmärksamhet och den 
nimbus som mer eller mindre har funnits kring dem under lång tid. 
Detta förhållande har också i vetenskapliga sammanhang kommente
rats och tolkats på olika sätt. Ofta har man hävdat att ett visst land
skap har haft en särställning eller rentav varit en symbol för Sverige.42 

I detta avseende torde det oftast utpekade landskapet vara Dalarna. 
Men Dalarnas framträdande symboliska roll bör nog ses i ljuset av 

42 Se t.ex. Kerstin Arcadius uppfattning om Gotland. Arcadius 1994, s. 254. Göran 
Rosander om Dalarna. Rosander 1985. 
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föreställningen om det och dess folk som förebild för svenskt natio-
nalmedvetande och nationalkaraktär. Därvidlag uppmärksammades, 
eller tolkades, särskilda drag såsom landskapets roll i den svenska 
historien och folkets bevarande av gamla kulturella uttryck och kan
ske framför allt dess "kärlek" till den egna jorden. Alla landskap 
skulle dock vara säregna delar av Sverige och härbärgera särskilda folk. 
Etnologen Mats Rehnberg har hävdat att formandet av en 
"provinsiell identitet" i Sverige motsvarade något av den känsla för 
nationen som syntes på andra håll i Europa.43 Men denna process kan 
också ha utgjort ett betydande inslag i svensk nationalkänsla i det att 
man också skulle bli medveten om alla andra landsdelar och känna en 
solidaritet med dessa och deras folk.44 

Skapandet av den medborgerliga lojaliteten till landet fördjupades 
vid tiden för demokratins genombrott efter sekelskiftet. En ny nivå 
tillkom, hembygden. Vården av hembygden kom att få karaktären av 
en folkrörelse, "hembygdsrörelsen". Först på den här nivån fick om
sorgen om landets kulturella arv och historia ett brett folkligt enga
gemang. Tillväxten av hembygdsföreningar i landet var särskilt om
fattande på 1920- och 1930-talen. 

I folkskolan upptogs hembygdskunskap i undervisningen från 1919 
vilket också innebar ett pedagogiskt nytänkande. Hembygdskunska
pen skulle vara förmedlande både i övergången från hem till skola 
och för den vidare undervisningen i geografi, historia och naturkun
skap.45 Därmed byggdes en särskild pedagogisk modell som, under 
flera decennier i mitten av 1900-talet, var utmärkande för undervis
ningen i ämnen som med fördel kopplades till kunskap om folk och 
territorier. Fokuseringen på hembygden blev mycket betydelsefull för 
utvecklingen av en hierarki av territoriellt anpassade identiteter. 
Familj och folk länkades till olika nivåer som hem, hembygd 
(socken/härad), landskap och land. I sin tur motsvarade denna hie-

43 Rehnberg 1980, s. 29 f. 
44 Andra har tagit upp Rehnbergs tanke men mer betonat samspelet med helheten. 

Se t.ex. Alsmark 1980, s. 28-39. Se även Sundin 1994 som också påpekar hembygdens 
roll i sammanhanget. 

45 Bruce 1940, s. 4x6-448. 
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rarki det demokratiskt byggda och territoriellt baserade och samman

länkade politiska systemet med kommun/stad, landsting/län och stat. 

Känn dig själv - Känn ditt land och ditt folk 

I synnerhet från 1890-talet fördjupades ansträngningar att koppla en 
folkgemenskap till ett territorium, vilket kom till uttryck i några 
ganska snart uppmärksammade metoder. En sådan strävan tog form i 
Svenska Turistföreningen (STF). Denna sammanslutning hade bil
dats 1885 sedan den norrländska fjällvärlden från det tidiga 1880-talet 
gjordes lättare tillgänglig genom järnvägsbyggande. Föreningens 
initiativtagare, akademiker från Uppsala, hade tagit intryck av Den 
norske turistförenings verksamhet.46 

Bara några år efter föreningens tillkomst ändrades inriktningen 
och en satsning på att få utländska turister att resa i Sverige avstan
nade till förmån för en koncentration på inhemsk turism.47 Denna 
förändring avspeglades i de nya stadgarna av år 1891. I dessa angavs 
föreningens ändamål vara att "i fosterlandets intresse utveckla och 
underlätta turistväsendet inom Sverige samt arbeta för spridandet av 
kännedom om land och folk".48 STF organiserade på så sätt ett upp
täckande av, en särskild kunskap om och en verklig kontakt med lan
det, det vill säga dess natur, människor och kultur. Detta skulle ske 
bland annat genom att uppmuntra och underlätta svenskens möjlig
heter att under sin fritid förflytta sig inte bara inom och mellan be
byggda områden utan också till älvar, sjöar och fjäll. 

En jämförelse mellan turistföreningarnas utveckling i Norge och 
Sverige kan spegla hur olika idéer hade olika framträdande roller i 
konstituerandet av nation och territorium. Den norske turistförening 
hade kring sekelskiftet en inriktning där fjället nästan helt stod i 
centrum. Vandraren på fjället, skidåkaren på vidderna var (och till 
stor del är fortfarande) sannolikt framträdande inslag i det som skulle 
vara norskt. Idén om Norge bars i mycket upp av föreställningar om 

46 Om STF:s bildande, se Sehlin 1985, s. 8 f. 
47 Biörnstad 1985, s. 33 f om Turistföreningens prioriteringar före sekelskiftet. 
48 Se "Stadgar", STF:s årsskrift 1891. 

126 



naturen - fjäll och dalar, fjordar och hav - där norrmannen byggde på 
sin hytte, skidade fram, jagade säl eller fångade val.491 förhållande till 
den yngre STF hade turistföreningen i Norge en stor andel utländska 
medlemmar. Det kan betyda att den kanske främst i anglosaxiska 
länder uppfattades som en i raden av flera alpinistklubbar, men också 
att utformningen av norsk nationalism drog till sig stort intresse i 
norra Europa.50 

För Svenska Turistföreningen var fjällen mycket viktiga motiv, 
men en stor del av "färdvägarna" gick också genom de olika svenska 
landskapen, av vilka de flesta helt saknade fjäll. Kanske är detta en del 
av förklaringen till att STF:s publikationsverksamhet tycks ha varit 
betydligt mer omfattande än den norska föreningens produktion av 
tryck. STF:s publikationer bestod av resehandböcker, broschyrer, 
kartor och särskilda "geografiska bilder", som skickades till skolor och 
regementskaserner. I en återblick vid föreningens 30-årsjubileum 
hävdade ordföranden Louis Améen att föreningens "metod varit en 
av de bästa" i syfte att "göra folket kärleksfullt seende för allt det 
verkligt fosterländska" och att man därför "sökt med nutidens alla 
hjälpmedel åstadkomma och sprida bilder av nationell betydelse".51 

Från 1915 användes ett särskilt landskap för första gången som 
tema för årsskriften vilket betraktades som "ett nytt uppslag i enlighet 
med föreningens fosterländska uppgift".52 Det betydde egentligen att 
föreställningarna kring en central idé hade organiserats på ett mer 
utmärkande sätt. Turistföreningen byggde på en idé som hade häm-

49 En pionjär i "upptäckten" av den norska naturen var J. C. Dahl (1788-1857) som 
satte det norska fjället på målarduken. Med detta motiv hade han dock till en början 
störst framgång i Tyskland. Se Grandien 1987, s. 121—130. Se också Den norske turist
förening årbog kring sekelskiftet. 

50 Den norske Turistförening Arbog 1895. Det året kom mer än en tredjedel av med
lemmarna från andra länder än Norge. En annan idéimport från Norge till Sverige i 
slutet av 1800-talet var skidlöpning. I Sverige fick den sin starkaste förkämpe i För
eningen för Skidlöpningens och friluftslivets främjande i Sverige, stiftad 1892. 

51 Améen, Louis, "Trettio år", STF:s årsskrift 1915. Den av STF mellan 1906 och 
1915 utgivna "fosterländska bilderboken", med landskapen som motiv, spreds i 248 500 
exemplar. Uppskattningen att den norska föreningen hade en mindre omfattande 
publikationsverksamhet får betraktas som högst preliminär. 

52 Se STF:s årsskrift 1915, s. xv. 
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tats från Norge, men "upptäcktsfärden", som den organiserades i 

Sverige, kom att kretsa främst kring fjällkedjan och landskapen. 

Emellanåt trädde mer eller mindre tydliga föreställningar om den 
eftersträvade nationens sociala konstruktion igenom: "Den argaste 
junker och hans socialistiska bärare bli vänner för livet på toppen av 
Kebnekaise."53 Fokuseringen på nationen inom dess "naturliga" och 
"kulturella" gränser kan ha varit ämnad att så långt som möjligt und
vika en förändring av "klättrarlagets" organisering. Arbetet var till en 
början inriktat på över- och medelklassen samt skolungdomen. Först 
under 1930-talet prioriterades ett utvidgat socialt underlag vilket 
också underlättades av en generösare semesterlagstiftning. Det är i 
detta sammanhang man skall se uppkomsten av vandrarhemmen, 
som var enklare motsvarigheter till hotellen. 

I STF:s ambitioner - som de av ordföranden Louis Améen sam
manfattades ett stycke in på det nya seklet - uttrycktes inte någonting 
om att strävan efter nationell samhörighet på särskilda territorier 
samtidigt skulle innebära en förändring av den samhälleliga organi
sationen: 

Vi ha stannat inom fosterlandets natur. Ty vi ha velat mera än att stärka 
släktets samhörighet med naturen. Vi ha velat stärka samhörigheten 
också mellan folket och det land det bebor. [ ] Det finns också ett 
tredje slags samhörighet, för vilken vi strävat. Vi ha velat i en 
gemensam känsla förena alla samhällslager. Vi ha vänt oss till folkets 
alla klasser.54 

I den ambitionen var Artur Hazelius en föregångsman, menade 
Améen i ett tal några år senare: "Vi ha sökt gå i hans fotspår. Vi ha 
velat få hela Sverige betraktat som ett Skansen och skapa ett Nordiskt 
museum i varje svenskt hjärta."55 

53 Améen, Louis, "Tal vid STF 100 ooo-fest", STF:s årsskrift 1924, s. xii. 
54 De pregnanta raderna är från ordförandens tal vid STF:s jubileum 1915. Améen, 

Louis, "Trettio år", STF:s årsskrift 1915. 
55 Améen, Louis, "Tal vid STF 100 ooo-fest", STF:s årsskrift 1924. 
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En vandring genom geografiska enheter 

Kanske mer än något annat kan Artur Hazelius (1833-1901) verksam
het utgöra en sinnebild för utvecklingen av pedagogiska metoder i 
syfte att forma ett nationalmedvetande i Sverige under andra hälften 
av 1800-talet. Hazelius tog till en början djupa intryck av skandina
vismen och arbetade bland annat med att anpassa de nordiska skrift
språken till varandra. I början av 1870-talet övergav han metoden att 
genom språket väcka ett nationalmedvetande. Till detta bidrog en 
resa i Dalarna sommaren 1872. Folklivet där gjorde ett hänförande 
intryck på makarna Hazelius, men de kom också till insikt om den 
kraft med vilken egenheterna även i dessa bygder började utjämnas.56 

Samhällsomvandlingens påtaglighet upplevdes för en nationalismens 
förkämpe följaktligen som hotfull och inte med liberal entusiasm som 
på 1840- eller 1860-talet. 

Den "fosterländska angelägenhet" som Hazelius nu omedelbart 
påbörjade syftade till uppförandet av en utställning av svenska land
skapsdräkter.57 Museet, den Skandinavisk-Etnografiska samlingen i 
Stockholm, skapades genom att föremål fördes dit från insamlings
resor eller från särskilda ombud i de svenska landskapen men också i 
Norge. Redan från början dominerade folkdräkter och allmogeföre
mål. Omplaceringen av föremål till Stockholm har bedömts olika. 
Dels har man påpekat det stöd som fanns ute i landet, dels har man 
hävdat att Hazelius gick hänsynslöst fram.58 De olika reaktionerna 
visar att det fanns skilda uppfattningar om var dessa föremål skulle 
höra hemma och vem som skulle ha ett avgörande inflytande över 
deras symboliska värde. Det var nu, under 1800-talets andra hälft, 
mycket viktigare än tidigare att knyta samman det nationella territo
riets beståndsdelar och förankra ett sådant här initiativ till huvud
staden. Visserligen var det ett enskilt företag, som alltså inte utgick 

56 Se Böök 1923, s. 262-271. Det var inte Hazelius första resa i Dalarna, men dess 
betydelse visas genom att han till Nordiska museets 25-årsjubileum lät publicera hust
run Sofias dagboksanteckningar från resan. 

57 Hazelius (utg.) 1900, s. 318-321. 
58 Bringéus 1972, s. 22 om stödet till Hazelius. Gösta Berg har påpekat att Hazelius 

tvingades gå hänsynslöst fram. Berg 1932, s. 144. Erik-Axel Karlfeldt beskrev det som 
"härjningståg". Karlfeldt 1926, s. 5. 

129 



från statsmakten, men det subventionerades till stor del av huvud
staden Stockholms borgerskap. Negativ respons på Hazelius företag 

kan tyda på förekomsten av regionala eliter med avvikande uppfatt
ningar om regionens plats i nationalstaten. 

I samband med en organisatorisk förändring år 1880 formulerades 
det i stadgarna att syftet med verksamheten både var att gagna veten
skapen och att "väcka och nära fosterlandskänslan".59 Samtidigt änd
rades namnet till Nordiska museet vilket kan ha markerat att begrep
pet skandinavism sågs som något förlegat och att föreställningen om 
Norden kanske hade förändrats från en mer mytisk till en mer geo
grafisk innebörd. Alltjämt existerade också (åtminstone till namnet) 
unionen med Norge. 

Museets utställningar arrangerades delvis med folkdräktsklädda 
dockor i stuginteriörer, som efterhand kompletterades med möbler 
och husgeråd.60 Hazelius utvecklade sedan sin metod ytterligare ge
nom att från interiörer övergå till att visa hela stugor. Upprinnelsen 
till denna idé är omdiskuterad, men han kan ha tagit intryck av de 
gamla byggnader som med stöd av Oscar II samlats på Bygdoy 
utanför Kristiania. I de tidiga planerna kring år 1890 föreställde sig 
Hazelius en anläggning dominerad av en norsk stavkyrka och en 
kopia av Ornässtugan.61 I och med anläggandet av friluftsmuseet 
Skansen, öppnat 1891, skulle dock Hazelius alltmer komma att kon
centrera sin verksamhet till det svenska territoriet.62 Uppförandet av 
Skansen medförde dessutom att omvärldens blickar lyftes från kon
struktionen av norska nationella symboler till konstruktionen av 
svenska sådana. Skansen blev en förebild för anläggandet av frilufts
museer i andra länder och därigenom kom också en svensk national
känsla att betraktas som ett föredöme i de andra nordiska länderna.63 

59 Citat i Bringéus 1972, s. 10. 
60 Grandien 1991, s. 27. 
61 Om Bygdeiy och Hazelius intryck därifrån, se Hegard 1984, s. 200-212. 
62 Även på Nordiska museet avspeglades så småningom en ökad betoning av det 

svenska. I den stora utställningshallen placerades år 1925 en staty av Gustav Vasa med 
inskriptionen "Varer svenske". Den ersatte en något äldre Gustav Vasa-staty. 

63 Om utländska presskommentarer, se Hazelius (utg.) 1897, s- z^5- Skansen etable
rade rätt snart och särskilt inom museikretsar ett internationellt rykte som har stått sig 
till idag. Se också Uldall 1958; Föreningen for Norsk Folkemuseum. Beretning om Fore-
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Friluftsmuseet utformades genom att stugor från olika landsdelar 
placerades på Skansenområdet på Djurgården. En del byggnader 
uppfördes som kopior. Andra byggnader modifierades vad beträffar 
stilen. Till en början arbetade man nästan helt utan dokumentation 
av byggnaderna. Det vetenskapligt angelägna var nämligen samtidigt 
anpassat till det nationellt angelägna. Det nationellt angelägna på 
Skansen kan tolkas på så sätt att stugorna representerade idén om det 
svenska territoriet som en helhet bestående av lämpliga och urskilj
bara delar. Det handlade här om anläggandet av ett symbolverk, en 
modell av landet. 

Skansen har av flera kallats för ett "Sverige i smått" eller ett 
"Sverige i sammandrag".64 Även om Hazelius själv var sparsam med 
kommentarer till sitt verk, uppfattade receptiva och nationellt sinnade 
betraktare snabbt det symboliska värdet av Skansen och anläggning
ens potentiella möjligheter som förmedlare av ett nationalistiskt bud
skap.Skansen skulle fungera som "en bilderbok" såsom A. T. Geller-
stedt i diktens form uttryckte det i ett av Hazelius själv utgivet bok
verk, Bilder från Skansen.65 Hugo Samzelius skrev i samma bokverk 
om Håsjöstapeln och "att vandringen inom parkens råmärken väcker 
och stärker allas vår fosterlandskärlek". I enlighet med museets val
språk, "känn dig själv", skulle Skansen genom att framställa bilder 
föra svensken till medvetenhet om sin egen identitet.66 Att känna sig 
själv betydde, som STF påpekade, att känna sitt land och sitt folk. 

Redan 1892 hade Gustaf af Geijerstam i en artikel i Ord och Bild 

tolkat "intryck från Skansen". Genom att vandra från stuga till stuga 
byggdes en föreställning om svenska folkets skiftande sammansätt
ning och förnimmelser av det svenska landet. Trots att exempelvis 
Morastugan gav Geijerstam en förnimmelse av "främmande land" så 
framkallade stugorna "vårt eget land, som gömmer våra egna min-

ningens virksamhed iy.Decbr.—2i.Decbr. 1895; Friluftsmuseet på Fölisön, (Axel O. Hei-
kel), Helsingfors 1910. 

64 Se t.ex. Lundwall 1972, s. 81 om August Strindbergs åsikt. Se också Berg 1971, 
s.363. 

65 Se Gellerstedt 1898. 
66 Samzelius 1898, s. 13 f. "Känn dig själv" var ett av de tänkespråk som stod på det 

delfiska apollontemplets väggar. 
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nen".67 Under vandringen på Skansen adderades det svenska territo
riet och folket ihop på ett sätt som motsvarade Turistföreningens 
landskapsserier. I Skansens fall måste man se till att människor 
förflyttade sig till "bilderna", som i och för sig var mer levande och 
omedelbara än fotografier och arrangemang i museimontrar. 

Så passerade man på sin Skansenvandring det som skulle vara 
typiskt för olika delområden av Sverige: lapplägret från Lappland, 
Morastugan från Dalarna, fäbodvallen från Jämtland, Oktorpsgården 
från Halland, Finngården från Värmland, höladan från Tornedalens 
finnbygder, särskilda växter, stenar och djur och så vidare. Under år 
1897, samma år som Stockholmsutställningen, hade friluftsmuseet 
575 164 besökare.68 Om Industriutställningen och Skansen betraktas 
som ett tillfälligt symbolkomplex, kanske många såg de värden som 
friluftsmuseet företrädde som en räddning i industrins nya och 
skrämmande tillvaro. Andra såg måhända möjligheten att bygga det 
moderna samhället på den gamla grund som Skansen uppvisade. 

Metoden med stugor fungerade visserligen olika bra för olika 
landsdelar. Tillgången på pengar och mark påverkade också utform
ningen av Skansen. Sålunda kunde man inte genomföra en idé om ett 
bohuslänskt fiskeläge vid Djurgårdsbrunnsviken.69 En enda norsk 
byggnad, Vastveitloftet, införskaffades år 1901 och blev som en sorts 
påminnelse om unionen.70 Dessutom hade entréerna till anläggning
en utförts i fornnordisk stil. På 1890-talet försökte ett av Hazelius 
ombud i Estland vid upprepade tillfällen övertyga Hazelius om det 
lämpliga i att skaffa en stuga från den svenskspråkiga kulturen i Est
land.71 Någon stuga från svenskbygderna i Estland eller i Finland in
förskaffades dock inte till Skansen. 

Hazelius verksamhet kom också att verka som förebild för upp
förandet av liknande anläggningar inom Sverige. Skansen bidrog till 
utvecklingen av föreställningen både om den regionala identiteten 

67 Geijerstam 1892. 
68 Om statistiska uppgifter, se Upmark 1916. 
69 Om Skansens uppbyggnad, se Upmark 1916; Bringéus 1972; Arnö-Berg & 

Biörnstad (red.) 1980. 
70 Upmark 1916, s. 127 f. 
71 Appelgren 1994. 
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och om hembygden. Friluftsmuseer eller hembygdsmuseer (de blev 

även kända som "hembygdsgårdar" eller "gammelgårdar") kom att 
växa fram över hela landet. Hur territoriet täcktes in med den fram
växande idén om en hierarki av territoriellt definierade identiteter kan 
visas av ett tidigt exempel, som handlar om den originelle småbonden 
Jones Mats Persson i Leksand. Genom att bland annat försälja delar 
av sin egendom lyckades han frigöra medel och på egen hand uppföra 
ett av de första hembygdsmuseerna i Sverige utanför Stockholm. En
ligt en vedertagen uppfattning rönte Jones Mats företag till en början 
föga förståelse hos lokalbefolkningen utom inom en tjänstemanna-
kategori i regel bestående av inflyttade personer. Det ansågs förmod
ligen lite skamligt att en från de egna leden satsade slantarna på att 
samla och förevisa föremål, som man främst måste ha förknippat med 
en gammal, förlegad värld. Allteftersom ett hembygdsmedvetande 
bredde ut sig ändrades emellertid denna uppfattning. 

Under intryck av Hazelius gärning, bland annat genom ett besök 
på Skansen 1897, hade Jones Mats våren 1899 öppnat Leksands Etno
grafiska Samling. Den bestod till en början av en gammal stuga från 
trakten och - som han själv uttryckte det - en "fornsamling" (till 
övervägande del allmogeföremål inropade på auktioner). Men redan 
två år tidigare, våren 1897, hade han på Källberget, nära den blivande 
museiplatsen, tagit initiativ till uppförandet av ett utsiktstorn, 
"Belvederen" eller "Rundablick". Skansen kan också ha stått som 
förebild för denna idé. Där fanns nämligen redan utsiktstornet Bre
dablick, varifrån man inte bara kunde se Stockholm utan också hela 
Skansen, det vill säga modellen av landet.72 

Vid invigningen av tornet på Källberget den 16 maj 1897 läste Jones 
Mats upp en egenhändigt författad fri vers, "Dalarne", som senare 
trycktes. Med detta budskap ville han göra klart för besökaren vad 
idén om ett utsiktstorn betydde på den platsen. I texten underströks 
gång på gång att det som betraktaren såg från tornet var landskapet 

72 Besöksböcker 1897-1916, 1.1.5. Jones Mats Perssons samling, LLA; Artiklar ur ej 
identifierade tidningar, 4.3 "Jones Mats Persson", LLA. Belvedere, som är italienska 
för "vacker utsikt", var både på kontinenten och i Sverige en vanlig benämning på ut
siktstorn eller utsiktspaviljong. 
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Dalarna. Men det betonades dessutom att vissa för ögat mer avlägsna 
geografiska platser i olika väderstreck också hörde till Dalarna.73 

Under åren kring sekelskiftet uppfördes i det närmaste ett system 
av utsiktstorn på bergstopparna runt Siljan. De populära utsiktsplat
serna och utsiktstornen fungerade som ett sätt att förbinda betrakta
ren med Dalarnas natur och geografi. Historien om den märklige 
Jones Mats visar synnerligen väl hur stugan blev ytterligare ett sätt att 
till betraktaren förmedla en form av utsikt, eller bild, och därmed en 
kunskap om bygden och dess folk. I själva verket är det utsiktstornets 
perspektiv som också är Nils Holgerssons från gåsryggen. Selma 
Lagerlöf uppsökte gärna utsiktstorn under sina resor genom Sverige i 
arbetet på boken om Nils Holgersson.74 

Skansen fungerade också som en scen där folkliga fester hölls i 
syfte att påminna om gamla sedvänjor och bruk. I viss mån blev tra
ditionerna till på Skansen. I anslutning till en vårfest "uppfanns" den 
6 juni 1893 "traditionen" att fira, som man sade, "nationaldag".75 

Under Skansens tidiga period, samtidigt med unionskris och kamp 
för demokratins genombrott, var festtåg med "föreställningar" ur den 
svenska historien lika vanligt förekommande som uppvisningar av 
folkseder. Dessa festtåg gestaltades med monarker, fältherrar och 
trupper ur den svenska historien. Genom att "framkalla bilder ur 
svenska folkets liv" avsågs med den här verksamheten att "väcka och 
underhålla fosterlandskärleken".76 

Skildringen av historien på Skansen kunde bidra till danandet av 
svenskens nationalkaraktär. Men historiens exempel kunde också 
nyttjas för att propagera för en viss syn på statens funktion, stats
skickets utformning, vilken roll folket skulle spela eller en annorlunda 

73 Persson 1902. 
74 För uppgiften om Selma Lagerlöfs nyttjande av utsiktstorn, se Lagerroth 1958, 

s. 302 ff. 
75 Se t.ex. Hazelius (utg.) 1897, s- 156-161. Om nationaldagens tillkomst, se Rehn-

berg 1943. "Nationaldagsfirandet" från och med år 1893 verkar idag i det närmaste 
bortglömt. Vanligare är att man lyfter fram firandet av Svenska flaggans dag som bör
jade på Skansen år 1916. 

76 Se t.ex. Hazelius (utg.) 1895, Hazelius (utg.) 1902. De mest regelbundet åter
kommande av dessa "historiska tilldragelser" var Gustav II Adolfs och Karl XII:s 
dödsdagar. Vid 200-årsminnet av slaget vid Narva närvarade 2 000 skolbarn. 
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utformad nationell gemenskap än den som stugorna erbjöd. Upp

låtandet av Skansen från 1907 för firandet av en alternativ, medbor
gerlig första maj uttryckte också arbetarklassens begränsade infly
tande och medverkan i utformningen av nationen. 

På 1920-talet förändrades eller upphörde dock mycket av arrange
manget med uppvisningar på friluftsmuseet. Vad beträffar de fasta 
anläggningarna inleddes samtidigt ett nydaningsarbete efter en mer 
ambitiös planering än tidigare. Både herrgård och stadskvarter till
kom omkring 1930. Bilden av landskapen vidareutvecklades genom 
omflyttningar av befintliga stugor och anskaffning av fler byggnader i 
syfte att uppföra hela gårdsanläggningar.77 

Den första etappen i vad man betraktade som ett förnyelsearbete 
fullbordades med invigningen av Dalagården år 1930, vilket arrange
rades som firandet av den första "landskapsdagen" på Skansen. I 
samband med förändringen och kompletteringen av byggnadsbestån
det från Dalarna hade grästorv förts från Dalarna till Skansen för att 
där ytterligare befästa framställningen av själva landskapet.78 Utveck
lingen av gårdskomplexet möjliggjordes också genom de byunder-
sökningar som Nordiska museet påbörjat i Dalarna på 1920-talet.79 

Det större intresset för (hem)bygden, den lokala nivån, ett stycke in 
på 1900-talet fördjupade även utformningen av helheten som en rad 
av typiska delar. 

Parallellt med den här utvecklingen blev arbetarklassens historia 
representerad både på Nordiska museet och på Skansen - med en 
arbetarbostad i stadskvarteret.80 Samtidigt öppnades friluftsmuseet för 
underhållning av folkparkskaraktär och som festplats för ett brett 
spektrum av organiserade folkrörelser.81 

Förändringarna från 1930-talet innebar att arbetarrörelsen på allvar 
inlemmades som en synlig beståndsdel i utformningen av den svenska 

77 Lundberg 1939. 
78 Lundberg 1939. 
79 Erixon 1939. 
80 Från 1930-talet visades ett större intresse för arbetarnas och den obesuttna lands

bygdsbefolkningens villkor. I samarbete med LO gav Nordiska museet år 1936 ut bok
verket Arbetarklassens historia. 1945 försiggick insamlingen av "Arbetarminnen". Ström 
1948. 

81 Se Berg m.fl. 1939. 
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nationalstaten. På Skansen bröt från 1930-talet en ny historieupp
fattning igenom. Den kom i sin tur att ytterligare påverka museets 
utformning genom att nya sorts byggnader tillkom på 1960- och 
1970-talen. Missionshuset och Folkets Hus gjorde så entré på Skan
sen. Sekelskiftets förhärskande bild av historien avlöstes på Skansen 
av en historiesyn mer i samklang med folkhemmets ideal om det 
demokratiskt engagerade folket. Den föreställningen kunde sålunda 
genialt symboliseras av nya sorts byggnader som såg likadana ut över 
hela territoriet och som inte skulle ersätta det befintliga beståndet 
utan komplettera det. 

I en jubileumsartikel i Fataburen 1916, "Skansen 25 år", beskrev Gus
taf Upmark förvärven till friluftsmuseet och påpekade att vid inköpet 
av den första fullständiga gården, från Oktorp i Halland, hade det 
funnits en risk att den skulle komma i händerna på Dansk Folke
museum i Köpenhamn.82 Incidenten belyser en kollision mellan olika 
principer för utformningen av ett friluftsmuseum men kan också av
slöja väsentliga skillnader i de sätt på vilka den nationella föreställ
ningen byggdes och fungerade i Sverige respektive Danmark vid 
tiden för demokratins genombrott. 

Friluftsmuseet i Köpenhamn, "Bygningsmuseet i Kongens Have" 
eller "De gamle Huse", öppnades år 1897 som en del av Dansk 
Folkemuseum. Anläggningen bestod då enbart av två byggnader, 
båda från Sverige, en från Halland och en från Småland. Museet 
flyttades ganska snart till Lyngby83 norr om Köpenhamn och öppna
des åter 1901 med ytterligare några byggnader, en gård från Sydslesvig 
(vilket sedan 1864 var tyskt territorium) och anläggningens största 
gård, Näs, från norra Skåne. Ar 1906 byggdes en kopia av ett äldre 
hus från Färöarna och året därpå inköptes så en bastu från Småland. 
Åtminstone två av de sex följande byggnader eller gårdar som 
anskaffades fram till och med år 1922 kom från områden utanför 
Danmark.841 Arhus utvecklades dessutom ett särskilt friluftsmuseum 

82 Upmark 1916, s. 123 f. Se även Hazelius (utg.) 1897, s- :52 f-
83 Friluftsmuseet hamnade där i sällskap med de redan etablerade Dansk Land-

brugsmuseum, Landboskolen och Grundtvigs Hojskole. 
84 Om förvärven till museet, se Zangenberg 1933. 
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för den danska köpstaden, vilket måste ses som ett komplement till 

friluftsmuseet vid Lyngby. 
Uppenbarligen har man senare ansett att man måste förklara när

varon av de byggnader och gårdar som förvärvades utanför statsgrän
serna. Så har till exempel Kai Uldall menat att friluftsmuseets skapare 
Bernhard Oisen dels ville erinra om tidigare danska områden, dels 
uttryckte en form av konstnärlig frihet. Uldall, men också museets 
tjänsteman Halvor Zangenberg, har hävdat att man kring sekelskiftet 
hyste tvivel eller var ovetande om byggnaders ålder och värde i - för 
att tala med Zangenberg - "det egentlige Danmark". Zangenberg har 
dragit slutsatsen att det enbart skulle ha varit en vetenskaplig angelä
genhet som ledde till avsikten att framställa bostadshusets utveck
lingshistoria. Han menar att köpet av en fiskarbod från Esbjergstrak-
ten 1910 emellertid var en "vändning" i museets historia till en inrikt
ning på "vår hjemlige Almuekultur".85 

Det var emellertid just i bostadens utveckling som det nationella 
skulle symboliseras på "Frilandsmuseet", som det med tiden kom att 
kallas. Det vill säga i utformningen av museet var historien en ledande 
princip. Den nationella kopplingen till de gamla byggnader som man 
skaffade bestod i att dessa kunde ses som gammal dansk kultur.86 

Formandet av den danska nationella identiteten kan under perioden 
kring sekelskiftet till stor del ha kretsat kring föreställningen om ett 
historiskt Stor-Danmark. I och för sig innebar inte förekomsten av 
byggnader från Sverige att man med vapen i hand ville erövra södra 
Sverige. I byggandet av danskheten liksom i den danska ivern för det 
skandinaviska och det nordiska kan det också ha funnits en tanke om 
att mot det tyska söka försäkra sig i en större nordisk samhörighet. 
Utformningen av det danska nationalmedvetandet hade på det här 
sättet ett mer ansträngt förhållande till statens territorium än vad som 
var fallet i Sverige. Det danska territoriet genomgick också ett antal 
förändringar. Särskilt traumatiskt var avträdandet av Slesvig och 
Holstein till Tyskland 1864. 

85 Uldall 1958, s. 96 och Zangenberg 1933, s. 8-9. 
86 Se t.ex. föreståndaren B. Oisens uppfattning om den "danske Bondegaard som 

den bestaar endnu i Skaane". Citerat i Rasmussen 1979, s. 196. 
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Vid anläggandet av friluftsmuseet i Helsingfors omkring år 1910 
var en bärande tanke hos den främsta tillskyndaren, Axel O. Heikel, 
att museets utformning skulle spegla Finlands olika historiska land
skap. Men en nödvändig förutsättning, som avgjorde dess lokalise
ring till Fölisön (Seurasaari), var förekomsten av "finsk barrskog".87 

Till skillnad från vad som var fallet i Sverige fanns alltså i Finland en 
mycket viktig idé om en typnatur på nationell nivå. Den suveräna 
finska stat som etablerades 1917 hade också från början ett komplice
rat förhållande till sitt territorium. 

På det friluftsmuseum som byggdes vid Norsk Folkemuseum i 
Kristiania överlappade byggnadernas geografiska koppling varandra 
på olika nivåer. För att här nämna några huvuddrag så fanns det 
byggnader som representerade dalkulturer (Hallingdal, Numedal 
med flera). Telemark som en geografisk enhet skapades som en sär
skild gårdssamling, men också för att symbolisera eller utgöra en 
förebild för uppfattningen om "det gamla Norge". Trondelag fanns 
representerat som en sorts geografisk enhet. Dessutom symbolisera
des de mer övergripande enheterna 0stlandet, Vestlandet och Sor
landet av byggnader.88 

I Sverige gjorde Skansen succé och blev kanske en mer utpräglad 
nationell symbol än friluftsmuseerna i Kristiania, Köpenhamn och 
Helsingfors. För Norges del stärktes nationalkänslan kanske med 
större framgång genom föreställningar om naturen. I Danmark kan 
folkhögskoleväsendet med betoning på danska språket ha varit en 
stor framgång. I Finland åter var det barrskogen som var det centrala, 
och under en och annan väldig tall eller gran - en bastu. 

Försvenskning eller förtyskning? 

I Tyskland skapades ingen centralt belägen motsvarighet till Skansen 
som ramade in historien. I stället skulle i högre grad uppfattningen 
om historien dominera utformningen av territoriet. Det tyska 

87 Friluftsmuseet på Fölisön, (Axel O. Heikel), Helsingfors 1910; Friluftsmuseet på 
Fölisön. 1. Förberedande åtgärder, (Axel O. Heikel), Helsingfors 1912. 

88 Se Kjellberg 1945, om Norsk Folkemuseum. 
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nationsbygget tycks i stor utsträckning ha genomdrivits ovanifrån, där 
betydande vikt lades vid idén om den tyska statens historia. Tyngd
punkten växlade med övervikt för statsmakten under kejsarriket och 
under nazismen, men med större framhävande av delstaterna under 
Weimarrepubliken. De olika territoriella nivåerna tycks sällan ha 
fungerat riktigt kompletterande och med ömsesidigt erkännande, 
snarare ofta konkurrerande. Samtliga territoriella nivåer genomgick 
omfattande omstöpningar och territorier slogs helt eller delvis sönder. 

Det tyska förhållandet till jorden utvecklades med idealisering 
kring begreppet Heimat och särskilt under nazismen med mytiska 
föreställningar knutna till slagordet "Blut und Boden" ("blod och 
jord"). Ett väsentligt inslag i skapandet av det tyska bestod i att blo
det, rasen, historien om stammarna och släktskapet skulle ge jorden, 
territoriet. Särskilt under nazismen föreställdes detta som en kamp 
med vapen i hand. Bilden av den tyska historien intog en framträ
dande plats, bland annat genom mytbildning kring gestalter som 
Hermann (Arminius) vid Teutoburgerskogen, kung Henrik I eller 
kejsar Fredrik Barbarossa. Dessa föreställningar inspirerade ofta till 
uppförandet av monument, vilka inte bara placerades på städernas 
torg, enligt gammalt mönster, utan också började byggas i kolossal
format på dramatiskt belägna och väl synliga platser i naturen. På ett 
ostentativt sätt skulle dessa monument dominera omgivningen och 
förkunna utsikten över Tyskland. Den tyska "upptäcktsfärden" blev en 
vandring där man mötte olika idéer om det germanska språket eller 
historien om de germanska folkstammarna. Man arbetade med att 
forma en nationell samhörighet som man skulle skaffa ett territorium 
till. 

I jämförelse med den tyska nationalismen tycks den svenska ha 
varit mer territoriellt definierad. Det vill säga den anpassades i högre 
grad till givna territoriella beståndsdelar som statens område, land
skapets eller länets område, socknens, häradets och stadens områden. 
Relationerna mellan de territoriella nivåerna och mellan delarna inom 
respektive nivå präglades av stabilitet. Trots upprepade förslag och 
utredningar dröjde större förändringar av länsindelningen i 150 år, till 
1997. Den annonserade förändringen av kommunernas territorier 
under 1900-talet blev en mycket seg process där stor hänsyn togs till 
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sockentraditionen. Först under andra hälften av 1900-talet lyckades 
det att med stark statlig styrning förändra den lägsta politiska indel

ningen.89 

Det ideologiska skapandet av territoriet fungerade genom att sär
skilda delar (hembygd och region) formades tillsammans med hel
heten (landet). Den här modellen tog form i en process och vidare
utvecklades och fördjupades efter hand behovet av det nationella 
territoriet var särskilt påträngande under perioden efter 1870 och 
nådde kanske största utbredningen under 1940- och 1950-talen. Då 
hade de driftiga "ideologerna" börjat uppmärksamma nya områden. 
Från 1930-talet blev exempelvis idrottens roll för nationalmedvetan-
det ett mycket utvecklingsbart fält. Med bilden av den röda stugan 
sökte man utveckla närmast en stereotyp symbol för både nationen 
och hemmet samtidigt och därmed frigöra sig från det typiska för
ankrat till en regional nivå. 

Historia och språk var betydelsefulla element i formandet av en 
svensk nation, men natur och de "territoriella" landskapen kan ha 
fungerat som mer dominerande inslag. I den betydelsen blev Skansen 
en så utpräglad symbol. Folkskolans nya läseböcker, Selma Lagerlöfs 
Nils Hogerssons underbara resa genom Sverige (1906-1907) och Verner 
von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar (1908-1910), komp
letterade på motsvarande sätt varandra, men det Lagerlöfska projek
tet gick kanske bättre ihop med en förändrad syn på historien. Den 
svenska situationen kring sekelskiftet kan förenklat föreställas som att 
man hade ett territorium som man skulle skaffa en nation till. Svens
kar var alla som bebodde ett visst territorium - Sverige inom 1809 års 
gränser. Skapandet av helheten förutsatte ett samverkande skapande 
av delarna. Den svenska vandringen blev så en vandring där man i 
större utsträckning än den tyska mötte geografiska enheter. 

Dessa skillnader i integrationen av ett territorium måste man också 
beakta när man - som man gärna gör i våra dagar - jämför processen 
försvenskning med processen förtyskning och i Sverige också möter 
sådana företeelser som en tidig form av regionalpolitik för att bistå 

89 Widberg 1979, s. 42 ff och passim. 
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samerna90 och hembygdsrörelsens framväxt i Tornedalen. Invandring 

och flyktingströmmar blev en utmaning även för ett svenskt nationellt 

projekt, men omständigheterna under andra världskriget medförde 
efter en tid en mer flexibel syn på det svenska medborgarskapet.91 Vid 
sidan av det framträdande regionala draget, tycks dock trenden idag 
snarare peka på en tilltagande form av kulturell definition av svensk
heten. 

Var blev då Zygmunt Rogalla och hans museum av på vår upptäckts
färd? På Skansen hade man alltså på 1930- och 1940-talen tagit vikti
ga intryck av både hembygds- och arbetarrörelse och utifrån detta 
förändrat modellen av landet. Till Zygmunts hembygdsmuseum hade 
man istället kommit från staten med starka krav att anpassa det till en 
nationell typnivå. I slutet av kriget förde Zygmunt föremålen till den 
del av Tyskland som ockuperades av västmakterna. Där hamnade så 
småningom museet i blickpunkten för Lucknowbor i förskingringen 
vilka ville "ordna om allt efter måttet av sina nya krav". Ställd inför 
faran att samlingarna åter skulle exploateras och tjäna en stor idé, 
bestämde sig Zygmunt för att som en frihetshandling elda upp före
målen:92 

De vårdade fynden har förstörts, spåren utplånats. Det gångna har fått 
tillbaka det som tillhör det, och som det bara tillfälligt lånade oss. Men 
redan börjar minnesförmågan vakna, redan söker och samlar minnet i 
den osäkra tystnaden i ingenmansland. 

90 Från 1880-talet skapades skogsawerkningsfonder för att bistå samerna. 
91 Till detta hör det märkliga förfarandet med de särskilda svenska pass som 1944— 

45 delades ut till hotade judar i krigets Ungern , långt från det svenska territoriet. 
92 Blockcitatet och de andra citerade avsnitten återfinns på sidorna 470 och 477 i 

Lenz (1978) 1982. 
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