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Förord 
Om nationens samtidighet och samrumslighet 
samt om Berlin 1936 och Genua 1990 

Lars Petterson 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 



Snabbätning, siffror 
och samhällsförändring 

Något om statistikens roll i det svenska 
nationsbygget 

Henrik Höjer 

Ar 1832 publicerades en broschyr med titeln Berättelse om Snabb-
ätnings-Sällskapets första offentliga sammankomst. Broschyren var 
tryckt i Stockholm av Elmén 8c Granbergs tryckeri. Författaren var 
anonym och ingen har i efterhand kunnat fastslå vem som skrev bro
schyren. I denna trycksak på ett tiotal sidor berättades om ett möte 
som snabbätningssällskapet skulle ha haft. Texten består till större 
delen av ett referat av det tal som ordföranden påstås ha hållit inför 
en större publik, som sedan skulle ha inträtt i snabbätningssällskapet: 
"Efter talets slut anmälde 600 personer af alla åldrar sig till inträde, 
och erhöll hvar och en sin inträdes-smörgås, hvarefter Sällskapet satte 
sig till bords för att äta." Mötet skulle ha skett vid sällskapets lokal 
nära Danviken. I ordförandens tal berördes vissa samtida tendenser: 

Menniskovännen har med innerlig rörelse förnummit formerandet av 
åtskilliga sällskaper, som hafva till syfte, att liksom i drifbänk påskynda 
mognaden af menniskoslägtets lycka, och vi hafva ej utan tårar kunnat 
åse de lyckade försöken till bildandet af kappridnings- kapprodds- träd
gårds- jägare- måttlighets- sim- nykterhets- mat- och akademiska för
eningar och vidare de namnkunniga svältsällskaperne, som uppstått i de 
norra provinserne. Det är, lifvade af denna allmänna anda, som några 
aktningsvärde män först uppgjorde planen till en ny förening, som 
under namnet af Snabbätnings-Sällskapet skulle inom fäderneslandet 
söka tillvägabringa en viss hastighet i förtärandet af den nöda födan, 
och det är med en onämnbar glädje jag, som genom eder godhet idag 
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har äran att föra ordet, ser en talrik samling av deltagare tillhopa för att 
med kraft genomdriva det stora verket. 

Ordföranden fortsatte, enligt den anonyme författaren, med att be

klaga sig över den tid som förspillts vid bordets nöjen. Den ofantliga 
tidsförlust som allmogens måltider skapade åsamkade honom "djup 
smärta". Ordföranden konstaterade: "Tiden är det dyrbaraste men-
niskan eger - dess förlust är oersättlig, och likväl låta vi den flyga 
borrt öfver våra huvuden, utan att ha begagnat den till annat än ät-
ning." Därefter vidtogs en omständig sifferexercis: Om varje middag 
- lågt räknat, enligt texten - tog en timmes tid så var den dagliga 
tidsförlusten i Sverige 3 000 000 timmar, vilket motsvarar 342 år och 
170 dagar, vilket i sin tur motsvarar en årsvis förlust på 125 000 års 
arbetstid. Varje år förslösades på grund av de långa middagarna 125 
000 år som kunde ha använts för arbete. 

Detta ledde till förslaget att varje middag skulle ätas på en kvart, 

vilket skulle innebära en årlig besparing på 93 750 års arbetstid. Detta 
skulle ge staten en vinst på 17 109 375 riksdaler om man beräknar en 
dagslön på 24 riksdaler. Dessa pengar skulle kunna användas till 
"inköp af det portvin och champagne, som efter nykterhetsförening
arnes beslut är tillåtet torpare och backstugesittare att förtära istället 

för brännvin". 
Dessutom informerade broschyren om tillsättandet av en tugg-

ningskommitté, vilken ålades "att inkomma med på facta stödde 
betänkanden öfver den möjliga hastighet, med hvilken all slags mat 
låter sig förtäras". En "ätningschronometer" skulle dessutom inför
skaffas för att lättare fastställa tuggnings- och svälj ningshastighet. 
Två gånger om året skulle kappätning hållas, med första pris i form 
av en mathämtare och andra pris i form av en kniv och en gaffel. 
Dessutom meddelades att en medlem i sällskapet hade gjort en be
skrivning och modell av en "apparat, som genom ång- eller tramp
kraft förmår mata 100 personer". Förtjänsten med denna apparat var 
att de ätande hade händerna fria till arbete, medan matningen pågick. 
Den ansågs dock vara för dyr för att komma ifråga för allmänt bruk, 
men uppfinnaren tackades för sin goda idé. Till sist beslutades om att 
sällskapet skulle söka sätta sig i kontakt med det Kalmuckiska snabb-
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ätningssällskapets sekreterare Hr Svältopolk Mstislavovitch Msmpx-
krabatskoy. 

Den nordamerikanske historikern Robert Darnton menar att den 

bästa utgångspunkten för att studera kulturhistoria är att ta fasta på 
det man inte begriper i historiska dokument. En vits eller ett ord
språk man inte förstår kan ge uppslag till en undersökning av det 
förflutna såsom en annorlunda kultur. Darntons egen forskning har 
därför kommit att inrikta sig på udda företeelser - exempelvis katt
massakrer - som dock är själva ingången till gamla tankemönster som 
faktiskt är mer annorlunda än vad man kan tro. Enligt Darnton är 
utgångspunkten för en historisk förståelse paradoxalt nog ögonblicket 
när man inte förstår någonting av de historiska källorna. Då har man 
kommit den förlorade kulturen på spåren och då kan man börja för
söka bena ut tankemönstret eller världsbilden som ligger bakom. 
Genom att gå från den aktuella texten till dess kontext och tillbaks 
igen till texten kan forskaren förhoppningsvis nå till en större förstå
else av den förlorade kulturen.1 

Om man lyfter blicken något och sätter in broschyren om snabb-
ätningssällskapet i ett större sammanhang kan man försöka förstå 
även detta udda fragment från det förflutna. Broschyren kan relateras 
till andra texter som även bör sättas in i en samhällelig kontext. Om 
man utgår ifrån det vidlyftiga räknandet kan man försöka nå fram till 
denna större samhällskontext. (Man skulle även kunna börja nysta i 
andra trådar, exempelvis anspelningarna på nykterhetsföreningarna 
eller på Danviken, som var ett mentalsjukhus.) Jag skall därför i 
denna artikel göra ett par rätt godtyckliga, men talande, nedslag runt 
1830-talet för att ge en bild av vad siffrorna och statistiken hade för 
betydelse i den offentliga samhällsdebatten. Någon fullständighet 
kommer ej eftersträvas, men vissa tendenser blir ändå synliga. Syftet 
är att via debatten om siffror och statistik ge exempel på hur en 
nationell medvetenhet konstrueras. 

Men låt oss gå tillbaks till snabbätningssällskapet. Om man enbart 
tillämpar en strikt källkritisk metod leder det till gissningen att berät-

1 Darnton 1987, s. 7 ff. 298 ff. 
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telsen om snabbätningssällskapet var rent nonsens. Inget snabbät-
ningssällskap har, såvitt bekant, någonsin funnits i Sverige. Texten är 
inte en bra källa för vad som egentligen har hänt, eftersom mötet 
knappast har ägt rum. Det refererade talet är förmodligen ett påhitt 

från början till slut. Med hjälp av källkritik kommer man inte längre 
än så. Men texten i sig, med dess påhittade snabbätningssällskap, 
finns ju faktiskt kvar som en källa till ett samtida sätt att uttrycka sig 
och debattera. Vad är det egentligen som debatteras och vad är det 
den anonyme skribenten vill säga? Genom en tolkande metod kan 
man nå fram till en förståelse av texten och dess innehåll som opi
nionsyttring. Varför denna drift med sifferberusningen? 

Redan titeln på texten om snabbätningssällskapet berättar om en 
offentlig sammankomst, vilket kan sammankopplas med den borger
liga offentlighet som Jiirgen Habermas har beskrivit. Under 1700-
talet och framför allt 1800-talet uppkom en offentlig och kritisk de
batt, en frukt av det faktum att en allt mer självmedveten och djärv 

borgarklass ville skaffa sig en arena för samhällsdebatt och kritik. 
Denna typ av offentlighet, som var en samhällelig företeelse, skiljde 
sig från den tidigare representativa offentligheten som var en utlöpare 
av den feodala staten. Även utvecklingen av det privata, som en sfär 
avskild från det offentliga livet, skedde i och med kapitalismens och 
borgerlighetens framväxt.2 

I Sverige bestod denna borgerliga offentlighet till stor del av män 
från den nya medelklassen. Pamfletten trycktes 1832, i början av pe
rioden 1830—1850 som har betecknats som den svenska borgerliga 
offentlighetens etableringsperiod. Det var en tid som politiskt och 
ideologiskt utmärktes av den liberala oppositionens anlopp mot 
statsmakten.3 Med andra ord; en kamp mellan samhälle och stat, där 
det samhälleliga hade initiativet. 
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2 Habermas 1988, passim. 
3 Melberg 1978, s. 29. 



Bakgrund 
"Ord säger ofta mer än dokument." Det menar den engelske histori
kern Eric Hobsbawm som har påpekat att begrepp som "industri", 
"proletariat", "liberal", "kapitalism" och "nationalitet" uppkom eller 
omdefinierades efter franska revolutionen och under första hälften av 
1800-talet. De nya termerna och de omdefinierade begreppen visar 
hur de sociala, ekonomiska och politiska realiteterna även påverkade 
sättet att ge namn åt verkligheten. Denna tid har karaktäriserats som 
den största omvälvningsperioden i mänsklighetens historia sedan 
övergången till jordbrukssamhället. Den politiska franska revolutio
nen och den industriella engelska revolutionen kom att starta denna 
stora samhällsomvandling. Perioden 1789 till 1848 har därför kallats 
den dubbla revolutionens tidsålder.4 

Det långa 1800-talet - som började med franska revolutionen och 
slutade med första världskriget - förknippas ofta med nationalism 
och nationsbygge. Franska revolutionen och romantiken brukar 
nämnas som faktorer som påverkade nationalismens framväxt. 1800-
talets förändringar — politiska och ekonomiska - med enorma sociala 
konsekvenser, bör betraktas som bakgrunden till 1800-talets intresse 
för det nationella. Men det som man skulle kunna kalla nationsbygg-
nadsprocessen i Sverige under den första hälften av 1800-talet var inte 
riktigt någon nationalism så som den brukar definieras — strävan efter 
överensstämmelse mellan politiska och nationella enheter (som kan 
definieras efter kultur, språk, religion, historia eller liknande).3 Situa
tionen i Sverige efter 1809 skilde sig en hel del från andra delar av 
världen, där nationella rörelser ofta kom att omskapa den politiska 
kartan. I Sverige kom intresset för det nationella främst att innebära 
sammanslutning till något enhetligare än det gamla feodala riket. 
Lars Petterson har uttryckt det hela på följande sätt: "Efter det att 
tsar Alexanders trupper hade 'skapat Sverige' återstod det att 'skapa 
svenskar'."6 Detta anspelar på d'Azeglios välkända ord efter Italiens 

4 Hobsbawm 1994a, s. 13 f. 
5 Hobsbawm 1994b, s. 19 f. Denna definition kommer ursprungligen från Ernest 

Gellner. 
6 Petterson 1993, s. 31. 
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enande 1861. 
Nationalism enligt den snäva definitionen ovan, som en politisk 

doktrin, kan för analytiska ändamål skiljas ifrån det jag skulle vilja 
kalla för den nationsintegrerande samt identitets- och identifika-
tionsskapande verksamhet som det finns många exempel på under 
1800-talet (och till viss del också under andra sekel). Denna text 
kommer att gå in på en sådan verksamhet, som i och för sig inte alltid 
behöver vara en medveten nationell eller nationalistisk strategi hos 
aktörerna, även om det ofta var det. Den nationsintegrerande tenden
sen kan snarast betecknas som en objektiv process som började före 
1800-talet, men som accentuerades under detta sekel. Förbättrade 
kommunikationer och nya nationella kontaktytor kan räknas in i 
detta spektrum.7 Identitetsskapande verksamhet berör den subjektiva 
aspekten av ämnet; den nationella medvetenhetens skapande och 
upprätthållande. Till denna kategori hör uppfinnandet av traditioner 
och ideologisk propaganda för det nationella.8 Kanske kan man se en 
kronologi i dessa ting, som naturligtvis inte är skilda åt med några 
vattentäta skott. Integreringen - som tog fart före 1800-talet - före
gick delvis identitetsskapandet, som accelererade under 1800-talet. 
Den rena nationalismen enligt den snävare definitionen, som politisk 
doktrin, fick ett av sina genombrott i Norden i och med den skandi-
navistiska opinionen runt mitten av 1800-talet. 

Torkel Jansson menar att kapitalismen befrämjade "nationen" på 
de feodala korporationernas bekostnad.9 I och med att vi kommer in 
på detta - feodalism och kapitalism — måste vi stanna upp ett ögon
blick och försöka få en större överblick över samhällsomvandlingen i 
Sverige under 1800-talet. Någon heltäckande bakgrundsteckning 
finns det inte plats för här, men några huvudlinjer skall antydas. Den 
gamla feodala enhetsstaten eller centralstaten var på reträtt och den 
liberalkapitalistiska staten på frammarsch. I samband med detta blev 

7 Detta resonemang bygger delvis på Jansson 1994, som framhåller hur nationen i 
sig är förutsättningen för nationen for sig. 

8 Om traditionsuppfinnande, se Hobsbawm 1983a, där det betonas att många tra
ditioner konstruerades under 1800-talet för skapa enhet och gemenskapskänsla inom 
nationen. 

9 Det följande resonemangen bygger huvudsakligen på Jansson 1990 och 1985. 
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en mängd samhällsområden som tidigare hade skötts av staten läm
nade fria. På så vis bildades vad Jansson kallar ett "sprängfullt tom
rum". I detta tomrum uppkom så den borgerliga offentligheten. En
ligt Arne Melberg kan man genom att följa Geijers biografi se hur 
dessa offentlighetsformer får en konkretion. Geijer började sin karriär 
inom den "representativa offentligheten" med sin uppsats Äreminne 
öfuer riksföreståndaren Sten Sture den äldre och sin götiska diktning. 
Därefter var han en del av mellanfasen "salongsoffentlighet", där in
nerligheten och individualiteten upptäcktes. Efter avfallet 1838 
anammade Geijer slutligen den "borgerliga offentligheten" och bör
jade ge ut Litteraturbladet.10 

Upplösningen av den gamla staten och ståndssamhället ledde till 
att massorna "söndermaldes till atomer", som filosofiprofessorn Nils 
Fredrik Biberg uttryckte det år 1823. Han syftade uppenbarligen på en 
begynnande individualism.11 Men samtidigt som den feodala staten 
gick mot sin grav, pågick en motprocess. Samhälleliga associationer 
uppkom och fick rollen av nya föreningsformer, när de gamla feodala 
korporationerna och kollektiven inte längre var funktionsdugliga. 
Folkrörelsernas uppkomst kan betraktas som ett nytt kollektivt sys
tem som tog vid när de feodala samhällsformerna havererade under 
kapitalismens framväxt. Även intresset för nationen kan betraktas i 
detta sammanhang, som en av de nya samlande enheterna, i en tid av 
den feodala ordningens sönderfall. 

Orsakerna till allt detta var kapitalismens snabba utveckling, med 
nya sociala grupper som resultat. Skiftesreformerna som bröt upp de 
gamla bygemenskaperna, folkökningen, de nya snabbt växande sekto
rerna i näringslivet, och slutligen de nya politiska ideologierna sam
verkade i den snabba samhällsförändringen under 1800-talet. 

10 Melberg 1978, s. 59 f. Jfr även Lönnroth 1988. 
11 "Atom" och "individ" betyder som bekant samma sak på grekiska respektive 

latin, nämligen "odelbar". 
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Statistiken 
I snabbätningsbroschyren exerceras som sagt en hel del med siffror. 
För att förstå detta intresse för det kvantitativa krävs att vi går tillbaks 
till 1700-talets statistik för att få en bakgrund. Termen statistik var 

dock inte allmänt använd på 1700-talet. Det första svenska belägget 
för ordet är från 1790-talet. Den ursprungliga innebörden av begrep
pet statistik är uppgifter om statens tillstånd.12 Sifferintresset kan ses 
som ett uttryck för föreställningen om det mätbara samhället - för att 
låna titeln på Karin Johannissons bok om 1700-talets statistik. Upp
lysningsidéerna om en rationell samhällsplanering på statistisk grund 
blev dock utsatt för kritik av den romantiska rörelsen som hellre såg 
samhället som en organisk helhet än en kvantitativ massa. Johannis
son behandlar främst 1700-talets statistik och det merkantilistiska 
tänkandet. Den merkantilistiska människosynen var mekanistisk och 
människorna sågs främst som maktens redskap, inte som individer. 
Människorna var statens råmaterial, som statistiskt kunde brytas ned 

till olika kombinationer. För svenska förhållanden har Johannisson 
delat in statistikerna i tre idealtypiska grupper: visionärer, entreprenö
rer och kartläggare.13 

Visionärerna var utopister, och såg det potentiella i exempelvis an
delen obrukad jord i en enskild socken som hade mätts upp. Deras 
optimism ledde till mätningar av den välfärd som togs för given. 
Överallt kalkylerade de vad som skulle kunna rymmas eller produce
ras. De var besatta av vad Johannisson kallar "vildvuxen räkne-
glädje".14 Entreprenörerna var mer praktiskt inriktade och ville beskri
va samhället som det såg ut i nuet. De såg statistiken som ett effektivt 
instrument i händerna på staten. De var även intresserade av den 
verkliga förvandling statistiken skulle kunna åstadkomma. Kartläg-
garna var helt deskriptivt inriktade och saknade större program 
bakom sin statistik. Tabellverket var en del av denna inriktning. 

12 Odén 1970, s. 191. I denna text har jag för enkelhetens skull använt det något 
anakronistiska begreppet statistik även för 1700-talets kvantitativa demografiska veten
skap, som i samtiden benämndes "politisk aritmetik". 

13 Johannisson 1988, s. 108. 
14 Johannisson 1988, s. 157. 
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Johannissons bok slutar med konstaterandet att statsmakten 
släppte ifrån sig statistiken på 1760- och 1770-talen: "Självklart miste 
statistiken mycket av sitt löftesrika skimmer då den övergavs av 
makthavarna. Från och med 1770-talet försvinner den mer och mer ur 
samhällsdebatten. [ ] Det var som om siffror plötsligt bara väckte 
leda." Dessutom påpekar hon att det var när statistiken blev veten
skaplig som staten övergav den. Tabellverket försvann helt från 
offentligheten, på 1780-talet stagnerade det och försvann in i obe-
märkthet. När Tabellkommissionens medlemmar avled, ersattes de 
inte.15 

Det måste även påpekas att offentliggörandet av statistik på 1700-
talet inte var en statlig angelägenhet. Den allmänna uppfattningen 
var att uppgifter om befolkning och ekonomi var saker som borde 
vara hemligstämplade. Sekretessen bröts i Sverige 1764 i och med 
Kungliga Vetenskapsakademiens publiceringar.16 En hel del av det 
statistiska arbetet gick ut på att mäta enskilda socknar: hur mycket 
som skördades, hur mycket skog som fanns, hur många som bodde 
där, och liknande. En annan aspekt var attityden till det man mätte. 
Exempelvis Edvard Runeberg, en av statistikerna som publicerade 
sina resultat i Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar, skrev ex
empelvis om "folkhopen" som fanns i riket.17 Detta kan jämföras med 
den inställning till befolkningen som uppkom på 1800-talet, då man 
även i statistiken börjar tala om "nationen" och använda första person 
plural för alla svenskarna. 1700-talsstatistiken kan främst betraktas 
som den feodala statens redskap för att kontrollera undersåtarna; 
»1  yy  
hopen . 

Publiceringen av uppgifterna i Kungliga Vetenskapsakademiens 

Handlingar var ett steg på vägen mot en större läsekrets och 
offentlighet. Bara det faktum att vetenskapsmännen skrev på svenska 
istället för latin var ett tidens tecken. Tabellkommissionens medlem
mar var dessutom medlemmar i Vetenskapsakademien.18 Handling-

15 Johannisson 1988, s. 178 f. Dock fick tabellverket ett uppsving under Henric 
Nicanders ledning åren 1790-1815. 

16 Odén 1970, s. 200 f. 
17 Runeberg 1765. 
18 Hennel 1996, s. 131. 
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arna trycktes i 500 exemplar och denna upplaga tycks ha varit kon
stant genom åren.19 Ar 1749 inrättades Tabellverket, som efterträddes 
av Statistiska Centralbyrån 1858. Men i ett europeiskt perspektiv var 
den stora organiseringsperioden för den officiella statistiken perioden 
1830-1850. En jämförelse med Sveriges grannländer ger följande vid 
handen: Norge inrättade 1846 ett kontor för statistik, men den bety
dande förändringen skedde 1861. I Danmark omorganiserades 
Tabellkommissionen 1849 ^ en statistisk byrå. I Finland inrättades 
en provisorisk statistisk byrå 1865.20 Den första svenska professuren i 
statistik inrättades i Uppsala 1910, och den förste innehavaren var 
demografen Gustav Sundbärg, en man som för övrigt är känd för sitt 
nationella patos. 

Hansjärtas Odalmannen 
Hans Järta, en av 1809 års män, var en av dem som under det tidiga 
1800-talet intresserade sig för statistiken, men inte i den meningen att 
han var positiv till den. Järta hade en ställning i det offentliga livet 
som grundades på hans prestige som äldre statsman och som en av de 
mest namnkunniga bland 1809 års män. Efter 1810 beskrivs han som 
tydligt konservativ, och han var vid sidan om Geijer den ledande 
inom den historiska skolan.21 

Det första numret av Järtas tidskrift Odalmannen, som utkom 1823, 
innehöll uppsatsen "Om statistik". Enligt Hans Forssell väckte publi
ceringen av Odalmannen stor uppmärksamhet i samtiden.22 Järta in
ledde sin uppsats om statistiken på följande sätt: "Forntiden ägde ej 
den i våra dagar beprisade Vetenskap, som kallas Statistik. Den är et 
foster af nyare begrepp om Stat och om Statens ändamål."23 Han 
fortsatte med att diskutera vad statistiken kunde ha för nytta: "Men 

19 Lindroth 1967, s. 127 ff. Försäljningen sjönk dock på 1760-talet. 
20 Odén 1970, s. 201. 
21 Nordin 1987, s. 207. 
22 Forssell 1882, s. CXLVI. Se även Dixelius 1973, kap III, där Odalmannens till

komst och debatten kring den behandlas. 
23 Järta 1823, s. 35. Om spridning av Odalmannen, se Qvarsell 1988, s. 104 f. 
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för de statistiska räkningarna finns ingen enda enhet gifven. Den 
politiske räknemästaren adderar, subtraherar, multiplicerar och divi
derar således ouphörligen enkelheter och skiljaktiga qvantiteter, och 
talen, som derigenom uppkomma på papperet, hafva ingen motsva
righet i det verkliga samfundslifvet. [ ] Statistiken förutsätter 
mekaniserade Stater." Järta var medveten om att statistikens huvud
uppgift var att sammanräkna folkmängden i ett land, men han mena
de att individen inte kunde vara den grundläggande enheten, efter
som "samma etta [i tabellen] betecknar Grefve von Plåten och den 
trögaste jordgräfvaren vid Götha Canal". Järta menade dessutom att 
det var det "söndrande tidslynnet" som var orsaken till att statistiken 
hade uppkommit som vetenskap.24 Med detta menade han samma 
sak som Biberg menade med den "atomisering" som han beskrev vid 
denna tid, nämligen den begynnande upplösningen av ståndssamhäl
let. Det är viktigt att notera att Järta bekymrade sig för att det inte 
fanns någon "enhet" längre. De feodala enheterna eller kategorierna 
var inte längre användbara i den statistik som var en del det moderna, 
kapitalistiska samhälle som höll på att växa fram. 

Konservativa och romantiska kretsar var ofta kritiska till statistiken 
och kvantifieringen under denna tid. Exempelvis Charles Dickens 
och Samuel Coleridge förlöjligade ofta statistiken i bittra utfall. 
Kvantifieringen av mänsklig mångfald, moral och profit sågs av dem 
som förkastligt.25 Järta var kritisk till den liberala nationalekonomin 
och han såg statistiken som ett barn av upplysningstidens materia
lism. Han ansåg att den andliga faktorn var viktigare. Järta var rädd 
för den ohejdade kapitalistiska utvecklingen. Staten, ämbetsmännen 
och kungen var grundpelare i hans samhällssyn.26 Järta såg uppenbar
ligen statistiken som en symbol för det nya samhälle som höll på att 
ta form vid denna tid. Och både som symbol och realitet var statisti
ken på framväxt vid denna tid. 

24 Järta 1823, s. 47 ff. 
25 Petterson 1992, s. 142. Där konstateras för övrigt också att intresse för statistik 

oftast kombinerades med ett intresse för folkskolor. 
26 Nordin 1987, s. 208 f. 
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Carl af Forsell 
En annan av de samtida statistikintresserade samhällsdebattörerna 
var Carl af Forsell.27 Det har påpekats att om man griper sig an 
honom fångar man in åtskilliga av de tendenser som fanns i samhället 
fram till revolutionsåret 1848, då han dog. Forsell var årsbarn med 
Geijer och Grundtvig (som var födda 1783), och av gammal präst- och 
bondesläkt. Han blev efter en militär karriär överdirektör i lantmäte
riverket och var dessutom kronprins Oscars lärare. Han tjänstgjorde i 
sjökartsverket och mätte bland annat den bohusländska skärgården. 
Senare var han med om att utföra mätningar och undersökningar in
för byggandet av Göta Kanal. Vid 1809 års händelser höll Forsells 
ställningstagande för Georg Adlersparre på att leda till hans arkebu-
sering. Forsell var adjutant till kronprinsen och sålunda med på 
Kvidingehed i Skåne när Karl August avled. Forsell skickades som 
kurir till Stockholm med dödsbudet och var med i processionen då 
kronprinsens lik fördes in i huvudstaden samtidigt som Axel von Fer-
sen blev lynchad. Ar 1817 blev han adlad af Forsell och några år senare 
tog han initiativ till att stifta Stockholms stads sparbank. Via hans 
person kan man således följa viktiga tendenser och händelser i Sverige 
under första hälften av 1800-talet. Någon definitiv politisk placering 
av Forsell tycks vara svår att göra. Han har beskrivits som i grund och 
botten konservativ, men med stort intresse för reformer av olika slag. 

På 1820-talet började Forsell samla in uppgifter för sin Statistik 
öfuer Sverige. Han reste mycket inom landet för att skaffa sig kunska
per om förhållanden av andlig och materiell art. Hans statistiska verk 
utkom första gången 1831; den upplagan sålde snabbt slut och följdes 
därför av reviderade och utvidgade upplagor 1833, 1836 och slutligen 

1844. 
Beträffande Forsells statistiska verk har det inte skrivits speciellt 

mycket, varför en närmare studie känns angelägen. Hans Statistik 
öfuer Sverige har beskrivits som självständig och frisinnad samt 
mycket populär och vida spridd. Forsells efterträdare på lantmäteri-

27 De biografiska uppgifterna bygger på Jansson 1985, s. 112 ff och Sörbom 1972, 
s. 57 ff 
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kontoret lär ha berättat att boken "lästes af den stora allmänheten 
med, snart sagt, hänförelse".28 Hans statistik var kort sagt mycket 
inflytelserik. Några aspekter av Forsells gärning skall behandlas i den 
följande texten. 

Forsell och nationsbygget 
Det fanns knappt någonting i samtiden som Forsell inte gav sig på 
och kvantifierade. Hans statistik innehöll även kommentarer till his
toria, litteratur, dagspolitik, geografi eller annat som debatterades i 
offentligheten. På så vis är hans skrifter utmärkta källor till hans 
uppfattningar och tolkningar av vad som hände i Sverige under stora 
delar av Karl-Johanstiden. Inför kungen beskylldes han för övrigt av 
sina fiender för att vara mycket liberal efter att den första upplagan av 
Statistik öfuer Sverige kommit ut 1831. 

Forsells åsikt om statistiken är närapå rakt motsatt Järtas. I kapitlet 
"Om nyttan af Statistiken" skriver Forsell: "I Tyskland utgifvas näs
tan årligen Läroböcker i Statistiken, och det är denna nations grund
lighet, outtröttliga arbetssamhet samt håg att systematisera, som man 
får tillskrifva den utsträckta användbarhet som Statistiken vunnit. 
Det är den nyare tidens bildning och behof som gifvit denna veten
skap sin riktning och omfattning."29 Det skall påpekas att själva sta
tistikbegreppet inte var helt fixerat vid denna tid. Om statistiken skri
ver Forsell att man skall komma ihåg "att begreppet om hvad som 
egentligen förstås med ordet Statistik ännu icke är väl stadgat. Statis
tikens föremål synes vara, att beskrifva ett lands styrka och ställning 
vid någon viss tidpunkt".30 

Carl af Forsell var påverkad av Montesquieus klimatlära och 

28 Citatet från Sörbom 1972, s. 63. 
29 af Forsell 1839, s. 43. 
30 af Forsell 1833, s. If. Se Petterson 1993, s. 12 f. där det påpekas att övergångs

epoken 1809-1865 var en tid av stora ideologiska förändringar, och de nya idéerna för
medlades oftast på ett nytt språk. En idéhistoriska analys av perioden måste därför 
kompletteras med en semantisk och begreppshistorisk analys. Risken för anakronis-
tiska feltolkningar av källorna under denna epok är mer överhängande än för andra 
historiska perioder. 
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menade att Sveriges karghet beträffande jordmån och växtlighet bi
drog till "den sunda och lugna reflexions-förmågan samt tillit[en] till 
egna krafter, som utmärker Svenskarne".31 En bifogad tabell i Statis
tik öfver Sverige, som angav medeltemperaturen för "åtskilliga från 
hvarandra vidt aflägsne punkter i Riket", kan betraktas som ett sätt 
att kunskapsmässigt föra landsändarna närmare varandra i det pågå
ende nationsbygget. Genom ökad information om de andra delarna 
av landet kunde man få en bättre uppfattning om hur de övriga i 
nationen hade det. Man kan förmoda att ett slags gemensamhets-
känsla skapas av denna typ av nationsintegrerande information. 
Tabellen tillkom genom att Forsell brewäxlade med en mängd per
soner runt om i landet som gjorde temperaturobservationer åt 
honom. Lektorer, bergmästare, komministrar och andra - som verkar 
vara en del av hans kontaktnät — var hans observatörer, och de mätte 
temperaturen tre gånger om dagen. Forsell rekommenderade dess
utom fortsatta mätningar i ytterligare 20 eller 30 år för att få trovär
diga medeltemperaturer. Beträffande klimatet ansåg han att "för öfv-
rigt är icke vintern den årstid, som för Svenskarne faller sig besvärlig" 
utan det var den mörka, regniga och djupa hösten, som var den 
sämsta årstiden. Vintern hade fördelen att de "bryggor, naturen då 
lägger öfver sjöar och strömmar, öppna kommunikationerna emellan 
äfven aflägsna landsändar".32 Ett exempel på hans intresse för natio
nell integration. 

Denna typ av noggranna mätningar av temperaturen, som bara är 
ett av en stor mängd tänkbara exempel, var troligen helt ny. I ett tidi
gare statistiskt verk från 1816, utgivet av Johan Gustaf Schultz, kom
menteras klimatet på följande sätt: "Sverige har ett i allmänhet kallt, 
men hälsosamt climat. I de nordligaste delarne af Riket är sommar
värmen och vinterkölden nästan odräglig; men i de sydligaste trak
terna åter är luften mycket mild."33 I Per Adolf Granbergs statistik 

31 af Forsell 1839, s. 17 f. Forsell var även intresserad av utveckling av jordbruket i 
Sverige. I hans dotters dagbok från en resa år 1842 kan man läsa: "Vi ha idag farit ge
nom flera ofruktbara trakter och det gör Pappa ej ringa bekymmer att Sverige innehål
ler så många ouppodlade landssträckor." Se af Forsell 1914, s. 112. 

32 af Forsell 1844, s. 19 ff. 
33 Schultz 1816, s. 61. 

26 



från 1810-talet, som är något utförligare än Schultz statistik, finns inte 
ett uns av den siffermässiga exakthet som Forsells statistik utstrålar. 
Det skall även påpekas att det dröjde till 1869 innan Sveriges meteo
rologiska anstalt bildades, en statlig instans som hade till syfte att alla 
svenskar skulle få veta vilket väder det var i alla delar av landet.34 

Denna statliga integrationsverksamhet hade alltså en föregångare på 
den samhälleliga och offentliga arenan i och med Forsells statistik 
över klimatet runt om i landet. 

Man kan betrakta Forsells statistik över Sverige som ett slags för
eningsmedel, i en tid då den feodala samhällsordningen höll på att 
vittra bort. Han menade själv att offentligheten kring statistiken var 
lovvärd "och afsigten dermed kan omöjligt vara någon annan, än att 
nationen [...] derigenom komma i tillfälle att inhemta en rigtig kän
nedom om sin egen ställning".35 Dag Nordmark har i sin bok Det 
förenande samtalet menat att den borgerliga offentlighet som etablera
des runt mitten på 1800-talet skapade ett nationellt samtal som för
enade landsändarna och knöt ihop Sverige till just en nation. 
Offentligheten var en nationell kontaktyta som hade en integrerande 
verkan i en tid av splittring och omvandling. Lokalpressen var ett sätt 
att förena landsändarna med varandra genom att den saxade ihop 
nyheter från olika delar av landet.36 Vad som var nyheter i det tidigare 
danska Ystad blev även intressant i det en gång finsktalande Hapa
randa, och vice versa. På samma sätt var Forsells statistik ett sätt att 
skapa medvetenhet om de olika delarna av landet, ett sätt att fören
hetliga landet. Just genom att skapa ett kollektivt medvetande och en 
gemensam ram av fakta, händelser och i detta fall siffror kon
struerades nationen. Den centrala enheten eller kategorin i Forsells 
beskrivningar och analyser var nationens territorium och dess in
divider. 

Ovan förda resonemang kan kopplas till Benedict Andersons 
uppfattning om nationen som en föreställd gemenskap, eller imagined 
community. Andersons grundläggande fråga är hur och varför männi-

34 Broberg 1993, s. 186. 
35 af Forsell 1833, s. IV. 
36 Nordmark 1989, s. 86 ff. 
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skor som inte känner varandra kan känna en nationell gemenskap, 
och varför just denna nationella gemenskap blir den dominerande 
kategorin någon gång under 1800-talet. Medlemmarna av vad som 
definieras som en nation kommer aldrig att träffas, lära känna var
andra eller ens höra talas om varandra. Andå hävdas en gemenskap 
dem emellan, som därför måste vara skapad och föreställd. Orsakerna 
till att den nationella gemenskapen har blivit historiskt möjlig är 
flera. Uppluckringen av den religiösa gemenskapen kring en helig text 
är en. Det dynastiska kungarikets legitimitet började ifrågasättas i 
samband med detta, och en ny tidsuppfattning, där kosmologi och 
historia skildes från varandra, fick fotfäste. Dessa med varandra för
bundna processer skedde i Västeuropa under påverkan av ekonomiska 
och sociala förändringar, vetenskapliga upptäckter samt allt snabbare 
kommunikationer. Även kapitalismens uppkomst och tryckteknolo
gins utveckling var viktiga komponenter i den process som resulte
rade i den föreställda nationella gemenskapen. 

Anderson betonar nationalismens släktskap med religiösa före
ställningar. Politiska ideologier som marxism eller liberalism sysslar 
inte med döden och det hinsides på samma sätt som nationalismen, 
som betonar nationens evighet. Nationalism och sekularisering är två 
med varandra relaterade processer; Anderson betonar "att 1700-talet i 
Västeuropa markerar inte bara gryningen av nationalismens tidsålder 
utan också skymningen för religiösa tankeformer. Upplysningens, 
den rationalistiska sekularismens århundrade förde med sig sitt eget 
moderna mörker."37 Anderson menar även att romanen och tid
ningen, två barn av Europas 1700-tal, var viktiga element för upp
komsten av en föreställd nationell gemenskap. Han påpekar att 
Hegel uppmärksammade tidningsläsandet som en ersättning för 
morgonbönen för den moderna människan; även denna aspekt 
understryker nationens övertagande av religionens roll. I och med 
tidningsläsande tillägnades man en gemensam ram av händelser och 
nyheter som delades av den nya nationella gemenskapen.38 Nationens 

37 Anderson 1992, s. 24. 
38 Anderson 1992, kap 1-3. 
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och den borgerliga offentlighetens uppkomst är därför två med var
andra tydligt relaterade fenomen. 

Detta resonemang kan därför knytas till tidningarnas nations-
integrerande funktion, men även till Forsells statistik. Genom hans 
statistiska undersökningar gjordes läsarna medvetna om varandra, 
man lärde så att säga känna varandra inom just nationen. Inom be
folkningsstatistiken tydliggjorde Forsell exempelvis den förväntade 
livslängden. I tabellen "Beräkning öfver den sannolika återstående lif-
stiden" fick läsaren se hur långt liv han eller hon kunde förvänta sig. 
Om man var trettio år kunde läsaren se att som man var den för
väntade livstiden ytterligare 31,39 år, och som kvinna ytterligare 35,57 
år. Detta om man utgick från genomsnittliga värden i nationen. For
sell kommenterade: "I Sverige dö årligen 69,445 personer; om man 
dividerar detta antal med 365, varseblir man att döden, öfver hela 
Riket räknat, hvarenda dag skördar 190 offer, d.v.s. sprider saknad 
och sorg i ett hundra nittio boningar; att hvar tredje af våra upp
växande qvinnor måste gå ogifta genom lifvet."39 I och med denna 
och liknande statistik på nationell nivå kartlades svenskarna och Sve
rige. Detaljrikedomen är slående i Forsells beräkningar: "Dödligheten 
är uti Sverige störst i Mars och minst i Sept. De flesta conceptionerna 
ske i Jul-månaden, de minsta i Oktober." Dessutom beräknar Forsell 
att endast två procent av barnaföderskorna fick barn innan de fyllt 
tjugo år och att endast en kvinna av 2 930 föder barn efter att hon 
fyllt femtio år. Var "5333:dje" barnaföderska nedkom med trillingar, 
medan var 6y.de fick tvillingar.40 

Beträffande hälsotillståndet i Sverige menade Forsell att "vi [ ] 
enligt anställda observationer nödgas intaga sjuksängen en vecka årli
gen" (min kursivering).41 Här används första person plural för alla 
svenskar på individnivå, oavsett ståndstillhörighet eller andra kollek
tiva enheter, förutom nationen som är huvudkategorin. 

Om man återigen skall knyta an till Andersons resonemang är det 
talande att ett av kapitlen i hans bok har rubriken "Folkräkning, 

39 af Forsell 1844, s. 118 £ 
40 af Forsell 1844, s. 120. 
41 af Forsell 1844, s. 119. 
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karta, museum". Av dessa tre nationsintegrerande och identitetsska-
pande redskap var Forsell inblandad i två: folkräkning och kartrit
ning. Hans bakgrund i flottan hade medfört att han hade tjänstgjort i 
sjökarteverket 1804-1805. Då hade han deltagit i att upprätta många 
av de kartor som kom att utgöra Sveriges sjöatias. På 1810-talet arbe

tade Forsell, som var en framstående kartograf, med en ny Sverige
karta.42 Han gav även ut en populär Skandinavienkarta 1815-1826 och 
fick andra kartografiska uppdrag av Baltzar von Plåten. Han var 
mycket framgångsrik som privat kartutgivare, utöver sin verksamhet i 
Lantmäteriverket.43 Angående kartverksamheten är det på sin plats 
att påpeka att det var just under första hälften av 1800-talet som en 
hanterbar Sverigebild växte fram. Sverige blev via kartorna en över-
blickbar enhet. Det var under denna tid som de flesta stora kartlägg
ningsprojekten genomfördes.44 Gunnar Eriksson har kallat just kart
läggningen för en identifikationsprocess: den definierar vad Sverige 
är.45 Folkräkning (eller befolkningsstatistik), kartor och museer är 
alltså viktiga faktorer i skapandet av den föreställda gemenskapen. 

Det är därför inte förvånande att Forsell var intresserad av natio
nen, som var ett omstritt och ständigt diskuterat begrepp i hans sam
tid: "Regeringen eller Nationen - hvilka begge begrepp jag så innerli-
gen önskar skulle betyda ett och detsamma - äger en ofantlig verksam 
häfstång till landets förkovran, uti en förbättrad reglering af Rikets 
administrativa, juridiska och framförallt ecclesiastika indelning. 
Många nu slumrande och knappt anade krafter skulle härigenom 
lifvas och utvecklas."46 Forsells sätt att skilja på regering och nation 

betydde att han menade att den dåvarande styrelseformen med 
ståndsval naturligtvis inte representerade nationen. 

Om man skall göra en kort jämförelse bakåt i tiden, är det på sin 
plats att påpeka att Forsells statistik var "mycket läst och inflytelse-

42 För övrigt var Forsell adjutant åt Karl Johan vid fälttåget i Tyskland 1813-1814. 
Forsell hade då hand om kronprinsens kartsamling. 

43 Widmalm 1990, s. 324. 
44 Widmalm 1990, s. 384. 
45 Eriksson 1978, s. 202. 
46 af Forsell 1844, s. 108. 
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rik".47 Statistiken kom kort sagt att bli en del i den borgerliga offent
ligheten. Jämfört med 1700-talets statistiker framstår Forsell som 
kvalitativt - och i just detta sammanhang även kvantitativt -
annorlunda. Forsells statistik var huvudsakligen framställd i tabell -
och sifferform, vilket var tämligen nytt. Äldre tiders statistik bestod 
oftast av löpande text, men för Forsell är siffran det viktigaste: 
"Ziffran talar: säga de franske och engelske statsmännen, och så är 
det också, blott hon vore säker."48 Citatet visar även varifrån de sta
tistiska influenserna kommer. Enheten i den nyare statistiken var i 
många fall individen i nationen. Men Forsell kategoriserade även 
efter ägande eller inkomster, vilket är ett exempel på ett slags klass-
tänkande. Dock finns det i Forsells statistik exempel på äldre typer av 
kategorier, vilket tydligt visar hur gammalt och nytt blandades i 
denna övergångsepok.49 Även exempelvis klimat och näringsliv ägna
des ett större intresse under 1800-talet. Dessutom kom de statistiska 
metoderna att utvecklas. 

Forsell och representationsfrågan 
Representationsfrågan, denna långa inrikespolitiska dragkamp som 
fortgick ända till den nya representationsreformen på 1860-talet, in
tresserade också Forsell: "I en tidpunkt då hela Svenska folket har sin 
uppmärksamhet fästad på en förändring af sin föråldrade Represen
tation, till mera öfverensstämmelse med tidsandans förändring, måste 
några data om huru förmögenheten är fördelad mellan olika sam
hällsklasserna [ ] vara på sitt ställe."50 Detta följdes upp med om
fattande statistik om hur tillgångarna var fördelade mellan medlem
marna i de olika stånden. Detta ledde till Forsells slutsats att man 
borde frångå ståndsvalen och övergå till allmänna val. Samtidens far
hågor om att bondeståndet genom sin storlek och sitt jordägande 

47 Petterson 1992, s. 142. 
48 af Forsell 1833, s. I. 
49 Se exempelvis af Forsell 1833, s. 274. Där kvantifieras "hushållen" efter grad av 

"armod". 
50 af Forsell 1844, s. 365. 
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skulle få ett för stort inflytande, höll han för överdrivna; bildning, 
kunskaper och "fosterlandskänsla" skulle vinna över split och sönd
ring inom ständerna.51 Som den skarpsynte iakttagare av sin samtid 
han var, insåg han att stora förändringar inom vad som idag kallas 
samhällsstrukturen höll på att ske. Forsell påpekade att "den så kalla
de medelklassen nu mera synes vara den som leder folkens öden" och 

menade att den därför förtjänade att uppmärksammas.52 

Debatten om representationsfrågan kan ses som en av de största 
angreppen mot den gamla feodala staten. Det nationalliberala lägret 
vände sig mot feodala kvarlevor, det vill säga korporativa element 
inom stats- eller samhällslivets områden, vilka förkvävde vad man 
brukade kalla "nationalandan". Man började, med Torkel Janssons 
ord "smida samman en nation på den gamla statens bekostnad".53 I 
representationsdebatten, som tog ordentlig fart år 1830, var 
"nationen" ett viktigt begrepp. I Anckarsvärds och Richerts Förslag 
till Nationalrepresentation från detta år stod bland annat begreppet 
"nation" i fokus och dess innebörd diskuterades sedan i decennier 

framåt. 
En opinionsyttring som var starkt kritisk till den dåvarande 

ståndsriksdagen var tidningen Nationalföreningen, som utkom i sju 
nummer under sommaren 1834. Tidningens utgivare Carl Petter 
Agrelius kallade ståndsordningen för "de splittrade nationalkraf-
terna", vilka enligt honom borde förenas till något mer harmoniskt.54 

Intressant i sammanhanget är att Agrelius i det femte numret av tid
ningen utförde en noggrann beräkning av "nationalkrafternas" för
delning i de olika ständerna. De statistiska data han presenterade 
överensstämde med Forsells statistik från den första upplagan 1833, 
vilken Agrelius med stor sannolikhet hade läst. "Af Swenska stats
kunskapen känne wi, att adelns hela personal utgör något öfwer tio 
tusen", skriver Agrelius. Han använder här begreppet statskunskap 
istället för statistik, vilket illustrerar att betydelsen av begreppet sta
tistik inte var fixerat under denna tid, men att den tog fasta på ny 

51 af Forsell 1844, s. 368. 
52 af Forsell 1844, s. 109. 
53 Jansson 1990, s. 346. 
54 Jansson 1985, s. 68 ff. 
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kunskap om staten eller landet. I Forsells Statistik öfuer Sverige be
räknas just adelståndets medlemmar till 4 884 män och 5 565 kvinnor, 
vilket ger 10 449 adelspersoner.55 

Efter denna uträkning, som alltså troligen bygger på Forsells 
siffror, fortsätter Agrelius med sina egna beräkningar. Han menar att 
"adeln utgör i=9o:dels nationalkraft" och prästeståndet likaså; till
sammans alltså "i=45:dels nationalkraft". Borgarståndet innefattar 
därefter "i=i5:dels nationalkraft", vilket gör att de tre övre stånden 
innehade - allt enligt Agrelius - något över "i=i2:dels nationalkraft", 
men % av lagstiftningsmakten. "Ståndspersonsklassen", däremot inne
hade "i=i2:dels nationalkraft" men ingen representationsrätt. Bonde
ståndet utgjorde "5=6:dels nationalkraft" men hade endast VA av 
lagstiftningsmakten. Agrelius, som tycks upprörd över vad statistiken 
har avslöjat för honom, fortsätter: 

Efter denna nationalkrafternas jämförelse med hwarandra kunne wi se 
hwarest nationens majorité finnes. Wore den nationalkraften, som be
står af 5=6:delar af rikets bosatta män, upplyst och medwetande af sin 
werkliga styrka, icke skulle ett representationssätt, som strider mot det 
sunda förnuftet och rättskänslan, längre ega bestånd. Huru nödvändigt 
är det icke derföre för bondeståndets medlemmar att förskaffa sig och 
sina barn upplysning, om den brutna odalmannakraften skall åter
ställas.56 

Det är intressant att se att Agrelius här ger odalbondeföreställningen 
ett nationalliberalt innehåll, vilket skiljer sig en del från den tidigare 
innebörden i odalbondesymbolen. Detta är värt en liten utvikning. I 
Geijers dikt "Odalbonden" från 1811, som var en del av diktningen in
om Götiska förbundet, var denna symbol konservativ.57 Hans Järtas 
tidskrift Odalmannen var även den ett exempel på att odalbondesym
bolen hade en konservativ ideologisk innebörd. Järta hade svårt att 
finna ett passande namn på sin konservativa tidskrift, men hoppades 
att hans skrift skulle avspegla odalmännens tankesätt, därav titeln. 

55 af Forsell 1833, s. 276. 
56 Nationalföreningen 1834:5. 
57 För en analys av "Odalbonden" av Geijer, se Stenroth 1992, som framhåller dik

tens konservativa karaktär. 
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Järta menade att titeln Odalmannen avspeglade hans belägenhet och 
lynne.58 Både Järta och Agrelius är exempel på hur en urban elit bör
jar använda bonderomantiska symboler som argument i den politiska 
debatten. I Agrelius fall handlade det om en retorisk stöld, om en 
omdefiniering av en viktig politisk symbol - odalbonden, som fick 
symbolisera det ursprungligt svenska. Vidare forskning kring an
vändningen av denna viktiga symbol i politisk debatt är önskvärd. 

Statistiken - som uppenbarligen kunde uttryckas på olika sätt -
tycks i händerna på män som Agrelius och Forsell vara ett instrument 
mot det gamla feodala ståndssamhället, samt ett medel för nationell 
integrering. För samtiden stod det klart att statistiken var ett sätt att 
skapa nationen. När Carl Adolph Agardh några år efter Forsells död 
1852 presenterade det första häftet i sitt Försök till en Stats ekonomisk 
Statistik öfuer Sverige skrev han att den person som inte läste verket 
"vid elden af kärleken till fäderneslandet" borde lämna det oläst.59 

Beträffande den samtida terminologin är det träffande att 1700-
talsstatistikerna såg landets befolkning som en "hop", utan närmare 
förklaring. Under 1800-talet började begrepp som "folket" eller "all
mänheten", få en alltmer positiv klang. Den allmänna opinionen blev 
till en politisk realitet och landets innevånare kunde ej längre avfärdas 
som en hop. På så sätt fick en mängd viktiga begrepp nya innebörder 
i den kamp om språket och symbolerna som utspelades i riksdagen 
och framför allt i den borgerliga offentligheten under den första 
hälften av 1800-talet.60 

Spridning och mottagande av Forsells statistik 
Forsells statistik var som tidigare nämnts mycket inflytelserik i sin 
samtid. Inte minst de många upplagorna talar sitt tydliga språk. I 
Lars Johan Hiertas Aftonbladet, den stora liberala tidningen, notera
des publiceringen av den första utgåvan av Statistik öfver Sverige. I en 

58 Järta 1823, s. 11. 
59 Citatet från Petterson 1992, s. 143. 
60 Johannesson 1988, s. 35 ff. 
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artikel om ny litteratur, insprängd mellan en text om koleran och en 
annons för en handbok i trädgårdsskötsel, kan man efter en presenta
tion av Forsell - "förut så förtjent om Fäderneslandet genom sina 
geografiska arbeten" - läsa bland annat följande om hans verk: 

Hvar och en som intresserar sig för fosterlandet, har icke kunnat undgå 
att lifligt känna bristen och behovet af ett dylikt arbete [ ]. [Vi] tro 
oss emedlertid ha funnit, att Författaren, genom behandlingen af sitt 
ämne och de resultater han drar af uppgifterna, förstått att deråt skänka 
samma intresse, som i andra länder höjt statistiken till rangen af de för
nämsta vetenskaper, eller rättare gjort den till en praktisk förenings
punkt för dem alla.61 

I artikeln nämns även vad som tydligen var det statistiska standard
verket före Forsells statistiska verk, nämligen Per Adolf Granbergs 
statistik. Han var sekreterare i lantbruksakademien och hans Utkast 
till en Svensk Statistik kom ut i två avdelningar, en 1816 och en 1820. 
Denne P. A. Granberg var även boktryckare och samme person som 
den Granberg som grundade Elmén &c Granbergs tryckeri, som gav 
ut snabbätnings-broschyren 183262 Hans statistik påminner om 1700-
talsstatistiken i den meningen att den till huvuddelen framställs i 
löpande text, tabellerna är få och de har inte blivit så dominerande 
som i Forsells statistik. Huvuddelen tycks även behandla staten och 
dess kollegier, administration och förehavanden. Forsells statistik var 
betydligt mer samhälleligt inriktad, och det allmänna och positiva 
gensvaret på hans statistik är viktig att notera. 

Publiceringen av statistik under första delen av 1800-talet skedde 
huvudsakligen på enskilt och därmed samhälleligt initiativ, till skill
nad mot statistiken under senare delar av 1800-talet, då de drivande 
aktörerna - Fredrik Theodor Berg, SCB:s förste chef, och Hans 
Forssell - verkade i statlig tjänst.63 

Carl af Forsells Statistik öfver Sverige annonserades ofta ut i 

61 Aftonbladet 30/7 1831. 
62 Det kan tyckas märkligt att en statistiker tryckte en pamflett som ironiserade 

över statistiken, men han sålde sin del av tryckeriet 1827. Namnet tycks dock ha be
stått. Se Klemming & Nordin 1883, s. 424. 

63 Jansson 1987, s. 121 f. 
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Aftonbladet i relativt stora annonser.64 Dessutom var det just under 
1830-talet som pressen övergick från att vara en ren åsiktspress till 
affärspress, där annonserna kunde medverka till sänkta priser och 
större upplagor. Därmed blev tidningarna alltmer privatekonomiska 
affärsföretag.65 Aftonbladets genombrott kan förklaras av det faktum 
att tidningen både var ett annonsblad och politisk tidning, två saker 

som tidigare ej hade kombinerats i en tidning.66 Som synes var For
sells statistik närvarande i båda dessa aspekter av Aftonbladet. 

Även tidningen Svenska Minerva noterade Forsells verk. I en posi
tivt hållen artikel framhölls att man inte skulle "underlåta att göra 
rättvisa åt detta berömliga försök, att bringa sammanhang och till ett 
helt förbinda en mängd strödda, med svårighet samlade och endast 
genom ett sansadt omdöme användbara materialier".671 en annan artikel 
i Aftonbladet år 1835 kan man i läsa följande om Forsell: 

Utan att hafva den ringaste anstrykning af den så illa anskrifna libera
lismen, eller utan medvetande deraf, är han den argaste liberal Sverige 
äger. Med sin orubbliga ärlighet och sina ovederläggliga siffror, som ut
göra våra conservativas förtviflan, går han sin väg fram och predikar 
skoningslöst det bestämdaste mouvement. Han strider icke med någon 
om trosläror, han hyllar ingen skola, intet parti, men hans i ögonen fal
lande facta äro en förargelseklippa för de rättrogne; hans tabeller tala 
tusende gånger mer än systemer och långa disputationsakter om all
männa satser.68 

M Aftonbladet v ar en dominerande tidning under denna tid. I början av 1830-talet 
var upplagan på cirka 2500 exemplar, men siffrorna var stigande. I slutet av 1830-talet 
nådde upplagan 7500 exemplar. Dessutom kan man räkna runt tio läsare per exemplar. 
Upplagan kan jämföras med de konservativa tidningarna som hade en upplaga på 
högst 500-600 exemplar, i flera fall betydligt lägre. Annonsförsäljningen i Aftonbladet 
sköttes för övrigt av Hierta själv. Se Fredriksson 1980, s. 44 f. 

65 Habermas 1984, s. 237. Kanske är det i kontexten av det liberala statistikintresset 
som man skall läsa de många annonserna för olika typer av räkneböcker som står att 
finna i Aftonbladet vid denna tid. Exempelvis den nittonde juni 1833 fanns tre annon
ser: Praktisk hårobok i Arthimetiken, Praktisk Lärobok i Geometrien och Trigonometrien 
samt Räknekonst för begynnare utbjöds alla till den läsande (och räknande) allmän
heten. 

66 Vegesack 1995, s. 242. 
67 Svenska Minerva 9/8 1831, citatet från Sörbom 1972, s. 66. 
68 Aftonbladet 1/9 1835, citatet från Sörbom 1972, s. 74. 
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Detta citat visar på liberalismens ställning vid denna tid. Denna libe
ralism hyllade fakta och siffror långt mer än system. Och det faktum 
att landets ledande liberala tidning utnämner en statistiker till Sveri
ges argaste liberal är talande. Siffror var politik! 

Kungamaktens mottagande av Forsells statistik var inte lika positiv 
som den borgerliga offentlighetens. Tidigare hade Forsell haft till
träde till kungen via ett slags bakdörr, och han kunde komma utan 
föregående anmälan. Efter det att första upplagan av statistiken hade 
tryckts, blev Forsell tvungen att begära audiens i vanlig ordning. 
Kungen hade bland annat retat sig på att Forsell hade kallat flera av 
Sveriges städer för jordbruksidkande byar.69 

En annan bild av Sverige 
En mindre utvikning är här på sin plats. Utvikningen består i att se 
något närmare på en samtida närapå namne till Carl af Forsell. En 
jämförelse mellan de två kan ge en bild av de olika nationella projek
ten under denna tid. 

En bok som det ofta annonserades för i Aftonbladet i det tidiga 
1830-talet var Christian Forssells bok Ett år i Sverige.70 Den kom först 
ut 1827 och därefter i flera nya upplagor. Den var en i samtiden popu
lär skrift som väckte stor entusiasm.71 Den bestod av två band, en del 
med teckningar och en del med kommentarer till bilderna. Christian 
Forssell var professor vid konstakademin. I inledningen kan man läsa 
att en "nations karakter" oftast återspeglas i dess enskilda liv. Detta 
enskilda liv ser man enligt Forssell bland de "folkklasser, hos hvilka 
det egna och utmärkande icke af bildning och uppfostran blifvit 
bortblandadt och bortnött. Den så kallade bildningen sträfvar att 

69 Sörbom 1972, s. 66. 
70 Att via annonser tyda popularitet och läsning kan tyckas betänkligt, men en titt i 

dagens tidningar, om man nu kan göra en jämförelse över seklen, som gärna annonse
rar ut Peter Englunds och Herman Lindqvists böcker, ger kanske en antydan. Se 
Petersson 1988, s. 219 och 234, där det påpekas att bokannonser kan vara en viktig källa 
till människors läsning. Jfr. Qvarsell 1988, s. 104. 

71 Grandien 1987, s. 70. 
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göra alla lika." Forssell menade att människan älskar minnen och 

därför gärna bevarar det förgängliga så länge som möjligt. Han cite
rade i bokens inledning den anmälan som bokens utgivning planera
des efter: 

I aflägsna provinser, der ej en falsk odling hunnit gifva nya behov åt 
lefnadssättet eller ingjutit förakt för gamla af förfädren ärfda seder och 
bruk, finner fornforskaren rika ämnen för sin forskning. Bland dess in
vånare vandrar han gerna. Han betraktar dem såsom lefvande monu
ment af förgångna tider. [ ] Sverige är ännu, kanske mer än något 
annat land i Europa, rikt på dessa, hvilka jag ville kalla lefvande forn
minnen. Likväl börja de äfven der att småningom utdö; och det karak
teristiska hos allmogen bortblandas och fördunklas af den inverkan, 
som härmningen från högre folkklasser på densamma utöfvar. 

Forssell menade att "tiden, hvars skepnad vexlar", höll på att skapa 
nya samhällsformer, varför konstens uppgift var att dokumentera det 
gamla. Han ansåg att Dalarna var ursprunget till Nordens seder, 
lynne och levnad samt den "Svenska frihetens fosterjord". Därför 
började hans böcker med ett kapitel om Dalarna. Förutom Dalarna 
tilldrog sig Lappland, Skåne och Småland Forssells största intresse. 
Där hittade han det mest genuina och särpräglade, som han med sitt 
verk ville bevara minnet av.72 

Denne Forssells projekt var alltså att dokumentera Sveriges all
moge, vid en tid då den nya tidens verkningar började anas. Han var 
medveten om att dessa folkgrupper - samerna upptog en del av hans 
intresse — hotade att utdö, med hans egna ord. Intresset för allmogen 
och bondesamhället ökade alltså när man började ana att dess förhål
landen skulle komma att förändras. Dessutom gav hans verk en tydlig 
Sverigebild, som uppenbarligen var eftertraktad och läst. Christian 
Forssells bild är kvalitativ, till skillnad från Carl af Forsells kvantita
tiva Sverigebild. Christian Forssell tycktes mån om att behålla skill
naderna människor emellan. Den "så kallade bildningen", som i hans 
ögon strävade efter att göra alla människor lika var för honom ett hot, 
då de "levande monumenten" över det förflutna förlorade sina sär-

72 Forssell 1827, s. 1 ff. 
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drag. Attityden till bönderna skiljer sig en hel del från Agrelius, som 
menade att bönderna måste skaffa sig upplysning för att den "brutna 
odalmannakraften" skulle återställas. Båda var dock intresserade av 
bönderna. Det nostalgiska och etnografiska bondeintresset, förvisso 
med identitetsskapande följder, ställdes här mot en annan typ av in
tresse för det nationella - Agrelius och Forsells - där den delaktige 
och upplyste medborgaren sågs som grundenheten.73 

Om man vill göra en teoretisk anknytning, kan detta romantiska 
intresse för det nationella som Forssell hittade i Dalarna, kopplas till 
Miroslav Hrochs trefasmodell över nationalismens utveckling i Eu
ropa under 1800-talet och senare. Hroch menar att intresset för det 
nationella började som ett kulturellt, litterärt och folkloristiskt intres
se utan större politiska övertoner, vilket han kallar fas A. Därefter 
började en mindre grupp pionjärer föra ut den nationella idén och 
dess politiska innehåll, vilket var fas B. Den tredje delen — fas C — 
inträffade när ett massivt nationellt medvetande var etablerat hos de 
stora folklagren.74 Christian Forssells verk kan nog betraktas som en 
del av fas A, ett etnologiskt intresse för det nationella. I hans verk 
syns inga större explicita politiska argument, men en konservativ och 
romantisk allmänpolitisk hållning kan skönjas. De hrochska faserna 
kan dock inte problemfritt appliceras på samhällen i sin helhet, och 
gränserna mellan de olika faserna är inte helt tydliga. Olika debattö
rer och aktörer kan, som denna utvikning har visat, ligga i olika faser 
av den nationella medvetenhetens utveckling. 

Avslutning 
Broschyren om snabbätningssällskapet visade att statistiken inte var 
en oomstridd företeelse i samtiden. Även de mest märkliga historiska 

73 Jonas Frykman menar dock att det var först under andra hälften av 1800-talet 
som bilden av bondekulturen gavs skarpa konturer, se Frykman 1995, s. 140 f. Karin 
Johannisson menar att det var efter 1850 som Dalarna började framträda som ideal
landskap för den folkloristiska nationalromantiken, se Johannisson, 1984, s. 68 f. Men 
denna bonderomantiska utveckling hade tydligen startat redan tidigare. 

74 Hroch 1985, s. 23 ff. 
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källor - som ur ett nutida perspektiv kan tyckas vara udda hugskott -
bör läsas som en del av sin kontext. I detta fall var broschyren tydligt 
en drift med den utilitaristiska samhällsmodellen — kvantifierandet, 
kontrollerandet och nyttotänkandet. Framför allt det framväxande 
associationväsendet blev förlöjligat i texten. Den kan därför med för
del läsas som ett dokument över vilka saker i samtiden som de kon
servativa krafterna ogillade. 

En ledtråd till varför den anonyme skribenten använde sig av just 
matsymbolik i satiren kan sökas i den samtida liberala publicisten 
Andreas Möllers verksamhet. Han skrev kring 1830 några pamfletter 
som var starkt kritiska till ståndsriksdagen. Och flera av hans satiriska 
texter kretsade kring just mat och ätning. Titeln Riks-Dinéen eller 
Gourmandernas national-convent. En målning af Spartanska Consti-
tutionen från 1829 är talande som exempel. Därför är det möjligt att 
den anonyme författaren lånade ätningstematiken för sin satiriska 
broschyr. 

Statistiken kan ses som ett sätt att göra sig en bild av omvärlden. Vad 
man mäter, hur man mäter och framför allt hur man kategoriserar 
verkligheten ger viktiga indicier på hur de historiska aktörerna själva 
upplevde sin samtid.75 Genom de statistiska kategorier som represen
terade nationens anatomi, för att låna ett uttryck som användes i 
samtiden, objektiverades en mängd samhälleliga fakta. 

Det perspektiv som ovan har skisserats via ett par enskilda perso
ner, ger knappast hela sanningen om statistikens roll i Sverige under 
1800-talets första hälft. Hans Järta och Carl af Forsell kan nog ändå 
ses som typiska för ett konservativt-romantiskt respektive liberalt-
upplysningsinfluerat förhållningssätt till statistiken. 

Den statistiska Sverigebild som Forsell gav i sina populära och 
lästa böcker är intressant som ett exempel på hur en medvetenhet om 
nationen kan skapas. Räknandet av alla tänkbara aspekter av natio
nen, genom exempelvis kartläggning av svenskarnas livslängd eller 

75 Detta resonemang kan knytas till Kurt Johannessons resonemang om hur vi via 
symboler, myter, språk och begrepp ordnar och förklarar verkligheten, se Johannesson 
1987, s. 13. 
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Sveriges klimat, skapade givetvis en "vi-känsla" som omfattade inne
vånarna i territoriet i sin helhet, nationen. Kollektiva identiteter har 
det funnits så länge det har funnits människor, men i tidigare 
samhällen har oftast identiteten varit knuten till socknen, religionen, 
skrået eller ståndet. I Forsells böcker synes grundenheten vara Sverige 
inom 1809 års gränser, även om andra enheter givetvis samexisterade. 
Därmed inte sagt att folk läste Forsell och endast i och med detta 
blev svenskar, men hans böckers popularitet vittnar om att de var en 
viktig del i nationsbygget. Forsells statistik kan nog enklast förstås 
om man betraktar den som en sorts nationell kontaktyta. Intresset för 
att skapa och befästa den kollektiva, nationella identiteten bör nog 
främst betraktas i en kontext av sönderfallande feodala, korporativa 
kollektiv. I en tid när allt fast började förflyktigas och kapitalismen 
skapade nya grupperingar i samhället var idén om nationen ett medel 
att ge en ny samhörighetskänsla, när de gamla gemenskaperna bör
jade framstå som otidsenliga. 

Men man skall nog inte se detta som en självklar och linjär utveck
ling med inbyggt ändamål - det visar om inte annat broschyren om 
snabbätningssällskapet. Utkommen 1832 var texten kanske en direkt 
drift med den första upplagan av Forsells statistik som utkom året in
nan. Även Järtas avoghet till statistiken och den andre Forssells kvali
tativa och allmogeinriktade Sverigebild visar oss att det inte fanns en 
entydig svenskhet. Istället fanns vid denna tid konkurrerande natio
nella och ideologiska projekt, som existerade samtidigt och i konflikt 
med varandra. Därför återstår det en hel del forskning kring nations-
skapandet och konflikterna kring svenskhetens symboler. 

Även beträffande själva statistiken finns det mer forskning att ut
föra. Exempelvis kan fördjupade studier i vad nyorganiseringen av 
statistiken - vilket skedde i och med inrättandet av Statistiska Cen
tralbyrån 1858 - innebar vara klargörande.76 

Ännu återstod vid mitten av 1800-talet mycket för att den svenska 
identiteten skulle vara befäst, och entydig lär den väl aldrig bli. Det 
skulle dröja till 1900-talet innan svenska flaggan såldes per postorder 

76 Se Jansson 1987, s. 21, not 23, där det påpekas att detta var en del av den 
standardiseringsprocess som kännetecknade nationsbyggandet. 
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och traditionen kring svenska flaggans dag uppfanns. Men det är, 
som man brukar säga, en helt annan historia. 



Wilhelmina Stålberg och de 
fyrkantiga äggens gåta 

Nationsbyggande via historien i 
skönlitterär prosa kring mitten av 1800-talet -
en betraktelse ur genusperspektiv 

Stefan Johansson 

När Kalle Anka i ett äventyr från 1949 befinner sig på en vetenskaplig 
expedition, som letar efter fyrkantiga ägg någonstans i Anderna, 
hamnar han och hans brorsöner i ett glömt rike.1 Landet, som bara 
haft en enda tidigare besökare, vilken kom dit på 1800-talet, är kultu
rellt centrerat kring denne främlings tid. Kalle har kommit till femti-
talsliberalismens eget Shangri-La - nationellt, moraliskt, rojalistiskt, 
manligt och mycket mer bevarande än förändrande.2 Varken natio
nalsång eller nationalrätt (fyrkantiga ägg ...) saknas. Sämre ställt 
synes det vara med kvinnor bland de lätt kubistiska medborgarna. 
Om de över huvud taget finns är de i alla fall inte särskilt synliga 
offentligt. Den glömda världen präglas av ett slags dubbelhet; sam
tidigt som platsen och dess invånare är trevliga och intressanta be
kantskaper, är landet ändå av den forne besökaren döpt till Avsky-

värld. Allt där är ju trots allt ganska fyrkantigt. 
Vår bild av 1800-talets historieskrivning utgör i åtminstone ett av

seende ett fyrkantigt ägg. Någonting ser inte ut riktigt som det borde. 

1 "Vilse i Anderna" kom till Sverige i Kalle Anka, nr 13-17, 1963; i USA trycktes 
berättelsen ursprungligen i DonaldDuck nr 223,1949. 

2 Om liberalismens förskjutning från transformativ till konfirmativ kraft i samhället 
vid mitten av 1800-talet, se till exempel Svanberg 1921. 
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Det finns inga kvinnor bland alla dem som via vetenskapen kunnat ge 
sin bild av nationens historia, och på just det sättet skapat en identitet 
också i samtiden. 1883 disputerade Ellen Fries i Uppsala som första 
svenska kvinna, med avhandlingen Bidrag till kännedomen om Sveriges 
och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs rege

ring. Att det innan dess inte fanns några kvinnor som sysslat med 

historia är en slutsats som är lika lätt att dra som den är felaktig. Jag 
vill här betona ett forum där kvinnor kunnat komma till tals om his
torien, och genom sina skildringar av denna också kunnat ge uttryck 
för hur den nation ser ut som önskas i sam- och framtiden. Det 
handlar om den historiska romanen. 

Eftersom så mycket har skrivits om olika manliga 1800-talshistori-
ker och dito författare, tyckte jag att det kunde vara intressant att be
trakta kvinnornas historie- och nationsbild via de historiska roma
nerna. I min egen forskning har jag hittills mest funderat kring hur 
liberala och konservativa krafter, under den omvandlingsperiod som 
1800-talet utgör, använder historien för att säga saker om sin samtid. 
Jag har således inte fördjupat mig så mycket i skillnaden mellan skri
vande män och kvinnor. Här ska jag råda bot på denna försummelse 
något genom att diskutera den situation kvinnor befann sig i när de 
skulle skriva skönlitterära böcker om historia under 1800-talet, och 
därefter göra en smärre komparativ undersökning mellan manliga 
och kvinnliga författare för att söka ringa in deras bild av nationen via 
dess historia. En studie som enbart begränsar sig till de kvinnliga 
författarna skulle kännas mindre intressant än en som söker finna lik
heter och skillnader könen emellan. 

Här finns inte utrymme att göra några bredare och avslutade 
undersökningar; vad det är frågan om är snarare att visa på några om
råden som kan vara intressanta att ägna mer ingående studier, samt 
att något litet skrapa på den empiriska ytan. Eftersom de män som 
skrev historiska romaner är så pass mycket mer bekanta än kvinnorna, 
åtminstone vad avser de stora namnen Carl Jonas Love Almqvist och 
Viktor Rydberg, har jag här låtit utrymmet väga över något till kvin
nornas fördel. Eftersom de kvinnliga författare det här är frågan om 
är så okända och svåra att leta fram några fakta om över huvud taget, 
har jag funnit det värt att samla några grundläggande biografiska de-
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täljer om dem i ett särskilt avsnitt. Ett av syftena med denna uppsats 
kan således sägas vara rent deskriptivt; att beskriva en del av 1800-
talet som hittills inte ägnats mycken uppmärksamhet. 

Historiska romaner 
Som den historiska romanens skapare brukar Walter Scott räknas, 
med Waverley; or 'Tis Sixty Years Since, som kom 1814. Detta ska inte 
på något sätt revideras här, men det kan ändå vara på sin plats att på
peka att föregångare finns i många olika former. Det som var nytt 
med Walter Scott och 1800-talet var dock sättet att behandla just 
historien. Aven om tendenser till autenticitet och historiskt intresse 
finns i tidigare genrer, så utgör den klassiska historiska romanen 
något nytt.3 Tidigare litterära former hade, mer eller mindre, en syn 
på alla människor och folk som i grunden likadana, och nyttjade inte 
historien till mer än en vag kuliss, i det fåtal fall där historien på 
något sätt behandlades. Med Scott slår en ny syn igenom, där skilda 
tider och platser ges en mer personlig identitet, och de historiska ske
endena sätts i centrum.4 Naturligtvis står detta i nära samband med 
den utveckling som sker inom historievetenskapen under det tidiga 
1800-talet. Somliga har försökt leta fram andra och tidigare skapare 
av den historiska romanen, i form av till exempel Maria Edgeworth, 
men i eftervärldens ögon står det utom allt tvivel att det viktiga bi
draget inom området lämnades av Scott, detta inte minst på grund av 
den ställning som litterärt ideal som han länge kom att inneha för 
alla de som senare under seklet slog in på samma väg.5 

Det dröjer inte särskilt många år efter Scotts genombrott innan det 
nya litterära modet når Sverige. Lundequistska bokhandelns grun
dare, Nils Wilhelm Lundequist, lämnade 1828 sin debutroman 
Familjen Ehrenjiykt — Berättelse från den så kallade parti-tiden i Sverige 
till trycket. Samma år fullbordade Gustaf Wilhelm Gumselius den 

3 Om den klassiska historiska romanen och andra underavdelningar inom genren, 
se Lunden 1981, s. 46-51. 

4 Se till exempel Mortensen 1905, s. 94. 
5 Cuddon 1993, s. 411. 
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första delen av två planerade av Thord Bonde, eller Slutet af konung 
Albrechts regering. Någon fullständig andra del blev aldrig färdig. 
Lundequists och Gumaelius verk innebar inledningen på en stor 
glansperiod för den historiska berättelsen i Sverige. Från 1830-talet 
och framåt trycktes mängder av historiska novellhäften och romaner; 
som mest kända verk i dag kan otvetydigt räknas Almqvists Drott

ningens juvelsmycke från 1834. Bland andra i vår tid mindre kända 
författare som ägnade sig åt genren kan nämnas Magnus Jakob 
Crusenstolpe, Wilhelmina Stålberg, Gustaf Henrik Mellin, Carl von 
Zeipel, Anna Berlin och så småningom också den mer bekante Vik
tor Rydberg. Något senare under seklet ansluter också namn som 
Georg Starbäck, August Strindberg, Verner von Heidenstam och 
Selma Lagerlöf. 

Det är alltså i Karl Johans-tidens kamp mellan konservativt och 
liberalt som den historiska romanen slår igenom.6 En del av tjus
ningen med genren var uppenbarligen att historien som alltid var an
vändbar för politiska syften. Historien blev, som så ofta i föränd
ringstider, ett slagträ i debatten; en debatt som i allt högre grad kom 
att bära nationella förtecken. Både grupper som önskade försvara den 
rådande ordningen, liksom de som ville stora förändringar, fick ännu 
en möjlighet att uttrycka sina övertygelser genom de historiska roma
nerna: 

Nu övertog nämligen tidningsmännen och romanförfattarna - eller 
"publicisterna" som man då sade - de episka diktarnas och de lärda 
historikernas och moralisternas forna roll. [ ] De valde ut olika ge
stalter ur samtiden eller det förgångna, för att med deras hjälp upplysa 
och fostra massorna.7 

I ett samhälle där gamla gemenskaper var på väg att vittra bort fanns 
ett behov av nya. Nationen blev under 1800-talet den viktigaste, och 
nationen i sig kom i mycket att utgöras av dess historia. Vad det 
handlade om var att skapa ett förgånget som passade med de politiska 

6 Se Jansson 1985, särskilt s. 28-100, för bakgrund till perioden. 
7 Eric Johannesson, Kurt Johannesson och Björn Meidal i förordet till Johannes

son, Johannesson, Meidal och Stenkvist, 1987, s. 6 ff. 
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ambitionerna i samtiden. Till skillnad från hos våra norska och finska 
grannar befann sig fienden hos oss "mer inom det egna landets grän
ser, i den egna historien".8 

De historiska romanernas popularitet under föregående sekel kan 
göras tydlig av ett danskt exempel; signaturen Carit Etlar (som i 
verkligheten hette Carl Brosb0ll) trycktes 147 gånger under århund
radet och innehar därmed förstaplaceringen i landet. Som god tvåa 
kan noteras Bernhard Severin Ingemann, också han författare av 
historiska romaner, med 143 tryckningar. En sådan för eftervärlden 
mer bekant figur som sagoberättaren H.C. Andersen nådde inte upp 
till hundrastrecket. Ett enda av Carit Etlars närmare 50 verk, Herre-
mcgnd. från 1855, visade sig vid en undersökning mer än 60 år efter dess 
tryckning, på ett bibliotek i Vejle, ha lånats ut 93 gånger under ett 
enda år. I en annan studie från samma tid, av ungdomars läsvanor, 
var Carit Etlar och hans romanfigur Svend Poulsen klara ettor på 
listorna över favoritförfattare och favorithjälte.9 Vad avser enstaka 
svenska verks popularitet finns inte så många undersökningar gjorda, 
men en sammanställning av beståndet av historiska romaner i svenska 
kommersiella lånebibliotek 1832-1872 visade att de vanligast före
kommande inhemska verken var Anna Berlins Jörgen Krabbe och 
Pehr Sparres romaner, tillsammans med bland annat Crusenstolpes 
och Stålbergs alster.10 

Kvinnliga författare i historisk bakgrund 
1800-talet är det århundrade när kvinnorna på allvar kan börja skriva 
böcker för en stor publik, och samtidigt också blir samhälleligt accep
terade som stora konsumenter av litteratur. Redan under 1700-talets 
sista år kan Ann Radcliffe leva gott på sin skräckromantiska produk
tion i England, medan det dröjer några decennier in på 1800-talet in
nan storsäljare som Sophie von Knorring och Emilie Flygare-Carlén 

8 Jansson 1995, s. 27. 
9 Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. Del 2. Fadershuset, s. 220 och Galster 1922, 

s. 216. 
10 Johansson 1995, s. 19—21. 
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når en motsvarande position i Sverige.11 Att de kvinnliga författarnas 
stora inbrytning på bokmarknaden sker på 1830- och 1840-talen, det 
vill säga samtidigt med den historiska romanens genombrott i Sve
rige, har noterats av många, bland annat Eva Borgström.12 Denna 
feminisering av författarkåren går hand i hand med en liknande ut
veckling inom den läsande publiken.13 

Johan Svedjedal menar också han, i en vetenskaplig essä i Förfat

tare och förläggare, betitlad "Kvinnorna i den svenska bokbranschen", 
att romanen har varit kvinnornas genre från och med 1830-talet. Det 
är ävenledes tydligt att kvinnorna är i störst numerär inom genrer 
med dåligt anseende — eller kanske går det lika bra att säga att i de 
genrer där kvinnorna tar över sänks anseendet i samma utsträck
ning.14 Ett studium av den litterära kanon som etablerats för 1800-
talet påkallar emellertid en egen undersökning. Vid Litteraturveten
skapliga institutionen i Uppsala bedrivs sedan 1993 projektet 
"Kvinnorna på det litterära fältet. Kön, värderingar och makt: från 
det moderna genombrottet till postmodernismen (ca 1880-1990)". 
Som ett par av projektets resultat hittills kan noteras Anna Williams' 
Attitalister och kvinnliga åttitalister — Genus och kanon i litteraturhis
toriska översiktsverk och densammes Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor 
och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet. Detta 
projekt uppehåller sig alltså vid en något senare period än den jag här 
intresserar mig för. 

Möjligheten för kvinnor att skriva var mycket mer begränsad före 
1800-talet. Bland tidigare författare till betald tillfälles dikt kan näm
nas Sophia Elisabeth Brenner och Hedvig Charlotta Nordenflycht, 
men då handlar det inte om några romaner eller stora upplagor. Det 
är naturligtvis också viktigt att tänka på att det inte räcker med att 
notera att det finns många kvinnliga författare under 1800-talet, för 
att kunna dra slutsatsen att de därför också kan sägas arbeta på 
samma villkor som männen. Så länge den kritiska verksamheten och 
vetenskapen befinner sig i händerna på männen, vilket är fallet långt 

11 Om Radcliffe, se Björkman 1992, s. 361-366. 
12 Borgström 1991, s. 11. 
13 Se till exempel Ulvros 1996, s. 289-330 samt tabellbilagan s. 422-440. 
14 Svedjedal 1994, s. 82. 
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in på vårt eget århundrade, är det naturligt om många skrivande 
kvinnor blir tvungna att anpassa sig till de rådande idealen avseende 
vad som är "kvinnligt" skrivande, för att kunna försörja sig. Däremot 
är det en betydande utveckling, att kvinnorna accepteras som förfat
tare och läsare under 1800-talet - detta bereder vägen för att de så 
småningom kan sätta en allt mer självständig prägel på litteraturen. 

Ett vanligt tema i 1800-talets litteratur och litterära debatt är den 
läsande kvinnan, och den skada litteraturen har på kvinnans psyke. 
Av att läsa alltför mycket och sinnesrörande saker blir kvinnan nerv-
sjuk och passiv, heter det, och exemplifieras bland annat i Gustave 
Flauberts Madame Bovary.15 Detta skulle kunna sägas vara en reak
tion på att kvinnorna erövrat ett slags "eget rum". Det hade ändå 
blivit mer eller mindre accepterat under århundradet att kvinnor läste 
och skrev böcker. En annan sak är att anseendet för den litteratur 
som lästes av kvinnor var lågt, på samma sätt som de litterära genrer 
som läses av kvinnor än i dag är de som kritiseras mest. Virginia 
Woolfs ord i A Roorn of Ones Own är lika aktuella i vår tid som på 

1920-talet: 

This is an important book, the critic assumes, because it deals with war. 
This is an insignificant book because it deals with the feelings of 
women in a drawing-room. A scene in a battlefield is more important 
than a scene in a shop.16 

Under 1800-talet var det alltså så att en kvinna inte kunde skriva 
böcker med samma frihet som en man. Av kritik och förlag tvingades 
kvinnorna skriva på ett mycket mer "anständigt" sätt än männen, vil
ket inte sällan kunde ge komiska resultat när böcker kom ut på 
marknaden. När systrarna Bronté lät ge ut sina romaner under 
könsneutrala pseudonymer blev reaktionen talande. Författarnas kön 
visades sig vara en mycket viktig fråga när det gällde hur kritikerna 
skulle ställa sig till verken. Om Currer och Ellis Bell var män tilläm
pades en annan måttstock än om Jane Eyres och Wuthering Heights 
författare var Charlotte och Emily Bronte. En bok som skrivits av en 

15 Larsson 1989, s. 28 f och Ulvros 1996, s. 324. 
16 Woolf 1989 (1929), s. 70 £ 
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man kunde gärna vara "kraftfull", vilket närmast var beundransvärt -
om en kvinna däremot skrev en bok av samma slag blev den lätt 

stämplad som "brutal" och "vulgär".17 Detta gör det lättare att förstå 
varför kvinnorna hade begränsade möjligheter att vara litterärt nyska
pande och rebelliska i sina författarskap. 

Något annat som är väl värt att betänka är det resonemang som 
förs i Terry Lovelis Consuming Fiction. Loveli diskuterar i kapitlet 

"Capitalism and the Novel" Gramscis teorier, och hon kommer där
vid särskilt in på hans uppdelning av de intellektuella i traditionella 
och organiska sådana.18 Som traditionella intellektuella betecknas 
sådana som kan kopplas till de gamla landägande klasserna och där
till knutna grupper, vilka inte hör samman med den växande medel
klassen på samma sätt som de organiska intellektuella. Till den tradi
tionella gruppen hör bland annat präster, lärare och jurister. De 
organiska intellektuella, i form av till exempel pressmedarbetare, kan 
förväntas ha en mer positiv inställning till det kapitalistiska systemet 
än den traditionella avdelningens representanter. Det som här bör 

påpekas är det faktum att tidiga kvinnliga författare ofta kom från 
gruppen traditionella intellektuella - endast kvinnor från de mer 
framstående samhällsskikten hade möjlighet att erhålla utbildning i 
någon större utsträckning. Att Jane Austen och systrarna Bronté var 
prästdöttrar är således inget slumpartat sammanträffande.19 

Robert Escarpit talar om två olika kretslopp när det handlar om 
litteratur. A ena sidan finns det finkulturella kretsloppet som har en 
väl utvecklad feedback i form av recensionsverksamhet, kulturpro
gram i diverse media och vetenskaplig förankring sedan många år. A 
andra sidan finns det populära kretsloppet som saknar egentlig feed
back i annan form än försäljningssiffror (även om någon större skill
nad mellan finlitterär och mer "populär" romankonst knappast låter 

17 Se till exempel Frank 1990, s. 237 och Bentley 1948, s. 37. Ämnet behandlas också 
i exempelvis Thompson 1996, som visar på hur de kvinnliga 1800-talsförfattarna av 
samhället avkrävdes högre grad av konformism. 

18 Kapitlet finns översatt till svenska i Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle, 1997. 

19 Loveli 1987, s. 25-45. 
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sig skönjas förrän en bit in på andra hälften av 1800-talet).20 Vår litte
rära kanon utgörs av det finkulturella, medan det mer "folkliga" i 
stort sett ignorerats. Det synes föga spekulativt att anta att den av 
kritiken mer ansedda avdelningen varit mindre inriktad på att accep
tera kvinnliga författare som biyter mot den överenskomna goda 
smaken. Inom det populära kretsloppet blir det emellertid mindre 
viktigt ifall mer akademiska stilkriterier följs, än huruvida boken blir 
en kommersiell framgång. Åtminstone är det så att 1800-talets 
kvinnliga författare i stort avfärdats från den litterära scenen i efter
hand. Wilhelmina Stålberg, som ändå lästes i större utsträckning än 
exempelvis Almqvist under det gångna seklet, behandlas jämförelse
vis styvmoderligt av olika översiktsverk. I Henrik Schiicks och Karl 
Warburgs svenska litteraturhistoria från 1930 ägnas Almqvist ett 150-
tal sidor, medan Stålberg dyker upp i en uppräkning av namn, mellan 
två tankstreck.21 

I Sverige öppnades universiteten för kvinnor 1873, med undantag 
för den teologiska fakulteten, och första disputand var som nämnts 
historikern Ellen Fries 1883. Det är betydelsefullt att notera att Ellen 
Fries inte går att räkna som den första droppen i en snabb kvinnlig 
flodvåg - den andra kvinnliga doktorn, juristen Elsa Eschelsson, 
kommer först fjorton år senare, 1897. Båda disputerade i Uppsala. 
Som andra kvinnliga historiedoktor kan noteras Lydia Wahlström 
1898, med Sveriges förhållande till Danmark 1788—1789. Första littera
turhistoriska doktor dyker upp först 1909 i form av Hilma Borelius. 
Kvinnornas platser på de svenska universiteten står tomma ännu 
mycket långt efter Ellen Fries. Dessutom är Sverige näppeligen att 
betrakta som något bakåtsträvande undantag i denna fråga - första 
kvinnliga danska doktor disputerade 1893 (historikern Anna Hude), 
och den norska föregångskvinnan Clara Holst lagerkransas inte förr-

?? an 1903. 
Inom litteraturvetenskapen har det länge varit så att män skriver 

20 Escarpits modell och dess bristande användbarhet i dagens litterära samhälle 
diskuteras bland annat i Hertel 1996, s. 31 f. Se också Escarpit 1970, s. 26-41 och Holm 
1981, s. 28-37. 

21 Schiick och Warburg 1930, s. 345. 
22 Ohlander 1987, s. 2-22, särskilt s. 2 f och 7. Fakta även i Clayhills 1991, s. 282 f. 
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om män, medan kvinnor också skriver mest om män. En undersök
ning av den pågående forskningen vid Lunds universitet visade 1975 
att 1,4% av manliga forskarstuderande skrev om kvinnliga författare, 
medan 25% av kvinnorna sysslade med kvinnliga författare.23 Inom 
litteraturen är det lätt att konstatera på vilket sätt kvinnorna varit 
satta på undantag, och i viss utsträckning fortfarande är det - av 152 
bokkommissionärer 1896 var 141 män, bland de tolv mest stipendiebe-
lönade författarna fram till 1949 fanns inga kvinnor, de kvinnliga 
recensenterna mellan 1891 och 1894 utgjorde sex procent, av de 55 
mest omnämnda författarna i recensioner 1967-76, i en undersökning 
som bara tog hänsyn till andra författare än just den som för tillfället 
anmäldes, var 54 män (därtill Selma Lagerlöf).24 Området kan natur
ligtvis inte begränsas till att bara röra sig kring antalet verksamma 
författare av respektive kön, liksom könet i sig inte kan göras till den 
enda frågan. 

I praktiken är det alltså först under 1900-talet, och dessutom en 
bra bit in på det, som kvinnor får en reell möjlighet att skriva veten
skaplig historia. Vad gäller den historiska romanen förhåller det sig 
som sagt annorlunda. Under tidigt 1830-tal finns redan en del kvinn
liga litteratörer i Sverige som använder sig av historien för sina syften 
i romaner och noveller. Det är viktigt att betänka att detta sker i en 
tid när klara skiljelinjer mellan historieskrivning och romanförfat-
tande inte alltid drogs. I M de Vylders kommersiella lånebiblioteks 
katalog för 1853 förtecknas till exempel Crusenstolpes verk Morianen, 
Carl Johan och svenskarne och Huset Tessin under enväldet och frihets
tiden som historia, inte skönlitteratur.25 

Det är kanske på sin plats att understryka att det före 1800-talet 
var så att nästan alla författare var ämbetsförfattare, som meriterade 
sig för ett ämbete genom sitt skrivande, då av i första hand poesi. 

23 Vinge 1975, s. 25-28. 
24 Se Svedjedal, s. 96, 103, 107 f. Bland hans källor kan nämnas Bokutredningen 

(SOU 1952:23), s. 295-300, Rydén 1987, s. 128 ff. Svenskt pressregister. Förteckning över 
recensioner (konst, litteratur, musik, teaterj, skönlitterära bidrag, 1—5, s. 128 ff, och Rosen
gren 1983, s. 261—270. 

25 Katalog öfver M de Vylders Lån-bibliothek af Utländsk och Svensk Litteratur, 

1853. 
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Tjänster av detta slag, som exempelvis präst eller universitetslärare, 
var förbehållna män. Det viktigaste var inte att uttrycka ett budskap, 
utan huvudsaken var att uttrycka någonting på ett bra sätt. Det är 
först med 1800-talet som de som skriver börjar få som en av sina 
främsta uppgifter att avslöja eviga sanningar om varats essens.26 

Under seklet växer det långsamt fram en kår av rena yrkesförfattare, 
som inte är beroende av några andra mecenater än den anonyma 
marknaden, som blir allt mer betydande i och med den snabbt 
ökande presumtiva publiken.27 

Över huvud taget sker mycket nytt, som starkt påverkar det litte
rära livet i Sverige, under åren strax före mitten av århundradet. In
förandet av sockenbibliotek, grundandet av Svenska Bokförläggare
föreningen, samt en allt mer utökad tryckfrihet (indragningsmakten 
avskaffas helt 1845) samverkar alla till att ge en större marknad för 
litteratörerna. Av våra större förlag kan också nämnas Norstedts och 
Bonniers, som grundades 1823 respektive 1837. Den växande tidnings
sektorn bidrar också den till förbättrade möjligheter att försörja sig 
för presumtiva skribenter. 

Inom litteraturvetenskapen är det fortfarande så att många förfat
tare, och i vissa fall hela genrer, ignoreras av estetiska skäl.28 Detta har 
inte sällan varit en könsanknuten fråga, men det bör än en gång 
understrykas att det inte bara är en fråga om kön. Till exempel finns 
det oerhört mycket skrivet om Fredrika Bremer, medan Wilhelmina 
Stålberg är generande oomskriven, liksom andra författare av his
toriska romaner, som Anna Berlin och systrarna Strussenfelt. Detta 
är också fallet i mycket moderna och medvetna verk som den nyligen 
fullbordade Nordisk Kvinnolitteraturhistoria. Det som har rensats bort 
från den litterära kanon är således inte alltid kvinnorna, utan ofta de 
kvinnor, och män, som av eftervärlden inte räknats som nyskapande 
eller passande representanter för sin samhälleliga position.29 I detta 

26 Se Bennich-Björkman 1970, till exempel s. 88. 
27 Om övergången från aristokratiskt patronage till kapitalistiskt marknadsförfat-

tande, via omvandlingssamhällets mellanvariant subskriptionen, se Petterson 1992, s. 
151 och där anförd litteratur. 

28 Se t.ex. Furuland 1997, s. 19-24 och Hansson 1997, ssk. s. 380-383. 
29 Hansson 1997 behandlar detta passim. 
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avsnitt ska några av de här diskuterade, och under 1800-talet allmänt 
lästa, kvinnliga författarna presenteras kortfattat. 

Wilhelmina Stålberg levde mellan 1803 och 1872. Hon var ett barn
husbarn som upptogs som dotter av fältkamrerare Carl Fredrik Stål
berg och hans maka Maria Christina Molander. Sitt skrivande inled
de hon tidigt, och lät publicera dikter i tidningar före tjugo års åldern. 
Den första diktsamlingen kom ut 1826, men under årens lopp övergav 
hon, liksom många andra, alltmer poesin till förmån för prosan. 
Hennes produktion innefattade bland annat poesi, romaner, skol
böcker, vistexter, gåtsamlingar, mytologiska lexika och virknings
beskrivningar, förutom en del översättningar. Wilhelmina Stålberg 
dog 1872 i Mariefred, dit hon flyttat ett par år tidigare, efter att i 
övrigt ha levt hela sitt liv i Stockholm.30 

Inom den historiska romanens fält är Stålberg, som skrev under 
pseudonymen Wilhelmina, en av vårt lands mest produktiva författare. 
Hennes berättelser skildrar företrädesvis 1600- och 1700-talen, och 
bland dem kan nämnas Gustaf III och hans omgifning (1859), Hedvig 
Charlotta Nordenflycht (1847) och Familjen Skytte (1851). Major Mullers 

döttrar (1845) är en av hennes samtidsberättelser. Att författarinnan 
låg bakom ett flertal skolböcker som användes inom avdelningen 
historia är intressant inte minst emedan hon alltså var lagligen ute
stängd från all högre utbildning i ämnet. Hennes romaner läses inte 
längre av någon, och inte minst hennes historiska berättelser är alla, 
enligt Eva von Zweigbergk i Barnboken i Sverige 1750-1 950, "lyckligt 
glömda".31 

Som Stålbergs mest spridda verk kan otvivelaktigt räknas skilling-
trycket Hjalmar och Hulda, med den bekanta inledningsraden "På 
blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad". Verket trycktes 55 
gånger enbart under 1800-talet och dess upplaga beräknas inalles till 
kring en kvarts miljon.32 Dikten trycktes i samlingen Lyriska toner 

1843, tillsammans med bland annat "Lejonbruden", men fanns med
tagen redan 1839 i romanen Emmas hjerta. Det första bevarade 

30 Hagberth 1953, s. 141-148. 
31 Zweigbergk 1965, s. 168. 
32 Furuland 1962, s. 131. Mer fakta kring skillingtrycket i Rossel 1978, s. 187-203. 
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exemplaret av Hjalmar och Hulda i skillingtrycksform är från 1856, 
utgivet av Otto Westins förlag i Kalmar. Under 1860-talet trycktes 
Hjalmar och Hulda 16 gånger, för att under påföljande årtionde 
komma ut i hela 21 upplagor.33 Visan blev med tiden mycket spridd 
också i Danmark och Norge.34 En historieskrivning där inte Wil
helmina Stålberg finns medtagen bland 1800-talets företeelser är utan 

tvekan ett mycket fyrkantigt ägg. 
Ulrika Sophia von Strussenfelt, 1801-73, var kammarherredotter, 

och verkade som författare och skolföreståndare. Under pseudony
merna Philaletes, M.B. och den mest använda Pilgrimen skrev hon ett 
antal verk med motiv från svensk och utländsk historia. Den tysta 
eden (1858) behandlar livländsk reduktion under 1690-talet, medan 
Waera, eller trohetens prof (1851) skildrar det tyska dekabristupproret 
1825. Ulrika von Strussenfelt är en av de mycket få författare som ofta 
behandlar den modernaste historien, både i Sverige och utomlands. 
Utöver sitt mer historisk-skönlitterära författarskap skrev hon också 
några andaktsböcker för barn och ungdom, samt medarbetade med 
ett antal följetongsberättelser i pressen.35 Hennes liv och författarskap 
finns behandlat i Ett pennskaft från förra århundradet av Stina Rid-
derstad. 

Ulrika von Strussenfelts yngre syster Konstantia (eller Constance) 
Karolina Amalia levde mellan 1803 och 1847. I sitt historiskt inriktade 
författarskap använde hon sig av pseudonymen Fröken R***. Hon 
skrev även poesi och arbetade som lärarinna. Hennes framgångar på 
den litterära marknaden inspirerade också hennes ovan nämnda syster 
att börja skriva.36 Till skillnad från sitt äldre syskon skriver Constance 
dock helst om svensk historia, och gärna om perioder som ligger 
längre tillbaka i tiden än de allra närmaste århundradena. Bland hen
nes böcker kan nämnas Alarik, eller Vikingarne från 1830 och Sigfrid 
Thuresson Ryning från året därefter. 

Anna Berlin, född Nordström, 1801-82, var en handlardotter som 

33 Bennich-Björkman 1988, s. 292. 
34 Hagberth 1953, s. 148. 
35 Meijer 1886, s. 410. 
36 Meijer 1886, s. 410 f. 
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gifte sig med en präst och snart blev änka.37 Hon skrev ett fåtal korta
re historiska berättelser, som var mycket populära på sin tid - för
utom snapphaneskildringen Jörgen Krabbe från 1837 kan nämnas 
Rosensparreska ättens utgång från 1844. Anna Berlins böcker utspelas 
alla före 1700-talet. Om hennes eget liv är mycket lite känt. Hon ver
kar inte ha skrivit några romaner efter 1844. 

Det mycket vanligt förekommande draget att använda pseudonym 
kan antas vara ett tecken på att de kvinnliga författarna sökte den 
större frihet det innebar att vara könsneutral, eller helt och hållet 
manlig, vid skrivandet. Samtidigt var det så, att hemligheten sällan 
bevarades någon längre tid, vilket inte minst bevisades av de tidigare 
nämnda systrarna Bronte. Också de manliga författarna av historiska 
romaner skrev ofta under pseudonym, om än inte i samma utsträck
ning som kvinnorna, och sällan eller aldrig med syftet att framstå som 
något annat än män. 

I det följande ämnar jag titta lite närmare på några historiska berät
telser skrivna av män och kvinnor, och i och med detta gå in på en del 
av de metoder författarna använder sig av vid konstruerandet av den 
egna nationen genom dess historia. Vid urvalet av källor har den 
svåruppnåeliga vetenskapliga representativiteten offrats på pragmati-
kens altare, och ett drygt tiotal verk, skrivna under decennierna kring 
seklets mitt, har hamnat i centrum av diskussionen. Till dessa kan 
främst räknas böcker av Pehr Sparre, Wilhelmina Stålberg, Magnus 
Jakob Crusenstolpe, Gustaf Wilhelm Gumaslius och systrarna 
Constance samt Ulrika von Strussenfelt. De verk det är frågan om var 
hursomhelst alla vanligt förekommande i samtidens kommersiella 
lånebibliotek, och är långt ifrån några obskyra och olästa verk. 

37 Brithelli och Leijonhufvud 1978 (1893), s. 30 samt Meijer 1886, s. 41. 
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Nationsbyggande via historien i 
skönlitterär prosa kring mitten av 1800-talet 
Bilden av icke-svenskar i de historiska romanerna är ett av de om
råden där det synes finnas en skillnad mellan könen. I böcker av män 
är det i högre utsträckning så att skurkarna utgörs av sydlänningar av 
olika slag, eller tyskar. I Pehr Sparres Den siste friseglaren skildras 
lättjan och drickandet hos de utländske, i Gustaf Henrik Mellins 
Pavo Nissinen beskrivs ryssarna som avskyvärda barbarer och skäggiga 
vildar som talar en ohygglig rotvälska och dricker kopiöst. I Snapp-
hanarne av O.K. är don Zabarri och signor Kognola de enda riktigt 
motbjudande skurkarna.38 Gumaslius Thord Bonde är uttalat främ
lingsfientlig: 

De flestas växt var i anseende till längden icke öfver medelmåttan, men 
stark och undersätsig, ja till och med klumpig. Deras breda ansigten, 
med stora plumpa anletsdrag, voro väl naturligen mörkletta, men 
genom solens, på hafvet obehindradt verkande, brand hade de blifvit 
ändå mer förmörkade. På de flestas tjocka mörkröda läppar låg ett tyd
ligt drag af rå sinnlighet, som än tydligare uttalade sig i de små mörk
bruna ögonen, framtittande under tjocka ögonbryn, mellan ett yfvigt 
svartglänsande hår.39 

Mer eller mindre varje gång Gumadius skildrar folk från sydligare 
breddgrader återkommer beskrivningar som betonar grymhet, utsvä
vande liv, mordlust och girighet.40 

Denna främlingsfientliga inställning är ett drag som i mycket ringa 
utsträckning går att hitta hos de kvinnliga författarna. Hos dem är 
det istället ofta så att huvudpersonerna till och med kan komma från 
andra länder, eller handlingen kan utspelas någon annanstans än i 
Sverige. I Drottning Filippa (där huvudpersonen alltså är Erik av 
Pommerns engelska hustru) kontrasterar Wilhelmina Stålberg i ver
kets inledning ett par flickor på ett sätt som i förstone ger intryck av 

38 Sparre 1832, s. 194 f, Mellin 1838, s. 9 f, 60-65, och O.K. 1831, passim. För 
diskussion om O.K.s identitet, se Andersson 1972. 

39 Gumaelius 1828, s. 3 f. 
40 Gumaslius 1828, s. 22 och 92. 
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främlingsfientlighet; först beskrivs en viss Cecilia som "en lång, blå
ögd, hvithyldt flicka, med rika, ljusa hårflätor och ett lif så smärt att 
hon skulle kunnat tjena till modell för en staty af gudinnan Freja".411 
sistnämnda frökens sällskap återfinns hennes motsats Bolla: "Hon var 
liten och klumpig, med stora händer och fötter, kort svart hår, låg 
panna, små bruna ögon och oregelbundna, ehuru långt ifrån missbil
dade anletsdrag".42 Bollas yttre beskrivs som i allt underlägset Ceci
lias, och detta inte utan ett ganska nedlåtande tonfall. Poängen visar 
sig dock så småningom - det är Cecilia som är den dåliga människan 
av de två. Hennes kärlek till Börje skildras som ytlig, och hennes eget 
argument för sina känslor låter som följer: "Börje är påtagligen af 
samma stam som jag. Han är lång, ljushårig och fager, derför älskar 
jag honom".43 För Stålberg är inte ett osvenskt utseende något nega
tivt i sig, som det synes vara för till exempel Gumselius. Cecilia, som 
är blond och ljushyad, tycker bäst om blonda och ljushyade männi
skor, och detta visar Stålberg med eftertryck upp som en osund in
ställning i verkets fortsättning. 

Männen skriver sällan eller aldrig om någonting som befinner sig 
utanför de svenska gränserna, medan till exempel Ulrika von 
Strussenfelt kan behandla saker som det ryska dekabristupproret, och 
Octavia Carlén skildrar danskar som huvudpersoner i Kung Eriks 
gästabud från 1863. Hos den nyssnämnda storasyster Strussenfelt kan 
det till och med vara som i Den tysta eden, att också annan foster
landskänsla än den svenska ses som hedervärd.44 Anna Berlin kan i 
Rosensparreska ättens utgång lovtala den danske kungen och skildra 
krig ur dansk synvinkel, liksom hon i Jörgen Krabbe kan göra våld på 
den verkliga historien för att rädda en dansksinnad svensk från av
rättning.45 

Hos männen är det som noterats dock mycket vanligare med en 
utländsk huvudskurk; utöver de redan nämnda kan bland annat note-

41 Stålberg 1849, s. 15. 
42 Stålberg 1849, s- :5 f-
43 Stålberg 1849, s. 22. 
44 Strussenfelt 1858, s. 343. 
45 Lindström 1925, s. 243. 
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ras polacker och korsikaner.46 Zeipel kan slå fast att någon är "snål, 
som hade hon en jude till far", och fråga "Hvad angå oss de fördömda 
halfdanskarne?".47 Om en bok av Ridderstad slår Erik Lindström fast: 
"Som sig bör knytes intrigens farliga nät av en sydlänning".48 Hos 
Pehr Sparre blir det tydligt hur nationen är det viktiga i resonemang
en, och därför ges en anakronistiskt stor betydelse när hjälten funde
rar över situationen: 

Sigismund, såsom laglig regent, borde fordra lydnad af alla sina under-
såter, eller, i händelse af vägran, med vapnens makt straffa de uppro
riske, men att detta skulle ske genom legda utlänningar [ ] 
upprörde både hans begrepp om mensklighet och hans national
känsla.49 

Nationalkänslan kommer oftare i centrum i förhållande till andra folk 
och nationer i männens diskussioner, och den bild som ges av andra 
människor än de svenske anknyter ofta till skildringar av krig. 

Hos de manliga författarna händer det ibland att titeln hänvisar till 
ett slag, som i Lundequists Slaget vid Stångebro, men än vanligare är 
det med långdragna bataljmålningar som inte alls går att uppbåda hos 
kvinnorna. Snapphanarnes författare samt Pehr Sparre och Karl af 
Kullberg är alla förtjusta i att in i minsta detalj berätta om hur hä
rarna stått uppställda och manligen kämpat med varandra. Pehr 
Sparre beskriver ibland krig och slagsmål som något hedervärt; "här 
ska Ni ta mig tusan få se ett lustigt lefverne, och få slåss med, vill jag 
hoppas", som hjälten säger till en gammal ryttare.50 Erik Lindström 
skriver om hur "kraftiga stridsscener" ger liv och färg åt Mellins 
framställning, och ger beröm åt Kullbergs skildringar av "stormningar 
och fältslag".51 Om Snapphanarnes författare säger Lindström; "som 
vanligt är författaren mest till sin fördel när han får tillfälle att i kraf-

46 Lindström 1925, s. 293 och 296. 

47 Zeipel 1845, s- 33 oc^ 366. 
48 Lindström 1925, s. 293. 

49 Sparre 1832, s. 259 f. 

50 Sparre 1832, s. 117. 

51 Lindström 1925, s. 231 och 247. 
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tiga drag teckna våldsamma sammanstötningar och rörliga uppträ
den".52 

Detta skiljer sig mycket från till exempel Anna Berlins vämjelse 
över allt som har med krig att göra, i Rosensparreska ättens utgång'. 

under qvinnornas nödrop, männernas vilda förtviflan och barnens 
klagoskrik stod striden. Du, som skådat kriget med alla dess fasor, du 
vet hvilka stunder af förtviflan, sådana som dessa äro [ ] Menniska, 
broder, uppmana icke obetänksamt krigets makter: dess följeslagare 
heta fasa, förtviflan, död!53 

Hos Berlin beskrivs det svensk-danska kriget under åren 1611-12 ur 
dansk synvinkel, utan att någondera sidan förklaras som den klart 
mest hedervärda. 

De andra kvinnliga författarna behandlar sällan krig, och aldrig i 
samma utsträckning som männen. Kanske kan kvinnornas avsevärt 
mycket större beredvillighet att behandla danska ämnen, och rentav 
göra danskar till huvudpersoner för några berättelser (som hos till ex
empel Carlén och Berlin), ses som ett utslag av större skandinavism 
än det går att finna hos männen. I Constance von Strussenfelts Ala

rik, eller Vikingarne från 1830 benämns huvudpersonerna genom
gående som "skandinaver" eller "nordiska".54 Dock måste påpekas att 
också en författare som O.K. i sina batalj skildringar kan inflika ett 
slags vapenbrödraskap i striderna mellan svenskar och danskar. Alla 
strider är rätt så gentlemannamässiga, och något riktigt danskhat är 
svårt att uppbåda.551 stort är det hursomhelst bortom all betvivlan att 
männens berättelser är mer präglade av främlingsfientlighet än kvin
nornas. De manliga författarna synes mer definiera det svenska i mot
sats till någon annan nation eller något annat folk än vad kvinnorna 
gör, vilket torde kunna knytas dels till de förväntningar läsarna hade 
på de respektive könens berättelser, och dels till den samhälleliga och 
litterära bakgrund som författarna hade. Någonting som kan noteras 
vara lika framträdande för båda könen är en närmast total avsaknad 

,2 Lindström 1925, s. 204. 

53 Berlin 1844, s. 19. 

54 Strussenfelt 1830, s. 85, 93, no, 112 och 124. 

55 O.K. 1831, s. 155 f och 254. 
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av verk om vår i många århundraden östra rikshalva; anpassningen till 
Lill-Sveriges innehållsliga realiteter verkar inte ha resulterat i några 
mer märkbara trauman, åtminstone inte hos författarna av historiska 
romaner. 

Den bild författarna har av de båda könen genom historien synes 
delvis vara beroende av författarens eget kön. Tydligast blir detta i 
sådana fall som den rent misogyne Gumadius. I Thord Bonde vimlar 
det av uttalanden av typen: "Det är mig godt att åter komma i lag 
med männer, ty qvinnorna äro ett ganska underligt folkslag", "så visst 
som jag är en gammal qvinnohatare", med flera.56 Den gamle Götiske 
förbundaren beskriver därtill några (tyska?) kvinnors missnöje över att 
deras män blivit alltför fredliga, och bjuder på för få blodiga slagsmål: 
"Tänk bara hvad roligt det skulle ha varit att se på, huru Leuthard 
skurit af det der vackra hufvudet [ ] hvad det skulle ha blifvit för 
en vacker blodröd frans omkring den snöhvita halsen!".57 Lundequist 
liknar Sigismund vid en flicka i Slaget vid Stångebro; "en så klemig 
stackare, som er Sigismund, hvilken skulle passa långt bättre till att 
vara min fästmö", liksom han kan ge en person epitetet "kvinno
hycklare".58 Hos Zeipel kan en häxanklagad skildras som "denna 
qvinna, mensklighetens afskum, hvilken ej skydde någon elakhet, 
något brott och som hatade allt".59 

Erik Lindström synes ofta vara inriktad på att leta fram citat som 
syftar till att diskreditera de kvinnliga författarna av historiska roma
ner, medan han hos männen plockar fram de detaljer som är värda att 
prisa, vilket nästan undantagslöst blir krigsskildringarna. Detta kan 
vara värt att påpeka emedan hans avhandling mer eller mindre utgör 
det samlade svenska forskningsläget i ämnet tidig historisk 1800-tals-
roman. Kvinnorna ges inte sällan i hans bok sarkastiska värdeom
dömen av typen "prosadilettanter", "mindervärdiga", "tafatt", "löjlig", 
och så vidare.60 Även om dessa omdömen estetiskt sett av många 

56 Gumadius 1828, s. 113 och 315. 
57 Gumaelius 1828, s. 71 £ 
58 Lundequist 1834, s. 47 och 163. 
59 Zeipel 1845, s- 36-
60 Lindström 1925, s. 243-245. 

61 



skulle kunna anses ha viss täckning, är det ändå symptomatiskt att 
vetenskapen i så stor utsträckning har reserverat dem för kvinnorna. 

Hos de manliga författarna av historiska romaner blir ofta den 
kvinnliga huvudpersonen som redan noterats till en symbol för natio
nen. I Snapphanarne slits den skånska Tilda mellan sin första kärlek 
dansken Kevenberg och hans efterträdare svensken Stålbrand, för att 
efter några dramatiska år av krig och bekymmer fastna hos den se
nare. Annars är det sällan så att författarna anstränger sig över hövan 
för att i alltför hög utsträckning söka tvinna samman det storpolitiska 
med det familjebetonade i berättelserna. Det historiska och det pri
vata löper liksom i två parallella linjer som sällan möts, och det får 
ofta räcka med att den kvinnliga huvudpersonen som nämnts ges en 
symbolisk roll. 

Också i recensioner betonades inte sällan könsaspekter i böckerna. 
Aftonbladets anmälan av Snapphanarne tar fasta på just författarens 
skildringar av män och kvinnor: 

Hans qvinnor äro lugna, stilla husmödrar, eller lifliga, sedesamma 
flickor, i hvilkas bröst känslornas eld visserligen glöder, men glöder så
som elden i den Svenska kakelugnen, väl vårdad, klar och värmande, ej 
blott för ögonblicket, utan för hela dagen, och befordrande den hälso
samma väderväxlingen i det väl ombonade och försedda rummet. Hans 
män äro starka kraftiga figurer, med hälsa, både på kinderna och i 
hjertat.61 

Här görs det tydligt att de sedesamma flickornas plats är det trygga 
hemmet, medan männen får sina friska kinder ute i det fria. 

Hos de kvinnliga författarna kan ibland kritiska röster höjas mot 
de förhållanden som råder mellan könen, som i Wilhelmina Stålbergs 
Gustaf III och hans omgifning: 

Sophia Magdalena erinrade sig härvid med verklig bäfvan den besyn
nerliga motsatsen i mannens karakter, som blifvit der nedlagd, antingen 
af naturen, eller af egoismen, alltifrån verldens begynnelse. Hon erin
rade sig, att, änskönt en man icke hyser ringaste kärlek till en qvinna, 
fordrar han dock af henne, sedan hon inför altaret blifvit med honom 

61 Aftonbladet 23 dec 1831. 
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förenad, den obrottsligaste trohet; fordrar, att hon skall uteslutande vara 
hans tillhörighet, alldeles som den dyrbara guldnippen, hvilken han 
skrinlägger, utan att någonsin begagna den [ ] han slösar sina bästa, 
sina varmaste känslor på andra qvinnor, men hon - hon får icke hafva 
känsla för någon annan man än honom.62 

Inte minst hos Anna Berlin är det tydligt att alla illdåd som sker i 
krigstider begås av män, och hon beskriver manlig misogyni vid några 
tillfällen.63 I övrigt finns ingen uttalad tendens hos de kvinnliga för
fattarna vad gäller förhållandet mellan könen - män beskrivs sällan 
på ett så negativt sätt som kvinnor ofta betraktas i männens böcker. 
Kvinnorna skildrar inte sällan hemförhållanden, där kvinnor ges 
större utrymme än i de manliga författarnas stridsskildringar. Det bör 
dock betonas att de kvinnliga författarna gärna understryker ett slags 
"skomakare-bliv-vid-din-läst"-inställning avseende förhållandet mel
lan könen; Constance von Strussenfelts Alarik, eller Vikingarne inleds 
exempelvis med ett Tegnér-citat som förklarar "som sömmerska, som 
Amazon, / En qvinna blir ändå en qvinna".64 Det som bör betraktas 
som det betydande är hursomhelst att kvinnorna skriver böcker, där 
kvinnor deltar och ges en plats i de historiska skeendena. Sedan är det 
en bisak att de kommentarer som fälls i verken inte ger uttryck för 
någon radikal feminism. Det går inte att förvänta sig vad som helst av 
det tidiga 1800-talets litteratörer. 

För männen synes nationen och dess historia vara en fråga för män 
i större utsträckning än den är det för kvinnorna. I männens böcker 
är kvinnornas roll mer passiv, något som inte minst blir tydligt vid en 
genomgång av de historiska romanernas titlar. Hos Wilhelmina Stål
berg är det inte ovanligt med en kvinnlig protagonist i form av 
Drottning Filippa eller Hedvig Charlotta Nordenflycht, och Constance 
von Strussenfelt kan teckna en lärd Yolanda, som fått "en fullkomligt 
manlig uppfostran", i Alarik, eller Vikingarne!'5 Detta har inga egent
liga motsvarigheter i männens böcker; i det fåtal fall som existerar är 
kvinnan inte någon historisk individ, utan en helt fiktiv konstruktion. 

62 Stålberg 1859, s- 2°7-
63 Berlin, s. 6 och 27. 
64 Strussenfelt 1830, första sidan. 
65 Strussenfelt 1830, s. 24. 
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Ulrika von Strussenfelt noterade de svårigheter som fanns för skri
vande kvinnor under 1800-talet, i och med männens ofta negativa 
attityd till dem. Hon förklarade sig ha insett "att det manliga könet i 
allmänhet icke gerna ser pennan i kvinnans hand - och att de flesta af 
dem ega en stark fördom mot skrifvande fruntimmer". Strussenfelt 
kunde skriva artiklar under manlig pseudonym i Ostgöta Correspon-
denten, för att därmed ges möjligheten att uttrycka sig friare.66 Det är 
värt att notera att Sveriges andra kvinnliga historiedoktor kunde 
kritiseras så sent som 1910 med hänvisning till att skrivande kvinnor 

utgjorde någonting kuriöst: 

Såsom en af vår tids mera egendomliga företeelser kan väl anmärkas det 
skrifvaredöme, som uppstått och allt starkare tager fart inom fruntim
mersvärlden. Den må tills vidare betecknas såsom en kart fallen från 
kvinnosaksrörelsens risiga träd 

som August Lengqvist skriver i Några tröstande ord till den snyftande 
Doktor Lydia Wahlström.67 Den som betänker sådana arguments lång
livade existens behöver inte heller bli förvånad när det visar sig att till 
exempel Ulrika von Strussenfelt kan skildra kvinnor som ger upp sin 
yrkesverksamhet för en mans skull, och hävda att äktenskapet är 
kvinnans högsta bestämmelse.68 

Hos Wilhelmina Stålberg finns i Gustaf III och hans omgifning en 
god far som sköter om sina små barn, men samtidigt som faderns 
beteende ges beröm, så förklaras också att detta förhållande beror på 
att den adliga modern är "onaturlig" och befriad från alla "kvinnliga 
känslor".69 Något ideal skildras situationen näppeligen som; snarare 
understryks att det är kvinnans ansvar att ta hand om barnen. I 
mycket är Stålbergs åsikter stödjande det bestående - hon kan till 
exempel beklaga sig över att dalallmogen inte längre är det mönster 
av sedlighet, nykterhet och fosterlandskärlek som den varit i forna 

dagar.70 

66 Ridderstad 1944, s. 28 och 200. 
67 Lengqvist 1910, s. 1. 
68 Ridderstad 1944, s. 198. 
69 Stålberg 1859, s. 83-88. 
70 Stålberg, 1859, del 2, s. 214. 
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Hos både männen och kvinnorna är anknytningar till mer seriös his
torieskrivning vanligt förekommande, alltifrån hänvisningar till 
Fryxell och Hildebrand, eller till diverse historiska aktstycken. Ofta 
anknyts med noter till detaljer och repliker av mindre betydande slag. 
Den genom Crusenstolpe herostratiskt beryktade noten "Historiskt" 
är ingalunda någonting som den gamle fästningsfången är ensam om. 
Pehr Sparre använder noten i sina historiska romaner decenniet innan 
Crusenstolpe börjat skriva på sin första, liksom många använder den 
efter honom. Hos andra författare är det dock vanligare med större 
exakthet i användandet av noten; Crusenstolpe nyttjar den gärna på 
ett sätt som får den att ge sanningshalt åt inte helt sanna saker. Detta 
får Lindström att beskriva Crusenstolpes romaner som representanter 
för en "högst förkastlig genre" som består av "skamlösheter av olika 
slag". Litteraturhistorikern kommer därtill med en bredsida både 
könsmässigt och nationellt genom att hänföra dem till "den fransyska 
skolan".71 

Både män och kvinnor tar ibland en paus i själva berättandet för 
att komma med en historisk analys eller diskussion av det gångna 
skeendet. Den som i klart störst utsträckning önskar komma med 
historiska förklaringar på detta sätt är Crusenstolpe, som i mycket 
också är den mest radikale av romanförfattarna. Ingen kvinna skulle 
accepteras 1840 som författare till raderna i Morianen om hur 

statsförfattningens bokstaf talar om jemlikhet inför lagen, men i verk
ligheten ej finnes annat, än herrar och underhafvande, befallande och 
lydande, de förre öfverhöljde med utmärkelser, njutningar och fördelar, 
äfven om de brutit mot alla budorden, de sednare dömde till förakt och 
försakelser.72 

Crusenstolpe målar upp ett i grunden orättvist samhälle, där också 
kyrkan inte är något annat än en "bemantlad polisanstalt". Han be
skriver "de så kallade högre klasserna [ ] som tagit samhällets alla 
fördelar, dess rikedomar, upplysning, utmärkelser och nöjen i besitt
ning, som ej begripa hungerns frestelser och trasornas". Detta kon-

71 Lindström 1925, s. 297, 299 och 301. 
72 Crusenstolpe 1840, s. 89. 
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trasteras upprepade gånger mot "de lägre klasserna", som mot all 
rättvisa blir förtryckta.73 Denna Crusenstolpes då och då radikala in
ställning, kombinerad med hans halvhistoriska skrivsätt, har gett 
honom ett mycket negativt eftermäle hos de flesta av 1900-talets litte
raturhistoriker. Henrik Schiick skriver till exempel följande om för
fattarens Morianen 1930: 

Det är i själva verket blott en voluminös smädeskrift [ ] Hans ideal 
är det sämsta möjliga [ ] hans historietter verka dess försåtligare, 
som de ofta innehålla ett korn av sanning, som Crusenstolpe med sin 
talang för dylika metamorfoser förvandlat till en fet lögn. Det var denna 
blandning av historia och skandal som slog an. För den mindre bildade 
är historien ju hovskvaller.74 

Någonting som är genomgående hos de kvinnliga författarna är i 
stället en grundtanke om ett rättvist samhälle, där envar belönas eller 
bestraffas efter förtjänst, om inte här så i det efterjordiska. Hos Wil
helmina Stålberg kan en fåfäng kvinna få sitt rättmätiga straff" genom 
att i stället för skönhetsmedel råka bestryka sitt ansikte med frätande 
syra, hos Anna Berlin möter den utsvävande skurken Holk sin för 
tidiga död hos en prostituerad, med mera.75 A andra sidan kan det 
sägas att Crusenstolpe här är ett undantag också vad gäller männen -
en syn på moral och flit som garanti för ett gott resultat är genom
gående. Det finns en framtidstro som genomsyrar de historiska dis
kussionerna, och även om det skulle ha funnits orättvisor förr, så är 
de nu på väg att försvinna helt och hållet. Kvinnorna har inte samma 
möjlighet att komma med kritiska synpunkter på samhällsförhållan
dena, och saknar ännu männens mer storpolitiska erfarenheter, men 
deras sätt att välja att skriva om andra saker än männen säger ändå en 
del om vad de anser vara viktigt. Det ena könets företräde till det 
offentliga livet, nationen och historien har så smått börjat ifrågasättas, 
med de historiska romanerna som ett av argumentationsmedlen. 

Ett av uttrycken för författarnas kommenterande roll är deras vana 

73 Crusenstolpe 1840, s. 87 ff. 
74 Schiick och Warburg 1930, s. 149. 
75 Stålberg 1859, del 11, s. 321 och Berlin 1844, s. 83. 
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att komma med metalitterära och illusionsbrytande inlägg i berättel
serna.76 Wilhelmina Stålberg använder sig frekvent av formeln "efter 
den tidens sätt" när hon skildrar någon vana från det förgångna, lik
som Zeipel ofta kontrasterar sina romaners tid med sin egen samtid. I 
undantagsfall ger författaren också utrymme åt långa historiska be
skrivningar och diskussioner, som inte alls har något egentligt sam
band med själva berättelsen.77 Författarnas inbrytningar i historierna 
kan ses som ett led i den önskan att rationellt förklara världen som 
blir så framträdande i litteraturen under 1800-talet; det har noterats 
att deckarberättelsen är ett typiskt barn av seklet. Innan sekularise
ringen tog fart på allvar behövdes inga problemlösare utöver Gud 
Fader. På samma sätt svarar historien mot det behov av förklaringar 
som väckts av den förlorade tron, de nya vetenskapliga landvinning
arna och det kapitalistiska samhällets inneboende problematik.78 

En viktig sak att betänka är författarnas anpassning efter sin publik. 
Wilhelmina Stålberg skriver inte med samma tendens när hon skriver 
för ungdomar eller mindre utbildat folk som när hon skriver för 
medelklassens vuxna.791 sina historiska läroböcker om svenska kung
ar kritiserar hon ofta vissa drag hos olika regenter på ett ganska skarpt 
sätt. Avseende Gustav Vasa kan hon skriva om 

det kolossala fel, han på sina gamla dagar begick och som kastar en 
mörk slagskugga, omöjlig att borttaga, på hans eljest så strålande bild. 
Den är bedröflig, denna skugga, emedan den gör Gustaf under den pe
rioden på en gång både löjlig och grym.80 

Vad som kritiseras i detta fall är alltså inte nedslåendet av uppror eller 
något dylikt, utan kungens tredje äktenskap. Det finns ingen kritik av 
kungens handlande under exempelvis Dackefejden. Stålbergs bild av 

76 Detta drag hos Topelius diskuteras i Lehtonen 1997, s. 92-95. 
77 Stålberg 1859, del 1, s. 20 och 86, Zeipel 1845, s- I2> I3I och H2; samt Carlén 1863, 

s. 23-40. 
78 Ermarth 1997, s. 1 f och 84. 
79 Samma tendens kan spåras också hos exempelvis Almqvist; se Svedjedal 1987, 

s. 207. 
80 Stålberg 1866, s. 156. 
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Nils Dacke är i allt negativ, och understryks ibland med tillrop av 
typen "Den uslingen!".81 Om Karl XII kan Stålberg vara uttalat 
negativ, men på samma sätt som med Gustav Vasa handlar det om 
detaljer, och perioder av kungens levnad: 

Naturligtvis kunde det ej heller hos den tidens svenskar väcka annat än 
sorg, grämelse, förtrytelse och fruktan, att se den, som de hade beklädt 
med krona och purpur, uppföra sig mera som ett dårhushjon, än som 
en sansad man.8 

Gustav II Adolf skildras dock i allt som en hjälte. Till och med hos 
honom går det att hitta någon enstaka brist, men barn som till
kommit utanför den äktenskapliga sängen förklaras bero mer på 
kvinnors fel: 

Att den listiga och behagsjuka Margreta Cabelieau i hans första ung
dom lyckades förleda honom var den enda afvikelse från dygdens och 
sedlighetens väg, som man har att förebrå den store konungen.83 

Wilhelmina Stålberg målar i sina ungdomsböcker som synes mer i 
den svartvita skalan, som sällan eller aldrig nyttjas lika övertydligt i 
hennes romaner. De upprepade markeringar som görs mot exempel
vis Nils Dacke skulle inte kunna förekomma på samma sätt i roma
nerna. Därtill är hennes ungdomsböcker mer inriktade på att betona 
de moraliska aspekterna av historiska personers handlande. Kanske är 
det också en eftergift åt tidens krav att hon i ungdomsböckerna är 
något mer kritisk mot kvinnor än i romanerna, som när hon i citatet 
ovan beskriver Margreta Cabelieau? Också Ulrika von Strussenfelt 
gav ut historiskt-skönlitterära verk för ungdomar. En återkommande 
tanke hos henne är att det är viktigt att undvika anakronistiska be
traktelser; hon slår fast att människan "må bedömas i förhållande till 
tiden och fördomarne". Det moraliska draget understryks hursom
helst också hos Strussenfelt något tydligare i ungdomsböckerna än i 

81 Stålberg 1866, s. 148. 
82 Stålberg 1872a, s. 29. 
83 Stålberg 1872b, s. 53. 
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romanerna.84 Det bör hållas i minnet att Stålberg och Strussenfelt, 
när de skrev sina historiska böcker för ungdomar, alltså inte hade lag
lig rätt att erhålla någon högre utbildning i historia. 

Samma anpassning efter publiken som hos det nyssnämnda paret 
kan noteras också hos Gustaf Henrik Mellin, som i sin Fädernes
landets historia för fruntimmer i förordet förklarar hur historien lämp
ligast kan läggas ut för kvinnor. Enligt Mellin handlar det i första 
hand om att undvika fältslag, och i stället betona drottningar "och 
andra utmärkta fruntimmer" under skrivandet. Därtill menar Mellin 
att större vikt bör läggas vid sagor och legender, som i hans historia 
för kvinnor ofta ges karaktär av verklighet: "Författaren har helt 
enkelt berättat sagorna, utan afseende på inkast och tvifvelsmål om 
deras sannfärdighet och äkthet".8S För Mellin är sanningskriterierna 
viktigare när han skriver för män. 

Carl von Zeipel är den enda av de manliga författarna till histo
riska romaner som ett flertal gånger apostroferar sina läsarinnor, och 
det är tydligt att han i sitt skrivande är inriktad på dem. Vid en del 
tillfällen kommer han därtill in på diskussioner av kvinnornas svåra 
lott, och hans hjälte, betonas det särskilt, är mycket hjälpsam i hus
hållsarbetet.86 Kvinnliga läsare apostroferas annars oftare hos de 
kvinnliga författarna, till exempel i verk av Ulrika von Strussenfelt.87 

Det didaktiska draget hos all den litteratur som behandlats här är värt 
att understryka; ett betraktande av böcker ur ett estetiskt perspektiv 
förlorar lätt en viktig aspekt - nämligen vad texterna kunde användas 
till. Det finns ett pedagogiskt och fostrande drag i dessa skrifter som 
ibland glöms bort vid diskussioner av deras vikt. Eftervärldens dom 
över de historiska romanerna från 1800-talet beror delvis på att de 
inte nått upp till de klassiska litterära verkens status av tidlöshet, men 
historiskt sett är det närmast en fördel att böckerna är så präglade av 
sin tid. En annan vanlig invändning är att denna litteraturtyp är oint
ressant eftersom den inte är tillräckligt "historisk". Därom kan endast 
sägas, som Niels Kofoed formulerar det i sin bok om Ingemann, att 

84 Strussenfelt 1869, s. 8 och 15. 
83 Mellin 1836, förordet. 
86 Zeipel 1845, s- 97 och I3^-
87 Strussenfelt 1854, s. 28. 
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de historiska romanerna inte är historiskt sanna, men sanna mot "den 
nationalfolelse, hvoraf de er gennemtraengt".88 

Ett av syftena med denna uppsats har varit att dra fram i ljuset ett 
ägg som kanske inte visat sig vara så fyrkantigt som det i förstone 
verkat. Kvinnorna skriver om historien under det tidiga 1800-talet i 
de historiska romanerna, vilket kan ses som en förövning inför det er
övrande av det vetenskapliga fältet, som inleds på allvar under 1900-
talet. 

Avslutning 
När Kalle Anka och hans ostyriga brorsöner trillat ner i den glömda 
dalen någonstans i Anderna, och uppnått den första fysiska kontak
ten med landet Avskyvärld, dröjer det inte länge innan de ser den 
förste invånaren. Den fyrkantige figuren, i detta femtitalsliberala rike, 
lika intressant som svårförståeligt, sjunger någonting när han kom
mer traskande på vägen. Han sjunger på den enda visa som folket lärt 
sig av sin ende besökare. Han sjunger Wilhelmina Stålbergs Hjalmar 
och Hulda. "På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad" är de 
första ord ankorna får sig till livs i den underliga 18 00-talsvärlden, 
och det är vid närmare eftertanke inte så underligt. 

88 Kofoed 1996, s. 252. 
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Blå som himlen och gul som solen 

Om vänstern och den svenska nationalismen 
kring sekelskiftet 1900 

Samuel Edquist 

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

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

Laurins text är ett gott exempel på det nationella tänkande som 

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

2 Laurin (1911) 1920, s. 26. 
3 Laurin (1911) 1920 passim; om den svenska urkraften s. 39. 
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florerade kring 1900. Den uttrycker en borgerlig strävan att skapa en 
mer innerlig bild av Sverige, att framställa landet som ett "hem" som 
alla skulle kunna känna sig hemma i. Detta var en reaktion mot vad 
man såg som farliga hot mot samhällets fortbestånd, såsom emigra
tionen och socialismen. Det gällde att sprida en myt om nationen. Det 
tog sig till exempel uttryck i att man försökte göra den svenska 
flaggans färger hemtama i det uppväxande släktets själar med liknel
ser såsom den i småskoleläseboken Sörgården från 1912 som givit 
denna text sin titel.4 Den nationella gemenskapen skulle göras påtag
lig och konkret. I Laurins språk uttrycktes denna strävan genom ett 
komprimerande av tid och rum, som när han skrev att sedan Gustav 
Vasa red in i Stockholm midsommarafton 1523 har "vi" kunnat "fira 
midsommar med stor glädje".5 

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

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

4 Roos 1912, s. 21. 

5 Laurin (1911) 1920, s. 42. 

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

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

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

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

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

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

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

viderna. 
Ar det inte paradoxalt att kapitalismen frambringade nationalmed-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 Adrian Molin i Carlsson (red.) 1910, s. 7. 
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rikta sig på beståndsdelarna. Vissa nationella föreställningar har 
nämligen större förutsättningar att attrahera människor än andra. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kursen kring sekelskiftet 1900. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den och fiskade.51 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forsslund var nära knuten till socialdemokratin under en tid; 1902 

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

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

Era kyrkor ock höga slott, 
ni jordens mäktiga, 

ha än de i sekler stått, 
sollysta, präktiga, 

de kunna dock vackla ock falla -
mitt under dem gå 

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

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

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

Att Storgården och Brunnsvik står för företeelser som påverkat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91 Laurin (1911) 1920, s. 16 f. 
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Ett Sverige i smått eller ett 
Tyskland över allt? 

Nation och territorium genom upptäckt och 
försvar under 1800- och 1900-tal 

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. 
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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. 
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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. 
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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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Sommaren 1990 spelades fotbolls-VM i Italien. Efter det tredje 
nederlaget i rad för det svenska landslaget, mot Costa Rica i Genua, 
kunde man på en kvällstidnings löpsedel läsa att händelsen drog 
"nationell skam" över Sverige. Att sportsidornas nationella retorik 
innehåller bombasmer och överdrifter är inte ovanligt, men var detta 
verkligen ett exempel på nationell vanära? Finns det inte andra, his
toriska exempel på när svenskarna upplevt nationell vanära, som till 
exempel Poltava 1709 eller Sveaborgs kapitulation 100 år senare? För 
att kunna tala om känslor av nationell skam måste det dock fmnas en 
stark nationell 'medvetenhet hös befolkningen — något som inte 
kan tas för givet genom historien. 

Det är i huvudsak under de två senaste seklen som konstruktionen 
av ett specifikt svenskt kulturarv gjorts, liksom arbetet att göra män
niskor delaktiga i detta. Fyra forskare presenterar här sina olika an
greppssätt på frågan om nationens födelse. Henrik Höjer skriver om 
statistikens roll i det svenska nationsbygget. Stefan Johansson be
handlar konstruktionen av nationen i historiska romaner kring mit
ten av 1800-talet. Samuel Edquists tema är vänstern och den svenska 
nationalismen kring sekelskiftet 1900. Lars Jönses gör oss uppmärk
samma på hur territorierna vid samma tid nationaliserades. 
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