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”Men så en dag det sig hände, 
det var i en kinahamn, 

där kom det en skuta han kände, 
som bar hembygdens namn. 

Han blev lite röd om kinden, 
när skeppet med ens föll av, 

och flaggan slog ut för vinden, 
den flagg som han en gång höll av.” 

 
Han hade seglat för om masten 

(sjömanssång, okänt ursprung).  

	

Inledning.	
 
Havet är en central del av Sveriges geografiska realitet, påpekar Simon Ekström, Leos Müller och 

Tomas Nilsson i antologin Sjövägen till Sverige.1 Landet är närmast att betrakta som en ö, efter 

förlusten av Finland 1809. Denna exportberoende småstat i Europas norra periferi benämner 

huvuddelen av världsdelen som ”kontinenten”, vilket markerar en ö-mentalitet. Ungefär 90 

procent av den svenska utrikeshandeln går via vatten. Sverige har dessutom en exceptionellt lång 

tradition av statlig, permanent örlogsflotta. Generationer av kustboende svenskar har livnärt sig 

på fiske och andra sjönäringar. Idag existerar över en miljon svenska fritidsbåtar. Ändå har den 

maritima traditionen en begränsad roll i produktionen av svensk nationell identitet. Varför är det 

så? Denna studie analyserar havets koppling till svensk nationell respektive regional identitet och 

avser vidare komparativt studera Sverige i jämförelse med statsbildningarna Storbritannien och 

Norge. 

 

Teoretiska	utgångspunkter.	
 

Nationalism är den moderna nationalstatens ideologi och utgör ett incitament för individer 

(medborgare) att grunda sin identitet utifrån den statsbildning, där de lever. Föreställningen om 

nationen har under moderniteten blivit ”det mest universellt giltiga värdet i vår tids politiska liv”,2 

enligt statsvetaren Benedict Anderson, som kallar nationer för ”imagined communities”, det vill 

säga inbillade gemenskaper:  

 

                                                
1 Simon Ekström, Leos Müller och Tomas Nilsson (red.), ”Sjövägen till Sverige”, Stockholm (2016), sid. 11. 
2 Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Nora (2007), sid. 127. 
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De är inbillade eftersom medlemmarna även i den allra minsta nation inte känner 
de flesta av de övriga medlemmarna. De träffas aldrig. De hör aldrig ens talas om 
varandra. Ändå så lever – i deras sinnen – bilden av en gemenskap.3 

 

Historikern Eric Hobsbawm har tecknat följande schema för hur konstruktionen av en nationell 

identitet kan ske, över tid: 4 

 

1. Det som ska bli ”en nation” börjar tolkas och definieras utifrån kulturella eller 
folkloristiska aspekter, av speciellt intresserade pionjärer. 

2. En politiskt engagerad grupp aktivister börjar propagera för ”den nationella idén”. 
3. Ett nationalistiskt-politiskt program vinner brett folkligt stöd och blir en inflytelserik 

politisk rörelse. 
 

Det intressanta, utifrån ämnet i denna text, är påpekandet under punkt 1 ovan; hur ”kulturella 

eller folkloristiska aspekter” aktivt väljs ut för att särskilja den egna grupptillhörigheten från de 

andra, de som inte anses ingå i den mytiskt konstruerade nationen. Angående de euroepiska 

nationalstaterna var detta typiskt en 1800-talsprocess, som kunde vara påfallande slumpmässig. 

En nations maritima historia var med andra ord ett – av många – tillgängliga fält för dessa 

konstruktioner. Exempelvis det blivande självständiga Norge (ett utpräglat kustland) råkar välja 

längdskidåkning (en landaktivitet) som en av flera företeelser för konstruktion av nationell 

identitet.5 Punkt 1 ovan sker ofta parallellt av sinsemellan skiljaktiga ”pionjärer”, vilka tar till sig 

identitetsskapande ”kulturella eller folkloristiska aspekter” av helt olika karaktär. Detta kan ske 

utifrån politiska, kulturella eller sociala överväganden om vad som är den rätta traditionen. Men 

det kan även ske utifrån regionalt identitetsskapande aspekter. 

 

Detta är av intresse, eftersom Sverige har geografiska områden (exempelvis Bohuskusten och 

Roslagen) där havet, sjöfarten och sjönäringarna utgör bas för starka regionala identiteter – trots 

den relativa avsaknaden av dessa på det nationella planet. ”The concept of region has been, and 

still is, one of the basic concepts of geographical thought”, skriver den finländske regionsforskaren 

Anssi Passi.6 Konstruktioner av regionala identiteter kan ibland stå i direkt konflikt gentemot 

nationell identitet och i extremfall uttrycka sig som separatism (Katalonien, med flera exempel). 

                                                
3 Robert Bocock, Kenneth Thompson (red.), Social and Cultural Forms of Modernity (Cambridge, 1992), sid. 342f. 
4 Eric Hobsbawm, Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality (Cambridge, 2010), sid. 12. 
5 Klas Sandell, Sverker Sörlin, Friluftshistoria (Stockholm, 2008), sid. 57. 
6 Anssi Passi, ”The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emergence of regions and the 
constitution of regional identity”, Fennia, 164 (1986), sid. 106. 
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Det vill säga, gränsen mellan nationell och regional identitet är flytande och ibland oklar. 

Regioner kan utgöra proto-stater, vars regionala identitet övergår till att utgöra nationell identitet, 

om en regions politiska strid för separatism (”självständighet”) är framgångsrik. Likaså kan 

erövringar förvandla stater till regioner, varpå en nationell identitet förvandlas till en regional. 

Regioner kan alltså – utifrån ett identitetsperspektiv – förstås som mer än bara platser eller 

namngivna områden innanför en territorialstats gränser. Bland de svenska landskapen har 

exempelvis Skåne och Jämtland en starkt utvecklad regional identitet, med udden riktad mot 

centralmakten (Stockholm). Andra svenska landskap saknar nästan helt regional identitet, 

exempelvis Södermanland. Passi skriver: 

 

A region is interpreted as a category with an explicit collective dimension which 
represents institutional practices and the history of the region […] Hence though 
the regions of a society obtain their ultimate personal meanings in the practices of 
everyday life, these meanings cannot be totally reduced to experiences that 
constitute everyday life, since a region bears with it institutionally mediated 
practices and relations, the most significant being the history of the region as a part 
of the spatial structure of the society in question.7 

 

Till sist, kommer jag att bruka begreppet diskurs, fortlöpande i texten. Det används då inte i den 

foucaultianska betydelsen av grand discourse, det vill säga ett ramverk som sätter upp gränserna för 

vad som är möjligt att tänka. Istället avses mindre diskurser (enligt lingvisten Norman 

Fairclough), vilka kan stå i konflikt med andra parallella diskurser, i strider som syftar till att 

uppnå diskursiv hegemoni. 

 

Frågeställningar.	
 

Denna uppsats ingång är ett påstående; den maritima historieskrivningen och traditionen har en 

begränsad roll i konstruktionen av den svenska nationella identiteten. Den första frågan blir, 

huruvida detta är sant? Metodologiskt bör den påpekas att konstruktionen av nationalstaters 

identiteter både är historiska skeenden (för Sveriges del främst 1800-talet och det tidiga 1900-

talet). Men kollektiva konstruktioner av identitet är också en ständigt pågående förhandling eller 

till och med en potentiell konflikt, inom ett givet samhälle, det vill säga något som även pågår nu 

och i framtiden. Att åstadkomma dominans inom identitet är ett tecken på makt. 

                                                
7 Ibid, sid. 112f. 
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Utifrån tidigare beskrivna resonemang kan följande frågeställningar göras: 

 

1. I vad mån har det historiskt (under moderniteten) existerat försök att använda det 
maritima fältet som grund för konstruktionen av svensk nationell identitet? Vilka 
motdiskurser har existerat? Hur kom det sig att de maritima försöken ”förlorade” denna 
diskursiva konflikt? 

2. I vad mån har det historiskt (under moderniteten) existerat framgångsrika försök att 
använda det maritima fältet som grund för konstruktionen av regional identitet, inom den 
svenska statens gränser? Vilka speciella förutsättningar existerade, angående dessa 
regioner? 

3. Hur förhåller sig svenska ansträngningar angående det maritima fältet som grund för 
nationell identitet komparativt gentemot statsbildningar som Storbritannien och Norge? 

 

Denna uppsats utgör inget omfattande akademiskt verk. Därav är det empiriska arbetet begränsat, 

liksom omfånget. Ambitionen är inte att åstadkomma uttömmande svar på ovanstående frågor, 

utan att initiera frågeställningarna som möjlig grund för vidare studier. 

 

Oktober, 2016, 
Henrik Arnstad 
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1.	Det	maritima	fältet	och	svensk	nationell	identitet.	
 

Dalarna	och	inlandets	betydelse.	
 

De formerande decennierna angående nationell identitet i europeiska nationalstater (liksom i 

proto-nationalstater som Finland) under 1800-talet utgick ofta från agrara traditioner, i vad som 

kan tolkas som konservativ kritik gentemot moderniteten i allmänhet och urbanisering-

industrialisering i synnerhet. Det ”äkta” fanns på landsbygden, vars genuinitet (maskulinitet) 

ställdes i kontrast mot modernitetens kosmopolitiska degenerering (feminitet). Det låg därmed 

nära till hands att gestalten bonden idealiserades – och därmed det lantliga, som till sin natur är en 

landbaserad företeelse. I stora delar av det 

senare 1800-talets Europa gav sig 

specialintresserade (ofta privatpersoner) ut 

på landsbygden, för att uppsöka det äkta 

kulturarvet. Lokala berättelser 

sammanfogades till nationella diktverk 

(som finska Kalevala) och allmogens 

bruksföremål samlades ihop, för att 

representera det nationella hantverket och 

därmed utgöra nationens kulturarv. 

 

Särskilt landskapet Dalarna fick tidigt en 

regional identitet – inom nationell 

diskurs – som det renaste, mest äkta och 

mest ursprungliga Sverige. Denna 

upphöjelse av Dalarna har sedan dess 

ständigt bekräftats, än idag. 

Sanningsproduktionen kring Dalarnas symbolvärde har historiskt varit mycket handgriplig och 

konkret. Den svenske filologen Artur Hazelius (1833–1901) begav sig 1872 till Dalarna, där han 

tyckte sig ”se att mycket av den äldre allmogekulturen höll på att ge vika för den moderna tidens 

industrisamhälle”,8 skriver Nordiska museet och fortsätter: 

                                                
8 Nordiska museet, ”Hur det hela började”, http://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/om-nordiska-museet (hämtat 
161004). 

Dalarna var ett populärt motiv inom 1800-talets nationalromantiska måleri. Bland 
annat konstruerades den nationella högtiden midsommar utifrån landskapets 
traditioner. Målning av Anders Zorn (1860-1920). 
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Intrycken från resan gjorde honom övertygad om att det var hög tid att börja samla 
föremål och minnen som för framtida generationer skulle kunna berätta om gångna 
tider. Han skred till verket redan under resan och köpte bland annat det föremål 
som skulle bli nummer 1 i museets samling, en yllekjol från Stora Tuna. Ett år 
senare, i oktober 1873, öppnade han Skandinavisk-etnografiska samlingen på 
Drottninggatan 71. Samlingen växte snabbt och 1888 togs det första spadtaget till 
museibyggnaden på Djurgården. Invigningen av den nya museibyggnaden på 
Djurgården ägde rum i juni 1907. Museet hade då gjorts till en stiftelse och namnet 
ändrats till Nordiska museet.9 

 

Vad är det då som gör Dalarna så speciellt? Landskapet 

saknar helt kust mot havet, vilket är relativt ovanligt i 

Sverige. Detta tolkades – inte minst rasbiologiskt – som att 

Dalarna historiskt utgjort ett skyddat landskap, en 

inlandsregion avskärmad från skadliga främmande 

kontakter, via haven. Dalarna var rent, relativt förskonat 

från skadlig historisk blandning via sjöfart, sjönäringar och 

skeppsburna främlingar. 

 

Detta passade utmärkt in i den diskurs som konstruerades, 

utifrån vad som ansågs unikt och vackert med Sverige, 

som nation. Det var renheten som uppstått via isolering. 

Via historisk avsaknad kontakt med omvärlden uppvisade 

Sverige världens enda (tillsammans med Norge) nästan 

helt renrasiga germanska befolkning, sedan dessa mer eller 

mindre gått under i andra, historiskt icke-isolerade och 

därmed rasblandade germanska nationer; som tyskar, 

engelsmän och danskar. ”Svenskarne torde i själva verket vara de jämförelsevis renaste 

återstoderna af de gamla germaniska folken”, sammanfattade en rasvetenskaplig undersökning 

läget 1902.10 1919 öppnade den stora Folktyputställningen i Stockholm, och köerna ringlade 

långa, när svensken fick bevittna sin renrasiga skönhet, ”ariskt blod, det renaste och äldsta”.11 Det 

spelade därvidlag mindre roll, huruvida denna sanningsproduktion kring Sverige som historiskt 

                                                
9 Ibid. Att namnet blev ”Nordiska museet” och inte ”Svenska museet” berodde troligen på unionen Norge-Sverige. 
10 Maja Hagerman, Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta, Stockholm (2016). 
11 Ibid. 

Sverigekarta där Dalarna markerats,  
landskapet saknar helt kust. 
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isolerat byggde på fakta eller inte. Politiskt rådde fullständig enighet, angående denna 

föreställning, som 1922 ledde till grundandet av Statens institut för rasbiologi. Det 

transnationella havet – och därmed Sverige maritima förflutna – utgjorde därmed ett direkt hot 

mot en rasbiologisk-politisk konsensus, om Sveriges lyckobringande historiska isolering. Därmed 

kan tänkas att sjöfararnationen blev otänkbar, som nationell identitet. 

 

Utifrån denna diskurs framstår alltså möjligheten att aktörer som Hazelius istället hade använt 

exempelvis Roslagen som uppsamlingsområde för artefakter, som direkt orimligt. Roslagen förblir 

synonymt med sjöfart och denna är ”till sin natur transnationell, ja världsomspännande”.12 Men 

detta innebär inte att havet var frånvarande i 1800-talets byggande av svensk konservativ nationell 

identitet. ”Efter förlusten av Finland och Svenska Pommern var Sverige inte längre ens en 

mellanstor europeisk makt utan en småstat, vars militära ansträngningar helt måste inriktas på 

försvar av det egna territoriet”.13 En ny sjöförsvarsdoktrin utvecklades i Sverige från 1860. I 

början av 1900-talet skedde pansarbåtsinsamlingen, som utvecklades till ett folkligt nationalistiskt 

projekt: 

 

Med stöd från näringslivet och 
kyrkliga kretsar mobiliserade 
pansarbåtsanhängarna en 
insamlingskampanj, som blev mycket 
framgångsrik och på några månader 
inbringade över 17 miljoner kronor, 
en summa motsvarande närmare 70 
procent av de totala utgifterna för 
sjöförsvaret och mer än väl täckte 
kostnaden för den föreslagna 
pansarbåten Sverige, vilken med sina 
två systerfartyg Drottning Victoria och 
Gustaf V blev de sista pansarbåtar som 
byggdes. Den starka ideologiska 
laddning som omgav nya örlogsfartyg 
och den folkliga mobiliseringen kring 
marin upprustning som fanns i 
Tyskland och Storbritannien inför 
första världskriget hade alltså tydliga 
paralleller även i småstater som 
Sverige.14 

                                                
12 Simon Ekström, Leos Müller och Tomas Nilsson (red.), ”Sjövägen till Sverige”, Stockholm (2016), sid. 18. 
13Ibid, sid. 45. 
14 Ibid, sid 52. 

Kung Oscar II i amiralsuniform, med huvudbonad m/1854-59. 
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Det hade alltså varit möjligt, att använda krigsfartyget – örlogsmannen – som symbolföremål inom 

den konservativa konstruktionen av svensk nationalism, på ungefär samma sätt som skedde i 

exempelvis Storbritannien. Men samtidigt blev inte den svenska pansarbåten ett föremål för 

kommunikation av svenskhetens inre äkthet, utan snarare en symbol för försvar av den genuina 

svenskheten utåt, gentemot havet och ”de andra”. Världens mest renrasiga germaner skulle generellt 

inte åka pansarbåt på vågorna, tvärtom skulle deras isolering garanteras av pansarbåtarnas 

patrullering längs de farliga kusterna. 

 

 

Vikingen	och	rasbiologin.	
 

En kraftfullare maritim offensiv angående svensk nationell identitet utgjordes av konstruktionen 

av vikingen, under slutet av 1800-talet. År 1872 uppfann arkeologen Oscar Montelius ett nytt 

begrepp, skriver vetenskapsjournalisten Maja Hagerman:15 

 

Kanske var det för att liva upp arkeologins lite torra skildring av sagornas tid som 
Montelius nu började använda ett ord som skulle komma att bli mycket välkänt 
med tiden. Han kallade de tre sista århundradena av hednatiden för ”vikingatid”, 
något som måste ha låtit mycket mer lockande för den breda publiken än 
facktermen ”yngre järnålder”. […] Han förklarar att han med ”vikingatid” menar 
de stora nordmannatågens tid, då de sista vågorna av den stora folkvandringens 
ström kom från Norden ”hvilka [på] ett ögonblick syntes hafva sköljt bort hela den 
klassiska odlingen, men ur hvilken slutligen framgick i stället för den ålderssvaga 
romerska civilisationen en ännu skönare framtid”. Och med stolthet kan nu 
arkeologen redogöra för hur de människor hade det hemma, som hade så friskt 
blod att de kunde föryngra Europa. 

 

I denna nationalistiska yra från 1870-talet syns också problemet med att låta den oceangående 

vikingens sjöfarande tillvaro utgöra grunden för en svensk maritim nationell identitet. I grunden 

låg återigen den rasbiologiska betydelse som samtiden lade vid de unikt renrasiga germanerna i 

Sverige. Lösningen på problemet var att låta vikingen åka i helt och hållet enkelriktad trafik. 

Vikingen beblandade sig i främmande land, inte hemma. ”Montelius återkommer till ’blodets’ 

betydelse även i en tidningsartikel samma år, där han skriver om hur vikingarna ’med sitt friska 

                                                
15 Maja Hagerman, Det rena landet, Stockholm (2006), sid. 276. 
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blod föryngrade folken’ på många håll i Europa”, skriver Hagerman.16 Återigen utgjorde havet 

kontaktyta med ”de andra”, såsom antites till exempelvis Dalarnas isolering och därmed renhet. 

Vikingens drakskepp var förvisso konservativ svenskhet – maskulinitet, krigiskhet och mod. Men 

skeppen utgjorde även en anti-nationalistisk risk, då de – liksom all havsgående sjöfart – var 

transnationella. Det var istället inom andra kulturhistoriska fält, som vikingen tillåts göra avtryck 

inom svensk nationell identitet. Det blev på modet att barn fick fornnordiska namn. Pojkar fick 

heta Frithiof, Einar, Hjalmar, Erland, Gunnar, Harald och Sigurd och flickorna döptes till 

Ingeborg, Gudrun, Ingrid och Nanna eller fick sina namn från valkyriorna Gunhild, Valborg och 

Ingegerd. Den sjöfarande vikingen förflyttades till landbacken, då asagudar och fornnordiska 

hjältar fick ge namn åt fabriker, industriprodukter och lokomotiv.17 

 

 

”Regalskeppet”.	
 

Ett mer sentida försök att skapa en maritim svensk nationell identitet har jag studerat i en 

uppsats, om bärgningen av skeppet Vasa 1956-1961.18 Där refererar jag till den ideologiska kamp 

om svensk nationell identitet som pågick mellan konservatismen och den framväxande 

arbetarrörelsen, en konflikt som historikern Åsa Linderborg forskat om.19 Angående den svenska 

historien kan man tänka sig, att den understundom internationalistiska arbetarrörelsen hade 

kunnat använda sig av det maritima fältet i sin retorik. Så skedde emellertid inte. Istället kom 

striden att handla om, vilka historiska kungar som bäst representerade Sverige. Konservatismen 

valde Gustav II Adolf och Karl XII och fokuserade på dessas landkrigföring.20 Arbetarrörelsen 

fokuserade på Gustav Vasa, tolkad som proto-socialdemokrat. Linderborg skriver: 

 

Gustav Vasa [har] alltid haft en speciell position i den socialdemokratiska 
historieproduktionen i så måtto att han som riksbyggare anses vara direkt jämförbar 
med Branting. […] I ett tal 1933 hyllade Per Albin Hansson den gamle kungen 
som en ”frihetens väldige kämpe”.21 

                                                
16 Maja Hagerman, Det rena landet, Stockholm (2006), sid. 274. 
17 Ibid, sid. 248. 
18 Henrik Arnstad, ”Varför bärgades Vasa”, Stockholms universitet (2009). 
19 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000, Stockholm (2001). 
20 Framför allt fokuserade konservatismen, enligt Linderborg, på att Gustav II Adolf och Karl XII inte behövde demokrati, för att 
regera. Särskilt det karolinska enväldet framhölls som något äkta svenskt, vilket per definition gjorde demokrati till något anti-
svenskt. 
21 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000, Stockholm (2001), 
sid. 285. 



 12 

 

När den djupt konservative privatpersonen Anders Franzén återupptäckte skeppet Vasa på 1950-

talet och initierade bärgningsarbetet hade han dock en idé om skeppet som symbol för en framtida 

svensk nykonservativ nationell identitet, som motdiskurs gentemot den då rådande 

socialdemokratiska hegemonin. Franzén lyckades också mobilisera resursstarka svenska 

organisationer. Den svenska marinen (som gratis och förmodligen lagvidrigt) tillhandahöll dykare 

engagerade sig, utifrån dåtidens kamp mellan 

försvarsgrenarna, där flottan förde en mindre 

framgångsrik strid gentemot flygvapnet. Själva 

lyftet av Vasa genomfördes (också det i princip 

kostnadsfritt, trots att projektet blev enormt dyrt) 

av rederikoncernen Broströms företag Bergnings- 

och Dykeriaktiebolaget Neptun. Den då mycket 

framgångsrika svenska rederinäringen ansåg det på 

1950-talet önskvärt, att producera svensk nationell 

identitet utifrån maritim historia. Vilket får anses 

föga förvånande. Sist men inte minst engagerade 

sig också den svenska monarkin och kung Gustaf 

VI Adolf, som dock inte förefaller ha någon 

maritim koppling till sin inblandning. För kungen 

handlade det möjligen om politik, exempelvis 

utifrån om hotet från starka republikanska röster, 

som under 1950-talet utmanade monarkin. 

Möjligen ansåg kungamakten att den kunde dra 

nytta av det diskursiva likställandet av Konungen 

och Konungens skepp (”regalskeppet”) som 

kommunicerades av Franzén och det konservativa Vasaprojektet. De ideologiska delarna av 

bärgningen av Vasa blev dock föga framgångsrika, då skeppet efter 1961 hamnade i skymundan i 

ett läckande plåtskjul på Djurgården. Den diskurs som Vasa omgärdades av blev tidigt, det 

svenska militära misslyckandet. Vasa framställdes som krigshybris, utifrån sitt öde på jungfrufärden 

1628. 

 

Krognota där Anders Franzén antecknat möte med Neptunbolaget. 
Företagets representant lovat bärga Vasa. Dokumentet visar projektets 
inofficiella karaktär. 
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När skeppet till slut 1989 placerades i det nuvarande ståtliga Vasamuseet blev den maritima delen 

av skeppets historia – intressant nog – undanskymd. Utställningen ”Det seglande skeppet” finns 

visserligen, men blev placerad högst upp i museet, där minimal genomströmning av besökare 

sker.22 Skeppet Vasa synes ha placerats på landbacken, både konkret och diskursivt, åtminstone i 

nutiden. 

 

Sjömansvisan.	

 

År 1921 gjorde fyrvaktarsonen, sjömannen och poeten Evert Taube (1890-1976) sin första 

skivinspelning, då han spelade in visan ”Karl Alfred” i Stockholm för Concert Record 

Grammophone: 

 

En ung sjöman, Karl-Alfred var hans namn, 
han for så vida, ifrån hamn till hamn, 
han var så lycklig med sitt fria liv, 
han hade ännu ej förälskat sig. 
 
Som lättmatros förtjänte han sitt bröd. 
Hans moder levde men hans far var död. 
Han skrev så kärt till modren allt ibland, 
och sände penningar från fjärran land. 
 
Port Adelaide, det är en trevlig stad, 
där är en sjöman alltid nöjd och glad. 
Karl-Alfred snyggar sig och går iland, 
med glatt humör och penningar i hand. 

 

Taube lade här grunden till det som skulle bli den svenska 

sjömansvisans gyllene era, fram till 1950-talet. Historien om den 

modige, frejdige och äventyrlige nordbon på äventyr i fjärran land. 

Sjömannen som symbol och internationell representant för svensken 

och svenskheten. Dessa visor utgör det närmaste det maritima fältet 

kommit, såsom grund för svensk nationell identitet. Via populära 

artister – som förutom Taube omfattade namn som Lasse Dahlquist, 

Carl Jularbo, Gunde Johansson, Gösta Jonsson och Harry Brandelius 

                                                
22 På samma sätt är Vasas funktion av krigsskepp ställd i skymundan, bland utställningarna, som istället fokuserar på etnologiska 
aspekter av fartyget. 

Harry Brandelius porträtterad som sjöman. 
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(samtliga alltså män, symboliserande sjömannens maskulinitet) – fick sjöfarten, sjömannen och 

havet stort inflytande på svensk nationell identitet. Sjömansvisorna fick dessutom en renässans 

under 1970-talet, då ”trubaduren” återigen blev mode inom svensk populärkultur (artister som 

Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk och Evert Taubes son Sven-Bertil Taube sjöng 

sjömansvisor). 

 

Mig veterligt existerar ingen forskning om vågen av sjömansvisor inom den svenska 

populärkulturen under denna tid och dess ideologiska kopplingar till sin samtid. Däremot 

existerar vetenskapliga diskussioner om populärkultur, som historiskt källmaterial. Jag själv har 

använt krigsfilm, TV-serier och historiska datorspel i studier.23 Historikern Ulrika Holgersson har 

nyligen forskat hur de så kallade pilsnerfilmerna under 1930- och 1940-talen framställde gestalten 

”hembiträdet”, utifrån föreställningar om klass och genus.24 Den teoretiska utgångspunkten är att 

populärkultur, mer än mycket annat källmaterial, tvingas stå i dialog med samtidens rådande 

diskurser. Detta eftersom populärkultur har ett kommersiellt syfte och alltså – till skillnad från 

exempelvis akademisk produktion – inte har ekonomisk möjlighet att föra sin egen talan, så att 

säga. Därmed har populärkulturen ofta hög grad av representativet, gentemot sin samtid. 

 

Eftersom sjömansvisorna var så pass framgångsrika under den tidiga mitten av 1900-talet, är det 

alltså möjligt att argumentera, att de därmed förmodligen stod i dialog med sin svenska samtid. 

De både påverkades av svensk nationell identitet samtidigt som de själva påverkade densamma. Det 

är även en kvalificerad gissning, att det var den utvecklade svenska globaliseringen – Sveriges 

övergång till modern exportberoende industrination – som stod bakom möjligheterna till denna 

dialog. Denna övergång skedde transportmässigt via fartyg, som alltså gav identitet åt en ny 

svensk självuppfattning. En annan samtidig utveckling var svensk utlandsturism. Det blev möjligt 

och önskvärt att resa utomlands. Därmed ökade det folkliga intresset för reseskildringar, vilka 

tillhandahölls via sjömännen i visorna. Fjärran geografi som Pampas, Bordeaux, Port Adeleide, 

Shanghai och North Shields i England introducerades i de svenska hemmen. Likaså det 

globaliserade liv, som sjömansyrket utgör. ”Jag har seglat med britter och yankees och allt, 

                                                
23 Exempelvis; Henrik Arnstad, “När Sverige kanske var med i andra världskriget: Gränsen och krigsfilm som nationell 
identitetsskapare”, Hitler für alle: populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och förintelsen, Stockholm, 2012). 
24 Ulrika Holgersson, ”Hembitra ̈det i spelfilmen gestaltningar av klass och genus 1930-1950”, Malmö högskola (2015). 
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ja, med tyskar, ja, med portugiser. Det var hemskt när man gick utan hyra och svalt och fick 

smörj av Antwerpens poliser”, sjöng Taube.25 

 

Under 1950-talets gång förändrades dock möjligheterna till utlandsresor, för de allt mer 

välmående svenskarna. År 1955 organiserades den första svenska charterresan, från Stockholm till 

Palma de Mallorca. Att ”diska sig över Atlanten” (som min egen morbror Gösta gjorde) ersattes 

av andra och mindre arbetsamma transporter. Men hur sjömansvisan påverkade – och fortsätter 

påverka – svensk nationell identitet, utgör förvisso ett möjligt forskningsfält inom maritim 

historia.26 

  

                                                
25 Evert Taube, ”Eldarevalsen” (1936). 
26 Sjömansvisorna fortsätter framföras för ständigt nya generationer svenskar. Exempelvis framför popartisten Håkan Hellström 
återkommande Taube-visor, gärna iförd sjömanskostym. En klädsel som blivit denne populära artists signum. 
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2.	Det	maritima	fältet	och	svenska	regionala	identiteter.	
 

”Lurviga	Roslag,	o,	sjöland	du	häver	dig	halvdränkt	ur	havet.”	
 

Roslagen i östra Uppland är historiskt en relativt fattig del av Sverige, där befolkningen i 

skärgårdsmiljön sökt överleva på främst fiske och kustnära jordbruk. Inåt land uppstod under 

tidigmodern tid bruksmiljöer (Edsbro bruk, Skebo bruk, Hargs bruk och Vira bruk), numera 

nedlagda. Trakten har karaktär av periferi inom det svenska riket, trots sin relativa närhet till 

Stockholm. Samtidigt är dock Roslagen och dess invånare – rospiggarna – mycket medvetna om 

sin regionala identitet, som inte saknar mytifierade och storslagna berättelser. Det berättas att 

rusernas rike, det vill säga Ryssland, fått sitt namn av sjöfarande roslagsbor. Den ovan nämnde 

Evert Taube besjunger detta, i en av sina många visor om Roslagen:27 

 

Här byggdes drakskepp av Sjöbloms och Östermans vikingafäder, 
de som i välmening grundade Ryssland i tiden och satte 
Volgasjöfarten i gång och håll ordning i Konstantinopel. 

 

Romantiseringen av Roslagen, såsom befolkat av sturiga, kuriösa och maskulina kustmän 

(rospiggar), startade på allvar med tecknaren Albert Engström (1869–1940), som arbetade i en 

ateljé i Grisslehamn (numera museum). I Älmsta finns Roslagens sjöfartsmuseum, som med 

stolthet berättar om bygdens högkonjunktur, kring år 1900:28 

 

Vid sekelskiftet var en sjundedel av Sveriges segelflotta hemmahörande just i 
Roslagen. Ser vi den svenska ostkusten, från Haparanda till Blekinge, var Roslagens 
övervikt ännu mer påtaglig. 1905 var mer än en tredjedel (35 %) av ostkustens 
segelfartyg hemmahörande i Roslagen och bemannade av rospiggar. Vinden och 
seglen drev fram fartygen över haven. Utvecklingen tvingade så småningom in oss i 
kolröken och allt mer sällan fick man se skutor slå ut sina segelblommor över 
havsytan. Ångmaskinen och dieselmotorn tog över. Rospiggarna  hängde inte 
längre med. 

 

År 1938 bildades Roslagens Sjöfartsminnesförening, vilket innebar att den regionala identiteten i 

Roslagen i viss mån institutionaliserades. Föreningen skrev 1938:29 

                                                
27 Evert Taube, ”Gammelvals i Roslagen”, 1945. 
28 Roslagens sjöfartsmuseum, ”Föreningens historia”, http://www.sjofartsmuseet.se/Föreningen/Föreningenshistoria.aspx (hämtat 
161005). 
29 Ibid. 
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Segelfartygens tid är slut. Roslagens stolta skepp ha utgjort ett betydande inslag 
under ett tidsskede, som nu hör till en förgången tid. Ännu finns möjligheter att 
söka bevara en del av de minnen, som så intimt höra samman med det säregna hos 
Roslagen. Men snart har den sista Roslagsskutan skattat åt förgängelsen, och endast 
ett förbleknat minne står kvar. Därför 
vilja undertecknade söka intressera 
Roslagen från norr till söder att ansluta 
sig till en i Väddö den 15 mars 1938 
bildad sammanslutning u.p.a., som har 
till uppgift att söka bevara dess 
sjöfartsminnen - det må vara föremål 
eller traditioner. Vi tro, att dessa 
minnen äro väl ägnade att samla och 
ena oss i Roslagen till gemensam 
handling och bättre än något annat 
stärka vår hembygdskänsla. En dylik 
sammanslutning bör kunna underlätta 
kontakten mellan dem, som bo i 
Roslagen och som äro intresserade av 
att uppteckna sjöfartsminnen och på 
så sätt underlätta insamlandet av 
material för en eventuellt i framtiden 
utarbetad Roslagens sjöfartshistoria. 

 

Lägg märke till att den identitet som skall 

konstrueras är utpräglat regional, föreningens syfte är 

att ”stärka vår hembygdskänsla”, inte att påminna 

fosterlandet Sverige om dess maritima historia eller 

något sådant. Tvärtom kommunicerades implicit 

rospiggarnas unicitet, i det svenska riket. Det 

existerade ingen ideologisk vilja – vare sig inom eller 

utanför Roslagen – att transferera och upphöja det regionalt identitetsskapande till en nationell 

nivå, till skillnad från hur exempelvis Dalarna reproducerades som mytisk svensk miljö. Där 

dalkarlen (inlandssvensken) var urtypen för en blond, blåögd och högrest renrasig svensk german 

blev rospiggen (kustsvensken) en krökt, solbarkad och excentrisk beckbyxa. Havets 

internationalism skiljde sig därmed från inlandets isolerade nationalism. 

 

Filmaffisch, ”Rospiggar”, Sverige 1942. Gestalten ”rospigg” var alltså en 
välkänd figur i svensk populärkulturell diskurs, dock föga smickrande 
framställd. 



 18 

Etnologen Jan-Olov Garnert skriver om Roslagen i en artikel om Marum, ett litet samhälle på 

Björkö i Stockholms norra Skärgård.30 

 

Anyone who comes to Marum today with eyes open to anything historical will first 
notice the skippers' houses. At Östergården, Västergården, Sundgården, and 
practically all the farmhouses built in Marum before the tum of the century, there 
once lived families where the men walked the deck, took part in shipbuilding, or 
were engaged in shipping or shipbuilding financially, having borrowed or lent 
money. In Marum these houses are often called skippers' houses. 

 

Garnert beskriver hur ortsborna vårdar ett kollektivt historiskt  minne, via omsorg om byggnader 

och inredning.31 

 

Both in the old houses and in some of the summer Cottages one can see objects 
which were once useful implements, discarded and perhaps thrown away but now 
taken out and placed in the home as ornaments. They can be old copper vessels, 
logbooks, net-pins used for making nets, or other old-fashioned implements. 
Something as trivial as a net-pin can be hung up iii the sitting-room, and old shears 
can be given a place honour beside a sofa in the living-room. They are no longer 
tools for work but symbols of a different Marum and a time when life was lived 
differently. 

 

Utifrån Roslagen som region pekar Garnert på hur en geografiskt begränsad (det vill säga regional) 

diskurs tjänar till att producera tillhörighet, samtidigt som den stänger ute ”den andre”. Ett 

märkligt historiskt fiskeredskap, till exempel, känns igen av gruppen ”vi”, som kan identifiera det 

och vet hur det användes. Den utomstående (”dem”) ställer sig frågande till detta mystiska 

föremål. Historikern Bo Persson, som nyligen skaffat fritidshus i Roslagen, berättar att alla i 

bygden exempelvis vem som byggt respektive båt (i den mån de är lokalt producerade, oftast 

under hantverksmässiga förhållanden). Garnert berör detta regionala fenomen:32 

 

Knowledge about people, their family relation- ships, who lived where, how events, 
places, and persons are interconnected, has run like an undercurrent through the 
narration. Familiarity with local matters, in both a vertical and a horizontal sense, 
thus forms a mosaic of references, inserted here and there to give clarity about or 
perspective on what Marum is right now. This familiarity is like an umbilical cord 
which unites history with Ae present and gives a basis for belonging in Marum.  

                                                
30 Garnert, Jan-Olov 1996, ”Rooting in History. Local Identity in a Swedish Maritime Community”, i  
Making Europe in Nordic contexts. Red. Pertti J. Anttonen, Turku: NIF, sid.137-169. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Denna regionala diskurs kan verka charmerande och pittoresk, för besökaren. Men den syftar inte 

till att spridas till utomstående, på ett nationellt plan. Tvärtom. 

 

 

”Det	är	en	solig	morgon	i	norra	Bohuslän.”	
 

Bohuslän är betydligt större än Roslagen. Landskapet sträcker sig från norska gränsen vid 

Strömstad och ner till Göteborg. Regionen var under medeltiden ett 

av Norges viktigaste spannmålsområden, skriver 

Nationalencyklopedin, angående regionens agrara historia:33 

 

Plogen infördes i Bohuslän under 1200-talet, och i de 
större lerdalgångarna fanns sannolikt redan under 
medeltiden byar med öppna fält bestående av 
långsmala, ryggade åkrar. I landskapet som helhet 
dominerade ensamgårdarna, men på Hisingen, på 
Tjörn och i de s.k. inlandshäradena söder om 
Uddevalla låg under 1600-talet över hälften av 
hemmanen i byar med mellan två och åtta hemman. 

 

Ändå är det närheten till havet och havsnäringarna som är regionalt 

identitetsskapande i Bohuslän. På ”öarna” (Orust och Tjörn) samt i 

kuststäder som Lysekil, Smögen, Fjällbacka och Grebbestad. 

Landskapet delar också på Evert Taube, tillsammans med Roslagen. 

Minnet lever om det sena 1700-talets högkonjunktur, då ”sillen gick 

till”. Modernitetens romantisering av Bohuslän startar 

dock – möjligen något oväntat – med en finländsk författarinna, 

kvinnorättskämpen Fredrika Bremer (1801-1865). Hon skriver 

1868 novellen Blänkfyren, där en ung inrest kvinna ska gifta sig med 

en bohuslänning. Bohuslän beskrivs som kargt men vackert, när kvinnan ser det för första 

gången:34 

 

                                                
33 NE, ”Bohuslän”. 
34 Fredrika Bremer, Blänkfyren, Stockholm (1868). 

Karta över Bohuslän. 
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Det låg bland klippor ute i hafvet, i närheten af en af vestra kustens fästningar i 
Sverige. Jag omtalar icke om det var Elfsborgs eller Carlstens eller Bohus’. Men 
stället var långt aflägset från Ellinas barndomshem och mycket olikt dettas sköna 
dalar. Der funnos löfskogar och näktergalar, här blott en skärgård af nakna grå 
klippor och omkring dessa det brusande, farliga Kattegat. Sådan är öfverhufvud den 
Bohuslänska skargården. Många finna denna natur ful, förskräcklig, frånstötande. 
Jag älskar den. Den har för mig något mera tilldragande, mera behagande, än en 
natur af idel mjukhet och grönska, än en odlad och fruktbar, som man kan liksom 
se tvertigenom. Läsare! kan du älska en natur utan mysterium? 

 

Möjligen präglas Bohusläns regionala identitet av närheten till Norge, både geografiskt och 

historiskt. Där Roslagen i grunden reproduceras som svenskt, är Bohuslän mer ambivalent, då det 

blickar västerut. Bohuslän blev vidare mycket snabbare fashionabelt bland svensk överklass och 

högre borgerlighet, jämfört med Roslagen, som fortfarande saknar någon motsvarighet till 

Bohuskustens Marstrand eller Stockholms skärgårds Sandhamn. Men denna upphöjning av 

Bohuslän som tummelplats för välmående, innebar aldrig en möjlighet att lyfta upp Bohusläns 

maritima identitet till allmängiltig svensk identitet. Tvärtom exotiserades Bohuslän, som något 

”annat” än övriga Sverige. Möjligen existerar en minneskultur, där Sverige förblir ett Östersjörike? 

Västerhavets salta vatten kanske uppfattas som ännu mer globaliserat och transnationellt, än 

innanhavet Östersjöns bräckta dito? 

 

Sammanfattningsvis uppfattas både Roslagens och Bohusläns regionala identiteter som positiva 

inslag i svenskheten, av en allmän svensk nationalistisk diskurs. Men detta sker utifrån 

uppfattningen att rospiggar och bohuslänningar utgör excentriska, exotifierade och udda inslag i 

en svensk nationell identitet, som istället har bonden som historisk norm; Sverige ”förr” – det vill 

säga det äkta Sverige – var ”bondelandet”. Några flyttlass med fiskebåtar, fiskenät och beckbyxor 

har aldrig färdats till Stockholm, för att ställas ut på statliga museer såsom det genuina svenska. 
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3.	Storbritannien	och	Norge.	
 

”Britannia	rules	the	vawes.”	
 

Det är ovanligt bland nutida nationalstater att nationell identitet skapas utifrån maritima 

traditioner, ens där sådana existerat – och fortsätter existera – i överflöd. Det finns ett par 

undantag, men de är få. 

 

Brittisk nationell identitet är möjligen det mest särpräglade fallet av överkommunikation av det 

maritima fältet, som existerar. Brittisk nationalism är vidare komplicerad, eftersom den existerar 

parallellt med engelsk, skotsk, walesisk och irländsk (ofta landbaserad) nationalism. Historikern 

Linda Colley presenterar sin studie av brittisk nationell identitet i boken Britons35 och 

understryker hur viktigt det brittiska imperiet var, främst för att förhandla in Skottland i det 

engelskdominerade statsbygge som Storbritannien utgjorde. Därmed blev de maritima 

traditionerna – framför allt i form av örlogsflottan – tacksamma resurser, när den brittiska 

nationella identiteten skulle produceras. Visserligen fanns uppenbara fördelar i detta arbete, 

utifrån den brittiska framgången på haven. Till skillnad från andra stater med maritima 

traditioner (som exempelvis Sverige i Östersjön), så åstadkom britterna dominans på haven. 

 

Redan 1740 lanserades den patriotiska sången, som börjar: ”Rule, Britannia! Britannia, rule the 

waves! Britons never, never, never shall be slaves.” Fortsättningen är intressant, då den binder 

ihop sjömilitär dominans med borgerskapets handel och inlandets ”rural reign”, det vill säga 

inkludering. 

 

To thee belongs the rural reign;  
Thy cities shall with commerce shine;  
All thine shall be the subject main,  
And every shore it circles, thine. 

 

Jämfört med hur skapandet av svenska Nordiska museet fokuserade på närmast incestuös 

isolering, blev British Museum tvärtom ett samling av allehanda fynd från hela världen, vilket 

symboliserade imperiets storhet, makt och ära. Världens mitt var Greenwich, där småningom 

                                                
35 Linda Colley, Britons: Forging the Nation 1707–1837, Yale (1992). 
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National Maritime Museum invigdes 1937. Själva den brittiska imperietraditionen underlättar 

vidare skapandet av transnationella identitära narrativ, eftersom imperiet blev globaliserat; ”the 

empire on which the sun never sets". 

 

Det existerar även landbaserade nationellt identitetsskapande narrativ, men dessa präglas av att 

vara närmare knutna till nationalismer inom brittiskheten, exempelvis den engelska Robin Hood-

legenden. Därmed har de svårt att konkurrera – på det brittiska planet – med det sjöburna 

imperiet och örlogsflottan; the Wooden Walls of Britain. 

 

 

Norge	–	mellan	hav	och	skidåkning.	
 

Norge utgör ett intressant exempel, eftersom den nationella identiteten kan sägas utgöra en 

blandning mellan landbaserade och maritima narrativ. Enligt den norske antropologen Sindre 

Bangstad utgör den maritima identiteten en 

viktig beståndsdel inom norsk nationalism, 

”selv om agrarnasjonalismen fremstår som 

mer betydningsfull tross alt”.36 Det vill säga, 

den norske bonden och det norska agrara 

landbaserade arvet är huvudnarrativ – men 

sjöfarare som vikingarna (inte minst Leif 

Eriksson, cirka 970-1020) och den maritimt 

konnoterade polarnationalismen 

(upptäcktsresanden som Fridtjof Nansen, 

Roald Amundsen) spelar stor roll inom 

konstruktionen av norskhet. Utifrån 

sjöfartssektorns svåröverskattade betydelse för 

Norge, både historiskt och nutida, kan dock den norske bondens överhöghet inom norsk 

nationellt identitetsskapande diskurs tjäna som exempel på hur stark den landbaserade 

isolationistiska tendensen är, i skapandet av identitet inom moderna nationalstater. Att som 

norrman åka den klassiske båtlinjen Hurtigruten är att reproducera norskhet, men att åka 

                                                
36 Mail till förf., 161003. 

Amundsens expedition ombord på skutan Fram, med vilken han färdades  
mot sydpolen 1911. 
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längdskidor (gå på tur) på landbacken smäller högre. Havets internationalistiska karaktär förblir 

ett problem, då gränsen mot ”de andra” ska produceras. 
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Efterord.	
 

Den svenska varvs- och rederisektorn framstod under 1970-talet som en negativt konnoterad del 

av det svenska näringslivet. En krisbransch. Müller, Hallén och Lennerfors skriver: 

 

Egentligen handlar det bara om ytterligare ett exempel på globaliseringens logik och 
dess följder för Sverige. Varvsindustrin är borta, liksom jobben inom sjöfarten. Av 
rederierna finns inte många kvar.37 

 

Utifrån dessa förutsättningar är det självklart svårt att skapa en positiv nationell identitet, utifrån 

sjöfartssektorn. Att Sverige en gång var ett sjöimperium – där Östersjön band ihop Finland, 

Baltikum och besittningar i norra Tyskland till en enda statsbildning – underkommuniceras i 

merparten av svensk historieskrivning, oavsett ideologisk hemvist. Professor Leos Müller pekar på 

den svenske ekonomhistorikern Eli Heckscher (1879-1952):38 

 

Heckschers bild av frihetstidens sjöfartspolitik, och därmed sjöfart, präglas av hans 
liberalism. Att stötta sjöfart genom produktplakatet och andra institutioner var fel. 
Man investerade i fel industrier. Om marknaden fick råda skulle investeringarna 
gått till jordbruket etc. och det skulle bli mycket bättre. Bilden av 1700-tals sjöfart 
som merkantilismens konstgjord blomma, tycker jag, har präglat mycket av den 
ekonomisk-historiska forskningen om sjöfart och rederier efter Heckscher. 

 

Den uppsats som jag här presenterat utgör i mycket liten mån empirisk forskning, utan är mer 

förslag och tankar angående, hur studier av ämnet – maritim historia och identitet – kan gå 

vidare. Jag anser dock att vissa omständigheter framträder tydligt, och då framför allt hur svårt 

det är att skapa avgränsade identiteter, baserade på inkludering och exkludering, på något så 

naturligt globaliserat som havet. För trots att havet utgör något som generellt framställs positivt 

inom kulturella, sociala och politiska sammanhang så förblir havet en gränszon, där ”vi” och 

”dem” möts. Havet som sådant har ingen ägare och därmed ingen nationstillhörighet. Det blir 

därmed mycket lättare att basera konstruktionen av det egnas unicitet, på ett inlandslandskap som 

Dalarna, jämfört med en kustregion som Roslagen eller Bohuslän. Havet som sådant betraktas 

med misstänksamhet, trots att det ger både naturresurser samt kommunikationsmöjligheter och 

handel. ”Havet ger och havet tar”, påpekades det efter Estonia-katastrofen 1994. Den 

                                                
37 Simon Ekström, Leos Müller och Tomas Nilsson (red.), ”Sjövägen till Sverige”, Stockholm (2016), sid. 119. 
38 Mail till förf, 160921. 
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landbaserade vildmarken kan tämjas, skogar kan huggas ner och berg sprängas bort. Så ej med 

havets faror. 

 

Romantiseringen av havet kan utnyttjas, då det används som grund för nationell identitet. 

Sjöfararen är maskulin, modig och lockande. Som i denna brittiska sea shantie från 1796:39 

 

We'll rant and we'll roar like true British sailors. 
We'll rant and we'll roar across the salt seas! 

 

Samma maskulina hyllning återfinns i Tage Danielssons sång Att angöra en brygga, från filmen 

med samma namn (1965):40 

 

Åh, ni fantastiska män som vet hur man angör en brygga. 
Ni som med solbarkad hand håller skotet i spänn. 
Ni starka, ni tysta, ni lugna, ni trygga. 
Som vet, hur man splitsar ett tåg, som finner er kurs genom natten. 
Ni som för båten i hamn över svallande våg. 
Ni män som vet allt om vatten. 

 

Skillnaden mellan sångerna är vädjandet till nationalism. Den brittiska sången handlar om 

sjömän som sanna britter (”true British sailors”), den svenska sången handlar om exotiserade 

skärkarlar, ett ”ni” (inte ett 

”vi”) som skiljer sig från den 

normative svensken. Detta ”ni” 

kan mycket väl vara referens till 

en regional identitet, 

exempelvis rospiggar. Den 

saknar därigenom den 

inkludering av svenskheten, 

som exempelvis skedde 

angående regionen Dalarna. 

Via exempelvis Carl Larssons 

tavlor blev Dalarnas 

                                                
39 Spanish Ladies, nedtecknad i loggboken på HMS Nellie, 1796. 
40 Tage Danielsson, Att angöra en brygga, 1965. 

Carl Larsson, ”Blomsterfönstret”, 1894. Miljö från Sundborn i Dalarna. Notera de tre kronorna på 
stolen, svenskheten är synonymt med inlandslandskapet Dalarnas estetik. 
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mytifierade estetik synonymt med svensk identitet. Det var inte bara i Dalarna hemmen skulle se 

ut som Carl Larssons gård Sundborn, utanför Falun. Hela Sveriges hemmiljöer skulle helst 

kopiera denna nationella förebild, som än idag är ett svenskt stilideal inom heminredning. En 

biopolitik, för att tala med Foucault, där svenskens fysiska kropp skulle existera inuti ett 

idealiserat Dalarna. I inlandet. I renheten. Fjärran från den farliga kusten. Rasblandningen. Havet 

och fartygen. Det kosmopolitiska, det transnationella, det globaliserade. Degenereringen. ”De 

andra.” 
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