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Ynglingen, som svärmade ute i naturen, påverkades vis-
serligen oafbrutet af naturen, men han påverkade också 
denna. Ty naturen existerade ju ej utanför hans hjärna, 
utanför de föreställningar han själf bildade sig om henne, 
och i dessa föreställningar spelade hans egen natur stän-
digt in. På så vis omskapade han naturen efter sina egna 
behof, efter sina böjelser, färgade henne med sin längtan, 
gaf henne drag af sin glädje och nyanser af sin sorg. Yt-
tervärlden kastade dagrar och skuggor in i hans själ, men 
denna hade sina egna dagrar och skuggor, hvilka den i sin 
tur skänkte yttervärlden tillbaka. [---] På sådant vis skän-
ker han naturen en ande och ger henne en talande tunga 
[…]. Egendomliga makt, som är rik nog att göra den fat-
tigaste, kargaste trakt till en strålande härlighet!   

Richard Bergh 1897

Richard Bergh, ”Karl Nordström och det moderna stämningslandska-
pet”, Ord & Bild 1897, 99, 110.



Abstract
This thesis examines the relationship between regionality and societal integration 
at the turn of the 20th century from an historical and pedagogical perspective. 
The national identity project of the time that made national unity its overarching 
goal and that imagined the nation as a homogenous entity, also institutionalised 
regional distinctiveness. How did the agents of the time handle the conflict 
between the regionally particular and the nationally general? 

What is analysed here is the publicly constructed and mediated “regionality”, 
which is to say the production of meanings about a region and the projection 
onto it of expectations and ideas. A discourse on Jämtland has been demarcated, 
which is analysed alongside other contemporary discourses, including class and 
gender. All of these discourses were rooted in the concept of “societal”. The 
conception showed that the development of the societal whole was primary in 
relation to other interests. Defined as “societal”, formerly excluded identities 
could be made participants in the building of the nation.

Empirical examination is given to how “Jämtland” and “the Jämtlandic” were 
defined in the regional press, in the framework of general education, and by the 
Swedish Tourist Association, regional societies, institutions and so forth. The 
study shows that at the turn of the 20th century, regionality very much functioned 
as a means to territorially anchor more general ideas and notions that inhered 
in the modernisation and democratisation of society. With the objective of at-
taining a higher degree of national integration, a regional distinctiveness was 
constructed that was nationally complementary and that served as a metaphor 
for subordinated participation in society. From grand, majestic panoramas, 
historical myths, traditional local handicrafts and provincial flowers a symbolic 
distinctiveness was created, but with the aim of establishing genuine national 
unity. Society was to be described and understood from particular and individual 
viewpoints, so that the individual could develop a sense of the general and so that 
society’s fundamental values were not undermined by his liberation.

Jämtlandic regionality that has been identified in the study can thus be 
regarded as a supra-ideological institution. What came to be regionalised was 
something more fundamental than the artefacts of cultural heritage that people 
and institutions believed themselves to be rescuing from modernisation: it was 
the nation’s territoriality. The concept of hembygd represented a “spatialisation” 
of the societally coded concept of citizenship, and helped to tie this concept to 
the individual’s own lifeworld. More than anything else, regionality indicated 
a perspective on reality.  If it was possible to obtain an overview of a regional 
context from a local vantage point or an individual locally crafted artefact, it was 
also possible to conceive of the larger national framework of which this region 
formed a part. The regional denoted the link between the private and the public, 
between the individual and his abstract national affiliation.
Keywords: regionality, region discourse, Jämtland, landscape views, national iden-
tity, social integration, pedagogy, education, citizenship, concept of hembygd, history 
of tourism, public exhibitions, use of history, cultural heritage, landscape and gender
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Förord

När jag nu – efter åratal av maniskt grävande, samlande och grubb-
lande, efter att i ett oräkneligt antal dagar och sena kvällar med mus 

och tangent dokumenterat, sorterat, grupperat, sökt ord, flyttat, strukit, 
ändrat, gett upp, satt igång igen, glömt äta, inte unnat mig att improduktivt 
tillbringa dagen under solen ute i trädgården – tar mig an uppgiften att 
skriva förordet till det som är min doktorsavhandling, är jag såklart glad 
och lättad. 

Det är många som hjälpt till och som jag nu vill tacka, för uppmunt-
rande ord, personliga uppoffringar och mängder av insiktsfulla råd. Jag vill 
börja med att framföra ett innerligt och varmt tack till min huvudhand-
ledare professor Svenbjörn Kilander, vars tro på projektet aldrig sviktat. 
Med kunskap som ingen annan om den ideologiska diskursen i 1800- och 
1900-talens svenska samhälle har han skickligt lett mig förbi mången fall-
grop, in på ett spår där bitarna slutligen kunnat falla på plats. Det har också 
varit en oändlig källa till glädje att våra samtal tillåtits växla mellan det 
nyktert akademiska resonerandet och de lite mindre nyktra harangerna på 
hembygdens västgötska tungomål. I stor tacksamhetsskuld står jag också 
till Jonas Harvard som generöst delat med sig av sin tid och som, när mina 
krafter trutit, på diverse förslagna sätt fått mig att förstå hur nära det är. 
Stort tack till er, mina vänner! 

Många andra har varit behjälpliga med litteraturtips, goda råd och läs-
ning av hela manuset eller delar av det. Jag vill särskilt nämna professor 
Börje Harnesk, som i en senare fas hjälpt mig strama upp framställningen 
och genom byråkratin manövrerat mig fram mot en hägrande disputation; 
Peter Selin, som jag i fyra år i Östersund delade arbetsrum, snusdosa och 
historiska bryderier med; Leos Müller för lärorika middagsseminarier på 
Brogränd 15 samt Jan Samuelsson och alla ni andra på Institutionen för 
humaniora i Härnösand som, när det började närma sig slutet, tog er tid 
att läsa den digra luntan och gav mig värdefulla synpunkter. 
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Ett varmt, kollektivt tack måste också utgå till vänner och kolleger från 
min tid i Östersund och Jämtland, där jag i många år hade min geografiska 
förankring och förmånen att undersöka det så kallade annorlundaskapet 
inifrån. Tack också forskare, doktorander och övrig personal på Institutio-
nen för historiska studier i Umeå, där jag inledde mina forskarstudier. Här 
vill jag nämna Tom Ericsson, Birgit Pettersson och Ann-Katrin Hatje, vilka 
skärskådade mina texter och generöst delade med sig av sin sakkunskap. 
Tack också alla ni Umeåbaserade doktorander som hjälpte oss Mitthög-
skoledoktorander till rätta och gjorde resorna till björkarnas stad mer än 
mödan värd. 

Stort tack också till dem som har gjort detta arbete praktiskt och 
ekonomiskt genomförbart. Min doktorandtjänst har jag haft på Institu-
tionen för humaniora, Mittuniversitetet, som bistått med forskarrum och 
andra bekvämligheter samt lämnat bidrag till tryckningen av denna bok. 
Avhandlingen har huvudsakligen tillkommit inom forskningsprojektet 
 REGIONID: ett forskningsprojekt om regional identitet i Sverige under 
1800- och 1900-talen, som finansierats av Riksantikvarieämbetet. Härifrån 
har också medel till tryckning utgått. Jag vill i detta sammanhang passa på 
att rikta ett stort tack till professor Jan Lindegren, som initierade projektet 
och gav mig förtroendet att delta. Avhandlingen har delvis också genomförts 
inom forskningsprogrammet Landskapet som arena: vetenskapen, institu-
tionerna och miljön 1800–2000, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 
och lett av professor Bosse Sundin vid Institutionen för historiska studier, 
Umeå universitet. Bosse har även varit min biträdande handledare. Fri-
kostiga ekonomiska bidrag och stipendier har jag också fått från Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Föreningen Gamla 
Östersund. Teknisk hjälp av många de slag har flera personer ställt upp 
med genom åren, bland andra min bror Tom som räddade mig undan ett 
datorhaveri och såg till att mina vykort kunde tryckas. Neil Betteridge har 
översatt summary och abstract. Stort tack till er alla! 

En person återstår att tacka, min älskade Christina. Hos dig har jag haft 
ett ständigt lyssnande öra och ett stöd jag inte hade klarat mig förutan. När 
inte bara hemmets alla hyllor varit täckta av dammig litteratur och mått-
ligt dekorativa pappershögar, utan också köksbord, stolar och en ansenlig 
golvyta, har du varit mer än överseende. Du har korrekturläst manuset, du 
har kommit till undsättning när tanken fördunklats av snåriga konstruk-
tioner, ja du har varit ett seminarium i förskingringen. Mitt hjärta är ditt. 

Enskede, oktober 2010
Per Fransson
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Inledning

När jag var sju år fick jag ett Sverigepussel i julklapp. Det var i Gång-
hester utanför Borås i västgötska Sjuhäradsbygden. På kartongens 

lock fanns den bild som jag skulle försöka pussla ihop av bitarna. Det var 
nog inte så svårt. Sedan åt vår långhåriga tax, Ludde, upp Värmland. Det 
gjorde inte så mycket. Hela Sverige fanns redan inne i mitt huvud, och 
jag hade ju locket att titta på. Värmland hade jag sett med egna ögon, och 
kanske tänkte jag att Sverige inte var ett pussel på riktigt, att det varken 
kunde sättas ihop eller tas isär. Delarna tedde sig ändå märkvärdigt olika, 
förenklade som de var till blommor, egendomliga djur, personer i färg-
glada kläder och andra fantasieggande figurer. Som om de alla hade en egen 
historia att berätta. Jag ville veta mer, särskilt om bitarna upptill, de som var 
målade i en brunaktig eller en gråvit nyans. Nere hos oss skiftade kartans 
färger mest i grönt och gult och påminde lite grand om granskogen och 
ängarna hos farmor och farfar. 

Hur lär man sig att man är en del av något större, exempelvis en natio-
nell gemenskap? Hur väcker man medborgaren i människan? Hur blir man 
”svensk”? Genom att lägga pussel? Nej, riktigt så enkelt är det inte. I bästa 
fall lär man sig att se sig själv i de miljontals människor som är utspridda 
över Sverige, i sämsta fall att vi inte har särskilt mycket gemensamt. Pusslets 
Sverigebild med sina skarpa inneboende kontraster är nämligen inte alldeles 
entydig. Det är inte säkert att man förstår att den pusselbit som föreställer 
min hembygd har sin motsvarighet i hela högen av pusselbitar som repre-
senterar alla de andra hembygderna, där det också bor pusslande sjuåringar.

Några år senare, det var julen 1977, fick jag boken om Nils Holgerssons 
underbara resa genom Sverige.1 Svävande högt upp i luften gjorde Nils den 
resa som jag själv inte riktigt hade lyckats fullborda i fantasin. Berättelsens 
sensmoral, förstod jag senare, ligger i gossens förvandling, men inte hans 

 1 Den utgåva jag refererar till är Selma Lagerlöf, Nils Holgerssons underbara resa genom 
Sverige: del 1–2, Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers 1973 [1906–1907]. 
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förvandling till pyssling. Innan Nils flyger sin väg är han sig själv nog och ser 
på verkligheten från en inskränkt och individualistisk synpunkt,2 men när 
han får skåda verkligheten från ovan, från gåsryggen, ter sig inte bara landet 
annorlunda. Hans perspektiv på livet vidgas och därmed börjar de enskilda 
bitarna att falla på plats i hans huvud – individen Nils Holgersson utgör 
en del av en större helhet, med allt vad det innebär av plikter, ansvar och 
ömsesidigt beroende.3 När gossen till slut återvänder till utgångspunkten 
är han inte densamme som när han for och ser därför även på sitt Skåne, 
sitt Västra Vemmenhög, sin mor och sin far med nya, mer uppskattande 
ögon. Vad berättelsen, i bildningsromanens form,4 handlar om är således 
ett perspektiv: även från individuell synpunkt går det att förstå de större 
sammanhangen. Och anlägger man detta perspektiv – ja, då kan man även 
se sig själv med någon annans ögon. 

Ämnet för denna bok är det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
tankar om individen, hembygderna, landskapen och fosterlandet, men 
boken handlar samtidigt om hur idéerna om samhälle och medborgarskap 
tolkades och utvecklades i en region och med bruket av en region. Empiriskt 
kommer begreppen ”Jämtland” och ”det jämtländska” att studeras, hur 
dessa begrepp utformades och användes kring sekelskiftet 1900. 

 2 I första kapitlet, ”Pojken”, ger Selma Lagerlöf denna karaktärsbeskrivning av gossen: 
Han var ”trög och lat” och rentav ”oduglig” samt ”hade mest av allt lust att äta och 
sova, och därnäst tyckte han om att ställa till odygd”. Och ”ingenting hade han velat 
lära sig i skolan”. Han såg gärna att far och mor gick hemifrån långa stunder, ”så att 
han skulle få rå sig själv”. Dessutom var han ”vild och elak, hård mot djur och illvillig 
mot människor”. Samtliga citat i Lagerlöf, del 1, 15 ff. 

 3 Se Gunnar Ahlström, Den underbara resan. En bok om Selma Lagerlöfs Nils Holgers-
son, Lund 1942. Ahlström skriver där: ”Den underbara resan rymmer […] en inre, 
psykologisk fabulering kring den lilla huvudgestaltens utveckling som människa och 
samhällsvarelse.” Vid sidan av att förmedla geografiska kunskaper om land, landskap, 
befolkning är, enligt Ahlström, boken alltigenom en uppfostringsroman med sedelä-
rande tendens. Mellan avfärden och hemkomsten ”ligger en fortgående omvandling 
av hans [Nils] sinnesförfattning, betingad av att han med Selma Lagerlöfs egna ord 
’genom resans prövningar och erfarenheter omskapas till en god människa’”. Citat 
108–109. Se också 110 ff, 162.

 4 Här åsyftas den typ av ”bildningsroman” vars tema är personens utveckling till en 
harmonisk helhet. Huvudpersonen skildras inte som en färdig figur med fasta egen-
skaper. Målet är att huvudpersonen ska nå en balans mellan självförverkligande och 
anpassning till sociala normer. Se exempelvis ”bildningsroman”, i Nationalencyklope-
din, Höganäs 1990. 
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Regionalitet förr och nu 
Regionalitet innebar något annat kring sekelskiftet 1900 än det gör idag. De 
som anträdde den bildningsresa Selma Lagerlöf föreskrev svenska folket i 
Nils Holgersson skulle bland annat lära sig att landskapen, som sinsemellan 
var rätt så olika, också hade något fundamentalt gemensamt.5 Samma syn-
sätt möter vi hos Rudolf Kjellén (1864–1922), statsvetare och riksdagsman 
för högern, och som sådan en förnyare av den svenska konservatismen: 
”[Ett folklynne har] många nyanser på olika lokaler, men de sammansmälta 
dock till slut i en grundton, liksom naturen själf med sina olika bilder 
sammanflyter i totalbilden af ett land.”6 Orden yttrade Kjellén i ett tal 
1898. Han och Lagerlöf var inte ensamma om att uppfatta nationen som 
ett av olika enheter sammansmält helt. Kulturradikalen, skönhetsaposteln 
och kvinnosaksideologen Ellen Key (1849–1926), som i flera bemärkelser 
kan beskrivas som Kjelléns raka motpol, hade uttalat samma holistiska 
tanke ett år tidigare, 1897.7 Deras exempel skulle under den kommande 
tjugoårsperioden följas av många fler, i norr och söder, av såväl beskyddare 
av det rådande på den politiska högerkanten som samhällskritiker på den 
politiska vänsterkanten. Fenomenet går alltså inte att förklara i traditionella 
termer av politiska höger- eller vänsteråsikter.8 En sådan gränsöverskridande 
uppslutning bakom en ganska plötsligt uppkommen idé är förvisso inte 
alldeles vanlig, och man måste då fråga sig varför och hur idén fick ett så 
stort och brett genomslag. 
 5 Se Bernt Gustavsson, ”Bildning i vår tid”, www.hsv.se/bildning, 1 ff. ”Bildningsresa” 

är ett metaforiskt uttryck som används inom den hermeneutiska kunskapsfilosofin 
för att beskriva hur tolkningar av intryck och förvärv av kunskap styrs av våra förvänt-
ningar (förförståelse), vilka har sin grund i våra erfarenheter och tidigare förvärvade 
kunskaper. Inom humanvetenskaperna etablerades hermeneutiken under 1900-talets 
andra hälft som en metod för textanalys. Framträdande i denna filosofiska riktning 
är den tyske språkfilosofen Hans-Georg Gadamer. Se dennes Truth and Method, 
London & New York 2004 (1975), 268 ff, 291 ff. 

 6 Rudolf Kjellén, ”Nationalitetsidén” (1898) i Nationell samling. Politiska och etiska 
fragment, Stockholm 1906, 135.

 7 Ellen Key, ”Om patriotismen. Öppet brev till min vän Verner von Heidenstam”, i 
Björn Linnell och Mikael Löfgren (red.), Svenska krusbär. En historiebok om Sverige 
och svenskar, Stockholm 1995, 239 ff.

 8 Statsvetaren Fredrika Lagergren har via analys av de politiska idéerna hos Ellen Key 
och Rudolf Kjellén rekonstruerat det hon tolkar som den tidiga folkhemsideologins 
innehåll. Trots stora politiska åsiktsskillnader förenades de båda personerna i sin 
användning av ordet hem som metafor för det blivande svenska samhället. De hade 
båda enligt Lagergren en önskan att skapa ett ”hem för folket”, dvs. ett ”folkhem”. Till 
detta begrepp skulle Per Albin Hansson och Socialdemokraterna senare komma att 
tillskansa sig tolkningsföreträde. Se Fredrika Lagergren, På andra sidan välfärdsstaten. 
En studie i politiska idéers betydelse, Stockholm/Stehag 1999, 45, 56 ff, 90 ff, 181 ff. 
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De svenska opinionsbildare och kulturpersonligheter som aktivt del-
tog i nationalistiska manifestationer för cirka hundra år sedan upplevde 
det inte som problematiskt att låta slagordet ”nationell samling” åtföljas 
av uppmaningen att befolkningen också borde bejaka det provinsiella.9 I 
det tidiga 1900-talets Sverige fungerade tvärtom provinsialismen med dess 
landskapslynnen och landskapstyper som beståndsdelar i föreställningen 
om den nationella gemenskapen. Forskare har visat hur det svenska folket, 
naturen, kulturen med mera kategoriserades i enlighet med en typologi, 
där regionaliteten fungerade som iscensättningar av det nationella. Detta 
skapande av nationella landskap och naturscenerier innebar att nationen tog 
plats, och att högst vardagliga stycken natur förvandlades till hembygder, 
laddade med historia och nationell symbolik.10 Som modell för uttolk-
ningen av svenskheten dök typologin upp i en mängd olika sammanhang, 
med friluftsmuseet Skansen, Svenska Turistföreningens publikationer och 
läseboken om Nils Holgersson som de mest berömda exemplen. I deras 
efterföljd uppfördes regionala friluftsmuseer över hela landet och en stor 
mängd landskapslitteratur gavs ut. Denna modell, som förblev en viktig 
beståndsdel i den nationella självförståelsen under folkhemsepoken, omsat-
tes även i svenska landskapsblommor, landskapsdräkter, landskapsfröknar, 
landskapsdjur, landskapsrätter och så vidare. 

I ljuset av de senaste decenniernas regionala rörelser i Europa (och 
Sverige) kan dock identitetsprocesserna för cirka hundra år sedan te sig 
något motsägelsefulla. Föreställningen om regional särart, vilken tidigare 
harmonierade med den nationella identiteten, blev i slutet av 1900-talet 
ett inslag i kampanjer där individer och grupper hävdade någon form av 
regionalt oberoende eller, i vissa fall, till och med nationell suveränitet. 
Regionala symboler användes nu dels för att marknadsföra ett geografiskt 
område kommersiellt, dels som verktyg för en regionalism med etniska 
förtecken som utmanade nationalstaten.11 Det en gång till synes relativt 
 9 Kjellén, 135 och passim. 
 10 Orvar Löfgren, ”Nationella arenor”, i Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren, 

Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar, Stockholm 1993, 90f; Peter 
Aronsson, ”Academic Space. A Not so Innocent Story of Oblivion, Culturalization 
and Instrumentalization of Regions by Division of Labour”, Peter Aronsson (red.), 
The Making of Regions in Sweden and Germany: Culture and Identity, Religion and 
Economy in a Comparative Perspective, Växjö 1998, 26–31.

 11 Cecilia Malmström, Regionen, makten och härligheten. Regionala partier i Västeu-
ropa, Stockholm 1998, passim; Janerik Gidlund & Sverker Sörlin, Det europeiska 
kalejdoskopet. Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten, Stockholm 1993; 
Christopher Harvie, The Rise of Regional Europe, London & New York 1994; Detlef 
Briesen, ”Region, Regionalism, Regional History. An Attempt at an Assessment from 
the Perspective of Modern and Contemporary History”, i Peter Aronsson (red.), 
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oproblematiska förhållandet nationell identitet – regional särart var med 
andra ord inte längre så oproblematiskt.

Trots den förhärskande nationella identitetsmodellen där landskaps-
typologiseringen intog en hegemonisk position, har utrymme funnits för 
alternativa regionala identitetsprojekt, andra än de som slutligen stod som 
”segrare” (landskapsidentiteterna). Att viljan fanns intygar en självkritisk 
Ludvig Nordström (1882–1942), som 1940, inför Norrlands nation vid Upp-
sala universitet, var tvungen att erkänna att man misslyckats med att skapa 
norrlänningar när samma nation lyckats skapa jämtar, ångermanlänningar 
och så vidare.12 Till saken hör att Nordström – med flera – i början av 
1900-talet hade försökt motverka det som han uppfattade som en impro-
duktiv och splittrande ”landskapspartikularism”.13

Syfte och problem
Syftet med den här studien är att undersöka förhållandet mellan regionalitet 
och samhällelig integration kring sekelskiftet 1900. Att en nation som är 
tänkt att bli föreställd som homogen samtidigt upphöjer den regionala 
särarten till ideologi, det kan te sig motsägelsefullt. Ändå var det precis 
detta som hände. Hur hanterade dåtidens aktörer motsättningen mellan det 
regionalt partikulära och det nationellt allmängiltiga? 

Det är med andra ord ett pedagogiskt problem med ideologiska för-

The Making of Regions in Sweden and Germany: Culture and Identity, Religion and 
Economy in a Comparative Perspective, Växjö 1998. Viktigt att notera i sammanhanget 
är, att i sin strävan att skapa en europeisk identitet har institutioner och organ inom 
den Europeiska unionen verkat dels för att montera ned nationalstaten som primärt 
identifikationsobjekt, vilket har skapat ett större utrymme för bland annat regionala 
identiteter och rörelser, dels för att harmonisera förhållandet mellan den europeiska 
identiteten och de regionala och nationella identiteterna. Se Peo Hansen, Europeans 
Only? Essays on Identity Politics and the European Union, Umeå 2000, 53, 57 ff, 121 ff; 
Aronsson 1998, 39–40.

 12 Ludvig Nordström, Finns det norrlänningar? Tal till Norrlands nation i Uppsala lörda-
gen den 9 november 1940, Stockholm 1940, 9 och passim.

 13 Se Ludvig Nordström, Stor-Norrland: en andlig totalitet, Stockholm 1927, 29 ff. 
Nordström skriver att han och en grupp likasinnade försökt ge ”Norrlands olika 
län och landskap den känsla av gemensam tradition, som skall bli den kraft, vilken 
låter den rådande läns- och landskapspartikularismen försvinna, och i samma stund 
skall Norrland födas och ordet norrlänning bli annat än ett tomt ord, bli beteck-
ningen för en stolt, levande och målmedveten människotyp inom det gemensamma 
fosterlandets gränser”. Cit. 29–30. Se även Ingeborg Nordin Hennel, ”Författare i 
sekelskiftets Sundsvall”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia. Del III, 
Sundsvall 1997, 212 ff; dens., ”Ragnarök över Norrland”, i Ingeborg Nordin Hennel 
& Mauritz Edström (red.), Drömmen om Norrland och världen. En bok kring Olof 
Högbergs författarskap, Bjästa 1981.
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tecken som denna undersökning avser att belysa. Integration är ett delikat 
spörsmål. Den integrativa, homogeniserande nationalismen behövde for-
mer, medier och institutioner för att kunna förmedlas,14 men för att de 
slutsatser som drogs av regionaliteten skulle peka i nationell riktning, så 
räckte inte det. Det krävdes en reformering av individen och hennes sätt 
att tolka sina intryck, vilket innebar att nya begrepp och perspektiv måste 
läras ut.15 

Det är alltså den subjektiva sidan av Jämtland som är av intresse, det som 
här betecknas som ”regionalitet”. Detta ord är en böjningsform av ordet 
region, vilket i denna studie tolkas som ett subnationellt geografiskt om-
råde, med vetskap om att ordet inte sällan får beteckna ett transnationellt 
dito.16 Regionalitet kan definieras som en upptagenhet med det regionala, 
en upptagenhet som brukar innebära produktion av föreställningar och 
meningar om regioner.17 Regionalitet kan alltså ses som ett av många exem-
pel på den uppsättning av idéer och praktiker som går under benämningen 
identitetsskapande.18 Region och regionalitet står i samma förhållande 

 14 Löfgren 1993, 101 ff. 
 15 Detta kan jämföras med ”tankekontroll”, som är ett sätt att bevara samhällsstruktu-

rerna och som Noam Chomsky bedömt som viktigare i demokratier än i totalitära 
samhällen. I demokratier kan makteliter inte förlita sig på våld för att få sin vilja 
igenom utan måste övertyga massorna, exempelvis genom att kontrollera massmedia. 
Se Noam Chomsky, Man kan inte mörda historien, Göteborg 1995, 350f.

 16 Se Celia Applegate, ”A Europe of Regions: Reflections on the Historiography of 
Sub-national Places in Modern Times”, The American Historical Review 1999:4 (vol. 
104), 115 ff.

 17 Sverker Sörlin, ”Författarna och regionen”, i Kjell-Arne Brändström (red.), Linjer i 
en norrländsk litteraturhistoria, Umeå 1999, 65 f, 72. Poängen när det gäller regioner 
är, menar Sörlin, att inte ta dem för givna, och han framhåller därför det nödvändiga 
i att en distinktion görs mellan att uppmärksamma och att upprätta en region. Se 
även Anders Salomonsson, ”Regionaliteten som problem”, i Markus Idvall & Anders 
Salomonsson (red.), Att skapa en region – om identitet och territorium, Stockholm 
1996; Kåre Glette, Frå Slemdal til Seilersberget: 2. Regionaliteten i eit utval tekstar i 
Karin Bangs forfattarskap, Bergen 1996, 10–16. Jfr. Göran Rosander, ”Den regionala 
identiteten. Exemplet Dalarna”, NordNytt 1985, 27 ff. 

 18 Teoretiska modeller över regionala identitetsprocesser är, liksom sina nationella 
motsvarigheter, också de generaliseringar och ska därför uppfattas som schematiska 
försök att få mer kunskap om en verklighet som är mångfacetterad. Kulturgeografen 
Anssi Paasi understryker därför vikten av att inte betrakta regionen som en statisk, 
permanent skapelse, utan som en konkret dynamisk manifestation av samhälleliga 
processer (natur, kultur, ekonomi, politik etc) som både påverkar och påverkas av 
förändringar över tid i den spatiala strukturen. Se Anssi Paasi, ”The Institutionali-
zation of Regions. A Theoretical Framework for Understanding the Emergance of 
Regions and the Constitution of Regional Identity”, Fennia 164:1, 1986, 110. Se även 
Peter Aronsson, Regionernas roll i Sveriges historia, ERU-rapport 91, Stockholm 1995, 
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till varandra som territorium och territorialitet. Ett territorium bestäms 
inte enbart av dess yttre politiska gränser, dess topografiska konturer och 
så vidare utan är även mättat på meningar och symboliskt innehåll som 
kommuniceras till oss.19 Geografen Robert D. Sack använder ordet ter-
ritorialitet för att beskriva en språklig definieringsprocess av ett territoriums 
geografiska innehåll. Territorialitet innebär en strategisk strävan att påverka 
och kontrollera människor, företeelser eller relationer, genom att dra gränser 
och förvärva kontroll över det geografiska området.20 På ett likartat sätt kan 
begreppet regionalitet användas. Begreppet låter sig då definieras utifrån 
ett forskningsperspektiv som innebär att verkligheten tolkas som en i allt 
väsentligt socialt och språkligt konstruerad verklighet.21 Med utgångspunkt 
i ett samhälles maktrelationer tar denna studie av regionalitet fasta på de 
normativa och ideologiska aspekterna av rummet.22

18. Aronsson framhåller där att undersöker vi regionerna med subjektiva kriterier, så 
analyserar vi identitet och identitetsbildning. 

 19 Robert D. Sack, Human Territoriality: its Theory and History, Cambridge & New 
York 1986, 1 ff, 19–27. Se också Björn-Ola Linnér & Ulrik Lohm, ”Administering 
Nature Conservation in Sweden During a Century: from Conwentz and Back”, Erik 
Volkmar Heyen, (red.), Nature Use and Nature Conservation in European Legal and 
Administrative History, Yearbook of European Administrative History 11, Greifswald 
& Baden-Baden 1999, 311f. Ett annat teoretiskt perspektiv företräds av geografen 
Torsten Hägerstrand. Han polemiserade mot den durkheimska forskningstradi-
tionens föreställning om regioner, tiden och rummet som sociala och ideologiska 
konstruktioner. Hägerstrand ville istället framhålla de yttre förhållandenas fakticitet. 
För en översiktlig presentation av Hägerstrands perspektiv, se Nigel Thrift, ”Torsten 
Hägerstrand and Social Theory”, Makers of Modern Human Geography: 2005, 338.

 20 Sack, a.a.; Jouni Häkli, ”Borders in Political Geography of Knowledge”, i Lars-Folke 
Landgren & Maunu Häyrynen (red.), The Dividing Line. Borders and National Pe-
ripheries, Helsingfors 1997, 9f.

 21 För det socialkonstruktivistiska forskningsperspektivet, se Vivien Burr, An Introduc-
tion to Social Constructionism, London 1995; Margaretha Järvinen & Margareta Ber-
tilsson (red.), Socialkonstruktivisme, Köpenhamn 1998. Perspektivet utvecklades tidigt 
i ett kunskapssociologiskt sammanhang. Se det vid det här laget klassiska arbetet 
Peter Berger & Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality. A Treatise in 
the Sociology of Knowledge, London 1991 (1966).

 22 Liknande teoretiska ansatser återfinns i en stor mängd studier. Se Gillian Rose, ”Loo-
king at Landscape: the Uneasy Pleasure of Power”, Linda McDowell & Joanne P. 
Sharpe (red.), Space, Gender, Knowledge, London & New York 1997, 193–199; Ann 
Bermingham, Landscape and Ideology. The English Rustic Tradition, 1760–1860, Berke-
ley & Los Angeles 1986, 1ff; Barbara Bender (red.), Landscape: Politics and Perspectives, 
Providence & Oxford 1993, passim; W.J.T. Mitchell (red.), Landscape and Power, 
Chicago 1994, passim; dens. ”Holy Landscape: Israel, Palestine, and the American 
Wilderness”, Critical Inquiry, 2000:2 (vol. 26), 194f; Denis Cosgrove, ”Prospect, 
Perspective and the Evolution of the Landscape Idea”, Transactions of the Institute 
of British Geographers 1985: 1 (New Series, vol. 10), 45 ff; dens., Social Formation and 
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Statsvetaren Patrik Hall framhåller i sitt arbete om den svenska nationa-
lismens historia att landskapspartikularism har en lång tradition i Sverige,23 
men tillägger att de svenska landskapens ”för statsenheten farliga politiska 
identiteter” genom ”en märklig metamorfos” – åstadkommen med hjälp 
av statliga åtgärder, utbildning och turistbranschens vinstintressen – har 
gjorts till ”essentiella beståndsdelar i svenskheten”.24 Idéhistorikern Sverker 
Sörlin och statsvetaren Janerik Gidlund konstaterar att staterna i sin strä-
van att få en folklig legitimitet haft att bryta ned eller anpassa provinsiella 
särmedvetanden.25 Det var heller inte självklart att det provinsiella, när det 
i slutet av 1800-talet ställdes ut på museum, skulle komma att uppfattas 
som en variation på ett nationellt grundtema. Konsthistorikern Michelle 
Facos har visat att det inte sällan var de stora skillnaderna i sig som lockade 
och gjorde ett starkt intryck på publiken.26 Vidare fanns det, konstaterar 
etnologen Bo G. Nilsson, personer på ledande positioner i Museisverige 
som såg det som riskfyllt att ordna samlingar geografiskt efter landskap, 
då man oroade sig för att betoningen på de provinsiella olikheterna skulle 
ske på den enhetliga svenska kulturens bekostnad.27 Litteraturhistorikern 
 Staffan Björck understryker i sin studie Heidenstam och sekelskiftets Sverige 
att det omkring år 1900 inte kunde tas för givet att besökande på Skansen 
och Nordiska museet förstod att de disparata byggnaderna och utställnings-
föremålen tillsammans föreställde en odelbar enhet. Än mindre självklart 
var att alla lyckades uppfatta att friluftsmuseet var en sinnebild för den 
nationella helheten. Presentationen av varje provins egenart kunde lika 
gärna förstärka lokalpatriotiska stämningar och tas till intäkt för att natio-
nen var kulturellt och historiskt splittrad. Därmed skulle den eftertraktade 
samlingen motverkas.28 

Symbolic Landscape, Madison 1998; Kenneth Olwig, ”Recovering the Substantive 
Nature of Landscape”, Annals of the Association of American Geographers 1996: 4 (vol. 
86), 630–645; Nigel Everett, The Tory View of Landscape, New Haven 1994.

 23 Patrik Hall, Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler, Stockholm 
2000, 211.

 24 Hall, 220. Se även Tom Mels, Wild Landscapes. The Cultural Nature of Swedish Natio-
nal Parks, Lund 1999, 74f.

 25 Gidlund & Sörlin, 170f.
 26 Michelle Facos, Nationalism & The Nordic Imagination: Swedish Art of the 1890s, 

Berkeley 1998, 72.
 27 Bo G. Nilsson, Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och dis-

kursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar, Nordiska museets handlingar 
121, Stockholm 1996, 31f.

 28 Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Studier i hans nationella och sociala 
författarskap, Stockholm 1946. Se även Björn Meidal, ”August Strindberg – ’Oh, 
så svenskt’?”, Alf W. Johansson, Vad är Sverige? Röster om svensk nationell identitet, 
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Partikularism strider normalt mot allmängiltighet men inte i den 
offi ciella bild av nationen som etablerades i Sverige omkring sekelskiftet 
1900. Denna bild gjorde det möjligt för de kulturminnesvårdare som på 
1920-talet så att säga med högerhanden ”avtäckte” ett nationellt kulturarv, 
att med vänsterhanden avtäcka ett regionalt kulturarv.29 Trots att denna 
dualism har noterats av flera forskare och trots att dualismen i sig har 
mycket att berätta om den förändrade nationella självbilden och välfärds-
statens ideologiska fundament och dessutom är en viktig aspekt av själva 
demokratiseringsprocessen,30 har svenska historiker hittills inte problema-
tiserat den.31 Den har inte kopplats samman med det nya kontrakt mellan 
medborgarna och samhället som tog form under 1900-talets två första 
decennier och den har inte relaterats till den pedagogiska och kunskapsteo-
retiska diskussion som då var mycket intensiv. 

Den ena handen visste vad den andra gjorde. Det är således de ideo-
logiska och pedagogiska förutsättningarna för detta i identitetshänseende 
paradoxala förhållande som kommer att analyseras i avhandlingen: 

Stockholm 2001, 19; Hans Medelius, Strindberg och Nordiska museet, Stockholm 
1999, 5 ff, 47 ff. August Strindberg är ett illustrativt exempel. Se dennes Det svenska 
folket, där han anmärker att en utomstående som tog del av hyllningar till provinser 
kunde dra slutsatsen att svenska folket inte är en nation av mångfalder utan ett antal 
stammar som lever i ständig fejd med varandra och därför hämmar en utveckling av 
nationalkänslor.

 29 Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland. Sigurd Curman och kulturmin-
nesvårdens etablering, Umeå 2001, 247f; Kerstin Arcadius, Museum på svenska. 

Länsmuseerna och kulturhistorien, Stockholm 1997, 136, 147, 260 ff; Mats Rehnberg, 
”Folkloristiska inslag i olika tidevarvs idéströmningar kring det egna landet”, Lauri 
Honko (red.), Folklore och nationsbyggande i Norden, Åbo 1980. 

 30 Statsvetaren Fredrika Lagergren vidrör denna dualism men relaterar den inte till 
problemet regionalitet. Se Lagergren, 11 ff, 181 ff.

 31 Henrik Berggren och Lars Trägårdh är de historiker som kommit närmast detta forsk-
ningsproblem. I sin studie Är svensken människa? analyserar de 1900-talets svenska 
samhällskontrakt, vilket de uppfattar som en unik sammansättning av å ena sidan 
en extrem individualism och, å den andra, ett starkt ömsesidigt beroende och en 
stark kollektiv gemenskap. I studien kritiserar de svenska historiker för att inte ha 
vågat sig in i ”den snårskog av föreställningar, värderingar och berättelser som utgör 
en nations kollektiva självbild”, och menar att dessa hellre hållit sig till ”allmänna 
teorier om nationalism eller mer kvantifierbara skillnader mellan olika länder”. Se 
Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap och oberoende 
i det moderna Sverige, Stockholm 2006. cit., s. 11. Problemet berörs av idéhistorikern 
Benny Jacobsson i uppsatsen ”Skolans konstruktion av landskap”, i Maria Sjöberg 
(red.), Natur som kultur, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 38, 1999. Jacobsson pekar på en 
ambivalens i synen på de regionala särdragen. Samtidigt som dialekter och provins-
språk bekämpades i det tidiga 1900-talets svenska skola, upphöjdes och förskönades 
förställningen om olika landskapsidentiteter. Dessa, konstaterar Jacobsson, utgjorde 
”byggstenar som inte hotade nationsbyggets framgång” men han förklarar inte varför. 
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• Om det ideologiska målet var integration, bland annat via framkallande 
av fosterlandskänslor i det kollektiva medvetandet, varför då inte betona 
det för den svenska kulturen likartade och det för den svenska naturen 
gemensamma? 

• Varför understryka det särpräglade när målet var samling och enhet? Var-
för ta sig an framtidens stora nationella utmaningar med föreställningar 
om en i regioner fragmenterad och variationsrik verklighet? 

• Om man strävade efter nationell endräkt – köns-, klass-, yrkes-, närings- 
och regionöverskridande kollegialitet, ömsesidig förståelse och altruism 
– och om man ville bekämpa det som hotade att undergräva nationens 
möjligheter att gå en lycklig framtid till mötes – individualism, parti-
anda, klassegoism, splittring mellan land och stad – varför poängterade 
man då de geografiska och kulturella olikheterna? 

Här är inte platsen att värdera särart respektive homogenitet som antingen 
påhittade och falska eller reella och påtagliga. Samtidigt går det inte att 
förneka att det svenska natur- och kulturlandskap som betraktare ställts 
inför också i viktiga hänseenden har varit heterogent. Exempelvis skiljer 
sig Västgötaslättens topografi, klimat och vegetation en hel del ifrån Höga 
kustens. Man får förmoda att detsamma kan sägas om den mänskliga 
kulturen. Det kan således inte bestridas att det utifrån en mängd olika 
perspektiv finns och har funnits både stora och små skillnader inom landet 
Sverige, men är detta förklaringen till den landskapskult och den vurm 
för regionalitet som bredde ut sig här omkring sekelskiftet 1900? Man står 
på en bräcklig vetenskaplig grund om man påstår att det är den objektiva 
verkligheten som formar våra intryck av ett landskap.32 Robert D. Sack har 

 32 Om objektivitetsbegreppet, se Berger & Luckmann, 77 ff. I kritik mot en förhärs-
kande positivism inom samhällsvetenskap och humaniora formulerade de ameri-
kanska sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann på 1960-talet begreppet 
objektifiering. Begreppet syftar på den mänskligt producerade och konstruerade 
”objektiviteten”, som är ett resultat av att ett samhälle i språket institutionaliserar 
en bit av verkligheten genom att generalisera, teoretisera och kommunicera om 
den. Den process genom vilken sådana produkter av mänskliga aktiviteter antar en 
objektiv karaktär kan benämnas objektifiering. För ett dylikt perspektiv på landskap, 
se Cosgrove, 1985 45 ff; 1998; Rose 1997, 193–199; Mitchell 1994, passim; 194 f; K. I. 
Unwin, ”The Relationship of Observer and Landscape in Landscape Evaluation”, 
Transactions of the Institute of British Geographers 1975, nr 66, 130 ff; Bermingham 
1 ff; Bender, passim; Achva Benzinberger Stein, ”Vision, Culture, and Landscape. 
Berkeley Symposium on Landscape Interpretation”. University of California, Ber-
keley, Spring 1990”, Journal of Architectural Education, 1991:4 (vol. 44), 243f. För 
Sverige och dess nordliga rum, se Pär Eliasson, ”Norrländska bilder. Ett bidrag till 
den nordliga imagologins utforskande”, i Kjell-Arne Brändström (red.), Linjer i en 
norrländsk litteraturhistoria, Umeå 1999, 22 ff; En bok som innehåller flera uppsatser 
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visat att ett territorium inte bara är ett stycke mätbart land utan även en 
territorialitet, en rumslig konstruktion med tydliga normativa förtecken. 
Det är en produkt av ett socialt sammanhang.33 Betraktarens blick är inte 
objektiv utan betingas av personlighet, kultur, ideologi med mera. Därför 
är det de betydelser regionen kodades med, dess regionalitet, som kommer 
att uppmärksammas i det följande.

Analysobjektet Jämtland
I denna bok studeras inte den objektiva verklighetens Jämtland, för som 
sådant existerar självfallet detta område: som län – en politisk-administrativ 
funktionell enhet och som landskap – en icke-funktionell, geografisk och 
historisk enhet vars uppkomst ej är vetenskapligt klarlagd och som i dag 
manifesteras i form av gränsdragningar på flertalet Sverigekartor. Jämtland 
– liksom andra regioner – finns dessutom i olika subjektiva former, som 
föreställningar i den enskildes personliga tankevärld eller som ett kollek-
tivt medvetande hos en grupp.34 Detta immateriella ”Jämtland” har tagit 
sig en mängd olika manifesta, symboliska uttryck, såsom friluftsmuseet 
Jamtli, Jämtlandssången, den jämtländska flaggan och vykort föreställande 
”jämtländska” miljöer, vilka samtliga kan betecknas som jämtländska re-
presentationer. 

Åsikten att den enskilde borde bildas och fostras i regional tillhörighet 
fick i stort sett stå oemotsagd i Jämtlands län decennierna runt sekelskiftet 
1900, ett förhållande som denna avhandling avser att belysa. Frånvaron av 
en sådan offentlig debatt är intressant i sig, men det innebar inte att det 
rådde fullständig samsyn om vad denna regionala tillhörighet innebar.

Vilken var då den regionalitet som upprättades i Jämtlands län 1880–1920? 
Vilken eller vilka upprättades inte? Varifrån kom de? Från Jämtland eller 
någon annanstans ifrån? Varför?35 Regionalitet måste, så här inledningsvis, 
omnämnas i plural av det enkla skälet att flera olika alternativ funnits för 

om svenska normativa rum är Sverker Sörlin & Klas Sandell (red.), Friluftshistoria. 
Från ”härdande friluftslif ” till ekoturism och miljöpedagogik, Örebro & Umeå 1999.

 33 Häkli, 10; Sack, 3, 19–27, 30f, 217
 34 Se diskussionen i Anssi Paasi, ”Deconstructing Regions: Notes on the Scales of Spatial 

Life”, Environment and Planning, A: 1991 (vol. 23), 243 ff, 252f. 
 35 Sättet som forskningsproblemet här ringas in med frågor är influerat av den danske his-

torikern Ole Feldbæk. Se dennes ”Fædreland og Indfødsret. 1700-tallets danske identi-
tet”, Dansk identitetshistorie 1, Köpenhamn 1991, 219 ff. Feldbæk daterar uppkomsten av 
en ny dansk identitet, som bär den moderna nationalismens alla kännetecken, till 1776 
och förklarar identitetsprocessen genom att ställa frågorna: Vad är det för identitet som 
uppstår? Vem utvecklar den och sprider den? När? Vem är mottagare och vem vänder 
sig emot den? Varifrån kom den? Varför utvecklades den?
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handen. Primärt studeras i avhandlingen uppfattningar om det ”typiskt 
jämtländska”, men genom avgränsningen den regionala identitetsbildningen 
i Jämtlands län, vilket omfattar flera olika landskap eller delar av landskap, 
utesluts det inte att andra regionaliteter, förutom den ”jämtländska”, skap-
ades där. Exempelvis omfattar länet nästan hela landskapet Härjedalen,36 
vilket i början av 1900-talet föranledde representanter för detta landskap 
att använda tillmälet ”storasyster Jämtland” om den norra länsdelen.37 
Dessutom utgör länet en del av ett större nordligt rum, ”Norrland”. Under 
loppet av 1800-talet kom denna landsdel allt oftare och av allt fler att be-
nämnas som ett ”framtidsland” samt uppfattas som ett geografiskt helt med 
sina specifika förutsättningar, tillgångar, behov och särdrag.38 Med denna 
avgränsning går det att visa att regionaliteten i sig inte är något oproblema-
tiskt, även om landskapstypologiseringen i förhållande till nationen varit 
det under lång tid. Tvärtom har identitetsskapandet av och till kantats 
av svårigheter, konkurrens och ibland konflikter.39 Men även om olika 
regionaliteter ibland kolliderade, var den ideologiska ram inom vilken den 
enskilda regionala särarten uttolkades länge given. Den uttolkades inom en 
nationalistisk diskurs som etablerades decennierna omkring år 1900. 

Under samma period genomgick Jämtlands län en radikal samhälls-
förändring. Järnvägens avgörande betydelse för denna omvandling upp-
märksammades redan i början av 1900-talet av nationalekonomen Eli F. 
Heckscher. I sin studie från 1907 om järnvägens roll i Sveriges ekonomiska 
utveckling konstaterade han att det inte fanns något län som hade varit så 
beroende av en enda bana som Jämtlands län.40 

När väl järnvägsförbindelsen med övriga riket var upprättad 1882 föränd-
rades livsvillkoren i mycket snabb takt, en utveckling som kan avläsas på alla 
samhälleliga plan, inte minst det demografiska. År 1880 var folkmängden i 
Jämtland 83 600, att jämföras med en befolkningsstorlek på 111 300 år 1900, 
vilket innebär en 33-procentig ökning på 20 år. För att komma upp i ett 
liknande procenttal gällande hela landet måste vi sträcka ut perioden med 

 36 Härjedalen ingår i Jämtlands län men till landskapet räknas också mindre delar av 
Älvdalens och Idre församlingar vilka tillhör Dalarnas län, t.o.m. 1996 Kopparbergs 
län. Se ”Härjedalen”, Nationalencyklopedin: band 9. 

 37 Gunnel Ledin, Erik Fundin 1843–1932: skapare av Härjedalens fornminnesförening, 
Tänndalen 1994, 17, 32.

 38 Sverker Sörlin, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det 
industriella genombrottet, Stockholm 1988.

 39 Bosse Sundin, ”Folkrörelser och kulturliv”, Östersunds historia III, Östersund 1986, 
169 ff; Ledin, 17 ff, 32

 40 Eli F. Heckscher, Till belysning av järnvägarnas betydelse för Sveriges ekonomiska utveck-
ling, Stockholm 1907, s. 47f, 130f.
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ytterligare 20 år. Mellan 1880 och 1920 ökade den svenska befolkningen 
med 31 %, vilket i sig var en kraftig ökning, men under motsvarande period 
var befolkningstillväxten i Jämtlands län nästan 60 %.41 Härav inses snabbt 
att i Jämtlands län var under perioden både förändringstakten och omfatt-
ningen av förändringarna exceptionella.

Med Sveriges industrialisering förändrades de ekonomiska och sociala 
villkoren i grunden också i Jämtland, även om länet jämfört med många 
andra delar av landet under perioden behöll en hel del av sin agrara prägel. 
Detta gäller även för landet som helhet, om än i något lägre grad. Beaktas 
antalet industriföretag eller andelen av befolkningen som var sysselsatt i 
sådana företag, måste också Sverige fortfarande en god bit in på 1900-talet 
betecknas som ett jordbrukssamhälle.42 I Jämtland utgjorde jordbruksbe-
folkningen hela 86 % av länets invånare år 1880, mot 67 % i hela riket. År 
1920 hade Jämtlands siffra sjunkit till 67 %, men då låg rikets tal på 44 %.43 

Socialt uppvisade Jämtland en förhållandevis enhetlig sammansättning 
med en invånarmajoritet som försörjde sig på småjordbruk, men med ett 
växande borgerligt skikt, främst koncentrerat till Östersund, länets enda 
stad. Med de förbättrade kommunikationerna expanderade handeln,44 och 
Östersund fick också en allt större betydelse som motor i länets kulturella 
utveckling.45 Detta återspeglades bland annat i ett intensifierat föreningsliv, 
som främst initierades av personer som politiskt omfattade det liberala 
frisinnet, den politiska åskådning som hade den i särklass största andelen 
anhängare i länet under perioden.46 Detta framgår tydligt av att Jämtlands-
bänken i riksdagens andra kammare under flera mandatperioder uteslutande 
hyste liberaler.47 Det kommer också till uttryck i att bara två av de cirka tio 

 41 Mats Rolén, Jämtlands och Härjedalens historia. Femte delen: 1880–1980, Östersund 
1990, 21–24, 185–193.

 42 Nils Edling, Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring 
sekelskiftet 1900, Stockholm 1996, 17, 29 ff. 

 43 Mats Rolén, Jämtlands och Härjedalens historia V, 1880–1980, Östersund 1990, tabell 2, 24.
 44 Jörgen Björklund, ”Företagande och försörjning”, Östersunds historia III, Östersund 

1986, 22 ff.
 45 För den stora anslutningen i länet till folkliga ideella rörelser, vilka hade en socialt bred 

bas, och uppkomsten av det starka föreningslivet poängterar idéhistorikern Bosse 
Sundin betydelsen av att staden Östersund levde i intim samverkan med den omgi-
vande landsbygden. Den låg bokstavligt talat mitt i sin bygd, och det var naturligt 
för allmogen att bege sig dit, i synnerhet på marknader. Detta kan också ha gynnat 
utvecklingen av en känsla av gemenskap. Se Sundin 1986, 15f, 126 ff.

 46 Rolén, 293 ff; Sundin 1986, 146. 
 47 Riksdagens Jämtlandsbänk befolkades under 1890-talet mestadels av frisinnade perso-

ner med förankring i de framväxande folkrörelserna, i synnerhet nykterhetsrörelsen. 
Flertalet förespråkade frihandel, rösträttsreformer, försonlig unionspolitik och min-
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dagstidningar som gavs ut i länet före 1915 sade sig vara något annat än ett 
politiskt liberalt blad.48 Av mycket stor betydelse är att länet nu upptäcktes 
nationellt som en del av landet, där arbetare kunde tjäna sitt levebröd i 
skogen och där en bildad borgerlighet fann en ung, snabbt växande stad 
där inte bara utkomstmöjligheter hägrade utan också en möjlighet att skaffa 
sig meriter. Den stora inflyttningen gav länet, i synnerhet Östersund, en 
ungdomlig prägel, både vad gäller befolkningsstruktur samt kulturellt och 
ideologiskt klimat. De många ”invandrarna” förde med sig tankar och ideal 
från andra kulturella sammanhang, och under en dynamisk period på cirka 
30 år, med början omkring 1880, korsades här impulser från främmande 
miljöer och rörelser med varandra och med det inhemska.49

Den expansiva staden Östersund och dess ungdomliga, ofta nyinflyt-
tade befolkning skapade gynnsamma förutsättningar för ett föreningsliv. 
Med Östersund som kulturellt nav utvecklades kring sekelskiftet 1900 
också ett sjudande föreningsliv i de omkringliggande bygderna. Stadens 
åtta godtemplarloger och det dryga hundratal loger som bildades i övriga 
Jämtland gjorde regionen till ett av nykterhetens starkaste fästen i Sverige. 
I nykterhetsrörelsens närhet växte det fram en rad andra föreningar med 
ideella syften, däribland fredsföreningar och rösträttsföreningar samt den 
så kallade ungdomsrörelsen.50 

Ungdomsrörelsen förtjänar ett särskilt omnämnande. Högst på dess 
dagordning stod den folkbildande verksamheten med den jämtländska 
ungdomens kulturella och andliga odling som överordnat mål. Ungdoms-
rörelsen vann, från dess uppkomst 1898, på kort tid tusentals anhängare, 
organiserade i ett 15-tal lokala ungdomsföreningar med Jämtlands läns 
ungdomsförbund som paraplyorganisation.51 Höjdpunkten för rörelsen var 

dre försvarsutgifter. Ordet ”Jämtlandsfrisinne” verkar i det närmaste ha varit liktydigt 
med reformvänlighet. Se Rolén, s. 239, 295–310.

 48 Rolén, 140–143. De tidningar som inte titulerade sig som liberala eller frisinnade var 
Östersundsposten (moderat konservativ) och Jämtlands Folkblad (socialdemokratisk). 
Denna tidning gavs ut av Carl Åström i samarbete med SAP-distriktet åren 1911–1915 
och hade en föregångare med namnet Wiljan, som gavs ut 1909. Tidningen hann inte 
göra något större avtryck i den allmänna opinionen. Den kom bara ut med femton 
ordinarie nummer innan den lades ner.

 49 Mats Rolén, Jämtlands och Härjedalens historia V: 1880–1980, Östersund 1990, 13–337; 
Bosse Sundin, ”En stad i fest”, Östersunds historia III, Östersund 1986, 12 och ff; Bosse 
Sundin, ”Folkrörelser och kulturliv”, Östersunds historia III, Östersund 1986, 127–129.

 50 Redan vid mitten av 1880-talet hade godtemplarorden 7000 medlemmar i Jämtland. 
De två andra stora grenarna av folkrörelseträdet, väckelserörelsen och arbetarrörelsen, 
blev i Jämtland aldrig lika markanta inslag i sekelskiftets folkliga föreningsliv. Se 
Sundin 1986, 15 f, 138, 144f.

 51 Sundin 1986, 143 
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1901 års ungdomsmöte i Östersund som lockade över 10 000 besökare, 
men trots detta blev rörelsen inte långlivad. Redan 1905 minskande in-
tresset tydligt och ett sjunkande medlemsantal registrerades. Mycket tyder 
på att ungdomsrörelsen konkurrerades ut av en lika hastigt uppblossande 
hembygdsrörelse, och precis som för ungdomsrörelsen var det en lokal 
bildningselit av politiskt förtroendevalda, ämbetsmän och deras fruar, 
tidningsredaktörer, läroverkslektorer och folkskoleinspektörer som var 
initiativtagare.52 ”Hembygden” tycks alltså ha utgjort den nya plattform 
som ivrare för en intensifierad folkbildning tog i bruk åren närmast efter 
1905.53 Och på samma sätt som nykterhetsrörelsen och ungdomsrörelsen var 
hembygdsrörelsen nära lierad med länets reformsinnade – främst liberalt 
frisinnade – kretsar.54

Till bilden av Jämtland 1880–1915 hör också att regionen nu upptäcktes 
som rekreations- och kurort för turister och luftgäster från andra delar av 
landet.55 Om järnvägen med stålband integrerade länet med övriga riket 
geografiskt, och bröt dess isolering kulturellt, så var det den till Östersund 
inflyttade borgerligheten och de tillfälliga besökarna vid länets allt talrikare 
fjällpensionat som för en större offentlig publik drog upp ridån för ”Jämt-
land”, och gjorde det till föremål för ett nationellt betraktande. Det borger-
liga jämtländska fjällandskapet blev en ”nationalscen”, upprättad inte bara 
för att med frisk luft bota sjuka och trötta och hänföra en publik utanför 
länet, utan även för att ge länet och dess egna invånare nya intäkter.56 

För att sammanfatta: Decennierna kring sekelskiftet 1900, vars jämt-
ländska regionalitet kommer att studeras empiriskt i avhandlingen, kan 
således karakteriseras som en brytningstid mellan två olika samhällssystem. 
I början av undersökningsperioden är regionen relativt isolerad både geo-
grafiskt och ekonomiskt. Jämfört med landets industriella utvecklingscentra 
har den bara nåtts av moderniseringen i begränsad utsträckning och den bär 
alltjämt flertalet av den agrara ekonomins övriga kännetecken. Mot perio-
dens slut är regionen en både materiellt och immateriellt integrerad del av 

 52 Rolén, 320 ff.
 53 Per Fransson, ”Gån samman i flock, I unga”, Jämten 2000, Länsmuseets och Heim-

bygdas årsbok, Östersund 1999, 62 ff; Sundin 1986, 143 ff. Se även Olle Sefastsson, 
Jämtlands läns ungdomsförbund och sekelskiftets svenska ungdomsrörelse”, opubl. 
c-uppsats, Inst. för idéhistoria, Umeå universitet 1983.

 54 Sundin 1986, 145.
 55 Svenbjörn Kilander, ”En nationalrikedom av hälsoskatter”. Jämtland och industrisam-

hället 1882–1910, Kristianstad 2008.
 56 Kilander 2008, passim. Se även Rolén, 163 ff; Per Fransson, ”När natur blev kultur. 

Perspektiv på sekelskiftets konstruktion av ett ’skönt’ Jämtland”, Barbro Johnsen & Stig 
Welinder (red.), Humanister föreläser om Wales, Irland och Jämtland, Östersund 1998.



26 

ett svenskt samhälle med utpräglat industrikapitalistiska strukturer. Detta 
framgår inte minst av hur en betydande andel av regionens invånare nu är 
organiserade enligt nya sociala mönster, i bland annat folkrörelseföreningar. 
Dessutom ingår nu ”Jämtland” med sina speciella särdrag – beträffande 
natur, kultur, historia med mera – som en viktig beståndsdel i nationens 
officiella identitet. 

Forskningsläge
Produktionen av vetenskapliga artiklar och uppsatser i tidskrifter och 
 antologier om regionalitet i Sverige är omfattande, inte minst om den vari-
ant som utvecklades omkring sekelskiftet 1900. Dock måste antalet större 
och empiriskt välgrundade arbeten sägas vara tämligen litet, och mycket få 
historiker har behandlat företeelsen. 

Ett undantag utgör Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och 
ideologi 1865–2000 (2008), där historikern Fredrik Persson studerar vilken 
identitetsskapande och ideologisk funktion som den skånska historiepro-
duktionen fyllt.57 Utifrån en undersökning av De skånska landskapens 
historiska och arkeologiska förening, som hade sitt säte i Lund och där 
Martin Weibull var en av förgrundsgestalterna, drar Persson bland annat 
slutsatsen att målet under perioden före år 1900 var att fånga Skånes hela 
historia, den som ansågs skymmas av svenska och danska skygglappar. 
Skåne framställdes, främst med referenser till medeltiden, som ett landskap 
med ett både säreget och viktigt förflutet. Trots detta, och trots att Skånes 
övergång till Sverige fick bilda en mörk kontrast till den föregående eran, 
togs landskapets svenska tillhörighet för given. På 1920- och 30-talen för-
ändrades synen på regionens förhållande till Sverige. Skånes historia rymde 
nu inte bara en gyllene epok följd av en brutal nedgång utan också ett 
slags ifrågasättande av den rådande svenska nationalstatliga ordningen. Om 
skåningarna lyckades återerövra sin historia skulle det gå att återupprätta 
landskapets svunna storhet, ett första steg mot en nyordning där Skåne var 
sammanbundet med både Sverige och Danmark.

I syfte att försöka redovisa kunskapsläget tvingas denna översikt att träda 
utanför historieämnets ramar.58 En forskare som behandlat ämnet regio-
 57 Fredrik Persson, Skåne, den farliga halvön. Historia, identitet och ideologi 1865–2000, Lund 

2008. Vad Persson söker identifiera är samma narrativa struktur, ett slags universell, 
nationell grundberättelse, som nationalismforskaren Anthony D. Smith observerat 
i studier av etnicitet och nationell identitet. Ansatsen, att blottlägga ett ”identitets-
skapande drama” med alla dess effektskapande komponenter, menar Persson, gör det 
möjligt att förstå hur historieproduktion kan ligga till grund för bland annat skapandet 
av en regional gemenskap, särskiljandet av identiteter och politiska krav. A.a. 17 ff.

 58 Jag instämmer till fullo i Fredrik Perssons beskrivning av svensk historisk forskning 
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nalitet är etnologen Kerstin Arcadius. I avhandlingen Museum på svenska. 
Länsmuseerna och kulturhistorien (1997) identifierar hon hos fornminnesför-
eningarna, vilka uppstod från och med 1800-talets mitt, uppfattningen att 
kärleken till fosterlandet innebar en delaktighet i det nationella, en delaktig-
het som vilade på en självständig och frivillig grund. Den praktiska för-
eningsgemenskapen symboliserade en nationell gemenskap. Denna tanke 
konkretiserades sedan på olika sätt vid olika historiska tidpunkter. Under 
1800-talets andra hälft fick den en särskild utformning, detta ”när landets 
regioner gjorde sig delaktiga av den nya nationalstat som höll på att växa 
fram”,59 skriver Arcadius. Fornminnesföreningarna, som representerade en 
hel region (landskap eller län), kom tillsammans att utgöra en ”regionernas 
gemenskap”, då de uppfattade nationen som en addition av alla sina delar, 
menar Arcadius.60 Det tidiga 1900-talets nationella provinsialism innebar 
att fornminnesföreningarnas verksamhet kom att inriktas på att utrusta sina 
respektive landskap eller län med friluftsmuseer. Samtidigt som de regionala 
museerna bildade en helhet fortsatte det att vara viktigt att hålla isär dem 
eftersom provinserna uppfattades som individer i en större grupp av alla 
svenska landskap. I början av 1900-talet pekade dock kulturminnesvårdens 
professionalisering och dess användande av vetenskapliga metoder på be-
hovet av en nationell nivå. Detta satte den praktiska självständigheten ur 
spel – men denna helhet utplånade inte idén om regionerna. Helheten 
fortsatte att låta nationen vara summan av landets alla delar.

I sin studie Fädernesland och Framtidsland. Sigurd Curman och kultur-
minnesvårdens etablering (2001) belyser idéhistorikern Richard Pettersson 
det minnesvårdande fältets förvandling i början av 1900-talet. Ur 1800-talets 
artefaktcentrerade och arkeologiskt betingade fornforskning, som endast 
berörde en mindre grupp experter, uppstod en statligt institutionaliserad 
kulturminnesvård som gjordes till en angelägenhet för medborgaren. Det 
minnesvårdande ansvaret kom från och med 1920-talet att integreras med 
välfärdsbygget och dess allmänna sociala målsättningar. Det kulturhisto-
riska arvet skulle nu visa vägen till ett framtidsland och för den enskilde 
definiera vem man var som samhällsindivid. Pettersson kommer därför in 
på en för denna studie näraliggande och viktig omständighet, nämligen att 
den svenska nationella identiteten förvandlades – en förvandling som han 
förlägger till 1900-talets första decennium och som innebar att svenskheten 

om region och identitet: ”Till största delen rör det sig om mindre arbeten, kortare 
passager och preliminära utsagor. Det är med andra ord ett i snävt empiriskt hänseende 
begränsat forskningsläge och inte mycket att ta spjärn emot.” Se Fredrik Persson, 25.

 59 Arcadius, 260f.
 60 Arcadius, 36.
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kom att baseras på en organisk samhälls- och historiesyn.61 Den idealiserade 
svensken hade ”komprimerats från landsdelarnas kulturer och mångfald” 
och folk-typologiseringen av nationen i olika landskap var därför något som 
”låg i tiden”, skriver Pettersson.62 Han syftar då på att 1920-talets indelning 
av Sverige i natur- och kulturprovinser också var en väl förankrad idé bland 
Sveriges geologer, geografer och kulturhistoriker. Indelningen sågs som 
både en självklarhet och som en nödvändighet eftersom den sammansatta 
Sverige-bilden hade kanoniserats i det allmänna medvetandet, bland annat 
genom verk av landets mest uppburna författare.63

 Också i museologen Maria Björkroths avhandling Hembygd i samtid 
och framtid 1890–1930 (2000) behandlas svensk regionalitet i en antikva-
risk kontext. Bland annat studeras det som Björkroth kallar den regionala 
hembygden, ett studium som huvudsakligen inriktas på Dalarna och dess 
hembygdsförbund, museer och folkrörelser. Studiens syfte är att undersöka 
samspelet mellan bevarande och förnyelse som det framträdde genom 
användandet av begreppen hembygd och hembygdsvård. Landsortens 
museiambitioner får i undersökningen beteckna det tillbakablickande 

 61 Pettersson, 241 ff. Pettersson ansluter sig därmed till den vedertagna bilden av de 
ideologiska processerna i Sverige omkring sekelskiftet 1900. Den nya nationella 
identiteten tog sig, enligt Pettersson, tydliga uttryck i verk av Gustav Sundbärg och i 
Emigrationsutredningen, som leddes av Sundbärg, samt i skrifter av den konservative 
politikern och statsvetaren Rudolf Kjellén. Rudolf Kjelléns idéer om nationen var till-
gängliga för allmänheten redan åtta år tidigare, 1898, då hans essä ”Nationalitetsidén” 
publicerades. Se ”Förord” i det av Kjellén diskuterade arbetet. Att förvandlingen av 
den svenska nationella identiteten inleddes på 1890-talet, eftersom den hörde intimt 
samman med det ekonomiska språng som Sverige då tog in i industrisamhället, fram-
går av flera arbeten: Anders Ekström, Den utställda världen. Stockholmsutställningen 
1897 och 1800-talets världsutställningar, Stockholm 1994; Svenbjörn Kilander, Den nya 
staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring, Uppsala & Stockholm 1991; 
Fredrika Lagergren, På andra sidan välfärdsstaten. En studie i politiska idéers betydelse, 
Stockholm/Stehag 1999; Jan Larsson, ”En ny nationella effektivitet”, i Mats Burström 
(red.), Mänsklighet genom millennier. En vänbok till Åke Hyenstrand, Stockholm 1989; 
Per Fransson, ”Välkommen till hembygden! Medborgarens guide till Det Nya Sve-
rige”, Ann-Katrin Hatje (red.), Sekelskiftets utmaningar. Essäer om välfärd, utbildning 
och nationell identitet vid sekelskiftet 1900, Stockholm 2002.

 62 Pettersson, 244f.
 63 Ibid, 247f. Mindre självklart var det hur de regionala gränserna skulle dras och på vilka 

grunder dessa skulle fastställas. Kulturminnesvårdens problem, menar Pettersson, var 
att man såg indelningarna som faktiska, dvs. naturligt och kulturellt betingade, men i 
det praktiska arbetet kunde kulturprovinsernas gränser inte betraktas som fasta, utan 
måste av ekonomiska och organisatoriska skäl vara flexibla, öppna för administrativa 
ändringar och behov. Kulturminnesvården följde antingen landsantikvariedistriktens 
indelning eller så identifierade man s.k. huvudlandsdelar och kulturgeografiska pro-
vinser vilka kunde variera till antalet.
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perspektivet och vården av hembygden (både av natur- och kulturarv) det 
framåtsyftande. När Björkroth använder ordet förnyelse, använder hon det 
alltså för att beskriva hur hembygdsrörelsens föreningar och samfund (och 
besläktade rörelser) hade som mål att förnya det egna kultur- och naturland-
skapet på det gamlas grund. Hon använder det också för att beskriva hur 
det svenska kulturarvet omdefinierades mellan sekelskiftet 1900 och 1920 
till att också innefatta det förflutnas arbetande folk, det vill säga allmogebe-
folkningen. Därmed uppstod något som Björkroth kallar nynationalism, 
ett ord som är utbytbart mot hembygdsnationalism eftersom hembygden 
blev ett verkningsfullt retoriskt inslag i den nya nationalismen.64  

Som ett kulturellt och museologiskt fenomen behandlar även etnologen 
Anders Häggström regionalitet i arbetet Levda rum och beskrivna platser 
(2000). Syftet är här att ur ett kulturkritiskt perspektiv analysera några av 
de sätt som Blekinges respektive, vilket är av särskilt intresse för denna 
avhandling, Jämtlands regionala identiteter konstruerats och uttryckts på 
under den tidigare och den senare delen av 1900-talet. I centrum för intres-
set står sådana betydelsebärande praktiker som förtydligar landskapen som 
kulturella gemenskaper och hur detta bidragit till upprättandet av rumsliga 
tillhörigheter. På detta sätt kom de svenska landskapen under 1900-talet att 
hamna i fokus för en regionaliseringsprocess. Häggström konstaterar att 
landskapen fördes fram som viktiga områden med essentiellt skilda identi-
teter samtidigt som andra krafter strävade i motsatt riktning, efter nationell 
kontroll och homogenitet. Det motstridiga förhållandet mellan de båda 
parallella processerna undersöks dock inte empiriskt men det regionala tol-
kas hypotetiskt som ett uttryck för ett behov av en symbolladdad position 
mellan det lokala och det nationella.65 

I flertalet av de ovan behandlade studierna tolkas, som framgått, svensk 
regionalitet kring sekelskiftet 1900 som ett resultat av praktiker och idéut-
veckling inom ett antikvariskt kunskapsfält. Detta förklaras i sin tur med 
uppkomsten av en ny nationalistisk ideologi, som, tämligen diffust tecknad, 
fungerar som en fond för analysen. Hur sambanden såg ut förblir dock ofta 
oklart.

 64 Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890–1930. En museologisk studie av att 
bevara och förnya, Umeå 2000, 15 f, 27 ff, 176 ff och 208f.

 65 Anders Häggström, Levda rum och beskrivna platser, Stockholm 2000, 12 ff. Regionalt 
identitetsskapande handlar med ett kulturkritiskt perspektiv i mångt och mycket 
om att beskriva praktiker, konventioner och kulturarvsideologi som bär det tidiga 
1900-talets etnologiska, etnografiska och museologisk prägel. Med Häggströms per-
spektiv blir därför regionalt identitetsskapande i mycket en fråga om ”kulturell re-
gionalisering”, ”föreställningar om kulturella gemenskaper” och ”kulturella omlopp 
av narrativa framställningar”.
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Här ska också några arbeten om det nordliga rummet Norrland och 
de värden som detta tillskrivits behandlas. Det första är kulturgeografen 
Tom Mels studie Wild Landscapes. The Cultural Nature of Swedish National 
Parks (1999), där visserligen inte företeelsen regionalitet problematiseras i 
sig, men väl kulturella och ideologiska aspekter av det tidiga 1900-talets 
nationalism och naturvård. Uttrycket svenskhet, noterar Mels, pekade vid 
denna tid samtidigt i två helt olika geografiska riktningar: den ena i cen-
tralistisk riktning, den andra i decentralistisk. På samma gång som Sverige 
var den vidsträckta fosterländska gemenskapen var Sverige ett hem och en 
djupt rotad del av den lokala identiteten. Denna dialektik, och underlig-
gande konflikt, mellan lokalpatriotism och fosterlandskärlek löstes upp 
av något som Mels kallar för en synekdokisk nationalism. Nationalparker 
blev platser där människor kunde överföra sin metafysiska samhörighet 
med naturen till en politisk doktrin om samhörighet med nationen. Den 
känsla av stabilitet som landskapet gav blev en motvikt till den traumatiska 
upplevelsen av förändring, menar Mels, och framhåller att det bakomlig-
gande syftet var att hjälpa stadsbor att behålla kontakten med sina rötter 
och därigenom också undvika social oro.66 Även om Mels fokus ligger på 
naturen är hans studie inget undantag från den princip som tycks ha väglett 
analyser av det tidiga 1900-talets svenska landskapssyn. De har analyserats 
i en bevarandeideologisk kontext. 

Värdefull i detta sammanhang är forskning som behandlat synen på 
Norrland och det norrländska.67 Tillsammans visar dessa studier att det 
 66 Tom Mels, Wild Landscapes. The Cultural Nature of Swedish National Parks, Lund 

1999, 71, 74f. Mels anför Skansen som en konkret manifestation för denna tanke. Se 
även Sven-Eric Liedman & Sten Dahlstedt, Nationalismens logik. Nationella identi-
teter i England, Frankrike och Tyskland decennierna kring sekelskiftet 1900, Stockholm 
1996, 19–25. Som förklaring till den nya provinsnationalismens segertåg över Europa 
anför Liedman och Dahlstedt dels periodens modernitetskritiska strömningar: den 
provinsförankrade nationalismen är en reaktion mot den samtida industrialismen, 
urbaniseringen, de stora städerna som befolkades av rotlösa folkmassor, förhållanden 
som ansågs utgöra en grogrund för både kapitalismens kosmopolitiska och socialis-
mens internationalistiska idéer. Dels vill de framhålla provinsnationalismen som en 
reaktion mot en äldre mindre folklig och mer officiös nationalism, där sambandet 
med den politiska makten var mycket tydligt. Framför allt bars denna upp av kunga-
hus och makteliter i Europas huvudstäder. På samma sätt tolkar idéhistorikern Bo 
Sundin företeelsen. Se dennes ”Upptäckten av hembygden”, i Barbro Blomberg & 
Sven-Olof Lindquist (red.), Den regionala särarten, Lund 1994.

 67 Arbeten som varit särskilt användbara är miljöhistorikern Sverker Sörlins studie Framtids-
landet (1988) och litteraturhistorikern Dag Nordmarks Det förenande samtalet (1989), men 
också idéhistorikern Gunnar Ericssons Kartläggarna (1978). Även om de inte fokuserar 
samma företeelser och undersöker exakt samma tidsperioder förenas de av den uppmärk-
samhet de ägnar Norrlands ideologiska funktion i nationsbyggandet under 1800-talet.
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norrländska i mångt och mycket konstruerats på grund av olika gruppers 
intressen, förväntningar och krav, vilka var intimt knutna till de föränd-
ringsprocesser som präglade samhällslivet under 1800- och 1900-talen. Det 
visar litteraturhistorikern Dag Nordmark i sin studie Det förenande samtalet 
(1989), om tidningspressens och den borgerliga offentlighetens etablering i 
Norrland. Strax före 1800-talets mitt skapades och förmedlades nationell och 
regional identitet av en medelklass, som ofta var liberalt sinnad och som var 
på frammarsch också i norra Sverige.68 Det framgår också av idéhistorikern 
Gunnar Ericssons undersökning Kartläggarna (1978), om naturvetenska-
pens roll i det industriella genombrottet. Uppbackade av industriintressen 
och av staten genomförde forskare under 1800-talets senare del och i början 
av 1900-talet en inventering av Sverige, där en väsentlig del av arbetet bestod 
i att naturvetenskapligt kartlägga Norrland, något som ledde till att den 
svenska identiteten antog en mer nordlig prägel.69 I idéhistorikern Sverker 
Sörlins arbete Framtidslandet (1988) behandlas ungefär samma tidsperiod 
men den är inte inriktad på en specifik grupp eller samhällsinstitution utan 
på hur ”det nordliga rummet” betraktades, definierades och debatterades. 
Här konstateras att den mest spridda och mest seglivade föreställningen 
om Norrland var den om ”framtidslandet”, ett begrepp som i sin tur blev 
föremål för en mängd olika uttolkningar.70 

Trots skillnaderna i forskningsperspektiv innehåller studierna ovan 
en stor mängd värdefull empiri och tolkningar som anknyter till denna 
studies syfte. Det framgår exempelvis att ett antal skilda grupper, intressen 
och institutioner från olika ideologiska utgångspunkter och med skiftande 
målsättningar har stridit om beskrivningsmakten över ”Norrland” och på så 
vis varit involverade i skapandet av en norrländsk identitet. De visar också 
att ”det norrländska” kan beskrivas som en identitetsprocess, eftersom de 
uppfattningar om landsändan som varit dominerande har varierat över tid. 

I en undersökning där det underliggande perspektivet är regionalitet i 
betydelsen upprättandet av regioner torde det därför vara kontraproduktivt 
att tillämpa Norrland som en oproblematisk kontext inom vilken studiens 
resultat tolkas. Lämpligare är det då att låta upprättandet av det norrländska 

 68 Dag Nordmark, Det förenande samtalet. Om norrländsk lokalpress och den borgerliga of-
fentlighetens etablering under 1800-talets första hälft, Stockholm 1989, 43–59, 65, 69, 115f.

 69 Gunnar Eriksson, Kartläggarna. Naturvetenskapens tillväxt och tillämpningar i det indu-
striella genombrottets Sverige 1870–1914, Umeå 1978, 138f, 202. Eriksson framhåller att 
ett väsentligt drag i sekelskiftets svenska nationalanda var dess identifierande funktion. 
Den vetenskapliga inventeringen och kartläggningen, där Norrland tilldrog sig ett 
mycket stort intresse, var en identifikationsprocess som talade om vad Sverige var.

 70 Sverker Sörlin, Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det 
industriella genombrottet, Stockholm 1988.
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få bilda referenspunkt till den regionala identitetsbildningen i Jämtlands 
län. Detta dubbla fokus kan förhoppningsvis leda fram till ny kunskap om 
både det norrländska och det jämtländska.

Följaktligen är det även väsentligt att åtskillnad görs mellan Jämtland 
och ”Jämtland” eftersom det då går att ta fasta på identitetsbildningen som 
sådan, det vill säga diskurser och praktiker som historiska aktörer utvecklat 
och använt sig av just med avsikten att upprätta en specifik region och få 
en grupp att identifiera sig med denna. Mot bakgrund av att ett enskilt 
identitetsprojekt kan bedrivas i konkurrens med andra identitetsprojekt 
 eller i strid mot gällande normer och identitetsordningar i samhället är 
denna distinktion än viktigare.

Det som förenar flertalet forskare som uppmärksammat relationen 
 nation–regionalitet i Sverige är den antikvariska analysramen. Skapandet av 
regionalitet studeras primärt som en fråga om kultur- och naturarvsarbetets 
ideologi och praktik, vilka i sin tur är grundade i en mer eller mindre sam-
hällsbevarande, bondeidealiserande, naturromantiserande och inte sällan 
historiserande nationalism. Nackdelen med att angripa regionalitet med 
ett sådant perspektiv är att det tenderar att avskärma de sammanhang som 
finns bortom kultur- och naturarvsdiskurserna.71 Det skymmer sikten för att 
identitetsbildningen också fick ideologisk kraft från andra kunskaps källor. 
Exempelvis har idéhistorikerna Bo Sundin och Sverker Sörlin noterat att 
de diskurser som etablerades kring de båda kunskapsområdena naturmiljön 
respektive kulturmiljön uppstod och vann spridning samtidigt, och detta 
utan att någon djupare praktisk samverkan kom till stånd mellan de båda 
områdena. Trots detta kan tydliga strukturlikheter urskiljas mellan dem, 
på så väl ett organisatoriskt som ett diskursivt plan, beträffande institu-
tionell uppbyggnad, vetenskaplig grundval och begreppslig struktur. Båda 
diskurserna ”skapar” dessutom sina egna kunskapsobjekt. Den antikvariska 
diskursen har skapat kulturarvet liksom miljödiskursen skapat miljön.72 
Men de båda diskurserna har framför allt en gemensam nämnare i kon-
struktionen av tydligt avgränsade landskap, där naturens historia liksom 

 71 De språkliga sammansättningarna fornminnesvård, hembygdsvård, kulturminnes-
vård, kulturarv och naturvård signalerar alla tillbakablickande och konserverande, 
men de spelar samtidigt en mycket undanskymd, för att inte säga osynlig, roll i den 
offentliga diskussionen under denna avhandlings undersökningsperiod. Exempelvis 
är det först omkring 1915 som ordet hembygd sätts samman med ordet vård och blir 
hembygdsvård. För en etymologisk bestämning, se ”Hembygd”, Svenska Akademiens 
ordbok. Se även Björkroth, 45–52.

 72 Bosse Sundin & Sverker Sörlin, ”Landskapets värdefrågor: Kring miljö- och kultur-
miljövård som historiskt problemfält”, i Richard Pettersson, & Sverker Sörlin (red.), 
Miljön och det förflutna. Landskap, minnen, värden, Umeå 1998.
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människans kulturhistoria föreställs vara ”lagrade” sida vid sida. Denna 
uppdelning av den yttre miljön i ”naturlandskap” och ”naturarv” å den ena 
sidan, och i ”kulturlandskap” och ”kulturarv” å den andra, bör främst ses 
som en subjektiv och begreppslig återspegling av sociala och intellektuella 
processer i det omgivande samhället.73

Mot denna bakgrund är det värt att nämna studien What Kind of Regio-
nalism? Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries 
(2006). Där väljer kulturgeografen Josefina Syssner att inte binda sig till 
ett kunskapsfält utan gör hela den politiska debatten om en enskild region 
till ett diskursanalytiskt forskningsobjekt.74 Empiriskt undersöker Syssner 
1990- och 00-talens Norrbotten och Mecklenburg-Västpommern. Hon fin-
ner att den regionalistiska ideologin i båda dessa regioner rymmer ungefär 
samma ekonomisk-liberala idéer och värderingar som finns representerade 
i samhällsdiskursen i stort: Regionerna uppfattas som konkurrenter i en 
global kamp om tillväxt; en rik och levande kultur i regionen betraktas 
som en konkurrensfördel och som en tillgång i kampanjer som syftar till 
att locka till sig investeringar, företag och människor. Med ekonomiska 
argument uppmanas regionens invånare att lägga oenighet åt sidan, för det 
gemensamma, regionala bästa.75

Fördelen med en ideologisk och diskursanalytisk ansats är framför allt 
tolkningens räckvidd. Vad som synliggörs är hur det generella inverkar på 
det enskilda (kunskapsfältet), och, måste tilläggas, hur det enskilda bidrar 
till att konstruera det generella. Vad som därför föreslås är att utgångspunkt 
tas på ett högre analytiskt plan där ingen enskild diskurs bestämmer den 
andra utan samtliga ses som manifestationer av en ideologisk struktur eller 
övergripande tankestil. Ett sätt att förstå den historiska paradox, som regio-
naliteten syns vara i början av 1900-talet, är att lyfta blicken så att den också 
rymmer de diskurser som klädde det pågående svenska samhällsbyggandet 
i ord och som kodifierade relationen individ–samhälle. 
 73 Sundin & Sörlin 1998.
 74 Josefina Syssner, What Kind of Regionalism? Regionalism and Region Building in 

Northern European Peripheries, Linköping Studies in Art and Science, nr 346, Frank-
furt am Main 2006. Syftet i Syssners studie är att undersöka vilken typ av regionalism 
som under 1990- och 2000-talen växt fram i regioner som varken är ekonomiskt 
framgångsrika eller betraktas som ”etniska gemenskaper”. Regionalism bör stude-
ras kvalitativt, framhåller Syssner, då komplexiteten i regionalistisk idéproduktion 
försvårar kvantitativa, statistiska metoder. Härav undersöker Syssner diskursiva ma-
nifestationer av regionalism, detta genom att tillämpa så kallad kritisk diskursanalys, 
så som denna utvecklats av bland andra Teun A. van Dijk och Norman Fairclough. 
Hos dessa refererar diskurs till en kommunikativ och social händelse som är starkt 
kontextberoende. A.a., 21ff, 41ff

 75 Syssner, 93ff, 133ff, 186f.
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Internationell forskning om  
regionalitet som integration

Det finns många exempel på enskilda regioner som för nationalstatliga 
syften förts fram som symboler för nationens essens. Omkring sekelskiftet 
1900 bottnade flertalet nationella identitetsprojekt i Europa i föreställ-
ningen att regionerna utgör nationalstatens mest väsentliga byggstenar. 
En nations själ stod att finna i ett lands regioner, inte i dess centrum vars 
livsstil sedan länge var förvanskad av moderniteten. Därför blev det centralt 
att utforska dessa nationsbärande regionala enheter.76 Ett folkligt förankrat 
nationalmedvetande kunde, menar Eric J. Hobsbawm, bara utvecklas ge-
nom att den upplevelse den enskilde hade av att vara genuint, existentiellt 
identifierad med sitt ”lilla” hemland projicerades på det stora hemlandet, 
och genom att företeelser (minnen, sedvänjor, platser, symboler) med lokal 
prägel upphöjdes till nationalklenoder. Alternativt kunde kulturarv som 
omfattat enskilda landskap, regioner och lokalsamhällen kombineras till 
ett arv som omfattade hela nationen så att gamla konflikter kom att sym-
bolisera försoning.77

Det finns inget som talar för att denna beskrivning saknar giltighet, då 
nationalstaten bland annat kunde vinna legitimitet i periferin om det na-
tionella identitetsprojektet betonade det regionala, men samtidigt besvarar 
den inte frågan: hur det var tänkt att regionens befolkning skulle kunna 
associera i den begärliga samhällsintegrationens riktning. Internationell 
forskning tenderar mer än svensk att söka besvara frågan genom att ana-
lysera regionalitet i en politisk kontext, inte sällan en svårbemästrad social 
och politisk situation där olika aktörer med pedagogiska förklaringar och 
modeller sökte legitimera en samhällsordning eller främja en samhällsut-
veckling i en bestämd riktning. Flera forskare har också sett regionalitet som 
en aspekt av demokratiseringsprocessen. Några exempel som kan berika 
också den svenska historiska forskningen om regionalitet ska redovisas här. 

Att regionalitet i form av landskapsrepresentationer inom konsten 
har haft en viktig politisk och pedagogisk funktion att fylla för skyddet 
av statsenheten framgår av litteraturhistorikern Angela Millers studier av 
kultur- och identitetspolitik i Förenta staterna under 1800-talet.78 Exem-
pelvis har de spelat en roll som ideologisk motvikt till den lokalpatriotism 
och separatism som USA:s långtgående delstatssuveränitet och lokala själv-

 76 Liedman 1997, 174 f.
 77 Eric J. Hobsbawm, Nationer och nationalism, Stockholm 1994, 114, 117f.
 78 Angela Miller, The Empire of the Eye. Landscape, Representation and American Cultural 

Politics, 1825–1875, Ithaca & London 1993; dens.,”Everywhere and Nowhere: The 
Making of the National Landscape”, American Literary History 1992:2 (vol.4).
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styre givit upphov till och som under hela 1800-talet utgjorde ett latent 
splittringshot. Den politiska balansgången, som var särskilt svårbemästrad 
de tiotalet åren efter 1850, bestod i att tillfredsställa federala behov – vilka 
lokalt ofta upplevdes som fjärran, abstrakta och illegitima – samtidigt som 
krav från de enskilda delstaterna måste hörsammas. Dit Miller vill komma 
är att denna politiska utmaning fick sin direkta motsvarighet på konstens 
och litteraturens område i form av idén om nationallandskap. Genom att 
föreställa överallt och ingenstans vävde detta alltomfattande landskap sam-
man de enskilda elementen till en helhet. I sin egenskap av konstruerad 
syntes kunde nationallandskapet från 1800-talets senare del och långt in 
på 1900-talet ge stöd åt myten om republiken som varande något utöver 
summan av sina delar.79

Nationalismen förstärkte visserligen rädslan för det främmande och 
”annorlunda”, och via konstruktionen av en homogen nation underkändes 
och bortdefinierades många grupper, konstaterar historikern Alon Confino. 
Han framhåller dock att det är lika viktigt att söka förklara nationalismens 
förmåga att inkludera olika identiteter och livserfarenheter. I sin studie The 
Nation as a Local Metaphor (1997) driver han tesen att nationalismens vik-
tigaste historiska funktion inte har varit att exkludera identiteter utan dess 
förmåga att integrera identiteter, att ge utrymme för en stor mängd olika 
erfarenheter. Med uppmärksamheten riktad mot interaktionen mellan 
nationens kollektiva minnen och andra minnen ser Confino det nationella 
medvetandet som ett spel mellan ”helhet och delar”.80 

Det begrepp som i Tyskland omkring år 1900 kunde lösa upp det 
socialt och politiskt spända förhållandet mellan delarna och det hela 
var Heimat. Enligt lingvisten och begreppshistorikern Andrea Bastian 
fungerade Heimat som ett politisk-pedagogiskt integrationsbegrepp, som 
skulle bidra till att alla klasser och yrkesgrupper medvetandegjordes om 
innebörden av och vägen till det tyska statsmedborgarskapet.81 En lik-
nande tolkning gör Alon Confino men tillägger att Heimat representerade 
en mer demokratisk nationsuppfattning, ett alternativ till den elitistiska 

 79 Miller 1992, 208 ff.
 80 Alon Confino, The Nation as a Local Metaphor, Württemberg, Imperial Germany and 

National Memory 1871–1918, Chapel Hill & London 1997, 3f, 7 ff. Se även dens., ”The 
Nation as a Local Metaphor: Heimat, National Memory and the German Empire, 
1871–1918”, History & Memory 1993, 44f.

 81 Andrea Bastian, Der Heimat-Begriff. Eine begriffsgeschichtliche Untersuchung in ver-
schiedenen Funktionsbereichen der deutschen Sprache, Tübingen 1995, 121, 123 ff. En 
spridd uppfattning, vilken återges i Bastians studie, var att Heimat skulle uppfattas 
som en utgångspunkt: ”Von der engeren Heimat zum deutschen Volk und vom 
deutschen Volk zum Staat, das ist der Weg, den unsere Jugend gehen soll.” Cit. 124.
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och Preussen-centrerade föreställningen om nationen, som dittills hade 
uteslutit såväl nationens geografiska som sociala periferi. Det var i det var-
dagliga och näraliggande som människor skulle uppleva das Vaterland.82 
Bilden av detta Heimat fick dock inte bli för detaljerad, då risken fanns 
att stora grupper inte skulle kunna identifiera sig med den. Resultatet 
blev en stereotyp. Heimatiseringen av samhället innebar produktionen 
av vackra men enahanda bilder på harmoniska och konfliktfria småstads-
idyller eller byar med ett omkringliggande fagert naturlandskap.83 Det 
var informationstomma men ideologiskt mättade avståndsbilder, som 
innebar att tyskarna slutade förknippa nationen med reella sociala och 
politiska processer. Heimat innebar alltså även glömska, och kunde på så 
vis bli den gemensamma nämnare som stod öppen för det stora flertalets 
identifikation. Men det var viktigt att nationen representerade något 
som var mer än summan av de delar som samexisterade inom den, vilket 
innebar att nationens intressen gavs företräde framför andra intressen. 
Inom denna givna ram kunde de interna olikheterna accepteras; kosmo-
politiska anomalier och interna hot som socialismen och katolicismen 
kunde förvandlas till en tysk socialism och en tysk katolicism. Detta för 
att en föreställd gemenskap var etablerad.84 

Regionaliteten behandlas som en aspekt av en demokratiseringsprocess 
också i kulturgeografen David Matless forskning om landskapets roll i 
skapandet av en nationell identitet i England.85 I sin undersökning av den 
”regionala utsiktsrörelsen” (Regional Survey Movement), vilken växte fram 
i England i början av 1900-talet, poängterar Matless etableringen av ett 
nytt pedagogiskt moment, en specifik utsiktsgeografi. Denna förordade ett 
”synoptiskt” betraktande av landskapet, att en del av det geografiska rum-
met fångades i sin helhet. Rörelsen vägleddes av tanken att det abstrakta 
uppenbarades i det konkreta och att konkreta erfarenheter skulle leda till 
en abstrakt tillhörighet och känsla av samhörighet. Utsikter ansågs ha en 
återintegrerande funktion då den band samman den splittrade verklig-
heten till ett sammanhängande geografiskt och socialt helt. Rörelsens mål 
var ideologiskt då den förespråkade samarbete och medborgerlig enighet. 

 82 Confino 1997, 184 f. Se även Bastian, 123f.
 83 Confino understryker samtidigt vad ”Heimat” inte var. Framför allt var det inte ett 

romantiskt landskap, snarare tvärtom. Heimat gav mening åt platsen eller regionen 
och framställde dem som delar av verkligheten runtomkring – nationen och moder-
niteten. Se Confino 1997, 178, 189.

 84 Confino 1997, passim; Confino 1993, passim.
 85 David Matless, Landscape and Englishness, London 1998; dens., ”Regional Surveys and 

Local Knowledges: The Geographical Imagination in Britain, 1918–39”, Transactions 
of the Institute of British Geographers, New Series, 1992:4 (vol.17).
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Det som skulle framgå var att människor, orter och regioner står i dialek-
tiskt beroendeförhållande till varandra. God kännedom om lokala och 
regionala förhållanden tänktes successivt, genom en ackumulativ process, 
växa ut till en samhällsanda som omfattade hela landet och uppfattades 
därför som nödvändiga för demokratin. Den regionala blicken, det upp-
höjda perspektivet och det vida synfältet, skulle visualisera hur varje del 
med sina specifika förutsättningar utgjorde ett element i en större helhet, 
och på så vis skulle man få insikter om det demokratiska medborgarskapet 
och dess implikationer. Det fanns en enighet i olikheten. Studiet av den 
egna regionen var en studie av världen i smått; kunde den enskilde fostras 
att uppskatta sitt ansvar i det lilla, så kunde han också förverkliga ett med-
borgarskap i det stora eller som rörelsens devis förkunnade: ”’If you learn 
to know your own place well, and in so doing learn to love it more, it will 
help you to understand and appreciate other places, and to sympathize 
with their problems.” 86 

Intressant att notera i citatet är vidareutvecklingen av Skansen-devisen 
”Känn dig själv!” och av STF:s paroll ”Känn ditt land!”, men här artikuleras 
tanken inom ramen för ett mer uttalat socialt projekt. En slutsats som kan 
dras är att den samhällssyn som dominerade i Sverige omkring sekelskiftet 
1900 även återfinns i det engelska, det tyska och det amerikanska sättet att 
föreställa sig nationell gemenskap: nationen skulle uppfattas som något mer 
än summan av delarna. Att den nationella gemenskapen skulle föreställas 
så kan åtminstone i Tysklands fall kopplas till den ”organiserade kapita-
lismen” och de specifika ideologiska premisser som denna fas i kapitalis-
mens utveckling ställde upp för integration och organisering av samhällets 
identiteter.87 I samtliga stater upprättas landskap och regioner i syfte att 
förklara innebörden av vad det är att leva i ett samhälle. I den meningen 
visar exemplen att studiet av regionalitet också har sociala, politiska och 
pedagogiska implikationer. 

 86 Matless 1992, 475.
 87 Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring, 

Uppsala 1991, 18 ff. Teorin om den organiserade kapitalismen lanserades strax efter se-
kelskiftet 1900 av den österrikiske ekonomen och samhällsvetaren Rudolf Hilferding 
med målet att beskriva samhällshelhetens förändring. Teorins empiriska förankring 
gällde från början Tyskland men teorin har av flera svenska forskare sedan 1970-talet 
också bedömts ha stöd i svensk empiri. Se exempelvis de uppsatser som ingår i Thor-
sten Nybom & Rolf Torstendahl, Byråkratisering och maktfördelning, Lund 1989. 
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Integration som socialisation och särartsteori
Hur förklarar man fenomenet regionalitet som medel för integration? Ett 
sätt att närma sig problemet är att ställa sig frågan vad integration betyder 
i ett socialt och politiskt sammanhang.88 Den förklaringsmodell rörande 
integration och regionalitet som kommer att tillämpas i avhandlingen har 
sin grund i socialisationsteori. 

Inledningsvis kan konstateras, att de senaste åren har uttrycket inte-
gration använts mycket flitigt i våra massmedier och gärna i kombination 
med dess motsats, segregation, det ord med vilket politiker med skiftande 
partitillhörighet försökt beskriva en verklighet som integrationspolitiken 
ska komma till rätta med. Offentligt har uttrycket fått beteckna de processer 
genom vilka minoriteter, till exempel invandrade etniska grupper, slussas 
in och blir delaktiga i ett nytt samhälle.89 Den så kallade integrationsfrågan 
har i Sverige under en tid varit politiskt laddad. Debatten har i stort tagit 
fasta på orsakerna till och de negativa konsekvenserna av att stora grup-
per saknar förankring i det svenska samhället. Å ena sidan har debatten 
ibland förts i termer av att det finns minoriteter som betraktar verkligheten 
på ett sätt som inte är förenligt med svenska demokratiska normer och 
värderingar, och det har i vissa fall lett till att en identitet i sin helhet har 
stigmatiserats offentligt. Å den andra har svensk integrationspolitik, enligt 
en statlig utredning, misslyckats eftersom den skett på ojämlika villkor. 
Integrationsfrågans behandling har i sig bidragit till diskriminering, då man 
gjort åtskillnad mellan ”vi” som integrerar, alltså de etniska svenskarna, och 
”de” som ska integreras, invandrarna. Ett hierarkiskt, ojämlikt maktförhål-
lande har därmed reproducerats eller till och med förstärkts.90

Integration definieras i vanliga uppslagsverk som en process som leder 
till att skilda enheter förenas eller som en process genom vilken ett samhälle 
bildas och bevaras genom att inlemma befolkningens identiteter. Inom 
den klassiska samhällsvetenskapen finns två förklaringar till hur och varför 
ett samhälles olika delar är och förblir förenade. Enligt den ena bygger 
integrerade samhällen på att dess medlemmar har gemensamma värden, i 
första hand förmedlade genom skola, religion och massmedier. Enligt den 
andra är integration en effekt av arbetsfördelning eller specialisering, som 

 88 Se Anders Berge, ”’Säg mig vem jag är…’. Om identitetsordning och makt”, Historisk 
tidskrift 1998: 4, 616 ff.

 89 Paulina de los Reyes & Masoud Kamali (red.), Bortom Vi och Dom. Teoretiska 
reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering, SOU 2005:41, 7 ff. 
Arbetet ingår som delrapport i Utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering, som regeringen tillsatte den 22 april 2004.

 90 Det blågula glashuset, SOU 2005:56, 143 ff. Se även de los Reyes & Kamali 2005.
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medför ökat beroende av någon annans produktion. Differentiering och 
integration utesluter därför inte varandra utan är två sidor av samma mynt.91 

Integration innebär således ett visst mått av ideologisk homogenitet, 
att det finns en värdegemenskap, och förutsätter därför även socialisation. 
Begreppet socialisation brukar användas för att beskriva hur en individ 
genom påverkan från en social grupp integreras med denna genom att 
tillägna sig dess attityder och värderingar. Enligt sociologen Émile Durk-
heim (1858–1917) förvärvar individen genom socialisationen ett personligt 
intresse av att underordna sig samhällets lagar och värderingar, vilket både 
garanterar individens frihet och en ordnad samhällsutveckling. Integration 
är i detta fall ett resultat av att den sociala gruppen (samhället) är något 
utöver summan av individerna, ett väsen för sig som uppenbarar sig i ett 
samhälles normsystem och föreställningssätt och som av individen upplevs 
som imperativa tanke- och handlingsregler. Tillsammans bildar dessa det 
kollektiva medvetandet.92

I ett sådant sammanhang är också litteraturvetaren och genusforskaren 
Nina Björks maktanalys av feministiska idéer intressant. Hon för fram tan-
ken att frihet och politisk delaktighet för underordnade grupper handlar 
om att göra den överordnades blick till sin egen. Detta gällde inte bara för 
1800-talets kvinnor utan för flertalet diskriminerade grupper. Det är först 
när den underordnade i denna bemärkelse liknar den överordnade – då hon 
har socialiserats för att använda sociologisk terminologi – som hon också 
får njuta frihetens frukter och ges politisk makt. Att då ge henne inflytande 
förändrar nämligen ingenting.93 I detta fall handlar integration mer om 
assimilation än om en förening av likvärdiga delar.

Ett annat sätt att förhålla sig till integration är att, som den tyske so-
cialfilosofen Axel Honneth, betrakta den som ett resultat av bekräftelse. 
Själva samhället blir till genom det erkännande som samhällsmedlemmarna 

 91 ”Integration”, Nationalencyklopedin: nionde bandet, Höganäs 1992. Det bör under-
strykas att de båda förklaringarna, värdegemenskap och arbetsspecialisering, på intet 
sätt utesluter varandra. Banbrytande för kunskapen om arbetsspecialiseringens och 
-fördelningens betydelse för integration i det industrikapitalistiska samhället har 
den franske sociologen Émile Durkheim varit. Se Émile Durkheim, The Division of 
Labour in Society, New York 1953 (1893). 

 92 För en översiktlig behandling av Durkheims samhällsteoretiska tankar, se Anthony 
Giddens, ”Introduction: Durkheim’s Writings in Sociology and Social Philosophy”, 
i Anthony Giddens (red.), Émile Durkheim. Selected Writings, Cambridge 1972. I 
nämnda arbete, se även sid. 66 ff, 123 ff, 141 ff, 213–218. Centrala utbildningssociolo-
giska texter finns samlade i Émile Durkheim, Moral Education, Mineola, New York 
2002. För biografiska data, se Konrad Marc-Wogau, Filosofisk uppslagsbok, Bodafors 
1984, 72.

 93 Dagens Nyheter, 24/9 2006.
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får och ger varandra. Erkännandet, som kan beskrivas som en samhällelig 
solidaritet som bygger på frivillighet, är helt grundläggande för ett samhälle. 
Honneth talar också om en erkännandets dialektik och syftar då på en 
relation präglad av lika delar kamp och ömsesidigt beroende. Ett samhälle är 
genomsyrat av en mångfald av konflikter, exempelvis mellan könen och mel-
lan minoriteter och majoritetssamhället. Dessa konflikter bottnar i de flesta 
fall i en brist på erkännande.94 Honneth knyter i sitt sätt att se på samhälle 
och integration an till John Deweys (1859–1952), den filosofiska pragmatis-
mens och den amerikanska progressiva pedagogikens demokratisyn. Enligt 
denna är demokrati inte bara en juridisk-politisk teknikalitet utan den har 
även en normativ och moralisk sida då den föreskriver ett socialt ideal: in-
tegration av alla medborgare i ett självorganiserande samhälle, i betydelsen 
frivillig underordning. En demokrati kan då bara fungera om medborgarna 
har förmåga till reflexivitet, kan tillägna sig en samhällsanda eller ett slags 
demokratiskt sinnelag. En sådan anda kan bara uppstå om sociala grupper 
kan relatera till varandra kooperativt, något som i sin tur står och faller med 
att organiseringen av arbetsfördelningen upplevs som rättvis.95 Det är upp-
levelsen av underordning som ligger bakom jämlikhetsvisionen, framhåller 
den politiske filosofen Michael Walzer. Det förhållandet att den enskilde 
jämför sitt eget liv med andras existensvillkor utgör, menar Walzer, själva 
grunden för medborgarskapstanken i det industrikapitalistiska samhället.96 

Enligt den förklaringsmodell som kommer att användas i denna studie är 
integration och ett samhälles differentiering av produktionen (till exempel 
i form av individers, gruppers eller regioners arbetsspecialisering) två sidor 
av samma process. Den finländske kulturgeografen Anssi Paasi har byggt 
in detta förhållande i sin teori om institutionaliseringen av regioner: När 
arbetsfördelningen blir mer uttalad, så överförs i högre grad informations-
ansvar och kontroll över socialisationsprocessen från lokala gemenskaper till 
mer anonyma sociala institutioner. Det betyder att makten fjärmas och att 
de ideologiska relationerna blir mindre genomskinliga, vilket också inne-
bär en ny strukturerande roll för regioner. Individens rumsliga förankring 

 94 Axel Honneth, ”Integrity and Disrespect. Principles of a Conception of Morality 
based on the Theory of Recognition”, Political Theory 1992:2 (vol. 20).

 95 Honneth ansluter sig till Deweys demokratisyn och kritiserar samtidigt Jürgen Ha-
bermas för att denne försummar de moraliska och normativa aspekterna av demo-
kratibegreppet i sin kommunikationsteori: Axel Honneth, ”Democracy as Reflexive 
Cooperation: John Dewey and the Theory of Democracy Today”, Political Theory 
1998:6 (vol. 26) , 765, 780. Jfr. Jürgen Habermas, Diskurs, rätt och demokrati. Politisk-
filosofiska texter i urval av Erik Oddvar Eriksen och Anders Molander, Göteborg 1995, 
151 ff, 160–182.

 96 Michael Walzer, Pluralism och jämlikhet, Göteborg 1992.
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vidgas och manifesteras främst i det offentliga samtalet, det vill säga publika 
arenor där den rumsliga dimensionen är framträdande, vilket kan vara TV, 
radio, tidningar, böcker med mera.97  

Integrationsbegreppet rymmer också ett moment av ömsesidigt bero-
ende och erkännande. Det handlar för det första om hur ett samhälle ger 
legitimitet åt och inkorporerar en befolknings identiteter, för det andra hur 
olika sociala grupper relaterar till varandra, för det tredje hur samhällets 
invånare tillägnar sig samhällets normer och erkänner den övergripande 
samhällsordningen. Viktigt i sammanhanget är även att grupper kan ex-
kluderas, om införlivandet av dem anses hota samhällsordningen, om deras 
”blick” inte är förenlig med det dominerande sättet att se på världen. En 
viktig aspekt av integration är alltså formandet av ett tankekollektiv.

Noteras bör därför även den personliga reflexiviteten, det självdiscipli-
nerande momentet, som innebär att individer och grupper så att säga ”väljer 
att” inordna sig eller underordna sig, om eller när de kan identifiera sig 
med andra grupper i samhället och med samhället som helhet. Integra-
tion förutsätter en tydlig rollfördelning, att samhällets funktioner renodlas. 
Denna rollfördelning behöver på något sätt legitimeras med en särartsteori, 
där olika gruppers samhällsuppgifter rationaliseras, och denna teori måste 
läras ut till och förvärvas av ett samhälles befolkning. 

Det som behöver utredas i det följande är således hur denna teori såg ut 
i Sverige kring sekelskiftet 1900 och med vilka diskursiva medel och peda-
gogiska verktyg som man tänkte sig kunna visa hur det individuella, i detta 
sammanhang det regionalt särartade och partikulära, var förenligt med det 
allmängiltiga.98 I nästa kapitel kommer diskussionen att föras ned på en 
lägre teoretisk nivå och samtidigt utvecklas metodologiskt. Ambitionen 
är att förankra regionalitet i en vidare historisk kontext: den diskurs- och 
identitetsordning som växte fram kring sekelskiftet 1900, och som innebar 
såväl en förändrad kunskapssyn som ett historiskt specifikt sätt att språkligt 
konstruera kön, medborgarskap och samhälle. Men först ska några anmärk-
ningar avseende källor och avhandlingens disposition göras.

 97 Paasi 1991, 246.
 98 Jfr. Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Stockholm 

1997, 153 ff. Liedman menar att verklighetsuppfattningen allt sedan 1700-pendlat 
mellan två dominerande och mot varandra stående tankeströmningar: partikularis-
men som strävar efter analys, kategorisering och klassificering av verkligheten och 
universalismen som strävar efter att se samband, helhet och det allmängiltiga. Mot 
detta kan ställas socialisationsteorins tolkning av begreppet samhälle, dvs. att sam-
hällshelheten/det universella förutsätter det partikulära och vice versa.
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Källor och disposition
För att kunna frilägga den offentliga diskursen om Jämtland på ett tillför-
litligt sätt har ett brett spektrum av källtyper undersökts. Det handlar då 
bland annat om protokoll, officiella redogörelser och annan dokumentation, 
upprättad av nationella men främst regionala institutioner, organisationer 
och föreningar, såsom Jämtlands läns folkhögskola och folkskollärarfören-
ingen i Jämtlands län samt kommittéer som anordnat hembygdskurser och 
utställningar om regionen. Basen i källmaterialet utgörs dock av texter som 
publicerats i den jämtländska pressen i form av ledare, krönikor, kortare 
reportage, längre reportageserier, notiser, artiklar, recensioner, insändare 
från allmänheten med mera.

Forskare som studerat idéutvecklingen inom en region har varit tvungna 
att söka sig till andra texter än de förhållandevis fåtaliga lärda skrifterna och 
konfrontera delvis andra föreställningar än de mer utbredda. Vill man ta 
pulsen på platsen och tidsandan där är tidningar utan tvekan det källmate-
rial som ger störst utdelning, understryker idéhistorikern Patrik Lundell. I 
den regionala pressen blandas högt och lågt, där möter och kommenteras 
den stora världen och där synliggörs den lilla.99 Andra forskare har noterat 
det komplexa samband som finns mellan tidningarna och det samhälle 
som de ingår en dialog med eller för ett ”förenande samtal” med, för att 
citera litteraturhistorikern Dag Nordmark.100 Tidningarna utgör ett slags 
”fruset socialt liv” och ur dem kan forskaren extrahera kunskaper om vart 
ett samhälle upplevde sig vara på väg och vad som ansågs bromsa utveck-
lingen.101 Tidningar har emellertid aldrig varit en verklighetens spegel. Somt 
har förvridits, annat förtigits och endast ett fåtal personer har här kunnat 
göra sina röster hörda.102 

De tidningar, med ett enda undantag utgivna i Östersund, som under-
sökts är den moderat konservativa Östersundsposten (första gången utgiven 
1877), de båda frisinnade bladen Jämtlands Tidning (1845) och Jämtlands 
Allehanda (annat namn på Jämtlands Tidning, 1889), den liberala/frisinnade 
Jämtlandsposten (1885).103 Undersökts har också Strömsunds Tidning, även 

 99 Patrik Lundell, Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbild-
ning 1750–1850, Lund 2002, 8.

 100 Dag Nordmark, Det förenande samtalet. Om norrländsk lokalpress och den borgerliga 
offentlighetens etablering under 1800-talets första hälft, Stockholm 1989, passim.

 101 Thomas von Vegesack, Stockholm 1851: staden, människorna och den konservativa 
revolten, Stockholm 2005, 9.

 102 Lundell, 8. Se även Jan Ekecrantz & Tom Olsson, Det redigerade samhället. Om journa-
listikens beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia, Stockholm 1994, 25 ff.

 103 En inventering och kortfattad beskrivning av den jämtländska pressen finns i Sven 
Tollin, Svensk dagspress 1900–1967. En systematisk och kommenterad kartläggning, 
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det ett frisinnat blad som till en början (1906) gavs ut i Örnsköldsvik men 
som från och med 1908 var en avläggare till Jämtlands Tidning. Avläggare 
till samma tidning var Härjedalens Tidning som också den utkom från och 
med 1908. Representerade i undersökningen är också de tidningar som hade 
längre utgivningsintervaller, däribland Jemtland: veckoblad af Östersunds-
posten104, nykterhetsorganet men den i övrigt frisinnade Veckans Nyheter: 
tidning för Jämtland och Härjedalen samt bladet Bergvind, som trycktes i 
Östersund men som vände sig till en läsekrets i Bergs kommun.

Vidare har texter ur tidskrifter, monografier och småtryck av olika 
karaktär undersökts, såsom Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift, 
Snöfrid, vilket var namnet på elevförbundets vid Birka folkhögskola tid-
skrift samt Svenska Turistföreningens årsskrift, som från och med föreningens 
bildande år 1886 publicerade ett mycket stort antal uppsatser och notiser på 
temat Jämtland som resmål. Till denna kategori hör även bygdehistoriska 
arbeten, hembygdskrönikor, folklivsskildringar och lokalt producerade 
landskapsbeskrivningar. Hit kan vi exempelvis räkna Jämten, som, när den 
gavs ut på 1880-talet, var en självständig publikation men som på 1890-talet 
var namnet på Jämtlands Allehandas månadsbilaga. Från och med 1906 gavs 
ännu en Jämten ut, nu som populär kalender som utkom en gång per år, 
och efter 1908 har Jämten fungerat som föreningen Jämtslöjds – och senare 
Jämtlands läns museums – egen årsskrift.

En annan materialgrupp som undersökts är skönlitteratur i olika gen-
rer. De romaner, novellsamlingar, dikt- och sångsamlingar samt dramer 
där Jämtland gestaltats, är visserligen inte många till antalet men desto 
värdefull are för denna studie då fiktionens former, bilder och narrativa 
strukturer kunnat jämföras med och kasta nytt ljus över den vanligtvis 
nyktrare, och oftast torrare, sakprosans Jämtlandsbeskrivningar. Under den 
aktuella perioden publicerade även flertalet av tidningarna skönlitterärt 
material. Framför allt rör det sig här om Jämtlandshyllningar i diktform. 

Stockholm 1967. De fyra Östersundstidningarna gavs alla ut i Östersund och ut-
kom med 3–4 nummer per vecka. År 1900 hade dessa tidningar tillsammans drygt 
8 000 prenumeranter. År 1905 var antalet uppe i över 12 000. Se Rolén, 140 ff. En 
av tidningarna bytte ägare under undersökningsperioden, vilket ledde till en politisk 
omorientering. Jämtlandsposten som grundades 1886 som ett liberalt, frisinnat och 
nykterhetsvänligt blad, med den kulturradikale Johan Lindström Saxon som redak-
tör. När tidningen 1887 köptes av Victor Hugo Wickström, också dess nye redaktör, 
fortsatte den att titulera sig som liberal men agiterade inte längre för nykterhetssaken 
och den sällade sig nu till de industrikapitalistiska intressena, helt i motsats till tid-
ningens förre redaktör.

 104 Strax innan tidningen lades ned 1910 bytte den namn till Jämtland: veckotidning för 
de jämtländska hemmen.
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En totalinventering av all meningsproduktion kring ”Jämtland” och 
”det jämtländska” har inte varit möjlig och ej heller önskvärd. Som syftet 
är formulerat, att analysera den offentligt förmedlade regionaliteten, ligger 
det, för att uttrycka sig lite vanvördigt, i sakens natur att basera undersök-
ningen på tryckt material. Visserligen skulle brev, dagböcker och andra text-
typer, vilka inte tillkommit för att spridas offentligt, kunna ge intressanta 
upplysningar om eller till och med en annan bild av de föreställningar och 
idéer som knöts till regionen. Jag menar emellertid att det här går att göra en 
dygd av nödvändigheten. När historia skrivs ”framlänges” blir det väsentligt 
att utreda vad aktörerna lät offentliggöra, vad de ville göra tillgängligt för 
andra, och inte vad de innerst inne kan ha ansett och känt.105

Samtidigt måste det sägas att det på intet sätt var givet på förhand vilket 
”Jämtland” som skulle få officiell status. Mönster kan endast blottläggas 
i efter hand. Den moderna historien består av ”förgången framtid”, och 
därför bör framställningen hållas öppen för de alternativ som inte blev 
realiserade och de bilder av regionen som hyllades av samtiden men som 
senare föll i glömska.106 Studiens begränsning av källmaterialet är alltså 
medveten men likafullt inte helt konsekvent genomförd. Otryckta källor 
har beaktats i under sökningen när dessa hjälpt till att fylla empiriska luckor 
eller bidragit till att ge en klarare bild av ”Jämtland” som en definitions- och 
urvalsprocess, vilken också inkluderar det regionala stoff som valdes bort 
och sorterades ut längs vägen, det som inte fick representera Jämtland. Ex-
empel på sådant källmaterial är mötesprotokoll, brev och annan för studien 
relevant dokumentation som härrör från institutioner och föreningar som 
hade hela regionen som intressesfär, såsom Jämtlands läns Hushållnings-
sällskap och föreningen Jämtslöjd.

I den stora mångfalden av texter har det långt ifrån alltid gått att identi-
fiera författaren, vilket inte är en självklar nackdel, även om det ibland hade 
underlättat att känna till skribentens namn, geografiska hemvist, sociala 
bakgrund eller politiska preferenser. Dessa texter har jag tvingats närma mig 
förutsättningslöst, utan förutfattade meningar om författarens eventuella 
ärende och uppsåt. Det har överhuvudtaget varit vanskligt att kategorisera 
aktörerna utifrån en politisk skala. Bortsett från tidningarnas ledare och 
enskilda personer med en uttalat politisk dagordning, rymmer undersök-
ningen många personer som inte agerat utifrån en medveten politisk agenda 
utan en kulturell, vetenskaplig, pedagogisk eller personlig. Även om enskilda 

 105 Se diskussionen i Nils Edling, Det fosterländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och 
hemideologi kring sekelskiftet 1900, Stockholm 1996, 13, 34.

 106 Reinhart Koselleck, Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, Udde-
valla 2004, 26, 29 ff.
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aktörer, grupper och institutioner inte kunnat bestämmas ideologiskt, har 
det inte sällan gått att tolka och värdera deras kommunikativa handlingar, 
deras uttalanden om ”Jämtland” och ”det jämtländska”, på just det sät-
tet. Utan att ge aktörsperspektivet en alltför styvmoderlig behandling, har 
tumregeln varit att prioritera textanalysen framför en analys av vilka aktörer 
och sociala nätverk som hade ett större eller mindre inflytande över kon-
struktionen av Jämtlands regionalitet.

Även inom materialgruppen tryckta källor har det givetvis varit fråga 
om ett urval. Alla de texter som omnämner Jämtland har inte kunnat 
läsas, än mindre grundligt analyseras, så selektionen har i viss mån varit 
arbetsekonomiskt motiverad. Exempelvis har de årgångar av de jämtländ-
ska tidningarna studerats grundligare, där produktionen av meningar om 
regionen av olika skäl intensifierats. En sådan period är tiden för Allmänna 
konst- och industriutställningen, som arrangerades i Stockholm 1897 och 
där Jämtlands län deltog. En annan är 1908–1915 när ”hembygden” gjordes 
till utgångspunkt för olika typer av folkbildningsinsatser i regionen.

Valet av källor har framför allt betingats av studiens pedagogiska per-
spektiv, att studera regionalitet som kunskaps- och identitetsbildning samt 
medborgarfostran. Med ett pedagogiskt perspektiv på exempelvis museer 
och offentliga utställningar studeras deras roll som folkbildare och som ett 
slags utökade skolsalar där inte bara en dominerande kultur- och historie-
syn lärs ut, utan också samhällets identitetsordningar beträffande klass, 
genus och etnicitet.107 Verksamheten inom den utställningskommitté som 
ansvarade för Jämtlands samlade bidrag vid utställningen i Stockholm 1897 
– och, inte minst viktigt, den roll pressen intog i detta sammanhang – hade 
en tydlig pedagogisk dimension. Det hade även föreningen Jämtslöjd och 
dess arbete med att förverkliga ett regionalt friluftsmuseum och skapa en 
regional hembygdsdräkt.

Det faktum att de kunskapsfält och sociala domäner som studerats 
empiriskt, varierar så mycket inom undersökningsperioden, tillåter inte en 
stringent analys av regionalitet som förändringsprocess. De slutsatser som 
kan dras gäller i stället en samhällsstruktur med en tillhörande diskurs- och 
identitetsordning, där konstruktionen av ”Jämtland” ingick som en bland 
många andra beståndsdelar. Denna strukturs sammansättning kommer att 
behandlas i nästa kapitel.

 107 Cecilia Axelsson, En meningsfull historia? Didaktiska perspektiv på historieförmedlande 
museiutställningar om migration och kulturmöten, Växjö 2009.
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Framställningen har i denna inledning fixerat syfte och problem, fångat 
upp de väsentligaste historiska utvecklingslinjerna i Jämtland decennierna 
omkring sekelskiftet 1900, inventerat tidigare forskning, skisserat en möjlig 
teoretisk förklaringsmodell samt redogjort för studiens källor. I kapitel 1 
följer en presentation av de metodologiska vägval som gjorts samt en intro-
duktion av de historiska referenspunkter som tillsammans bildar studiens 
tolkningsram, här benämnd det industrikapitalistiska Sveriges diskurs- och 
identitetsordning. 

Därefter följer avhandlingens empiriska undersökning uppdelad på två 
kapitel. I det första ligger tonvikten på hur Jämtland före 1900 konstruerades 
som rum med både materiella och immateriella tillgångar. Här analyseras 
hur Svenska Turistföreningen gestaltade Jämtland, hur – i vilka avseenden 
och på vilka premisser – Jämtland konstruerades som ”framtidsland” i den 
regionala pressen, hur Jämtland blev representerat inför en nationell publik 
på Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897 samt hur 
denna representation värderades i Östersundstidningarna. Kapitlet avslutas 
med en analys av konceptet ”det sköna Jämtland”, som en av dessa tid-
ningar lanserade. 

I det andra empiriska kapitlet förskjuts fokus något mot regionens 
befolkning, hur denna definierades och blev föremål för medborgarfostran 
1900–1915. Kapitlet sönderfaller i tur och ordning i ett antal delstudier som 
analyserar ”jämtarna” som historisk kategori, ”hembygden” som pedago-
giskt projekt, såsom detta tog sig uttryck på hembygdskurser i Östersund 
och i diskussionen bland länets folkskollärare, hur regionen i skönlitteratur 
kodades manligt respektive kvinnligt, den kulturella regionalitet som mon-
terades ihop av föreningen Jämtslöjd, samt verksamheten vid Jämtlands 
läns folkhögskola, ett avsnitt där flera av den empiriska undersökningens 
tematiska trådar löper samman. 

I det avslutande kapitlet sammanfattas så den empiriska undersökning-
ens resultat, och en konklusion gällande diskursen om ”Jämtland” och dess 
mest framträdande beståndsdelar görs. Därnäst analyseras resultaten i för-
hållande till den svenska diskurs- och identitetsordning, som annonserades 
ovan och som kommer att utvecklas i nästa kapitel. Slutligen diskuteras 
konstruktionen av regional särart i relation till den teoribildning som sökt 
förklara hur integration och socialisation äger rum i ett typiskt industri-
kapitalistiskt västerländskt samhälle.
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kapitel 1

”Jämtland” som diskurs och 
historiskt begrepp

De hundratals texter om ”Jämtland” och ”det jämtländska” som utgör 
studiens källmaterial, går att närma sig på olika sätt. Denna undersök-

ning vilar på antagandet att människor inte agerar utifrån verkligheten, 
utan utifrån sina uppfattningar om och sina tolkningar av verkligheten. 
Det som avses med den analytiska kategorin ”regionalitet” är föreställningar 
som knyts till och tankar som projiceras på en region. Regionalitet kan ses 
som en pendang till begreppet territorialitet, med vilket fokus riktas mot 
de subjektiva och normativa aspekterna av en stats territorium.1 Liksom ter-
ritorialitet kan regionalitet sägas vara en produkt av ett socialt sammanhang.

Med andra ord opererar vi på ett kunskapsfält som förbigår frågan om 
någon eller några aktörer serverade den ”korrekta” definitionen och den 
”sanna” bilden av Jämtland och det jämtländska. Vi bryr oss lika lite om 
huruvida bilderna var falska. Det är meningarna om denna region som är 
av intresse, och dylika meningar är som bekant åtkomliga i form av texter 
som personer, organisationer och institutioner har lämnat efter sig. 

Ett sätt att närma sig källmaterialet är att låta texterna tillsammans bilda 
en ”diskurs om Jämtland” för att det ska gå att komma åt hur meningarna 
om denna region konstruerades och organiserades språkligt. Att avgränsa en 
sådan diskurs kan emellertid inte ske utan vissa förbehåll. Exempelvis bör 
man vara medveten om att man då, i någon mening, bidrar till att konstru-
era undersökningsobjektet, även om detta inte nödvändigtvis betyder att 
man understryker dess unicitet. Avgränsningen får inte förleda oss att tro att 
”Jämtland” konstruerades avskilt från den omgivande sociala verkligheten 
och var opåverkat av samhällets sociala, kulturella och politiska diskurser.

Att språket utgör en viktig dimension av regionala identitetsprocesser, 
framgår av kulturgeografen Anssi Paasis förklaringsmodell rörande regio-
nalt identitetsskapande. Där beskrivs framväxten av en regions identitet 
 1 Sack, 19 ff. 
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som en institutionaliseringsprocess och som en form av begreppsbildning.2 
Institutionaliseringen är av social, politisk och juridisk natur men den är i 
väsentlig mening också diskursiv. I denna process skapas en institutionell 
sfär, som inbegriper både funktionella (myndigheter, organisationer och 
föreningar med mera) och immateriella (regionala tidningar och regional 
litteratur) nätverk, vilka kan skapa eller förstärka den territoriella symboli-
ken och invånarnas identifikation med regionen. 

Ett avgörande moment i institutionaliseringen, betonar Paasi, är att 
regionen antar en begreppslig gestalt, detta eftersom alla samhällen är bero-
ende av ett system av symboler som kan legitimera, förstärka och förhärliga 
dess existens.3 Genom en regional definitionsprocess skapas distinkta för-
väntningsstrukturer (structures of expectations), vilka Paasi beskriver som sätt 
på vilka människor organiserar sin kunskap om världen. Denna kunskap 
används sedan för att tolka och strukturera ny information, nya händelser 
och nya upplevelser. När de regionala förväntningsstrukturerna väl finns 
för handen reproduceras de av olika sociala institutioner i regionen. Detta 
innebär att den territoriella enheten, med sin begreppsmässiga gestalt, har 
blivit en etablerad del av en övergripande ordning.4 

Av resonemanget följer, att det för olika aktörer och institutioner har 
kunnat te sig lockande att få sätta sin egen begreppsmässiga stämpel på en 
region. Skälet är att det inte har varit givet på förhand vilka bilder, defi-
nitioner och sätt att benämna som skulle institutionaliseras och påverka 
människors förväntningsstrukturer.5 
 2 Anssi Paasis användning av uttrycket regional identitet är ekvivalent med det sätt 

varpå regionalitet används i föreliggande studie.
 3 Det är inte ovanligt, menar Paasi, att namnet existerar innan det förknippas med ett 

specifikt territorium eller att det tillämpas på ett annat territorium än det som det 
ursprungligen var ämnat för. När ett namn väl är institutionaliserat kan det projiceras 
tillbaka på en tid i regionens historia då namnet ännu inte existerade. Paasi 1986, 110 ff.

 4 Bland alla symboler – utöver historia och traditioner – har det namn som den ter-
ritoriella enheten bär en särställning. Se Paasi 1986, 110 ff.

 5 Sociologen och filosofen Pierre Bourdieu framhåller angående det sena 1900-talets 
regionalism att olika sätt att definiera, beteckna och benämna en region kan ses 
som uttryck för en vidare ”kamp om representationer” (struggle over representations). 
En definition av en region ingår i ett slags identitetsstrid (struggle over identity), och 
förmedlar bestämda tankekategorier och sätt att varsebli den sociala verkligheten. I 
detta sammanhang har språket en särställning: ”The almost magical power of words 
comes from the fact that the objectification and de facto officialization brought about 
by the public act of naming […] has the effect of freeing the particularity (which lies 
at the source of all sense of identity) from the unthought, and even unthinkable.” 
Pierre Bourdieu, ”Identity and Representation. Elements of a Critical Reflection on 
the Idea of Region”, i Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power, Cambridge 
1994, 220 ff (cit. 221, 224).
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Det finns alltså skäl att göra ”Jämtland” och ”det jämtländska” till ett 
språkligt forskningsobjekt, men det vållar oss samtidigt ett metodologiskt 
problem. Diskursanalytiska undersökningar brukar intressera sig för sådana 
texter som kan belysa kulturella, politiska och ideologiska processer, som 
omfattar samhället som helhet. Det kan då förefalla besynnerligt att i en 
analys låta avgränsa en diskurs om bara ”Jämtland” och ”det jämtländska”, 
namn på och beteckningar för en relativt liten geografisk del av Sverige 
och som i detta samhälle knappast varit tongivande politiskt och kulturellt. 
Begreppshistoriska analyser, å sin sida, brukar i vanliga fall ägnas etablerade 
termer inom den politiska filosofin, såsom ”demokrati”, ”folk”, ”stat” och 
”opinionen”6. Så är också fallet med den begreppshistoriska skola, Begriffs-
geschichte, där den tyske historikern Reinhart Koselleck är en av förgrunds-
gestalterna.7 Utgångspunkten hos Koselleck är att den moderna tiden, 
efter 1750, kännetecknas av ett nytt förhållande mellan det närvarande, det 
förflutna och framtiden, framkallat av den franska revolutionen och de 
processer som ledde fram till den. I och med dessa händelser öppnades 
framtiden som blev oförutsägbar utifrån det förflutnas perspektiv. En ny 
förväntningshorisont öppnades och ett asymmetriskt förhållande upp-
stod mellan gjorda erfarenheter, ”erfarenhetsrummet”, och det som kan 
förväntas, ”förväntningshorisonten”. Denna utveckling utlöste en våg av 

 6 ”Demokratie”, i Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland (utg: Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck), bd 
1, Stuttgart 1972, 848 ff. Begreppet ”folk” behandlas i Lars Trägårdh, ”Varieties of vol-
kish ideologies. Sweden and Germany 1848–1933”, i Bo Stråth (red.) Language and the 
Construction of Class Identities. The Struggle for Discursive Power in Social Organisation: 
Scandinavia and Germany after 1800, Göteborg 1990, 25 ff. För undersökningar av be-
greppet ”staten”, se Kilander 1991 och Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. 
En studie av den styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstiden och 1800-talet, 
Uppsala 1997. Begreppet ”den allmänna opinionen” analyseras i Jonas Harvard, En helig 
allmännelig opinion. Föreställningar om offentlighet och legitimitet i svensk riksdagsdebatt 
1848–1919, Umeå 2006. 

 7 I nyare teoretisk debatt står två begreppshistoriska ansatser mot varandra: den tyska 
varianten Begriffsgeschichte, där Reinhart Koselleck tillsammans med Werner Conze 
är förgrundsgestalter, och Cambridgeskolan med Quentin Skinner och John G.A. 
Pocock som främsta företrädare. De båda skolorna förenas i sin syn på språket som 
något som inte bara uttrycker erfarenhet utan också formar den. De gör även ge-
mensam sak i sin kritik av traditionen att behandla idéer och begrepp som historiska 
konstanter. En avgörande skillnad finns dock i betoning och i valet av tidsperspektiv. 
Där Cambridgeskolan strävar efter att rekonstruera sannolika intentioner bakom 
aktörers begreppsanvändning genom att relatera denna till en stipulerad historisk si-
tuation, vilken utgör tolkningsramen, relaterar Begriffsgeschichte begreppsbildningen 
till övergripande strukturella förändringar i samhället. För en jämförelse mellan 
skolbildningarna, se Harvard 2006, 27 ff. 
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utopism men också en endemisk politisk kris och en kamp om att makten 
att definiera det kommande. I denna situation kom centrala politisk-sociala 
begrepp att spela en ny roll. När de temporaliserades, det vill säga fick 
en tidslig dimension som de inte hade tidigare, så innebar det också att 
de ideologiserades. De förvandlades till tvetydiga politiska handlings- och 
rörelsebegrepp och därmed blev de också föremål för tolkningsstrider.8

Till vardags uppfattar vi självfallet inte ”Jämtland” på det sättet, som ett 
tvetydigt socialt och politiskt nyckelbegrepp vilket aktörer från olika ideo-
logiska utgångspunkter och med olika målsättningar stridit om att definiera. 
De flesta skulle nog förstå det som en tämligen otvetydig benämning på ett 
högst påtagligt geografiskt rum med sin egen naturliga beskaffenhet. Därför 
kan det synas långsökt att försöka analysera innebörden i detta begrepp 
utan att relatera det till den geografiska verkligheten. Var det trots allt inte 
jämtländska fjäll, dalar, ängar, vatten, bygder, människor, erfarenheter och 
traditioner som var upphovet till de begrepp om Jämtland som förmedlades 
offentligt för cirka hundra år sedan? Styrdes inte sätten att definiera denna 
region av att befinna sig just där?9

Reservationerna till trots, man bör inte ta för givet att språket exakt 
speglar den geografiska, sociala och kulturella verkligheten i den enskilda 
regionen. Givet exempelvis diskursanalysens i bland allt för totaliserande 
utgångspunkt – all makt är diskursiv10 – kan det vara värt att notera att syftet 
med en diskursanalys inte är att tränga bakom språket och söka utröna vad 
en aktör egentligen tänkte eller hade för dolda intentioner. Språket är inte 
helt transparent.11 Det är inte en enkel produkt av människors erfarenhet 
utan det formar och definierar i högsta grad den upplevda erfarenheten. 
Därmed är språket också en förändringsfaktor i egen kraft, och det be-
traktas numera som ett legitimt historiskt forskningsfält i sin egen rätt på 
samma sätt som ekonomi, politik och sociala förhållanden. Samtidigt vet 
vi att dessa fält överlappar varandra i den historiska verkligheten, och det 
 8 Reinhart Koselleck, Futures Past. On the Semantics of Historical Time, Cambridge, 

Mass. 1985, 77f, 281 ff, passim; dens., Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders 
semantik, Uddevalla 2004, 19 ff, 171–193. 

 9 Historikern Henrik Berggren för ett likartat resonemang kring begreppet ”ungdom”. Se 
dennes Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900–1939, Stockholm 1995, 16.

 10 Kritiken gäller Michel Foucaults diskursteori och är hämtad i Henrik Berggren 
& Lars Trägårdh, ”Historikerna och språket: teoretiska ambitioner och praktiska 
begränsningar. En taktisk programförklaring”, Historisk tidskrift 1990: 3, 366. Jfr 
Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 
Lund 2000, 20 och 26. 

 11 Michel Foucault, ”Orders of Discourse”, Social Science Information/Information sur les 
sciences sociales, vol. 10, nr 2, 22; dens. The Archaeology of Knowledge, New York 1972, 
55, 76.
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är främst av praktiska, analytiska skäl som vi låter dem vara självständiga 
områden. Som förklaring till historiska processer och förändringar syns det 
mig därför mindre meningsfullt att tillskriva språket en primär ställning i 
relation till ekonomi, sociala förhållanden och politik.12 Men det är inte mer 
konstruktivt att behandla språkets betydelse som underordnad. I analyser 
av historiska strukturer och processer framstår det som forskningsstrategiskt 
mer fruktbart att hålla frågan om språkets förhållande till andra delar av den 
historiska verkligheten öppen.13

Det är inte bara de historiska grundbegreppen, vilka behandlas i det 
begreppshistoriska uppslagsverket Geschichtliche Grundbegriffe, som varit 
föremål för begreppshistoriska analyser utan också begrepp som ”ungdom”, 
”fattig”, ”arbetslös”, ”skatt” och ”skattetryck”, ”välfärdsstaten” och ”väl-
färdssamhället”, ”egnahem”, ”regionalpolitik” och ”magi”.14 Än viktigare 
 12 Kritiker av en socialkonstruktivistiskt och poststrukturalistiskt – termer som på eng-

elska språket ofta förknippas med the literary turn eller the linguistic turn – grundad 
historieforskning har tagit fasta på denna forsknings svårighet att förklara historisk 
förändring. Om språket är historiens enda drivkraft och om det bara är språket som 
konstituerar det sociala varat finns ju heller inget som kan förklara förändringar i 
själva språket. En av dessa kritiker är Richard J. Evans. Se dennes In Defence of History, 
London 1998, 216 och passim. Se även Neville Kirk, ”History, Language, Ideas and 
Postmodernism: a Materialist View”, The Postmodern History Reader, London 1997, 
315 ff; Jon Hellesnes, ”Sosial konstruktivisme i vitskapsteorien”, Nytt Norsk Tidskrift 
2000: 2, 132 ff. Andra forskare har beskrivit den poststrukturalistiskt orienterade 
diskursanalysen som referenslös och subjektsupplösande och menar att den därför 
inte kan handskas med de historiska aktörernas roll i en given situation. Den kan inte 
heller tillföra en emancipatorisk historieskrivning något av värde. Diskursanalys ger 
ingen grund för att döma, att hävda rätt och fel. Se Monika Edgren, ”Nationalismer 
och genus. Kunskapssyn och politik”, Historisk tidskrift 1996:2, 254; Winther Jørgen-
sen & Phillips, 149; Berggen & Trägårdh 1990, 360. 

 13 Berggren & Trägårdh 1990, 358 ff; Henrik Berggren, Seklets ungdom. Retorik, politik 
och modernitet 1900–1939, Stockholm 1995, 16f.

 14 Begreppet ”ungdom” undersöks i Berggren 1995. Begreppen ”fattig” och ”arbetslös” 
analyseras i Thomas Magnusson, ”Poor – Unemployed – Worker. A Study of Key-
Concepts in the Debate on the Social Problem in Sweden 1839–1913”, i Bo Stråth 
(red.) Language and the Construction of Class Identities. The Struggle for Discursive 
Power in Social Organisation: Scandinavia and Germany after 1800, Göteborg 1990; 
Begreppen ”skatt”, ”skattetryck”, ”välfärdsstaten” och ”välfärdssamhället” undersöks 
i Kristina Boréus, Högervåg. Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 
1969–1989, Stockholm 1994; Begreppet ”egnahem” analyseras i Nils Edling, Det fos-
terländska hemmet. Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900, 
Stockholm 1996; Begreppet ”regionalpolitik” studeras i Carl Holmberg, Längtan 
till landet. Civilisationskritik och framtidsvisioner i 1970-talets regionalpolitiska debatt, 
Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg nr 20, Göteborg 1998; Begrep-
pet ”magi” studeras i Linda Oja, Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 
1700-talets Sverige, Stockholm 1999.
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i sammanhanget är att olika territoriella och geografiska kategorier varit 
föremål för begreppshistoriska eller diskursanalytiska undersökningar, till 
exempel ”Europa” och ”europé”, liksom ”Norden” och ”det nordiska” samt 
”Norrland” och ”det norrländska”.15 Världsdelar, länder och regioner är inte 
bara fysiska, sociala och geopolitiska realiteter utan även symboler, rum 
för visioner och minnen. Det vi har att göra med här är olika exempel på 
normativa rum, vilka är just mångtydiga och vilka olika aktörer från skilda 
kulturella och ideologiska utsiktspunkter stridit om att få definiera och det 
i syfte att kolonisera framtiden.

Historievetenskapliga undersökningar lutar sig bara i undantagsfall på 
andra källor än texter, och texter bör som bekant inte behandlas som objek-
tiva representationer av den utomspråkliga verkligheten.16 När vi analyserar 
en diskurs så innebär det att vi tolkar texter som en form av maktutövning. 
Så gör exempelvis sociolingvisten Norman Fairclough. I sin så kallade kri-
tiska diskursanalys betraktar han språket som maktutövning men det är inte 
överordnat andra sociala praktiker.17 Språket utgör en social handling bland 
andra, menar Fairclough och gör en tydligare distinktion mellan diskursiv 
praktik och annan social praktik än Michel Foucault och andra poststruktu-
ralistiskt influerade diskursteoretiker.18 Hans utgångspunkt är att det finns 
 15 Se Peo Hansen, Europeans Only? Essays on Identity Politics and the European Union, 

Umeå 2000; Bo Stråth & Öystein Sörensen (red.), The Cultural Construction of Nor-
den, Oslo 1997. I denna publikation, se särskilt bidraget av Öystein Sørensen, ”What 
is in a Name?”; För en studie av ”Norrland” och det norrländska ”framtidslandet”, 
se Sörlin 1988. Det finns även andra exempel på hur regionalitet och olika regionala 
förhållanden, benämningar och definitioner gjorts till språkliga analysobjekt: Anne-
Marie Thiesse, Ils apprenaient la France. L’exaltation des régions dans le discours patrioti-
que, Paris 1997; Bastian, passim. För en diskursanalytisk framställning om regionalitet 
i Finland, se Maunu Häyrynen, ”Bildspråket i finländsk landskapsavbildning”, i Sver-
ker Sörlin (red.), Nationens röst – texter om nationalismens teori och praktik, Stockholm 
2001. Häyrynen tillämpar här diskursbegreppet i vag Foucaultbemärkelse.

 16 Denna metodologiska ansats har sedan 1990-talet varit vanligt förekommande i forsk-
ning om kollektivt identitetsskapande och nationalism. Se exempelvis diskussionen 
i Iver B. Neumann, ”State and Nation in the Nineteenth Century: Recent Research 
on the Norwegian Case”, Scandinavian Journal of History 2000:3. 

 17 Kritisk diskursanalys är kritisk i bemärkelsen att den ser det som sin uppgift att klar-
lägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den sociala värld, inklusive 
sociala relationer, som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till so-
cial förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden. Se Winther Jørgensen 
& Phillips, 69 f.

 18 Till dem som inte erkänner till exempel samhället som en utomspråklig verklighet 
utan menar att allt är kontingent räknas bland andra de politiska teoretikerna Ernesto 
Laclau och Chantal Mouffe. Se Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemony & 
Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, London 1985, 111 ff. Laclaus 
och Mouffes kritiker, däribland Lilie Chouliaraki & Norman Fairclough, menar 
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en materiell verklighet av sociala praktiker och maktstrukturer sida vid sida 
med den diskursiva verkligheten. De utomspråkliga praktikerna (till exem-
pel ekonomiska) fungerar enligt andra logiker än diskurserna och måste 
följaktligen undersökas med andra redskap. Utmärkande för diskurser är 
att de står i ett dialektiskt förhållande till den sociala verkligheten och bör 
uppfattas som både konstituerande och konstituerade.19 

Den kritiska diskursanalysen kan beskrivas både som en social teori om 
diskurser och en vetenskaplig metod för textanalys.20 Behandlas här ska 
de metodologiska verktyg som kan vara till stöd i själva textanalysen och 
vid tolkningen av resultaten från den empiriska undersökningen. Liksom 
i den traditionella diskursanalysen är forskningsuppgiften att undersöka 
hur ett specifikt påstående var möjligt samtidigt som en mängd alternativa 
påståenden inte var möjliga i ett givet historiskt sammanhang.21 Vad man 
med hjälp av diskursbegreppet fokuserar är den inbördes ordningen i olika 
slags offentliga framställningar, enligt vilka regler man definierade, vilka 
begrepp man lyfte fram, hur man relaterade olika begrepp till varandra, hur 
man genom dessa definitioner uteslöt andra begrepp.22

I kritisk diskursanalys framhålls behovet av social kontextualisering, vil-
ket inte är fallet med den poststrukturalistiskt orienterade diskursanalysen. 
Kritisk diskursanalys betraktar varje fall av språkbruk som en kommunika-
tiv händelse, som har tre dimensioner: Den är en text (tal, skrift, bild eller 
en blandning av det språkliga och visuella)23; den är en diskursiv praktik (de 

att detta är att underskatta permanensen och överdriva möjligheten till förändring. 
Människors diskurs är också underkastad starka begränsningar som inte härrör från 
den diskursiva nivån utan från strukturella förhållanden. Därför måste man urskilja 
en strukturell domän där strukturerna visserligen är socialt skapade men tröga och 
svåra att förändra. Se Lilie Chouliaraki och Norman Fairclough, Discourse in Late 
Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis, Edinburgh 1999, Kap. 6. 

 19 Norman Fairclough, Kritisk diskursanalyse, Köpenhamn 2008, 93 ff.
 20 Elisabeth Halskov Jensen, ”Forord”, i Fairclough 2008, 7. Det är ibland svårt att 

skilja metoden från teorin eftersom de delar samma begreppsapparat, som är mycket 
komplex i alla sina detaljer och förbindelser mellan olika analysnivåer. Att läsa Nor-
man Fairclough är att stå inför en ”begreppsexplosion”, menar Winther Jørgensen & 
Phillips, 70.

 21 Med diskursteoretisk terminologi brukar detta fenomen kallas kontingens: de sätt 
på vilka vi uppfattar och representerar världen är inte bara historiskt och kulturellt 
specifika. Dessa våra världsbilder, identiteter och sätt att tala om världen kunde ha 
varit annorlunda, dvs. kontingenta. Se Marianne Winther Jørgensen & Louise Phil-
lips, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, 11f, 32, passim. 

 22 Asser Amidsen, ”Diskursanalyse som historisk metode”, Historie 2000 1, 6 ff; Berg-
gren & Trägårdh 1990, 358 ff.

 23 Kritisk diskursanalys på textnivå inbegriper ett noggrant lingvistiskt och semantiskt 
studium av allt från språkets minsta betydelsebärande beståndsdelar till vokabulär, 
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produktions-, distributions- och konsumtionsprocesser som är förbundna 
med texten, såsom diskursiva konventioner samt den situationella och 
institutionella kontext där texten uppträdde)24; den är en social praktik (en 
beståndsdel i den övergripande samhällsstrukturen som texten antingen re-
producerar eller bidrar till att förändra)25. Med den kritiska diskursanalysen 
kartläggs förbindelserna mellan språkbruk och social praktik med målet 
att studera de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den sociala 
ordningen och i social förändring.26

Ett annat nyckelbegrepp i den kritiska diskursanalysen är diskursord-
ning. En diskursordning är summan av alla de genrer och diskurser som 
används inom en social domän eller institution. Diskursordningen är 
primär i förhållande till dessa sina delar och styr språkbruket inom den 
sociala domänen genom att bland annat lägga restriktioner på vad man 
kan eller bör säga. När en diskurs som är knuten till en social domän eller 
ett kunskapsfält, till exempel det marknadsekonomiska, även börjar arti-
kuleras inom en annan social domän, så förändras diskursordningen hos 
den senare. För att ta ett exempel: Under det sena 1900-talet utkämpades 
i västvärlden en diskursiv strid mellan en välfärdsdiskurs, å ena sidan, och 
en liberal konsumtions- och marknadsdiskurs, å den andra. Ett resultat av 
denna strid var att den senare lyckades omdefiniera sjukvård till en vara som 
erbjöds patienter såsom individuella konsumenter snarare än som medbor-
gare.27 Begreppet diskursordning beskriver alltså hur diskurser konkurrerar, 
griper in i och påverkar varandra. Detta innebär att olika diskurser, såsom 
utbildning, kön eller ekonomi, artikulerar element från en och samma 
diskursordning, vilken utgör den övergripande språkliga struktur som styr 
över vad som kan sägas i den enskilda diskursen.

Den regionala identitetsbildningen, med dess hyllningar till hembygden 
och kulten kring de provinsiella särarterna, stretade åt ett annat håll än det 
samtida identitetsprojekt som sökte komma till rätta med den nationella 

grammatiska mönster, sammanhang mellan satser, och ordningen i texten som hel-
het. Se Fairclough 2008, 25, 29 ff, 

 24 Analysen av diskursiv praktik koncentrerar sig på hur textförfattare bygger på redan 
existerande diskurser och genrer för att skapa en text. Se Fairclough 2008, 35 ff.

 25 Fairclough 2008, 45 ff.
 26 Enligt den kritiska diskursanalysen har diskurser effekter på tre områden. För det första 

bidrar de till att konstruera sociala identiteter och olika subjektspositioner. För det 
andra bidra diskurser till att konstruera sociala relationer mellan människor, och, för 
det tredje till att konstruera kunskaps- och betydelsesystem. Se Fairclough 2008, 18.

 27 Winther Jørgensen & Phillips, 76f. Norman Fairclough kallar denna process mar-
ketization of public discourse. Se Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis: The 
Critical Study of Language, London & New York 1995, 130 ff. 
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splittringen, vilken tog sig uttryck i motsättningar mellan arbete och kapital, 
stad och land, mellan regionerna och, inte minst viktigt, mellan individen 
och hennes eget samhälle. Den nationella samlingen skulle innebära en 
större uppskattning av det gemensamma. I vilken utsträckning enskilda 
aktörer, grupper och institutioner i Jämtland under undersökningsperioden 
ägnat sig åt en strid om definitionsmakten över begreppen ”Jämtland” och 
”det jämtländska” eller om ett problemformuleringsprimat gällande olika 
förhållanden i regionen (och det i syfte att tillskansa sig inflytande över den 
regionala politiska dagordningen) och i förhållande till andra regioner – det 
får den empiriska undersökningen i så fall utvisa. Som studiens syfte är 
formulerat är det först och främst som beståndsdel i den diskursiva striden 
på en övergripande, samhällelig nivå som definitionerna av ”Jämtland” och 
”det jämtländska” ska förstås. 

Varje utsaga om Jämtland kommer i fortsättningen att studeras som 
en kommunikativ händelse som rymmer tre dimensioner: Vi undersöker 
”Jämtland” som text. Vad vi då vill kartlägga är lexikala, syntaktiska och 
andra lingvistiska mönster, såsom återkommande ord, ordkombinationer 
och retoriska figurer. När ”Jämtland” studeras som text innebär det främst 
att vi anlägger ett semantiskt perspektiv på språkbruket genom att vi identi-
fierar de olika sociala och politiska begrepp som knöts till ”Jämtland” och 
”det jämtländska” samt vilken betydelse ett och samma begrepp gavs i olika 
texter av olika aktörer. Vidare undersöker vi ”Jämtland” som en diskursiv 
praktik, det vill säga som ett uttryck för mer generella språkliga konventioner 
och som ett resultat av de mer omedelbara situationella och institutionella 
kontexter där texterna producerades. Dessutom undersöker vi ”Jämtland” 
som en social praktik, vilket betyder att vi tolkar Jämtlands regionalitet som 
en social praktik bland andra sociala praktiker som tillsammans bildade det 
svenska samhället kring sekelskiftet 1900.

Jämtlands regionalitet betraktas i fortsättningen också som en social do-
män skapad av individer, grupper och institutioner, i och utanför Jämtland, 
som förenades i sitt intresse för det jämtländska. Vidare uppfattas diskursen 
om Jämtland som ett element i en övergripande diskursordning, vilket 
innebär att vi förstår denna diskursordning som primär i förhållande till 
diskursen om Jämtland. På den empiriska nivån studerar vi hur Jämtland 
och dess särart konstruerades i språket, detta i syfte att blottlägga mönster 
och konventioner i sätten varpå regionen definierades. På den analytiska 
nivån blir målet att identifiera språkliga samband och likheter mellan kon-
struktionen av ”Jämtland” och diskursordningen som sådan, i det här fallet 
representerad av den språkliga konstruktionen av andra sociala relationer 
och identiteter i samhället, såsom kön och medborgarskap. Idén om den 
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regionala särarten låter sig därmed fångas som en beståndsdel i det nya sam-
hällskontrakt mellan individen och hennes samhälle, vilket formulerades 
som ett led i demokratiseringen av det svenska samhällslivet.

Nation, identitet och samhällssyn kring år 1900
En av studiens ambitioner är att säga något allmängiltigt om identitetspro-
cesserna i det industrikapitalistiska Sverige kring sekelskiftet 1900, detta 
genom att undersöka delen, och då hur en enskild region konstruerades 
språkligt. I det följande behandlas sådana historiska kategorier, identiteter 
och diskurser som kan hjälpa oss att relatera det enskilda till det allmänna, 
att förankra den empiriska analysens ”Jämtland” och ”det jämtländska” i 
en vidare kontext, den diskursordning som i mångt och mycket formerades 
kring begreppet ”samhälleligt”.

Om identiteter och diskurser analyseras i ett konfliktperspektiv går 
det att urskilja hur de antingen utmanar den rådande samhällsordningen 
eller bidrar till att vidmakthålla den.28 Undersökningsperiodens svenska 
nationalism var av det senare, vidmakthållande slaget men samtidigt var 
den samhällsreformerande, vilket kommer att framgå nedan. Utmärkande 
för denna nationalism var i första hand dess disciplinerande och mobili-
serande funktion.29 Vid sidan av sina mekanismer för exklusion30, genom 
att konstruera gränser utåt mot ett ”dem”, syftade den till att strukturera 
”inhemska” förhållanden och integrera identiteter efter något slags över-
gripande mönster. Den förklarade vad ”vi” konstitueras av samt hur olika 

 28 Manuel Castells, Identitetens makt, Göteborg 2000, 20 ff; Craig Calhoun, Social 
Theory and the Politics of Identity, Oxford 1994, 17.

 29 Sten Dahlstedt & Sven-Eric Liedman, Nationalismens logik. Nationella identiteter i 
England, Frankrike och Tyskland decennierna kring sekelskiftet 1900, Stockholm 1996.

 30 ”Försvenskning” är ett begrepp som forskare använt för att beskriva hur svensk 
nationalism exkluderat identiteter. Se Orvar Löfgren, ”Nationella arenor”, i Billy 
Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige, Stockholm 1993. 
Försvenskningsbegreppet beskriver inte sällan ett centralistiskt projekt som syftat 
till att reproducera hegemoniska maktanspråk, inte sällan med repressiva metoder, 
som tvingar de etniska minoriteterna att ge upp sin identitet till förmån för den 
nationella identiteten. I modern tid handlar det till stor del om språkets betydelse för 
en monokulturell utveckling inom nationalstaten med målet att skapa en enhetlig, 
standardiserad nationell kultur. Det kanske tydligaste exemplet är försvenskningen av 
de finsktalande i Tornedalen mot slutet av 1800-talet. Se Lars Elenius, Både finsk och 
svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850–1939, Umeå 
2001, 21 ff, 407ff. Se även Ingegerd Municio, The Return of the Repressed Others. 
Linguistic Minorities and the Swedish Nation State, from the 1840s to the 1990s, Stock-
holm 1997; Maria Wingstedt, Language, Ideologies and Minority Language Policies in 
Sweden, Stockholm 1998.
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grupper och intressen inom detta ”vi” stod i relation till varandra och till 
nationen som helhet.

Att undersöka regionalitet i en historisk kontext som framför allt 
kännetecknas av genombrottet för en industrikapitalistisk ekonomi med 
tillhörande sociala motsättningar, konflikter på arbetsmarknaden, krav på 
allmän rösträtt samt en strävan efter nationell mobilisering och effektivise-
ring, innebär inte att intresset för det regionala ska betraktas som en följd 
av moderniseringsprocessen. Ett sådant kausalt samband går inte att slå 
fast, även om enskilda aktörer och grupper i samtiden sade sig vilja rädda 
ett regionalt kultur- och naturarv undan förgängelse. Att svenska forskare 
kunnat konstatera att intresset för det provinsiella innebar en reaktion mot 
eller en strävan att mildra effekterna av moderniseringsprocesserna kan åt-
minstone delvis ses som ett resultat av de empiriska fält som dessa forskare 
valt att studera. Med undantag för de som undersökt konstruktionen av 
”det norrländska” har man nästan uteslutande behandlat regionalitet som 
en fråga för kultur- och naturarvsinstitutionerna, alltså sammanhang där 
olika typer av bevarandeideologier haft en mycket framträdande funktion.

Det man väljer att undersöka riskerar sålunda att styra tolkningarna 
och därför är det viktigt att resultaten av de empiriska undersökningarna 
knyts till andra samtida processer. Detta blir än viktigare med tanke på att 
olika medvetandeformer i det industrikapitalistiska samhället har haft en 
benägenhet att hänga ihop, och detsamma kan sägas om kunskapsfält och 
diskurser.31 Om detta beaktas går det att reda ut vad det var som gjorde att 
exempelvis nationella slagord kunde kombineras med – eller vara oförenliga 
med – andra paroller som också kunde mobilisera medborgarkollektivet. 
Ett nationalmedvetandes utveckling behöver inte nödvändigtvis ha skett 
på bekostnad av en social medvetenhet och dess olika beståndsdelar. Eric J. 
Hobsbawm betonar att förvärvet av ett nationellt medvetande i själva verket 
inte kan skiljas från förvärvet av andra typer av socialt och politiskt med-
vetande.32 Ett uttryck för detta är att nationalismen kunnat anta högst olika 

 31 Detta har exempelvis Eric J. Hobsbawm visat i studier av nationalism. Se Hobsbawm 
1994, 170.

 32 Hobsbawm 1994, 144, 169f. Statsvetaren Øyvind Østerud skriver att demokratin och 
den moderna nationsuppfattningen varit ”sammanbundna som två sidor av samma 
sak”. Se Øyvind Østerud, Vad är nationalism?, Stockholm 1997, 75 ff. Se även Otto 
Dann, Nation und Nationalismus in Deutschland 1770–1990, München 1993, 11 ff; 
Thomas Hylland Eriksen, Etnicitet och nationalism, Nora 1993, 131 ff; Habermas, 
125 ff; Christer Strahl, Nationalism & socialism. Fosterlandet i den politiska idédebat-
ten i Sverige 1890–1914, Lund 1983, 14f och 134 ff; Nils Elvander, Harald Hjärne och 
konservatismen: Konservativ idédebatt i Sverige 1865–1922, Uppsala 1961, 30 ff; dens. 
”Från liberal nationalism till konservativ nationalism i Sverige”, Scandia 1961. 
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politisk färg, något som gör det meningslöst att hävda att nationalismen i sig 
hör till höger eller vänster i det politiska landskapet.33 Särskilt tydligt blir detta 
på tröskeln till 1900-talet, när staten behövde kräva mer än enbart passivitet 
från sina medborgare, att varje individ gjorde sin plikt. I det sammanhanget 
kunde demokratiseringen bidra till att lösa problemen med hur stater och 
regimer skulle legitimera sig själva och sina anspråk inför sina medborgare. 
Demokratiseringsprocessen förstärkte och kunde till och med skapa pa-
triotism, en patriotism som nu fick karaktären av ”medborgarreligion”.34 
Statsvetaren Øyvind Østerud vänder på resonemanget: En viktig aspekt av 
demokratiseringen är att stater fyllt sina demokratibegrepp med nationella 
meningar. Det har kunnat mildra intressemotsättningar och bidra till en 
ökad solidaritet mellan olika samhällsgrupper. Med sin nationella kodning 
blir demokratin nämligen något mer än en mekanisk summering av splitt-
rade intressen. Det finns då en för flertalet gemensam grund, och denna 
grund gör politiskt meningsutbyte och kompromisser möjliga.35 

Att demokratiseringsprocesserna är en viktig aspekt också av regiona-
liteten, framhåller Alon Confino i sin studie av det regionala identitets-
skapandet i Tyskland omkring sekelskiftet 1900. Med utgångspunkt i 
 Benedict Andersons begrepp föreställd gemenskap riktar han intresset mot 
den mångdimensionella interna splittring ett nationellt identitetsprojekt har 
att övervinna för att kunna skapa ett integrerat samhälle. Confino kritiserar 
Anderson och andra företrädare för moderniseringsteorin för att allt för 
mycket koncentrera sig på frågor om nationalismens ursprung, spridning 
och allmänna uttrycksmedel (den nationalistiska rekvisitans kulturarv), på 
bekostnad av frågor om nationalismens ideologiska meningar och tanke-
figurer.36 Detta gäller inte minst Benedict Anderson, som enligt Confino så 
starkt betonar nationalismens internationella karaktär att han inte ser vad 
nationalismen skapar i en stat: en relation mellan den föreställda nationella 
gemenskapen och andra föreställda gemenskaper som existerar där, såsom 
 33 Østerud, 11f. Strahl, passim.
 34 Hobsbawm, 113, 118f. Se även Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen. Reflex-

ioner kring nationalismens ursprung och spridning, Göteborg 1992, 19 ff. Här beskriver 
Anderson nationalismen som en ”medborgarreligion” (civic religion i originalet); Hyl-
land Eriksen, 135f. Intressant att notera är att den franske historikern Ernest Renan 
redan 1882 iakttog hur beroende en nations existens är av befolkningens vilja att vara 
en nation. Renan definierar därför nationen som en daglig folkomröstning där den 
nationella gemenskapen sätts på prov. Se Ernest Renan, ”What is a nation?”, i Homi 
K. Bhabha (red.), Nation and Narration, London 1990, 9–21.

 35 Østerud, 17, 83f.
 36 Confino 1997, 3 ff; Confino 1993:1, 42 ff. Vid sidan av Benedict Anderson är Ernest 

Gellner den främste företrädaren för den så kallade moderniseringsteorin. Se exem-
pelvis Ernest Gellner, Nations and nationalism, Oxford 1983, 1, 39f. 
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klassidentiteter och religiösa och regionala identiteter. Moderniseringsteo-
rin har inte heller kunnat visa hur ett specifikt lands invånare internaliserade 
den abstrakta nationen, hur de kom att föreställa sig nationell gemenskap. 
Man förutsätter a priori att processen sett ungefär likadan ut i alla de länder 
som tog steget in i industrisamhället under 1800-talet. I det tyska fallet 
har det handlat om att förklara Tysklands Sonderweg från denna idealtyps-
nationalism. I stället för att belysa vad tyskt nationalmedvetande var har 
man inriktat sig på vad den inte var.37 Sonderweg-förklaringen har emellertid 
inte kunnat visa hur tyskarna lärde sig att föreställa sig Tyskland och därmed 
identifiera sig med andra tyskar.38

Av de skäl som angetts här bör man i en undersökning av regionalitet 
inte bortse från andra diskurser som rör individ och samhälle. I studien 
kommer diskursen om ”Jämtland” och ”det jämtländska” att relateras till 
föreställningar om medborgarskap och demokrati, vilka båda var föremål 
för debatt omkring sekelskiftet 1900 och vilka även kan knytas till den 
pedagogiska diskussion som intensifierades vid samma tid.39 Det som åter-
ges i det följande fungerar som historiska referenspunkter till fenomenet 
regionalitet. Tillsammans bildar dessa referenspunkter den kontext inom 
vilken den empiriska undersökningens resultat kommer att analyseras. 

 37 Confino 1997, 5 ff. Confino avser forskning som tagit fasta på att det var avsaknaden 
av en politiskt inflytelserik borgerlighet, och det därav misslyckade liberala identitets-
projektet, som lämnade fältet fritt för ett projekt von oben, som var mer konservativt, 
elitistiskt, militaristiskt och Preussen-dominerat. Se även Celia Applegate, A Nation 
of Provincials. The German Idea of Heimat, Berkeley & Oxford 1990.

 38 En svaghet i Confinos analys är att han i sin kritik av ett ”onyanserat” modernise-
ringsperspektiv förutsätter (a priori) att varje nationell gemenskap föreställs på ett 
egenartat sätt. En sådan slutsats kan knappast vara giltig så länge jämförelser inte görs 
med andra länders nationalismer och hur människor i andra länder föreställde sig sin 
nationella gemenskap. Det Confino upplever som karakteristiskt tyskt i fråga om att 
föreställa sig Tyskland uppvisar ej försumbara likheter med det sätt som man före-
ställde sig Norge i Norge, Frankrike i Frankrike och Sverige i Sverige under samma 
period. Jfr. Dann, 11 ff, 386 ff; Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival 
in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups Among 
the Smaller European Nations, Cambridge 1985; Dahlstedt & Liedman. Fransk natio-
nalism kopplad till regionalitet är väl utforskad. Se Anne-Marie Thiesse, La création 
des identités nationales. Europe XVIIIe-Xxe siècle, Paris 1999; dens., Ils apprenaient la 
France. L’exaltation des régions dans le discours patriotique, Paris 1997; dens., Écrire la 
France. Le mouvement littéraire régionaliste de la langue française entre la belle époque et 
la libération, Paris 1991. Jfr. Caroline Ford, Creating the Nation in Provincial France. 
Religion and Political Identity in Brittany, Princeton, New Jersey 1993.

 39 Ylva Boman, Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor, 
Örebro 2002, 171 ff; Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran i 
svensk skola under 1900-talet (vol. 65: kap. 1–4), Uppsala 1994 (1986), 11 ff.
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Demokrati och klass
Omkring sekelskiftet 1900 möter vi ett svenskt samhälle som börjat anta en 
alltmer påtaglig industrikapitalistisk skepnad. Förändringarna är genom-
gripande och kan observeras på alla plan. Tidsandan präglades av splittring, 
inte enbart mellan klasserna utan även mellan jordbruk och industri och 
mellan land och stad. Detta sammanföll med krav från vänster på en demo-
kratisering av samhällslivet, något som bemöttes från värdekonservativt håll 
med argumentet att man borde iaktta stor försiktighet beträffande sådana 
reformer. Det låg i hela nationens intresse, menade man, att den samhälls-
ordning som hade växt fram genom en lång historisk utvecklingsprocess 
inte omkullkastades för att tillfredsställa en tillfällig opinion.40 

Avgörande för den grundlagsreform som antogs av riksdagen 1907–09 
och som bland annat föreskrev allmän och lika rösträtt för män till riks-
dagens andra kammare, var den nyorientering som ägde rum inom högern. 
I praktiken innebar det att konservatismen fick en mer realpolitisk och 
pragmatisk inriktning, något som kan härledas till en allmänt förändrad 
samhällssyn.41 Även om rättviseargument anfördes från liberalt och social-
demokratiskt håll var det inte det som slutligen skulle komma att fälla 
avgörandet utan argumentet ”samhälleligt”, det vill säga om den allmänna 
och lika rösträtten gagnade samhällsutvecklingen. Rösträtten kom därför 
allt mer att framställas som en säkerhetsventil, som kunde förekomma och 
stilla oron i samhället. Nu hette det att man utsatte samhällsordningen 
för risker genom att motsätta sig en rösträttsutvidgning. Så länge frågan 
var olöst kunde man inte räkna med en nationell solidaritetskänsla hos 
arbetarklassen. Rösträttsutvidgningen tänktes därför bli en garanti för en 
lugn och sund samhällsutveckling och den skulle stärka förtroendet mellan 
samhällsklasserna och därmed befästa samhällsordningen.42

 40 Rösträttsfrågan var tillsammans med försvarsfrågan den dominerande frågan i svensk 
politisk debatt från mitten av 1890-talet. I rösträttsfrågan var högern splittrad i en 
konservativ falang, där basen utgjordes av den s.k. förstakammarhögern, som var 
negativ till demokratisering, och en moderat gren, som stödde en reformering av 
rösträtten i en demokratisk riktning. Se Torbjörn Nilsson, ”Högern 1900–1940: En 
historisk vandring mot demokrati”, i Christer Jönsson (red.) Rösträtten 80 år, Stock-
holm 2001, 73 ff. Niklas Stenlås, ”Demokratins vedersakare? Högerns kamp för och 
emot demokrati”, Rösträtten 80 år (red. Christer Jönsson), Stockholm 2001, 55 ff. 

 41 Kilander 1991, 222 ff.
 42 Leif Lewin, Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år, Stockholm 1984, 88 ff. Att 

det blev en högerregering, efter halvtannat decennium av misslyckade liberala försök, 
som lyckades skapa en majoritet i de båda kamrarna för en grundlagsreform 1907–09, 
ser statsvetaren Leif Lewin som en paradox. Det var omständigheternas tvingande 
makt, som fick högerregeringen att föreslå allmän rösträtt. När fler och fler kravlade 
sig över rösträttstrecket såg man ingen annan råd än att söka minimera de för högern 
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Trots politisk oenighet på många områden fanns det alltså en bred och 
pragmatiskt grundad samsyn kring uppfattningen att moderniseringen i 
allmänhet och demokratiseringen i synnerhet varken kunde eller borde 
hejdas. Bred samsyn fanns det även kring uppfattningen att utvecklingen 
ställde krav på medborgarfostran. Genom övning skulle massan komma 
att inse de för samhällets fortbestånd nödvändiga villkoren, och då skulle 
rösträtten kunna användas till befrämjande av reformer som inte skadade 
berättigade intressen hos någon samhällsklass utan var nyttiga för det  hela.43 
Demokratiseringen förutsatte således att detta nya medborgarbegrepp gjor-
des begripligt och att det kommunicerades på ett sätt som tilltalade det 
stora flertalet. Samtidigt skulle det visa vart nationen var på väg, hur man 
skulle nå dit och vad detta innebar för den enskilde. Vad detta innebar för 
sökandet efter sociala och politiska paroller liksom bildningsbegrepp och 
pedagogiska metoder är något som kommer att diskuteras i det kommande. 

Demokrati och kön
Det medborgarbegrepp som nu etablerades och som var ett resultat av en vilja 
att mildra sociala motsättningar i samhället och stärka landet ekonomiskt 
reglerade även förhållandet mellan könen. I och med att medborgarskap 
symboliserade nationellt medlemskap blev den kvinnliga rösträttskampen 
också en kamp för nationell identitet och om vilka värden och grupper som 
skulle ingå i den föreställda gemenskapen.44 

negativa effekterna av en kraftigt utökad valmanskår. Andra forskare har pekat på 
att revolutionshotet hade en avgörande betydelse för rösträttsreformerna, antingen 
upplevt som ett reellt hot eller som propagandamedel och förtäckt hot. Se Sverker 
Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft, Lund 
2001, 39–53, 74f, 349f, 361. Se även Carl Göran Andrae, Revolt eller reform. Sverige 
inför revolutionerna i Europa 1917–1918, Stockholm 1998; Rune Premfors, Den starka 
demokratin, Stockholm 2000, 133 f; Nils-Olof Franzen, I Sverige under första världskri-
get. Undan stormen, Stockholm 2001, 236, 254, 352ff, 362ff, Stefan Olsson, Den svenska 
högerns anpassning till demokratin, Uppsala 2000, 157ff, Torbjörn Aronsson, Konser-
vatism och demokrati. En rekonstruktion av fem svenska högerledares styrelsedoktriner, 
Lund 1990, 56; Gunnar Gerdner, ”Ministären Edén och författningsrevisionen”, i 
Stig Hadenius (red.), Kring demokratins genombrott i Sverige, Stockholm 1966, 104.

 43 Företrädare för liberalerna och socialdemokratin var å sin sida klara över att demokrati 
förutsatte folkuppfostran men det var ett tidskrävande arbete, menade exempelvis 
Hjalmar Branting. Liberalerna medgav att folkets breda lager hade sämre förmåga 
att självständigt ta politisk ställning, att de tämligen lättvindigt föll offer för ytlig 
agitation. Se Lewin, 88–93; Tomas Englund, Samhällsorientering och medborgarfostran 
i svensk skola under 1900-talet (vol. 65: kap. 1–4), Uppsala 1994, 176 f, 185; Boman, 180.

 44 Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen 
för kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921, Stockholm 2004, 248, 252 f, 258 f.
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När vi närmar oss sekelskiftet 1900 sker den förändring av könsord-
ningen som för kvinnors vidkommande kom att innebära en ”underordnad 
del aktighet”. Det innebar att kvinnor skulle släppas in på olika arenor – 
politiken, arbetsmarknaden, till och med i nationsbyggandet – men det 
skulle inte ske av rättviseskäl utan med argumentet ”samhälleligt”. Det 
primära syftet med att ge kvinnor rösträtt var inte att frigöra kvinnor från en 
grundläggande ojämlik samhällsposition och en underordnad ställning.45 
Könsolikheterna skulle nu berika samhällslivet. Med denna industrikapita-
listiskt baserade könsordning inrättades yrken och arbetsuppgifter som var 
könskodade redan från början. Samhället accepterade att kvinnorna erbjöds 
ett särspår i yrkeslivet men de släpptes bara in på vissa yrkesområden eller 
till underordnade positioner. Denna tydliga arbetsdelning mellan könen 
hade stöd i en biologiskt grundad särartsideologi som lanserade samhälls-
modern som begrepp. Kvinnan hade tillträde till arbetsmarknaden, men 
bara till sådana yrken som ansågs vara förenliga med det kvinnliga könets 
egenart, främst inom utbildning och omsorg. Denna åtskillnadspolitik 
genomsyrades av ett könskomplementärt tänkande. Om kvinnan skulle 
delta i yrkeslivet var det för att det fanns ett samhälleligt behov av hennes 
moderliga egenskaper.46

Ett kvinnligt politiskt medborgarskap möjliggjordes genom att män 
och kvinnor knöts till nationen och gjordes delaktiga i staten på olika 
villkor. Också den kvinnliga rösträttsrörelsen anförde tanken att kvinnor 
kvalificerade sig för rösträtt genom de skillnader som fanns mellan män 
och kvinnor, t ex att de hade olika erfarenheter, intressen och positioner 
i samhället.47 De ansågs ha olika kompetensområden som gjorde att de 

 45 Anita Göransson: ”Kön, handling och auktoritet”, i dens. (red.), Sekelskiften och kön. 
Strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 2000, Stockholm 2000, 108–114; 
Ulla Manns, Den sanna frigörelsen. Fredrika Bremer-förbundet 1884–1921, Stockholm 
& Stehag 1997, 227 f.

 46 Manns, 235 ff. Se även Carolyn Merchant, Naturens död. Kvinnan, ekologin och den 
vetenskapliga revolutionen, Stockholm 1994, 12–24, passim. Merchant menar att fö-
reställningarna om kvinnorna som kulturellt passiva och underordnade även gäller 
naturen. Det finns därmed ett tydligt historiskt samband mellan den förändrade 
synen på kvinnan och den förändrade synen på naturen. Grundsatserna i en äldre 
organisk naturuppfattning uppenbarade sig på nytt i början av 1900-talet. Med synen 
på naturen som en levande organism identifierades naturen (i synnerhet jorden) med 
en livgivande moder. På så vis kom inte bara naturen att domineras, kontrolleras och 
exploateras utan också kvinnan. Det ena legitimerade det andra och vice versa

 47 Ulla Manns utesluter inte att det var av pragmatiska skäl som den kvinnliga rösträtts-
rörelsen använde argumentet könskomplementaritet för att uppnå sina frigörelsemål. 
Se Manns, 250–251. Se även Ida Blom, ”Nation – Class – Gender. Scandinavia at the 
Turn of the Century”, Scandinavian Journal of History, 1996, 9.
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kompletterade varandra. Framför allt var det kvinnors reproduktion som 
gagnade det stora hemmet, fosterlandet. Detta synsätt hade sin grund i 
samlingstanken, som innebar att den nationella identiteten var överordnad 
köns- och klass identiteter.48 När det individuella frigörelsemålet under-
ordnades samhällsbygget uppstod i dess ställe ett slags ”välfärdsfeminism”, 
vilken kan ses som ett tidigt uttryck för folkhemstanken.49 

Med det tidiga 1900-talets medborgarbegrepp förmedlades således tanken 
att ”den enda vägen” till ett nytt Sverige gick via enskildas och gruppers be-
redvillighet att underordna sig en övergripande gemensam vilja, men det gick 
att vara medborgare på flera olika sätt. Denna medborgarskapstanke, som den 
kvinnliga rösträttsrörelsen själv omfattade, kan därmed ses som en bestånds-
del i ett vidare projekt med målet att skapa ett nationellt ”vi”. En identitet 
med sina specifika kvaliteter – en särart – kunde inkluderas i detta ”vi” – det 
hela – om det gick att slå fast ett komplementärt förhållande mellan denna 
och andra identiteter. För om samhället betraktades som en helhet kunde 
individer vara olika men ändå erhålla samma rättigheter. Med ett holistiskt 
synsätt kunde olikheter förvandlas till en tillgång och berika samhällslivet.

Demokrati och pedagogik
Regionaliteten ska också relateras till medborgarbegreppet så som det kodi-
fierades i ett pedagogiskt sammanhang. Den pedagogiska diskussionen, 
som intensifierades under perioden, innebar en successiv reformering av det 
svenska skolväsendet från och med 1905 samt resulterade slutligen i en ny 
läroplan för folkskolan, som antogs av riksdagen 1919. De statliga läroplan-
erna och arbetet med att framställa dem har spelat en ideologisk nyckelroll 
i samhällsutvecklingen eftersom de har officiell status. Läroplanerna och 
de utredningar som de föregåtts av kan betraktas som dokument över den 
dominerande synen på relationen individ – samhälle – stat. Planerna är 
normerande; där kodifieras de nationella målen, där pekas en önskvärd 
samhällsutveckling ut och där ges anvisningar om vilka egenskaper som en 
god medborgare bör ha samt vilka färdigheter hon eller han bör besitta.50

Åtminstone under hela 1900-talet har läroplanerna uppfattats som 
medel att ”inteckna framtiden”, och de har använts som verktyg för att 
förändra samhället. Genom att påverka ett ämnes storlek och utform-
ning har politiker och debattörer upplevt att de haft inflytande över den 

 48 Rönnbäck, 239f, 259. Se även Manns, 243–251.
 49 Manns, 243, 249.
 50 Englund 1994 (1986); Åke Isling, Samhällsutveckling och bildningsideal. Skolpolitiska 

längdsnitt och strukturskisser, Stockholm 1973; Ylva Boman; Ulf P. Lundgren, Att 
organisera omvärlden. En introduktion till läroplansteori, Stockholm 1989, 15ff.
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industriella utvecklingen, den ekonomiska utvecklingen och en rationell 
samhällsplanering samt över befolkningens grundläggande värderingar 
och livsåskådningar. Att forma skolans undervisning blev ett sätt att forma 
framtidens samhälle.51 I likhet med rösträttsfrågan, som innebar sortering 
och reglering av vilka som fick tillhöra nationen och vilka som skulle 
exkluderas,52 har läroplaner även varit verktyg med makt att både inkludera 
och exkludera olika identiteter. Ett ämne som där fått stort utrymme har 
också fått legitimitet, liksom de grupper som representerade eller försökte 
främja ämnet fått ett officiellt erkännande som grupp. I förlängningen har 
detta även gällt de värderingar som knutits till ämnet av vissa grupper. Om 
en grupps värderingar har inkluderats i läroplanen har det varit en försäk-
ran om att dess perspektiv tillåtits påverka utformningen av framtiden och 
utvecklingen av ett bättre samhälle. Att utesluta en grupps perspektiv har på 
motsvarande sätt inneburit ett hot både mot dess värderingar och gruppens 
framtida existens.53

Det var i en anda av progressivitet, effektivisering och samhällsreforme-
ring som regeringen formulerade sitt uppdrag till folkundervisningskom-
mittén när denna tillsattes år 1909.54 Även ledande företrädare för landets 
folkskollärarkår hade sedan 1800-talets slut varit övertygade om skolans 
och undervisningens betydelse som instrument för samhällsförändring, 
en övertygelse som tog sig olika reformpedagogiska uttryck, bland annat 
i opinionsbildning för en demokratisering av hela skolväsendet (införande 
av en gemensam bottenskola för alla elever) men också i skapandet av nya, 
modernare läromedel och undervisningsmetoder. Ett exempel värt att sär-
skilt uppmärksamma är att typologiseringen av nationen i olika landskap 
med givna karakteristika och säregenheter institutionaliserades i skolan, 
genom nya läroböcker i svensk geografi och genom införandet av Nils 
Holgersson som läsebok 1906.55 På så vis skulle, menade Sveriges Allmänna 
Folkskollärareförening, skildringar av Sveriges land och folk kunna ”ställas 
 51 Daniel Lövheim, Att inteckna framtiden. Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, 

matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900–1965, Uppsala 2006, 21ff, 192ff. 
Lövheim konstaterar att ”’Kampen om det kommande’ aktualiserades varje gång en 
ny läroplan skulle formas”. Cit. 24.

 52 Rönnbäck, 239 f.
 53 Lövheim, 21–22, 194.
 54 Folkundervisningskommitténs betänkande IV. Angående folkskolan, 1914, 5 ff. Se även 

Fransson, 2002, 65.
 55 Pettersson, 245; Ahlström, 33, 40 ff, 171 f; Lars Elenius, ”Selma Lagerlöf och Norrland: 

nationella idealbilder i Nils Holgerssons underbara resa”, i Ann-Katrin Hatje (red.), 
Sekelskiftets utmaningar. Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekel-
skiftet 1900, Stockholm 2002, 15 ff; Staffan Eriksson, ”Anna Sandströms skolgeografi 
1880–1910. En belysning utifrån samtid och nutid”, Geografiska notiser, 1996:4, 226 ff.
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i den fosterländska demokratiska pedagogikens tjänst”.56 Det var i samma 
progressiva anda som framträdande personer i folkskollärarkåren åren efter 
1905 argumenterade för att ämnet hembygdsundervisning borde bli ett 
obligatoriskt ämne i folkskolan. Folkundervisningskommittén ställde sig 
på liknande bevekelsegrunder bakom kraven. När kommittén i sitt betän-
kande år 1914 föreslog för regeringen att ämnet hembygdsundervisning 
skulle införas i folkskolans tre första årskurser gjorde den det mot bakgrund 
av att en reformering av skolan ansågs nödvändig, eftersom den knappast 
hade hållit jämna steg med den hastiga och betydande utveckling som ägt 
rum på andra områden i samhället.57 Folkbildningsväsendet borde omorga-
niseras i praktisk riktning, ge ökat utrymme för elevernas självverksamhet 
samt stimulera individens handlingsförmåga och vilja.58 Att just hembygds-
undervisningen tänktes få en sådan funktion understryks av att ämnet fick 
benämningen ”hembygdsundervisning med arbetsövningar” när det väl 
infördes i den nya undervisningsplanen 1919. Ämnet skulle dessutom förse 
kommande generationer med grundläggande medborgarkunskap, ett, som 
man ansåg, fram tills nu försummat kapitel i svensk folkskola. Det skulle 
på ett åskådligt sätt ge de unga en uppfattning om betydelsen av att vara 
samhällsmedlem.59

Den progressiva kunskapssynen
Den modell för nationell identitetsbildning och medborgarfostran som blev 
den dominerande i Sverige under 1900-talets två inledande decennier var 
nära förbunden med den nya pedagogiken med dess specifika kunskapssyn. 
Det övergripande målet var att på längre sikt trygga en effektiv fostran av 
arbetsdugliga individer och samhällsdugliga medborgare. Ett av uttrycken 
för tidens vetenskapliggörande av samhället är att ämnet pedagogik fick 
förankring vid universiteten. Det innebar att ämnet som sådant tillmättes 

 56 Cit. efter Ahlström, 38.
 57 Folkundervisningens efterblivenhet gällde inte minst medborgarfostran. I Folkun-

dervisningskommitténs betänkande V (1914, 5) framhölls det att man måste beakta 
en tilltagande bristande religiös och moralisk känsla och att den utvidgade politiska 
rösträtten ”endast i ringa mån följts av åtgärder avsedda, att giva ökad uppfostran till 
medborgerlig insikt och medborgerlig ansvarskänsla”.

 58 Folkundervisningskommitténs betänkande IV. Angående folkskolan, 1914, VIII, 1, 5 ff, 
186–200. Se även ”Skrivelse till Konungen från Centralstyrelsen för Sveriges allmänna 
folkskollärareförening angående normalplanen” (1906), Folkundervisningskommitténs 
betänkande IV. Angående folkskolan, bilaga 3, 1914.

 59 Undervisningsplan för rikets folkskolor (1919), Stockholm 1920, 77 ff. Se även Kajsa 
Ohrlander, I barnens och nationens intresse. Socialliberal reformpolitik 1903–1930, Stock-
holm 1992, 45, 62, 103–105; Fransson 2002, 65 ff.
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en större betydelse som redskap för att beskriva och förklara relationen 
individ – samhälle. I folkundervisningskommitténs betänkanden förenades 
en uppfordran till medborgarfostran med att den nya, så kallade progressiva 
pedagogiken anammades.60 

Denna pedagogiska strömning, som många samtida debattörer valde 
att benämna, ”aktivitetspedagogik”, bidrog starkt till att kunskapssynen 
förändrades. Idéernas främste företrädare var sedan 1800-talets slut John 
Dewey, amerikansk filosof och pedagog.61 De första artiklarna av Dewey 
gavs ut på svenska under 1902 och 1903, och en kort tid därefter tycks 
idéerna ha slagit rot i nationens själ, inte minst bland landets folkskollä-
rare, lektorer och den svenska hembygdsundervisningens pionjärer.62 Detta 
progressiva pedagogiska program uppmärksammades även av ledande opi-
nionsbildare, däribland av Ellen Key 63, och på kontinenten hade redan flera 
framstående skolreformatörer börjat omsätta det i praktisk undervisning.64 

 60 Englund, 112, 147, 197 ff, 206–211; Boman 181 ff.
 61 Åke Isling, Kampen för och mot en demokratisk skola 2: Det pedagogiska arvet, Stockholm 

1988, 635; Sven G. Hartman, Hans Thorbjörnsson & Eva Trotzig, Handens pedagogik, 
Skapande vetande: nr 29, Linköping 1995, 18. Den litteratur som i övrigt här ligger till 
grund för beskrivningen av den progressiva pedagogiken är Sven G. Hartman & Ulf 
P. Lundgren, Individ skola och samhälle. Pedagogiska texter av John Dewey, Stockholm 
1980, 9–37 (utg. inledn.); Sven G. Hartman, Lärares kunskap. Traditioner och idéer 
i svensk undervisningshistoria, Skapande Vetande: nr 28, Linköping 1995, 153–164; 
John Dewey, Demokrati och utbildning, Göteborg 1997. En översiktlig behandling av 
Deweys filosofiska pragmatism och dess förhållande till samhällsutvecklingen ges i 
Bertrand Russell, Västerlandets filosofi – och dess samband med den politiska och sociala 
utvecklingen, Stockholm 1950, 819–828.

 62 En mer ”svensk” inramning till kampanjen för den nya pedagogiken kan man knap-
past tänka sig än den som Skansen kunde erbjuda. På denna plats, sommaren 1907, 
höll Fridtjuv Berg i egenskap av ordförande i Sveriges Allmänna Folkskollärarefören-
ing, ett brandtal för en genomgripande reformering av det svenska skolväsendet – och 
han gjorde det med utgångspunkt i Deweys pedagogiska program. Noteras ska också 
att Berg hade varit ecklesiastikminister i Staafs liberala regering (1905–06) samt att 
han 1906 utsetts att leda folkundervisningskommitténs arbete med att utreda och 
föreslå förändringar inom det svenska skolväsendet. Se Hartman & Lundgren, 21. 
Se även Gerd B. Arfwedson, Reformpedagogik och samhälle. En komparativ studie av 
pedagogiska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 1930-talet, Stockholm 
2000, 361. Arfwedson skriver där att Sverige i början av 1900-talet var ”ett typiskt 
receptionsland” av pedagogiska idéer, dels från Tyskland, men det i successivt mins-
kande omfattning, och dels från USA, i växande utsträckning. Svensk skola, skriver 
hon, blev från och med nu ”oerhört beroende av amerikanskt idéinflöde”.

 63 Ellen Key skrev om John Deweys The School and Society (1899) i andra uppl. av Barnets 
århundrade. Se Ulf P. Lundgren, ”Dewey och pragmatismen”, i Lars Svedberg & 
Monica Zaar (red.), Boken om pedagogerna, Stockholm 1998, 125.

 64 Hartman & Lundgren, 12, 20 ff. De viktigaste namnen i sammanhanget är hollän-
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Den progressiva pedagogikens genomslagskraft säger inte bara något om 
intresset för dessa idéer utan också något om det tidiga 1900-talets svenska 
samhälle och dess självbild. 

Företrädare för den progressiva pedagogiken kritiserade äldre, essentia-
listisk pedagogik för att denna betraktade kunskap som en fast massa trots 
vetskapen om att verkligheten förändras. Varje pedagogik måste, hävdade 
man, grundas på en relativ kunskapssyn, där kunskapens värde bestäms av 
dess nytta. Den äldre utbildningsfilosofin tog sin utgångspunkt i ämnet 
och det kunskapsstoff som skulle förmedlas till eleven i stället för att, som 
progressivisterna förespråkade, utgå från individen och dennes erfarenheter. 
Om utbildningen enligt det essentialistiska synsättet hade till uppgift att 
reproducera samhället, så skulle den enligt det progressiva synsättet syfta till 
att producera en framtid. Men samspelet mellan individ och samhälle fick 
för den skull inte bli slumpmässigt utan måste styras av tydliga kriterier för 
hur kunskap utväljs och organiseras för inlärning. Dessa kriterier betingades 
bara av nyttan, inte av tidlösa etiska doktriner.65 

Den progressiva pedagogiken har sin grund i den filosofiska prag-
matismen, där sanningen uppfattas som något av tiden påverkbart och 
föränderligt. Vilka tankar och företeelser som är sanna respektive falska 
kan bara bedömas utifrån de praktiska konsekvenser de får. Pragmatismens 
sanningsbegrepp kan beskrivas som nyttobestämt och pragmatismen som 
en utpräglad nyttofilosofi. I den pragmatiska analysens centrum placeras be-
greppet ”undersökning” (inquiry). Det beskriver en process där obestämda 
element omvandlas till ett enhetligt helt. De undersökande handlingarna, 
vilka är utmärkande för människan, får individen att förstå den omgivande 
ordningen och sin egen roll däri.66 

Den kärna kring vilken den progressiva pedagogiken spinner sina idéer 
utgörs av två kategorier: individen och det sociala sammanhanget. Relatio-
nen individ–samhälle behandlas som en dialektisk process, där individen 

daren Ligthardt och Georg Kerschensteiner, den främste företrädaren för den tyska 
s.k. arbetsskoletanken. De svenska reformpedagogerna var påtagligt influerade av 
tyska pedagoger, och då främst Kerschensteiner. Ex.vis. gjorde Folkundervisnings-
kommittén studiebesök vid de skolor som han inrättat i München i enlighet med 
arbetsskoletanken. (Se Hartman 1995, 16.)

 65 Lundgren, 1998, 120. Också för Dewey var moralfrågan överordnad nyttoaspekten – 
all pedagogik handlade om att reproducera värderingar, kunskaper och färdigheter 
från en generation till en annan – men också denna skulle definieras relativt och 
bestämmas utifrån dess sociala värde. Moral är primärt en fråga om social intelligens, 
om att förstå och observera sociala situationer och förmågan till kontroll i ett socialt 
sammanhang.

 66 John Dewey betraktas som den främste företrädaren för den s.k. amerikanska prag-
matismen. Se Russell, 819–828, Lundgren 1998, 123f.
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utvecklas genom ett konkret samspel med sin omvärld. Det för individen 
effektivaste sättet att lära sig benämna denna omvärld, lära sig förstå sam-
manhang, lära sig sociala regler och så vidare, är att lärandet har sin grund 
i en konkret erfarenhet. De abstraktioner den enskilde lyckats tillägna sig 
kan alltid härledas till en föregående mer konkret erfarenhet, och något för 
den enskilde självupplevt. Eleven ska genom sina aktiviteter socialiseras och 
systematiskt fostras i den riktning som de samhälleliga målen anger.

Det är ganska lätt att förstå varför både den filosofiska pragmatismen 
och den progressiva pedagogiken välkomnades av de grupper som for-
mulerade och definierade begreppet medborgarskap och de samhälleliga 
målen i det tidiga 1900-talets Sverige. Progressivismen är en spegling av de 
samhällsförändringar som innebär att ett modernt industrialiserat samhälle 
träder fram ur 1800-talets omvandlingssamhälle, vilket hade präglats av 
sociala konflikter och djup politisk splittring. Det var i denna samhälls-
situation utbildning började uppfattas inte bara som ett instrument för att 
förmedla yrkeskompetens och en på kristendomen grundad moralfostran, 
utan också som ett instrument för socialisering in i den nya kulturen, indu-
strisamhället. Den fråga progressivismen i USA sökte besvara var hur man 
i detta samhälle skulle kunna skapa en demokratisk människa. Svaret blev 
att utbildning är samhällets viktigaste styrinstrument både när det gäller 
individens och samhällets utveckling.67 

Enligt progressivismen är det en nödvändighet att undervisningen görs 
erfarenhetsbaserad för att det ska gå att upprätthålla den sociala ordningen 
också i en demokrati.68 Med denna utgångspunkt utformade man undervis-
ningsmetoder som kunde bidra till en ”vidgning av meningen” samt till att 
de båda sfärerna enskilt och allmänt ”jämkas samman”. I den dåliga skolan, 
menar Dewey, får eleverna lära sig mycket om sådant som är fjärran från 
eller främmande för den vardagliga erfarenheten, med följden att de bygger 
upp två skilda kunskapsvärldar, en för det privata sammanhanget och en 
för det formella eller officiella, vilka eleven ägnar sig åt vid olika tillfällen. 

 67 Lundgren 1998, 121 ff; Arfwedson, 368–373.
 68 I Deweys arbete Demokrati och utbildning står det, att en social livsforms värde kan 

mätas i vilken grad ”gruppens intressen delas av alla dess medlemmar och den grad 
av fullständighet och frihet i vilken gruppen samverkar med andra grupper. [---] Ett 
samhälle som ombesörjer att alla dess medlemmar på lika villkor får del av dess för-
måner och som tryggar en flexibel anpassning av dess institutioner genom interaktion 
med de olika formerna av samhällsliv är så till vida demokratiskt. Ett sådant samhälle 
måste ha en typ av utbildning som ger individerna ett personligt intresse för sociala 
relationer och kontroll, och intellektuella vanor som gör det möjligt att genomföra 
sociala förändringar utan att oordning uppstår.” Se John Dewey, Demokrati och 
utbildning, Göteborg 1997, 140.



 69

Genom att så samla på sig vetande utan att koppla det till livets omedel-
bara intressen skapas inget samband mellan individ och samhälle. Det är i 
stället undervisningens uppgift att ladda de enkla vardagliga aktiviteterna, 
vilka annars för den enskilde skulle förbli ”snäva personliga handlingar”, 
med mening och på så vis bidra till ”en sant socialiserande och intellek-
tualiserad erfarenhetsutveckling”. Det är så man lär sig att abstrahera och 
genom denna färdighet skolas man successivt in i ett samhälleligt tänkesätt. 
Vad det handlar om är en undervisning som får oss att betrakta ”vårt eget 
görande i sitt rätta sammanhang” och om en undervisning där ”våra livs 
lösryckta handlingar får en förklaring”. I en sådan skola får undervisningen 
”en enande och social riktning”.69 Med begreppet growth inriktar sig Dewey 
lika mycket som den tyska 1800-talsidealismen och dess bildningsbegrepp 
(Bildung) på frågan hur kunskaper och erfarenheter präglar och förändrar 
en människa. Enligt begreppet growth skulle eleverna förberedas för såväl 
sina uppgifter i industrisamhället som för sina roller i en politisk ordning, 
där vidsyn och förmåga att sätta sig in i andras situation är väsentlig.70

Den progressiva pedagogiken sökte främst stimulera till kollektiv hand-
ling, befrämja samhälleligt framåtskridande och stärka samhällets makt. 
Utan att använda uttryck som identitet och kollektivt identitetsskapande så 
är det tydligt att det var sådant som denna pedagogik syftade till. Dess sätt 
att integrera begreppen individ och samhälle med varandra och se samband 
mellan privat och allmänt, beskrev Dewey med exempel hämtade bland an-
nat från ämnet geografi: Om det välbekanta stängsel, som markerar gräns-
erna mellan byns ägor, utnyttjas för att förmedla förståelse för gränserna 
mellan stora nationer och folk, får även gärdsgårdar en mening. Ur indivi-
dens synvinkel är det därför naturligt att geografiundervisningen uppmärk-
sammade hembygden, inte för att kunskapen om den skulle utgöra ett mål 
utan en utgångspunkt ”för rörelsen ut i det okända”. Ett litet medvetande 
ska vidgas, inte genom att fylla det med ännu mer information utan genom 
att omskapa innebörden av det som tidigare var självklart.71 Den progressiva 
pedagogikens rekommendation att hembygden borde underkastas studium 

 69 Deweys kallas för industrialismens filosof och hans filosofi beskrivs som cynisk av 
Bertrand Russell: Russell, 826. Också Michel Foucault, trots att hans kunskapssyn 
är influerad av Dewey och pragmatismen, tar avstånd från den progressiva pedago-
giken som varande primärt disciplinerande. Andra har vänt sig mot dess ideologiska 
följsamhet gentemot det moderna kapitalistiska samhällets integrationssträvanden 
där det är en av utbildningsväsendets funktioner att etablera ordning och kontroll. 
Se Tomas Englund, ”Om John Dewey och Demokrati och utbildning”, i John Dewey, 
Demokrati och utbildning, Göteborg 1997, 18 ff.

 70 Sven-Eric Liedman, ”Bildning, frihet och motstånd”, www.hsv.se/bildning, 9f.
 71 Dewey 1997, 260.
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kan tolkas som ett utslag av pragmatism och konstruktionen av det sociala 
begreppet ”hembygd” som instrumentell identitetsbildning.72 

Den progressiva pedagogiken kan sammanfattas som en uppsättning 
normer och metoder för fostran av samhällsmedborgare som kan bidra 
till att samhällsmålen uppfylls. Det handlar om att påverka medborgarnas 
handlingsdisposition, det vill säga fostra dem till att handla på ett visst sätt. 
Undervisningens uppgift är att socialisera in individen i samhället, så att 
denne får en samhällsförankring som är förenlig med de politiskt formule-
rade samhällsmålen, vilka förändras över tid. Därför bör man uppfatta den 
starka betoningen av det erfarenhetsgrundade lärandet som ett uttryck för ett 
pragmatiskt synsätt. Varje individ lär sig med utgångspunkt i olika erfaren-
heter att abstrahera och bilda samma begrepp som alla andra individer. Med 
hjälp av dessa begrepp som delas av flertalet kan så framtiden koloniseras. De 
nyvunna koncepten kan individen använda som instrument för att tillgodo-
göra sig nya (erfarenhetsgrundade) begrepp. På så vis får individen vidare 
och vidare referensramar samt insikter om samhället som helhet. Genom 
en sådan pedagogik skapas förutsättningar för fostran av nya generationer 
medborgare som dels har färdigheter i självdisciplinering inom ramen för 
den rådande sociala ordningen, dels har förmåga att underordna sig de poli-
tiska målen. Den enskilde lär sig att gå i takt med samhället och med tiden.

Den progressiva pedagogiken har, vilket antyds av namnet, alltså inte 
bara siktet inställt på nuet utan även på det kommande. Den kännetecknas 
av att betrakta utbildning som ett viktigt instrument för samhällsreformer. 
Genom att förändra folkbildningen tänkte man sig också i Sverige att det 
skulle gå att åstadkomma en samhällsförändring.73 Mot denna bakgrund 
går det också att studera regionaliteten omkring sekelskiftet, och då inte 
bara som en reaktion mot samhällsomvandlingen utan även som ett medel 
för att reformera samhället i en önskad riktning. 

Samhällssynen och debattsynen
Det nya medborgarbegreppet var inte bara ett medel för att exkludera iden-
titeter eller för att inkludera identiteter genom att underordna dem under en 
övergripande nationell identitet. Kodade som ”samhälleliga” och konstru-
erade som ”naturliga” beståndsdelar i samhällskroppen integrerades också 
identiteter som tidigare varit exkluderade, detta för att den dominerande 
samhällssynen nu var holistisk. När politiska debattörer tidigare, under den 
klassiska industrikapitalismens period före 1890, hade sagt sig måna om ”det 
helas bästa”, så hade de gjort det med utgångspunkt i en samhällssyn där det 
 72 Dewey kallade själv sin pragmatism för instrumentalism.
 73 Hartman, 159. 
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hela var detsamma som summan av delarna. Samhället uppfattades inte som 
en helhet. Enligt denna samhällssyn var det allmänna och det enskilda två 
från varandra skilda sfärer, vilket också innebar att gränsen mellan staten och 
det privata var mycket skarp. I en sådan ideologisk kontext var det statens 
uppgift att garantera frihet och se till att alla delar (näringar/sociala grupper/
kommuner) behandlades lika och rättvist. Denna partikularistiska samhälls-
syn med sin i dikotomier ordnade verklighet var i början av 1900-talet, i och 
med formeringen av det som kallats för organiserad kapitalism,74 upphävd till 
förmån för en holistisk. I båda de binära konstruktionerna allmänt–enskilt 
och statligt–privat ersattes förbindelselänken ”eller” med ett kausalt ”så att”, 
vilket bland annat manifesterades i den politiska debatten: om inte statliga 
bidrag gavs till det privata företaget så kunde det i förlängningen innebära 
en samhällsekonomisk förlust. Av samma skäl var det nu möjligt att göra de 
sociala förhållandena till föremål för statlig intervention eftersom åtgärderna 
gällde samhällshelhetens bästa. Ideologiskt var det tidiga 1900-talets Sverige 
något utöver summan av delarna.75 

Benägenheten att godta pragmatiska lösningar i politiska frågor, vilket 
bland annat kunnat iakttas hos företrädare för konservatismen i samband 
med rösträttsdebatterna, gjorde från 1800-talets slut också avtryck i det 
politiska debattklimatet som sådant. I den offentliga debatten var det, till 
skillnad från tidigare, mindre viktigt att visa att den ”allmänna opinionen” 
var giltig i betydelsen ”upplyst”. Det lades nu större vikt vid att en åsikt var 
giltig i betydelsen ”allmänt spridd”. I en enskild politisk sakfråga måste en 
debattör, oavsett vilken åsikt denne företrädde, kunna påvisa att just hans 
åsikt var legitim, att den reflekterade en folkligt förankrad mening. Men var 
stod denna mening att finna? Enligt det föreskrivna idealet kunde inte den 
allmänna opinionen identifieras om den ena åsikten besegrade den andra 
utan den skulle i stället så att säga vaskas fram. En ”nationalmening” (ordet 
användes under perioden synonymt med ”den allmänna opinionen”) skulle 
utkristalliseras om åsikter genom en hederlig tävlan i offentligheten tilläts 
brytas mot varandra.76 Nationalmeningen föreställde man sig alltså som 
något som extraherades ur själva debatten. Vad som verkligen var en allmän 
mening var den punkt där de skilda politiska åsikterna löpte samman. Där 
fann man det generella och där gjorde sig folkets röst hörd. Detta kan 
också ses som en parallell till tidens nationalistiska tankar som framställde 
nationen som ett högre väsen, en värdegemenskap ovanför de partipolitiska 
doktrinerna. 

 74 Kilander 1991, 18 ff, passim.
 75 Kilander 1991, 224 ff.
 76 Harvard, 277 ff, 314, 316.
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En rimlig tolkning är därför att tidens dominerande samhällssyn också 
påverkade synen på den politiska debattens spelregler. Förutsatt att debatt-
klimatet var holistiskt konstituerat i början av 1900-talet, så kom detta till 
uttryck i de normer som omgärdade politiken som sådan. Det föreskrev ett 
ideal: med utgångspunkt i det partikulära, det egna politiska åskådnings-
sättet, skulle politiken syfta till att identifiera det allmänna (bästa). 

Konklusion och frågor
I det industrikapitalistiska samhället har olika medvetandeformer, kun-
skapsfält och diskurser tenderat att gripa in i varandra. De diskurser som 
beskrivits ovan uppvisar strukturlikheter, vilket gör dem användbara som 
historiska referenspunkter i en analys av den jämtländska regionalitet som 
konstruerades under perioden 1880–1915. Vi skulle alltså kunna nå en för-
djupad förståelse av den regionala identitetsbildningen om den studerades 
tillsammans med till exempel den samtida demokratiseringsprocessen. I 
och med denna fick nationalismen alltmer funktionen av en ”medborgarre-
ligion” (’civic religion’). Europeiska stater fyllde nu sina demokratibegrepp 
med nationella meningar, för med en sådan innebörd kunde demokrati 
handla om något annat än ett mekaniskt summerande av skilda intressen: 
ansvaret för det hela. Med en så utformad diskursordning möjliggjordes inte 
bara ett fredligt politiskt meningsutbyte och kompromisser. Definierade 
som ”samhälleliga”, det begrepp som var det språkliga navet i denna dis-
kursordning, kunde tidigare exkluderade, marginaliserade eller ignorerade 
identiteter integreras, och definierade på samma sätt kunde de disciplineras 
och mobiliseras kollektivt, det vill säga tilldelas sina specifika funktioner i 
nationsbyggandet. 

Den diskursöverskridande ansats som skisserats erbjuder också en 
möjlighet att förstå det dualistiska förhållandet mellan särart och samling 
kring sekelskiftet 1900, exempelvis via det medborgarbegrepp som nu for-
mulerades och som syftade till att integrera det enskilda eller särpräglade 
genom att ge det en samhällelig innebörd. I var och en av de behandlade 
diskurserna är begreppet samhälleligt grundläggande. Så är fallet i diskur-
sen om staten och dess intervention i samhällslivet samt i diskursen om 
den allmänna opinionen. I diskursen om demokrati och utvidgad rösträtt 
för män framgår att man utsätter samhällsordningen för risker genom att 
motsätta sig en rösträttsutvidgning. Med erforderlig utbildning gagnar 
rösträtten samhällsutvecklingen och kan användas för att underlätta viktiga 
reformer på andra områden, till nytta för det hela. I diskursen om kön 
och kvinnlig rösträtt uttrycks idén i form av en särartsteori som innebär 
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att kvinnan kan erbjudas delaktighet i det offentliga, därför att hon inte 
utmanar samhällsnormen, det vill säga det manliga medborgarskapet, utan 
kompletterar det med egenskaper som samhället också har behov av. I den 
pedagogiska diskursen, som var präglad av den filosofiska pragmatismen 
och den progressiva kunskapssynen, manifesteras samma tanke i hur skilda 
ämnes- och kunskapsområden, understödda av sina respektive intressen, 
grupper och identiteter, exkluderas eller tillåts bidra till utformningen av 
det framtida samhället om det bedöms som samhällsnyttigt att låta denna 
kunskap med tillhörande värderingar få en officiell status. Om en identitet 
bedöms som förenlig med, eller ännu hellre verkar berikande på, samhället 
som helhet så ges den också en samhällelig legitimitet, och på motsvarande 
sätt: Om samhället kan beskrivas och begripas från partikulär och indivi-
duell synvinkel så skulle det kunna ge samhället legitimitet.

På samma gång som medborgarskap är en formell status, som beskriver 
den enskildes ställning i samhället, och en praktik, som den enskilde utövar 
i förhållande till andra människor och till staten, har det en i högsta grad 
subjektiv sida. Medborgarskap är en identitet – det handlar om att känna sig 
som medborgare, inte minst att ”höra till” rumsligt, territoriellt. Grupper 
som varit avskurna från detta medborgarskap har hänvisats till medbor-
garskapets rumsliga dimension.77 Medborgarskap, territorialitet och nation 
hör med andra ord ihop.

Fortsättningsvis kommer regionalitet att studeras som en rumslig di-
mension av medborgarskapet med sina ideologiska beståndsdelar, så som 
dessa exponerades i den diskursiva kampen om begreppet staten och om 
den allmänna opinionen, samt i diskursen om demokrati, kön, pedagogik. 
Det nya medborgarbegreppet bör inte uppfattas som enbart ett verktyg för 
bevarande av samhällsordningen. I minst lika hög grad var det ett medel 
för förändring. Om intresset för det regionala relateras till synen på med-
borgarskap med dess pedagogiska praktiker så innebär det att företeelsen 
problematiseras som ett led i moderniseringsprocessen och som ett element 
i mytologiseringen av nationens framtid.78 

 77 Josefin Rönnbäck, Politikens genusgränser. Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för 
kvinnors politiska medborgarskap 1902–1921, Stockholm 2004, 16 ff, 238f. Det går inte 
att bortse från att medborgarskap också hade (och har) konnotationen hemortsrätt i en 
nation eller en stat. Se Christina Florin & Lars Kvarnström (red.), Kvinnor på gränsen 
till medborgarskap. Genus, politik och offentlighet, 1880–1950, Stockholm 2001, 13. 

 78 Se Ekström, 1994; Jan Larsson, Hemmet vi ärvde. Om folkhemmet, identiteten och 
den gemensamma framtiden, Stockholm 1994. Det framgår också av internationell 
forskning, att nationens framtid har varit föremål för mytologisering. Se exempelvis 
Homi K. Bhabha, ”Introduction: Narrating the Nation”, Homi K. Bhabha (red.), 
Nation and Narration, London 1990, 1ff.



Återstår så att undersöka varför det kring sekelskiftet 1900 kunde be-
dömas inte bara som ett politiskt riskfritt företag att låta poängtera det 
regionalt annorlunda, utan också som ett önskvärt sådant. Det vi då söker 
blottlägga är den holistiska samhällssyn som medborgarskapet vilade på – 
genom analys av regionaliteten. Hur definierades ”Jämtland” och ”det jämt-
ländska”? Inom pedagogiken sökte man verktyg för att konkretisera och 
territoriellt förankra abstraktionerna individ, nation och samhälle, såsom 
dessa begrepp fått sina bestämningar av tidens dominerande samhällssyn. 
Vilket samhälle avsåg man att bygga genom att poängtera det regionalt 
särpräglade och apostrofera hembygden? Hur skulle världen betraktas från 
regional synpunkt? Vilka handlingsrekommendationer och beteendeföre-
skrifter fick den enskilde? Hur skulle han eller hon med utgångspunkt i 
den egna, lokala livsvärlden och de egna erfarenheterna göra en överordnad 
verklighetsbeskrivning och överordnade mål till sina egna? 
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kapitel 2

Ett regionalt rum definieras:
Nationallandskapet i diskurs och  

praktik 1880–1900

Svenska vyer: Svenska Turistföreningens ”Jämtland”
Sedan genom norra mellanriksbanan Sverige öfver Jemtland kommit i 
oafbruten jernvegsförbindelse med Trondhjem har antalet turister som 
besöka detta genom sin storartade naturskönhet utmärkta landskap varit 
i ständigt stigande, och det lider intet tvifvel att denna trakt, så snart 
befolkningens företagsamhet hunnit bättre tillgodose de resandes billiga 
anspråk på bekvämligheter, skall blifva bland de mest besökta af alla som 
önska några veckor rekreera sig i en frisk och skön natur.1 

Tankarna är Arvid Högboms (1857–1940), så som han formulerade dem 
1886 i sin uppsats ”Turistruter i mellersta Jemtland”, en av de fyra 

artiklar som ingick i det allra första häftet av Svenska Turistföreningens Års-
skrift (STF:å).2 Högbom var geolog och verksam inom Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU). Han hyste ett stort intresse för berggrund, jordlager 
och topografi i norra Sverige och var även en flitig Jämtlandsbesökare. Vid 
sidan av sitt vetenskapliga arbete reste han till Jämtland både som turist 
och föreläsare vid folkbildningskurser. Högboms uppfattning, som han 
grundade på egna geologiska studier, var att Norrlands inland saknade för-
utsättningar för ett i längden lönsamt och livskraftigt jordbruk. Med denna 
dom över norrländskt jordbruk skulle han även komma att framträda i 
debatten om Norrlandsfrågan, där han argumenterade mot förslaget att 

 1 A.G. Högbom, ”Turistruter i mellersta Jemtland”, STF:å 1886, 11.
 2 Häftets artiklar var i tur och ordning ”Svenska Turistföreningens bildande”, Fredrik 

Svenonius, ”Några vinkar för resande i Lule lappmark” A.G. Högbom, ”Turistruter 
i mellersta Jemtland” och Torbern Fegræus, ”Reseruter från Sollefteå”. Även Fegræus 
uppsats var inriktad på Jämtland och dess fjällvärld, och då på resvägarna till Frost-
viken i landskapets nordvästra hörn via Ströms vattudal.
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införa restriktioner för skogsbolagens uppköp av norrländska skogsegendo-
mar.3 Om nu Jämtland inte lämpade sig för ett modernt, rationellt jordbruk 
så lämpade det sig desto mer för turism – det var Högbom liksom flera av 
ledamöterna i Svenska Turistföreningens styrelse rörande eniga om. 

I detta kapitel behandlas den bild av Jämtland som Svenska Turistför-
eningen (STF) skapade och förmedlade. Som framgick av det inledande 
kapitlet är det motiverat att undersöka regionalitet som en diskurs om 
integration, där relationerna helhet–del, allmänt–partikulärt och sam-
hälle–individ formuleras. I det följande ska så ske genom en analys av 
hur Jämtland begreppsliggjordes, med andra ord hur det representerades 
i den tidiga svenska turismens språkbruk. De frågor som ställs i kapitlet 
är: Vad fick representera Jämtland? Det vill säga vilka typer av landskap 
förmedlades och vilket geografiskt urval gjordes när ”Jämtland” upprät-
tades? Hur närmade man sig dessa miljöer, med vilka föreställningar och 
perspektiv? Vilka betydelser tillskrevs landskapet och hur syns detta i valet 
av begrepp och referenser? Frågorna besvaras genom en analys av artiklar 
som behandlar Jämtland (reseberättelser, uppsatser, notiser, meddelanden 
från styrelsen) och som publicerades i STF:s årsskrift 1886–1900.4 Resultaten 
sammanfattas slutligen i en diskussion om ”Jämtland” som integration och 
om de generella ideologiska förutsättningar som gavs decennierna omkring 
sekelskiftet 1900 för skapandet av regionalitet. 

Jämtland, järnvägen och  
Svenska Turistföreningens Årsskrift

Även om den järnväg mellan det jämtländska Östersund och kuststaden 
Sundsvall som togs i bruk 1879 bara löpte genom en liten andel av Jämtlands 
socknar fick den en mycket stor regional betydelse, inte minst från det att 
hela sträckningen till Trondheim stod färdig 1882. Då länet hade begåvats 
med utfartsvägar till såväl Bottenhavet som Atlanten var förväntningarna 
högt ställda5, förväntningar som i hög grad också skulle komma att in-
frias. Så stor inverkan på samhället i Jämtlands län hade denna järnväg 

 3 Sörlin 1988, passim; Christer Nordlund, Det upphöjda landet. Vetenskapen, landshöj-
ningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930, Umeå 2001, 99f, 147f.

 4 Första häftet av Svenska Turistföreningens årsskrift gavs ut 1886. Av det fyrtiotalet 
artiklar som analyserats är flertalet signerade, ofta med namn men inte sällan med 
signaturer i form av förkortningar eller anagram, vilket gör att en del av dessa artiklar 
svåra att härleda till en person. Resterande texter är information från styrelsen, och 
dessa är antingen rubricerade som ”Meddelanden från styrelsen” eller är osignerade 
artiklar och notiser.

 5 Peter Selin, ”Järnvägen och drömmen om framtiden”, Jämten 2000. Länsmuseets och 
Heimbygdas årsbok, Östersund 1999, 101 ff.
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att forskare ansett att den bildar en gräns i den historiska utvecklingen 
mellan en självhushålls- och bytesinriktad bondeekonomi och en framväx-
ande marknadsekonomi med ett mer differentierat näringsliv. Under dess 
första två decennier, fram till sekelskiftet 1900, var samhällsomvandlingen 
tydligast i vissa mer centralt liggande delar av länet, vilka så smått började 
industrialiseras och/eller fick tätortskaraktär. Samma process kan emellertid 
också iakttas i länets jordbruks- och skogssocknar, om än i något lägre grad.6

Järnvägen hade inte bara reella effekter på samhällslivet. Som antyddes 
ovan fungerade den som symbol för det nya framväxande samhället. På ett 
ideologiskt plan ackompanjerade järnvägen den pågående objektiva omstöp-
ningen av samhället genom att förkroppsliga många av de förväntningar och 
den optimism som mot 1800-talets slut gjorde sig allt mer gällande.7 Både 
i bokstavlig och bildlig bemärkelse blev det nya transportmedlet bärare av 
moderniteten i Sverige och medverkade starkt till att synen på den svenska 
nationen förändrades.8 Men det var inte bara i ett ekonomiskt och socialt 
hänseende som Sverige vid denna tid genomgick en förnyelse. I och med 
att fasta och med dåtidens mått mätt snabba förbindelser kopplade sam-
man allt fler orter i landets södra delar, så förändrades också den nationella 
självbilden. Om det kunde upplevas som om avstånden krympte i söder, 
så motsvarades detta av en successivt växande insikt om att nationen även 
rymde enorma, oexploaterade landområden i norr. Med den ökade tillgäng-
ligheten, de förbättrade kunskaperna och det växande intresset för landets 
norra delar fick nationsuppfattningen en mer nordlig riktning än tidigare.9 

Att den svenska allmänheten under 1880-talet fick upp ögonen för Jämt-
land berodde inte enbart på att det sedan 1879 hade gått att ta tåget dit. Det 
behövdes såväl incitament för att uppmärksamma just Jämtland som det 
behövdes uttolkare av landskapet på en offentlig scen. Detta tillhandahöll 
STF, bildad 1885. Föreningen hade år 1895 över 10 000 medlemmar, vilka 
i hög grad var koncentrerade till landets södra delar, och förfogade över 11 
turisthyddor, 3 utsiktstorn och 15 roddbåtar, flertalet placerade i fjällområ-
dena i landets norra delar. Av STF:s två grundläggande målsättningar, den 
vetenskapliga och den folkbildande, var det bildningsverksamheten som 
expanderade mest under föreningens första decennium.10 Bara en bråkdel 
av medlemmarna utnyttjade hyddorna, utsiktstornen och båtarna. Trots det 
 6 Rolén, 21, 28–182; Björklund, ”Företagande och försörjning”, 22f.
 7 Kilander 2008, 15 ff.
 8 Peter Selin, Inlandsbanan – Idé och historia, Ås & Östersund 1996, 9–17 passim.
 9 Gunnar Eriksson, 138f.
 10 Lena Eskilsson, ”Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: från den vetenskap-

liga vildmarksmannen till den cyklande husmodern”, Historisk tidskrift 1996:2 263; 
STF:å 1986, 306.
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kunde de uppleva fjällen; alla medlemmar fick årsskriften, ännu fler läste 
den. Därför är det ingen överdrift att påstå att det var STF som lade grun-
den till den nationella ryktbarhet som Jämtland fick i slutet av 1800-talet. 
Medlet för detta var framför allt den stora mängd artiklar och bilder på 
jämtländska teman som föreningen lät publicera i sin egen årsskrift och i 
sina resehandböcker. På så vis spreds både kunskapen om och ökades intres-
set för landskapet i landets övriga delar, men också inom själva Jämtland.

En analys av STF:s representationer av Jämtland är motiverad av flera 
skäl. För det första gör helhetsbilden av innehållet i föreningens publika-
tioner det befogat att beteckna STF som ett tidigt (och framgångsrikt) 
exempel på en institutionalisering på nationell nivå av den regionala särarts-
tanken. I föreningens årsskrift och resehandböcker, där landet uttolkas och 
gestaltas bit för bit i form av reseberättelser, naturbeskrivningar och råd till 
läsaren om vandringsleder och sevärdheter, ligger fokus på det som för varje 
landskap uppfattas som partikulärt. Nationellt symbolvärde är här mindre 
en fråga om den förmedlade naturens allmängiltighet än om dess variation, 
vilket bland annat kommer till uttryck i föreningens fascination för fjäll. 
Framme vid 1915 hade nära en tredjedel av årsskriftens samtliga artiklar 
handlat om Jämtland och Lappland.11

Ett annat skäl att undersöka STF:s representationer av Jämtland är 
föreningens stora publika genomslagskraft. År 1889 hade föreningen 2 000 
medlemmar och 1894 var antalet uppe i över 10 000, ett medlemsantal 
som hade fördubblats vid sekelskiftet 1900. Årsskriften hade redan 1889 
en upplaga på över 3 000 exemplar. Det stora och växande intresset för 
årsskriften framgår också av att upplagorna varje år tycks ha överskridit 
medlemsantalet och att äldre årgångar trycktes i ständigt nya upplagor. 
Upplagorna räcker dock inte som mått på publikationens spridning, ef-
tersom årsskriften snabbt blev ett pedagogiskt redskap i folkbildningens 
tjänst, bland annat i skolorna. Därtill kommer att folkskollärarna i början 
av 1900-talet var en av föreningens enskilt största medlemskategorier.12 

Vad kännetecknar då de personer som fick sina Jämtlandsbeskrivningar 
publicerade i STF:s årsskrift? Den typiske beskrivaren kan här identifieras 

 11 Olof Thaning, ”Hundra år med årsskriften”, STF:å 1986, 81–86; Tore Abrahamsson, 
”Färdas i eget land. 2 250 publikationer till turistens vägledning”, STF:å 1986, 112 ff; 
Halvar Sehlin, Känn ditt land. STF:s roll i den svenska turismens historia, Stockholm 
1998, 69–77.

 12 ”En STF-krönika”, STF:å 1986, 306. Thaning, 81–86; Halvar Sehlin, 1998, 69–77. 
Enligt Sehlins beräkningar uppgick folkskollärarnas medlemsantal till 9 577 år 1932. 
Thaning anger siffran 10 000, eller 8 % av hela medlemskåren. I litteraturen finns 
inga uppgifter för den föregående fyrtioårsperioden, bara att folkskollärarnas andel 
var liten de första verksamhetsåren men att den sedan växte mycket snabbt. 
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via de uppgifter om föreningsmedlemmar och styrelseledamöter som står 
till förfogande i litteratur om föreningens verksamhet och i STF:s egna 
publikationer.13 Den slutsats som kan dras är att denne fram till cirka år 1900 
var en medelålders man, vars hemort var en syd- eller mellansvensk stad. 
Socialt hade han en borgerlig över- eller medelklasstillhörighet. Till yrket 
var flertalet akademiker och högre ämbetsmän – i ett par fall militärer – eller 
hade en annan intellektuell profession, såsom författare, journalist, lärare av 
olika slag etcetera.14 Om klasstillhörigheten beaktas och om vi bortser från 
att det i årsskriften under perioden saknas Jämtlandsbeskrivningar förfat-
tade av kvinnor – ingen av artiklarna är signerad med kvinnonamn15 – var 
de som beskrev Jämtland också tämligen representativa för hela gruppen 
Jämtlandsresenärer.16 STF var en utpräglat akademisk och manlig samman-
slutning, och produktionen av Jämtlandsbeskrivningar tycks fram till år 
1900 följa samma mönster. Manligheten, den akademiska dominansen och 
den borgerliga medel- eller överklassprägeln bör också ha påverkat den bild 
av Jämtland som förmedlades i föreningens årsskrift.

Några av dem som skrev om Jämtland i årsskriften förtjänar ett särskilt 
omnämnande. Svenska Turistföreningens pionjärer var en kader av natur-
vetenskapliga forskare med ett professionellt intresse för och betydande 
erfarenheter av norra Sveriges geologi, flora och fauna. Arvid Högbom 
har redan nämnts. En annan är Fredrik Svenonius (1852–1928), också han 
geolog men även ledamot i STF:s första styrelse.17 Han skulle sedermera få 
titeln statsgeolog och bli en av förgrundsgestalterna inom SGU. Jämtlands-
skildrare för årsskriften och ledamot i föreningens styrelse var också Axel 
Lundström, professor i växtbiologi i Uppsala. Liksom Högbom kom han att 

 13 Den litteratur som åsyftas är Eskilsson; Sehlin 1998; Halvar Sehlin, ”Hur det började”, 
STF:å 1986; Olof Thaning, ”Medlemmarna”, STF:å 1986.

 14 Eskilsson, 257. Hon skriver att i föreningens barndom var den idealtypiske turisten 
”en man ur medel- eller överklassen med fjällen som självklart resmål”. Här värdera-
des styrka, disciplin och målmedvetenhet högst och det som inte passade in i dessa 
kategorier marginaliserades. 

 15 Det är inte osannolikt att det döljer sig kvinnor bakom någon eller några av de åtta 
artiklar som signerats med initialer. 

 16 Rolén, 163 ff, 168f. De första turister som besökte jämtlandsfjällen var, konstaterar 
Rolén, välsituerade och högutbildade stadsbor som hörde hemma i ett elitskikt av 
affärsmän, storföretagare, höga ämbetsmän och akademiker. Flertalet kom från södra 
Sverige. Den lokala turismen dominerades av välbeställda Östersundsfamiljer.

 17 Fredrik Svenonius var liksom Hjalmar Sjögren och Torben Fegræus, båda två styrel-
seledamöter och grundare av STF, geolog till yrket. Sedermera blev han statsgeolog 
vid Sveriges Geologiska Undersökning. Svenonius hade tillhört Norrlands nation i 
Uppsala och var STF:s mest fjällkunnige styrelseledamot. Se Halvar Sehlin, 1998, 42f.
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vara aktiv på skogsbolagens sida i debatten i Norrlandsfrågan.18 Ytterligare 
tre personer bör omnämnas, dock utan att vara naturvetenskapligt skolade: 
hovrättsnotarien Louis Améen, bosatt i Östersund, även han ledamot i 
STF:s styrelse (dessutom sekreterare i Norrlandskommittén); Johan Lind-
ström Saxon, vänsterradikal författare, tidningsredaktör och tidningsägare 
i Östersund på 1880- och 1890-talen och som sådan kritiker av den svenska 
högern, militarismen och storkapitalet, däribland de norrländska skogs-
bolagen; journalisten och författaren Jonas Stadling, den i sammanhanget 
ende infödde jämtlänningen, som också han deltog i debatten i Norrlands-
frågan, på den sida som argumenterade för förbudslagstiftning, då han fäste 
uppmärksamheten på de negativa sociala följderna av bolagens obegränsade 
uppköpsrätt av skogsegendomar.19

Trots de divergerande sätten att se på den ekonomiska och sociala 
utvecklingen i norra Sverige gick det att enas omkring uppfattningen att 
Jämtland borde upprättas som turistland och dyrkas som nationallandskap. 
Författarna i årsskriften försåg Svenska Turistföreningen med textalster som 
den läsande allmänheten kunde ha konkret nytta av inför egna resor, men 
texterna lästes även i underhållningssyfte samt användes i olika undervis-
ningssammanhang. Samtliga uppsatser och reseberättelser om Jämtland 
innehåller värderande element och många av dem har ett påtagligt mo-
raliserande och fostrande innehåll. Med Jämtlandsbeskrivningarna följde 
ett borgerligt kodat perspektiv och en landskapsmoral. Vad läsarna, STF:s 
medlemmar och andra, så att säga fick på köpet var ett normativt rum.

”Jämtland” som borgerlig offentlighet
Med bildandet av STF blev turismen en organiserad rörelse. Turistström-
marna till Jämtland tilltog under 1880- och 1890-talen, parallellt med indu-
strisamhällets ekonomiska och sociala omvandling av landsändan. Även om 
åsikterna om de pågående förändringsprocesserna i samhället divergerade 
kunde man förenas i synen på det jämtländska landskapet som sevärt och 
som en viktig resurs i den annars industrialiserade kultur som höll på att eta-

 18 Den professur som Axel Lundström fick inrättades med ekonomiskt bidrag från Frans 
Kempe. Se Nordlund, 203. Axel Lundströms skrev i årsskriften under signaturen 
Aquila, ett anagram. Hans fullständiga namn var Axel Nicolaus Lundström. Se 
Halvar Sehlin, 1998, 42.

 19 Enligt Stadling, och flera andra kritiker av det s.k. bolagsväldet, hade ”ett Irland” 
skapats i många skogssocknar, alltså samhällen som behärskades av en fjärran överhet 
och där få hade möjligheter att överleva. Jonas Stadling, Vår irländska fråga. Bref till 
Aftonbladet från en studieresa genom Norrland, Östersund 1987 (Stockholm 1894). Se 
även Mats Rolén, ”Den tredje reduktionen av plundrad kronojord”, Jämten 2000. 
Länsmuseets och Heimbygdas årsbok, Östersund 1999, 137.



 81

bleras i Sverige.20 Det besatt sådana naturvärden som kunde tillfredsställa en 
borgerlig över- och medelklass behov av rekreation, upplevelser, stämningar, 
exotism, variation, nya intryck och, inte minst viktigt, bildning. Resor till 
fjällen, däribland de till Jämtland, fick under perioden karaktär av bildnings-
resor – ”grand tours” – som personer ur samhällets översta sociala skikt sedan 
länge företagit till europeiska kulturcentra.21 Jämtlands fjäll stod på tur, som 
det unga, svenska industrisamhällets vallfärdsmål. De kom att uppfattas som 
en så gott som självklar del av ett bildningspensum som den enskildes förråd 
av erfarenheter och skönhetsupplevelser inte var komplett förutan.22 Journa-
listen Valfrid Spångbergs analys illustrerar denna utveckling. I ett reportage 
1899 beskrev han resandet till Jämtland som en sydsvensk invasion, vilken 
var en följd av att Jämtlands ”lockelser” var ”alldeles för starka för att kunna 
motstås af naturhungrande stadsbor, som fått smak därpå”.23

Den jämtländska regionalitet som upprättades offentligt från och med 
1880-talet tillskrevs inte sällan innebörder som kan härledas till en bildad 
borgerlighets kulturella praktiker och ideal. Här gavs handlingsrekom-
mendationer och beteendeföreskrifter till den enskilde och här preciserades 
betraktarens position i förhållande till det betraktade. Ett av de vanligaste 
sätten att uttolka det jämtländska landskapet var att som Axel Lundström 
1890 tala om det som om det vore en målning på en utställning. För att få 
mest visuell valuta för ansträngningen rekommenderade Axel Lundström 
turister att besöka utsiktstornet på Frösön tidigt på dagen. Eftersom luf-
ten längre fram på dagen under den varmare årstiden ”ofta blir mättad af 
solrök […] bör denna tafla företrädesvis ses i morgonbelysning”, menade 
Lundström. ”Färgspelet” var då visserligen ”ej så rikt, som det kan vara på 
aftonen” men ”växlingen af ljus och skugga framträder mindre skarp”.24 

Perspektivet i Axel Lundströms presentation av utsikten från utsikts-
tornet på Frösön var inte unikt, ej heller hans språkbruk. Orden hade fallit 
på ungefär samma sätt i Högboms reseguide från 1886.25 Det hade använts 
 20 Kilander 2008, 227, 231 ff.
 21 Gunnar Broberg & Karin Johannisson, ”Styr som örnen din färd till fjällen”, STF:å 

1986, 70.
 22 I STF:å  underströks hur talrika de turister numera var som gjorde ”vallfärder till de 

majestätiska Sylarne” i sin jakt på ”en smula hvila och vederkvickelse”. ”Hyddan vid 
Sylfjället” (osign.), STF:å 1897, 269. Se även Gunnar Broberg & Karin Johannisson, 
”’Styr som örnen din färd till fjällen’”, STF:å 1986, 60 ff.

 23 Valfrid Spångberg, ”Bland luftgäster i Jämtland”, Nornan: Svensk kalender för 1900. 
Tjugosjunde årgången, Stockholm 1899, 73. 

 24 Axel Lundström, ”Storlien. Några reseminnen”, STF:å 1890, 30. 
 25 Högbom 1886, 12. Om valet stod mellan att bese utsikten från Frösön på kvällen efter 

tågets ankomst till Östersund eller på morgonen före dess avgång, så rekommenderade 
Högbom det senare alternativet eftersom ”luften ofta på aftonen är mättad af solrök”.
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tidigare och det skulle upprepas i ett stort antal Jämtlandsskildringar, och 
då även från andra geografiska utsiktspunkter. Så skedde exempelvis när en 
kritiker av skogsbolagen som Per Norberg, hemmansägare från Funäsdalen 
och frisinnad, liberal riksdagsman,26 återgav vad han såg från utsiktstornet 
på Hoverberget. Också han rekommenderade besökaren att förlägga sitt 
besök i tornet till förmiddagen: ”Luften är då oftast klar och genomskinlig, 
och det härliga landskapet döljes ej af solrök, såsom tyvärr oftast förhål-
landet är längre fram på dagen.”27 Det hette vidare: ”Vi häpna öfver den 
tafla, som härifrån utbreder sig för våra ögon”, och Norberg beskriver sedan 
hur ”[t]aflans hufvudfigur” som är Storsjön, visar ”en mångfald af former”, 
då den ”skär sönder stränderna”, runtom vilka ”täcka byar ligga strödda”.28

Det var flera av tidens estetiska och exotiska ideal som i Jämtland kunde 
få sina sinnebilder. I STF:s årsskrift för 1900 kunde man läsa om ”den do-
minerande massan af de snöhöljda Lundörrsfjällen”, beskrivna, återigen, 
som ”en tafla”, denna gång föreställande en ”saftigt strålande sommar mot 
en bakgrund af snörik vinter.”29 Sommar- och vinterlandskap i samma vy 
underströk det exotiska samt känslan av helhet och sammanhang. Den 
exotiserande tendensen i den konstinfluerade retoriken framgår än mer i 
en annan av de jämtländska ”tavlorna”, vilka annars sällan var befolkade. I 
årsskriften av årgång 1900 tilläts samer vara en del av blickfånget: ”Här fingo 
vi nu se en tafla ur lapparnes naturliga lif”, löd skribentens kommentar till 
att ha fått se en grupp samer och en inhägnad renhjord.30

 26 Per Norberg var engagerad i Norrlandsfrågan, och hävdade i debatten 1894 att det 
egentligen inte behövdes några utredningar. Han visste redan hur det stod till i skogs-
bygderna. Det fordrades, menade han i likhet med Jonas Stadling, åtgärder för att 
hejda den process som hotade att förvandla hela Norrland till ett Irland. Rolén 1999, 
137; Rolén 1990, 74f, 147f, 297f.

 27 P. Norberg, ”Hofverberget”, i STF:å 1900, 218.
 28 Ibid., 217f. Enligt detta sätt att betrakta var det en fördel om landskapets former 

själva skapade illusionen av att rama in det betraktade objektet: ”Och hvilken ut-
sikt sedan!”, utbrast exempelvis nordisten och filologen Johan Nordlander när han 
fick syn på sjön Näkten. Den ”stora, fagra och sagorika, utbredde sig framför mitt 
fönster”, och den var ”infattad i en ram af bördiga fält och mörka skogar”. Sjön 
Näkten, vars avrinning sker till Storsjön, återfinns ca 20 km söder om Östersund. 
Johan Nordlander, ”Från Näktens stränder”, STF:å 1898, 85. Se även ”Åreskutan i 
maj” (O.G.R.), STF:å 1895, 411; Magnusson, G. Gerhard: ”Till fjälls på en vecka”, i 
STF:å 1900, 132 och 135;”En färd till Kålåsens lappkapell, Anjeskutan och Stiklestad” 
(”J.W.”), STF:å 1890, 9. För Härjedalen, se Erik Modin: ”När vårfloden kommer. 
Stämningsbild från Härjedalen”, STF:å 1898, 79; ”Mellan Härje-ån och Städjan. 
Några blad ur en Härjedalsprästs dagbok” (K.G.K.), STF:å 1894, 151; Sam. Frödin, 
”En sommarvandring till Helagsfjället”, STF:å 1893:, 74.

 29 Gerhard G. Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, i STF:å 1900, 132.
 30 Ibid., 135.
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Att vyer beskrevs som tavlor som breder ut sig kan ses som ett uttryck 
för en pågående objektifiering av vissa bitar av det jämtländska landskapet. 
De föreställningar och normer som inverkade på denna objektifierings-
process och laddade landskapet med betydelser går att komma åt genom 
att studera de begrepp som författare använde i sina reseberättelser för att 
definiera landskapet. Många av de uttryck som var karakteristiska för fjäll-
estetikens språkbruk kan härledas till den terminologi som vuxit fram för 
att i ord beskriva en av tidens dominerande konstgenrer, det naturromantiska 
landskapsmåleriet, vars primära mål var att förmedla en atmosfär, vilket 
bland annat skedde genom att tillskriva naturen poetiska egenskaper. Den 
jämtländske kritikern av skogsbolagen Jonas Stadling såg exempelvis ”en 
pittoresk bäckdal” vid foten av ett fjäll.31 Det vilar något ”stämningsfullt 
öfver fjällvidderna”, stod att läsa i en av Louis Améens jämtländska resebe-
skrivningar för årsskriften.32 I STF:s årsskrift 1894 kunde man läsa att natu-
ren är karg och växtligheten snål ”men det oaktadt komma vi i stämning”.33 
I 1898 års årsskrift talas det om den ”äkta högfjällsstämning”34, som stod att 
finna i Jämtland, men också i Härjedalen. När den enskilde införlivade de 
”poetiska känslorna”, vilka tillskrevs dessa fjäll, så kunde dessa känslor vara 
så upplivande att man brast ut i spontan sång.35

Till de diskursiva konventionerna, vilka den enskilde skildraren av det 
jämtländska hade att förhålla sig till, hörde att försöka övertyga läsaren om 
att man verkligen hade upplevt det som det förväntades att man skulle 
uppleva, det vill säga att man njutit av utsikten i enlighet med den kulturella 
koden. I en recension från år 1900 av en vy i Oviksfjällen, där åskådaren 
först låtit ”ögat mättas af den tjusande taflan”, fortsatte skribenten med 
att utbrista: ”Ah!! Vi njuta i fulla drag af den bedårande anblicken.”36 Näs-
tan exakt samma ordalydelse – också detta som ett resultat av ett besök i 
Oviksfjällen – dök upp i den följande årgången av årsskriften. Denna gång 
var det läroverkselever från Sundsvall som ”njöto i fulla drag af det ståtliga 
fjällpanoramat”.37 Att det föreligger ett beroendeförhållande mellan de båda 
exemplen är inte bara möjligt utan också sannolikt.38 

 31 Jonas Stadling, ”I hembygdens skogar och dalar”, STF:å 1897, s. 82f.
 32 Louis Améen, ”Fjällstugan vid Syltopparne”, STF:å 1891, 63.
 33 ”Mellan Härje-ån och Städjan. Några blad ur en Härjedalsprästs dagbok” (K.G.K.), 

STF:å 1894, 142.
 34 Folke Wancke, ”Några fjällhyddor i Jämtland och Härjedalen”, STF:å 1898, 374.
 35 ”En sommarvandring till Helagsfjället” (Sam. Frödin), STF:å 1893, 74.
 36 Gerhard G. Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, STF:å 1900, 132.
 37 ”Skidfärd af ungdom till Oviksfjällen” (osign.), STF:å 1901., 391.
 38 Klassens resa till Jämtland genomfördes genom ”understöd af Svenska Turistfören-

ingen”. Det är rimligt att anta att elever och lärare i förväg hade läst på om resmålet 
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Det som främst skiljer de båda citaten åt är ordet panorama, som från 
och med 1890-talets slut var en återkommande term i den jämtländska 
landskapsretoriken. Språkbruket antyder influenser från den moderna fri-
tids- och underhållningskulturen som höll på att etableras i landets större 
städer. Bland dessa influenser utmärkte sig panoramat, som ursprungligen 
var benämningen på den tekniska innovation och konstform som innebar 
att landskapsbilder presenterades i form av fullständiga rundmålningar, där 
betraktaren fick illusionen av att befinna sig inuti bilden. Detta perspektiv 
ansågs förhöja känslan av realism och blev därför användbart vid större of-
fentliga utställningar. Där kunde panoramor erbjuda naturtrogna represen-
tationer och illusioner av en för flertalet okänd och exotisk verklighet. Efter 
att mediet från och med 1800-talets mitt hade vunnit popularitet vid andra 
större internationella utställningar i Europa, blev de stora publikattraktioner 
också på den Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. 

Att ”Jämtland” som regionalitet upprättades delvis som ett resultat av 
industrisamhällets teknologiska utveckling framgår tydligt i det här fallet.39 
Det sena 1800-talets böjelser för bergsbestigningar och jakt på storslagna 
utsikter och vida vyer har av forskare tolkats som ett uttryck för den nietz-
scheanska, individualistiska självhävdelsens strävan att spränga kollektivets 
ramar och som en darwinistiskt inspirerad kamp med målet att besegra 
och behärska naturen.40 Idéhistorikern Anders Ekström gör en annan tolk-
ning i sin studie av panoramat. Vid sidan av de kommersiella och tekniska 
aspekterna omtalades panoramat mest för sitt pedagogiska, fostrande och 
informerande värde. Panoramat är, menar Ekström, ett exempel på hur ögat 
under 1800-talet identifierades som ett eftertraktat pedagogiskt objekt som 
ersatte kroppsliga bestraffningar som metod för fostran. Om man kunde 
se med detta perspektiv så innebar ju det att man i andra situationer blev 
sedd med det, av en ständigt närvarande, övervakande och kontrollerande 
blick. Den position som betraktaren hade i ett panorama antogs därför 
verka reformerande på individen, på så vis att hon utvecklades i självdisci-
plinerande riktning.41 

i tidigare årgångar av STF:s årsskrift.
 39 Anders Ekström har pekat på det faktumet att panoramats artificiella prägel och tek-

nik för iscensättning var en lika stor attraktion som det naturmotiv som panoramat 
föreställde. Mediet förlorade sin popularitet vid sekelskiftet 1900 då det utsattes för 
konkurrens av framför allt de rörliga bilderna. Se Anders Ekström ”Konsten att se 
ett landskapspanorama. Om åskådningspedagogik och exemplarisk realism under 
1800-talet”, I Bergström, Martin, Anders Ekström & Frans Lundgren, Publika Kul-
turen. Att tilltala allmänheten 1700–1900,Uppsala 2000, 130 ff. 

 40 Broberg & Johannisson, 67, 70.
 41 Ekström 2000, 134 ff.
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Att från ett upphöjt centrum kunna blicka ut över ett landskap gav 
illusionen av ett heltäckande seende, ett sätt att se som var reflexivt i den me-
ningen att individen tvingades att definiera sig själv i förhållande till moti-
vet. Panoramats idé var inte att individen skulle tillägna sig en distanserande 
blick utan ett införlivande seende, där bland annat den nordliga naturen 
kunde nyttjas som en moralisk resurs.42 När ordet panorama användes för 
att begreppsliggöra en jämtländsk vy så hade det vanligtvis samma funktion 
som ordet tavla, men med modernitetens associationer och reflexivitetens 
undertoner. En påverkan från just Stockholmsutställningen är sannolik. 
Det var från och med 1897 som jämtländska utsikter började rubriceras som 
just panoramor, och detta i syfte att sätta ord både på en beundran för land-
skapets storslagenhet och på upplevelsen av den egna litenheten eller t.o.m. 
försumbarheten i relation till den överväldigande vyn.43 Ett så ”storartadt, 
romantiskt vildt panorama, som här utbredde sig öfvergår all min förmåga 
att beskrifva”, som det stod att läsa om utsikten från Åreskutans topp44, 
återspeglar snarare hur en person kapitulerar inför landskapet – genom 
att tappa målföret – än det uttrycker attityden hos en individualist med 
övermänniskoideal. 

Till de kulturella konventionerna hörde även att ställa den ena vyn mot 
den andra i ett slags tävling där den vackraste utsikten skulle koras.45 Exem-
pelvis framhölls det jämtländska fjällandskapet som nog så sevärt och minst 
lika förtjänt av ett besök som Syd- och Centraleuropas alplandskap.46 Att 
ovanifrån få se fjälltoppar sticka upp genom molnen beskrevs som ”öfver-
väldigande storslaget” och ännu ”mera värdt än den tafla jag förut sett från 

 42 Ibid., 136.
 43 Se exempelvis Jonas Stadling, ”I hembygdens skogar och dalar”, STF:å 1897, s. 82; 

Gerhard G. Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, i STF:å 1900, 129; ”Från Jämtlands 
fjällvärld”. (C.J.E.H.), STF:å 1899, 304; Thore Thelander, ”Vandringsminnen från 
Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, STF:å 1898, 271. Den förste att i STF 
att använda ordet panorama i en beskrivning av en jämtländsk utsikt var en dansk 
vid namn Marx, som i årsskriften titulerades stins. Se ”Åreskutan og Tännforsen. 
Reisebilleder fra sidste Sommer” (Stationsforvalter Marx, Vallø, Danmark), STF:å 
1892, 44.

 44 ”Åreskutan i maj” (O.G.R.), STF:å 1895, 406. 
 45 Ett uttryck för denna tävlingskultur är att STF från och med 1894 arrangerade egna, 

regelbundet återkommande fototävlingar. Andra exempel finner vi på vetenskapens, 
teknologins, hantverkets och konstens områden, t ex. de många pristävlingar som ar-
rangerades under Stockholmsutställningen 1897 och på andra utställningar i Sverige 
och internationellt, och, inte att förglömma, Nobelprisets instiftande år 1900 (enligt 
önskemålen i Alfred Nobels testamente 1896). Ytterligare ett uttryck för tävlingskultu-
ren är idrotten med återupptagandet av olympiska spel 1896 som största manifestation. 

 46 STF:å 1889, 106.
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andra fjäll”, där de ”aflägsna topparne och det jämtländska slättlandet” stod 
i en ”vacker harmoni.”47 I årsskriften kunde man 1889 läsa, att det i västra 
Härjedalen finns ett fjällandskap som ”i afseende på storartad skönhet väl 
uthärda en täflan med de jemtländska.”48 Johan Lindström Saxon, författare 
och tidningsredaktör i Östersund, menade för sin del att ”[j]u mer man 
ser af svensk fjällnatur, dess mer benägen blir man att taxera Syltopparne 
[i Jämtland] som n:r 1”.49 Det tyckte även löjtnant F. Schenström som gav 
Sylarna epitetet ”Jämtlands och södra Norrlands jotunheim”.50 Geologen 
Arvid Högbom ansåg att det ”panorama, som erbjuder sig från [Åresku-
tans] topp” i omfattning och storslagenhet kunde ”mäta sig med de mest 
berömda i hela Skandinavien”.51 Ytterligare en åsikt var att Hoverberget 
förtjänade ett särskilt omnämnande, detta i sin ”egenskap af mellersta Jämt-
lands bästa utsiktspunkt”.52 En anonym skribent nöjde sig med att mot 
varandra ställa de ögonfröjder som mötte betraktaren av Oviksfjällen vyer: 

Hundshögen, Sällsjöfjället och Drommen äro de af turister mest upp-
märksammade bland Oviksfjällen. De hafva ock alla sina lockelsemedel. 
Sällsjöfjället har sitt utsiktstorn, sin hydda och sin bekväma ’uppfartsväg’. 
Hundshögen har sitt stora fjällpanorama, sina fiskrika Dörrsjöar, sin un-
dersköna Angelikadal […]. Drommen har sin imposanta Dromskåra, sina 
täcka omgifningar, sina strandlinjer efter isdämda sjöar m.m. Utsikten täflar 
om skönhetspriset med den man har från Hundshögen och Sällsjöfjället. 
Storsjön med omgifningar taga sig härifrån bättre ut än från andra högre 
belägna utsiktspunkter, t. ex. Åreskutan; man ser ett vackert landskap, ej 
en karta.53 

När landskap värderades gjorde man, som framgår av citatet, inte sällan 
åtskillnad mellan vyer som var sevärda av estetiska skäl och vyer där sevärd-
heten motiverades av kunskapsskäl. På detta sätt särskildes de olika typerna 
av synintryck från varandra av Johan Widmark, styrelseledamot i STF och 
professor vid Karolinska institutet. Han menade att ”[d]en riksbekanta ut-
sikten från Frösön” nog var ”vidsträcktare och mer mångartad [än utsikten 
från Kålåsen] och därför, såsom karta betraktad, af större värde. Såsom tafla 
däremot eller från estetisk synpunkt är vyn från Kålåsen att föredraga, såsom 

 47 Gerhard G. Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, STF:å 1900, 143
 48 ”Från Östersund till Rörås genom sydvestra Jemtland och Herjedalen”, STF:å 1889, 36.
 49 Johan Lindström Saxon: ”Till Syltopparne. De två vägarne”, STF:å 1900, 305.
 50 F. Schenström, ”Något om turisthärbergena vid Sylarne”, STF:å 1895, 375.
 51 ”Om en bergbana på Åreskutan” (av A.G.H-m), STF:å 1891, 95.
 52 P. Norberg, ”Hofverberget”, i STF:å 1900, 215.
 53 ”Från Jämtlands fjällvärld” (C.J.E.H.), STF:å 1899, 304.
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varande mer enhetlig eller koncentrerad.”54 Från Hoverbergets topp, vid 
Storsjöns södra ände, framstod Storsjöbygden som än mer rik och mång-
facetterad än från Frösöns topp. Det var i alla fall det intryck Per Norberg 
fått. Från Hoverberget tedde sig nämligen denna bygd ”som en uppslagen 
bok” och i denna bok, tillade han, ”läsa vi om en storslagen och karg naturs 
djärft tilltagna former men tillika om en gammal kulturbygds rika odling”.55 
Att landskapet uppfattades som ett naturens eget bibliotek framgår också av 
Jonas Stadlings redogörelse från en av hans fjällvandringar. Han hade anlitat 
en same som vägvisare, vilken han berömde för att denne hade ”lärt av lifvet 
och naturen, och de ha mycket mer att lära oss än böcker”.56 

Den turistiska blicken var en skolad blick. Andra forskare har visat 
hur den moderna tekniken, däribland fotograferandet, hade en mycket 
stor betydelse för den process där intressanta respektive ointressanta vyer 
definieras och konstrueras.57 STF bidrog inte till ögats fostran bara genom 
att i årsskriftens texter förmedla normer för selektion och tolkning. För 
varje årgång av årsskriften blev fotografiet allt viktigare som medium. STF 
stödde även fotografiteknikens utveckling aktivt genom att arrangera åter-
kommande fotopristävlingar. Men när jämtländska vyer skulle avgränsas, 
definieras och fångas i metaforer var det inte till fotokonsten man refererade 
utan till målade konstverk och panoramor, ritade kartor och skrivna böcker. 

Sättet att begreppsliggöra det jämtländska landskapet var klasskodat och 
kan kopplas till både gamla och nyare medier. Det handlade då dels om 
en blick som skulle framkalla stämningar och känslor hos betraktaren och 
som därför sökte sig till formationer i landskapet som, i enlighet med de 
estetiska idealen, kunde karakteriseras som ”täcka”, ”sköna” ”storslagna” el-
ler ”imposanta”, ordval som speglar en jakt på tillfällig njutning och intryck 
av autenticitet och stabilitet. Dels handlade det om en sakligare (över)blick 
som i utsikter sökte information och kunskap, som man läser ”kartor” och 
”böcker”, en typ av seende som kan knytas till det växande intresset för 
åskådningspedagogik. Utsikter och vyer användes som åskådningsmaterial 
i syfte att träna individen att organisera sina intryck och uppfatta föremålen 
på rätt sätt.58 Detta sätt att använda utsikter, som bildningsverktyg, låg helt i 

 54 Johan Widmark, ”En färd till Kålåsens lappkapell, Anjeskutan och Stiklestad”, STF:å 
1890, 8.

 55 P. Norberg, ”Hofverberget”, i STF:å 1900, 217.
 56 Jonas Stadling, ”I hembygdens skogar och dalar”, STF:å 1897, 89.
 57 Gina Crandell, Nature Pictorialized. ”The View” in Landscape History, Baltimore & 

London 1993, 1 ff, 141–160. Se även Jonathan Crary, Techniques of the Observer. On 
Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge 1998; John Urry, The 
Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, London 1993.

 58 Anders Ekström 2000, 138–148.
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linje med tidens pedagogiska ideal och kan tolkas som en strävan efter ökad 
”realism” och konkretion i olika kunskapssammanhang. 

Med dessa båda blickar på jämtländska landskap tillfredsställdes inte 
bara konsumenters behov av ögonfröjd och allmänbildning i geografi, 
geologi och biologi. Sättet att se var en inneboende moral, vilken innebar 
att landskapets form hade något att lära den enskilde om individualitet och 
helhet. Via dessa landskapsrepresentationer förmedlades olika normativa 
utsagor om individen och dennes relation till omvärlden, om den rådande 
samhällsordningen liksom den förflutna och den kommande.

Jämtland som normativt rum
Många forskare som intresserat sig för landskapsrepresentationer har sett 
dessa som både materiella och symboliska dimensioner av ett samhälles 
sociala strukturer. Vissa av dem har därför talat om landskap som visuella 
ideologier och tolkat dem som produkter av visuella regimer.59 Att studera 
det normativa jämtländska rummet som resultatet av en visuell regim inne-
bär att söka rekonstruera det som under den aktuella perioden fanns mel-
lan betraktaren, tillika författaren av landskapsrepresentationerna, och det 
betraktade, Jämtland. Detta ”mellan” kan liknas vid en lins, slipad av tidens 
kulturellt, ideologiskt och begreppsmässigt bestämda föreställningar och 
förväntningar. Med linsens hjälp orienterade sig betraktaren i landskapet 
samt valde ut, avgränsade, observerade och värderade bitar av landskapet. 
Idéer abstraherades ur den konkreta naturen och egenskaper föreskrevs den. 
Förutsättningen var att linsen gynnade vissa perspektiv framför andra och 
att den gav skärpa åt vissa ting, oskärpa åt andra. En del intryck passerade 
överhuvudtaget inte genom linsen utan filtrerades bort.60

 59 Rose, 193–199.
 60 Det finns en mycket stor mängd geografiska och konsthistoriska studier om landskap 

som normativt rum, dvs. ett rum laddat med ideologisk mening. Se exempelvis Ol-
wig, 630–645; Unwin, 130 ff; Bermingham, 1–4; James S. Duncan, ”Landscape Taste 
as a Symbol of Group Identity: A Westchester County Village”, Geographical Review 
1973:3 (vol. 63), 334 ff; Miller 1992, 207 ff; Bender passim; Benzinberger Stein, 243 f; 
dens. 2000, 194 f; Cosgrove, 1985 45 ff; dens. 1998; Steven Hoelsher, ”The Photograp-
hic Construction of Tourist Space in Victorian America”, Geographical Review 1998: 
4 (vol. 88), 548, 563 ff; För Sverige, se Eliasson, 22 ff, Klas Sandell och Sverker Sörlin, 
”Naturen som fostrare. Friluftsliv och ideologi i svenskt 1900-tal, Historisk tidskrift 
1994:1; En bok som innehåller flera uppsatser om svenska normativa rum är Sverker 
Sörlin & Klas Sandell (red.), Friluftshistoria. Från ”härdande friluftslif ” till ekoturism 
och miljöpedagogik, Örebro & Umeå 1999.
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Jämtlands nationella roll
Det tidigaste svenska turistmålet var Dalarna, som under en stor del av 
1800-talet hade svarat mot högborgerlighetens romantiska och folkloristiskt 
färgade förväntningar. Där tyckte man sig finna en genuin allmogekultur 
och urtypen för det fagra, pittoreska kulturlandskapet, vilket låg inbäd-
dat i en vild och storslagen fjällnatur. Landskapet visade upp natur- och 
kulturformer som föranledde beteckningar som ”Sverige i sammandrag” 
och ”svenskt ideal”.61 När STF 1895 skulle sammanfatta sina tio första verk-
samhetsår skrev man:

En turistförening är i allmänhet född bergsbo. Det är den storslagna, 
mäktiga alpvärlden, som i främsta rummet väcker till lifs denna kärlek till 
naturen, hvilken är Turistföreningens på samma gång orsak och ändamål. 
Svenska Turistföreningen utgör intet undantag från denna regel. De jämt-
ländska fjälltrakterna ha varit dess vagga, Åreskutan och Syltopparne dess 
faddrar, och Tännforsen har sjungit vaggsångerna. Det var nämligen först 
vid den tidpunkt då norra stambanan hade satt vår härliga jämtländska 
fjällvärld i bekväm förbindelse med rikets öfriga delar och vi börjat komma 
underfund med att äfven inom Sveriges landamären skatter af hittills 
så godt som okänd naturskönhet stodo till buds, som behofvet af en 
turistförening uppstod.62

Till ett redan existerande förråd av nationalistiskt symbolgods – såsom ett 
ceremoniel kring landets militär och kungligheter och förfogandet över en 
nationell historieskrivning över ett ärorikt förflutet samt en egen folklig 
kultur och litteratur med mera – lades under 1800-talets andra hälft ett nytt 
symbolelement: den nationella naturen. I flertalet europeiska länder och i 
Nordamerika laddades vissa sorters natur med betydelser som kunde bidra 
till att bygga föreställda nationella gemenskaper. Det handlade då framför 
allt om att upphöja berg- och fjällandskap till nationalmonument. Monu-
mentskapandet firade överhuvudtaget stora triumfer under 1800-talet och 
det tidiga 1900-talet, då de historiska hjältarna och de övriga nationella 
identifikationsobjekten fick en upphöjd position i både bokstavlig och bild-
lig mening.63 Ordet monument står etymologiskt och semantiskt nära ordet 

 61 Gustaf Näsström, Dalarna som svenskt ideal, Stockholm 1937; Gunnar Broberg & Karin 
Johannisson, ”’Styr som örnen din färd till fjällen’”, STF:å 1986, 66; Lars Jönses, ”Ett 
Sverige i smått eller ett Tyskland över allt? Nation och territorium genom upptäckt 
och försvar under 1800- och 1900-tal”, Lars Pettersson (red.), I nationens intresse. Ett 
och annat om territorier, romaner, röda stugor och statistik, Uppsala 1999, 117.

 62 ”En återblick”, i STF:å 1895, s. VII.
 63 Allan Ellenius, Den offentliga konsten och ideologierna. Studier över verk från 1800- och 
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”monumental”, som är synonymt med uttryck som ”storslagen”, ”väldig” 
och ”imponerande”. Samtliga användes i beskrivningar av den jämtländska 
fjällnaturen i slutet av 1800-talet. 

Monument var kring sekelskiftet 1900 ”läroböcker i sten” och skulle 
förmedla moraliska, politiska och ideologiska budskap. De var konkreta 
manifestationer av specifika idéer, och hade till exempel en betydelse som 
enande symboler.64 Det är i ett sådant sammanhang man också bör se intres-
set för Jämtland. Landskapet tilldelades av bland andra STF en roll som 
symboliskt kapital eftersom det bland annat kunde bidra till att Sverige i 
en internationell jämförelse framstod som en mångdimensionell nation. 
Genom att addera den landskapstyp som Jämtland representerade till en 
befintlig kanon av svenska landskapstyper, de dittills oftare porträtterade 
natur- och kulturlandskapen i södra och mellersta Sverige, blev nationen 
mer mångfacetterad och därmed berikades den. På så vis realiserade turist-
föreningen sin tanke om att verka i fosterlandets intresse. Om Dalarna upp-
fattades som essensen av det svenska, representerade Jämtland ett nytillskott 
av enskilda symboliska uttryck som nationen tog sig.

En förutsättning för den stora turisttillströmningen till Jämtland var de 
förbättrade kommunikationerna. Järnvägen mellan Sundsvall och Östersund 
kunde tas i bruk 1879, och tre år senare, 1882, stod hela mellanriksbanan 
till Trondheim via Storlien och svensk-norska gränsen färdig.65 Att Arvid 
Högbom 1886 i sin artikel om jämtländska resrutter valde att behandla turer 
i landskapets mellersta delar är naturligt med tanke på att detta också var 
järnvägens sträckning och det stråk i vilket det stora flertalet av Jämtlands 
luftpensionat och fjällhotell dittills hade hunnit anläggas. I den mån man 
kan tala om en turistnäring i landskapet i mitten av 1880-talet, var det 
huvudsakligen där den fanns, och då främst koncentrerad kring stations-
orterna Östersund med Frösön, Mörsil, cirka sex mil väster om Östersund, 
Undersåker, Åre och Duved, ytterligare några mil västerut, samt Enafors 
och Storlien, strax hitom norska gränsen.66 Det var framför allt dessa orter 

1900-talen, Uppsala & Stockholm 1971, 104–153; Ulf Zander, ”Läroböcker i sten. His-
toriedidaktiska aspekter på monument och minnesmärken”, i Klas-Göran Karlsson 
& Ulf Zander (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 
2004, 103 ff.

 64 Ulf Zander, ”Historia i brons och granit. Nationella monument och regionala iden-
titeter i Öresundsområdet”, i Sven Tägil, Fredrik Lindström & Solveig Ståhl (red.), 
Öresundsregionen – visioner och verklighet, Lund 1997, 27 ff. Zander påpekar att det 
fanns en uppenbar risk att monumentens budskap inte självklart omfattades av både 
avsändare och mottagare, med eventuella konflikter som följd. 

 65 Rolén, 163, 167
 66 Kilander 2008, 108 ff, passim.
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Högbom hade i åtanke när han konstaterade: ”Ifrån jernbanan göras re-
dan nu med lätthet längre eller kortare utflykter till märkligare ställen”.67 
Beskrivningen var med sanningen överensstämmande men fungerade sam-
tidigt som marknadsföring av Jämtland i allmänhet och nämnda orter i 
synnerhet. De svenska turistströmmarna styrdes in på bestämda (järn)vägar 
som ledde fram till bestämda orter, där man hade såväl hotellinrättningarna 
som sevärdheterna på promenadavstånd.

Stationsorterna längs mellanriksbanan fungerade i turismsammanhang 
som utgångspunkter för både kortare dagsturer och längre flerdagsturer till 
lite mer avlägsna sevärdheter. Som ”de mest sevärda platserna i jernvägens 
omedelbara närhet”, kategoriserade Högbom Frösön ”med sitt på samma 
gång leende och storartade panorama”, Storbofallet, Ristafallet, Tännforsen 
och Åreskutan.68 Till Åreskutans fördel talade alltså inte bara dess sevärdhet. 
Med hänvisning till tågtidtabellen menade Högbom att resan Östersund-
Åreskutans topp tur och retur var fullt möjlig att genomföra under en och 
samma dag. Järnvägen avgjorde således resvägen och bidrog till att definiera 
resmålen, då den i viss mån styrde valet av vad som ansågs som sevärt. För 
Högbom, som var geolog, handlade Jämtlandsturism i första hand om att 
konsumera med ögonen. I sin presentation av ovan nämnda sevärdheter 
skrev han att dessa

 äro ordnade från öster ät [sic] vester. Såsom en viktig regel må framhållas 
att den som gör rundresa och önskar bese Jemtland bör resa i denna rikt-
ning. I annat fall skall Jemtlands naturskönhet ej i samma grad göra sig 
gällande; de väldiga intrycken från Norges mera storslagna natur hindra 
uppfattningen af det sköna och i sin art storartade uti den Jemtländska 
fjell- och sjönaturen.69

Jämtland skulle man närma sig med en svensk förförståelse, åtminstone 
i fallet naturlandskap. Annars riskerade hela Sverige att, bokstavligt talat, 
göra en slät figur. Jämtlands skönhet var i hög grad en fråga om betrakta-
rens förväntningar och perspektiv, något som betydde att jämtländska fjäll 
kunde te sig anspråkslösa om första mötet med dem skedde med norska 
fjäll på näthinnan. 

Samtliga platser rekommenderades på grund av sin föreskrivna sevärdhet 
och relativa lättillgänglighet, inte allt för långt ifrån en järnvägsstation. Till 
turister som vågade sig ut på stigar och vägar längre bort från allfarvägarna 
gav Högbom rådet att besöka Oviksfjällen (med bland annat Bydalen och 

 67 Högbom 1886, 12.
 68 Högbom 1886, 12f. Meningens första cit. 13, det andra 12.
 69 Högbom 1886, 13.
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fjället Drommen), fjällområdet nordväst om Kallsjön (med bestigning av 
bland annat Anjeskutan och Kålåsen, som erbjöd en vy över ”det herligaste 
fjellandskap i hela Jemtland”, och för att stifta närmare bekantskap med 
samer på ”lappmässan” vid Kålåsens kapell) och, slutligen, Offerdal och 
Alsen med sina näraliggande fjälltoppar och sköna vyer.70 

På sikt skulle följden bli att en lika bestämd jämtländsk turiststig tram-
pades upp och att en specifik definition av Jämtland institutionaliserades 
nationellt. Svenska Turistföreningen konstaterade 1889 att ”[t]ack vare de 
förbättringar i kommunikationsväg, som på senare åren kommit till stånd, 
är Jemtland numera utan tvifvel det lättast tillgängliga och äfven mest be-
sökta af Sveriges fjällandskap”.71 Uppfattningen var densamma det följande 
året, 1890, då man gjorde gällande att ”Jämtland är ett härligt land, som 
numer för hvarje år lockar allt flere och flere turister till sina forsar och fjäll. 
Naturligtvis beror turistväsendets stora utveckling i detta landskap till stor 
del på järnvägen; och det är onekligen ganska bekvämt att komma midt upp 
i snöfjällen, utan att behöfva göra något annat än sitta i en järnvägskupé”.72 
En del av landet som tidigare varit svåråtkomlig hade blivit jämförelsevis 
lättillgänglig. Indirekt framgår det av uttalandena att Jämtlands position 
också i konkurrenshänseende var gynnsam. En resa till den lappländska 
fjällvärlden var så sent som 1900 ett allt för strapatsrikt äventyr för de allra 
flesta, på grund av de stora avstånden och de mycket bristfälliga transpor-
terna. Det dröjde till 1903 innan Malmbanan kunde erbjuda en fast för-
bindelse mellan Lapplands fjäll och övriga delar av landet, något som kom 
att vrida turistströmmarna och STF:s intressefokus i mer nordlig riktning.

Svenskt friluftsliv i jämtländska fjäll
Exponeringen av Jämtland hade, liksom STF:s övergripande målsättningar, 
tydliga ideologiska undertoner. Vilka var de betydelser som skrevs in i det 
autentiska och stämningsalstrande jämtländska landskapet och som betrak-
taren/läsaren förväntades införliva? Från att ursprungligen ha haft som enda 
uttalade mål ”att utveckla och underhålla turistlifvet i Sverige”,73 utvidgades 
1891 STF:s program till att också omfatta uppgiften att fostra och bilda 
svenska folket nationellt. I stadgarnas första paragraf gjordes därför ett 

 70 Högbom 1886, 14 ff.
 71 STF:å 1889, 36.
 72 STF:å 1890, 19. Se även O. Marx, ”Åreskutan og Tännforsen. Reisebilleder fra sidste 

Sommer”, STF:å 1892, 44. Marx uppfattning om utsikten från Åreskutans topp är 
typisk för jämtlandsbeskrivningarna i årsskriften: ”Det er vel faa Højdepunkter, der 
forene en saadan Lettilgængelighed med en saa vældig Horisont.” 

 73 ”Stadgar för Svenska Turistföreningen”, i STF:å 1890, 208. De ursprungliga stadgarna 
antogs den 27 februari 1885.
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par väsentliga tillägg. Det hette nu att STF:s mål ”är att i fosterlandets 
intresse utveckla och underlätta turistväsendet inom Sverige samt arbeta 
för spridandet af kännedomen om land och folk”.74 Normen föreskrev att 
jämtländska platser och vyer kodades fosterländskt, vilket exempelvis kunde 
betyda att en bestigning av Åreskutan samtidigt var en ”fjällvandring, en 
hälsobringande, minnesrik vandring i vårt eget fosterlands hänförande 
nejder”.75 Till kodningspraktikerna hörde också att beteckna utlandsresor 
som tecken på okunnighet om fosterlandet. Svenskarna, betonade STF:s 
styrelse i årsskriften 1895, behövde inte längre ”resa utom dess gränser för 
att få se t.ex. ett verkligt fjällandskap. Lätt åtkomliga äro ju Jämtland och 
Härjedalen, som i detta hänseende hafva storartade taflor att erbjuda; t.o.m. 
högfjällsklättraren (’alpinisten’) har uti Syltopparne ett värdigt fält för sin 
friska idrott. Och dessa fjäll ligga ju blott ett par mil från Järnvägen.”76 

STF hade redan från början haft som målsättning att fostra fram ett 
fosterländskt sinnat resande. I uppropet, från 1884, till bildandet av ”en 
Allmän Svensk Turistförening”, det som skulle bli STF, hoppades man att 
de förbättrade kommunikationerna skulle leda till att ”det för oss svenskar 
hädanefter blifva mera öfverflödigt att göra våra rekreationsresor till ut-
landet eller Norge”.77 En sådan uppfattning uttalade även geologen och 
styrelseledamoten i STF Fredrik Svenonius i slutet av 1880-talet. Hans råd 
till den resande ungdomen löd: ”Först hembygden!”78 Med rätta, menade 
Svenonius, brukade svenskarna förebrås för sin svaghet för utlandet och 
för att ringakta det egna. Detta gällde även i en mer begränsad mening: 
”man ringaktar hembygden i jemförelse med främmande landskap”79, vilket 
också det var ett missförhållande som borde motverkas. Den som lydde 
rådet ”Först hembygden!” riskerade visserligen att bli beskylld för att vara 
lokalpatriot men å andra sidan skulle ynglingar, som i sina fosterländska 
studier gjorde allvar av valspråket, varken bli ett rov för egoismen eller för 
kosmopolitismen. Genom vandringar i naturen under enkla förhållanden 

 74 ”Stadgar för Svenska turistföreningen”, i STF:å 1891, 156. Stadgeändringarna antogs 
den 25 mars 1891.

 75 Gerhard G. Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, i STF:å 1900, 145.
 76 STF:å 1895: ”Meddelanden från styrelsen. Till Sveriges ungdom!”, 468f. Härjedalens 

påstådda lättillgänglighet var en sanning med modifikation på 1890-talet. Från Sverige 
var man först tvungen att resa med tåg till Kristiania (Oslo) för vidare tågtransport 
till Röros. Därifrån kunde man sedan ta sig med häst och vagn de sista ca fem milen 
över fjället till Fjällnäs, i västra Härjedalen, där det sedan början av 1880-talet fanns 
ett turistpensionat. Till Funäsdalen var det ytterligare två mil.

 77 Uppropet återges i STF:å 1886, 3.
 78 Fredrik Svenonius, ”Råd för vandringslystna ungdomar. II”, STF:å 1889, 87. 
 79 Ibid.
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skulle ungdomen fostras till goda medborgare, och då handlade det inte 
bara om att lära sig att älska sitt fosterland utan också om att lära sig goda 
seder som enkelhet och måttlighet i levnadsvanor, arbetsamhet, dådkraft 
och mod.80

Efter dessa allmänna råd gav Svenonius mer konkreta anvisningar om 
vilka reserutter som passade de norrländska städernas folkskolebarn och 
läroverksstudenter: Östersunds skolbarn i de lägre årskurserna borde besöka 
det västjämtländska Offerdal och Alsen medan elever vid läroverket råddes 
att ta en tur till Åreskutan eller Oviksfjällen (allt i enlighet med Högboms 
föreskrifter). Studenter kunde vara mogna för att utforska grottområdet i 
det nordvästra Jämtlands Frostviken eller för en längre tur till Storlien och 
vidare in i Norge till Trondheim. Svenonius måste samtidigt erkänna att 
han och övrig expertis på turismområdet hade svårt att avge några bestämda 
råd gällande resor och sevärdheter i Jämtland. ”I Jämtland […] finnes en 
sådan rikedom på naturskönheter, att man vid råd af nu ifrågavarande art 
känner sig villrådig i valet”, konstaterade Svenonius81. Det är rimligt att anta 
att detta också var skäl nog för att rekommendera de lite äldre eleverna från 
Sundsvall och Härnösand att – utöver den egna hemtrakten – också lära 
känna Jämtland.82 En av dessa klasser från just en Sundsvallsskola valde de 
mer lättillgängliga jämtländska resmålen Mörsil och Bydalen där elevernas 
intresse väcktes för den ädla svenska skidåkningen. På skidor i Jämtland 
hade de, skrev deras lärare, fått ”se sig om i och lära känna vårt fädernes-
land, som […] bjuder på såväl utmärkta vyer som ett präktigt turistlif.”83 
Om man i de båda kuststäderna skulle tänja lite på hembygden, eller om 
det i det aktuella fallet mer handlade om att ta steget utanför den, så var 
alltså Jämtland värt att lära känna bättre. Utvidgades hembygden från en 
utsiktspunkt i Östersund så omfattade den dock inte några orter vid den 
västernorrländska kusten, däremot platser i Norge.

Jämtlands lättillgängliga fjällnatur var, som framgick ovan, en av be-
vekelsegrunderna bakom bildandet av Svenska Turistföreningen, vilket 
också märks i föreningens publikationer under de första femton åren. Vid 
sekelskiftet 1900 var ingen annan del av Sverige norr om Dalarna turistiskt 
mer utforskad, omskriven och omhuldad än Jämtland. En orsak var STF:s 

 80 Fredrik Svenonius, ”Råd för vandringslystna ungdomar”, STF:å 1888, 84–85.
 81 Svenonius, 1889, 89. Jfr. Högbom, 1886.
 82 Svenonius, 1889, 89.
 83 ”Skidfärd af ungdom till Oviksfjällen”, i STF:å 1901 (osign.), 392. Klassens resa till 

Jämtland genomfördes i januari månad och, som det heter reseberättelsen, genom 
”initiativ af ’Föreningen för skidlöpningens befrämjande’”, då nybildad förening och 
systerorganisation till STF.
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intresse för berg. Denna inriktning följer ett internationellt mönster.84 Det 
hade ett stort symbolvärde att också Sverige – i likhet med broderlandet 
Norge och flera av Europas stora kulturnationer – förfogade över en egen, 
storslagen alpvärld.

Fjällkult och utsiktsnationalism
Då Jämtlands fjällvärld nu litterärt, konstnärligt och fotografiskt höll på 
att integreras med de övriga landskapen och nationen som helhet, kunde 
de fosterländska målsättningarna också uppnås på ett annat sätt. Turismen 
skulle, ansåg företrädare för STF, inte bara erbjuda rekreation och stärka 
kroppen utan borde dessutom bidra till att befolkningen skärpte blicken 
och utvecklade iakttagelseförmågan.85 Jämtland kunde på grund av sin 
topografiska konstitution med höga fjäll och vidsträckta vyer brukas som 
pedagogiskt redskap för att beskriva bland annat en mängd geografiska, 
geologiska och territoriella förhållanden. Dess landskap kunde även på ett 
effektivt och tydligt sätt visualisera delens relation till det hela. 

”Man gripes af alptörsten”86, skrev Louis Améen i Svenska Turistfören-
ingens årsskrift 1889, men syftade inte på Central- och Sydeuropas alper 
utan på den höga luften, den orörda naturen och ”de vida, obegränsade 
utsigterna”, företeelser som tillsammans gjorde det jämtländska fjälland-
skapet ”oemotståndligt tilldragande”.87 Från Åreskutans topp överskådade 
man ”ett af de vidaste och mest storartade perspektiv i Sverige”, ansåg Arvid 
Högbom.88 I avsikt att stilla törsten på fjäll och underlätta för allmänheten 
att få se så obegränsade utsikter som möjligt gjordes snabba och ganska 
enkla ingrepp i landskapet: vandringsleder stakades ut, fjällhyddor byggdes 
och, vilket är av särskilt intresse här, utsiktstorn uppfördes, detta för att 
ytterligare höja effekten av en utsikt.

Det utsiktstorn som restes på Frösöns högsta punkt, Östberget, som-
maren 1888 finansierades till största delen med lokalt insamlade medel. När 
tornet stod färdigt överlämnades det i gåva till Svenska Turistföreningen, 
men i villkoren stadgades det att tornet skulle återgå i jämtländsk ägo så 
 84 De första turistföreningarna bildades (i England) på 1850-talet, och det som s.k. alp-

föreningar. Den norske turistforening bildades 1868. För en kortfattad redogörelse för 
STF:s förebilder, se Sehlin 1998, 49. Halvar Sehlin 1986, 7 ff.

 85 Halvar Sehlin, 1998 45; Petra Rantatalo, Den resande eleven. Folkskolans skolreserörelse 
1890–1940, Umeå 2002, 86.

 86 Louis Améen: ”Om bergsklättring”, i STF:å 1889, s. 52. Det finns flera varianter på 
uttrycket alptörst. I likartad betydelse användes ”fjällkänsla” och ”fjällängtan”. Se K. 
O.E. Stenström, ”I Nord-Jämtländska fjälltrakter”, STF:å 1896, 28; Thore Thelander, 
”Vandringsminnen från Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, STF:å 1898, 259.

 87 Améen 1889, 63.
 88 Högbom 1886, 12.
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snart en kretsavdelning inom STF hade bildats i länet (vilket skedde senare 
samma år). Utsikten från det nyöppnade tornet, som under det första året 
(juni–december 1888) hade omkring 3 000 betalande besökare, beskrevs 
i STF:s årsberättelse för 1888 som ”storartad”.89 Från tornet gick det att 
överblicka

en rymd af minst 25 svenska mil i norr och söder från Sonfjället i Her-
jeådalen till Frostviksfjällen i norra Jämtland samt omkring 20 mil i öster 
och vester från Syltopparne på norska gränsen till skogshöjderna i Ånger-
manland och Medelpad, ett område ungefär lika stort som Würtemberg 
och Baden tillsammans.90

Jämförelsen förpliktigade. Geografiskt belägen i sydvästra Tyskland var Baden-
Württemberg en delstat berömd för sin bildsköna, höglänta natur och 
sin stora mängd väletablerade turistorter och fashionabla kurhotell. Som 
symbolkapital för den nationella självkänslan var med andra ord förutsätt-
ningarna för det nya tornet i det närmaste perfekta, liksom dess möjlig-
heter att bli ett effektivt hjälpmedel i den nationella identitetsbildningens 
tjänst: inga kullar, åsar och berg för nära inpå som begränsade den 360 
grader vida utsikten, som förutom Jämtland innefattade delar av tre andra 
svenska landskap. Också i kommunikationshänseende var tornet idealiskt 
beläget, centralt i landskapet och i det befolkningsmässigt snabbt växande 
Östersunds omedelbara närhet. Dessutom låg det på promenadavstånd 
från järnvägsstationen, vilket gjorde det lättillgängligt också för långväga 
konsumenter av fjärrsyner.91 Till turistföreningens utsiktstorn tog man sig, 
enligt styrelseledamoten Axel Lundström, ”utan mycken ansträngning”, 
och från dess podium kunde man sedan låta blicken ”sväfva ut öfver en vidd 
af kanske hundratals kvadratmil”, som, enligt växtbiologen Lundström, 
åskådliggjorde ”naturens storslagna karaktär”.92

Byggandet av utsiktstorn är ett uttryck för en vidare svensk och inter-
nationell utsiktsrörelse som utvecklades under 1800-talets sista decennier, 
en rörelse dit man får räkna bland andra utsiktstornet på Vårdkasberget 
utanför Härnösand i Ångermanland och det på Kinnekulle utanför det 
västgötska Götene samt inte minst Bredablick på Skansen, platsen för ett 

 89 STF:å 1889, 106.
 90 Ibid.
 91 Utsikten från utsiktstornet på Frösön beskrivs i flera reseberättelser. Se exempelvis 

”Skidfärd af ungdom till Oviksfjällen” (osign.), STF:å 1901, 392. Där beskrivs hur 
en skolklass från Sundsvall direkt efter ankomsten till Östersund skidade ”upp på 
Östberget på Frösön, hvarifrån vi kunde njuta af den vidsträckta utsikten öfver den 
för sin skönhet vidt bekanta nejden.”

 92 Axel Lundström, 30.



 97

kommande friluftsmuseum.93 I flera jämtländska socknar skulle man följa 
Frösöns exempel och bygga egna torn, däribland i Sällsjö, Huså och Berg.94 
För den vanlige Jämtlandsbesökaren blev utsiktstornet på Frösön resans 
första delmål och den första möjligheten att få myten bekräftad om detta 
landskap som de storslagna fjällens och de vida blickarnas land. 

Bestigningen av Frösötornet var för de flesta tillresta annars bara prologen 
till en längre Jämtlandsresa, fylld av fjärrsyner och storslagna vyer. Flertalet 
reseberättelser uppvisar härvidlag samma narrativa struktur. Även om de 
innehåller en stor mängd information om rutter, leder, avstånd, rastplatser 
som passeras på vägen, transportmedels och inkvarteringsställens komfort 
etcetera, så redovisas detta mest som praktisk information men också 
i syfte att stegra förväntningarna hos läsaren. Uppgifterna fungerar som 
stilistiskt spänningsalstrande medel som leder publiken fram mot slutmålet 
och berättelsens peripeti: beskrivningen av utblicken från ett högt fjäll, 
varifrån man kunde se en fjällvidd som ”utbredde sig så långt ögat nådde, 
milsvid”.95 Det som utlovades var ”storslagna fjärrsyner” eller, som det står 
i Johan Lindström Saxons reseberättelse Till Syltopparne: ”de mest storsla-
get hänförande utsikter”.96 Läsaren skulle göras delaktig i upplevelsen av 
landskapets rymd, det stora avståndet till horisonten, samt i känslan av att 
ingå i ett större sammanhang. Opålitliga väderförhållanden satte dock i 
bland käppar i hjulen. En turist som ena dagen kunnat tillgodogöra sig ”en 
storslagen utsikt öfver Anarisfjällen” fick nästa dag se sina vedermödor ända 
i en präktig antiklimax. Halvvägs upp på Åreskutan stannar han, vrider 
sig 180 grader och riktar blicken ”uppåt för att söka famna den hela långa 

 93 Utsiktstornet ”Bredablick” på Skansen i Stockholm är ett av de tidigaste i Sverige. Det 
uppfördes på 1870-talet ”för den mängd utländingar och öfriga resande, som numera 
årligen besöka hufvudstaden”, då dessa behövde en plats ”från hvilken man beqvämt 
kan få en fullständig öfversigt öfver Stockholm med dess natursköna och herrliga 
omgifningar åt alla sidor”. Se Margareta Biörnstad, ”Fosterland och hembygd. Om 
turismens innehåll”, STF:å 1986, 32f.

 94 Utsikten från tornet på Sällsjöfjället utanför Sällsjö beskrivs i ”Från Jämtlands fjällvärld” 
(C.J.E.H.), STF:å 1899, 304; Johan Widmark, ”En färd till Kålåsens lappkapell, An-
jeskutan och Stiklestad”, STF:å 1890, 8. Det utsiktstorn som, enligt Widmark , Huså 
bruks ägare hade låtit resa på Kålåsen omnämndes som ”skådetorn”. I Per Norbergs 
beskrivning av sitt besök i Bergs socken står det att utsiktstornet på Hoverberget bygg-
des 1894 av lokala krafter. Se P. Norberg, ”Hofverberget”, STF:å 1900, 214 ff. 

 95 Thore Thelander, ”Vandringsminnen från Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, 
STF:å 1898, 266. Thelander hade titeln överingenjör och var direktör vid Bergsunds 
verkstads AB samt återkommande författare i Teknisk tidskrift. Han utnämndes även 
till Riddare af Kungl. Vasaorden. Se Svensk Rikskalender 1908.

 96 Den första formuleringen återfinns i F. Schenström, ”Något om turisthärbergena vid 
Sylarne”, STF:å 1895, 380, den andra i Johan Lindström Saxon, ”Till Syltopparne. De 
två vägarne”, STF:å 1900, 307.
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sträckan af Härjedalens vältrande bergmassa – men inte ett spår!” En aning 
självironiskt konstaterar han, att han på grund av den tilltagande dimman 
vandrat upp på fjället ”utan ringaste utsikt att få – någon utsikt”.97 Den 
humoristiska tonen antyder något av hur väl utbrett detta utsiktsbegrepp 
var. Reseberättelsernas form och de förväntningar som Jämtlandsturisterna 
var förprogrammerade med, fjällens föreskrivna funktion, kan tillsammans 
även förklara benämningen av ett fjäll som ”ett af Jämtlands yppersta 
utsiktsfjäll”.98 Formuleringen syftade till att locka andra till just detta fjäll 
och uppmanade dem att uppfatta det som just ett utsiktsfjäll. I detta sam-
manhang bör man även tolka (det vid denna tid sannolikt kontroversiella) 
förslaget att avverka ett parti skog, i det enda syftet att förbättra utsikten över 
Bydalen från en näraliggande höjd.99 Ivern att njuta storslagna vyer kunde 
exempelvis innebära att turister söderifrån, redan en lång stund innan tåget 
angjorde perrongen på Östersunds järnvägsstation, försökte sträcka sig ut 
genom tågfönstret för att få en försmak av det som var resans inneboende 
mål och mening: utsikter.100 

De praktiker och ideal omkring betraktandet av utsikter som kunnat 
observeras här kan föras in under kategorin identitetsbildning och medbor-
garfostran. Utsikterna fungerade som sammanhangsskapande instrument 
som hjälpte den enskilde att förstå vad det innebar att som individ ingå i 
något större, att vara en del av ett samhälle. Om en utsikt bidrog till att det 
gick att göra sig en bild av det hela så kunde den också framkalla samhället 
i tanken. Utsiktsnationalism är ett annat uttryck som kan användas, men 
det får då inte skymma sikten för de mer distinkta beteendeföreskrifter och 
handlingsrekommendationer som förmedlades omkring det jämtländska 
utsiktsturistandet.

 97 Gerhard G. Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, i STF:å 1900, 133, 143.
 98 Min kurs. Folke Wancke, ”Fjällhyddan i vestra Arådalen”, STF:å 1897, 92. Wancke 

var bankkassör och ledamot i STF:s styrelse där han hade funktionen skattmästare. 
Han var en av de mest drivande krafterna i STF:s fjällverksamhet och använde delar 
av sin sommarledighet till skötsel av föreningens stugor, stationer och leder. 

 99 Den anonyme turisten var besviken på utsikten från fjället Getryggen, och skrev: ”Jag 
skulle ingenting annat önska än, att det funnes en uthuggning i skogen, så att man 
härifrån kunde få första anblicken af Bydalen. Idén öfverlämnas härmed kostnadsfritt 
till turisthyddornas ägare, och som de äro lika praktiskt anlagde som välvillige mot 
sina kunder, turisterne, så tror jag nog, att de taga den ad notam.” Se ”Till Bydalens 
turisthyddor” (osign.), STF:å 1893, 34.

 100 Med den danske stinsen Marx perspektiv ”aabnede Jämtlands dejlige Fjeldverden 
sig for mit længselsfulde Blik”, när han från järnvägsvagnen ”nöd Synet af Storsjön, 
Nælden og alt det andet, der i sagte crescendo forbereder Sindet paa det storslagne 
længere vester og nordut.” Se O. Marx, ”Svensk-dansk Turistliv i Jämtland”, STF:å 
1897, 228.
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Reseberättelserna och meddelandena från styrelsen uppvisar både ett 
ideologiskt fostrande och socialiserande innehåll. Resor till Jämtland i all-
mänhet och till dess celebra utsiktspunkter i synnerhet föreskrevs i STF:s 
årsskrift som sammanhangsskapande. Johan Lindström Saxon ställde ex-
empelvis en ”öfverväldigande stor fjällnatur” med ”i storhet vidgande vyer”, 
vilket han fann i Sylarna, mot en ”mindre, men mjukare” som mer minner 
om ”hvardagsnatur och hvardagslif”.101 Vidare framhöll STF:s styrelse det 
som en vedertagen sanning att fjällresorna ”utöfva ett synnerligen hälsosamt 
och uppfostrande inflytande på människan, att de i hög grad kunna stärka 
och vederkvicka henne, på samma gång de odla hennes omdöme, skärpa 
hennes blick och vidga hennes kunskaper och vyer”.102 Det tal som hölls vid 
invigningen av Sylarnas fjällstation, Sveriges första, under ”äkta högfjälls-
stämning” sommaren 1897 illustrerar detta. Talet, som hölls av styrelsens 
Folke Wancke, var ett högtidligt formulerat telegram från löjtnant F. Schen-
ström103, där denne manade naturens krafter att leda framtida vandrare på 
den rätta vägen: ”’Stå, hydda, länge stark vård åt vår förenings hugfulla id. 
Hys tröttade vandrare. Ena, sjung in kärlek till Svea i unga bröst. Storsyl, 
drag tankar mot höjden’”.104 Det var inte individen som skulle upphöjas 
utan det som omgav henne. Individen uppmanades i stället att lyfta blicken 
så att hon kunde tänka större, fosterländskt. Betraktades verkligheten så, 
skulle det fosterländska hemmet, även om det var enkelt (såsom en tillfällig 
fjällboning), både kunna ge och få skydd och trygghet. 

Det dubbelbottnade i löjtnant F. Schenströms telegram från invigningen 
av fjällhyddan vid Sylarna torde ha varit tydligt också för samtiden. Schen-
ströms intresse för de jämtländska fjällen bottnade till stor del i hans be-
undran för Karl XII och den hjältedöd som han ansåg att de Armfeltska 
karolinerna hade dött här vid återmarschen från Norge 1718–19. Hans 
dyrkan av hjältekungen och den svensk-finska hären hade varit känd åt-
minstone sedan 1890, året då han gav ut en bok om återtåget.105 Schenström 
gav i denna skrift anvisningar för fotvandringar i karolinernas spår och han 
utmärkte sig vid denna tid även som ivrig påskyndare av det monument 

 101 Johan Lindström Saxon, ”Till Syltopparne. De två vägarne”, STF:å 1900, 311.
 102 ”Meddelanden från styrelsen. Till Sveriges ungdom!”, STF:å 1895, 468.
 103 Om Schenström bör nämnas att han i det civila var författare. Han var medförfattare 

och utgivare till verket Öfre Dalarna förr och nu (1903) och skrev ensam Armfeltska 
karolinernas sista tåg. Gamla minnen från jämtländska och norska fjällbygder (1890).

 104 Folke Wancke, ”Några fjällhyddor i Jämtland och Härjedalen”, STF:å 1898, 374. 
Telegrammet är återgivet i citat.

 105 Se Ellenius, 105 ff. Den bok Ellenius hänvisar till är F. Schenström, Armfeltska karoli-
nernas sista tåg. Gamla minnen från jämtländska och norska fjällbygder, 1890.
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– en kanonomgärdad obelisk – som 1892 restes i Duved till minne över de 
ihjälfrusna soldaterna.106 

Individen skulle reformeras. Att i naturen lyfta blicken mot ett fjäll 
motsvarades av att i samhället förmå se det gemensamma, alltså bortom 
klassperspektivet och andra privata och snävt avgränsade intressen. Fjäll 
tilldelades en överideologisk funktion. De föreställdes kunna förmedla nor-
mer om en social identitet som var underställd en övergripande ordning. 
Människan behövde fostran och det vilda hos individen måste tuktas, vilket 
också var innebörden i botanikern K.O.E. Stenströms bekännelse.107 Själva 
vandringen var besvärlig och därför ingen njutning i sig, menade han. Det 
var bara målet som gjorde mödan värd, därför att ”de storslagna utsikterna” 
som man belönades med förmådde att ”lyfta sinnet högt öfver de hvardag-
liga små bekymren”. Utsikten hade en både terapeutisk, civiliserande och 
självdisciplinerande inverkan på individen. Där, på fjälltoppen, fick man 
enligt honom ”de lyckligaste känslor af att ha öfvervunnit naturen både 
inom och utom sig själf”.108 

Många av reseberättelserna förenas i sättet som man tänkte sig att fjäll-
landskapet skulle verka reformerande på människan. Samtidigt som det 
uppfattades som en parallellvärld till den ”riktiga” världen, framställdes det 
som en moralisk förebild och social utopi. ”[F]jällivet har en alldeles egen-
domlig förmåga att framdraga människors bättre sidor och göra samvaron 
behaglig”, står det i en av berättelserna.109 Enligt friluftslivets föreskrifter 
var bland andra identiteter som klass, börd och kön mindre relevanta här 
än i andra sammanhang. Då varje individ i fjällen måste underkasta sig 
samma obevekliga och grundläggande naturordning, så kunde begrepp som 
frihet och jämlikhet användas på ett mer bekvämt sätt än annars.110 I denna 
anda beskrev också Johan Widmark det som kännetecknar den typiske 
bestigaren av Åreskutan. Denne är, skriver han, en turist som ”lemnat sina 
hvardagsbekymmer och sin officiella omklädnad hemma och är helt enkelt 
 106 Ellenius, 105f.
 107 K.O.E. Stenström intresserade sig som botaniker för växtarters ursprung och utbred-

ning. Bland annat författade han Värmländska Archieracier (1889).
 108 K.O.E. Stenström, ”I Nord-Jämtländska fjälltrakter” STF:å 1896, 28. Se även Thelan-

der, Thore: Vandringsminnen från Jämtland och Härjedalen sommaren 1897, STF:å 
1898, 265f, 274

 109 Thore Thelander, ”Vandringsminnen från Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, 
STF:å 1898, 274.

 110 Louis Améen, ”Om bergsklättring”, STF:å 1889, s. 52f; Frans Svedberg, ”Turistsång”, 
STF:å 1892, 49; Jonas Stadling, ”I hembygdens skogar och dalar”, STF:å 1897, 88; 
Magnusson, G. Gerhard: ”Till fjälls på en vecka”, i STF:å 1900, 137; Sam. Frödin, ”En 
sommarvandring till Helagsfjället”, STF:å 1893, 74. Se även ”Skidfärd af ungdom till 
Oviksfjällen” (osign.), STF:å 1901, 392.
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en turist bland turister, något som bra mycket närmar sig till: en människa 
bland människor; namn, karaktär och toalett frågas litet efter på denna 
nivellerande mark, där den står högst, som för tillfället bär sig bäst åt som en 
människa”.111 Inför en storslagen utsikt lade man bort titlarna och antog den 
primära identiteten som människa. I fjällandskapet förvandlades de sociala 
relationerna i riktning mot något som har demokratiska former.

Som jämförelse ska därför en annan av tidens beundrare av det jämt-
ländska fjällandskapet uppmärksammas, den liberale riksdagsmannen Ernst 
Beckman (1850–1924) som vid denna tid var djupt engagerad i debatten 
om den sociala frågans lösning och som även utmärkte sig som en av 
egnahemsidéernas varmaste anhängare.112 Politiken hade enligt honom en 
integrativ uppgift, att närma samhällsklasserna till varandra, och målet för 
socialpolitiken var att undanröja missnöjets orsaker för att övervinna miss-
tron mellan arbetare och arbetsgivare, mellan egendomslösa och jordägare. 
Led en lem på samhällskroppen så var detta till skada för det hela. Med 
egnahemsbildningen skulle den inre försvarsförmågan och den nationella 
sammanhållningen stärkas.113 

Vilka tankar och reflektioner kring samhället inspirerade då vistelsen 
i de jämtländska fjällen till? Enligt Ernst Beckmans reseberättelse Bydals-
skildringar från 1902,114 bildade de jämtländska utsikterna tillsammans med 
landets övriga utsiktspunkter ett verklighetens eget kartotek över fosterlan-
det, där den enskilda platsens förhållande till andra platser och till landet 
som helhet bestämdes. Blicken var således allmänt gränsöverskridande. 
Därmed kunde en utsikt också visualisera idéer om samhällets sociala re-
lationer. Inte helt förvånande lyfte Beckman fram också denna aspekt av 
att vistas i denna fjällmiljö. Här gjordes ingen skillnad mellan hög och låg, 
herre och tjänare, menade Beckman. I detta fjällandskap realiserades ”den 
med en vidhjärtad hjälpsamhet förbundna jämlikhet”,115 som innebar att 
den sociala rollfördelningen upphävdes. Detta var en jämlikhet ”i ordets 
bästa mening”,116menade Beckman: inget fjäsk, inget krusande och inga 
bugningar. 

 111 Johan Widmark, ”En färd från Kålåsens lappkapell, Anjeskutan och Stiklestad” STF:å 
1890, 2f.

 112 Ernst Beckman utsågs samma år, 1902, till Frisinnade landsföreningens ordförande, 
ett uppdrag han innehade till 1914. Se Nationalencyklopedin.

 113 Edling, 347 ff. 
 114 Ernst Beckman, Bydalsskildringar, Östersund 1902A. Beckmans reseberättelse publi-

cerades även i STF:å detta år, men här med titeln ”Två utfärder från Bydalen”. Se 
STF:å 1902B, 1–40.

 115 Beckman 1902A, 17.
 116 Ibid.
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Landskapets storslagna utsikter verkade till förmån för en vidare syn 
på livet, som i sin tur kunde inspirera till en socialt gränsöverskridande 
altruism. Det handlade om att lyfta blicken och se bortom det enskilda och 
näraliggande, eller som Beckman själv uttryckte det, att ”kunna samtidigt 
famna med sin blick berg och bygd, skogarnas skymningsdunkel och hög-
fjällens vidöppna storhet”.117 Det är i syntesen, känslan av att allt är samlat, 
helt och förenat, som fjällkultens politiska implikationer står att finna. I den 
demokratiska naturen kunde man även nära utopiska drömmar om goda 
sociala relationer i samhället. 

Jämtländska fjällbestigningar kunde således uppfattas som frigörande 
och socialt utjämnande. Inför en storslagen, majestätisk utsikt ägde möten 
rum mellan likar, över klass- och könsgränser. När STF anlitade greven, 
skalden och ledamoten av Svenska Akademien Carl Snoilsky (1841–1903), 
för att denne skulle skriva en dikt om Jämtlandsturisten, så vände man sig 
samtidigt till ett författarskap som sedan länge rymde en social och demokra-
tisk tendens. Snoilsky hade från liberal utgångspunkt angripit klassamhället 
och på det sättet kommit att närma sig nationella teman. Snoilskys ambition 
att skriva om folket och för folket var påkallat både av emancipatoriska och 
didaktiska skäl.118 Detta var fallet i dikten ”Tännforsen i vinterdräkt” som 
ingick i STF:s årsskrift 1892: 

Nu en ungdomsflock / Öfver sten och stock / Åter spänstigt sin vandrar-
ränsel bär / Och från Åres höjd / Bröstet häfs af fröjd: / Ingenstädes i världen 
är skönt som här! / Kan du älska så, / Bryt, o ungdom då / Denna dvala, 
som lagt på ditt hem sin hand! / Om du ville blott, / Hvilken härlig lott 
/ Att få känna som svensk i ett vaknadt land!119 

Det var inte i första hand till individuell frigörelse som en vy från Åreskutan 
skulle inspirera, utan till hela folkets nationella frigörelse. Den vida vyn 
tänktes verka omdanande på den enskilde på så vis att denne kände mer 
för och engagerade sig mer i det hela. Ett sådant uppvaknande innebar en 
befrielse av folket som förberedde dem för kommande uppgifter.

Snoilsky (och STF) föregrep därmed den nationellt fostrande och 
mobiliserande retorik som ett eller halvtannat decennium senare skulle 
utvecklas av opinionsbildare på den politiska högerkanten, till exempel 
 117 Ibid., 10.
 118 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1987, 228, 

278 ff; Svenskt biografiskt handlexikon 1906.
 119 Carl Snoilsky, ”Tännforsen i vinterdrägt” STF:å 1892, 2. Dikten publicerades även i 

Carl Snoilsky, Samlade dikter, Stockholm 1903, 149f. Ungdomsrörelsen i Jämtland 
behandlas i Per Fransson, ”Gån samman i flock, I unga”, Jämten 2000. Länsmuseets 
och Heimbygdas årsbok, Östersund 1999, 61 ff.
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omkring handlingsprogrammet ”Det Nya Sverige”, men också av personer 
som politiskt hörde hemma till vänster om mitten, inom den svenska – och 
jämtländska – ungdomsrörelsen och hembygdsrörelsen.120 Carl Snoilskys 
väckelseretoriskt formulerade visioner från Åreskutans topp har stora likhe-
ter med ungdomsrörelsens idéer om att det var ungdomens uppgift att revi-
talisera nationen och gjuta ny kraft i ett ålderssvagt Sverige.121 Hans visioner 
skulle också få sin motsvarighet i det bildnings- och medborgarbegrepp 
som det tidiga 1900-talets svenska reformpedagogiska rörelse omfattade. I 
en sådan nationellt didaktisk anda skrev Snoilsky dikten ”Sverges karta”, där 
den i olika provinser ordnade naturen och kulturen utgjorde en ”bildvärld 
för det unga”, vars betydelse Snoilsky uttryckte på följande sätt: ”Åt hem-
mets skog och fjäll och älf, / Åt järnets döda massa själf / Gif så en själ, en 
tunga! / Och prägla lefvande och varm / En Sverges bild i barnets barm, / 
Som mannen skall bevara, / Som han skall ägna glad en gång / Sin lefnads 
gärning eller sång / Och dö för att försvara!”122

Rekommendationerna till den turistande allmänheten var med några 
få undantag – såsom i Fredrik Svenonius råd till den turistande ungdomen 
– sällan mästrande, trots STF:s folkbildande uppgift och trots det återkom-
mande budskapet om naturens omdanande inverkan på individen. Tonen 
röjde dock inte sällan ett von oben-perspektiv. Utifrån ett människorefor-
merande synsätt och med ett mobiliserande språkbruk tog sig jägmästaren 
Hugo Samzelius – som hjälpte Artur Hazelius med att samla in föremål till 
Skansens ”lapputställning”123 – friheten att uppmana landets skolungdom 
att med ”pojkaktig okynnesmin” slå ihop böckerna och lära känna sitt land 
på riktigt. En ”varm kärlek till fosterjorden” skulle bli följden av ett ”förtro-
ligt umgänge” med naturen och dess skogar och fjäll, älvar och sjöar. Med 
det menade han ett intresse som var ”så pass lifligt, att det tager en fången 
helt och hållet” och, underströk Samzelius, ”erfar man ej en oemotståndlig 
känsla häraf, då saknar man i egentlig mening rot och del i hemlandet och 

 120 Berggren, 61 ff. Ungdomsrörelsen i Jämtland behandlas i Fransson, 1999, 61 ff; Sefasts-
son, 1983.

 121 Berggren 59.
 122 Snoilsky 1903, 110.
 123 Hugo Samzelius var född i Stockholm men arbetade som jägmästare i Norrbotten. 

Han var också författare och kritiserade ”träpatronernas” metoder i boken Paterson 
& Comp. Han var också utgivare av tidskriften Jägaren och en av Svenska kennel-
klubbens förgrundsfigurer. För biografiska uppgifter, se Svenskt biografiskt handlexikon 
1906. Samzelius kombinerade sitt intresse för natur och friluftsliv med att verka som 
insamlare till Artur Hazelius och Skansens samiska utställning. Se Artur Hazelius, ”Bref 
till jägmästar Hugo Samzelius, dagt. Stockholm den 17 nov. 1891”, Fataburen 1915, 8.
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är att likna vid en främling, hvilken som helst”.124 ”[A]tt bli fången helt 
och hållen” innebar att individen införlivade eller uppgick i sin omgivning. 
Därigenom lärde man känna sig själv och det var en självkännedom med en 
rad positiva konsekvenser både för den enskilde och för samhället:

Veklighet och maklighet hafva svårt att fästa sin sargande klo vid den 
yngling eller flicka, som tillbragte sina somrar på turiststig, lika visst som 
just dess ungdomar hafva lättare än andra att utväga sig i lifvet, hvilket 
alltmera hårdhänt och hjärtlöst kräfver förmågan att ’arbeta sig fram’. 
Sist må det tillåtas mig att kraftigt betona den oskattbara behållning, 
som innefattas i begreppen fosterlandskärlek och frihetssinne, hvilka man 
inhämtar af susande skogar och forsens fall längs snöfjällens branter.125

Intrycken från det omgivande landskapet skulle reformera individen, och 
då handlade det inte om en reformering i betydelsen individuell emancipa-
tion utan om en nationell frihet som infann sig när landets invånare såg sig 
själva och sin roll i ett större sammanhang.

Majestätskult som landskapsretorik
Att studera det sena 1800-talets retorik omkring det jämtländska landskapet 
är, som konstaterades ovan, att finna en regionalitet som i mångt och mycket 
reducerats till de storslagna, orubbliga fjällens och de stämningsmättade 
utsikternas förlovade land. Ett inslag i denna retorik, vilket ska beröras här, 
är sådana språkliga schabloner som förstärkte myten om Jämtland som det 
upphöjda och de solida och uppbyggliga tankarnas landskap. I en tid av 
genomgripande samhällsförändringar, dit den pågående demokratiseringen 
av det politiska livet måste räknas, gestaltades det jämtländska landskapet 
med språkliga uttrycksmedel som associerade till auktoriteter, och då inte 
sällan till institutioner som hade sitt ursprung i en feodal maktordning. 

Av fjällretorikens begrepp var det den kungliga upphöjdheten som mest 
frekvent brukades när det jämtländska landskapet skulle definieras. Tidigare 
nämnde Valfrid Spångberg skrev 1899 om Åreskutan: ”I hela sitt majestät 
reser hon sig omedelbart inför ens ögon, och omkring henne sänka alla de 
andra fjällen vördnadsfullt sina hjässor.”126 Beskrivningen av jämtländska 
fjällandskap som majestätiska och gestaltningen av fjäll som majestät, vilka 
omgivningen underkastade sig och visade vördnad för, ingick i en språk-
lig tradition som hade etablerats i STF:s årsskrift under den föregående 
tioårsperioden. Också här användes ordet för att understryka landskapets 

 124 Hugo Samzelius, ”Turistlif”, STF:å 1897, 353f;
 125 Samzelius, 355.
 126 Spångberg, 73.
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upphöjdhet samt för att visa hur det upphöjda står i förhållande till sin 
omgivning. En anonym skribent talade exempelvis om ”vallfärder” till de 
”majestätiska Sylarne”127, och i sin artikel I hembygdens skogar och dalar 
(1897) beskrev Jonas Stadling fjällen som ”majestätiska gestalter” som ”resa 
sig öfver” det omkringliggande landskapet och lockar med sin ”vidunder-
liga makt”.128 Stadling benämnde vidare fjälltoppar som ”silfverkrönta hjäs-
sor”, vilka ”höja sig öfver den sista fjällryggen framför oss”.129 Detta synsätt 
bidrog till att hos den enskilde suggerera fram känslan av litenhet, vilket 
en anonym författare vittnar om. När denne stod helt ensam inför ”den 
väldige jätten”, här anblicken av Åreskutan, så framstod den som ”än mer 
majestätisk”, vilket ”kom en själf att känna sig så mycket obetydligare”.130 

Intentionen var självfallet inte att propagera för återinförande av det 
kungliga enväldet, utan att göra upplevelsen av en vy begriplig för den lä-
sande publiken. I fallet Jämtland innebar det att landskapsretoriken lånade 
begrepp från sociala och politiska diskursers sätt att formulera patriarkala 
maktrelationer. Detta tog sig ibland näst intill mytologiska uttryck. Ett åter-
kommande sätt att framhålla individens obetydlighet i förhållande till en 
betraktad vy var att som betraktare framställa sig som maktlös. Landskapet 
tillskrevs förmåga att på individen utöva en ”mäktig dragningskraft”, ha en 
”oemotståndlig makt”, ”underlig makt” och att vara ”oemotståndligt till-
dragande” eller ”outsägligt fängslande” och ”dominerande”.131 Den idealiska 

 127 ”Hyddan vid Sylfjället” (osign.), STF:å 1897, 269.
 128 Stadling 1897, 78. Se även ”Sanatorium i Bydalen”, STF:å 1889, 96; Louis Améen, 

”Om bergsklättring”, STF:å 1889, 52, 63; dens. ”Fjällstugan vid Syltopparne”, STF:å 
1891, 100; Axel Lundström, ”Storlien. Några reseminnen”, STF:å 1890, 30; Helge Rö-
dén, ”Sylarne såsom turistfjäll”, STF:å 1897, 260; Thore Thelander, ”Vandringsmin-
nen från Jämtland”, STF:å 1898, 259; dens., ”Vandringsminnen från Jämtland och 
Härjedalen sommaren 1897”, STF:å 1898, 266; Johan Widmark, ”En färd till Kålåsens 
lappkapell, Anjeskutan och Stiklestad”, STF:å 1890, 9; Gerhard G. Magnusson, ”Till 
fjälls på en vecka”, STF:å 1900, 129; Johan Lindström Saxon, ”Till Syltopparne. De 
två vägarne”, STF:å 1900, 306, 307; F. Schenström, ”I Nord-Jämtländska fjälltrakter”, 
STF:å 1896, 12f; ”Åreskutan i maj” (O.G.R.), STF:å 1895, 405; 

 129 Stadling, 1897, 82. Här kunde man också läsa att Åreskutan ”höjer sin massa mot skyn 
i fjärran” (83).

 130 ”Åreskutan i maj” (O.G.R.), STF:å 1895, 405. Ett liknande återkommande sätt att 
framhålla individens obetydlighet i förhållande till landskapet var att tillskriva detta 
förmågan att på individen utöva en ”mäktig dragningskraft”, ”oemotståndlig makt”, 
”underlig makt” mm, alltså… som individen inte kunde värja sig mot utan måste 
underkasta sig. 

 131 Se STF:å 1889, 96; Louis Améen, ”Fjällstugan vid Syltopparne”, STF:å 1891, 63; 
”Från Jämtlands fjällvärld” (C.J.E.H.), STF:å 1899, 304; Axel Lundström, ”Storlien. 
Några reseminnen”, STF:å 1890, 30; Thore Thelander, ”Vandringsminnen från 
Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, STF:å 1898, 259; F. Schenström, ”Något 
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utsikten var något som individen inte kunde värja sig mot, en makt man 
måste underordna sig.

Uttryck som majestätisk, makt och dominerande användes i syfte att 
särskilja de bitar av landskapet som ansågs vara mer värdefulla och sevärda 
från de mer triviala, vilka sevärdheterna ”höjde sig över”. Bildspråket, som 
för Jämtlands del annars var reserverat för de mest imponerande vyerna och 
de kanoniserade monoliterna bland fjälltopparna (däribland Åreskutan, 
Syltoppen och Drommen), användes bara vid ett tillfälle i STF:s årsskrift i 
ett annat sammanhang, och då i en diskussion om den jämtländska skogen. 
I en skyddad fjälldal fann Jonas Stadling, som vid den här tiden bedrev en 
intensiv kamp för att skogsbolagens avverkningsrätt skulle begränsas i lag, 
en hotad bit urskog. Han fastnade där för en stor gran som han utnämnde 
till ”drottningen bland de öfriga ’fjällbrudarna’”. Bilden kompletterade han 
sedan med att tillägga att ”[f ]ör dess majestät viker den ystra fjällbäcken litet 
åt sidan” och ”[v]ördnadsfullt träda vi under dess krona”.132 

I en diskussion om landskap blottläggs alltså samtidigt mer generella 
föreställningar om sociala hierarkier och maktordningar i samhället. I 
löjtnant F. Schenströms beskrivning var metaforiken välfunnen och de 
politiska anspelningarna ganska explicita: ”Högt öfver ödevidderna kring 
Jämtlands, Härjedalens och Norges gränsmöte tronar Sylfjällets majestät, 
på en gång strängt och vänt.”133 Uttalandet, som gjordes i ett skede när den 
norska kritiken mot unionen började ta sig alltmer oblyga former, rymmer 
såväl en tolkning av det utrikespolitiska läget som en värdering av förhål-
landet region-nation. Inte bara de svenska landskapen löd under ett svenskt 
majestät. Majestätet tronade även strängt och vänt över det norska broder-
folket. ”Vi stå på den svenska delen af Sylkammen, som i frågetecknets form 
reser sig inför folken”,134 var därför en fortsättning som inte krävde mycket 
fantasi för att kunna tolkas politiskt. Den Karl XII-kult som utmärkte det 
sena 1800-talet, och som Schenström var en tydlig representant för, var inte 
minst en angelägenhet för landets militär men också för andra som sökte 
bilda opinion i försvarsvänlig och rojalistisk riktning. Karl XII kopplades 
samman med Oscar II och fick i den politiska debatten stå för ett effektivt 
och kungligt ledarskap över en modern krigsmakt. Vad han också symbo-

om turisthärbergena vid Sylarne”, STF:å 1895, passim; Helge Rödén, ”Sylarne såsom 
turistfjäll”, STF:å 1897, 260 f.

 132 Stadling, STF:å 1897, 88, P. Norberg, ”Hofverberget”, STF:å 1900, 217f; Gerhard G. 
Magnusson, ”Till fjälls på en vecka”, STF:å 1900, 129; Johan Lindström Saxon, Till 
Syltopparne. De två vägarne”, STF:å 1900, 306, 307.

 133 F. Schenström, ”Något om turisthärbergena vid Sylarne”, STF:å 1895, 375.
 134 Ibid., 380.
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liserade var ett nej till de norska strävandena att bryta sig ut ur unionen.135 
Hos Schenström rådde det inget tvivel om andemeningen. I sin bok om 
återtåget skriver han:

De ligga döde i högfjällen, dessa ärehöljde kämpar, de ligga slagne af Guds 
starkhets hand. Mäktig fjällstorm har sjungit sin grafsång, ödeviddernas 
svepduk breddes öfver de fallne. Fjälljättarne tystna och bedja, norrskens-
glorian stiger, och från svenska storhetstidens aftonhimmel strålar än ett 
skimmer af majestätiskt vemod ned till Sveriges folk. [...] Hvar äro dina 
vapen, du svenske man? Har du så vårdat hvad du arftog från hugstore 
fäder af fysisk styrka och af sedlig kraft, att du väl kan svara därför? Älskar 
du så den jord, som täcker karolinernas ben, att intet offer till henne är 
för dyrt?136

Användningen av majestätsretoriken var annars sällan kontroversiell. 
Som metafor var ordet majestät gångbart i sammanhang där någon sökte 
språkliga redskap för att förmedla idéer om behovet av stabilitet eller någon 
form av grundläggande ordning. Oftast nyttjades det, inte sällan slentrian-
mässigt, i syfte att idealisera lugn och harmoni. Tre saker gör fjällnaturen 
oemotståndligt tilldragande, menade en av de flitigare Jämtlandsbesökarna 
Louis Améen i STF:s årsskrift 1889. I första hand var det ”de vida, obe-
gränsade utsigterna”, i andra hand ”den friska, syrsatta fjälluften” och i 
tredje hand den ”majestätiska tystnad, som hvilar så stämningsfullt öfver 
fjällvidderna”.137 ”Det majestätiska lugnet öfver fjällvidderna”, förklarade 
Améen, ”bjuder hvila för den mest öfverretade själ.”138 Det rådde alltså ingen 
motsättning mellan vild natur och lugn. Tvärtom ville Améen framhålla 
den ”majestätiska stillhet” som vilade ”öfver det vilda fjällandskapet”.139 
Metaforen passade därför väl i kombination med formuleringar hämtade 
ifrån ett militärt sammanhang: 

 135 Jan Lindegren, ”Från hjältekonung till societetshärskare. Gustav II – Oscar II”, Stel-
lan Dahlgren, Torkel Jansson & Hans Norman (red.), Från stormakt till smånation. 
Sveriges plats i Europa från 1600-talet till 1900-tal, Stockholm 1995, 45. Schenströms 
bok om karolinernas återtåg tolkades av samtiden inte bara som ett varningens finger 
mot norrmännen. Konsthistorikern Allan Ellenius menar att den hör samman med 
den alltmer utbredda rysskräcken, som vid denna tid gav försvarsrörelsen vind i 
seglen. Delar av boken har formen av en rustningsappell. Se Ellenius, 106f.

 136 Cit. efter Ellenius, 106.
 137 Louis Améen: ”Om bergsklättring”, i STF:å 1889, 63.
 138 Ibid., 52.
 139 Ibid., ”Fjällstugan vid Syltopparne”, i STF:å 1891, 100. Se även Stadling 1897, 85: 

”Där uppe mot öster höjer sig Hundshögen, lugn och majestätisk”; Thore Thelander, 
”Vandringsminnen från Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, STF:å 1898, 266. 
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Vördnadsbjudande, skräckinjagande fjäll! [...] Din dag började i tidernas 
morgonväkt, i den fördolda urtiden, långt innan ännu människans skepelse 
[sic!] drog in på jorden. Du höll troget din vakt under den ständiga istidens 
kalla famntag, och dess mäktiga bojor hafva icke betvingat dina urgamla 
hällar. Du hvilar i ödsligt majestät och reser stolt din tron högt öfver 
tvänne rikens fjällvidder.140 

Med formuleringar som den i citatets sista mening fick Sylfjället symbolisera 
den politiska institution som båda nationerna var underställd. Utsiktsretori-
kens ”tron” och böjningsformen ”trona” – samverkade även väl med de övriga 
återkopplingarna till en äldre politisk ordning. Passade in gjorde därför även 
beskrivningar av en fjällformation som ett ”slott” med ”tornspiror” och som 
en ”jätteborg” byggd till värn för den egna ätten. Fjäll kunde även beskrivas 
som ”tempel” och ”pyramider”.141 Begreppet trona ingick som bekant i 
Richard Dybecks sång ”Du gamla, du friska, du fjällhöga nord”, alltså en 
hyllning till det skandinaviska högland som i en av verserna ”tronar” på 
minnen från fornstora dar. Från 1800-talets slut användes denna sång allt 
oftare som nationalsång,142 ett förhållande som för övrigt ett par av resebe-
rättelserna illustrerar. I en av dessa beskrivs det hur ett besök vid Sylarnas 
turisthydda mynnade ut i allsång: ”[D]å ’Du gamla, du friska’ klingade 
öfver fjällvidderna […], medan luft och fjäll prunkade i solnedgångens 
härligaste färgtoner – då var högtid vid Sylhyddan.”143 I berättelsen följer 
sedan en redogörelse för allt det som Sylarna höjde sig över och som kunde 
överblickas (och kontrolleras) från det majestätiska Sylarnas högsta punkt: 
”[T]rots solröken var synvidden försvarligt god, ty på norska sidan urskilde 
vi Galdhöpiggen och Snæhättan med alla mellanliggande fjällsträckningar, 
och i Sverige fanns, åtminstone i Jämtland och Härjedalen, ej en skuta eller 
rygg, som undgick oss.”144 

Ernst Beckman behärskade till fulländning hela det spektrum av dis-
kursiva konventioner som så starkt hade bidragit till formandet av tidens 
officiella Jämtlandssyn. Det år som han utsågs till Frisinnade landsfören-
ingens ordförande (1902) kunde han luta sig tryggt mot alla de perspektiv, 
 140 K.O.E. Stenström, ”I Nord-Jämtländska fjälltrakter”, STF:å 1896, 12f.
 141 Uttrycket jätteborg används i P. Norberg, ”Hofverberget”, STF:å 1900, 215. Övriga 

metaforer återfinns i Schenström, 381; Rödén, 260; Magnusson, 128, 138.
 142 Sången, som Dybeck författade 1844, hade ursprungligen titeln ”Sången till Norden”, 

Inspiration till den fick han av sina starka intryck av fjället Städjan i norra Dalarna. 
Se Stefan Jonsson, ”Överlåtes: Du fjällhöga nord”, Dagens Nyheter 19/11-2006. Se 
även Jönses, 117.

 143 Thore Thelander, ”Vandringsminnen från Jämtland och Härjedalen sommaren 1897”, 
STF:å 1898, 267.

 144 Ibid., 271.
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tankefigurer och språkliga uttrycksmedel som hade kanoniserats av Svenska 
Turistföreningen under den föregående femtonårsperioden: Beckman me-
nade att hans uppsats skulle uppfattas som en tendensskrift, så till vida 
att han med den ville locka andra till vandring på samma stigar som han 
själv hade bevandrat. Egentligen hade han rest till Jämtland för att tala på 
sommarens ungdomsmöte i Östersund, men drabbades där av den fjälltörst 
som drabbat så många före honom. Att ”lemna Jämtland utan att ha satt sin 
fot inom fjällens förtrollade värld, det gör ingen godvilligt”,145 konstaterade 
han. Sedan återger Beckman hur han i Östersund kliver på ångbåten som 
skulle föra honom till Hallen för vidare transport med häst och vagn till 
Bydalen i Oviksfjällen. Under färden möts han av ”fjärrsyner öfver Storsjöns 
blå vatten” och strax uppenbarades ”den ärevördiga Drommen”.146 Den för 
genren obligatoriska fjällbestigningen dominerar sedan framställningen. 
Genom vandringen ”lyftes och vidgades landskapet för våra blickar” och på 
toppen var ren ”höghet och skönhet”.147 Ett ”högljudt utrop af beundran” 
går här inte att hejda, för det är ”den vackraste utsikt jag sett i Sverge”, inty-
gar Beckman.148 Från centrum av ”synkretsens rundel” blickar han ut över 
”fjällens majestätiska skönhetsrike”.149 I nordväst ”tronar, likt en drottning, 
Åreskutan”, som om den var buren ”af andehänder”, och som ”dess vasaller 
ligger hela härskaran af mindre fjäll”.150 

Även om utsikterna från Åreskutan, Sylarna, Oviksfjällen och Jämtlands 
övriga fjäll är överrepresenterade i reseberättelserna var de på intet sätt en-
samma om att få symbolisera den unionella enheten och den nationella 
helheten. En präst på fjällvandring, i detta fall i Härjedalen, återgav hur 
sinnesstämningen förändrades i takt med att han och hans sällskap förflyt-
tade sig högre och högre upp på fjället. Stämningen blev högre och högre, 
vilket också återspeglades i valet av vandringssånger. I samtliga fall föll detta 
val på visor som hade fötts ”just i en natur som denna”151, och därför ansågs 
det passande att låta ”Morgon mellan fjällen” inleda vandringen. En bit 
upp på fjällsidan stämde man upp i ett par norska visor, däribland ”Norges 
beste Værn og Fæste Er dets gamle Fjeld”. Väl uppe på fjällets högsta punkt 
kunde dock bara en sång komma ifråga. Prästen skriver: 

 145 Beckman 1902A, 3.
 146 Ibid., 4f.
 147 Ibid., 7.
 148 Ibid., 8.
 149 Ibid., 9
 150 Ibid.
 151 ”Mellan Härje-ån och Städjan. Några blad ur en Härjedalsprästs dagbok” (K.G.K.), 

STF:å 1894, 142.



1 10 

[V]år svenska ’Du gamla, du friska, du fjällhöga nord’, denna grandiosa 
skapelse af vår folkliga tondiktning, som ju för närvarande håller på att 
komma till heders såsom svensk nationalhymn, fann jag aldrig förr bättre 
hafva förstått än nu häruppe i alpvärlden, och det blef med ens så klart för 
mig: den som ej sett och bestigit fjällen, har icke sett Sverige!152 

Utsagan kunde tolkas på två sätt. För det första kunde utan kunskap om 
denna geografiska del av landet ens kännedom om nationens territorium 
inte sägas utgöra ett helt. För det andra gick det ingen annanstans att bättre 
bilda sig en uppfattning om denna helhet än från en fjälltopp.

Det som hände när man vandrade uppåt var att ”synkretsen liksom 
vidgade sig, och bergens buktiga ytlinjer förtonade mjukare än förr, lock-
ande blicken ut i det oändliga blå”, noterade exempelvis Erik Modin, också 
han präst, under en fjällbestigning.153 Dels upphöjdes fjällen till centrala 
symboler för nationen, dels fungerade det perspektiv på verkligheten som 
man fick från deras utsiktspunkter som ett pedagogiskt identitetsskapande 
instrument. Ju högre upp man kom, ju vidare utsikten blev och ju större 
arealer som kunde fångas i en enda blick, desto mer patriotiskt (och poli-
tiskt) laddade blev känslorna.

Av exemplen framgår det hur STF:s årsskrift förmedlade utsikter som 
kunde konkretisera abstrakta förehållanden inom både den svenska na-
tionen och tvåstatsunionen. Samtidigt som nationallandskap upprättades 
så begreppsliggjordes både nationella och utrikespolitiska förhållanden. 
Vyerna beskrevs med uttryck som var besläktade med tidens rojalistiska 
officialitet, och då inte sällan med ett patriotiskt språkbruk som tenderade 
att förhärliga snarare än diskutera förparlamentariska och feodala maktin-
stitutioner.154 Vad som kan iakttas är mötet – och sammansmältningen – 
mellan två olika typer av nationalistiskt symbolgods, det som var knutet till 
naturen, territoriet och topografin och det som hämtade näring ur ceremo-
nielet kring den svenska monarkin och militären och som sammanfattande 
brukar benämnas som officiell patriotism. 

 152 Ibid.
153  Erik Modin, ”När vårfloden kommer. Stämningsbild från Härjedalen”, STF:å 1898, 

76f.
154  Den svenska majestätskulten och dess uttrycksformer under andra hälften av 1800-ta-

let har studerats av Sverker Oredsson. Se exempelvis dennes Gustav Adolf, Sverige och 
Trettioåriga kriget: historieskrivning och kult, Lund 1992. Den tyska majestätskulten, 
som uppvisar likheter med den svenska, penetreras i Hans Ulrich Wehler, The German 
Empire 1871–1918, Oxford & New York 1985, 100f, 113 ff. Se även Nina Witoszek & 
Lars Trägårdh, ”Introduction”, Culture and Crisis. The Case of Sweden and Germany, 
New York & Oxford 2002, 2.
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Sammanfattande diskussion
På 1800-talet identifierades ögat som ett eftertraktat pedagogiskt objekt och 
ett medel för fostran. Tankarna utvecklades främst inom den så kallade 
åskådningspedagogiken, som i Sverige var föremål för ett växande intresse 
under 1800-talets andra hälft. Individen skulle tränas att uppfatta tingen på 
rätt sätt, organisera sina intryck och identifiera större sammanhang. Den 
centrumposition som betraktaren intog, exempelvis i ett panorama, skulle 
verka reformerande och självdisciplinerande på individen på så vis att hon 
i andra situationer var medveten om att hon blev sedd av en ständigt när-
varande och övervakande blick. Det som lärdes ut var ett nytt sätt att se på 
omvärlden men också på sig själv. 

Om sättet att definiera Jämtland analyseras i sin ideologiska och dis-
kursiva kontext så innebär det att man söker förklara ”Jämtland” som ett 
resultat av de föreställningar om världen, de estetiska ideal och de för-
väntningar som en betraktare projicerar på landskapet. Därför har detta 
kapitel fokuserat på blicken och perspektiven mer än det har handlat om 
de beskådade objekten. Utgångspunkten har varit att det jämtländska land-
skapets skönhetsvärden ska sökas i betraktarens öga, ett öga som framför allt 
hungrade efter storslagna utsikter och vida vyer. Jämtlandsturismen skulle 
inte bara erbjuda rekreation och stärka kroppen, utan skulle dessutom bidra 
till att befolkningen skärpte blicken och utvecklade iakttagelseförmågan. 
Jämtland kunde, på grund av sin topografiska konstitution, med höga fjäll 
och vidsträckta vyer, brukas som pedagogiskt redskap för att beskriva bland 
annat en mängd geografiska, geologiska och territoriella förhållanden. 
Bruket av utsikter som bildningsverktyg låg i linje med tidens reformpeda-
gogiska ideal och dess strävan efter ökad ”realism” och konkretion i olika 
kunskapssammanhang.

Men landskapet skulle också få en ideologiskt fostrande och sociali-
serande roll. Resor till Jämtland i allmänhet och till dess prisade utsikts-
punkter i synnerhet föreskrevs i STF:s årsskrift som bland annat sam-
manhangsskapande. Sättet att se ett landskap hade en inneboende moral, 
vilken innebar att landskapets former hade något att lära den enskilde om 
begreppet individualitet. En vandring i de jämtländska fjällen tänktes ha en 
civiliserande och självdisciplinerande inverkan på individen. Via olika land-
skapsrepresentationer förmedlades normativa utsagor om den enskilde och 
dennes relation till omvärlden, om den rådande samhällsordningen liksom 
den förflutna och den kommande. På så vis skulle de också fostra och tukta 
det vilda hos människan. På fjälltoppen kunde man få känslan av att inte 
bara ha övervunnit den omgivande naturen utan också naturen inom sig 
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själv, det själviska djuret. De storslagna utsikterna skulle lyfta sinnet högt 
över vardagens futiliteter, och de vida vyerna visualiserade den enskilda 
delens relation till det hela.

Fjällkult är ett uttryck som här använts som benämning på de förhåll-
ningssätt och beteendeföreskrifter som förmedlades omkring de jämtländ-
ska vyerna. Utsiktsnationalism är ett annat. De praktiker och ideal som 
uppstod kring betraktandet av utsikter kan även föras in under kategorierna 
identitetsbildning och medborgarfostran. Individen skulle reformeras. Ut-
sikterna fungerade som instrument som hjälpte den enskilde att förstå vad 
det innebar att som individ ingå i något större. Om en utsikt bidrog till 
att det gick att göra sig en bild av det hela så kunde den också framkalla 
samhället i tanken. Att i naturen lyfta blicken mot ett fjäll motsvarades 
exempelvis av att i samhället förmå se bortom klassperspektivet och andra 
privata och snävt avgränsade intressen. 

Utsikten från en fjälltopp gav belägg för tesen att delarna också utgjorde 
beståndsdelar i en större, odelbar helhet. Jämtland med alla sina utsikter 
fick på så vis en ny funktion att fylla, att förse den nationella identite-
ten med en uppsättning vyer där innebörden av det abstrakta begreppet 
samling konkretiserades. I detta sammanhang är det intressant att notera 
att Jämtlandsturismen även ansågs utveckla sociala relationer i demokra-
tisk riktning. Idén om landskapet som en ”nivellerande mark” innebar att 
jämtländska fjällbestigningar uppfattades som frigörande och socialt utjäm-
nande. Inför en storslagen, majestätisk utsikt möttes man som likar, över 
klass- och könsgränser. I en diskussion om landskap blottläggs sålunda mer 
generella föreställningar om hög och låg, överordning och underordning, 
status och makt. 

Svenska historiker har visat att de monument som restes i landet kring 
sekelskiftet 1900 var konkreta manifestationer av moraliska, politiska och 
ideologiska budskap. Monumenten hade till exempel en betydelse som en-
ande symboler. En liknande roll fick Jämtlands ”storslagna”, ”imposanta” 
och ”majestätiskt” ”tronande” fjäll. Drommen, Åreskutan, Sylarna med 
flera fjäll gjorde i högsta grad skäl för namnet ”läroböcker i sten”, och som 
nationella kultplatser gav de syn för sägen om värdet av auktoritet och 
stabilitet, plikt och ansvarskänsla. Att det jämtländska landskapet beskrevs 
med språkliga uttrycksmedel som associerade till feodala maktinstitutioner 
och patriarkala maktrelationer kan förstås som att ”Jämtland” utgjorde en 
del av en vidare diskurs om samhälle och medborgarskap där frigörelsen 
villkorades. Som metafor var ordet majestät gångbart just i sammanhang 
där någon sökte framhålla behovet av något upphöjt. Ett inslag i land-
skapsretoriken var att framhålla den egna obetydligheten och litenheten, att 
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vara något som dessa naturens största sevärdheter ”höjde sig över”. I denna 
mening kunde också jämtländska fjäll påminna om en social och politisk 
identitet där individen var underställd en övergripande ordning. 

Det ”jämtländska landskap” som publicerades var trots allt den samhäl-
leliga elitens landskap. Det motsvarade den borgerliga över- och medelklas-
sens förväntningar, och konstruerades utifrån de normer och synsätt som 
denna sociala kategori var bärare av. Att landskapets fjällmonoliter skrevs in 
som kungligheter i en större berättelse om en bestående ordning skedde, som 
bekant, samtidigt som maktförhållandena i samhället var ställda under de-
batt. I diskursen om Jämtland och dess utsikter var statusen som överordnad 
respektive underordnad inte en fråga för förhandling eftersom ordningen var 
skapad av naturen själv. I landskapsretoriken fick fjällvyer en underordnande 
funktion som samhällets tidigare auktoritära maktinstitutioner fyllt.

Jämtland med sina fjäll tilldelades en överideologisk nyckelfunktion, 
och det i skapandet av en svensk identitet som sökte ett nytt innehåll, nya 
former och nya uttrycksmedel. Denna regionalitet utformades inom ramen 
för en diskurs om samhället där begreppen integration och medborgarskap 
inte alltid var explicita men likafullt ständigt närvarande. Identitetsbildning 
i jämtländska fjäll innebar att underordning och samling ställdes upp som 
villkor för frigörelse.

Regionalitet och modernitet
Från det att Statens Järnvägar 1856 öppnade Sveriges första järnvägslinje, 
mellan Örebro och Ervalla, skulle det dröja 23 år innan det första tåget 
rullade in på järnvägsstationen i Östersund. Under samma tidsrymd hade 
flertalet jämtlänningar fått nöja sig med att i tidningsspalterna läsa om det 
nationella framåtskridandet och det nya samhälle som industrialiseringen 
med alla dess tekniska nymodigheter förde med sig. Därför var förväntning-
arna i Östersundsposten 1879 högt ställda: 

Den första december sätta wi i dag öfwer wårt nummer och helsa därmed 
en ny tid för Jemtland, en förändring i dess lifswillkor, sådana wåra fjellom-
kransade bygder icke upplefwat allt sedan de lades under Sveriges krona.155

Orden är Agathon Burmans, den moderat konservativa Östersundspostens 
redaktör. Att de jämtländska bygderna var omringade av fjäll poängteras här 
inte för att lyfta fram landskapets skönhetsvärden utan för att levandegöra 
Jämtlands dittillsvarande isolation.156 Den jämförelse Burman gör mellan 
 155 ÖP 1/12 1879.
 156 Det sköna och vida vyernas Jämtland var 1879 ett så gott som okänt begrepp, även 

om inte turismen var ett helt okänt fenomen i regionen. 
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revolutionen på de moderna kommunikationernas område och statsbytet 
1645 kan i förstone verka lite sökt och framkallad främst av retoriska skäl, 
men det vore att underskatta Jämtlands vid den tiden kanske vassaste pen-
na.157 Inbäddad i stycket finns i stället en syn på järnvägen som innebar att 
den skulle fungera som ett nationellt föreningsmedel, en funktion som även 
den tidiga norrländska pressens velat fylla.158 Burman ansåg att öppnandet 
av en järnvägsförbindelse mellan Östersund och Norrlandskusten var ”ett 
stort steg till förwerkligandet af förhoppningar, dem man för ett tiotal år 
sedan knappast wågade uttala; det är en länk fogad till den kedja, som skall 
omge och i sannaste bemerkelse införlifwa wår provins med det öfwriga 
Sverige”.159 Med hela sträckningen till Trondheim färdig, vilket besannades 
två år senare, 1881, skulle Jämtland även komma närmare Norge eller ”wårt 
brödrafolk”, som Burman uttryckte sig.160

Argumentationen i Agathon Burmans samtidsbeskrivning var också 
fortsättningsvis historiskt grundad men siktet var konsekvent inställt på 
det kommande: Jämtarna var svenskar och samtidigt nära besläktade med 
norrmännen. Däremot gick det att ställa sig tvivlande till om Jämtland i 
praktiken tidigare utgjort en del av den svenska nationen, då ju denna re-
gion stått vid sidan om och åsett hur industrialismens välsignelsebringande 
krafter omdanade bygd efter bygd i andra delar av riket. Jämtlänningarnas 
nationalkänsla, vars utvecklingsgrad inte befann sig på en högre nivå än den 
gjorde vid gränsjusteringarna 1645, hade äntligen fått de rätta förutsättning-
arna att frodas. Dessa förutsättningar innebar att det samma nu skulle ske i 
Jämtlands län som redan hade skett i de andra delar av landet där järnvägen 
dragits fram: en växande civilisation, framåtskridande, industrialisering. De 
jämtländska bygderna hade fått den järnväg som möjliggjorde att steget 
kunde tas ut ur isolationen, fattigdomen och ålderdomligheten, in i den 
moderna tidsåldern – Jämtlands integration med resten av Sverige.161

Längtan efter ett nytt, modernt Jämtland som utgjorde en integrerad 

 157 Per Nilsson-Tannér, Kring press och parnass. Biografiska blad ur den jämtländska press-
sens och litteraturens historia, Östersund 1933, 93 ff. 

 158 Se Nordmark, 228 ff.
 159 ÖP 1/12 1879.
 160 Ibid. Officiellt invigdes järnvägen av kung Oscar II sommaren 1882.
 161 Vad som utmärker ÖP är att tidningen vände sig till de läsare som först och främst 

var intresserade av huvudstads-, riks- och utrikesnyheter. Den gjorde till sin huvud-
uppgift att i staden och regionen lyfta fram de nationella frågorna och rapportera 
om tillståndet i huvudstaden, och därför skulle jämtarna inte behöva hålla sig med 
en huvudstadstidning. I sin marknadsföring påstod sig ÖP fullt ut kunna ersätta ett 
huvudstadsblad. Se ex.vis ÖP 14/12, 21/12, 22/12 1896 m.fl. datum de närmast följande 
veckorna.
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del av det nya, framväxande Sverige fortsatte att prägla tidningssidorna inte 
bara i Östersundsposten utan också i regionens övriga blad. I detta avsnitt 
ska den regionala identitetsbildningen omkring ”Jämtland” studeras, såsom 
denna producerades i Jämtland 1880–1900. Den offentliga bilden av Jämt-
land formades och förmedlades huvudsakligen i pressen men i det följande 
ska den även relateras till tidens dominerande utställningsideologi.162 Sam-
bandet mellan industrialisering, nationellt identitetsskapande och odlandet 
av ett regionalt perspektiv på verkligheten uppträder i Jämtland och den 
jämtländska pressen i en förtätad form i samband med Allmänna konst- och 
industriutställningen i Stockholm 1897. Det som kommer att undersökas 
är Jämtlands representation i denna utställnings olika avdelningar samt hur 
denna representation mottogs och värderades i pressen. 

Syftet är i det kommande att undersöka hur den regionala delens, ”Jämt-
lands”, relation till det hela bestämdes. Vad innebar tanken om dubbelt 
utanförskap, i förhållande till nationen och moderniteten, för definitionen 
av Jämtland? Vad uppfattades som typiskt jämtländskt mot bakgrund av 
industrialiseringen och de nationella integrationsprocesser som intensifie-
rades i slutet av 1800-talet? Vilka effekter hade den pågående nationella 
resursinventeringen och resursmobiliseringen på skapandet av en jämt-
ländsk regionalitet? Som kommer att framgå framställdes det jämtländska 
deltagandet som ett tillfälle att mäta sig med Sveriges övriga regioner samt 
en möjlighet att visa upp det bästa av sig själv beträffande naturtillgångar, 
hantverksskicklighet och näringsliv. Genom en analys av utsagor som fäll-
des i samband med utformningen av de jämtländska utställningarna och av 
pressens sätt att behandla och värdera den egna utställningen, undersöks av 
vilka element den jämtländska regionaliteten fogades samman. 

Efter detta följer ett avsnitt där tre varianter på temat Jämtland som 
framtidsland analyseras: diskursen om ”framtidslandet” så som denna ex-
ponerades i den konservativa Östersundsposten, diskursen om ”Det sköna 
Jämtland” som fick ett stort utrymme i den liberala Jämtlandsposten vid 
tiden för Stockholmsutställningen 1897 och, slutligen, diskursen om ”Det 
nya Jämtland”, vilket var namnet på en påtagligt polemisk artikelserie som 
publicerades i den frisinnade Jämtlands Allehanda. Avsnittet avslutas med 
en diskussion om de övergripande diskursiva förutsättningarna för defi-
nitionen av Jämtland som framtidsland. Till institutionaliseringen av en 
sådan jämtländsk regionalitet bidrog pressen, men det gjorde även andra 
regionala institutioner, däribland landstinget och hushållningssällskapet, 
samt stora utställningsevenemang i huvudstaden. Samtliga kommer att 
behandlas i det följande.
 162 Jfr. Ekström, 1994, passim.
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1897. Nationens år – och regionernas 
Stockholmsutställningen lämpar sig väl för en undersökning av det sena 
1800-talets regionalitet. Idéhistorikern Anders Ekström visar i sitt arbete 
Den utställda världen. Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsut-
ställningar (1994) att arrangörerna och många av deltagarna tolkade utställ-
ningen som en fredlig kamp i det nationella framåtskridandets tjänst.163 
Alla svenska län deltog med det som ansågs vara utmärkande för den egna 
regionen och värt att visa upp för en nationell publik.164 Genom utställning-
en nationaliserades framför allt industrin, men även naturvetenskapen och 
tekniken, vilka därmed gjordes till gemensamma, nationella angelägenheter. 
Det som Stockholmsutställningen kanske mer än något annat aktualiserade 
var en diskussion om den nationella identitetens innebörd. Där framträdde 
en blandning av olika och parallellt existerande nationalismer: dels en äldre 
tillbakablickande, kungahyllande och officiös patriotism, dels en folkligare 
bonderomantisk Skansen-nationalism, dels en fosterlandskärlek som med 
siktet inställt på framtiden hade sin förankring i utvecklingstanken och i 
förhoppningar om näringarnas utveckling och framåtskridande för hela na-
tionen.165 Liksom Skansen, som hade öppnat 1891, var Stockholmsutställ-
ningen en sinnebild för sin egen tids föreställningar om folket, nationen 
och regionerna. Men till skillnad från friluftsmuseet, där det svenska folkets 
vardag och traditioner visades upp, var utställningen 1897 en inventering 
av det moderna Sveriges samlade resurser och snillrikhet. Nationen hade 
historisk förankring i bondekulturen men den hade också en framtid, en 
framtid som började här och nu och i konkurrens med andra nationer. Om 
Skansen tjänade som symbol för folkets härstamning och kontinuiteten 
i svensk samhällsutveckling, så gestaltade Stockholmsutställningen folkets 
nuvarande ståndpunkt och dess framtid. Här omsattes på svensk mark ut-
vecklingstanken i hela dess vidd. Moderniteten och traditionen, det äldre 
jordbrukssamhället och det frambrytande industrisamhället, ställdes ut sida 
vid sida. Ett nytt och konkurrenskraftigt Sverige behövde sina historiska 
rötter men kanske ännu mer industriell utveckling och en föryngring av 
själva svenskheten. Det mål som man, enligt Ellen Key, skulle uppnå med 

 163 Ekström 1994, passim.
 164 Ellen Key var en av många som stämde in i hyllningskören till Stockholmsutställningen. 

Där, ansåg hon, visades Sveriges framtid upp i form av en sporrande tävlan mellan 
de olika landsändarna. Liksom Skansen hade Stockholmsutställningen förmågan att 
närma olika landsdelar och klasser till varandra, då den klargjorde det ömsesidiga 
beroendet mellan samhällsklasserna och mellan landets provinser. Se Key, 239 ff; 
Fransson 2002, 47. 

 165 Ekström 1994, 264f, 279–287; Fransson 2002, 46f.
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expositionen var ”den nationella hänförelsens och den nationella själfkäns-
lans renässans”.166

Skapandet av en ny nationell självbild var ett alltigenom centralt inslag 
i den allmänna utställningsideologin. Inte minst gällde detta målsättningen 
att utställningen skulle få en nationellt samlande funktion. Den skulle 
stärka nationalmedvetandet, gynna en känsla av gemenskap och delaktig-
het, som i sin tur gav löfte om en ljus framtid. En förhoppning var att man 
skulle kunna skapa en enighet som överbryggade gränserna mellan land 
och stad och mellan klasser, yrken och näringar.167 Tanken om nationell 
samling och patriotisk fostran sammanföll med en vidare föreställning om 
utställningens mobiliserande funktion. Besökarna skulle känna delaktighet 
i vad som visades upp, bibringas entusiasm inför det industriella projektet, 
och förenas i tanken att en fortsatt utveckling längs både de materiella och 
idémässiga linjer som utställningen illustrerade var en gemensam angelä-
genhet.168 

Utställningen var en estrad för framtidsvisioner och förväntningar samt 
för en spirande optimism i samhället. Med utgångspunkt i den övergri-
pande civilisationsteorins strävan att strukturera och klassificera verklig-
heten, folken, kulturerna och nationerna, på en skala från primitiv till 
framstående var utställningen en generalmönstring av tillståndet i Sverige. 
Var, i jämförelse med övriga nationer, på utvecklingsstegen befann man 
sig? På vilka områden stod man sig väl i jämförelse och var behövde man 
förkovra sig? Att döma av den officiella redogörelsen för expositionen 1897, 
som publicerades samma år, var ett av syftena att de deltagande länderna 
skulle vinna ökad stolthet och ökad självkänsla. Främlingen skulle inse att 
Sverige (och Norge) utgjorde en lycklig vrå av världen, där utvecklingen 
gått framåt med stormsteg på fredlig väg under de senaste decennierna, 
mycket tack vare industrin, de vetenskapliga framstegen och de moderna 
kommunikationerna. Det skulle göras tydligt att framtidsutsikterna här var 
mycket goda.169

Perspektivet i Anders Ekströms studie av Allmänna konst- och industri-
utställningen 1897 är allmänt svenskt och västerländskt. Perspektivet är även 
centralsvenskt. Övervägande delen av empirin hämtar han från huvud-
stadstidningar, utställningens officiella publikationer, korrespondens mellan 
ledamöterna i expositionens styrelser etcetera. Utifrån detta material drar han 

 166 Cit. efter Ekström 1994, 287.
 167 Key, 239 ff; Fransson 2002, 47.
 168 Ekström 1994, 22–28.
 169 A. Hasselgren, Utställningen i Stockholm 1897. Beskrifning i ord och bild öfver Allmänna 

konst- och industriutställningen, Stockholm 1897, 5 ff.
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slutsatser om vilka idéströmningar och diskurser som präglade det svenska 
kulturella och ideologiska klimatet åren kring sekelskiftet 1900. Ekström 
konstaterar att det som ställdes ut skulle tolkas som en kollektiv nationell 
prestation. Publiken tilldelades härigenom en smickrande och oersättlig posi-
tion i den stora utvecklingskampen, men förväntades i samma ögonblick 
bekräfta en specifik samhällsordning. Genom uppslutning, i kraft av den kol-
lektiva ansträngningen och den delade ambitionen, kunde själva arbetet med 
utställningen tas till intäkt för en förtröstansfull nationell homogenitet.170 

Här ska istället utställningen 1897 analyseras ur ett regionalt perspektiv.  
Pressen, inte minst landsortstidningarna, hade en mycket viktig funktion 
att fylla för att expositionen skulle uppfattas som en gemensam nationell 
angelägenhet av allmänheten. Vid tiden för Stockholmsutställningen 
gavs tre tidningar ut i länet och alla rapporterade de från utställningen: 
Östersundsposten,171 som var moderat konservativ men i enskilda sakfrågor 
liberal, och Jemtlands Tidning,172 som var vänsterliberal och som i flera 
sakfrågor intog frisinnad ställning. I abonnentsiffror räknat var dessa båda 
blad de största i länet. Den tredje tidningen var Jemtlands-Posten, som 
betecknade sig som frisinnad.173 Vid denna tidpunkt gavs det alltså inte ut 
någon renodlat konservativ tidning i länet, än mindre någon socialistisk.174 

 170 Ekström 1994, 22–28.
 171 Östersundsposten var den av de tre tidningarna som gav Stockholmsutställningen störst 

uppmärksamhet inledde rapporteringen den 13 maj, två dagar före öppnandet, med 
en längre artikel. Korrespondenten beskrev där sina intryck från en vandring genom 
staden, utställningsområdet och utställningshallarna. ÖP:s bevakning måste, med 
tidens mått mätt, betraktas som en publicistisk storsatsning. ÖP publicerade från maj 
månad till och med september artiklar och illustrationer från utställningen i vart eller 
vartannat nummer.

 172 Jemtlands Tidning publicerade sin första rapport först den 24 maj, två veckor efter 
invigningen. Sedan följde ett reportage från utställningens sektion för sport och 
turism den 31 maj, och man gav i den löfte om tätare rapportering under resten av 
sommaren. Det skulle dock dröja ända till juli månad innan JT publicerade något 
från Stockholmsutställningen. 

 173 Jemtlands-Posten, som innehöll den minst frekventa rapporteringen från Stockholms-
utställningen av de jämtländska tidningarna, var länets största tidning i början av 
1890-talet men passerades av ÖP och JT i slutet av samma årtionde. År 1900 hade 
de tre tidningarna tillsammans 8 000 abonnenter i länet. Tre år tidigare torde alltså 
siffran ha varit något lägre. Se Rolén, 140 ff. 

 174 1909 startade socialdemokraterna sin första tidning i Jämtlands län: Wiljan. Tid-
ningen hann endast utkomma med femton ordinarie nummer innan dess redaktör 
Carl Åström blev åtalad och dömd för majestätsbrott för en artikel publicerad under 
storstrejken. 1911 gjorde Åström och det nybildade SAP-distriktet ett nytt försök, 
Jämtlands Folkblad, som överlevde till 1915. Följande år gjordes ännu ett försök med 
Nya Jämtland, som utkom till 1920. Se Rolén, 142f.
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Ingen av tidningarna ville erkänna att de var något organ för den ena eller 
den andra partipolitiska linjen men saknade för den skull inte ideologisk 
profil. Av Jämtlandstidningarna var det Östersundsposten som rapporterade 
flitigast från Stockholmsutställningen.

De jämtländska tidningarna förmedlade den offentliga bilden av utställ-
ningen, men de bidrog även till själva utformningen av den jämtländska 
representationen. Huvudansvaret hade länets hushållningssällskap som för 
ändamålet tillsatte en utställningskommitté. Vad fick representera Jämt-
land? Hur beskrevs Stockholmsutställningen som helhet i lokalpressen? 
Hur ville man att Jämtland skulle uppfattas av det övriga Sverige och hur 
värderade man den egna regionens deltagande?

Den utställda regionen 1897 –  
avstamp för nationens framtid

När portarna till Allmänna konst- och industriutställningen slogs upp på 
Lejonslätten på Djurgården den 15 maj 1897 trängdes i festvimlet åskådar-
massor som kunde räknas i tusental. På plats i den blomstersmyckade och i 
glada färger dekorerade staden fanns förutom alla intresserade utställnings-
besökare även hundratals reportrar från huvudstads- och landsortspressen 
men också från utlandet. Att intresset för expositionen var stort på sina håll 
också i Jämtland, framgår av Östersundstidningarnas rikliga rapportering 
från arrangemanget.175 I sann fosterländsk anda hade Östersundsposten redan 
föregående december lovat sina läsare att hårdbevaka den stundande som-
marens utställning, som skulle komma att bli ”ett storslaget uttryck för den 
kraftiga blomstring vårt land för närvarande befinner sig i”.176 Dessutom 
lovade tidningen att i fylliga reportage följa alla förberedelserna, både på 
hemmaplan och i huvudstaden.177

Den stora publiken, och hit bör vi räkna både utställningsbesökarna 
och tidningsläsarna, var givetvis nyfiken på utställningsarrangemangen 
men många hoppades nog även att få en skymt av kung Oscar II, som 

 175 Stockholmsutställningen erbjöd ett marknadsföringstillfälle för pressen. Samtidigt 
som den jämtländska pressen skapade intresse för utställningen genom att förmedla 
information från den och från förberedelserna, så förväntade man sig att intresset för 
utställningen skulle vara livligt bland länets invånare. Detta framgår av att Jemtlands 
Tidning i början av 1897 försökte locka till sig nya prenumeranter genom att som 
lockvara utlova fylliga och spännande reportage från den stundande utställningen. 
Tidningen lovade också att alla helårsprenumeranter som lyckades värva en ny pre-
numerant skulle få vara med i utlottningen av fri resa till det stora evenemanget i 
huvudstaden samt en kontantsumma att spendera på plats. Se JT 8/1 1897.

 176 ÖP 14/12, 21/12, 22/12 1896 m.fl. datum de närmast följande veckorna.
 177 ÖP 14/12 1896.
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skulle hålla invigningstalet. Till saken hör att utställningen var ett led i mo-
narkens 25-åriga regeringsjubileum. Invigningen antog därför karaktären 
av en grandios hyllning till monarken och bäddades in i all den oscariska 
nationalistiska rekvisita som kunde uppbringas, såsom flaggor, uniformer, 
processioner, patriotiska tal och sånger och saluter.178 Invigningen inför den 
stundande ”sammandrabbningen” mellan länder, län, företag och fören-
ingar ägde rum ”under smattrande fanfarer och jublande skott”, kunde 
Jemtlands Tidning rapportera.179 Svenska folket hade stämt möte på den 
plats där Sverige en gång hade uppstått men denna gång för att med fredliga 
medel drabba samman på kunskapens och arbetsflitens slagfält. Utställ-
ningen skulle ”blifva en strid, som icke kräfver blod och icke kostar tårar”.180 

Samtidigt som blickarna var vända utåt i syfte att läsa av den europeiska 
kultur- och industriutvecklingen så låg fokus på det egna. Stockholmsut-
ställningen var ett tillfälle för självbeskådande och nationell självanalys. Där 
granskades vad landets olika provinser hade av värde som kunde ställas i 
nationens tjänst och som kunde bidra till att föra Sverige framåt och uppåt 
på utvecklingsstegen. Det var det bästa av nationen, idoghet, uppfinningsri-
kedom och yrkes- och konstnärsskicklighet, som skulle stå i förgrunden, att 
beundras av både huvudstadens invånare och tillresta landsortsbor. Ett syfte 
var att visa omvärlden att det skandinaviska Norden var en hemvist för en 
”rik odling, en idog folkstam, en härlig, växlingsrik och i mångt och mycket 
ännu jungfrulig natur”.181 Därigenom skulle en revision av den dominerade 
Sverigebilden kunna komma till stånd men detta lät sig inte göras om 
inte landets olika delar drog sina strån till den gemensamma fosterländska 
stacken. Utan landsortens insatser kunde inte utställningen bli den ma-
nifestation för den kollektiva nationella ansträngning som det var tänkt. 
Härom var det viktigt att befolkningen ute i landet blev medvetandegjort, 
och ansvaret för detta vilade tungt på landsortspressen. 

Jemtlandspostens uppmärksammade Stockholmsutställningen i artikel-
serien ”Vandringar genom utställningen”.182 Mycket av rapporteringen in-
riktades på allt det spektakulära som expositionen som helhet hade att visa 
upp, men tidningen drog sig inte för att kritisera vissa av arrangemangen. 
Exempelvis påtalade man några ”missgrepp” och ”förfuskningar” som hu-
vudarrangören gjort sig skyldig till samt att entrén var ful och att trängseln 
på området var näst intill outhärdlig.183 

 178 Ekström 1994, 123–127.
 179 JT 17/5 1897.
 180 Ibid.
 181 Hasselgren, 7f.
 182 JP 2/6 1897, och sedan 9/6, 14/6, 2/7, 12/7, 21/7, 28/7, 2/8, 13/8, 25/8.
 183 JP 2/6 1897.



 121

Två dagar före expositionens högtidliga öppnande publicerade Öster-
sundsposten det första reportaget från tidningens egen utställningskorres-
pondent.184 Främst inriktade han sig på att för läsaren levandegöra exposi-
tionens enorma omfång, vars like han menade aldrig hade skådats i Sverige 
eller Norden. I jämförelse med sina föregångare var denna utställning inte 
bara mer påkostad och till omfånget mångdubbelt större. Den represen-
terade också något annat som tidigare expositioner hade saknat – skönhet 
och fosterländskt sinnad hänförelse. Utställningshelheten var vidunderligt 
vacker, den utgjorde sinnebilden för det svenska folkets framtid, en framtid 
som tedde sig mycket lockande. Trots det var korrespondenten villrådig:

I dagarne tre har jag nu temligen planlöst lupit omkring för att hitta en 
utgångspunkt för mina studier af den bråte, som inom några dagar skall 
erbjuda den koncentrerade bilden af hvad svenska folket, samladt såsom 
sådant, mäktat hopbringa af yrkes- och arbetsskicklighet, af konst och 
konstflit. Och underbart har denna bråte tagit form, färg och skapelse.185

Det problem som Östersundspostens utställningskorrespondent satte fingret 
på var mer allmängiltigt än han kanske själv var medveten om. Tanken, 
vilken han var klar över, var att utställningen skulle representera den natio-
nella helheten, men hur fångade man denna helhet när det enorma gyttret 
av föremål – i en oändlig mängd storlekar, former, material, kvaliteter och 
färger – var utspridda över, men likafullt trängdes i, hundratals rum, salar, 
salonger och paviljonger? Var skulle man börja? Hur skulle man närma sig 
något så svårgripbart som sitt land och sitt folk? Vilket perspektiv skulle 
man anlägga?

Om man ska tala om ett specifikt ”utställningsseende”,186 så innebar 
detta på Stockholmsutställningen 1897 att fokus pendlade mellan det parti-
kulära och det allmänna, delen och det hela, det lilla och det stora. Blicken 
pendlade även mellan det som tolkades som genuint och det som uppfat-
tades som modernt. Genom tidningskorrespondensen blev läsaren ständigt 
påmind om dessa kontraster. Östersundspostens utsände redogjorde den ena 
stunden för allt det storslagna, vackra och stämningsfulla för att i nästa med 
lika stor iver blicka ner i en burk med en ”värdefull samling af jemtländska 
fiskar”, konserverade i formalin.187 

För att möjliggöra jämförelser mellan utställarna och för att det skulle 
gå att bestämma den position som landet men också de enskilda regionerna 

 184 ÖP 13/5 1897. Se även 18/5 1897 samt de därpå följande numren.
 185 ÖP 13/5 1897.
 186 Se Billy Ehn, Museendet: den museala verkligheten, Stockholm 1996.
 187 De s.k. jämtländska fiskarna var laxöring, sik, mört mm.
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intog i kulturutvecklingen var expositionen tematiskt ordnad, sakområde 
för sakområde.188 Det innebar att en regions alster inte var samlade på ett 
ställe utan utspridda i en mängd olika paviljonger och hallar sida vid sida 
med de andra utställande regionerna och enskilda näringsidkarna. Ur den 
tillreste besökarens synvinkel kunde detta vara ett problem, om han el-
ler hon ville bilda sig en helhetsuppfattning om den egna provinsen. Det 
var via den regionala tillhörigheten som individen fogade in sig själv i den 
vidare nationella kontext som Stockholmsutställningen manifesterade. Vad 
det innebar att ha ett regionalt perspektiv på expositionen (och nationen) 
utvecklades sålunda i Jemtlands Tidning:

Då en jämte kommer till utställningen är det gifvet att han ej minst 
intresserar sig för hvad hans egna landsmän exponera. Han söker efter 
deras alster, och då han tittar på deras montrer m. m. i de olika hallarne, 
eller ser något, som minner honom om hans vackra fjällandskap, känner 
han sig angenämt berörd, liksom om han träffade gamla bekanta.189 

För Jemtlands Tidning var det en självklarhet att det först och främst var sin 
egen identitet som jämtlänning som besökare från Jämtland borde söka och 
få bekräftad på utställningen. Dock kunde regionala synteser bara framkal-
las om man vandrade från paviljong till paviljong och adderade sina intryck. 
Detta hade Centralkommittén för utställningen förutsett. Den utgick ifrån 
att de tillresta landsortsborna hade ett speciellt intresse av att se den egna 
provinsens insatser och gav därför ut en diger guide, där utställningen pre-
senterades länsvis. Denna innehöll en karta, ”Generalvy öfver Konst- och 
industriutställningen i Stockholm”,190 som var utformad så att det gick att 
se hur de olika byggnaderna såg ut. Generalvyn och den del i guiden som 
behandlade Jämtland publicerades i Östersundsposten den 29 maj 1897.191 

Utställningen var indelad i nio sektioner, vilka alla förfogade över en 
 188 Det vara bara på avdelningsnivå som landets geografiska delar kunde identifieras. 

Anders Ekström visar att två kategoriseringsprinciper fungerade sida vid sida: en 
tematisk och en geografisk. Den tematiska kategoriseringen innebar att utställningen 
var organiserad i det som uppfattades som de för det svenska samhället mest bety-
dande verksamhetsfälten och näringslivssektorerna. Så skedde i form av en konsthall, 
en industrihall, en hall för skogsbruk, en för jordbruksprodukter, en för hemslöjd 
m.fl. Inom var och en av dessa hallar och avdelningar gick det också att identifiera 
de enskilda utställarna, vilka inte sällan representerade ett specifikt län genom detta 
läns hushållningssällskap. Det rådde, menar Ekström, inget ett konkurrensförhål-
lande mellan de olika avdelningarna, däremot inom dem, mellan de olika länen. Se 
Ekström 1994, 292 ff.

 189 JT 21/7 1897
 190 ÖP 29/5 1897. Se även Hasselgren: bilaga.
 191 ÖP 29/5 1897.
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egen byggnad, varav en var hemslöjdsutställningen som var inrymd i Nord-
iska museet. Här fanns organisationer som Handarbetets vänner, Fredrika 
Bremerförbundet och Svenska slöjdföreningen representerade men denna 
sektion, liksom de övriga, var annars i huvudsak ordnad länsvis.192 Ut-
över hemslöjdsutställningen fanns bland annat sektioner för industri och 
hantverk, uppfostran och undervisning, maskiner och redskap respektive 
sport och turism.193 För Jämtlands läns avdelning i industri- och hantverks-
sektionen ansvarade, i likhet med flertalet av de övriga länsavdelningarna, 
ytterst länets hushållningssällskap. Tillsammans med näringsidkare i länet 
utsåg hushållningssällskapet en utställningskommitté, som hade till uppgift 
att planera och organisera arbetet med att välja ut och samla in det material 
som bäst ansågs kunna representera länet.

Arbetet med att ta fram passande utställningskollektioner hade påbörjats 
ute i landets regioner nästan ett år före expositionens öppnande. På samma 
gång som utställningen skulle representera de senaste tekniska landvin-
ningarna ur ett tydligt svenskt perspektiv var den ett gyllene tillfälle för 
den enskilda regionen att av expertis på de olika sakområdena få den egna 
landsändans produktionsskicklighet synad och bedömd.194 Genom exposi-
tionen fick de möjlighet att marknadsföra sig själva, att för allmän beskådan 
ställa ut sin särart och det som man uppfattade som sina största företräden 
när det gällde natur, kultur, konst och näringsliv.

Regionala föresatser och förberedelser 
I ett upprop till allmänheten 1896 förklarade Carl Göran Skytte, riddaren, 
kaptenen vid Kungliga Jämtlands fältjägareregemente och den nyutnämnde 
ordföranden i Allmänna konst- och industriutställningens länskommitté i 
Jämtland,195 varför kommittén ville anmäla länet till utställningen.196 När 
Skandinaviska industriutställningen arrangerats 1866 hade förutsättningar 
för deltagande inte funnits i dessa ”gömda och aflägsna bygder”, hette det.197 

 192 Ekström 1994, 158.
 193 Ibid., 132–133.
 194 Se ÖP 13/5 1897. 
 195 Kilander 2008, 87. Carl Göran Skytte blev sedermera Östersunds stadsfullmäktiges vice 

ordförande (1903–06) och riksdagsman i första kammaren (1907–11). Rolén, 212, 293.
 196 Uppropet är orubricerat och daterat i januari 1896. Det var undertecknat av utställ-

ningskommitténs samtliga ledamöter, däribland Carl Göran Skytte, kommitténs 
ordförande, och Agaton Burman, Östersundspostens redaktör, samt Gustaf Eriksson 
och Hans Andersson, båda före detta riksdagsmän i andra kammaren se Jämtlands 
läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20:1. Se även Lotta Fallgren, ”För Jämtlands och 
Sveriges del”, opubl. C-uppsats i historia: Institutionen för humaniora, Mitthögsko-
lan 1999.

 197 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20: 1: Upprop.
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Den gången gick ingen järnväg kust till kust genom länet, och byggandet 
av den stambana som senare skulle binda samman länets ”outvecklade 
residensstad” med huvudstaden hade helt nyligen börjat byggas.198 Men 
det var nya tider nu. Sedan 1882 stod jämtlänningarna i direkt förbindelse 
med två hav, och avståndet till huvudstaden hade förkortats till en dagsresa. 
Förändringen av livsvillkoren var så revolutionerande, att de markerade 
startpunkten för en ny tid – en framtid jämtlänningarna nu skulle vara 
med om att skapa.199

Skytte och utställningskommittén lät vidare förstå, dels vilka enorma 
rikedomar varje jämte förfogade över i sin omgivning, dels att ett utebli-
vande från utställningen inte borde vara ett alternativ. Det skulle kunna 
tas till intäkt för att länets befolkning var likgiltig både inför landets och 
det egna länets intressen. Det skulle vara ett bevis på ”kulturell svaghet 
och efterblefvenhet, hvilken vi ej behöfva erkänna”, resonerade Skytte och 
utställningskommittén.200 Vetenskapliga undersökningar hade visat att pro-
vinsen i framtiden kunde bära upp en långt högre kultur än den nuvarande. 
Sedan en tid hade Jämtland, genom en effektiviserad utvinning av sina 
naturresurser, med oanad kraft kunnat fylla en viktig del av

de ständigt stegrade fordringarna Sveriges största industri ställt på dess 
skogstillgångar. [...] [Man förfogade över] kraftkällor på hundratusentals 
hästkrafter, spridda utefter färdigbyggd jernbana till ständigt öppet haf 
– för att ej tala om de resurser vi, trots allt, ega uti sparad eller i tillväxt 
stadd skog – uti sträckor af jungfrulig odlingsmark, af torffyllda mossar 
och odlingsbara myrar, områden som skulle kunna lifnära en mångfaldigt 
större folkmängd.201

Eftersom kostnaderna för deltagande var höga, även om man bara iord-
ningställde och deltog med den mest blygsamma samling, skulle regionen 
inte alls kunna komma till sin rätt om inte länets landsting beviljade medel. 
Därför hade man hos landshövdingen sökt stöd för att denne hos lands-
tinget skulle göra en ”framställning om ett bidrag på Fem Tusen Kronor för 
främjande af länets värdiga anslutning till konst- och industriutställningen 
i Stockholm 1897 för ett praktiskt och åskådligt framhållande af de hjelpkäl-
lor och förutsättningar för en framtida utveckling länet eger.”202 

 198 Ibid.
 199 Ibid.
 200 Ibid.
 201 Ibid.
 202 Länskomittén för 1897 års konst- och industriutställning i Stockholm, Jämtlands läns 

landstings handlingar, 1896: nr 5, Litt. C.



 125

I juni 1896 inkom så ”Länskomittén för 1897 års konst- och industriut-
ställning i Stockholm” med en ansökan till landstinget om medel ”för främ-
jande af länets deltagande i utställningen”.203 Ansökan var undertecknad av 
landshövding Knut Ulfson Sparre, och sökt belopp var 5 000 kronor. Till 
ansökan bifogades ett brev signerat av Carl G. Skytte, där han förklarade 
att kostnaderna för länets deltagande inte täcktes av de medel som länets 
hushållningssällskap ställt till förfogande. Orsaken var att länskommittén 
inte ville låta sig nöja med att visa upp bara skol- och hemslöjd, vilket var 
den enda utställning som hushållningssällskapet kunde skjuta till medel 
för. Länskommittén hade alltså höjt ambitionsnivån. Utöver utställare i 
sektionen ”Husslöjdsarbete”, ville man nu få med ytterligare trettio utställ-
are från länet, vilka representerade ”dels det fåtal industriela anläggningar, 
som inom länet förefinnas, dels olika handtverk”.204 Men, ville kommittén 
genom Skytte understryka, inte heller detta räckte för att göra regionen 
någorlunda rättvisa:

Då emellertid komitén ansett, att, derest länet endast genom dessa 
[e] nskilda utställare representerades, ett visserligen sannskyldigt uttryck 
gafs af den industriella företagsamhetens ståndpunkt för närvarande, men 
härigenom ej ens närmelsevis påvisades de stora resurser för en framtida 
utveckling, som äro tillfinnandes, och den nytta länet i sin helhet kunde 
draga af utställningen icke på detta sätt fullt tillgodogjordes.205

Inte bara det jämtländska nuet och det traditionella hemslöjdsdået skulle 
synas i Stockholm. Även framtiden borde arbetas in i exponeringen av 
regionen. För att man skulle kunna dra största möjliga regionala nytta av 
Stockholmsutställningen, ville kommittén även ge plats för kartor, grafiska 
tablåer och statistik över de ”ur jordbrukssynpunkt viktiga delarna af länet, 
för att på så sätt gifva allmänheten en föreställning om hvar det egentliga 
framtidslandet i afseende på odlingsbara vidder med god jordmån är tillfin-
nandes inom Norrland”.206 

Retoriken om framtidslandet tillämpades alltså inte bara i sammanhang 
där frågan om Norrland och dess naturtillgångar i skog och berg behandla-
des. Den var gångbar också i definitioner av ett län och dess utvecklingsmöj-
ligheter på jordbrukets område. Då ingen eller ringa industriell verksamhet 
fanns i länet återstod alternativet att framhålla potentialen eller måla upp 

 203 Länskomittén för 1897 års konst- och industriutställning i Stockholm, Jämtlands läns 
landstings handlingar, 1896: nr 5.

 204 Ibid, Litt. C. Carl G. Skyttes brev var daterat i Strömstad den 30 juni 1896.
 205 Ibid., Litt. C: Brev från utställningskommittén signerat av Carl G. Skytte.
 206 Ibid.
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en vision om regionens framtid. Detta gällde inte bara för jordbruket. Man 
ville även ställa ut en ”Generalkarta med tekniska upplysningar m. m. öfver 
länets i industriellt hänseende förnämligaste vattenfall” och ”profver å tek-
niskt användbara bergarter”.207 Den ”stenindustriella utställning”, som man 
ville åstadkomma, skulle bland annat förevisa kalk- och täljsten, kvartsit, 
granit-, tak- och hälleskiffrar.208

Landstinget beviljade varenda sökt krona.209 Det var ett tungt ansvar som 
nu vilade på Skytte och länskommittén, att ombesörja att länet och dess 
invånare fick valuta för de investerade pengarna och att det verkligen blev 
det bästa av Jämtlands län som ställdes ut i Stockholm. Ett misslyckande 
skulle kunna leda till att länets fulla potential förblev höljd i ett nationellt 
offentligt dunkel. Stockholmsutställningen måste därför bli varje jämtes 
angelägenhet. Det var, som Skytte uttryckte det, ”vår pligt att täfla”.210 I syfte 
att väcka den jämtländska allmänhetens intresse klargjorde länskommittén 
situationen: ”om något dugande resultat skall uppnås” måste all ”rädesam 
klenmodighet” övervinnas genom en ”redlig nitälskan om våra bygders lycka 
och framtida utveckling”.211 Detta skulle bara bli verklighet om ”vi på alla 
håll, i stuga och gård, i kommuner och hos enskilde möta hvad vi påräkna: 
en öppen, hjertlig, frimodig medverkan, en viss känsla af frågans samman-
hang med fosterbygdens ära och framtid!”.212 Länskommitténs upprop visar 
hur man tänkte sig att kampen för det regionala framåtskridandet skulle 
anta karaktären av en social rörelse som skulle komma att involvera ett 
mycket stort antal människor. 

Stockholmsutställningen organiserades centralt bland annat som en 
vänskapligt sporrande kraftmätning mellan regionerna, och den var på så 
vis ett konkret uttryck för den vilja som fanns att göra det nationella projek-
tet till en angelägenhet för alla. I enlighet med en för samtiden typisk social 
rörelseretorik omvandlades i regionen den abstrakta idén om nationell 
(kraft)samling till en fråga om regional heder. Samtidigt som språkbruket 
skulle inspirera till praktisk handling vittnar det om ett pågående kollektivt 
identitetsskapande, regionalt och nationellt.213 

 207 Länskomittén för 1897 års konst- och industriutställning i Stockholm, Jämtlands läns 
landstings handlingar, 1896, nr 5, Litt. C.

 208 Ibid.
 209 I beslutet av bevilja den sökta summan står att det utskott som behandlade ärendet 

inledningsvis hade ställt sig lite tveksamt till att bekosta hela den stenindustriella 
utställningen. Länskomittén för 1897 års konst- och industriutställning i Stockholm, 
Jämtlands läns landstings handlingar, 1896, nr 5.

 210 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20:1, Upprop.
 211 Ibid.
 212 Ibid.
 213 Om s.k.”rörelseretorik”, se Håkan Thörn, Rörelser i det moderna. Politik, modernitet 
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Det handlade om nationell mobilisering via regionala kommunika-
tionskanaler och institutioner, vilka påtog sig uppgiften att organisera 
förberedelserna på hemmaplan. I Jämtland började det med en inventering 
av länets resurser och genom en bedömning av kvaliteten hos den jämtländ-
ska produktionen i syfte att verka för framåtskridande för delen (regionen) 
och för det hela (nationen). Det skedde genom arrangerandet av så kallade 
provutställningar där enskilda personers yrkesskicklighet jämfördes och 
värderades av den lokala expertisen. Genom dessa utställningar gjordes den 
enskilde inte bara delaktig i ett regionalt projekt. Han eller hon bidrog 
också till att det nationella identitetsprojektet och nationsuppfattningen 
regionaliserades.

Det regionala urvalets principer
Den urvalsprocess som ledde fram till den slutgiltiga expositionen i 
Stockholm sommaren 1897 igångsattes i Jämtlands län redan i slutet av 
1896 med provutställningar som organiserades i form av ett slags regionala 
kvaltävlingar. En första mindre sådan ägde rum i november 1896,214 och 
en större i samband med Gregoriemarknaden i mars 1897. För att under-
stryka angelägenhetsgraden och att arrangemanget utgjorde ett regionalt 
allmänintresse, valde Östersundsposten att ge den senare provutställningen 
namnet ”Jamtamot”.215 Denna utställning, som var förlagd till Östersunds 
stadshus, bestod främst av en mer omfattande uppsättning av hemslöjds-
föremål bland vilka de sakkunniga i länskommittén skulle välja ut de alster 
som skulle få plats i länets samlade utställning. Problematiken berördes i 
Östersundsposten: ”Det ytterst reducerade utrymme som komitén kunnat 
erhålla i stockholmsutställningen vållar att endast en ringa del, de bästa 
och för befolkningen mest karaktäristiska slöjdprofen, kunna påräkna plats 
vid allmänna utställningen.”216 I den väldiga ansamlingen av föremål måste 
en gallring ske och det var principerna för ett urval Östersundsposten kom-
menterade. För att kvalificera sig borde de utställda föremålen dels vara 
av högsta möjliga kvalitet, dels kunna uppfattas som typiska för regionen.

Mycket talar för att länskommittén redan på detta tidiga planerings-
stadium hade ganska klart för sig vad som kunde respektive inte kunde 

och kollektiv identitet i Europa 1789–1989, Stockholm 1997, 23 ff, 32 ff. Thörn analyse-
rar i detta arbete s.k. rörelsetexter, dvs. berättelser som bidragit till uppkomsten och 
utvecklingen av olika sociala rörelser samt till konstruktionen av kollektiva identite-
ter.

 214 ÖP 16/11 1896. Denna ”Profutställning med pris” gällde fröer och säd.
 215 ÖP 15/3 1897. Med uttrycket Jamtamot anspelade man på de forntida och medeltida 

tingen, dvs. möten mellan alla fria jämtar, på Frösön.
 216 ÖP 15/3 1897.
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komma i fråga. Det praktiska arbetet med att ställa samman en så tilltalande 
utställning som möjligt började med att länskommittén tog kontakt med 
allmänheten. Så skedde bland annat i fråga om hemslöjden. I informations-
bladet, ”Jemtländsk husslöjd och hvad vi deraf kunna utställa”217, som publi-
cerades drygt fyra månader före den förberedande utställningen, redogjorde 
kommittén för sina bitvis mycket detaljerade önskemål. Exempelvis efter-
frågades tyger, vävar, spetsar, fällar och mattor, alltsammans av en mängd 
olika typer och material, däribland vadmal, hampgarn, hår och tvinnat 
ullgarn. Man efterfrågade horn för dekorativa ändamål och man bad om 
samisk miniatyrslöjd och finsmide, skedar av trä, som skulle vara ”enkla 
men ’utsirade’”, skidor och stavar samt ringar, bälten och dosor i silver.218 
Denna information hade därför mer karaktären av beställningslista än av 
kallelse till allmän hemslöjdsmönstring.

Urvalsprocessen, som således var regisserad av länskommittén, var inte 
helt igenom problemfri. Den liberala Jämtlandsposten menade att provut-
ställningen visade ”vackra prof på hvad vår allmoge förmår utföra”, och 
tyckte att den vittnade om en originell smak, ”om ock ett och annat måste 
anses som mindre lämpligt för utställning”.219 Vilka föremål tidningen syf-
tade på framgick inte, kanske av hänsyn till tillverkaren. Östersundsposten 
var överlag nöjd med standarden men ville tillägga att det på den stora 
utställningen knappast skulle finnas utrymme för ”fantasiföremål” och 
sådant som var tillverkat efter moderna mönster.220 Sådant kunde ”endast 
erbjuda kuriositetens intresse”.221

Allmänhetens syn på urvalsprinciperna är svåråtkomlig, då reaktionerna 
i pressen var mycket få. En fingervisning får vi genom några insändare som 
Jämtlandsposten publicerade i anslutning till provutställningen av hemslöjd. 
Författaren, en Carl Svensson i Öfverbyn, ville uttala sin ”grämelse” över 
att föremål av så lågt utställningsvärde blivit framhållna på bekostnad av 
mer anmärkningsvärda. Han pekade inte ut något specifikt föremål utan 
sade sig uppleva en ”obehaglig känsla” inför vissa alster som han ville be-
teckna som ”lyxföremål, hvaraf många voro osanna efterlikningar af åtskil-
liga äldre jämtlänska [sic!] husgerådssaker och hvilka lär vara tillverkade 
i – Småland”.222 
 217 Informationsbladet bifogades bland annat med Jämtlandsposten. Se exempelvis JP 9/11 

1896.
 218 JP 9/11 1896.
 219 JP 17/3 1897.
 220 ÖP 18/3 1897.
 221 Ibid. Den jämtländska hemslöjdsutställning som skulle skickas till Stockholm ordna-

des i fyra kategorier: manlig husslöjd, kvinnlig hemslöjd, sameslöjd (”lappslöjd”) och 
skolslöjd. Se även 16/3.

 222 JP 2/4 1897. Jfr. jämtländska.
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”Osanna”, får man förmoda, betydde i sammanhanget oäkta kopior 
eller förfalskningar av genuint jämtländska föremål. I svaromål gick en fö-
retagare från Mörsil vid namn Axel Sjöberg. Denne hade deltagit på utställ-
ningen med en kollektion av hemslöjdsföremål, som delvis var av samma 
typ som han om somrarna brukade sälja till turister. Han kunde hålla med 
om att han sålde hemslöjd som inte var tillverkad i Jämtland, men den gick 
huvudsakligen på export. Därför, som det står i hans insändare, ”betyder 
det ej något om sakerna äro från Jämtland eller Småland”.223 Sjöberg ville 
samtidigt få klargjort att saker av icke-jämtländskt ursprung bara återfanns 
i hans affärsrörelse. Hans kollektion i den nyss avslutade provutställningen 
hade inte innehållit dylika alster, och skulle då rakt inte göra det vid hans 
eventuella medverkan i hushållningssällskapets avdelning på Stockholmsut-
ställningen. Redan inför provutställningen ”utgallrade jag, af egen fri vilja, 
alt som ej var tillvärkat af personer inom länet”.224 Alltsammans var således 
bara ett missförstånd, menade Sjöberg. Få hade väl som han, genom denna 
sin näringsverksamhet, gjort så betydande insatser ”för den jämtlänska [sic!] 
husslöjden”.225

I sin replik, som inte lät vänta på sig, vidhöll Carl Svensson sin uppfatt-
ning att Sjöbergs hemslöjdsalster saknade jämtländsk härkomst och därför 
borde diskvalificeras:

Alster af äkta jämtlänsk [sic!] husslöjd kan man då strängt taget icke kalla 
dem. [...] I afseende på det stiltrogna i herr Sjöbergs efterbildningar af 
åtskilliga äldre jämtlänska husgeråd, vill jag endast påpeka, att de af honom 
utbjudna imitationerna af de fordomdags begagnade kyrkaskarna försetts 
med inskriften ”minne från Jämtland” och målningar, föreställande snart 
sagt alla nationers folkdräkter – utom de jämtlänska likväl, hvilket blir 
tämligen morsamt, icke sant? De af herr Sjöberg till salu hållna ”jämtlänska 
husslöjdsartiklarne” finnas i bodfönster inom hvarenda småstad i Sverige. 
Och så skall Jämtland på utställningen ståta med [dem] och inbilla folk, 
att de äro alster af ”jämtlänsk allmogeslöjd”!226

Meningsutbytet illustrerar en av de svårigheter som länskommittén hade att 
bemästra i sitt arbete för att Jämtlands län skulle bli så fördelaktigt repre-
senterat som möjligt. Utformandet av en distinkt och offentligt tilltalande 
regionalitet fordrade att det ekonomiska kapitalet vägdes mot det kulturella 
kapitalet. Det fanns normer som föreskrev en renodling av kulturuttrycken, 

 223 JP 9/4 1897.
 224 Ibid.
 225 Ibid.
 226 JP 28/4 1897.
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i det här fallet att en klar åtskillnad gjordes mellan regionerna. Med glädje 
noterade Jemtlands Tidning ”att det finns något specifikt jämtskt och att 
utsökta prof därpå har utstälts” på provutställningen.227 Signaturerna au-
tentisk och särpräglad tänktes bidra till att regionen tydliggjordes och var 
därför grundläggande i förberedelserna för Jämtlands deltagande i Stock-
holmsutställningen.

Enligt den officiella utställningskatalogen deltog Jämtlands län i avdel-
ningen för hemslöjd med totalt 106 utställningsnummer vilka var ordnade 
i fem kategorier: 1. garn, 2. vävnader och stickning, 3. pälsvaror, 4. träslöjd, 
verktyg, smide, 5. lappslöjd. Av de sammanlagt 82 utställarna i hemslöjds-
avdelningen hade omkring hälften sin bostadsort i de centrala delarna av 
länet (Östersund och Storsjöbygden med Lit, Häggenås, Brunflo, Krokom, 
Berg, Hackås) medan bara sex av dem kom från Härjedalen, som främst 
representerades av sameslöjd.228 

Med koder som äkta, egenartad och exotisk kunde en mängd olika 
företeelser omvandlas till en resurs för regionen men också för nationen, då 
det visade förekomsten av en inhemsk variationsrikedom. Detta framgår av 
ytterligare ett exempel. I början av januari 1897 fick Jämtlands läns hushåll-
ningssällskap en förfrågan från Aktiebolaget Lavals Laktator i Stockholm 
om hushållningssällskapet för bolagets räkning kunde påta sig uppgiften 
att välja ut ”fyra nyburna, högmjölkande och typiska kor af Jemtlands 
fjellras”.229 Dessa kor skulle tillsammans med kor av andra raser från andra 
delar av landet visas upp under mjölkning i bolagets ladugård på Stock-
holmsutställningen. Syftet med arrangemanget var, enligt Östersundsposten, 
att ge utställningsbesökarna ett tillfälle att med egna ögon bilda sig en 
uppfattning om ”den ståndpunkt landets boskapsskötsel för närvarande 
intager och förevisa mjölkmaskinen Laktator i verksamhet.”230 

Händelsen är principiellt viktig. Vilken ställning den svenska boskaps-
skötseln intog i en internationell jämförelse kunde inte avgöras om inte alla 
”svenska” raser av nötkreatur besiktigades och provmjölkades. Detta var ett 
förhållande som kunde utnyttjas kommersiellt. Lavals Laktator drog fördel 
av det; med kor från Sveriges alla hörn förbättrades utsikterna att långväga 
besökare skulle titta in i företagets utställningsladugård i avsikt att se hur 
det gick för den egna bygdens kossor, och vad som då inte kunde undgå 
 227 JT 19/3 1897.
 228 Specialkatalog öfver Jemtlands länskomités utställning af hemslöjd och skolslöjd å all-

männa konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, Stockholm 1897 (opag.). Det 
samiska inslaget i den förmedlade Jämtlandsbilden var annars mest framträdande i 
turism- och sportutställningen, och där i form av Tiréns stora fjälldiorama ”Riplock”.

 229 ÖP 16/1 1897.
 230 Ibid.
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dem var den maskin som var ansluten till kornas spenar. Det ökade även 
sannolikheten för att landsortspressen skulle uppmärksamma inte bara den 
egna provinsens kor utan också maskinerna. Det faktum att Östersundspos-
ten uppmärksammade händelsen antyder att så var fallet. 

Stockholmsutställningen var ett gyllene tillfälle för företag att få sina 
produkter marknadsförda i hela landet. Men också kossornas hembygder 
hade en del att vinna. Östersundsposten kunde sålunda avslöja att förvalt-
ningsutskottet i länets hushållningssällskap redan hade beslutat att försöka 
tillmötesgå förfrågan (under förutsättning att Lavals Laktator lät täcka alla 
kostnaderna) och det med följande motivering: ”enär fjellboskapen häri-
genom skulle blifva mera allmänt känd och länets invånare otvifvelaktigt 
beredas direkta fördelar för framtiden”.231 Regional särart belönades med en 
gratisbiljett till den nationella scenen. Utställningen var en möjlighet för 
regionerna att lansera sig själva och sin produktion på både en nationell 
och internationell marknad. 

Turistland – framtidsland
I samband med Stockholmsutställningen 1897 definierades Jämtland inom 
ramen för en ekonomisk diskurs där tanken om modernisering och framåt-
skridande var central. Regionen blev både på själva expositionen och i nära 
anslutning till den representerad av allt från levande samer, hemslöjd, prover 
av fisk, säd och fröer till kartor över topografi och växtlighet, prov på olika 
bergarter för stenindustriell produktion, industriellt tillverkade vadmals-
tyger, möbler och jämtskrindor samt av prospekt rörande tillvaratagandet 
av kraften i strömmande vatten.232 Utöver den lilla industriella produktion 
som man kunde visa upp, ville man från jämtländskt håll framhålla de 
möjligheter som fanns för utvidgning och effektivisering av jordbruket samt 
de goda hantverkstraditioner som ännu var levande i regionen. Det ena 
uteslöt således inte det andra utan visades upp sida vid sida som varandra 
komplementära resurser och näringar. Här bör särskilt noteras att det mesta 
presenterades som något utvecklingsbart. ”Jämtland” var framtidsmöjlighe-
ternas region, och apostroferades på hemmaplan först och främst för sina 
stora, ännu outnyttjade naturresurser, vilka, om de exploaterades, inte bara 
skulle komma länet till godo i form av modernisering, ökat välstånd och en 
större befolkning. Dess naturrikedomar skulle också ge landet som helhet 
en betydande inkomstökning. 

 231 Ibid. Tidningen publicerade också Hushållningssällskapets upprop i frågan, 26/1 
1897.

 232 Se ”Centralkommitténs Generalvy öfver Allmänna konst- och industriutställningen 
i Stockholm 1897”, i ÖP 29/5 1897.
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Men Jämtland var inte bara ett framtidsland i materiellt och i mänskligt 
hänseende. Det var det även på grund av de stora immateriella värden som 
här kunde utvinnas och som helt nyligen hade upptäckts.233 Östersundsposten 
konstaterade att allt pekade på att 1897 skulle bli ett jämtländskt år, främst 
med avseende på turismen. Tidningen ansåg att man hade visst fog för sina 
förhoppningar eftersom STF, som hade ett gott öga till regionen, stod som 
medarrangör av Stockholmsutställningens avdelning för sport och turism. 
Jämtland skulle därför vara garanterat ett väl tilltaget utrymme och därmed 
borde länet kunna bli tongivande i hela avdelningen.234 Förhoppningarna 
tycks ha infriats. När Jämtland senare detta år beskrevs i bilagan till ”Ge-
neralvyn öfver Konst- och industriutställningen i Stockholm” hette det att 
det var ”Sveriges skönaste, egendomligaste, för turister lättast åtkomliga 
landskap” med de ”förnämsta sevärdheterna tillgängliga från jernvägen”. 
Detta landskap, som uppvisade en ”[f ]ängslande, växlingsrik natur”, inte 
bara kunde utan borde nu beses ”i Stockholmsutställningens turistpaviljong 
af panoramor”. 235 

I sin ansökan om medel från landstinget 1896 hade Stockholmsutställ-
ningens länskommitté sett sig nödsakad att använda länets yngsta näring, 
turismen, som argument för sin sak. Om landstinget beviljade det sökta 
anslaget så kunde kommittén gå i god för att man i Stockholm, med hjälp 
av Jämtlands länskrets av Svenska Turistföreningen, skulle ”söka framhålla 
länet både som turistland och kurort”.236 Turismen genererade inte bara en 
direkt ekonomisk vinst från de turister som besökte länet, utan antogs också 
ha indirekta positiva effekter på länets övriga näringsliv. För varje år som 
turistströmmen till länet tilltog så skulle även kunskapen om och intresset 
för provinsen växa i stort. 

Man får förmoda att detta var ett av skälen till att utställningskommittén 
i sitt urval av föremål till expositionen prioriterade föremål som antingen 
skulle kunna uppfattas som genuint jämtländska eller som hade en kopp-
ling till den växande turistnäringen. En central målsättning för kommittén 
var att Jämtland skulle göra ett gott intryck i Turist- och sportpaviljongens 
utställning. Denna prioriteringsordning kunde exempelvis kamrer S. Sahlin 
dra nytta av vid provutställningarna i Östersund våren 1897. Hela hans 

 233 Kilander 2008, 106.
 234 ÖP 18/2 1897. Sven Johan Kardell, läroverkslektor i Östersund och ledamot av styrel-

sen för Jämtlands läns fornminnesförening, var kretsmedlem för Jämtlands län i STF 
1897 och deltog i minst ett av moderföreningens planeringsmöten inför Stockholms-
utställningen.

 235 ÖP 29/5 1897.
 236 Länskomittén för 1897 års konst- och industriutställning i Stockholm, Jämtlands läns 

landstings handlingar, 1896, nr 5.
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tjugosex nummer stora kollektion av turist- och sportpersedlar, bedömdes 
vara i en klass för sig och skulle därför oavkortat skickas till Stockholm.237 I 
expositionens officiella katalog återfinner vi Sahlin, tillsammans med tret-
tiofem andra utställare och tillverkare från länet, i hemslöjdsavdelningens 
kategori ”träslöjd, verktyg, smide”. Sahlins samling bestod av ett 30-tal fö-
remål användbara för fjällturisten och vintersportaren, såsom ”Lappskidor” 
och en ”Jämtländsk löpskida av björk”, en ”fjellstaf” och ”turiststafvar av ask”, 
två par ”s. k. Jemtlandspjexor”, skidbindningar, ryggsäckar, ”lapphandskar” 
och ”lappvantar” med mera.238 För att ge turistpersedlarna en tilltalande 
inramning dekorerades utställningshallens väggar med naturmåleri och 
landskapsfotografier. Bland alla de bilder och målningar med vars hjälp 
arrangörerna sökte skapa en helhetsbild av den svenska naturen, hade re-
presentationer av det jämtländska fjällandskapet en given plats.239 Länskom-
mittén investerade också mycket riktigt huvuddelen av sina ekonomiska 
medel för att få Jämtland väl representerat i Turist- och sportpaviljongen, 
och det var framför allt arvodena till fotograferna och konstnärerna som var 
de största utgiftsposterna.240 

Den fotografiska samling som man på detta sätt lät skapa var inget 
undantag från principerna om regional särprägel, autenticitet och exo-
tism. Den bestod till största delen av fotografier, både mindre och kraftigt 
uppförstorade kopior, föreställande fjällvyer från Jämtland och Härjedalen 
samt av bilder på folkdräkter.241 Inför expositionen hade fotografierna be-

 237 ÖP 18/3 1897.
 238 Specialkatalog öfver Jemtlands länskomités utställning af hemslöjd och skolslöjd å all-

männa konst- och industriutställningen i Stockholm 1897, Stockholm 1897.
 239 Kilander 2008, 87. Redan 1896 skickades en fotograf upp till bland annat Hotagen i 

nordvästra Jämtland för att föreviga ett för länet mindre känt fjällandskap och för att 
samla in material till STF:s planerade paviljong.

 240 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20: 1: fakturor, kvitton och kontrakt 
mellan beställaren, länskommittén, och enskilda fotografer, konstnärer, ramtillver-
kare mm. Utifrån arkiverade fakturor och kvitton går det att rekonstruera hur arbetet 
med att ta fram ett jämtländskt bildmaterial organiserades. Efter gjorda beställningar 
betalas fotografer och konstnärer under 1896 och 1897, i förskott eller efter utfört 
arbete med att föreviga jämtländska fjäll, dalar, vattenfall och älvar samt människor 
iklädda folkdräkter. Bland betalningsmottagarna dyker även namnen på ansedda 
Stockholmsfirmor och -fotografer upp. En av dem var fotografen Gösta Florman, 
vars kungaporträtt kunde inhandlas i Östersunds boklådor 1897 (se ÖP 1/3 1897) och 
som den 1 april samma år sände en faktura på 85 kronor till Jämtlands läns utställnings-
kommitté för utfört arbete med fyra förstoringar och tolv kolorerade fotografier. 

 241 ÖP 25/5 1897. I Turist- och sportpaviljongen ställde Jämtlands länskommitté ut ett 
fyrtiotal både svartvita och färglagda fotografier av vyer över fjäll och dalar i västra 
Jämtland. Det stora flertalet av dem hade en dimension av 50 x 65 cm och var innefat-
tade i glas och ram, men här hängde också två andra mycket påkostade fotografier i 
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arbetats tekniskt för att anpassas till den borgerliga huvudstadspublikens 
och de presumtiva Jämtlandsturisternas förväntningar och estetiska sinne-
lag. För att göra bästa möjliga intryck hade Jämtlands läns hushållnings-
sällskap anlitat fotoateljéer i Stockholm, som åtagit sig arbetet med att ge 
bilderna en effektfull framtoning genom färgläggning och retuschering 
samt genom att foga in dem i moderiktiga ramar. Så skedde exempelvis 
med Tännforsen och Ristafallen innan de båda fotografierna slutligen 
befanns vara i ett skick värdigt exposition i Jämtlands utställning i Turist- 
och sportpaviljongen.242

För de största enskilda numren i Jämtlands utställning i Turist- och 
sportpaviljongen svarade två konstnärer. Den från Jämtland bördige 
konstnären Anton Genberg fick 1896 uppdraget av länskommittén att till 
Stockholmsutställningen förfärdiga en större naturtrogen modell i olja och 
gips, ett så kallat diorama, över den kända jämtländska turistattraktionen 
Storbofallet.243 Ett annat kontrakt, också det upprättat mellan länskom-
mittén och Genberg, gällde en beställning på två målningar med motiv 
från Undersåkerdalen (utsikt mot Åreskutan).244 Som villkor ställde kom-
mittén upp att inga reproduktioner av beställda arbeten fick säljas innan 
expositionen hade ägt rum. Det handlade också om att försäkra sig om att 
inte i förväg avslöja något för konkurrerande utställare. Konkurrensförhåll-
andet gjorde sig bland annat påmint i Östersundspostens kommentarer. En 
och en halv vecka in på utställningen kunde man där läsa att Genbergs 
Storbofallet ”verkar genom sin plastiska utstyrsel kanske ännu mer il-
lusoriskt än panoramat från Stora sjöfallet”.245 I första hand var det inte 

kolossalformat, sk. panoramor (de upptog en väggyta på hela 30 kvm). Det ena var 
en bild av Tännforsen och det andra av Ristafallen.

 242 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20: 1: fakturor och kvitton, bl. a. från 
Gunnar Hallström för en målad fris med ”vyer från Jämtland” (18/11 1897), Otto 
Gillberg Etui- o Portföljfabrik för tolv infattade fotografier, varav två i förgylld ram 
(10/4 1897) m.fl., Se även Fallgren, 20.

 243 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20: 1. Enligt ett kvitto i form av ett 
handskrivet brev, daterat den 6/9 1896, mottog Anton Genberg ett förskott på 500 kr 
som delbetalning för verket. Men arbetet syns ha blivit Genberg övermäktigt, varför 
han i början av 1897 inledde ett samarbete med artisten G. Krehl. Se brev daterade 
8/1 och 25/3 1897. 

 244 Anton Genberg arbetade i Åre och Undersåker under sommaren 1896 för att med 
”färg och pensel låta vår härliga natur komma till heders och ytterligare vidga kretsen 
af det sköna Jemtlands in- och utländska beundrare”. Cit. efter Kilander 2008, 87. 

 245 ÖP 24/5 1897. Man föreställde sig att den fotografiska bilden var ett råämne som 
behövde just estetiska ingrepp för att kunna förmedla en känsla av autenticitet och 
realism. Genom retuschering och kolorering tillfördes de känslor och intryck som 
fanns inneboende i själva landskapstypen men som inte till fullo kunde fångas i den 
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det konstnärliga värdet som bedömdes utan verkets förmåga att suggerera 
fram en känsla av realism. Denna ”ypperliga landskapsbild”, vars illuso-
riska verkan saknade motstycke och som bar den ”jämtländske” målaren 
Anton Genbergs signatur, var så naturtrogen ”att ni [den tidningsläsande 
allmänheten i Jämtland] måste känna igen den”, skrev Jemtlands Tidning.246 
Östersundsposten hyllade Genberg för hans reliefmålning av Undersåker-
dalen mot Åreskutan genom att publicera den avfotograferad och ge den 
benämningen ”Jemtlandsvyn”.247 Den regionala stoltheten härrörde också 
från den omständigheten att besökaren redan i entrén till paviljongen möt-
tes av denna landskapsklenod. Äran för mästerverket tillskrevs emellertid 
inte bara konstnären. Det hade inte kunnat bli till om inte finansiellt stöd 
utgått från länskommittén. Därför borde även denna nu få ett erkännande, 
detta för sitt uppvisade ”drag af lokalpatriotism”.248 

Ett annat större beställningsarbete var Johan Tiréns, också han jämtlän-
ning, panorama ”Fjällandskap i månsken”, vilket blev hela Stockholms-
utställningens mest omskrivna natursceneri.249 Med motivvalet – ett 
vintrigt, kargt fjällandskap i skymning där en samisk gosse sitter lutad mot 
ett träd framför en renhjord – underströk man det jämtländska rummets 
majestätiska höghet och exotiska värden. I pressen ansågs verket vara det 
som sakligast och samtidigt vackrast porträtterade Jämtland. Det var dess-
utom effektfullt upphängt, på så vis att utställningsbesökarna skulle slås 
av landskapets storslagenhet omedelbart när de trädde genom entrén till 
paviljongen.250 Jämtlands Tidning berömde den naturtrogna och betagande 
avbildningen av det snötäckta fjällandskapet, som bredde ut sig under en 
stjärnbeströdd himmel, och menade att Tirén snarare hade ”diktat ett lyriskt 
poem än förfärdigat en dioramabild”.251 Tiréns verk föranledde en rad andra 
lika entusiastiska utlåtanden. Viktor Balck, en av förgrundsgestalterna i den 
svenska idrottsrörelsen, ansåg att det var fråga om ett ”mästerverk”: 

svartvita bilden eller det lilla formatet. Denna funktion hade därför även den mo-
numentala uppförstoringen. Detta gällde för de av Genberg och Tirén omsorgsfullt 
utformade dioramorna. I syfte att skapa ett tredimensionellt djup och därmed en 
illusion av liv och verklighet använde de gips, riktiga björkar och uppstoppade renar. 
Se Ekström 1994.

 246 JT 31/5 1897.
 247 ÖP 5/6 1897. 
 248 JT 31/5 1897.
 249 Ekström 1994, 169.
 250 Se exempelvis ÖP 24/5 1897; JT 31/5 1897.
 251 JT 31/5 1897. Noteras kan att JT använde beteckningen diorama och inte panorama. 
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Vi träda nu till sist innanför förhänget till det panorama, som framställer 
ett jämtländskt vinterlandskap med renhjordar i månskensbelysning. [...] 
Stämningen i denna tafla är rörande vacker; det är så tyst, det ligger frid 
och ro öfver hela naturen. Åskådarne stå också tysta i beundran; man vill 
ej störa intrycket genom att tala högt.252 

Balcks blick var som synes en typisk turistblick, inte spejande och ana-
lyserande utan internaliserande och helhetssökande. Anton Genberg och 
Johan Tirén var båda landskapsmålare och till sitt konstnärliga uttryck 
utpräglade nationalromantiker, vilket innebar dragning mot syntetism och 
vurm för stämningsalstrande vyer framför detaljrikedom.253 Att de jämt-
ländska konstnärernas verk hängde i Turist- och sportpaviljongen och inte 
i konsthallen förvånade trots allt ingen. Det berodde helt enkelt på att de 
inte betraktades som konst. De var beställningsverk för utställningsbruk, 
i det här fallet Stockholmsutställningens turistpaviljong där de först och 
främst värderades för sin allmänt dekorativa funktion men mest för sin 
förmåga att visualisera den svenska turismens idéer. Med deras hjälp skulle 
det turistiska perspektivet på landskap läras ut och en autentisk upplevelse 
av den jämtländska naturen, en central bit av det svenska nationallandska-
pet, suggereras fram. De skulle inspirera till att fler tog STF:s devis ”Känn 
ditt land!” ad notam. Det digra bildmaterialet och alla landskapspanoramor 
och -dioramor hade också till uppgift att marknadsföra Jämtland. I kampen 
om utställningsbesökarnas och de presumtiva turisternas gunst skänkte de 
imponerande vyerna ”en reklam” framför alla andra till Jämtland, enligt 
Östersundsposten.254 

Det var heller inte utan glädje som tidningen noterade det jämförelsevis 
stora utrymme som den egna regionen och dess landskapsbilder fått sig 
tilldelat i Turist- och sportpaviljongen.255 Den regionala stoltheten bottnade 
till största delen i den nationella bekräftelse som Jämtland hade fått, men 
i någon mån också i att detta hade skett på bekostnad av andra utställare. 
Utrymme i denna paviljong, som den jämtländska utställningen hade fått 
så att man var mer än nöjd, var annars en bristvara och därför en källa till 
konflikt. Östersundsposten kunde på ett tidigt stadium meddela att flera av 
de andra länen och deltagande länderna (Norge, Danmark och Ryssland-
Finland) var missnöjda med sin tilldelning och återgav meningar som gjorde 

 252 Cit. efter Ekström 1994, 169. Konstnären Johan Tirén var i sitt måleri upptagen av 
Sveriges nordligaste landskap, och utförde ett liknande panorama till utställningen i 
Paris 1900.

 253 Ekström 1994, 167 ff.
 254 ÖP 25/5 1897.
 255 Ibid.
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gällande att Centralkommittén och avdelningskommittéerna fördelade det 
utrymme som fanns på ett enväldigt sätt.256 

Allt det som de utställande länderna, regionerna, företagen och organi-
sationerna ville visa upp rymdes inte på det officiella expositionsområdet. 
Mycket placerades därför i grannskapet eller på andra platser i staden. Den 
2 september 1896 sände Jämtlands länskommitté – som uppenbarligen var 
medveten om värdet av att inom länsgränserna hysa en exotisk folkgrupp 
– en förfrågan till Carl Otto Bendix, sekreterare i utställningskommitténs 
förvaltningsutskott. Frågan gällde om det fanns utrymme för att låta en 
samefamilj befinna sig på expositionsområdet.257 Bendix svar var nekande, 
men han tillade att ”deremot kunde ju möjligen utsigt finnas för deras 
engagerande på Skansen”.258 I maj följande år kunde så Jämtlands Tidning 
rapportera, att fyra män och kvinnor samt tre lappojkar hade anlänt till 
Skansen, där de skulle kunna beses så länge Stockholmsutställningen på-
gick.259 

Det framgår inte om eller hur den samiska gruppen blev förknippad 
med just Jämtland. Skansen var annars en väl vald plats, precis bredvid ut-
ställningen, för de län som ville visa upp sina regionala accessoarer för resten 
av nationen. Där arrangerades under expositionen olika kringarrangemang 
av det mer lättsamma slaget, utan att dessa för den skull stred mot utställ-
ningens idéer om nationell samling och regional mobilisering. Exempelvis 
uppträdde där, som ett slags turismambassadör för Jämtland, den jämt-
ländska författarinnan Rosa Arbman, som på hemmaplan hade blivit känd 
för en bredare publik som folkmålstalande komiker.260 Hennes alter ego 
och tillika artistnamn var ”Mor Dårdi”, och det var som denna slagfärdiga 
bondkvinna hon uppträdde på Skansen under Stockholmsutställningen. På 
första bänk på en av föreställningarna satt, rapporterade Jämtlands Tidning, 
kung Oscar II, vilken Mor Dårdi bad att få framföra en hälsning till – från 
Jämtland. Road tillät kungen detta. Hon berättade då hur fina hotell som 
på senare tid hade byggts i de jämtländska fjällen och detta på bekvämt 
avstånd från Östersund. Nu fattades det bara ett, påpekade Mor Dårdi, 
och det var att ”kongen skull komma dit. Mà [jag] ska ta imot’n rektut 
hedersamt”. För att understryka hur bekväm själva resan var, informerades 

 256 ÖP 23/11 1896, 2/3 1897.
 257 Jämtlands läns Hushållningssällskaps arkiv (ÖLA), F 20: 1. Innehållet i Skyttes brev, 

daterat den 2 september 1896, är här rekonstruerat utifrån det svar som Skytte fick, 
daterat den 11 september samma år. 

 258 Jämtlands läns Hushållningssällskaps arkiv, F 20:1. Brev från Carl Otto Bendix till 
Carl Göran Skytte, daterat den 11/9 1896.

 259 JT 17/5 1897.
 260 Nilsson-Tannér, 39 ff.
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majestätet även om att transporten från Östersund först skulle ske med 
ångbåt och sedan skulle hans höghet få ”ååk droska hejle vejen alldeles som 
på Stockholmska”.261 Så mycket bättre reklam kunde Jämtland och dess 
fjällhotell knappast få. Med kunglig fägring skulle regionens marknadsvärde 
bara kunna stiga.

Drygt en månad senare fick kung Oscar II för sin del möjlighet att 
pröva riktigheten i ”Mor Dårdis” påstående. Under sin andra Eriksgata, 
som ägde rum sommaren 1897, besökte den jubilerande Oscar II Östersund 
och Jämtland. Den kungliga turnén arrangerades för att folket, och inte 
bara besökarna på Stockholmsutställningen, skulle ges möjlighet att hylla 
majestätet för hans 25 år på tronen. Östersundsposten uppmanade läsarna att 
gå ut på den blomster- och flaggsmyckade stadens gator och torg för att 
ta aktiv del av den framtidstro och samhörighetskänsla som detta besök 
skulle inspirera till.262 Jemtlands Tidning lät publicera det tal som kungen 
höll vid sin ankomst till Östersund efter sin färd med tåg från Trondheim 
via Storlien. Han hade återigen ”skådat Jämtland och därvid ånyo känt 
[sig] hänförd öfver dess underbara fägring”.263 Det första ord som kom för 
honom när han passerade genom ”denna underbara bygd af [hans] kära 
fosterland” var ”beundran!”, en känsla som förstärktes av att han i Jämtland 
uteslutande sett ”kärlek och trohet stråla ur tusentals jämtars blickar”.264 
Länge, allt för länge, betonade kungen, hade Jämtland varit avskilt från 
omvärlden, och han sade sig därför var stolt personligen över att under sin 
regeringstid fått uppleva mellanriksbanans fullbordan.265 

Jämtland var alltså skönt, och därom tycktes det inte längre råda några 
som helst tvivel. I artikeln ”Hvarför man trifves i Jämtland”, som Jemtlands 
Tidning publicerade i samband med utställningen, besvarades frågan varför 
så många svenskar fascinerades och attraherades av detta landskap, vilket 
inte minst hade framgått av den publika succén på Stockholmsutställningen. 
Det var på grund av dess utsikter. I Jämtlands fjäll fick man intrycket av att 
kunna omfatta det hela i en och samma blick. Till skillnad från landskapen 
i södra Sverige, där synfältet vanligtvis ”stänges och tryckes ned”, tenderade 
de öppna fjällvyerna att göra det motsatta.266 ”Fjällens hvita toppar stänga 
icke din blick, utan lyfter upp den”, något som betydde att själens ögon 
såg ”vida längre än din kropps”.267 De vida vyerna erbjöd möjligheten till 
 261 JT 16/6 1897.
 262 ÖP 19/7, 22/7, 23/7 1897
 263 JT 23/7 1897.
 264 Ibid.
 265 Ibid.
 266 JT 14/7 1897.
 267 Ibid.
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ett integrerande seende, det vill säga sammansmältning av naturförnim-
melserna till en enhet, där fjällen, dalarna, de brusande älvarna och allt det 
andra ”sammanfattas för dig till ett helt, vid hvilket du finner ditt hjärta 
bundet med starka band”.268 

Att den betydelse som i Jämtland tillmättes turistnäringen var stor, fram-
går också av att länskommittén (som var institutionellt förankrad i länets 
hushållningssällskap) för Stockholmsutställningen sökte verka för att den 
inte blev för stor. Man lever inte av skönhet allena, var innebörden i flera av 
uttalandena. De stora förväntningar som knöts till turismen, men också det 
intresse som tillmättes hemslöjden, fick inte ske till priset av att andra eko-
nomiska värden försummades. Man påtalade att Jämtland förfogade över 
”skatter af mer än fängslande behag” och det borde göras mer ”än att blott 
tillfredsställa skönhetssinnets kraf”, sagt med tydlig syftning på en stadigt 
växande turismnäring.269 Jämtland hade även ”lämplighet för industriell 
verksamhet” och var dessutom ett ypperligt odlingsland.270 Länet behövde 
bara ”arbetare, mänsklig flit och intelligens för att skapa stora effektuella 
värden” av sina naturliga kraftkällor och den goda jordmånen.271 

En skildring av Jämtland som framtidsland för fjällturism, som hade 
varit publicerad i Sundsvalls-Posten, var alltför entusiastisk, menade Öster-
sundsposten. Det gick an att vid kusten sitta och yvas över sådana utveck-
lingsmöjligheter, men då hade man bristande kännedom om jämtländska 
naturförhållanden. Samma fjäll som lockade turister hindrade golfström-
men från att tina upp tjälen i de jämtländska odlingsmarkerna.272 Man ville 
ha balanserade beskrivningar. Det ansågs ligga en fara i att låta länet bli 
allt för ensidigt definierat, oavsett om det gestaltades som ett framtidsland 
för jordbruk, industrier eller turism. Förenklade bilder av Jämtland kunde 
bli en hämsko för modernisering och framåtskridande på andra områden. 
Länskommittén, där Östersundspostens redaktör Agaton Burman var leda-
mot, ville se en allsidig utveckling av Jämtlands näringsliv och framhöll 
att detta till skillnad från flertalet andra regioners kunde utvecklas av egen 
kraft: Jämtland, ”i hjertat af Sveriges rike”, behövde inte tiondelen av de 
statsbidrag som andra regioner behövde ”för att varda en lifsstark lem, en 
närande och icke tärande del af statskroppen”, förkunnade man med ett för 

 268 Ibid.
 269 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20:1, Jämtlands län. Bilagor till Kultur-

kartor utställde af Jämtlands länskomité å Allmänna Konst- och Industriutställningen i 
Stockholm 1897, Östersund 1897, 1–2.

 270 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20:1, Jämtlands län. Bilagor till Kultur-
kartor…, 5.

 271 Ibid., 2.
 272 ÖP 19/10 1896
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tiden så typiskt bildspråk.273 Resonemanget mynnade slutligen ut i konsta-
terandet: ”Jämtland är Sveriges framtidsland.”274 

Regionens exponering värderas och får mening
Stockholmsutställningen var en manifestation för en eftersträvad tanke-
gemenskap mellan samhällets olika regioner, grupper och intressen samt, 
som opinionsbildare uppfattade den, för en ny, sundare och mer folkligt 
förankrad fosterlandskänsla. Den nationella identitetsbildningen i Sverige 
gick därmed in i en ny fas, där nationellt framåtskridande, nationell ef-
fektivitet och nationell samsyn apostroferades. 

Den sociala och politiska bakgrund mot vilken Stockholmsutställningen 
1897 ägde rum var emellertid inte konfliktfri. De stundtals starka nationa-
listiska strängar som arrangörerna spelade på omhuldades inte med lika 
stor värme i alla läger. Det missnöje som framfördes kom först och främst 
från socialdemokratiskt håll. Det man här upplevde som överdriven ”ut-
ställningspatriotism” var ännu ett exempel på dimridåer som lades ut i syfte 
att skyla över missförhållanden i samhället.275 De som däremot ställde sig 
bakom expositionens bärande idéer såg här syn för sägen om ett kommande 
idealsamhälle. Utställningen arrangerades som en generalinventering av 
nationens tillgångar och skulle ses som startpunkten på arbetet med att 
bygga ett nytt och rikare Sverige, ett arbete som alla näringar, regioner och 
samhällsklasser skulle vara delaktiga i. Expositionen kan därmed tolkas som 
den ideologiska kontext som skänkte de enskilda utställningsföremålen och 
-samlingarna ett symboliskt innehåll utöver sig själva. Detta avspeglades i ut-
ställningens egna publikationer. Förutom att bli betraktat i ett övergripande 
nationellt sammanhang, det vill säga det sammanhang som utställningen 
som helhet utgjorde, tolkades Jämtland även mot en norrländsk bakgrund, 
vilket hade betydelse för de egenskaper och värden som tillskrevs regionen. 
Den officiella redogörelsen över Stockholmsutställningen hade formen av 
en reseberättelse, och perspektivet var intressant nog ungefär detsamma 
som vi återfinner i boken om Nils Holgersson tio år senare. Redovisningen 
av de olika regionernas utställningar inleddes i södra Sverige och fortsatte 
undan för undan norrut mot mer okända trakter. Där fann man nationens 
ännu ej efter förtjänst uppskattade och uppmärksammade utmarker. På sin 
upptäcktsfärd norrut genom Gävleborgs och Västernorrlands län stannade 
skildringen upp vid den avdelning som

 273 Jämtlands läns Hushållningssällskap (ÖLA), F 20:1, Jämtlands län. Bilagor till Kultur-
kartor…, 5.

 274 Ibid.
 275 Ekström, 287.
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[tillhörde] jämtarne. Liksom i allmänhet de norrländska afdelningarne dra-
ger äfven Jämtlands läns välordnade och vackra utställning med magnetisk 
makt till sig de besökandes uppmärksamhet. Och detta är ju för resten 
icke underligt, då å ena sidan intresset för Norrland, vårt framtidsland, 
numera är så vaket och lifligt, och å andra sidan denna landsända har att 
erbjuda så mycket för ”sörlänningen” nytt, ovanligt och tilldragande.276

Tonen var både artigt intresserad och uppmuntrande. Det som konstru-
erades var ett Jämtland av norrländsk modell, en ännu outnyttjad reserv av 
mark, skog, vatten och utkomstmöjligheter. Det hette att Jämtlands läns 
avdelning liksom de övriga norrländska avdelningarna gav ”en inblick i de 
rika naturliga resurser, som däruppe i höga norden vänta på idogheten”.277 
Jämtlands läns utställning värderades också med ett språkbruk som liknade 
det som användes i STF:s årsskrift för att gestalta själva landskapet. Man 
betonade skönheten och detta var en skönhet som utövade ”makt” på 
betraktaren. Mest imponerade nämligen jämtarnas insatser i Turist- och 
sportavdelningen, särskilt Johan Tiréns högstämda panorama över ett kargt 
och vintrigt fjällandskap. Detta var avdelningens ”förnämsta nummer”. Ar-
tisten hade här fångat tystnaden, vilken var så ”oefterhärmligt återgifven” 
att betraktaren själv blev ”förstummad”.278 

Jämtlands prestationer på Stockholmsutställningen bedömdes inte 
bara av utställningsorganisationens prisdomare och sakkunniga utan även 
av tidningarna på hemmaplan. Vilka var de meningar som tillskrevs den 
jämtländska representationen vid Stockholmsutställningen? Hur värderade 
man länets insats i förhållande till andra utställare och till helheten?

Till att börja med kan det konstateras att den jämtländska allmänhetens 
intresse för utställningen tycks ha varit stort. Någon kritik mot expositionens 
idé, de ambitioner som den gav uttryck för och de verklighetsbeskrivningar 
som den förmedlade, framfördes inte i den jämtländska pressen. Missnöje 
riktades däremot mot kringorganisationen, i synnerhet mot de svårigheter 
som det innebar för landsortens invånare och de mindre bemedlade att be-

 276 A. Hasselgren, Utställningen i Stockholm 1897. Beskrifning i ord och bild öfver Allmänna 
konst- och industriutställningen, Stockholm 1897, 671

 277 Cit. i Hasselgren, 671. Se även dens., 774. Enligt den officiella redogörelsen var sam-
lingen av sameslöjd den mest uppmärksammade i den jämtländska utställningen i 
hemslöjdsavdelningen. Här kunde man även läsa att Jämtlands län lämnade ett stor-
artat bidrag av värdefulla mineraler och stenarter i industriutställningens geologiska 
avdelning. Där visade länskommittén bland annat upp porfyr från Ragunda, täljsten 
från Frostviken, bergskristaller från Offerdal och kalksten i olika färger från platser 
runt Storsjön. Denna utställning gav ”ett godt begrepp om de mineralrikedomar de 
jämtländska bergen gömma i sitt sköte”.

 278 Hasselgren, 774.
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söka utställningen. Östersundsposten anmärkte på ”Utställningens humbug”, 
det vill säga organisatörernas tillkortakommanden när det gällde att erbjuda 
utsocknes besökare billig och någorlunda bekväm logi. Detta var enligt tid-
ningen både ”ömkligt och löjligt!”279 Insändarskribenter framhöll att bara 
tågbiljetten för gemene man eller kvinna kostade en mindre förmögenhet 
och då tillkom kostnader för uppehälle och inträde till utställningsområdet 
samt för särskilda entréavgifter till flera av avdelningarna. I klagomålen 
inbegreps även Statens järnvägar som dittills bara hade visat upp ”tafatta 
och fullkomligt resultatlösa anordningar” för att tillmötesgå landsorten.280 
Kritiken hade en viss verkan. En bit in i juli månad infördes rabatterade 
tågbiljetter för resande till utställningen och så kallade folktåg anordnades 
där både resa och inträde ingick i priset.281 Men det tycks inte ha hjälpt, 
eftersom klagomålen fortsatte. Efter det att redaktionen på Östersundsposten 
i början av augusti tagit emot ännu en strid ström av argsinta insändarbrev 
drog tidningen slutsatsen att de ansvariga för organisationen helt verkade 
sakna sympatier för Jämtland.282 

Klagomålen som framfördes rörde således inte själva utställningen utan 
de svårigheter det innebar för landsortsbefolkningens stora flertal att be-
söka den. Tvärtom tävlade de jämtländska tidningarna om att innehålla 
de fylligaste reportagen, de mest initierade analyserna, de mest påkostade 
illustrationerna och de största lovorden över expositionens tjuskraft och 
storslagenhet. 

Störst utrymme i tidningarna fick dock Jämtland, vars insatser inte 
enbart hyllades. Enligt Jemtlands Tidning gick det inte att sticka under stol 
med att Jämtlands samlade insats på Stockholmsutställningen inte riktigt 
kunde mäta sig med många av de andra provinsernas och enskilda utställar-
nas. Tidningen gick inte närmare in på bristerna utan konstaterade kort och 
gott att ”[v]årt län intager, om också ej ett af de mest framskjutna nummer, 
så dock långt ifrån någon obemärkt plats å Stockholmsutställningen”.283 
Samtidigt röjde tidningen en viss belåtenhet med sättet varpå enskilda 
utställare representerat Jämtland. I industrihallen fann man vävnader och 
ullgarn, vilka var uttryck för något ”äkta jämtskt”, och i sågverkspavil-
jongen såg man en samling av ”äkta jämtskidor”, vilka slog an ”riktiga 
hemlandstoner”.284 Även om hantverksalstren och de industriproducerade 

 279 ÖP 29/6 1897
280 ÖP 3/7 1897. Se även JP 21/5 1897.
 281 ÖP 3/7 1897. Se även JT 5/7 1897. ÖP förnyade sina krav den 12/8 1897
 282 ÖP 14/8 1897
 283 JT 21/7 1897.
 284 Ibid.
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föremålen inte imponerade så hade de åtminstone en symbolisk funktion 
att fylla, att väcka känslor för regionen.

Det var, ansåg Jemtlands Tidning, bara i en avdelning som Jämtland 
nådde upp till en standard som var så hög att man inte bara representerade 
sig själv som region utan också var en verklig tillgång för nationen – i av-
delningen för Turism och sport. Där hade man inte bara klarat sig undan 
med hedern i behåll. Betraktat som turistland spelade Jämtland ”första 
fiolen”.285 Man hade övertrumfat de övriga utställarna och man hade till 
och med överträffat de egna förväntningarna. Till skillnad från hur det var 
i de andra avdelningarna, fanns det här ”så mycket som [talade] om Jämt-
land: storslagna dioramor, naturscenerier, vyer, fotografier m. m.”286 Om 
alster av den jämtländska hemslöjden och blygsamma industrin förmådde 
frammana minnen och nostalgiska känslor för hemprovinsen, så kunde 
de monumentala representationerna av det jämtländska landskapet väcka 
stoltheten över att vara jämte. På något annat område kunde Jämtland än 
så länge inte hävda sig nationellt. 

Jemtlands-Posten förmedlade visserligen enstaka positiva omdömen om 
regionens insatser i hemslöjdsavdelningen, men ansåg att prestationerna 
där lika lite representerade de blivande jämtländska rikedomarna som de 
utgjorde exempel på Jämtlands storslagna möjligheter. Länets samlade 
insats visade i stället att Jämtland ”[m]er än något annat svenskt landskap 
torde […] förtjäna benämningen vattenfallens land”.287 Jämtlands utveck-
lingsmöjligheter låg vidare i dess ”förträffliga jordmån, dess rika, naturliga 
kraftkällor och lämplighet för industriell värksamhet”.288 Mest framhölls 
dock länets utställning i Turist- och sportavdelningen. Där ”glänser det”, 
skrev Jemtlands-Posten.289 

Dessa positiva omdömen om Jämtlands utställning i Turist- och sport-
avdelningen kan knytas till den nationsuppfattning som Jemtlands-Posten 
exponerade. Tidningen noterade att huvudstaden aldrig tidigare hade skå-
dat så mycket svenska flaggor. Stockholm ståtade i ”nationell festskrud” och 
expositionen var en välkommen hyllning till det svenska.290 På expositionen 
fick föreställningarna om nationen fast förankring i en stor mängd föremål 
från olika verksamhetsområden och från olika delar av landet. Utställ-
ningen uppfattades därför som sinnebilden för Sverige, ett förhållande som 

 285 Ibid.
 286 Ibid.
 287 JP 4/6 1897.
 288 Ibid.
 289 JP 2/6 1897.
 290 JP 17/5 1897.
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ytterligare underströks i Turist- och sportavdelningen. En vandring genom 
denna avdelning betecknade, ansåg tidningen, en nationell resa av det slag 
som STF förordade med sitt motto ”Känn ditt land!” och som Skansen 
tagit fasta på med sin devis ”Känn dig själv!”.291 Genom att träda in i avdel-
ningens paviljong förflyttades besökaren plötsligt från en plats ”mitt i den 
rika, leende Mälardalen” till ”det nordliga Jämtlands storslagna, mäktiga, 
natur” eller ”från Djurgårdens leende vårlandskap upp till jämtländsk vild-
mark i vinterskrud”.292 Om verklighetens Jämtland tjänade som nationellt 
andningshål för turister så fungerade den jämtländska utställningen som en 
oas mitt i expositionsvimlet: ”Är du uttröttad af jäktandet bland tusentals 
montrer, så gå hit och finn hvila inför den mäktiga tystnaden”.293 Genom 
att betrakta Johan Tiréns ”mäktigt gripande Jämtlandsbild” fick publiken 
en föraning om ”vårt härliga Jämtlands egendomliga och stämningsrika 
skönhet”.294 Tidningen hoppades att utställningsbesökarna därmed skulle 
få blodad tand och inte vara nöjda innan de ”på ort och ställe i värkligheten 
återsett de mäktiga s[c]enerier, som på så lyckligt sätt finnas återgifna i 
turistutställningens inträssanta paviljong”.295

Östersundsposten ägnade förhållandevis stort utrymme åt att bedöma 
expositionen som helhet, vilket man gjorde i generellt positiva ordalag. Det 
gick inte att betvivla, hade tidningen skrivit efter den stora pressvisningen, 
att ”den fjärde nordiska utställningen, Stockholmsutställningen, kommer 
att i storhet och glans liksom i originalitet öfvergå allt hvad de nordliga 
landen i liknande väg kunnat bjuda”.296 Det kunde inte bestridas att ”vårt 
folk med heder” här visade ”hvad gammal odling och lång fred gjort oss 
dugliga att utföra.”297 Tidningen gjorde således sitt för att läsarna skulle 
identifiera sig med Stockholmsutställningens idé.

Trots att de jämtländska hantverks- och hemslöjdsalstren samt före-
målen i flera av de andra avdelningarna var både många och i en del fall 
intressanta, menade även Östersundsposten att Turist- och sportavdelningen 

 291 JP 21/5 1897.
 292 Ibid.
 293 Ibid.
 294 Ibid.
 295 JP 21/5 1897. Under rubriken ”Jämtländska landskap på utställningen”. 24/5 pu-

blicerades fler lovord över ”Jämtlandsbilderna”, denna gång saxade ur Nya Dagligt 
Allehanda. En vecka senare, den 28/5, noterade JP att ”Jämtlandsbilderna” på utställ-
ningen fortsatte att väcka ett ”berättigat uppseende” i tidningar över hela landet. JP 
24/5 och 28/5 1897.

 296 ÖP 13/5 1897.
 297 Ibid.
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var den ”enda afdelning där Jämtland riktigt visar sig”.298 På de sakområden 
där Jämtland inte stod sig så väl i konkurrensen med andra utställare valde 
tidningen att göra dygd av nödvändigheten. I sina omdömen om hem-
slöjdsutställningen berömde man den relativa enkelheten och flärdfriheten 
hos de jämtländska bidragen. Vad man till skillnad från andra utställande 
län lyckats åstadkomma låg inte i ”kostbara montrer” utan i ”det konst-
lösa arbetet, den folkliga slöjden, råmaterialet och framhållandet af vår 
utvecklingsmöjlighet”.299 Bland de jämtländska föremålen fanns intet av 
den ”öfverklassiga qvinnoslöjden”, eller av den moderna konstslöjd, ”hvaraf 
de öfriga länsutställningarne slå mynt”.300 Överhuvudtaget kunde intet av 
det billiga ”effektsökeri”, som andra utställare gjorde sig skyldiga till spåras 
i den jämtländska utställningen.301 

Tillkortakommanden i en avdelning kunde uppvägas av framgångar i 
en annan. Östersundsposten kunde stolt upplysa sina läsare om att Jämtland 
i Turist- och sportpaviljongen hade tilldelats en tredjedel av hela utrymmet 
samt där fått huvuddelen av uppmärksamheten. ”Ensamt Jemtland på tu-
rist- och sportafdelningen är tillräckligt att leda tusende främlingars blickar 
på vattenfallens land [läs Norrland]”,302 löd därför tidningens något själv-
säkra kommentar. Som stöd för sitt påstående avslöjade Östersundsposten att 
man tagit del av en hel del avundsjuka kommentarer från andra utställare, 
uttalanden som gick ut på att arrangören ”äfven borde låta det öfriga sköna 
Sverige få sin andel”.303 Mot sådant missunnsamt tal ville Östersundsposten 
anföra att ”Jemtland, det svenska turistväsendets vagga, borde vara först 
på en allmän svensk utställning”, och med facit i hand kunde man nöjt 
konstatera, att ”det blef så”.304 

Det gick alltså att vara stolt över att vara jämte, förutsatt att avdelningen 
för Turism och sport betraktades för sig. Om expositionen synades i sin 
helhet gick det att vara stolt över att vara svensk. När Östersundsposten 
reflekterade över de enorma ekonomiska tillgångar som utställningen re-
presenterade var man tvungen att erkänna Jämtlands relativa obetydlighet.

Af dessa värden är det nog ej mycket som direkt föreskrifver sig från 
vårt län. Säkert icke tvåhundradedelen. De som häraf tar sig orsak att 
ringakta länets bidrag känner naturligtvis icke hvad man med fog kan 

 298 Ibid.
 299 ÖP 25/5 1897.
 300 Ibid.
 301 Ibid.
 302 Ibid.
 303 Ibid.
 304 Ibid.
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fordra af våra fattiga, eftersatta bygder. [...] [S]å ligger vår svaghet icke i 
egna försummelser utan deri att vi stå på första stadiet af utveckling, men 
en som innebär de största förhoppningar.305

Om man studerade Jämtland i det större sammanhanget kunde man inte 
blunda för dess svagheter. Det stämde till eftertanke att länets andel av 
nationalrikedomen var så liten men samtidigt låg det i regionens intresse 
att inte dölja detta för den egna befolkningen eller för utomstående. Bättre 
då att ta tillfället i akt och definiera enkelhetens och underutvecklingens 
innebörd: ju lägre utvecklingsstadium, desto större outnyttjad potential. 
Så uttolkat hade man inget att förlora på att tillståndet uppmärksammades 
på riksplanet. Det låg i regionens eget intresse att framhålla möjligheterna 
men också att poängtera de behov som fanns samt att samhällets resurser 
var ojämnt fördelade, inte minst därför att vinsterna av regionens tillgångar 
realiserades någon annanstans. Det var således något av en kolonial situa-
tion som Östersundsposten lät antyda. Att Jämtland hamnat på efterkälken 
i den kulturella evolutionen var inte bara jämtarnas egen förskyllan, utan 
visade också på ett strukturellt problem i samhället.

Jämtland hade kunnat bidra med mer om förutsättningarna hade givits. 
Nu bildade i stället

länets bidrag en aktningsvärd del af den bakgrund af redbart uppsåt, utan 
hvilken de bättre och yppersta icke skulle ’göra sig’ så bra som de verkligen 
gör. Våra bygder ha ingenting att bjuda af verklig storindustri – den enda 
som bedrifves ligger i händerna på utomläns intresserade – men om vi 
derföre med raden andra mindre lyckligt lottade saknades bland de täflande, 
då erbjöde utställningen för visso icke hvad den nu gör, ett helgjutet, redbart 
uttryck för vårt folks odling och kulturella ståndpunkt.306

Det skulle störa utställningsidén, det vill säga nationen som ett gemensamt 
projekt, om någon del uteblev. Jämtland befann sig på Stockholmsutställ-
ningen inte enbart i syfte att representera sig själv utan också för att bidra 
till att expositionen kunde bli en manifestation för det hela. Påstod någon, 
skrev Östersundsposten med adress till belackare,307 ”att vi, med kännedom 

 305 Ibid.
 306 Ibid.
 307 Belackare fanns. Familjejournalen För svenska hem publicerade en specialbilaga om 

Stockholmsutställningen. Här stod det om Jämtlands länskommittés utställning att 
den ”har intet anmärkningsvärdt utom en hop glödritade och målade husgerådssaker 
samt en vargskin[n]spels och för öfrigt fällar, skidor etc”. Särskilt imponerad var man 
inte (mer förundrad) heller av Jämtlands läns bidrag i fiskeriavdelningen, där man såg 
”en utställning af fiskar af herr Hammarström i Jämtland, visande hvad en sportsman 
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om våra krafter, gjort klokast i att vara alldeles borta från vår hufvudstads 
stolta utställning, tager han storligen fel”.308 Det ”lilla” som länet hade åstad-
kommit utgjorde ”i alla fall ett bidrag, om ock anspråkslöst, till den heder, 
som svenska folket beredt sig med sin stora utställning anno nittiosju”.309 
Det gick inte att bilda sig en sanningsenlig uppfattning om Sverige om inte 
utställningsstoffet härstammade från landets samtliga delar. Därför hade 
det varit Jämtlands plikt gentemot nationen att närvara, menade Öster-
sundsposten. På ett konkret sätt hade man nu visat att även invånarna i denna 
fattiga landsända arbetade lojalt för det gemensamma svenska hushållet: I 
den meningen hade också Jämtland lämnat ett bidrag till det hela. ”Det är 
icke mycket, det är icke storartadt. Men vi finnas der, vi ha ingenting att 
skämmas för!”310

Jämtland och jämtarna meriterade sig för delaktighet i det nationella 
framåtskridandet genom att visa gott uppsåt, stora ambitioner och stora 
utvecklingsmöjligheter. Man hade, de jämförelsevis dåliga förutsättning-
arna till trots, slutit upp bakom Det Nya Sveriges idéer och detta med 
förhoppningar om att det nationella framåtskridandet skulle komma denna 
region mer till del än det hade gjort till dags dato. För stunden fick man 
nöja sig med att ha medverkat och därigenom fått sin rättmätiga del av 
uppmärksamheten. Det viktigaste var inte att segra utan att delta med 
hedern i behåll. 

Sammanfattande diskussion
Den bärande idén bakom Allmänna konst- och industriutställningen i 
Stockholm 1897 var att visa upp Sveriges samlade tillgångar, materiella 
och mänskliga. Utställningen i sig, med alla dess sinnrika arrangemang 
och noggrant kategoriserade föremål, skulle bidra till att dessa tillgångar 
uppfattades som just en imponerande nationell samling och inte en oorga-
niserad och splittrad nation. En liknande funktion tänktes den så kallade 
expositionsblicken ha. En sådan blick innebar att betraktaren sökte fånga 
de större sammanhangen, med utgångspunkt i det enskilda och specifika. 
Det var i ett sådant sammanhang som de olika länsavdelningarnas utställ-
ningar och enskilda föremål kom att bedömas och få mening. Det enskilda 

där kan fiska”. Det hade dock visat sig att sikar och laxöringar var begärliga byten 
för fisktjuvar, varför ansvariga hade sett sig nödgade att låsa montern. Se ”Allmänna 
konst- och industriutställningen i Stockholm 1897. Revy i ord och bild”, För svenska 
hem 1897, 102, 133.

 308 ÖP 25/5 1897.
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och specifika betraktat i ljuset av det hela skulle bidra till att realisera den 
eftertraktade nationella samlingen, som inte bara skulle överbrygga sociala 
klyftor utan också föra landets regioner närmare varandra. Sammantaget 
borgade detta för en harmonisk samhällsutveckling och ett internationellt 
konkurrenskraftigare näringsliv. Utställningen skulle bidra till att offentligt 
etablera en ny nationell självförståelse, där hela nationen samarbetade för ett 
nytt och effektivare Sverige, ett Sverige som tog ett språng in i den moderna 
kulturen.

Den jämtländska pressen stämde in i hyllningskören bakom expositio-
nen och dess allmänna målsättningar, bland annat för att den uppenbarade 
en möjlighet för den enskilda regionen. Eftersom utställningen tolkades 
som ett led i ett större moderniseringsprojekt med siktet främst inställt 
på framtiden fanns det också en bred uppslutning bland företrädare för 
Jämtland och jämtländska intressen – såsom politiskt valda i länets lands-
ting, kommunala befattningshavare, näringsidkare och pressen – bakom 
uppfattningen att också Jämtland borde delta. Från regional synpunkt 
handlade utställningen i mångt och mycket om att bli en beståndsdel i 
definitionen av ”det nya Sverige”, det vill säga att tilldelas en roll i det 
nationella moderniseringsprojektet. 

Den jämtländska regionalitet som utformades offentligt i Jämtland i 
samband med utställningen kan sammanfattas på följande sätt: ”Jämtland”, 
som oftast användes som en beteckning på länet och som ibland var ut-
bytbart mot vagare begrepp som ”provins”, ”bygd” och ”hemland”, var 
till övervägande delen en ekonomiskt grundad definition av regionala till-
gångar, behov och framtidsvisioner. Hos den regionalitet som förmedlades 
kan tre dominerande synsätt urskiljas: För det första borde regionen knytas 
närmare nationen för att på så vis bli en del av det nationella moderna pro-
jektet. För det andra var regionen outvecklad men hade en stor inneboende 
utvecklingspotential i form av oexploaterade naturresurser. För det tredje 
var regionen bärare av något autentiskt och specifikt jämtländskt som i sig 
var värt att bevara, då det var användbart som symboliskt kapital i regionen 
och för dess egna invånare (även om det råkade ha ett begränsat kulturellt 
värde i ett nationellt sammanhang). 

Med en sådan förförståelse värderade aktörer regionen i förhållande till 
det utvecklingsstadium som de upplevde att andra regioner och nationen 
som helhet befann sig i. På detta sätt sökte man också positionera regionen 
inför det kommande. Målsättningen i ett nationellt sammanhang var att få 
ett erkännande, och detta för regionens naturresurser (materiella och im-
materiella) samt att få uppmärksamhet riktad mot dessa resursers framtida 
förädlingsvärde. 
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Det regionala perspektiv som kommunicerades inåt, till Jämtlands egna 
invånare, i samband med Stockholmsutställningen var ett led i ett övergri-
pande nationellt identitetsprojekt. Tydligt är att utställningsorganisatörerna 
hade ambitionen att göra också den jämtländska allmänheten intresserad 
av och delaktig i regionens representation, vilket innebar att ett regionalt 
perspektiv på verkligheten förmedlades till allmänheten. För att Jämtlands 
representation på Stockholmsutställningen, och på den nationella scenen i 
stort, skulle bli så fördelaktig som möjligt fordrades ett mer allmänt enga-
gemang, varför bland annat den regionala stoltheten aktiverades. Jämtarna 
medvetandegjordes om att deras län var involverat i en kamp om nationell 
uppmärksamhet, rang och ära. En skral insats i den nationella general-
mönstringen kunde förlåtas och på sikt vändas till en fördel, men att inte 
medverka alls skulle bara kunna uppfattas på ett sätt, som att Jämtland inte 
var att räkna med i byggandet av det nya rikare Sverige. Detta alternativ 
tedde sig inte särskilt lockande. Att få nationell uppmärksamhet och erkän-
nande innebar på sikt ett försvar av regionens intressen. 

Åtgärder på nationell nivå som syftade till att mobilisera och integrera 
nationens delar kunde som synes bidra till att föreställningen om den regio-
nala särarten stärktes. Exempelvis bör man komma ihåg att apostroferingen 
av ”Jämtland!” skedde i konkurrens, om än en fredlig sådan, med andra 
deltagande regioner. I samband med Stockholmsutställningen hämtade 
diskursen om Jämtland begrepp och andra språkliga uttrycksmedel från en 
darwinistiskt präglad evolutionsdiskurs, där de olika utställningsdeltagarna 
manades till en sporrande kamp om att få utgöra en livskraftig del av natio-
nens framtid, som nu blev föremål för en mytologisering.

Den nationella mobiliseringen gick alltså via mobiliseringen av regionala 
kollektiv och skapandet av föreställda regionala identiteter, vilka manifeste-
rades i utställningshallar och i tidningsspalter. Enskilda aktörer, däribland 
den jämtländska pressen och andra regionala institutioner, bearbetade på så 
vis den regionala självförståelsen. Främst handlade det om att lära jämtarna 
att det var viktigt att göra ett bra intryck inför nationens kritiskt granskande 
blickar men också att själva lära sig uppskatta de stora värden som man 
förfogade över, inte minst det symbolvärde som tillskrevs landskapets skön-
het. Det framgår särskilt tydligt att marknadsföringen av Jämtland som 
turistmål var en faktor av betydelse för den helhetsbild av regionen som 
manifesterades på Stockholmsutställningen.311 Att turismen inte uppfat-
tades som en uteslutande privat angelägenhet, utan en inkomstkälla för 
det allmänna och som kom hela länet till godo, framgår av att inga privata 

 311 Denna tolkning av Jämtlands deltagande i Allmänna konst- och industriutställning 
1897 görs även i Kilander 2008, 89 ff.
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företag eller korporationer (hotellägare eller enskilda orter) hade tillåtits 
ordna egna utställningar eller montrer i denna avdelning. Det var endast 
länskommittén som stod som representant för den jämtländska turismnä-
ringen och som sådan verkar den ha tagit sitt samhälleliga ansvar på stort 
allvar genom att så idogt lansera regionen som attraktion och upplevelse. 

Den abstrakta föreställningen om en nationell gemenskap kunde genom 
arrangemang som Stockholmsutställningen 1897 konkretiseras och symbo-
liskt levandegöras. En påtaglig effekt var att nya sociala nätverk bildades och 
en intensivare dialog mellan regionerna och mellan centrum och periferi 
utvecklades. Vad undersökningen vittnar om är att arrangemanget bidrog 
till att symboliskt knyta samman inte bara landets regioner utan också olika 
geografiska nivåer och livsvärldar med deras respektive identiteter: den na-
tionella, den regionala och den lokala. Så skedde genom att låta dualismen 
enskilt-allmänt och delen-helheten beskriva ett ömsesidigt beroendeförhål-
lande. Ur olika lokala erfarenheter extraherades – och konstruerades – en 
regional erfarenhet, och ur denna extraherades – och konstruerades – i sin 
tur en gemensam nationell berättelse, som därmed skulle göras öppen för 
allas identifikation. Detta är viktigt att poängtera och kan något komplet-
tera den bild som Anders Ekström ger i sin studie av Allmänna konst- och 
industriutställningen 1897. Ekström koncentrerar sig i sitt arbete mestadels 
på en övergripande och nationalistiskt grundad utställningsideologi (med 
dess klassifikationssystem, allmänna föreskrifter till utställare och normer 
för värdering, kodning och rangordning av utställningar och enskilda före-
mål), som förmedlades i motsatt riktning, från centrum till periferi. Denna 
bild bör kompletteras med de perspektiv invånarna i den enskilda regionen 
anlade på utställningen. Vad som då framgår är hur de identifierade sig som 
samhällsmedborgare. 

Jämtland som framtidsland: tre pressröster
Östersundsposten och den regionala rättvisan

Den fylligaste och mest frekventa rapporteringen från Stockholmsutställ-
ningen 1897 stod att finna i Östersundsposten. Den moderat konservativa 
tidningen grundades av Agathon Burman 1877. Högt på tidningens dag-
ordning stod uppgiften att verka för att Jämtland skulle bli en integrerad 
del av något som man dittills i mångt och mycket upplevt sig stå utanför 
– nationen. För Burman stod ordet ”nationen” främst för den kulturut-
veckling som moderniteten skapade. Också vid tiden för Allmänna konst- 
och industriutställningen 1897 pekade Burman på nödvändigheten av att 
Jämtland starkare integrerades med det övriga riket. I hög grad gjorde han 
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det i sin egenskap av tolk för de grupper och intressen i Jämtlands län som 
ville se att staten tog ett större ansvar för staden Östersunds modernisering 
och länets utveckling i allmänhet.312 

Burmans syn på regionen genomsyrades av utvecklings- och framstegs-
tankar. Vad han förmedlade var således en regionalitet som var allt annat 
än bevarandeideologiskt och modernitetskritiskt anlagd. Snarare bör han 
uppfattas som en exponent för en syn på Jämtland som aktualiseras av 
och låter sig definieras av moderniteten. Denna syn på nation och region 
hade redan tidigare styrt den annars konservativa tidningens positionering 
i olika sakfrågor. En sådan var försvarsfrågan. När regeringen 1884 för riks-
dagen lade fram förslaget att låta inrätta ett artilleriregemente i Östersund 
märktes, inte förvånande, Burman bland de lokala opinionsbildare som 
ställde sig bakom förslaget, och detta gjorde han med hänvisning till den 
regionala nyttan.313 Men trots att den försvarsvänliga linjen dominerade 
i tidningen pekade dess hållning i försvarsfrågan då och då åt vänster.314 
Exempelvis valde tidningen att kritisera militära reformer som riskerade att 
bli olika ekonomiskt betungande i olika delar av landet: ”Hvad vårt försvar 
skulle vinna på en försöksmobilisering torde svårligen motväga, hvad våra 
näringar skulle lida i de provinser, som valdes för experimentet i fråga”.315 En 
lokalpatriotisk tendens är sålunda synlig i Burmans och Östersundspostens 
argumentation. Nationens militära försvar fick inte stärkas till priset av 
enskilda regioners fattigdom.

Östersundsposten och dess redaktör kritiserade sådant som kunde uppfat-
tas som orättvisor mellan landets olika regioner. Utvecklingen i en del av 
landet borde inte ske på bekostnad av en annan landsdel. Principen om 
regional rättvisa accentuerades i Östersundsposten mot slutet av 1890-talet. 
Tidningen framhöll nu vikten av att ”måna om vårt läns och vår bygds 
intressen och utveckling” och att vara trogen sitt ”jämtländska kynne”, 
vilket var särskilt viktigt i en tid när Jämtland hotades att ”skjutas åt sidan 
af öfriga norrlandslän”.316 Man poängterade att ”vår herrliga provins, som 
skänkt oknusslade rikedomar åt andra”, hade samma rätt till utveckling 
som andra delar av landet och därför måste börja se om sitt hus.317 Kritiken 
inskränktes inte till att gälla bara kuststädernas vinstmaskiner, det vill säga 
skogsbolagen, utan gällde hela det system som tillät att de stora vinsterna 
 312 Se Nilsson-Tannér, 94 ff. 
 313 J. Hedberg, Blad ur Norrlandsartilleriets historia, Östersund 1945, 113 ff; Rolén, 206f.
 314 Rolén, 141.
 315 ÖP:s ledare 25/2 1897. En försöksmobilisering innebar ”bortkastandet af mer än en 

million kronor”. Det fanns gränser för tidningens försvarsvilja.
 316 ÖP 14/12 1896. Se även 21/12 och 22/12 m.fl. datum de följande veckorna.
 317 ÖP 14/12 1896.
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av de jämtländska naturresurserna kammades hem någon annanstans. Om 
framåtskridande för ”helheten” betingades av att andra delar av landet 
skulle få det bättre på Jämtlands bekostnad, kunde alltså Östersundsposten 
välja att bilda opinion för den egna regionens intressen framför nationens.318 

Till regionens intressen hörde att staten engagerade sig i Jämtlands pro-
blem. I Östersundsposten framfördes exempelvis önskemål om att få statens 
hjälp med att förbättra länets kommunikationer och öka befolkningsstor-
leken, så att det gick att utvinna de naturresurser som man förfogade över 
men som fortfarande var bundna i strömmar, berg och okultiverad jord. 
På dessa områden fanns det skäl att uppfatta ”Jemtland såsom framtidens 
land framför andra”, men bara om staten visade sig villig att komma länet 
till undsättning med ytterligare investeringar.319 

Östersundsposten argumenterade också för en annan fördelning av 
det allmännas medel. Ur ett regionalt rättviseperspektiv fanns det i sam-
manhanget anledning att rikta en viss kritik mot staten, som i form av 
skatteintäkter inkasserade stora summor av de vinster som bolagen gjorde 
i Norrlands skogar. Det var helt i sin ordning att dessa medel användes av 
staten för att täcka kostnader för rikets gemensamma behov. Det problem 
som tidningen ville få statsmakten att uppmärksamma var den opropor-
tionerligt lilla summa som återinvesterades i Jämtland och andra delar av 
Norrlands inland. Det var statens skyldighet ”att återgifva något till de 
provinser, hvarifrån dessa medel inflyta, i ändamål att möjliggöra utveck-
lingen af deras näringar och framlocka i dess berg och bygder slumrande 
millioner”. Som det nu var lämnade staten ”detta framtidsland hjelplöst”.320 

Det som gynnade helheten gynnade inte nödvändigtvis delen. Jämt-
lands regionala roll fick gärna förbli råvaruproducentens men man ville ha 
del av avkastningen och man ville vara en livskraftig del av den pågående 
moderniseringen av det svenska samhället. Detta synsätt var själva kärnan i 
det nationsbegrepp som Östersundsposten lät förmedla till sina läsare. 

Jämtlandsposten och ”Det sköna Jämtland”
I Stockholmsutställningens Turist- och sportpaviljong hade Jämtlands län 
haft en fördel i förhållande till många andra utställare; dess regionalitet som 
fjällandskap var redan välbekant för stora delar av den svenska samhälls-
eliten. Regionen uppfattades sedan drygt ett årtionde som ett nationellt 
turistlandskap vars signum var storslagna utsikter, sköna vyer, majestätiska 
fjäll och läkande luft. Som sådant ansågs det inte bara kunna bota eller 

 318 ÖP 14/12 1896. Se även 21/12 och 22/12 m.fl. datum de följande veckorna.
 319 ÖP 10/4 1897
 320 ÖP 31/10 1896, 7/11 1896, 10/4 1896.
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lindra människors kroppsliga och andliga kultursjukdomar utan också 
bidra till att det svenska samhället helades. 

För definitionen och spridningen av denna jämtländska regionalitet 
hade Svenska Turistföreningen spelat en avgörande roll, men initiativ från 
länets egna invånare, företagare och institutioner saknades inte. Några av 
dessa har nämnts, däribland den regionala pressen, Jämtlands läns lands-
ting och länets hushållningssällskap. Samtliga ville de se att länet blev så 
fördelaktigt representerat som möjligt på Stockholmsutställningen, vilket i 
praktiken innebar att man unisont slöt upp bakom länets regionalitet som 
ett fjällandskap, med turism- och rekreationsnäringen som ett angeläget 
utvecklingsområde. 

En regional aktör som är av särskilt intresse i sammanhanget är Jämt-
landsposten, vilken i likhet med länets övriga blad mestadels publicerade 
smickrande rapporter om länets bidrag i turistpaviljongen sommaren 1897. 
Men Jämtlandsposten nöjde sig inte med detta utan hade ett år tidigare bör-
jat profilera sig som turismnäringens främsta organ i länet. Tidningen hade 
ambitionen att göra Jämtlands regionalitet som ”det sköna” till ett identifi-
kationsobjekt också för regionens egna invånare.321 Denna målsättning bör 
ses som ett uttryck för en vidare ambition som tidningen hade och som man 
formulerade med orden: ”Tidningarna bli alt mer folkens uppfostrare”322. 
Detta stod att läsa i Jämtlandspostens programförklaring för 1897, där man 
även framhöll sin målsättning att bli den jämtländska allmänhetens tidning 
och en tidning som appellerade till alla klasser. Dess redaktör, författaren 
och sedermera den liberale riksdagsmannen Victor Hugo Wickström323, 
intygade även att denna tidning var ”frisinnad” – ett honnörsord i den re-
gionala opinionsbildningen vid denna tid – trots dess bolagsvänliga hållning 
i Norrlandsfrågan.324 Eftersom denna fråga i det frisinnade småjordbrukets 
Jämtland under loppet av 1890-talet alltmer fick karaktären av minerad 
mark, verkar det som om Jämtlandsposten valde att något tona ner sin an-
nars pro-industrialistiska profil. Wickström hade länge stor framgång med 
Jämtlandsposten, som i början av 1890-talet hade den största upplagan av 
länets tidningar. Mot årtiondets slut passerades den emellertid av JT.

Jämtlandsposten befann sig kring 1900 i kronisk pressfejd med Jemtlands 
Tidning, vilket var en strid som hade flera bottnar. Bortsett från att tidning-
 321 JP 14/12, 23/12 1896, 4/1, 13/1 1897.
 322 Ibid.
 323 Victor Hugo Wickström efterträdde Johan Lindström Saxon som redaktör för Jämt-

landsposten, efter det att Wickström hade köpt tidningen. Wickström valdes, efter 
flera misslyckade försök, som frisinnad kandidat 1905 in i riksdagens andra kammare. 
Mandatet innehade han till 1907 då han begick självmord. Rolén, 76, 299f, 307, 322.

 324 Rolén, 76; JP 14/12, 23/12 1896, 4/1, 13/1 1897.
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arna drog olika slutsatser i Norrlandsfrågan, konkurrerade de om samma 
läsare. Båda hade en tydligare landsortsprofil än den konservativa Öster-
sundsposten, som i första hand var stadsbornas tidning, och båda titulerade 
sig frisinnade samt stod folkrörelserna nära. Motsättningarna mellan de 
båda bladen hade också en annan grogrund: Det var Jämtlands Tidnings nu-
varande redaktör, Johan Lindström Saxon, som år 1885 hade tagit initiativet 
till grundandet av Jämtlandsposten, vars redaktör han var tills ägaren gjorde 
konkurs 1887. Tidningen blev då uppköpt – av Victor Hugo Wickström. 
Konkurrensen mellan de båda tidningarna fick extra bränsle på grund av 
fiendskap på det rent personliga planet.325 

Jämtlandspostens ställningstagande i Norrlandsfrågan byggde på ett mot-
stånd mot ingrepp i den individuella äganderätten, ett synsätt som var 
utbrett framför allt bland ledamöter i första kammaren. Stödet till de 
frisinnade riksdagskandidaterna var annars mycket starkt i Jämtlands län 
under 1890-talet, vilket sammanföll med sågverksbolagens expansion i 
länets skogsbygder. Som regel ställde sig Jämtlands ledamöter i andra kam-
maren bakom motioner om begränsningar av bolagens fastighetsuppköp.326 
Wickström å sin sida vände sig mot det som han uppfattade som ensidig 
svartmålning av en hel näring. Han menade att kritikerna inte såg till hel-
heten och hävdade att den för landets ekonomi oumbärliga träindustrin 
inte kunde klara sig på en bas som bestod av skogsägande småjordbrukare. 
I Jämtlandsposten argumenterade han för att det enskilda, i det här fallet 
småbrukarnas intressen i Jämtland och i det norrländska inlandet, i denna 
fråga borde ge vika för det allmänna. Genom att ställa sig på industriintres-
senas sida i Norrlandsfrågan avvek således Jämtlandsposten från både lokal-
konkurrenterna (Östersundsposten och Jemtlands Tidning) och från flertalet 
riksdagskandidater i länet. Wickströms och tidningens position låg närmare 
den som industrins talesmän i Norrlandskommittén skulle komma att inta 
när denna tillsattes år 1901.327 

Wickström ansåg sig därför även med gott samvete kunna kalla tidning-
en ”självständig”, i betydelsen att den inte stod i något beroendeförhållande 
till ett politiskt parti eller något privat intresse. Vad redaktionen lovade sina 
läsare var en ”oförskräckt” politisk opinionsbildning, som var besjälad av 
ett genuint engagemang för Jämtland, vilket man unnade ”framåtskridande 
i alla riktningar”.328 Ett exempel på ett sådant framåtskridande var, enligt 
Victor Hugo Wickström och Jämtlandsposten, den växande turismnäringen. 
Det ville han också förmedla till Jämtlands invånare.
 325 Johan Lindström Saxon, En tidningsmans minnen, Stockholm 1918.
 326 Rolén, 298.
 327 Rolén, 74 ff.
 328 JP 14/12, 23/12 1896, 4/1, 13/1 1897.
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Året före Stockholmsutställningen 1896 lanserade därför Jämtlandspos-
ten sin kampanj ”Det sköna Jämtland”. Här gjorde tidningen gällande att 
det fanns ett egenvärde i att lära känna och uppskatta den egna regionen, 
i synnerhet den vackra naturen med dess friska och höga luft. Jämtarna 
led nämligen av sjukdomen hemmablindhet, något som innebar att man 
”hvarje dag se ett landskap och dock ej dess skönhet”.329 Wickström förkla-
rade, att ”[f ]ör oss jämtar är detta hvardagsmat, och därför sätta vi kanske 
för litet värde därpå”.330 Under braskande rubriker redogjorde tidningen 
för sin plan att den nu ämnade se till att Jämtlands företräden skulle göras 
kända både i och utanför länet, och uppmanade läsarna att på olika sätt 
stödja tidningen i dess viktiga värv.331 

Vilka betydelser knöts då i Jämtlandsposten till parollen ”Det sköna 
Jämtland” och vilka var motiven bakom kampanjen som sådan? I mars 
1896, när den publicistiska kampanjen ännu var på planeringsstadiet, hade 
tidningen på ledarplats klargjort att utgivningen av Det sköna Jämtland 
skulle bli ”det praktfullast illustrerade blad, som någon Svensk tidning hittills 
utgifvit”.332 Som om inte detta räckte – det påkostade verket skulle inte 
bara spridas i Sverige och Skandinavien, utan också i andra delar av Europa 
och i Amerika. Saken var den att tidningen ville att Det sköna Jämtland 
(men även regionaliteten ”Det sköna Jämtland”!) skulle uppfattas som ett 
ypperligt tillfället för ägare till hotell, luftpensionat och sanatorier ”att få 
sina inrättningar kända och uppmuntrade af turister”,333 och detta på grund 
av möjligheten att här få köpa annonsplatser. Men annonsutrymmet var 
begränsat, så det gällde att raska på.334 Wickströms och tidningens motiv 
må ha varit ideella men detta utesluter som synes inte att de också var 
affärsmässiga.

När publikationen Det sköna Jämtland väl gavs ut, hade den tidningens 
vanliga format och var ett blad på fyra sidor med underrubriken Turist-Blad 
Utgifvet af Jämtlandsposten.335 Många näringsidkare, representerande olika 
branscher, hade hörsammat Jämtlandspostens erbjudande, närmare bestämt 
tjugosju stycken, däribland hotell, restauranger, fotografer, skotillverkare, 
bryggerier med mera. Annonsörerna fyllde ensamt en av bladets fyra sidor. 
På bladets första sida hade man låtit trycka en artikel, signerad av Wickström 

 329 Victor Hugo Wickström, ”Några turistreflexioner”, Det sköna Jämtland. Turist-album 
Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897, 6.

 330 Ibid.
 331 JP 18/3, 30/3, 10/4 1896.
 332 Ibid.
 333 Ibid.
 334 Ibid.
 335 Det sköna Jämtland. Turist-Blad Utgifvet af Jämtlandsposten, 1896.
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själv, som innehöll både en smickrande beskrivning av Jämtland som turist-
land och en programförklaring för den svenska turismnäringens fortsatta 
utvecklingsmöjligheter i just denna landsända. Sidan var illustrerad med sju 
fotografier av jämtländska fjällvyer, alla utom ett hämtade i STF:s årsskrift. 
Den sjunde bilden föreställde runstenen på Frösön. Det totala antalet vyer 
som publicerades i bladet var fyrtiotre. Bortsett från fyra reproduktioner av 
kopparstick var samtliga bilder fotografier, där den största enskilda katego-
rin var vyer med fjällmotiv, den näst största vattenfall och forsar.336 

Så när tidningen i sin ledare den 30 december 1896 såg tillbaka på det 
gångna årets viktigaste händelser poängterade man stolt att landskapet 
aldrig tidigare hade gästats av så många turister under en och samma 
sommar337, underförstått att detta var Jämtlandspostens och kampanjens 
förtjänst. Samma dag kunde man läsa att det gångna året i och med detta 
hade varit ett ”bemärkelseår för landet”. Det betydelsefulla låg i att ”då 
utkom Jämtlandspostens praktfulla blad ’Det sköna Jämtland’, hvarigenom 
fastslogs, att Jämtland är Sverges vackraste turistland”.338 

Jämtlandsposten beskrev det som ett uppdrag man hade, att verka för Jämt-
land och dess framåtskridande. Ärligheten i uppsåtet menade sig tidningen 
kunna leda i bevis genom att kostnadsfritt för tidningens prenumeranter 
under vintern och våren 1897 reprisera ett urval bilder från turistbladet, 
nu som följetong i Jämtlandspostens egna spalter. Under samma braskande 
rubrik ”Det sköna Jämtland” publicerades en bildserie bestående av sjut-
ton ”klichéer”.339 Bortgallrade var nu samtliga bilder från det skogrika och 
flackare Ragundaområdet i östra Jämtland. Tillsammans gestaltade i stället 
bilderna ett Jämtland betraktat med den konventionella turistblicken, den 
som sökte storslagna vyer över fjäll, dalar och forsar. De ”vackra afbild-
ningarna” skulle ”lysa upp Jämtlandspostens spalter”, hette det, och med 
deras hjälp förväntade man sig att hos läsarna kunna väcka liv i känslorna 
för landskapet samt skapa en förståelse för dess utvecklingsmöjligheter i 
allmänhet, och för turismen i synnerhet.340 Samtidigt hoppades man att 
läsarnas sympatier även skulle komma att omfatta Jämtlandsposten. Publi-
ceringen av bildserien kommenterades med orden:

Det torde vara onödigt påpeka, hvilken betydelse detta vårt oförtrutna 
arbete för att förvandla Jämtland till Sverges förnämsta turistland har. 
Vare nog sagt, att vi endast därmed mångdubbelt gälda hvad vi i prenu-

 336 Ibid.
 337 JP 30/12 1896.
 338 Ibid.
 339 JP 14/12, 23/12 1896, 4/1, 13/1 1897, m.fl. datum under 1897.
 340 Ibid.
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merationsmedel erhålla, och att det därför borde vara hvarje jämtes plikt 
att understödja och uppmuntra en tidning, som sålunda har all möda 
ospard för att gagna landet.341

Jämtlandsposten visade upp Jämtland för jämtarna, och närde samtidigt en 
förhoppning om att detta inte var att spilla krut på kråkor. Jämtarna skulle 
både fostras att se det egna landskapet med turistens blick och lära sig förstå 
att de stod i tacksamhetsskuld till Jämtlandsposten en tidning som, enligt 
egen utsago, ansträngde sig så mycket för att främja utvecklingen i ”landet” 
förtjänade en större skara prenumeranter. 

Vad beträffar uttrycket ”landet”, är det inte helt tydligt vad som åsyftades 
i sammanhanget, om det syftade på Jämtland eller på nationen som hel-
het. Valet av benämningen ”turistland” antyder dock att det handlade om 
det förra, regionen. Det framgår desto tydligare vilken regional innebörd 
”Jämtland” gavs. Vad som inte avsågs var Jämtlands län, inte ens underför-
stått, då en annan av tidningens utfästelser löd: ”[D]å vi på detta sätt sträfva 
för Jämtland, torde det äfven vara i sin ordning, att söka särskilt arbeta för 
vår systerprovins Härjedalen”.342 I diskursen om Jämtland var som synes 
de regionala gränserna starkt markerade. Även perspektivet var tydligt: vi i 
Jämtland försöker också hjälpa dem i Härjedalen. Här går det även att ur-
skilja ett hierarkiskt sätt att ordna relationerna mellan länets provinser, det 
vill säga en identitetsordning. Tidningen bad om överseende med att man 
”så mycket framhåller hufvudprovinsen” samtidigt som den utelämnade 
”vår systerprovins Härjedalen”.343 Systerprovinsen fick denna gång hålla 
tillgodo med en klapp på axeln, eller som man sade, ”uttrycken af vår goda 
mening”, vilken den nu var.344 Det är rimligt att anta att valet att inte låta 
”Det sköna Jämtland” också omfatta Härjedalen bottnade i synen på detta 
landskap som allt för svårtillgängligt och därför inte heller utvecklingsbart i 
turismhänseende. Det kan också ha berott på att man inte räknade med att 
kunna eller såg det som mödan värt att värva nya prenumeranter och an-
nonsörer i det isolerade, invånarfattiga och ekonomiskt mindre utvecklade 
Härjedalen. Oavsett vilket så fick befolkningen i den södra länsdelen leta 
förgäves i Jämtlandsposten efter härjedalska bildrepresentationer, det vill säga 
vyer över egna fjäll, dalar och forsar.

Det sköna Jämtland publicerades i en upplaga om 5 000 exemplar. Av 
dessa följde omkring 1 000 med Jämtlandsposten till tidningens fasta pre-
numeranter. Tidningen räknade med god efterfrågan även utanför länet, 
 341 Ibid.
 342 Ibid.
 343 JP 14/12, 23/12 1896, 4/1, 13/1 1897.
 344 Ibid.
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och bland återförsäljarna märks bland andra STF.345 Värt att notera är också 
att Jämtlandsposten i detta sitt företag fick en hjälpande hand av författaren 
Laura Fitinghoff, som anlitades för att från sitt stånd på Skansens vårfest 
1896 distribuera turistbladet.346 För att marknadsföra regionen – och turist-
bladet – hade valet av agenter inte kunnat vara mycket bättre. STF:s stora 
kapacitet på området var omvittnad, och beslutet att anlita Fitinghoff var 
inte heller det överraskande med tanke på att hennes debutbok och första 
försäljningsframgång var En liten verld bland fjällen från 1885.347 

Det stora expositionsåret 1897 utgav Jämtlandsposten en bearbetad och mer 
påkostad version av Det sköna Jämtland, nu med underrubriken Turist-album 
utgifvet af Jämtlandsposten.348 Den inledande uppsatsen var densamma som 
hade funnits med i turistbladet.349 Där förmedlade Victor Hugo Wickström 
sina tankar om Jämtlandsturismens utvecklingspotential och stora värde för 
Sverige men också för dess framtida betydelse för Jämtland självt. 

Det är jordens nordligaste inlandsidyll. Ehuru liggande ungefär lika högt 
mot polen som Godthaab på det isbetäckta Grönland, vid samma bredd-
grad som det öde Baffins land, Kanadas urskogar, Sibiriens tundror […], 
bildar det dock en lefvande enhet af kultur och behag i förening. På denna 
breddgrad träffar du ett landskap, där bördiga bygder sola sig i sommarens 
blida dagar, där stora, af ångbåtar lifvade sjöar slå upp sina blå ögon mot en 
klar himmel, där stolta fjäll, som oftast bära en grön väst och en rödbrun 
mantel, stickande af mot den hvita hättan, blicka vakande troget på trägna 
arbetare där nere i dalarna […]. Där, på denna breddgrad, finner du ett 
folk, som du kan tala med om allt, som ligger inom mänsklig intressesfär, 
och du skall öfverallt finna andar, som följa med sin tid.350

Från Svenska Turistföreningens publikationer känner vi förstås igen motivet 
med det respektingivande fjället som reser sig och vakar över människorna. 
Till denna bild fogas en karakteristik av jämtlänningen som kan läsas som 
en handlingsrekommendation till regionens invånare: jämtlänningen var en 

 345 JP 29/4 1896.
 346 Ibid.
 347 Se Nationalencyklopedin. Efter debuten fortsatte Fitinghoff, i en mängd noveller och 

inte minst barnboken Barnen ifrån Frostmofjället (1907), att hämta motiv och sociala 
perspektiv från sin uppväxt i ett norrländskt prästhem. Hennes berättelser präglas av 
borgerliga medelklassvärderingar och predikar på tidens manér förnöjsamhet, nykter-
het och djurskydd. 

 348 Det sköna Jämtland. Turist-album Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897.
 349 I albumet från 1897 har dock stavningsnormen ändrats från radikal till normal-

stavning.
 350 Det sköna Jämtland. Turist-album utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897, 4.
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frisinnad reformist som välkomnade det nya, en beskrivning som låg i linje 
med det liberala politiska program som förmedlades på tidningens ledarsida.

Wickström medgav att delar av kampanjen ”Det sköna Jämtland” än så 
länge bestod av ”tankeidyller” men trodde samtidigt att de skulle ”kunna 
bli verkligheter”.351 En förhoppning var att den ekonomiska investering som 
tidningen gjorde i sitt turistalbum skulle bli ett steg i denna riktning. Albu-
met var påkostat; de trettiotvå Jämtlandsvyerna hade tryckts på glättat pap-
per i det behändiga formatet 23 x 14 cm, alltså något större än den vanliga 
vykortsstorleken. Dessutom var omslaget i flerfärgstryck och rubriken Det 
sköna Jämtland lyste i guld. Det femtiosidiga albumet innehöll trettiotvå 
helsidesbilder från olika delar av Jämtland, dock inga från Härjedalen. I 
”Det sköna Jämtland” inkluderades alltså inte heller denna gång den så 
kallade systerprovinsen.

”Det sköna Jämtland” som tidningen ville visa upp för sina läsare och 
som man hoppades skulle få ett positivt gensvar från den läsande allmän-
heten i regionen hade också denna gång en tydlig fjällaccent. Genom en 
inventering av albumets bildmaterial kan följande konstateras: den enskilt 
största bildkategorin utgörs av typiska utsikter med naturmotiv, vanligen 
med fjäll i fokus eller i bakgrunden. Dessa bilder uppgår till femton, alltså 
nästan hälften. Den näst största gruppen består av bilder med vattenfalls- 
och forsmotiv. Deras antal är elva. Flertalet av bilderna i dessa två kategorier 
har motiv som är hämtade i Jämtlands västra delar. Bara tre är från den östra 
länsdelen, Ragunda. Bland de resterande bilderna finns tre vyer med samisk 
anknytning (”lappläger”, kåtor och renhjord) samt ett stadsmotiv, takåsarna 
i Östersund i förgrunden och Frösön med Frösöberget i bakgrunden. Tre 
bilder har historiska eller kulturhistoriska motiv, Duvedsmonumentet och 
Duveds skans samt Håsjö kyrka med sin gamla klockstapel. Värt att notera 
är även att moderniteten och industrialismen inte är något som dolts genom 
val av vinklar eller med retuschering. Exempelvis skär en telefonledning 
tydligt genom hela bilden på utsikten från Frösön mot Oviksfjällen. På en 
annan har sågverksanläggningen vid Tegeforsen placerats i centrum. Väl 
synlig är också järnvägsbron i Duved samt den järnväg som sveper förbi 
Stadsbergets fot i Ragunda.352

Trots att västra Jämtland och dess fjällnatur så starkt betonades, var 
Jämtlandsposten inte främmande för tanken att göra staden Östersund till 
regionens centrum för turism. Tidningens ledare den 18 juni 1897 hade 
just rubriken ”Östersund som turistcentrum”, och där konstaterade man 
lite självkritiskt att dess ”sträfvan för turisttrafikens höjande” nästan uteslu-

 351 Ibid., 8.
 352 Det sköna Jämtland. Turist-album Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897.
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tande hade ”haft sina ögon fästade på landsbygden; det torde nu vara på 
tiden att se, huruvida ej också Östersund skulle i detta hänseende förtjäna 
erkännande.” Östersund var ju ”den nordligaste i hela världen belägna in-
landsstaden”, påpekade tidningen. Dessutom fanns ju fjälluften även där, 
och utsikten från utsiktstornet på Frösön var enastående i Sverige och kunde 
jämföras med de förnämsta i utlandet. Staden Östersund var inget mindre 
än en ”oanvänd källa till ett rikare materiellt lif och större intellektuellt 
utbyte”, slog tidningen fast.353 

En mer lättillgänglig vild natur än annorstädes, storslagna utsikter, och 
det även i Östersunds omedelbara närhet, ett mycket generöst antal fjälltop-
par att bestiga och en oändlighet av vackra vyer att beskåda, och överallt 
samma hälsosamma luft att inandas – detta var alltså ”Det sköna Jämtland”, 
enligt Victor Hugo Wickström och Jämtlandsposten. Men också det för-
flutna var representerat, om än i mindre omfattning, liksom framtiden, i 
form av en modern sågverksindustri och moderna kommunikationssätt. 
Denna regionalitet ville tidningen inte bara kommunicera till presumtiva 
Jämtlandsturister. Minst lika viktigt var det att regionens egen befolkning 
fick upp ögonen för sitt landskap och började omhulda det på grund av 
dess skönhetsvärden. Wickström ville påminna om att det fanns andra 
regioner i landet där befolkningen inte var lika lyckligt lottad, där miljön 
kunde vara direkt ogästvänlig och människorna ”bragta ur jämnvikt”.354 
Jämtlänningarna hade fått en nationalrikedom alldeles gratis och tillika fått 
sig tilldelad en fosterländsk roll av naturen själv, att komma behövande 
svenskar till undsättning. Jämtland skulle bli ett tillfälligt hem ”för andar, 
som en disharmonisk, från naturen fjärran gående kultur brutit ned och 
fördunklat”.355 Den rena och höga luften lindrade den lungsjukes besvär och 
kunde bota allsköns fysiska sjukdomstillstånd, medan den vackra och stor-
slagna fjällnaturen var medicin för själen, både den enskildes och folkets. 
Den var en kur för ”vårt lands öfverretade, utfestade, trötta släkten”, hette 
det.356 För ”en trött själ” var ”åskådandet af skönhet en hvila, en ljuf och 
stärkande hvila”, löd Wickströms ordination.357 Regionen fick i Wickströms 
beskrivning nästan karaktären av behandlingsinstitution för en splittrad 
och på många andra sätt anlupen nation. Han förkunnade att ”Till ett skönt 
land bör en sjuk ande fara”.358

 353 Samtliga cit. i JP 18/6 1897.
 354 Victor Hugo Wickström, ”Några turistreflexioner”, Det sköna Jämtland. Turist-album 

Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897, 5.
 355 Ibid., 4.
 356 Ibid., 5.
 357 Ibid., 5.
 358 Ibid., 5.
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Jämtarna själva uppskattade alltså inte Jämtland efter dess förtjänster 
men det fanns också ett annat skäl till att tidningen så ihärdigt sökte bilda 
opinion för regionens skönhet. Även om jämtarna aldrig skulle låta sig 
bedåras, så var det ett faktum att det fanns många andra som var bergtagna 
och villiga att betala för att få en glimt av de bedårande fjällen och insupa 
den friska luften. Detta var ett skäl så gott som något att på allvar begrunda 
Jämtlandspostens förslag. För turisterna innebar det en bättre hälsa och för 
Jämtlands del ett efterlängtat penningtillskott. Kort och gott: alla var vin-
nare.359 Man behövde heller inte oroa sig för konkurrensen från Västkusten 
med alla dess badetablissemang, för där blev ingen botad. Tvärtom. Där 
rådde ett ”konventionelt ’societetslif ’”, vilket innebar ”samma faror, samma 
lidanden, som ett oupphörligt deltagande i det konstlade, uppskrufvade, 
onaturliga storstadslifvet”.360

Victor Hugo Wickströms uppfattning om hur turismen kring ”Det 
sköna Jämtland” skulle organiseras var tydlig. Man skulle göra det man var 
bra på och hade rätt förutsättningar för, inget annat. Näringen skulle bedri-
vas på ett jämtländskt sätt, i enlighet med de förhållanden som rådde här 
och inte de som rådde i de schweiziska kurorterna. På grund av den korta 
säsongen skulle stora hotellkomplex aldrig bli lönsamma, och man borde 
heller inte förvänta sig någon efterfrågan på denna typ av bekvämligheter 
från den typiske Jämtlandsturisten, som ju först och främst ville göra den 
storslagna och oförfalskade naturen till sitt resmål. Byggdes det stora hotell 
skulle dessa i släptåg ha 

källarmästare och mat från Stockholm, ’kurortsnöjen’ och ’societetslif ’ 
o. s. v. i samma stil som de kontinentala kurorterna, och förtjänsten på 
främlingar – för att nu använda en i våra dagar så högt omtyckt ’nationel’ 
synpunkt – kommer att gå jämtarna förbi. Men det är jämtländskt turistlif 
vi vilja arbeta för; det är för att öppna en inkomstkälla för landets egna 
bebyggare, som vi inbjuda främlingar till våra forsar och fjäll.361

Stora luxuösa hotellinrättningar skulle alltså inte göra någon glad, varken 
jämte eller turist. Genom att ”vara sig själva” kunde man i stället erbjuda 
en ”sann natursamvaro”.362 I likhet med STF:s beteendeföreskrifter tänktes 

 359 Om jämtlänningarna följde Jämtlandspostens rekommendationer, ”skulle man inslå 
på en väg, som helt säkert komme att leda till ett för alla parter förmånligt resultat.” 
Victor Hugo Wickström, ”Några turistreflexioner”, Det sköna Jämtland. Turist-album 
Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897, 8.

 360 Ibid., 5.
 361 Ibid, 7.
 362 Victor Hugo Wickström, ”Några turistreflexioner”, Det sköna Jämtland. Turist-album 

Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897, 8. Den jämtländske odalmannen bodde 
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en sådan samvaro leda till att människan under alla lager av sociala roller 
och kulturell fernissa hittade sig själv: ”Här fiska de [turisterna] laxöring i 
forsarna, göra fjällbestigningar, små utflykter åt skilda håll, lägga bort allt 
konstladt och förvändt, känna sig kanske för första gången som människor 
och vända åter – med nyvunna krafter.”363

Den regionalitet som Jämtlandsposten förmedlade, fanns i tidningen 
också representerad i diktform. Under pågående Stockholmsutställning, 
efter det att rapporterna om de stora framgångarna i Turist- och sportpa-
viljongen börjat nå Jämtland, införde tidningen dikten ”Jämtland”, där de 
storslagna fjällen återigen var i fokus: 

I höglandsluft och barrskogsdoft
här tornas fjäll mot högspänt loft
och kastas utför klippans stup
en jättefors i insjöns djup364

Dikten var signerad Jonas Åslund, som tidigare samma år och i samma 
tidning fått sin patriotiska dikt ”Du svenska folk” publicerad.365 De cite-
rade raderna bildar inledning till diktens första strof och yttre ram för de 
schablonartade bilder som sedan följer: bäckar, blommor, spegelblanka 
vatten ytor, fågelkvitter, ”öringen som hoppar glatt” samt ”lappen” och hans 
renhjord. Denna bild av fjällidyllen fylls sedan ut: ”säterjäntor blåsa lur / 
och sjunga högt i fri natur”. Efter denna inledning byggs bilden i de följande 
stroferna på med ett religiöst motiv: ”Vid glansen af vårt sommarljus / se detta 
stolta skaparhus / ett litet grand af världens prakt / vår sköna bygd förtäljande 

rymligt och skulle därför kunna tjäna sig en hacka. ”På detta sätt skulle alla bondgår-
dar på de vackraste ställena i vårt landskap bli små turisthem”, gissade Wickström.

 363 Victor Hugo Wickström, ”Några turistreflexioner”, Det sköna Jämtland. Turist-album 
Utgifvet af Jämtlandsposten, Östersund 1897, 8.

 364 JP 16/6 1897.
 365 Diktens författare var den före detta kronolänsmannen och fabriksägaren Jonas 

Åslund. Denne hade i början av 1880-talet anlagt Härjedalsfjällens första turistanlägg-
ning, Fjällnäs Högfjällssanatorium, strax väster om Funäsdalen. Samme Åslund som 
författade poemet ovan hade efter studier i Uppsala fått tjänsten som kronolänsman 
i Lillhärdal. Som sådan verkade han till 1882, då han slog sig ned vid sjön Malmagen 
i västra Härjedalen och påbörjade sin pensionatsrörelse. Vid samma tid förvärvade 
Åslund en orgelfabrik i Stockholm (vid sidan av sina poetiska ambitioner hade han 
också en musikalisk ådra). Sitt kapital hade han byggt upp under tiden som kro-
nolänsman, då han parallellt med denna syssla gjort skogs- och hemmansköp för 
ett skogsbolag. Noteras bör också att Jonas Åslund var född i det västernorrländska 
Matfors (nära Sundsvall). Bandet till Härjedalen hade han genom sin far, som var 
bördig från Sveg. Se Rolén 1990, 181f; E. J. Bergström, Turistland med kulturband, 
Sveg 1982, 22ff.
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Hans skaparmakt!” Med ett allt högre tonläge och en stegrad intensitet 
uppmanas läsaren att ”Se här naturens majestät, / stig fram, se florans härlig-
het”, varpå den retoriska frågan följer: ”säg mig, hvad är mera stort / än 
denna underbara ort”. I de tre sista stroferna fälls fler normativa utsagor om 
regionen och utslungas tydliga beteendeföreskrifter till dess invånare:

Var hälsad du vår sköna bygd,
som ligger här i fjällars skygd;
ty dväljes här ett högsint folk,
som står som nykterhetens tolk,
ett folk som på sin framtid tror,
en framtid kanske rik och stor.

Men jämten odlar ock sin teg,
står fri, står stark, är aldrig feg.
Och skall det en gång rasa storm,
som vill med friden byta form –
hvad, skulle han bli träl? O, nej!
Han styfsint nacke böjer ej!

Så stå i glans du höga namn
som klingar Jämtland! Sträck din famn
till välkomst alltid mot en värld,
och gif det goda ädel gärd,
att du i sång, om djup, om dof
bärs upp af tusenstämmigt lof!366

Formuleringen ”vår” signalerade att det var just detta Jämtland, den 
”sköna” ”bygden” bland fjällen, som skulle uppfattas som gemensamt, det 
som förenade Jämtlands alla invånare. Inget befanns vara ”större” än detta 
underbara landskap, och i vanlig ordning beskrevs det med uttryck som 
refererade till underordning, även i det här fallet under ett ”majestät”, något 
som ”tornar” upp sig och något ”högspänt”, men också under ett ”stolt 
skaparhus” och Guds ”skaparmakt”. Till och med själva namnet Jämtland 
associerades med något ”högt”, liksom regionens befolkning som kallades 
för ett ”högsint folk”. Detta folk tillskrivs sedan en rad olika egenskaper: 
det är nyktert, tror på en rik och stor framtid, är modigt och hårt arbetande 
samt är berett att öppna famnen mot omvärlden, vilket kan tolkas som 
både gästfrihet mot turister och öppenhet inför den nya tiden med dess 
förändringar av livsvillkoren. I beskrivningen av landskapet konstrueras 
också de för sin tid typiska könsstereotyperna. I förgrunden ser vi en grupp 

 366 JP 16/6 1897.
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stolta och hårt arbetande jämtländska jordbrukare med styrka, mod, hög 
moral och framåtanda. Dessa är beredda att göra vad som krävs för att 
försvara fosterlandet och sin egen frihet. Mot denna manliga stereotyp ställs 
en kvinnlig: hennes värde består lika mycket i att behaga som att utföra ett 
värdefullt arbete. Det är genom sina musikaliska lockrop som hon ger sig 
till känna. Till den patriarkala ordningen hör också att språkligt låta den 
jämtländska kvinnan bli representerad med ett diminutiv: lycklig säterjänta.

Sammanfattningsvis kan man säga att detta ”Jämtland”, det sköna, ma-
jestätiska fjällandskapet som dessutom hade ett stort nationellt symbolvärde, 
första gången hade upprättats av STF på 1880-talet för att få ett grandiost 
erkännande och nå en stor publik framgång vid Stockholmsutställningen 
1897. Den jämtländska pressen var, vilket kunnat konstateras, inte sen att 
registrera detta mottagande på riksscenen och följde på hemmaplan upp 
det med reportage, recensioner, analyser och bildpublikationer. Inspirerad 
av att regionen hade fått sitt genombrott som turistland, formulerade 
Jämtlandsposten devisen ”Det sköna Jämtland”, inte minst för att locka till 
sig nya prenumeranter men också för att medvetandegöra Jämtlands egna 
invånare om det stora immateriella kapital som fanns i regionens natur. 
Jämtlänningarna förfogade över något som ett stort antal välbesuttna perso-
ner i andra delar av landet uppfattade som skönt och var beredda att betala 
för att få se och andas. Stora rekreations- och skönhetsvärden låg ännu där 
och väntade på att bli exploaterade. Fler driftiga jämtar borde bygga eller på 
annat sätt tillhandahålla enkla men bekväma ”hem” för turister, till fromma 
för den enskilde entreprenören men också för Jämtland och Sverige. 

”Det nya Jämtland” – det upphöjda eller det ”vansläktade”?
Jämtlands materiella naturtillgångar, särskilt jorden och skogen, kunde inte 
fungera som källa till gemenskap, stolthet och identifikation med regionen, 
eftersom ämnet var kontroversiellt och meningarna om deras betydelse för 
regionen var delade. Det kunde däremot Jämtlands immateriella resurser, 
vilka också hade en stor betydelse när Jämtland fick sin regionala roll i det 
industrikapitalistiska Sverige.367 Den tillhörande identitetsbildningen kan 
med andra ord inte sägas ha varit en reaktion mot de pågående samhälls-
förändringarna utan snarare ett led i ett efterlängtat moderniseringsprojekt. 
Det sätt att föreställa sig och definiera Jämtland som hade etablerats av 
STF och fått ett medialt genomslag i den jämtländska pressen hade också 
anammats av den lokala bildningseliten. I samband med Stockholmsutställ-
ningen införde en av Jämtlandspostens lokalkonkurrenter, Östersundsposten, 
artikelserien ”Öfver moar och fjäll”, som var signerad av den jämtländske 

 367 Se även Kilander 2008, 106, 227 ff.
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folkskolläraren, baptistpastorn och författaren Anders Backman.368 Han 
hade där samlat sina intryck från en vandring i Jämtlands fjällvärld. När 
Backman berättade att han stod framför ”det mest storslagna landskapspa-
norama man kan önska sig”369, hade det lika gärna kunnat vara något av 
de så kallade Jämtlandsmotiven i Stockholmsutställningens Turist- och 
sportpaviljong som han betraktade. Bilderna som han förmedlade till 
läsaren vittnade om det jämtländska fjällandskapets storslagenhet men 
reproducerade samtidigt den borgerliga kulturkonsumtionens språkbruk:

[J]ag ser en af de vackraste taflor jag någonsin sett. Den ljusblå sjön i 
förgrunden med grönskande björkskog omkring, på dess bortre strand 
byn med fem rödmålade gårdar på en mjuk gräsmatta och midt öfver i 
bakgrunden de högvälfda, fantastiska fjällen med väldiga drifvor på sina 
skuldror. Synen frapperade mig så att jag började svänga min hatt och 
hurra […].370

Den officiella representationen av Jämtland griper återigen in i själva per-
ceptionen av verkligheten, även om betraktaren i det här fallet tycks uppleva 
att den äkta naturen överträffar det vackraste och mest stämningsfulla han 
sett i konstväg. Perspektivet är således det som var vedertaget bland sam-
hällets sociala eliter. Som en ganska typisk representant för den bildade 
borgerlighetens smak, låter Anders Backman intrycken passera genom just 
den lins av normer och förväntningar som i det sena 1800-talets omvand-
lingssamhälle hade fått en monopolliknande ställning.
 368 Rolén, 219f, 298; Tannér, 30 ff. Anders Backman föddes 1858 i Ovikens socken, knappt 

5 mil sydväst om Östersund. Flera av hans publikationer var inlägg i tidens debatt om 
den sociala frågan eller om behovet av naturvård. Enligt Backmans synsätt utgjorde 
dessa båda frågor delar av ett större gemensamt problemkomplex. Föremålet för hans 
kritiska debattinlägg var ofta trävarurörelsen och dess negativa inverkan på förhål-
landena i Jämtland. Han var liksom sin vän Jonas Stadling bestämd i sin uppfattning 
att det var nödvändigt att på något sätt begränsa de stora bolagens rättigheter. 1893 
publicerades hans roman Ljusnedals-Jakko, först som följetong i Jämtlands Allehanda. 
Romanen speglar konflikten i renbetesfrågan mellan samerna på ena sidan och 
företagsintressen och jordbrukare på den andra. Med den bidrog Backman till att 
samernas situation fick offentlig belysning på riksplanet. Romanen inledde Back-
mans sociala och samhällskritiska författarskap. Från 1895 och de närmast följande 
åren koncentrerade han sig på det dokumentära eller det halvdokumentära området, 
med artiklar företrädesvis i Jämtlands Tidning men även i Östersundsposten. En del av 
artiklarna gavs ut i bokform, bl. a. Jämtmålsberättelser (1890), Vid fjällbandet (1900) 
och Minnen och äventyr (1902). En ny samling berättelser och korta episoder publi-
cerades 1902 under titeln Oviks- och Myssjögubbar från 1800-talet.

 369 ÖP 27/7 1897.
 370 ÖP 10/7 1897. Artikeln var nummer ett i Backmans reportageserie, ”Öfver moar och 

fjäll”, från en fjällvandring. Resterande delar: 17/7, 20/7 och 27/7 1897. 
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När Anders Backman längre fram i sin skildring reflekterar över ännu 
en dag fylld av fjällvyer utbrister han: ”Stackars storstadsbo, vi önska att ni 
finge andas här en stund.”371 Genom att skriva ”vi” gör sig Backman till tolk 
för hela regionens befolkning, men samtidigt är det denna befolkning som 
är målgruppen. Indirekt adresseras Jämtlands invånare med den implicita 
uppmaningen att öppna sin famn mot de behövande och erbjuda dem den 
friska luft och den skönhet som regionen har i överflöd. 

Det knöts ganska stora förhoppningar till ”Det sköna Jämtland”, 
men detta ”Jämtland” var inte helt oproblematiskt, inte ens för en av dess 
största beundrare. När landskapsrepresentationer är ett filtrat av socialt 
och kulturellt betingade förväntningar så kan det också vara till nackdel. 
Fortsättningen av Backmans berättelse förtäljer hur han senare samma dag 
upplystes om att den Jämtlandsvy, som han så extatiskt beundrat, i själva 
verket var ett parti av en större bolagsegendom, ”hvarefter den tycktes mig 
förlora något af sin måleriska glans”.372 Det var ett annat landskap som han 
nu såg för sitt inre, ett landskap som han inte kunde knyta samma visuella 
förhoppningar till. Vyn förmådde inte längre bära upp de meningar som 
han ville tillskriva den och kunde i fortsättningen inte representera något 
annat än modernitetens avigsidor. Verkligheten hade i fysisk bemärkelse 
ännu inte genomgått någon förändring men däremot i juridisk. Detta 
var mer än tillräckligt för att göra den mindre attraktiv för en person vars 
skönhetsbegrepp stod i stark kontrast till hans uppfattning om det moderna 
skogsbruket, som utgjorde ett estetiskt hot mot Jämtlands regionalitet som 
”Det sköna”. 

Den regionalitet Anders Backman företrädde upprättades i ett specifikt 
historiskt sammanhang. Den fick sin näring från det sena 1800-talets domi-
nerande kulturella normer och estetiska ideal, men den fick det även från 
tidens ideologiska diskurs om samhället och den moderna industrikapitalis-
men. Det framgår inte minst av att något så prosaiskt som egendomsförhål-
landen kunde få en så förödande inverkan på sättet att tolka en utsikt.

Men normer och förväntningar är inte enbart socialt och kulturellt 
bestämda. De har även sin grund i en ideologisk strävan att påverka det 
kommande, att kolonisera framtiden. Om vi vänder blickarna två år till-
baka i tiden, till 1895, så finner vi hos Anders Backman ännu en diskussion 
på skönhetstemat men denna gång innefattade den även den jämtländska 
människan och hennes framtid. Detta fick till följd att begreppet ”Det 
sköna Jämtland” politiserades. 

Backmans politiska sympatier hade en tydlig vänsterprofil, och på 

 371 ÖP 17/7 1897.
 372 ÖP 10/7 1897.



 167

1890-talet tillhörde han en hemlig liberal valorden, sällskapet ”Dygnet 
runt”. Initiativtagare var Johan Lindström Saxon, den frisinnade och 
kulturradikale redaktören för Jämtlands Tidning, tillika förkämpe för Jämt-
landsturismen och en stor beundrare av detta landskaps skönhet. Sällskapet 
bildades i syfte att bedriva röstvärvningskampanjer för länets liberala riks-
dagskandidater, med viss framgång bör tilläggas.373 Detta lät också Backman 
antyda då han menade att det inte var de jämtländska mass ornas förtjänst 
att ”det konservativa Jämtland” uteslutande hade ”Liberale män i natio-
nalförsamlingen”, utan dessa hade valts av en ”vaken minoritet som vill 
någonting”.374 Till denna kategori räknade han sig själv. Backman talade 
om ett slags avantgarde, den del av den jämtländska befolkningen som 
utgjorde ett ”vackert undantag” och som hade ”förutsättningar att bli den 
reformerande, det räddande elementet”.375 Det låg, ansåg han, ”i sakens 
natur att de upplyste och viljestarka småningom måste kunna bryta väg för 
de tröga, likgiltiga massorna”.376 

Tankarna ovan presenterade Backman i sin artikelserie ”Jämtlands 
framtid”, som Jämtlands Allehanda publicerades 1895.377 Framställningen 
innehåller en mängd beteendeföreskrifter till Jämtlands invånare och har 
karaktären av både ett regionalt handlingsprogram och en politisk pam-
flett. Syftet med artiklarna, skrev Backman, var att ”genom åtskilliga för 
vår tid och ort utmärkande förhållanden visa hvaråt det bär, och hvaråt – 
med den säregna natur hvaraf Jämtland är i besittning – kan bära, så framt 
dess folk förstår att i många afseenden slå in på en annan väg, och det i 
tid”.378 Hans annars utpräglade kristna moraluppfattning trängs här undan 
av socialdarwinistiska och utilitaristiska idéer. Framtidens Jämtland skulle 
byggas på en solid grund av liberala värderingar och naturvetenskapligt 
förnuft: 

 373 Rolén 1990, 298 ff. Stödet för de liberala och frisinnade kandidaterna i Jämtland var 
på 1890-talet stark och sammanföll med sågverksbolagens expansion i länets skogs-
bygder. Det växande lokala missnöje, som riktades mot bolagsexpansionens negativa 
ekonomiska och sociala följder, utgjorde en opinion som framför allt de frisinnade 
tog tillvara. I centrum stod Jämtlands Tidning och dess redaktör Johan Lindström 
Saxon, som 1893 genom ihärdig agitation bidrog till att den konservativa opinionen 
blev utan representation på Jämtlandsbänken i andra kammaren.

 374 JA 15/7 1895. 
 375 Ibid.
 376 Ibid.
 377 Jämtlands Allehanda publicerade artikelserien i tio nummer, med start 5/6 1895 och 

avslutning 17/7 1895.
 378 JA 5/6 1895.
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Ett landskap med så utmärkta förutsättningar som Jämtland borde gifvetvis 
ha en högsinnad, dådkraftig befolkning, vetgirig, mera handlande efter plan 
än blind instinkt – och sådan är den väl också undantagsvis; men i regel 
är den trög och konservativ, hvilket ’naturligtvis’ beror på att Jämtland 
har så mycket af skånsk flackhet. Slättbon har svårt för att t. ex. klättra 
upp i en mast eller ett högt torn, att fatta djärfva beslut och bryta med 
gamla vanor.379 

Vi känner igen tanken om hur utsikter, fjärrsyner och vida vyer ger indivi-
den möjlighet att förstå sig själv i ett större sammanhang, men som redskap 
i en politiskt polemisk diskurs är detta utsiktsbegrepp nytt. Vad Backman 
menade var att man hade rätt att förvänta sig mer av jämtarna, som var mer 
välförsedda med toppar att bestiga och storslagna vyer att beskåda än flerta-
let andra svenskar. Dock innebar inte ett upphöjt landskap med automatik 
att dess befolkning var upplyst, det vill säga att den faktiskt utnyttjade sina 
möjligheter att beskåda livet och verkligheten från en högre synpunkt. 

För Backman var ordet utsikt inte en metafor. Han betraktade utsikter 
som praktiskt användbara hjälpmedel för att reformera individen och vidga 
den enskildes bildningshorisont, något som han menade var nödvändigt 
för allt framåtskridande. Slättlandet och den blick som var förenad med 
denna landskapstyp hade i Jämtland format ett konservativt tankekollektiv, 
som var till direkt skada för regionen. Det flacka, ansåg Backman, hade 
motverkat både handlingskraften och en utveckling av det högsinnade hos 
befolkningen. Den lågt ställda blicken förkortade inte bara avståndet mel-
lan den enskilde och dennes geografiska synrand utan innebar även att 
avståndet till tankehorisonten blev för litet. Detta hade gynnat en introvert 
befolkning med en inte sällan inskränkt verklighetsuppfattning på bekost-
nad av utflykter i bildningens och nytänkandets värld som är gränslös. 

Viktigt att ha i minnet när man tolkar Anders Backmans syn på jämt-
ländska förhållanden är den utgångspunkt som han väljer för sin analys. 
Det är den något dystopiska fråga som han ställer i artikelseriens första 
del. Han undrar: ”har Jämtland ingen framtid” trots sitt gynnsamma läge 
”omkring Sverges vackraste sjö” och trots att det förfogar över

 379 Ibid.
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väldiga skogar och bördiga betesmarker – de strida strömmarnas, de 
snökrönta fjällens, midnattssolens och skaldernas land, som älskas så 
lidelsefullt af sina inbyggare och andra som sett det – har detta ingen 
rikedom, ingen källa af mera förblifvande värde, hvarigenom dess egna 
barn åtminstone kunna finna utsikter för en tryggad framtid?380

Jo, Jämtland hade en framtid men denna framtid var villkorad: om re-
gionen lät sig integreras med det omgivande (moderna) kultursamhället. 
Denna uppfattning delade Backman för övrigt med Östersundspostens 
redaktör, Agathon Burman, och andra. Men i motsats till Burman, som 
vid 1890-talets mitt beskrev Jämtlands problem som en konsekvens av en 
statligt legitimerad och regionalt ojämlik modernisering av Sverige, ägnade 
sig Anders Backman åt regional självkritik. Han kritiserade missförhållan-
dena i Jämtland och lade skulden för dessa på jämtarna själva. Backman 
drev tesen att en gynnsam utveckling för regionen betingas av, för det första, 
jämtarnas förmåga att mer än dittills bejaka och öppna sig för det nya 
och främmande, och, för det andra, deras beredvillighet att acceptera och 
bättre utnyttja landskapets naturliga förutsättningar. Backman ställer så 
regionens enskilda invånare inför ett ödesval: Sök bättre förstå och anpassa 
dig till de naturliga förutsättningar som landskapet ger; lär känna dig själv 
och dina brister och överge den rådande jämtländska självtillräckligheten, 
misstänksamheten och passiviteten; lyssna på regionens egen intelligentia 
och på de främlingar som för med sig moderniteten till regionen; ta intryck 
av dem som vågar tänka nytt och stort och sök efterlikna det lilla avantgarde 
som ändå finns i regionen, de som vågar omsätta nya idéer i handling. I den 
pågående utvecklingskampen kommer Jämtlands öde att vara beseglat om 
så inte sker. Att inte bli en aktiv del av den moderna samhällsomvandlingen 
är nämligen detsamma som att falla offer för den.381 

Om Jämtland betraktades på fel sätt – som ett slutet helt – och om 
man inte tillät utifrån kommande idéer att vitalisera den egna kulturen så 
riskerade regionens invånare att degenereras kulturellt och andligt. Backman 
använder i detta sammanhang ordet ”vansläktning” och avser med detta en 
i regionen utbredd ”okunnighet”, ”förslappning” och ”initiativlöshet”, som 
förhindrade förbättringar i levnadsvillkoren för den jämtländska befolkning-
en som helhet.382 Vansläktningen innebar exempelvis att Jämtlands bönder 
fortsatte att förlita sig på ålderdomliga, ineffektiva jordbruksmetoder:

 380 Ibid.
 381 Se exempelvis 15/7. Backman skriver där att jämtarna måste sträva efter att ”behärska 

tiden i stället för att vänta på densamma, skapa dess förhållanden i stället för att tro 
på det blinda ödets lek”.

 382 JA 5/7 1895.
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Om jordbruket är att anse såsom grundvalen för vårt folks tillvaro, borde 
man kunna vänta att det ock skulle vara föremål för ett allmännare och 
varmare omhuldande, för mera studium och experimenterande. Men 
hvilken likgiltighet och okunnighet! Har man den ”hårda lotten” att vara 
jordbrukare, skall jorden skötas efter gammal trall. [...] Vill någon själf välja 
sin egen metod och pröfva vad bäst är, väcker det åtlöje eller förargelse. 
Det fordras därför i sanning mod – likavisst som det fordrar kunskap att 
kunna bryta med det gamla formväsendet.383 

Jämtland behövde omdefinieras som rum och jämtarna behövde omdefi-
niera sig som människor. Om Jämtland betraktades i ett större sammanhang, 
som en naturlig del av den omgivande kulturutvecklingen, kunde regionens 
invånare ta makten över sitt eget öde och på så vis lösa sina problem – eller 
förbli ”allmänt beroende”,384 förutspådde Backman. Även om han betrak-
tade jordbruket som Jämtlands huvudnäring också i framtiden, ville han 
inte utmåla det moderna skogsbruket som den jämtländske bondens största 
fiende. Huvudfienden var jämten själv, då han inte följde med sin tid. Back-
man fördömde visserligen all rovdrift på Jämtlands skogar, men påpekade 
samtidigt att man hade mycket att vinna på att denna verklighetsbeskriv-
ning nyanserades. Dels fick man inte blunda för att det som nu hände i 
regionen – av Backman betecknat som ”Vår provins’ kulturkamp”385 – var ett 
led i en utveckling som varken gick att hejda eller stå utanför. Dels var det 
felaktigt att dra slutsatsen att den industriella skogsavverkningen var ”själfva 
upphofvet till de betänkliga tidsförhållanden, hvari vi befinna oss, ehuru så 
många andra omständigheter mer eller mindre direkt bidragit härtill”.386 De 
omständigheter Backman hade i åtanke var den jämtländska vansläktningen, 
vilken han ställde mot den moderna människan eller, som han själv uttryckte 
det, ”Kulturmänniskan”.387 I Backmans tolkning kännetecknades en sådan 
människa av vidsynthet, bildningsiver, företagsamhet och framstegslusta.388 
Och de bästa förutsättningarna för att en sådan jämtländsk kulturmänniska 
skulle fostras fram fanns redan för handen, det i form av skolundervisningen, 
pressen, postväsendet och järnvägen. Det var Backmans övertygelse att lika 
lite som dessa ”väldiga kulturhäfstänger” är till skada, ”lika litet är skogsaf-
värkningen det, nota bene om den drifves förståndigt”.389 

 383 JA 21/6 1895.
 384 JA 5/7 1895.
 385 JA 7/6 1895.
 386 Ibid.
 387 JA 5/6 1895. Se även 12/6.
 388 JA 5/6 1895. Se även de senare datumen i artikelserien.
 389 JA 5/6 1895. Se även 12/6.
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Två beståndsdelar är framträdande i Backmans kultursyn: Dels an-
vänder han sig av ett darwinistiskt influerat språkbruk när han formulerar 
problemen,390 dels tillämpar han en geodeterministisk förklaringsmodell 
när han ska föreslå lösningar på problemen. Backman formulerar det senare 
på följande sätt: ”Kulturen vill icke döda det rent naturliga utan förädla det; 
och just det för hvarje ort naturliga är det man bör taga vara på.”391 Det är 
den jämtländska naturens särart, det vill säga den regionala sammansätt-
ningen av olika naturtyper och där fjällnaturen är framträdande, som bör 
bejakas och bilda utgångspunkt för en regional ekonomisk planering.392 

Alltså borde inte den kultur försvaras som ensidigt bestämts av naturen 
i landskapets flackare delar, en kultur dit Backman räknade den förhärs-
kande konservativa mentaliteten. Denna hade länge stått i vägen för den 
kulturella evolution som kunde lyfta upp regionen till en högre utveck-
lingsnivå. Jämtland befolkades i nuläget av ett släkte som ”ifråga om sina 
lefnadsvillkor ha urspårat, i stort taget förvekligats och ytterligare äro på 
väg att göra det”, hävdade Backman.393 Skildringen av jämtarna var med 
andra ord allt annat än sentimental och bilden av landskapet präglades 
av konflikt: I bildens förgrund syns en stagnerad och sluten kultur på väg 
mot sin undergång, och denna bärs upp av en konservativ och motsträvig 
bondebefolkning som inte låter sig integreras med det moderna på grund av 
dess alltför lågt ställda blick. Som kontrast ståtar i bildens bakgrund en hög 
och storslagen natur – men som sorgligt nog också den är försummad och 
vantolkad – som förkroppsligar alternativet.394 ”[D]et nya Jämtland”, som 
Backman förespråkade, ställde inte bara krav på en ideologisk förändring 
i riktning mot det liberala frisinnet, utan fordrade en grundlig förändring 
av mentaliteten.395 En ”omvändelse till det naturliga” måste ske, men inte 
genom en återgång till det gamla, till förfädernas enkla levnadssätt, vilket 
så ofta hade föreslagits som botemedel mot ”alt möjligt samhällsondt som 

 390 JA 10/7 1895. Backman skriver exempelvis att den ”Darwinska evolutionsteorien 
måtte sannerligen ej ha haft sin tillämpning i fjällbygderna” och menar med det att 
utvecklingen där har stått stilla. Se även 7/6 och 24/7 1895

 391 JA 5/6 1895. 
 392 Det går i Anders Backmans resonemang även att ana sig till en påverkan från den klas-

siska liberala nationalekonomin, som den utformades av bland andra frihandelsföre-
språkarna Adam Smith och David Ricardo. Enligt deras teorier borde ett land eller 
en region specialisera sig på en produktion där man hade ekonomiska komparativa 
fördelar i förhållande till andra länder eller regioner. 

 393 JA 10/7 1895.
 394 JA 12/6 1895 Den nu uppväxande generationen borde få lära sig, skriver Backman, 

att ”lefva naturenligare än den afgående” och att jämtarna ”i fråga om vårt landskaps 
natur visst icke äro vanlottade, så framt vi icke alldeles stänga den ute ifrån oss.” 

 395 JA 24/7 1895.
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vidlåder vår tid”, menade Backman.396 Nej, en omvändelse till det naturliga 
innebar en rationell ekonomisk anpassning till landskapets yttre betingelser, 
naturen och klimatet: 

I det nya Jämtland, som Backman ville se det, hade delar av landskapets 
ytterområden upplåtits åt sågverksindustrier och en kontrollerad skogsav-
verkning. I den centrala Storsjöbygden bedrevs ett livskraftigt jordbruk – 
sida vid sida med flera moderna förädlingsindustrier. Två nya järnvägslinjer 
i nordsydlig riktning var i bruk, en på Storsjöns östra sida och en på västra 
sidan längs med Oviksfjällen, och dessutom hade det byggts ett stickspår 
som gick ända upp till Åreskutans topp. De nya järnvägssträckningarna 
hade inte minst nödvändiggjorts av alla de sanatorier och turisthotell som 
hade byggts ”allestädes i fjällen”.397 Andra samhällsintressen i regionen 
hade således låtit underordna sig turismnäringens behov eftersom denna 
inkomstkälla numera utgjorde Jämtlands ekonomiska ryggrad. Det nya 
Jämtland, som Backman försökte frammana det, var ett ”turistland af första 
rang” och det ”helt och hållet”.398 

I Anders Backmans beskrivning var det framför allt den ideologiska 
verkligheten i regionen som utgjorde det största hindret för förverkligandet 
av det nya Jämtland. Turistväsendet var det frö som kunde ”spira upp och 
gifva hela provinsen en lyftning, hvarom endast få ha någon aning”, och 
det var just detta som var problemet.399 Det var ett känt faktum, menade 
Backman, att Jämtland var ett landskap som främlingar beundrade, vilket 
föranledde honom att ställa den retoriska frågan: ”huru mycket mer borde 
dock icke jämtarne själfva värdera sitt eget land, stanna och bereda sig en 
framtid där, samt dessutom göra hvad de kunna för att på ett värdigt sätt 
mottaga dessa främlingar, af hvilka de i gengäld få mottaga guld och vetan-
dets frukter”.400 Det skulle inte gå att förvandla det vansläktade Jämtland till 
ett nytt jämtländskt turistlandskap om jämtarna själva inte kunde uppskatta 
landskapets skönhet eller begripa varför andra hänrycktes av utsikten över 
de ”hundratals sjöarna och vattendragen, de majestätiska fjällen”401. 

 396 Ibid.
 397 JA 17/7 1895.
 398 JA 15/7 1895.
 399 Ibid.
 400 Ibid.
 401 JA 12/6 1895, 15/7 1895. Cit. det förra datumet.
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Sammanfattande diskussion
I detta kapitel har fokus primärt legat på begreppet ”Jämtlands” rumsliga 
dimension. Det framkom där att Jämtland i slutet av 1800-talet upprätta-
des som nationallandskap, en regionalitet med klasspecifika, moraliskt och 
ideologiskt kodade innebörder. En förutsättning för skapandet av denna 
regionalitet var den efterfrågan som fanns i landets övriga delar på rekrea-
tion, exotism, ögonfröjd, emotionella sensationer samt, inte minst, något 
upphöjt. En annan nödvändig förutsättning var de förbättrade kommuni-
kationerna. Sådana medförde å ena sidan att Jämtland blev tillgängligt för 
en borgerlig publik av bland annat vetenskapsmän och högreståndspersoner 
som i samhället hade makten att definiera vad som var värt att uppmärk-
samma och hur detta skulle betraktas. Det jämtländska landskapet kunde 
med sina lättillgängliga fjärrsyner och dominanta fjäll pedagogiskt gestalta 
den underordnade delaktighet i samhällslivet som individen och särintres-
sena erbjöds i och med en begynnande demokratisering. Det kunde också 
visualisera den holistiska samhällssyn och den nationella samlingstanke som 
nu etablerades och som var ett uttryck för det förändrade ideologiska kli-
matet i och med omvandlingen av hela samhället i industrikapitalistisk rikt-
ning. Å andra sidan innebar kommunikationsförbättringarna att Jämtlands 
invånare fick större möjligheter att integreras med det svenska samhället ut-
anför regionen, såväl ekonomiskt och socialt som kulturellt och ideologiskt. 
I jämtländsk press, i synnerhet den konservativa Östersundsposten, tog sig 
detta bland annat uttryck i att integration med nationen gavs innebörden 
modernisering av regionen. Det låg på så vis i Jämtlands eget intresse att 
framställa sig som delaktig i nationsbygget. Skapandet av en regionalitet 
som ”skönt” ”framtidsland” kan därmed också tolkas som ett uttryck för 
en strävan att harmoniera bilden av Jämtland med det pågående nationella 
identitetsprojektet. Om syftet med denna anpassning var delaktighet så var 
premissen underordning, och det under de övergripande nationella målen.

Förutom strukturella orsaker kan personliga motiv urskiljas bakom 
identitetsbildningen och de beteendeföreskrifter som denna förmedlade. 
Jämtlandsposten gav inte bara sitt stöd till den växande Jämtlandsturismen 
utan försökte i denna fråga från och med 1896 skaffa sig tolkningsföreträde. 
Tidningen och dess redaktör Victor Hugo Wickström startade sin kam-
panj ”Det sköna Jämtland” med avsikten att stärka intresset för Jämtland 
som resmål i Sverige och utomlands. Men kampanjen tycks lika mycket 
ha varit riktad till regionens egna invånare, dels i syfte att värva nya tid-
ningsprenumeranter, dels för att mobilisera dem för det kommande: en 
välmående region som bättre tog tillvara sina immateriella värden, det vill 
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säga skönheten och den hälsosamma luften. Även om det var till fromma 
för turisterna och för Jämtland som Jämtlandsposten sade sig verka, så kunde 
man också dra egna ekonomiska fördelar av ”Det sköna Jämtland”. Att 
definiera och apostrofera regionen var alltså inte enbart en angelägenhet för 
institutioner och personer inom natur- och kulturarvsfälten vilka hade som 
mål att rädda diverse artefakter och ursprungligheter undan förgängelse i 
det framväxande industrisamhället. Det som framgått här, i fråga om Jämt-
landshyllningar, visar tvärtom att dessa lät sig kombineras med en strävan 
efter fortsatt modernisering och regional ekonomisk utveckling.

Regionen och dess befolkning borde, enligt ledande opinionsbildare 
i länet, starkare integreras med det omgivande samhället, och därigenom 
få tillgång till och bli en del av det moderna framsteget. Hos författaren 
och debattören Anders Backman möter vi en variant på detta tema. För 
honom handlade integration om ett ideologiskt och kulturellt närmande 
till världen utanför regionen. Detta var, menade Backman, förutsättningen 
för en nödvändig förnyelse av det jämtländska samhälle som, med hans 
darwinistiska terminologi, hamnat på efterkälken i den pågående utveck-
lingskampen. Regionens invånare visade bara i undantagsfall förmåga att 
lyfta blicken ovanför grantopparna på det egna hemmanet. Jämtland var 
efterblivet och Backman manade därför till självkritik – ingen annan skulle 
lösa provinsens problem. Det måste jämtlänningarna göra på egen hand 
genom att reformera sig själva, vilket innebar att de måste bli en del av 
framsteget och den moderna kultur som höll på att breda ut sig på an-
dra ställen. Med utgångspunkt i sina liberalt frisinnade värderingar och i 
evolutionsläran likställde Backman regionens förmenta kunskapsfientlighet 
och ideologiska inskränkthet med jämtländsk konservatism, vars avkomma 
stavades social degeneration och kulturell utarmning. 

Backmans definition av ”Jämtland” avvek på så vis från det sätt varpå 
detta begrepp skulle komma att bestämmas tre år senare, i samband med 
Stockholmsutställningen. ”Jämtland” var då främst reserverat för tanken 
om en samling ovanför särintressena och de politiska meningsskiljaktighe-
terna. Det primära för Backman var inte skapandet av en överideologisk 
konsensus, utan att jämtlänningarna skulle förenas med det progressiva 
tankekollektiv som höll på att ta form i det omgivande samhället. Det för-
utsatte att de regionala meningsmotståndarna, de konservativa, besegrades 
på hemmaplan. Att samhällets livsodugliga delar skulle gå under till förmån 
för de livskraftiga var ett synsätt som kunde appliceras både på politiska 
idéer och hela nationer, men också på regioner och deras invånare. Striden 
mellan höger och vänster i svensk politik, som intensifierades på 1880- och 
1890-talen, hade alltså gjort ett avtryck på Jämtlands regionalitet.
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Det kan således konstateras att i det tidiga 1890-talet gick det fortfarande 
att kombinera retoriken om ”Det sköna Jämtland” med tidens liberala po-
litiska diskurs och dess kritik av konservatismen som fiende till förnyelse 
och framåtskridande. Värt att notera är därför att Anders Backman drygt 
tio år senare iklädde sig en helt annan roll i jämtländsk opinions- och iden-
titetsbildning. Det innebar exempelvis att han omvärderade sin syn på ”det 
jämtländska” som folkbegrepp. Backman samarbetade nu med föreningen 
Jämtslöjd, som grundades i Östersund 1908. Sitt stora publika genombrott i 
regionen hade han fått 1906 när han tillsammans med Erik Olsson (pseudo-
nymen Äcke) började ge ut årsskriften Jämten, Litterär kalender för natur och 
folklif förr och nu i Jämtland och Härjedalen.402 Fjärran var nu talet om den 
jämtländska ”vansläktning” som hotade att omintetgöra denna folkgrupps 
framtid. Som så kallad byaman på friluftsmuseet Jamtli – vars uppbygg-
nad påbörjades 1912 – hade Backman fått andra kulturella och ideologiska 
uppgifter att fylla. I sina egenhändigt författade skådespel som framfördes 
på dialekt, bland annat på Jamtli, hade de tidigare trångsynta och ofö-
retagsamma Jämtlandsbönderna förvandlats till klarsynta och slagkraftiga 
bygdeoriginal, och som sådana upphöjdes de till färgstarka symboler för 
landskapet.403 När intendenten vid Jämtlands läns museum, Eric Festin, år 
1923 hyllade Backman för hans ”intimitet med folkets lynne och kynne” och 
framhöll att Backman ”kände jämten, härjedalingen och lappen som få”, så 
var det den nye Anders Backman han talade om.404 Denne Backman hade 
tagit sig författar- och artistnamnet Anders Jämte och talade sig varm för 
gammal jämtländsk allmogekultur på hembygdsfester. Den förre Backman 
förbigick Festin däremot med tystnad. 

Anders Backmans omorientering sammanfaller i tiden med ett allmänt 
växande intresse i Sverige för regional allmogekultur. Den ska också betrak-
tas i ljuset av den nationella identitetskris som unionsupplösningen utlöste 
samt att rösträttsfrågan nu gick in i ett avgörande skede. Den uppkomna 
politiska situationen innebar att allt fler röster höjdes för en medborgarfost-
ran som kunde bidra till att bättre förbereda folket för stundande uppgifter. 
Från och med 1905 hade såväl Backmans kritik mot den improduktiva 
regionala inskränktheten som hans framtidsvisioner om en kommande 
jämtländsk idealregion, förbytts i en mer konventionell bygderomantik av 

 402 Jämten. Litterär kalender för natur och folklif förr och nu i Jämtland och Härjedalen, 
Östersund 1906.

 403 Se Anders Backman (Anders Jämte), Oviks- och Myssjögubbar från 1800-talet. Jämt-
ländska folklivsbilder, Östersund 1919 (första upplagan 1904). Den andra upplagan 
gavs ut på Jämtslöjds förlag.

 404 Eric Festin: ”Anders Backman (Anders Jämte) – 22/6 1858–5/12 1922”, Jämten 1923, 131.



Skansen-modell. Backman var nu en ganska typisk representant för den na-
tionella samlingens idéer med dess populärkulturella folkbildningsvariant 
som odlades inom hembygdsrörelsen. 

Med sitt inträde i den jämtländska hembygdsrörelsen kom Backman 
att ingå i ett regionalt nätverk av fosterländskt sinnade folkbildare med 
förgreningar utanför länet, inte minst till Uppsala universitet. Medlem i 
denna krets blev Backman omkring år 1905 då han lärde känna Eric Festin, 
som då var aktiv i Norrländska studenters folkbildningsförening (bildad 
1905) i Uppsala.405 Samme Festin skulle under de närmast följande åren 
vara drivande i arbetet med att förverkliga ett länsmuseum i Jämtland. Där 
skulle jämtlänningarna medvetandegöras om sin kultur och historia.

 405 Festin, 1923, 130f. I sin minnesruna över Anders Backman, återger Festin hur de 
båda möttes vid Hackås ångbåtsbrygga 1905. I sitt sällskap hade Backman även Jonas 
Stadling och Erik Olsson, ”Äcke”. Dessa tre hade just avslutat ett möte, där definitivt 
beslut om att ge ut en ”jämtländsk folkkalender” hade fattats. Festin och Backman 
hade också den jämtländska naturen och naturvården som gemensamt intresse och 
ägde tillsammans en fjällstuga vid Västra Arådalen.
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kapitel 3

Ett regionalt folk definieras

Jämtland hade under 1800-talets två sista decennier med stigande inten-
sitet blivit ett i ord och bild publicerat natur- och fjällandskap. Något 

liknande skulle hända med regionens invånare, jämtlänningarna, och det 
som uppfattades som deras gemensamma historiska och kulturella särart. 
Förutsättningarna i regionen för denna utveckling såg ut enligt följande:

Med de förbättrade kommunikationerna och trävarurörelsen så inled-
des omkring år 1880 en ekonomiskt, socialt och kulturellt språngartad om-
vandling av det jämtländska samhället. Denna process är bland annat synlig 
i form av en mycket snabb befolkningstillväxt.1 Delvis berodde denna på 
den stora inflyttningen som också bidrog till en ungdomlig åldersstruktur. 
I synnerhet var detta fallet i Östersund, länets enda stad, tillika residens-
stad.2 Dess invånarantal nästan fördubblades mellan 1880 och 1890, från 
2 854 till 5 333, mycket på grund av den expanderande handeln.3 Det var 
också till Östersund den största delen av länets över- och medelklass var 
koncentrerad.4 Stadens sociala elit utgjordes, liksom i många andra svenska 
småstäder, av ett borgerligt skikt av handlande, ämbetsmän, akademiskt 
bildade, högreståndspersoner och officerare. 

Samtidigt som Östersund förstärkte sin ställning som regionalt handels-
centrum blev staden navet i den kulturella utvecklingen. Till den sociala och 
kulturella omvandlingen hörde framväxten av ett starkt föreningsväsende, 
som från och med 1880-talets början innebar uppkomsten av bland an-
nat liberala arbetarföreningar.5 Men framför allt var det nykterhetsrörelsen 
 1 Folkmängden i Jämtlands län var 1880 ca 83 000. År 1900 var den uppe i 111 000 och 

1920 i 134 000. Rolén, 834.
 2 Sundin 1986, 126.
 3 Östersunds historia III, Östersund 1986, 14.
 4 Att antalet handlande i Östersund nästan fördubblades, från 63 till 120, under femårs-

perioden 1880–1885 talar sitt eget tydliga språk. Se Björklund 1987, 27 ff. 
 5 Den tidigaste folkrörelsen uppstod i Jämtland på 1860-talet med väckelserörelsens 

etablering, men dess genomslagskraft var svag jämfört med andra län i Norrland. 
Rolén, 219 ff, 229, 243 ff
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och dess IOGT-föreningar som lockade de stora anhängarskarorna. Att be-
folkningen tilltalades av nykterhetsbudskapet kan inte ensamt förklara den 
stora medlemstillströmningen – under 1880-talets andra hälft låg medlems-
antalet i länet på cirka 8 0006 – utan orsaken ska också sökas i den sociala 
funktion som nykterhetsorganisationer kunde fylla när agrarsamhällets 
sociala strukturer och normer så hastigt började lösas upp.7 I nära anslut-
ning till nykterhetsrörelsen och med inspiration hämtad från den norska 
ungdomsrørsla, uppstod omkring sekelskiftet 1900 dessutom en jämtländsk 
ungdomsrörelse som lockade tusentals anhängare.8 I Jämtlands län var 
denna sociala strömning i sin tur nära besläktad med hembygdsrörelsen, 
som började breda ut sig i länet åren efter 1905.9 

Tre förhållanden bör särskilt framhållas: för det första att det i Jämt-
lands län på kort tid utvecklades ett föreningsliv som med svenska mått 
mätt var av exceptionell omfattning, för det andra att detta föreningsliv 
svarade mot ett behov av nya gemenskaps- och tillhörighetsformer när de 
ekonomiska och sociala förutsättningarna förändrades i grunden, för det 
tredje att Öster sunds stad utövade stort inflytande på länet som helhet i 
denna riktning, eftersom den inte bara blev en mötesplats för människor 
från olika delar av Sverige (och Norge) utan också en miljö där olika idéer 
och kulturella influenser korsades.10 De folkrörelser som berörts ovan hade 
även gemensamt att de utöver sina respektive rörelsespecifika målsättningar 
också bedrev folkbildningsverksamhet.11 Den förankring som föreningslivet 
kunde ge den enskilde medlemmen var alltså inte bara av det socialt kon-
kreta slaget. Inom såväl nykterhetsrörelsen som ungdoms- och hembygds-
rörelsen var medborgarkunskap och medborgarfostran ett programinslag 
av stor betydelse.12 

Under folkrörelseepoken i länet uppstod intresset för den egna bygdens 
kultur och historia.13 Under en inledande 20-årsperiod, 1886–1905, upp-

 6 Ibid., 235, 
 7 Ibid., 229f; Sundin 1986, 137 ff, 144f.
 8 Det ungdomsmöte som Östersund stod som värd för 1901 och som var Jämtlands 

läns fjärde i ordningen samlade 10 000 personer. Se Fransson 1999, 61 ff; Se även 
Sefastsson. 

 9 Sundin 1986, 143f.
 10 Sundin 1986, 127.
 11 Sundin 1986, 143.
 12 Sundin 1986, 140–147; dens. 1994, 19 ff; Fransson 1999, 61 ff; dens. 2002, 49–62. 
 13 Följande texter är jämtlandsbeskrivningar som blivit tryckta och/eller publicerats fram 

till 1866: Ernst Morits Arndt (1808), Fale Burman (ca 1790), Johan Otto Hagström 
(1751), Abraham Hülphers (1775) och Pehr Rissler (1866). Dessutom finns tillståndet 
i Jämtland nedtecknat i landshövdingens femårsberättelser från och med 1816. Den 
eventuella lockelse som Jämtland utgjorde fram till och med 1800-talets mitt hade sin 
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märksammades dessa aspekter av Jämtland i en relativt blygsam skala av en 
liten grupp som var engagerade i Jämtlands läns fornminnesförening, som 
hade sitt säte i Östersund. Det var först under 1900-talets första årtionde 
som kunskaper om Jämtlands kultur och historia också kom att presenteras 
som en angelägenhet för de bredare befolkningslagren, de som inte hade 
haft tillträde till läroverkets vetenskapliga finrum och den bildade borger-
lighetens salonger. Den regionala kulturen och historien gjordes nu till en 
viktig bildningsfråga för allmänheten. 

Det är kring frågor om jämtlänningarna som pedagogiskt objekt samt 
deras kulturella och historiska identitet, så som denna utformades och för-
medlades offentligt, som jag kommer att uppehålla mig i detta kapitel. Som 
främre gräns för undersökningen har året 1926 valts, det år då den första 
så kallade Jämtlandsaftonen sändes i radio. Fokus är annars på femtonårs-
perioden före 1915. Detta år hade friluftsmuseet Jamtli hunnit få en ställning 
som regionens kulturella centrum. Hit uppmanade föreningen Jämtslöjd 
regionens invånare att bege sig för att bli delaktiga i en ”kulturväckelse”14, 
ett samlingsnamn för de praktiker som också länets pedagoger starkt bidrog 
till att utforma och som i denna studie går under benämningen regional 
identitetsbildning. Det man ville visa upp var regionens kulturella styrka, 
vilken i mångt och mycket var detsamma som dess särart. 

I följande avsnitt undersöks jämtländsk historieskrivning och hur denna 
från och med 1880-talet sökte definiera jämtarna som kollektiv med ett 
gemensamt förflutet och ett gemensamt öde. I de därpå följande avsnit-
ten undersöks folk- och identitetsbildningens regionala dimension från 
sekelskiftet 1900 och de närmast följande femton åren. Det som uppmärk-
sammas är konstruktionen av en jämtländsk befolkningskategori med egna 
särdrag samt skapandet av ett jämtländskt hembygdsbegrepp och en jämt-
ländsk kulturtyp. Samtliga ingick de i en större berättelse om ”Jämtland”, 
ett landskap som fick tjäna som lärobok.

grund i 1700-talets merkantilistiska och fysiokratiska idéer och återspeglar statsmak-
tens behov av kunskap om och kontroll över rikets resurser. Primärt består de studier 
som gjordes om Jämtland före 1879 av kartläggningar av ekonomisk, demografisk och 
naturvetenskaplig karaktär. Enskilda resenärer – i privat eller statlig regi – och äm-
betsmän dokumenterade växtlighet, jordbrukets tillstånd, geologiska förhållanden, 
livsbetingelser och i vissa fall kulturella sedvänjor som ansågs anmärkningsvärda. Det 
är mestadels i förbigående, där det hade någon relevans för att förklara de aktuella 
materiella förhållandena och deras eventuella utvecklingspotential, som invånarna 
omtalas i termer av bildning, karaktär och seder och bruk. Det framgår således att 
intresset för Jämtland först och främst bottnade i en allmän inventering av landets 
resurser. Man försökte bedöma huruvida det skulle vara möjligt att rationellt exploa-
tera de befintliga naturresurserna.

 14 Rolén 319, 330; Aronsson 1995, 181.
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 Jämtarna som historisk kategori
I Jämten, bilaga till Jämtlands Tidning, infördes 1896 en populärfilologisk 
artikel under rubriken ”Hvad heta vi?”.15 Det var tidningens egen redaktör, 
den frisinnade och kulturradikale Johan Lindström Saxon som hade förfat-
tat artikeln, där också frågans allt annat än svävande svar levererades: Saxon 
ansåg benämningen ”jämtlänning”, liksom varianten ”jämtländing”, vara en 
”styggelse” som borde utrotas.16 Ordet, menade han, hade smugit sig in i 
Jämtland, och där slagit rot ”som ogräs”, med de sörlänningar som i allt 
talrikare skaror besökte länet. Intet ont sagt i övrigt om dessa turister och 
inflyttade (Saxon var själv bördig från Närke), men deras skadliga inverkan på 
lokalbefolkningens idiom och på deras självbild måste förhindras. Nej, den 
enda korrekta benämningen var ”jämte”, därför att ”det är folket som ger namn 
åt landet och ej landet som ger namn åt folket”, förkunnade Saxon. Och då 
Jämtland hade fått sitt namn efter Ketil Jämte, den norrman som med sitt 
följe först slog sig ner i detta område och där lät uppfylla jorden, måste de 
människor som sedan dess utgjort Jämtlands befolkning kallas ”jämtar”.17 

Vad exemplet visar är hur språket i allmänhet, och sättet att benämna 
och beteckna i synnerhet, bör betraktas som en central aspekt av regionalitet. 
Oskyldigt, kan tyckas, men betraktat som en kommunikativ handling i sin 
historiska kontext var Saxons uttalande knappast ämnat att bara beskriva 
de namnhistoriska sakernas tillstånd eller förströ läsarna. Omkring sekel-
skiftet 1900 kunde det vara problematiskt att ge begreppet ”folk” företräde 
framför ”territorium” i en definition av ett stycke svenskt landområde. Att 
oförblommerat påstå att invånarna där inte var svenska till ursprunget, låg 
inte i linje med periodens gängse sätt att diskursivt bestämma relationen 
mellan den nationella helheten och dess delar. Exempelvis gick definitionen 
i otakt med tidens maningar till nationell samling och resursmobilisering, 
appeller som inte så lätt lät sig förenas med ens ett passivt stöd till trilskande 
unionsbröder på andra sidan kölen, Ketil Jämtes moderjord.

Regionernas respektive historier skulle ingå i en både tänkt och ma-
nifest nationell samling. Det var med inriktning främst på den nationella 

 15 Jämten. Jämtlands Tidnings bilaga, Östersund 1896, 18. 
 16 ”De som säga”, inskärpte Johan Lindström Saxon, ”jämtländing eller jämtlänning 

böra också begagna formerna västergötlänning och östergötlänning. Det ena är lika 
tokigt som det andra.” Jämten. Jämtlands Tidnings bilaga, Östersund 1896, 18.

 17 Samtliga cit. ur Jämten. Jämtlands Tidnings bilaga, Östersund 1896. Första numret av 
Jämten utkom i december 1886, också då som bilaga till Jämtlands Tidning men med 
Herman Sällvin som redaktör. Intressant att notera är att man i denna publikation 
begagnade båda ordformerna. Tidningen kallade sina ”landsmän” för ”jemtarne”, 
för att sedan tala om ”framstående jemtländingar”. Jemten. Populärt månadsblad för 
Jemtlands stad och bygd, Östersund 1886.



 181

kulturhistorien som enskilda personer, föreningar och institutioner i slutet 
av 1800-talet systematiskt började kartlägga de svenska landskapen, däri-
bland Jämtland. Arbetet uppmuntrades av Artur Hazelius, som redan på 
1850-talet hade gjort en resa i detta landskap. Med hjälp av sitt rikstäckande 
kontaktnät av ombud för det blivande Nordiska museet samlade han inte 
bara in materiell kultur. Förutom målet att bevara och dokumentera, hade 
Hazelius också ambitionen att bibringa befolkningen kunskap om den 
svenska nationen och dess delar. I ett brev, daterat 29 december 1879, till 
historikern Martin Weibull tackar Artur Hazelius för

det hopp du […] givit mig, att jag af din hand skulle få en uppsats öfver Skånes 
historia för mitt tillämnade samlingsverk (’Skildringar af Sverges land och folk’, 
eller huru det kan komma att kallas), hvars första för öfrigt alldeles själfständiga 
del skulle komma omfatta nämnda landskap. Jag gläder mig åt att just af dig få 
en dylik skildring, då du sannolikt framför hvarje annan af våra historieskrivare 
skulle göra henne con amore. Tanken att på samma gång behandla Hallands 
och Blekinges historia har jag intet emot, så mycket hällre som jag vet, att det 
är din bestämda öfvertygelse, att de icke kunna eller bör skiljas. Dess värre kan 
väl icke mer än ett (eller på sin höjd två) ark offras åt en sådan öfversigt, som 
således måste göras i några korta kraftiga, men dock så vidt möjligt saftiga drag, 
som tilltala ungdomen och folket.18

Av brevet framgår att den regionala historien inte bara skulle vända sig till 
akademiskt skolade fackmän. Genom att engagera en bredare allmänhet, 
väcka dess intresse och bli omtyckt, skulle en sådan historia också kunna 
fylla viktiga sociala funktioner. 

De jämtländska kontaktpersoner med lokal förankring som Hazelius 
hade utnyttjat på 1870-talet för att utöka sina samlingar vid Nordiska 
museet kom emellertid inte att utgöra kärnan i Jämtlands läns fornmin-
nesförening som grundades 1886. Den utgjordes i stället av en regional, ofta 
frisinnad, bildningselit bestående av ståndspersoner och akademiskt skolade 
män, såsom lektorer, redaktörer och kyrkoherdar, och med landshövdingen 
som ordförande vann föreningen både legitimitet och status.19 Samtliga i 
styrelsen var dessutom inflyttade till länet. Dessa värnare av den regionala 
historien och kulturhistorien knöt sedan till sig landsbygdsrepresentanter 
bland kommunal- och landstingsmän eller andra betrodda bland de lokala 
eliterna, i allt cirka 200 medlemmar, och från 1889 utgavs regelbundet en 
föreningstidskrift.20 
 18 Brevet är tryckt i Fredrik Böök, Artur Hazelius: en levnadsteckning, Stockholm 1923, 257.
 19 Catarina Lundström, Fruars makt och omakt. Kön, klass och kulturarv 1900–1940, 

Umeå 2005, 100; Aronsson 1995, 180.
 20 Rolén, 319 ff, Aronsson 1995, 180.
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Som typiskt exempel kan Sven Johan Kardell, läroverkslektor i Öster-
sund, anföras. Han var inflyttad från Dalarna, och på 1890-talet verkade 
han som intendent i Jämtlands läns fornminnesförening, detta samtidigt 
som han var regionens ombud för Nordiska museet och Skansen.21 Han 
hade i sin tur ett sockenvis indelat regionalt kontaktnät, som försåg både 
den jämtländska samlingen i Östersund och den nationella samlingen i 
Stockholm med föremål och uppteckningar av sagor, sånger, språkprov med 
mera.22 Detta uppdrag, som regionalt ombud, kom på 1910-talet att övertas 
av Eric Festin, som kommer att presenteras mer utförligt nedan.

Det spirande engagemanget för jämtländsk kultur och historia på 1880- 
och 1890-talen ska alltså ses i ljuset av ett successivt ökande intresse för 
fornminnen i Sverige från och med 1850-talet, då också den första regionala 
fornminnesföreningen grundades i Örebro, Närkes fornminnesförening.23 
För Jämtlands vidkommande hade Johan Lindström Saxon – född och 
uppvuxen i just Närke – stor betydelse för att den jämtländska kulturhis-
torien började uppmärksammas i denna region. I en artikel införd den 15 
oktober 1886 i den egna tidningen Jämtlandsposten framhöll Saxon att det 
bästa sättet att fira 100-årsjubileet av Östersunds stads tillblivelse var att 
grunda en fornminnesförening i länet. Som motivering anförde han bland 
annat att det var ”få län i landet, hvilka ha en så märklig historia som vårt”.24 
Uttalandet antyder något om den historiesyn som Saxon och många med 
honom hade vid denna tid; att skriva en regions och ett regionalt folks 
historia handlade mindre om att spåra det allmängiltiga än att samla och 
dokumentera det specifika och annorlunda.

Jämtland har sedan slutet av 1800-talet varit föremål för ett otal histo-
riska och kulturhistoriska studier. Det räcker med att studera nationella 
bibliografier från 1900-talets första hälft för att inse att regionen och dess 
språk, historia, seder och bruk från och med 1880-talet inte bara var jämt-
länningarnas egen angelägenhet.25 Från det att Jämtlands läns fornmin-
nesförening grundades 1886, började arbeten om jämtländska folkmål och 
jämtländsk kultur, historia och musik publiceras för en regional publik, 
och det med viss regelbundenhet, om än med en mycket begränsad sprid-

 21 Meddelanden från Nordiska museet 1897.
 22 Ahlgren, Perry, ”Ordspråk i Jämtland: Jöns Danielssons ordspråkssamling”, i Barbro 

Johnsen & Stig Welinder (red.) Humanisten föreläser om Wales, Irland och Jämtland, 
Östersund 1998, 16 ff. 

 23 Närkes fornminnesförening grundades 1857 under namnet Föreningen till samlande 
och ordnande af Nerikes folkspråk och minnen. Arcadius 1997, 25 ff.

 24 JP 15/10-1886. 
 25 Se exempelvis G. de Laval & V. Jacobowsky, ”Jämtlandslitteratur”, STF:å 1934.
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ning. Till den ”kulturväckelse”26 som uppstod kring Jämtland och dess 
kulturhistoria bidrog dessutom Östersundstidningarna, genom att socialt 
bredda intresset och genom att förmedla tanken om jämtarna som en his-
torisk kategori med sina egna och från andra svenska regioner avvikande 
minnen.

Den uppmärksamhet som offentligt tillmättes jämtlänningarna som 
regional befolkningskategori kan dock sägas ha varit ganska begränsad 
ända fram till början av 1900-talet. Att Jämtlands län år 1886 fick en egen 
fornminnesförening innebar visserligen att kulturarvsfältet i länet nu bör-
jade bli organiserat,27 men detta förändrade inte nämnvärt det faktum att 
regionen också under de följande cirka 20 åren främst uppmärksammades 
på grund av sin naturs alla företräden. De personer som deltog aktivt i 
fornminnesföreningens arbete före år 1900 med att samla och dokumentera 
fornfynd i länet gjorde knappast skäl för beteckningen ”folkrörelse”.28 Den 
lilla krets av akademiskt skolade män – av vilka flertalet bodde i Östersund 
men var födda utanför länet – som utgjorde Jämtlands läns fornminnes-
förenings styrelse visade heller inga påtagliga ambitioner att vilja väcka ett 
bredare och folkligare intresse för Jämtland och det jämtländska.29 Intresset 
för denna region som hemvist för en befolkningskategori med en historia 
och med kulturella särdrag skulle dock komma att växa i omfattning under 
1900-talets två inledande årtionden. Det var genom hemslöjds- och hem-
bygdsrörelsens försorg som ”Jämtland” började apostroferas inför en större 
publik. Konkret innebar detta bland annat hållandet av hembygdskurser 
och hembygdsfester, byggandet av museer och så kallade forngårdar samt 
inte minst grundandet av hembygdsföreningar.30 

 26 Uttrycket ”den jämtländska kulturväckelsen” myntades av Eric Festin i festskriften 
till Johan Lindström Saxon på dennes 75-årsdag 1934. Se Saxons bok på 75-årsdagen, 
Andersson, J.G. & Jonsson, Kurt (red.), Stockholm 1934. 

 27 Catarina Lundström, 100.
 28 Jämtlands läns fornminnesförening hade 1900 ca 200 medlemmar. Medlemsantalet 

ökade drastiskt i slutet av 1910-talet, då det uppgick till drygt 1 000. Se Catarina Lund-
ström, 92.

 29 I Jämtlands läns fornminnesförenings verksamhet fram till 1908 ingick att samla 
föremål, uppteckna minnen och ge ut en årsskrift till medlemmarna. Se Catarina 
Lundström, 100; Arcadius, 84 ff; 

 30 Se Catarina Lundström, 91 ff; Sundin, 1994; dens. 1986, 144, 166 ff. Om mängden 
publicerade arbeten om jämtländsk kultur och historia (monografier, årsskrifter, 
artiklar i särtryck o. dyl.) används som mått på intressets storlek, så visar denna 
bibliografi tydligt att intresset för var mycket sparsamt under hela 1800-talet för att 
bli successivt större 1900–20, då utgivningen av studier mångdubblades jämfört med 
den föregående perioden. Se G. de Laval & V. Jacobowsky. 
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Om historiebruk och den regionala berättelsen
Historia har inte sällan haft en grupp- eller samhällsintegrerande funktion. 
Det var detta den franske sociologen Maurice Halbwachs syftade på när han 
på 1930-talet myntade begreppet kollektivt minne. Halbwachs menar att de 
kollektiva minnen vilka en avgränsbar grupp förfogar över inte på något sätt 
är givna utan snarare formade i ett socialt sammanhang. Det historiska min-
net, till skillnad från autobiografiska, det vill säga individens självupplevda, 
når bara människor via någon form av kvarlevor, såsom skrivna dokument 
och fotografier. Dessa minnen måste på något vis högtidlighållas, annars 
löper de risken att falla i glömska och kan därmed inte längre bidra till 
att stärka de sociala banden i ett samhälle. Halbwachs understryker att en 
enskild individ inte minns de historiska händelserna direkt. Det är i samhäl-
lets institutioner som det förflutna lagras och tolkas. För Halbwachs skapas 
historien av samtidens behov i en ständigt pågående institutionaliserings-
process. Det betyder samtidigt att varje historisk tolkning är ett härbärge 
för de övertygelser, intressen och aspirationer som präglar dess tillkomsttid 
och dess författare.31 

Vid sidan av att vara föremål för vetenskaplig forskning och utbild-
ning är historia också pedagogikens, politikens och, inte att förglömma, 
bok-kommersens hjälpgumma.32 Att historia används på besvärjande sätt 
av politiska rörelser och ideologier, vilka vill ta den till intäkt för den egna 
åsiktens giltighet, är en mening som forskningen numera framhåller som 
en självklarhet. Dessa praktiker har föranlett forskare att undersöka histo-
rieskrivning som en ideologisk maktresurs,33 och vad som då studeras är 
historiebruk.34 

 31 Maurice Halbwachs, On Collective Memory, Chicago & London, 1992, 22–25. Se även 
Uffe Østergård, Europa. Identitet og identitetspolitik, Köpenhamn 1998, 22 ff.

 32 För en diskussion om historieberättandets funktion i bl.a. skolundervisningen, se 
Sven Sødring Jensen, Historie og fiktion. Historiske børneromaner i undervisningen, 
Köpenhamn 1990. 

 33 Ett belysande exempel är socialdemokratins sätt att använda historien. Genom att 
upprätta kontinuitet mellan den egna maktställningen och historien har Social-
demokraterna kunnat framställa maktinnehavet som logiskt. Se Åsa Linderborg, 
Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 
1892–2000, Stockholm 2001.

 34 Historikern Klas Göran Karlsson använder begreppet ”historiebruk” i syfte att 
identifiera de olika användningsområden som historien har haft och har, där den 
vetenskapliga användningen är ett område. Typologin innehåller vidare ett existenti-
ellt, ett moraliskt, ett ideologiskt, ett politisk-pedagogiskt respektive ett kommersiellt 
bruk. Slutligen noterar Karlsson även ett ”icke-bruk”, vilket är en specialform av det 
ideologiska bruket och med syfte att legitimera och rationalisera det rådande eller 
det kommande genom att dra ett streck över det förflutna. Se Klas Göran Karlsson, 
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Att övertygelser, intressen och förväntningar kläs i historisk kostym, är 
också ett framträdande drag hos de flesta identitetsprojekt. Det kollektiva 
minnet, som utgör en vital del av det kollektiva medvetandet, är i vissa fall 
en avspegling av en politisk vilja att antingen ge legitimitet åt existerande 
förhållanden eller rationalisera önskemål om en förändring.35 Ett annat an-
vändbart begrepp i sammanhanget är historiemedvetande. Det utgör ofta 
en komponent i en människas identitet och ska skiljas från historiesyn, 
som avser alla former av genomarbetat och genomstrukturerat historiemed-
vetande, det vill säga en helhetsuppfattning. Ett historiemedvetande har 
ett socialt och kollektivt innehåll; människor eller en social grupp ”väljer” 
under en tidsperiod att minnas vissa saker, men inte andra. Ett viktigt 
moment i hegemoniska ambitioner är därför att de makthavande, genom 
att formulera historiemedvetandet, sammanbinder det förflutna med det 
nuvarande som de själva behärskar. På så vis skaffar de sig inflytande över 
framtiden.36 

Historiska tolkningar verkar således inte sällan grunda sig på behov 
i nuet och på de framtidsvisioner som företrädare för nationer, regioner 
och grupper gör för den egna gemenskapen.37 Vad har detta inneburit för 
utformningen av en regional jämtländsk historia? Det som kommer att 
studeras här är hur samtidsförhållandena avspeglas i konstruktionen av 
Jämtlands historia och i definitionen av jämtlänningarna som historisk 
kategori. Den historiska retoriken kan eventuellt visa på beroende eller 
oberoende i förhållande till den förhärskande samhällssynen och de domi-
nerande pedagogiska idealen. Konkret innebär detta att de i text återgivna 
historiska situationerna, processerna, enskilda episoderna, personerna eller 
kompletta ”epokerna” tolkas som normativa utsagor om nuet eller om en 
önskad framtid. Allt stoff ur det förflutna har inte förmågan att legitimera 
den rådande ordningen eller pedagogiskt förklara en eftersträvad. Det är 
alltså urvalen som kommer att studeras men också tolkningssätten, och då 
betraktade i sina respektive historiska kontexter. De båda versionerna av 
”Jämtlands historia” som ska behandlas, kommer att läsas som två tidsdo-

”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, i Klas-Göran Karlsson & Ulf Zander, 
Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund 2004, 52–66.

 35 För en översiktlig historiedidaktisk diskussion kopplad till identitet, gruppintressen 
och makt, se Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt, identitet, Bonnier Alba Essä, 
1996, 11f, 13, 15f, 23f, 32f. Se även Castells, 8; Sven-Eric Liedman, ”Argument för 
historieskrivning”, Göran Behre & Birgitta Odén (red.), Historievetenskap och histo-
riedidaktik, Lund & Oslo 1982. 

 36 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk 
maktresurs 1892–2000, Stockholm 2001, 31 ff.

 37 Østergård, 231 ff, 274–281.
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kument och två olika samtidsanalyser. De frågor som får vara vägledande 
är: Hur påverkade förändringar i den ideologiska diskursen uttolkningen 
av ”det jämtländska”? Hur påverkades den regionala berättelsen av att sy-
nen på det svenska samhället och svenskheten som sådan förändrades från 
1880-talet till 1920-talet? I vilken mån är en ”integrationsdiskurs” synlig? 
Inverkade begreppet ”samhälleligt” på sättet att gestalta jämtarna som his-
torisk kategori? I så fall hur?

Framställningen vilar i huvudsak på två arbeten. Det första är Johan 
Lindström Saxons I jämtebygd, från 1888. Det andra är Eric Festins före-
drag Om Jämtland och jämtarna, som sändes ut i radio 1926.38 Respektive 
författare tycks ha haft som målsättning att popularisera kunskapen om 
och bredda intresset för Jämtland och dess folk, kultur och historia. Vad 
som också förenar dem är att de i historien söker efter förhållanden som 
kan begripliggöra tillståndet i samtiden och som kan ge instrument för 
att hantera framtiden. Arbetena publicerades med 38 års mellanrum, en 
tidsrymd som ramar in avhandlingens blickfång, sekelskiftet 1900, men den 
lämnar samtidigt en empirisk lucka. I anslutning till sammanfattningen 
kommer därför en analys av den regionala berättelse som förmedlades på 
de så kallade hembygdskurserna i Östersund år 1908 att presenteras. Denna 
regionala berättelse, här kallad ”Hembygdens historia”, publicerades i form 
av en artikelserie i jämtländsk press samma år.

Johan Lindström Saxon: ”I jämtebygd” (1888)
Johan Lindström Saxon (1859–1935) växte upp i ett lantbrukarhem i Närke. 
Efter folkhögskolestudier och en period som frilansande litteratör blev han 
skribent för Örebrotidningen. I Jämtland kom han, som vi redan sett, att 
befinna sig åren 1886–87 och då verksam som redaktör för den frisinnade 
tidningen Jämtlandsposten. Vid tiden för utgivningen av I Jämtebygd, 1888, 
var han redaktör för arbetartidningen Norrlänningen som utgavs i Sundsvall. 
(Saxon hade 1887 tvingats lämna Jämtlandsposten efter ”intriger”, som han 
skriver i sin självbiografi.) Hans politiska hemvist på den frisinnade liberala 
vänsterkanten gjorde honom exempelvis till en häftig kritiker av konserva-
tismen och tidens så kallade Tysklandsvänner.39 Med hängivenhet verkade 
han bland annat för pacifismens idéer och för folkbildningen, med särskild 
inriktning på vegetarism, nykterhet och hembygdskultur och – historia.40 

 38 Festin, Eric, ”Om Jämtland och jämtarna. Föredrag vid den första ’Jämtlandsaftonen’ 
i radio (i Sundsvall ) den 17 febr. 1926”, i Jämten 1926, 172 ff. 

 39 Johan Lindström Saxon, 26f, 47. De intriger han upplevde mot sin egen person i 
Östersund kallar han för ”högermetoder”. Se sid. 215 ff.

 40 Ibid., 112–147. Se även Rolén, Mats: Jämtlands och Härjedalens historia, del 5, Öster-
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Turismen var ännu ett av hans skötebarn, vilket syns i förordet där bokens 
tänkta målgrupper nedtecknats. Han säger att boken ”icke allenast torde 
äga något av värde för Jämtlands folk, utan också bli ett minne för turisten 
samt möjligen bidraga till att locka en eller annan sådan dit upp”.41 Saxons 
radikalism avspeglas i inledningen där han beskriver bokens tillkomst. Han 
befinner sig ”i Riksbiblioteket – eller Kungliga biblioteket, såsom det heter 
i vårt land, där allt är kungligt, utom statsskulden”. Han kallar biblioteket 
”vetandets tempel” och menar att här är all den kunskap ”samlad, den 
icke obetydliga insats, som vårt lands författare gjort i utvecklingen. Min 
uppgift är bara att studera Jämtland och vad därtill hör […]. De bokliga och 
personliga studierna har jag i det följande adderat ihop, alt för att summan 
skulle te sig något behagligare för den gunstbenägne läsaren.”42

De historiska delarna av hans framställning omfattar forntid, medeltid, 
1600-talets och det tidiga 1700-talets krigshändelser samt några avslutande 
reflektioner kring decennierna som närmast föregick tidpunkten för bokens 
utgivning. De två förstnämnda perioderna betraktar han som en jämt-
ländsk uppbyggnadsfas medan de påföljande framställs som en period när 
det jämtländska samhällets etablerade ordning började undergrävas. Dock 
påverkades inte de goda relationerna mellan norskt och svenskt i regionen:

’Norskfientligheten’ vet man icke af här i annat än genom en del svenska tid-
ningar. ’Vi äro alldeles som ett folk’, sade mig en gammal jämte. Björnsons, 
Sverdrups och Jaabäks porträtt träffar man flerstädes i jämtska bondstugor. 
Norska flaggor ser man ofta i Jämtland och när en norrman flyttar till vårt land 
och sätter upp sitt lands flagga på sin gård, så sätter han en svensk bredvid – en 
taktfullhet, som förtjänar att anmärkas. När norrmännen ha fest och tala för 
sitt lands lycka och välgång, så utbringa de ock ett ’Gud skydde broderfolket!’ 
Det är en förebråelse mot oss att nämna detta. Ty hur göra vi?43

Saxon väljer att förbigå den för nationell historieskrivning annars så centrala 
ursprungsfrågan, utan säger i stället, att i diskussionen om ”Jämtland först 
blef befolkadt af svenskar eller norrmän, skall jag icke inlåta mig. Att båda 
landen i äldsta tid bidragit till invandringen, är emellertid säkert”.44

Värt att särskilt notera är den framskjutna plats Saxon tillskriver sam-
erna. Varken svenskar eller norrmän var Jämtlands urinvånare: ”Mycken 

sund, 1990, där det står: ”’Saxon’ […] kan ses som en representant för sekelskiftets 
kuturradikaler, som friskt blandade utvecklingstro med nostalgisk hembygdsvurm.”

 41 Johan Lindström Saxon: ”Förord”, I Jämtebygd, Stockholm, 1888.
 42 Johan Lindström Saxon, I Jämtebygd, Stockholm, 1888., 9f.
 43 Ibid., 80f.
 44 Ibid., 25.
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stridföring med ord behöfver ej föras för att visa, att lapparne äro urinvå-
nare hos oss”.45 Han finner detta folk exotiskt och vill inte ge dem statusen 
kulturbärare eller samhällsbyggare. Tvärtom är en av den svenska civilisatio-
nens viktigaste uppgifter att i god borgerlig anda fostra, bilda och andligen 
upphöja dessa människor: ”Genom beröringen med de bofaste har han 
[lappen] tillegnat sig icke så lite af dessas vanor. Undervisningsanstalterna – 
den medvetna uppfostrans härdar – ha givit honom en viss kunskapsgrad”, 
konstaterar Saxon. Vad som dessutom bådar gott är att ”lappen har tagit 
parti i kampen för tillvaron. Han tjurhåller icke mot civilisationen, utan 
följer med den. Och därtill skall han reda sig.”46   

Den civilisation som så småningom kom till Jämtland, kom med intåget 
av de norska och svenska nybyggarna. Huvudfiguren i det tidigaste jämt-
ländska samhällsbygget är den redan nämnde ”Ketil Jämte”, som Saxon 
stiftat bekantskap med i Snorre Sturlasons norska kungasagor. ”Ketil Jämte 
[...] drog öster om Kölen och en stor folkmängd med honom.” Här bosatte 
de sig och började odla och ”jämtarne voro mycket midtemellan [norskt 
och svenskt], men ingen gaf akt därpå” förrän den dag när jämtarna måste 
välja. Man svor då kung Håkan vänskap och trohet: ”de ville heller vara un-
der hans konungsdöme än under sveakonungens efter som de voro komne 
af nordmannaätt”. Med stöd i Snorres verk finner han, att från 800-talets 
början till och med 1100-talets slut ”lydde [...] Jämtland under Norge”.47 

Förutom civilisation är ’självständighet’ ett nyckelbegrepp hos Saxon. 
Ett återkommande motiv är hur jämtarna, efter Ketil Jämte, lyckades bevara 
ett stort mått självständighet, inte bara gentemot Sverige och sveakungen, 
utan även gentemot Norge och den norske kungen. Den oberoende ställ-
ningen ska ha varit så stark att när ”jämtarne icke voro nöjde med sin 
norske konung sade de, att de skulle betala skatt till sveakonungen”. Det 
var, tillägger han, ”således ingen annan råd än att tala väl med dem”. Skulle 
jämtarna underordna sig så skulle det vara på frivillig basis. Med viss be-
undran konstaterar Saxon att det på så vis kom sig att ”jämtarne gåfvo sitt 
land under konung Östen. Det var själfständighet, och känslan däraf sitter 
ännu i jämtarne!”48

Även i frågor om kristnandet tänkte Saxon i nationella kategorier hos. 
Kristendomens införande i Jämtland var enligt honom resultatet av att 
Östman (”Austmodr”), som på Frösö-runstenen benämns som kristnare 
av Jämtland, ”tillsammans med sin egen inflytelserika slägt” ska ha haft 

 45 Ibid., 10.
 46 Ibid., 16f.
 47 Ibid., 21f.
 48 Ibid., 23.
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”en liflig förbindelse med Trondhjem”. Det från Saxons historiska utsikts-
punkt självklara förhållandet, att ett territorium med dess människor måste 
tillhöra en specifik nation, får honom att understryka ”det egendomliga 
förhållandet, att Jämtland, ehuru det i verldsligt afseende omväxlande lydt 
under Sverge och Norge, alltid i kyrkligt afseende lydt under Upsala stift”.49 

Den dubbla nationella tillhörigheten i Jämtland lyfter Saxon också 
fram i sin behandling av 1500- och 1600-talens krig mellan Sverige och 
Danmark/Norge. Perioden i Jämtland är också den ett gott exempel på 
goda norsk-svenska förbindelser. Utgångspunkten för beskrivningen är 
fortfarande jämtarnas traditionella oberoende. Fram till ”ofredens dagar” 
kunde jämtarna själva bestämma ”om de skulle höra Sverge eller Norge till”. 
Om den period på sexhundra år som föregick freden i Brömsebro (1645) 
menar Saxon att bandet till Sverige ”var skäligen löst och att jämtarne hade 
en naturlig förkärlek till Norge”, vilket inte var ”att undra på – de hade ju 
fått sin mesta odling därifrån och stodo därmed i den lifligaste samfärdsel”.50 

Därför blir hans eget ställningstagande gentemot det svenska ofta neu-
tralt och gentemot det norska uppskattande medan hans uppfattning om det 
danska blir tämligen kritisk. Han skriver, att med ”freden i Brömsebro 1645 
vardt landet slutligen en svensk provins och har så allt sedan varit. Ett par öf-
verfall från danskarnes sida skedde visserligen, men därmed vans ingenting 
vidare”.51 Den uppskattning som går att urskilja i hans förhållningssätt till 
det norska präglar dock inte alltid hans bedömning av jämtarnas relation till 
Sverige: ”Man skall [...] lätt finna, att jämtarnes håg för Sverge icke var syn-
nerligen stor”, men det handlade heller inte om någon påtaglig fiendskap, 
vilken jämtarna i stället ska ha förbehållit danskarna, vilkas opålitlighet och 
intrigerande bland annat ska ha varit orsakerna till våldsamheterna efter 
de danska truppernas invasion 1612. Som exempel anför han den danske 
fogden Tibrand, ”vilken jämtarne måtte ha funnit förhatlig, ty han ihjäl-
slogs julottan 1616 i Ås kyrkas vapenhus”. Mot bakgrund av dylika episoder 
finner Saxon det anmärkningsvärt att trots en ”rent af simpel behandling 
från dansk sida [...] hängde motviljan för Sverge i”.52

Den sensmoral som kan extraheras ur texten innebär i korthet, att den täta 
kontakten mellan svenskt och norskt aldrig varit en grogrund för konflikt i 
Jämtland, så varför osämja överhuvudtaget? Förbrödringen mellan norrmän 
och svenskar har i Jämtland en lång tradition, och borde kunna tjäna som 
ett föredöme för relationerna i samtiden de båda folken emellan. Jämtlands 

 49 Ibid., 28.
 50 Ibid., 29 ff.
 51 Ibid., 31f.
 52 Ibid., 33f.
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historia är ett bevis härpå, menar Saxon: ”I forna dagar visade sig oviljan mot 
de danska och tyska knektarne. Och skickade man ut norrmän mot svenskar, 
så vardt det si och så.” Jämtland utgör i Saxons tolkning ett ideal för hur 
de rådande mellanstatliga relationerna borde se ut. Förebildligheten består i 
detta fall i att nationerna i Jämtland växt ihop utan tvång, men väl ”i folkens 
åskådning, deras känsla af beroende och kärlek till hvarandra”.53 

Mot denna bakgrund är det inte överraskande att Saxon värderar krigs-
tåget mot Norge 1718 i fördömande ordalag. ”Med härsmakt skulle det folk 
öfvermannas, som senare under andra förhållanden knöt frändskapens band 
med oss”, och syftar här på den 1814 ingångna unionen, vars tillkomst Saxon 
tycks tolka mer välvilligt än samtida norska liberaler. Projektet 1718 var dömt 
att misslyckas, understryker han, då man måste ha i åtanke att den armé som 
gick över fjället mot Norge företrädesvis utgjordes av jämtar. Det har ”icke 
härskat någon fiendskap mellan Jämtland och Norge. De ha allt för länge 
varit förenade, de ha allt för väl känt, huru beroende de äro af hvarandra”.54

Den jämtländska självständigheten och relativa friheten hotas, i Saxons 
regionala berättelse, inte bara av staternas militära maktutövning och up-
penbara oförmåga att respektera dessa värden. Detta är budskapet i bokens 
avslutande kapitel, där han riktar skarp kritik mot det svenska storkapitalets 
rovdrift på jämtländska skogstillgångar. ”Det dystraste draget i Jämtlands 
nyare historia är kapitlet om dess skogar”, sammanfattar Saxon. Jämtarna 
lurades att sälja sin skog för en billig penning och därmed undanrycktes 
viktiga förutsättningar för fortsatt oberoende och välmåga. Han kallar detta 
för ”skogsbolagens bedrägeri mot de jämtländska bönderna”, men, avslutar 
Saxon, jämtarna ska inte låta hoppet fara. De kan i stället lära sig av historien:

[K]ärleken till den torfva, där fädren kämpat så mången strid och vunnit så 
mången härlig seger, där de med svett och möda odlat och sått, skall i förening 
med klok omtanke och blick på framtiden göra, att denna tafla aldrig varder 
sedd. Det är min tro och mitt hopp.55

Eric Festin: ”Om Jämtland och jämtarna” (1926) 
Johan Lindström Saxons historiebruk ska här ställas mot Eric Festins, såsom 
det kommer till uttryck i hans arbete Om Jämtland och jämtarna, utgivet 
1926. I Saxons tolkning fungerade ”det jämtländska” som en metafor för ett 
framtida idealsamhälle. Hans framställning innehöll element från 1880- talets 
diskursiva kamp om svenskheten mellan liberaler och konservativa. Jämt-

 53 Ibid., 81.
 54 Ibid., 93f.
 55 Ibid., 110.
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land var här konstruerat med ett relativt tydligt avstamp i ett progressivt 
liberalt och antikonservativt politiskt program som hade formulerats flera 
decennier tidigare. Tendensen i Saxons regionala berättelse kan vi på goda 
grunder beteckna som emancipatorisk. 

Till skillnad från Saxon, vars liberalism var av det frisinnade och radika-
lare slaget, uttryckte inte Eric Festin (1878–1945) sina politiska preferenser på 
ett tydligt sätt, men också han hade sin politiska hemvist bland liberalerna. 
Här är det i stället bilden av den professionelle akademikern som är mest 
framträdande. Född och uppvuxen i Hackås i Jämtland började han vid 
tiden för sina studier i Uppsala, 1900–1912, engagera sig i den jämtländska 
hembygdsrörelsen. 1912 blev han sekreterare och intendent i föreningen 
Jämtslöjd, en uppgift han samma år också tilldelades i Jämtlands läns forn-
minnesförening. 1919 utsågs han till länsantikvarie och chef för Jämtlands 
läns museum. Dessutom blev han 1923 intendent i det nybildade jämtländ-
ska hembygdsförbundet Heimbygda och skulle senare, 1933–34, komma att 
inneha uppdraget som ordförande i Svenska museimannaföreningen. Vid 
tiden för publiceringen av Om Jämtland och jämtarna (1926) var han också 
redaktör för Heimbygdas årsskrift Jämten och för fornminnesföreningens 
tidskrift Fornvårdaren.56

Med den ton Eric Festin inledningsvis slog an i sin framställning sökte 
han framhålla Östersunds och Jämtlands fördelaktiga geografiska läge.

Sörlänningen står ofta häpen inför det faktum, att Östersund är Sveriges mellersta 
stad […] att alltså avstånden därifrån till vårt lands sydspets resp. nordspets voro 
lika samt att avstånden till kusten i öster och till riksgränsen i väster också voro 
sinsemellan lika. I ett uttalande offentligt, som därför borde hunnit övervägas, 
placerades Östersund en gång, som uttrycket lydde: nära norska gränsen. Dess 
läge är i själva verket något närmare kusten än nämnda gräns. Uttalandet kom 
från då ledande svenskt håll – men det är nu så länge sedan, att allt är förlåtet 
och glömt. – Jämtlands Storsjö är vårt lands mellersta stora sjö och den gamla 
bygden därinvid verkligen, geografiskt sett, Sveriges centrum.57

Frågan som inställer sig är: Varför är Festin så angelägen om att framställa 
Jämtland som ett svenskt geografiskt centrum? Om Jämtland och jämtarna 
är ursprungligen en radioföreläsning som Festin höll vid den första så kall-
ade Jämtlandsaftonen i radio den 17 februari 1926. Samma år publicerades 
den i årsskriften Jämten, alltså den skrift han själv redigerade. Det finns 
goda skäl att betrakta hans föreläsning mot bakgrund av den oro som detta 

 56 Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, vol. 2, Stockholm 1944; Norrländsk 
uppslagsbok, vol. 1, Höganäs 1993.

 57 Festin, 1926, 172.
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år spred sig bland den jämtländska politiska och kulturella eliten och som 
hade sin grund i den stundtals bittra kampen mellan Östersund och Härnö-
sand om att få stå som värd för ett norrländskt landsarkiv. Enligt Festin 
har jämten ”ett starkt utvecklat sinne för historia, bygdens och släktens 
minnen. Hans hembygdskänsla är omisskännligt varm. Jämten är ofta en 
beläst man, och hos honom möter man ock ofta en forskarhåg”.58 Inte heller 
Festins karaktärsbeskrivning av jämten motsäger att hans bevekelsegrund 
var att argumentera för Jämtland i denna fråga: förutom gästvänlighet, 
reslighet, driftighet, pålitlighet, ärlighet och begåvning, framhåller han att 
”jämten, hög eller låg, är lika mot alla”.59 Jämten är en ”frihetssjäl”, och 
dennes ”andliga resning anses av utomstående tecknare av honom stå sig 
gott vid jämförelser”.60 

Med tanke på det direkta diskursiva sammanhanget – ett radioprogram 
som sändes över hela mellersta Norrland – är det inte orimligt att tolka 
Festins ord som ett inlägg i kampanjen för Östersunds kandidatur. De-
batten gick nu in i sitt slutskede, efter att i över femton år ha väckt heta 
känslor i riksdagen liksom i Östersund och Härnösand. Vad som ytterligare 
understryker att det skulle kunna finnas en koppling mellan arkivdebatten 
och Festins idealisering av Jämtland och jämtarna är att just vid den aktuella 
tidpunkten hade landsarkivfrågan hamnat i ett för Östersund ogynnsam-
mare läge. Genom en regeringsombildning hade Härnösand förstärkt sin 
position. I Ekmans ministär ingick nu fler företrädare för Härnösandssidan 
än vad som tidigare varit fallet. Exempelvis kom ecklesiastikministern från 
Härnösand.61

Efter att ha argumenterat för Jämtlands fördelaktiga geografiska läge, i 
Sveriges mitt, övergår så Festin till att historiskt och kulturellt positionera 
regionen. Stor möda ägnar han åt att identifiera Jämtlands urbefolkning 
och att bestämma jämtarnas härstamning. Det finns, säger han, inte något 
hinder för slutsatsen, att de människor som man funnit spår av i regionen – 
i form av 5 000 till 10 000 år gamla benbitar och stenyxor – var ”jämtarnas 
direkta förfäder”.62 Dock sägs inget om samer, vilka i Saxons berättelse var 

 58 Ibid, 175.
 59 Ibid, 174.
 60 Ibid, 174.
 61 Festin framstår som den mest drivande personen bakom Östersunds kandidatur. När 

landsarkivet i Östersund väl invigdes 1930 (Härnösand fick det norrländska arkivet 
medan Östersund fick inrätta ett arkiv för länet), så var det en personlig seger för 
Festin som ända sedan 1912 arbetat för ett förverkligande av en ”’kulturstad’ i Norr”, 
bland annat genom att 1913 ta initiativet till en tidningskampanj mot Härnösands-
förespråkarna. Se Rolén, 539 ff.

 62 Festin 1926, 172.
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regionens äldsta befolkning, och den betydelse som Saxon tillskrev Ketil 
Jämte, jämtarnas stamfader och Jämtlands förste bebyggare, reducerar 
Festin till nybyggare i redan bebyggt och uppodlat land:

Efter honom [här benämnd Ketil Jamti] skulle landet fått sitt namn. Man torde 
visserligen icke kunna frånkänna dessa sagor en viss tendens, men det antagligaste 
är likväl, att en norsk invandring då skett, säkert är ock, att dessa kolonister 
vid sin hitkomst mötte odlad bygd, väl ock en svensk befolkning, kallad jämtar. 
Det är i så fall tämligen påtagligt att denne Ketil fick sitt tillnamn Jamti, d.v.s. 
jämten, efter sin bosättning i Jämtland.63 

Det går alltså en tydlig skiljelinje mellan Saxons och Festins sätt att tolka 
Jämtlands forntid. Den senare framhåller att Jämtland var svenskt redan 
på 700-talet, medan den förre säger sig vilja avstå från att ta ställning men 
konstaterar trots allt att regionens förste bebyggare var norsk. Enligt Saxon 
var det personen, den från ”Norge” komne ”Ketil Jämte”, som gav namn åt 
landet, medan motsatsen görs gällande av Festin. Den ”Ketil Jamti”, som 
berörs i Snorre Sturlasons krönika, kom i stället till en etablerad svensk bygd 
och mötte där svenska invånare. Det Snorres krönika berättar – och som 
Festin ansåg vara tendensiöst på ett norskt sätt – var svårt att kombinera 
med Festins uppdrag som intendent vid ett svenskt länsmuseum, och det 
stred även mot den bild av regionen som han ville förmedla i debatten om 
landsarkivet. 

Detta hindrade inte Eric Festin att tänka i termer av kulturella impulser 
utifrån. Som förklaring till Jämtlands tidigt höga utvecklingsnivå anförde 
han att Jämtlands geografiska läge historiskt hade varit gynnsamt och möj-
liggjort influenser från andra kulturella centra: ”Norrlands största färdled i 
gången tid mellan Öster- och Västerhav gick genom Jämtland. Det är na-
turligt att en sådan omständighet avsatt märkliga spår”.64 Vidare konstaterar 
han att ”jämtarna på 900-talet företogo handelsfärder” och att de ännu vid 
den tiden var ”sina egna herrar”, men de ”gåvo sig nu frivilligt under norske 
kungen”.65 Festins kommentar kan också här ses som en konsekvens av hans 
iver att argumentera för den jämtländska svenskheten: ”Men det räckte ej 
så länge. Efter slaget vid Svoldern år 1000 [...] kom Jämtland under svea-
konungen och hörde sedan till Sverige till förra delen av 1100-talet”.66 Det 
är i detta historiska sammanhang författaren ser startpunkten för en våg av 
kulturella framsteg och för lysande mannabragder. Jämtlands jämförelsevis 

 63 Ibid.
 64 Ibid.
 65 Ibid.
 66 Ibid.
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tidigt höga kulturella utvecklingsnivå framgår, enligt Festin, bland annat av 
att rättskipningen anlände dit redan i början av 1000-talet. På samma sätt 
tolkar han kristendomens införande, och får därmed också anledning att 
framhålla runstenen på Frösön, ”’Sveriges nordligaste’ och mycket märkliga 
runsten”.67

Festins jämtländska historia tar sedan ett kliv framåt i tiden och stannar 
upp vid Nordiska sjuårskriget och de ”fasans år” och ”oerhörda lidanden” 
samt det ”namnlösa elände” som Jämtland fick utstå i egenskap av gräns-
provins och på grund av de oklara politiska förhållanden som då rådde i 
området, med ständigt återkommande krig.68 Jämtlands ställning på 1500- 
och 1600-talen som norsk provins som samtidigt i kyrkligt hänseende lydde 
under Uppsala stift, var också hos Festin ett lyckat arrangemang, men inte 
på det sätt som Saxon framställt det. Att Gustav Vasa lät genomföra re-
formationen i det dansk-norska Jämtland förebådade Jämtlands slutgiltiga 
uppgående i den svenska staten.69 

Det förvirrade tillståndet med skiftande statstillhörighet och olika her-
rar samt det lidande som detta gav upphov till i Jämtland, skulle dock få 
ett slut. Festin fastställer sålunda tidpunkten för en begynnande positiv ut-
veckling i Jämtland: ”Äntligen randades 1645 den dag, då Brömsebrofreden 
återgav Jämtland helt åt det gamla landet.”70 Umbärandena under denna 
långa period har satt sina spår i jämtens själ:

Det framhålles och sannolikt med rätta, att jämten är misstänksam mot 
främlingar, han vill liksom känna sig för, innan han ger sig in på intimare 
förhandlingar med sådana. Vi undra, om icke denna så gott som oavlåtliga 
kamp under århundraden så intensivt tränat honom till en ständig vaksamhet 
åt alla håll, att något av detta ännu ligger honom i blodet […].71

Även om jämtarna hade tvingats till observans och försiktighet, så hade 
Jämtlands geografiska läge varit mindre till nackdel än det varit till för-
del. Det hade i slutändan bidragit till att forma det som var Jämtland och 
jämtländskt i Festins egen samtid. ”De kulturella och konstnärliga ström-
ningarna”, underströk han, ”kunna vi spåra långt tillbaka i tiden i Jämtland. 
De ha gått växelvis öster- och västerifrån, tagits upp och omplanterats, och 
därur har framgått mycket, som bär starkt självständiga provinsiella drag.”72 

 67 Ibid, 173.
 68 Ibid.
 69 Ibid.
 70 Ibid.
 71 Ibid.
 72 Ibid.
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Dessa så kallade självständiga jämtländska konst- och kulturtraditioner ville 
Festin också beskriva som ”högtstående” och ”originella”.73 Den självstän-
dighet som vi möter här är alltså av ett annat slag än den som Saxon för-
fäktade. Oberoendet var kulturellt, inte politiskt, och hade sin självskrivna 
plats inom ramen för en allmän svensk kulturtradition. Festin avrundade 
därför sin jämtländska historia med att återge Wilhelm Peterson-Bergers 
dikt ”Hyllning till Jämtland”, som slutar med orden: ”där stolt som en 
fornsvensk saga / du stiger ur Storsjö våg! / Jämtland, du kärva, du fagra 
land! / Kampland, Arnljots land! / Du storhetssökande drömmars, / du 
forntids och framtids land”.74 Jämtlands regionala berättelse skulle som 
synes uppfattas som en ”saga” bland andra svenska sagor.

Samtidigt finns det en annan tendens i Festins berättelse: Jämtland för-
tjänade ett högre anseende i ett svenskt nationellt sammanhang, på grund 
av sin dramatiska historia och den särpräglade kulturtradition som regionen 
var bärare av. Till viss del går det att förklara denna renodling mot en mer 
utpräglad jämtländsk svenskhet med att den diskursiva ordningen i början 
av 1900-talet anbefallde integration av nationens delar. Men det finns även 
skäl att beakta mer instrumentella bevekelsegrunder; utsikterna att få stå 
som värd för ett norrländskt landsarkiv bedömdes sannolikt som sämre om 
inte den jämtländska norskheten tvättades bort. 

Ett ”självständigt” regionalt ”folk”
I fortsättningen kommer de båda regionala berättelserna att jämföras i 
syfte att blottlägga det historiebruk som respektive berättelse representerar. 
I analysen undersöks dels framträdande element som är gemensamma för 
de båda framställningarna, dels hur dessa element definieras och används.

Först bör det sägas att det finns ett grundläggande perspektiv som förenar 
de båda berättelserna: att det jämtländska folket faktiskt förfogar över en 
gemensam historia. Båda utgår ifrån existensen av en regionalt avgränsbar 
kategori, ett historiskt ”Jämtland”, som i flera avseenden är homogent beskaf-
fat. De beskriver ett i sig tämligen enhetligt och oproblematiskt Jämtland, 
som så tidigt som under forntiden utgjorde ett avgränsbart landområde och 
ett samhälle bebott av ett folk – undantaget samerna, vill säga. Enligt både 
Festin och Saxon var samerna inte jämtar, utan ett folk för sig. I båda fallen 
rör det sig om en konstruktion, för det första utifrån ett särartsideal som 
innebär att folk inte ska blandas, att en åtskillnad görs på nationell grund: 
 73 Dessa omdömen ville Festin särskilt använda för att beskriva den plattskärningsteknik 

och kyrkoskulptur som utvecklades i Jämtland från och med medeltiden. Ibid.
 74 Ibid, 175.
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jämtar är svenskar, alternativt norrmän, medan samer inte lika självklart kan 
åberopa en sådan nationstillhörighet. Konstruktionen sker för det andra 
utifrån en identitetsordning som föreskriver att samerna hålls utanför det 
jämtländska folkbegreppet eftersom de historiskt inte kan uppfylla normen 
att vara bofasta och odlande.75 Samerna måste därför bedömas utifrån sin 
egen samiska måttstock, inte med en jämtländsk. Saxon underkänner deras 
betydelse som kulturbärare och samhällsbyggare och menar i stället att de 
måste förbättras kulturellt och andligt. Festin nämner inte samerna i sin 
text. Detta skulle i och för sig kunna betyda att han inte särbehandlar dem, 
att han ser samerna som helt integrerade i det jämtländska samhället. Men 
detta är mindre sannolikt eftersom hans berättelse börjar med förekomsten 
av ”odlad bygd” i regionen.76

Kulturella olikheter, sociala skillnader och politiska motsättningar inom 
Jämtland och det jämtländska behandlas emellertid inte historiskt, varken 
av Saxon eller Festin. Jämtlandsbegreppet är i respektive berättelse tämligen 
otvetydigt. Landskapet är en bastion för homogen särart i förhållande till 
omgivningen och för ett slags förutsättningslös gemenskap. Berättelserna 
kretsar kring jämtarna som kollektiv, ett kollektiv som gick att härleda 
tillbaka till ett mycket avlägset förflutet. Ju starkare samtiden åberopar 

 75 Också i Carl Sehlins arbete Några blad ur Jämtlands historia från 1912 figurerar samerna 
utanför Jämtlands regionala berättelse. Där nämns visserligen att de hällmålningar 
som man funnit i Föllingetrakten sannolikt ”härleda sig från något mongoliskt folk, 
måhända lapparne”, men sedan inget mer om en samisk befolkning. Sehlin, Carl: 
Några blad ur Jämtlands historia, Östersund 1912, Cit. 2. Sehlin, som var präst, rektor 
för småskoleseminariet i Östersund samt riksdagsman för det liberala samlingspartiet, 
sade i första kammaren samma år, att ”med den erfarenhet jag har är jag öfvertygad 
om, att den bofasta befolkningen där uppe i fjällandet kämpar en kamp lika hård 
och bitter för sin tillvaro som någonsin lapparne, och jag är äfven viss om, att det 
odlingsarbete, de bofasta utföra, är af större värde för landet”, FK 1912, protokoll 3: 
nr. 31, 52. Obenägenheten att vilja skriva in samerna i den regionala berättelsen och 
inlemma dem i definitionen av ”Jämtland” och ”jämtländskt” har sin egen seglivade 
historia. Värt att notera är att i Jämtlands och Härjedalens historia 1880–1980 (1990), 
som för övrigt är ett väldokumenterat och omfattande verk, huserar återigen samerna 
i avskildhet, denna gång i ett eget kapitel i bokens slut. Samerna ryms alltså inte i 
den jämtländska historien. Antingen definieras gruppen bort helt eller så behandlas 
den separat, bredvid det jämtländska. Se Lars Thomasson, ”Samerna”, i Jämtlands och 
Härjedalens historia, del V: 1880–1980, (red: Mats Rolén), 703 ff.

 76 Synsättet återfinner vi 1908 i ett tal av Sven Johan Kardell, politiskt liberal, läroverks-
lektor i Östersund och Jämtlands läns fornminnesförenings sekreterare: ”[F] öre våra 
äldsta förfäders ankomst hit var detta land en obruten ödemark, om också möjligen 
några få nomader här drogo omkring.” Det nomader Kardell syftade på var, är det 
rimligt att anta, regionens samiska befolkning. ÖP 25/6 1908.
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kontinuitet med det förflutna, desto större skäl finns det att misstänka att 
denna samtid erfor motsatsen.77

Föreställningen om denna enhetliga och ålderdomliga samhällsbildning 
förmedlades lika otvunget på 1920-talet som på 1880-talet. I båda framställ-
ningarna växlar fokus mellan historiskt berättande och samtidsreflektion, 
med återkommande normativa utsagor om det närvarande. Stilen, formen 
och argumentationsmetoderna är tämligen likartade; berättelserna följer ett 
klassiskt narrativt mönster, på så vis att det jämtländska folkets historia 
skrivs baklänges. De jämtlänningar som lever i författarens samtid sägs 
ha ett gemensamt förflutet och samma ursprung. Bilden förstärks genom 
användandet av fantasieggande släktskapsmetaforer. Saxon talar exempelvis 
om ”kärleken till den torfva, där fädren kämpat”, medan Festin använder 
uttryck som ”jämtarnas direkta förfäder” och framhåller att vissa egenartade 
karaktärsdrag ”ännu ligger honom [jämten] i blodet”. Framställningarna är 
av krönikekaraktär samt personfixerade. Här går det exempelvis att peka 
på att både Saxon och Festin konstruerar Jämtlands äldsta historia med 
utgångspunkt i Snorres mytiska figur Ketil Jämte/Jamti. Även om deras 
slutsatser om Ketil Jämtes historiska roll går isär, så tjänar denne i båda 
framställningarna som ett viktigt inslag i mytologiseringen av regionen och 
han har även en viktig roll att fylla som regional symbol.

I de undersökta texterna har ytterligare ett gemensamt drag kunnat 
identifieras. De innehåller, å ena sidan, en samtidsbeskrivning och en 
framtidsvision, å den andra, ett historiskt grundat självständighetsbegrepp. 
Dessa knyts i respektive framställning till varandra, genom att beskrivning-
en av nuet och den eftersträvade framtiden präglar innebörden i begreppet 
självständighet. 

Vilka meningar var det då som projicerades på denna jämtländska själv-
ständighet? Först ska det sägas, att en regionalitet som upprättas med hjälp 
av värdeladdade begrepp, och inte sällan ideologiskt korrumperade slagord 

 77 Se Eric J. Hobsbawm, ”Introduction”, i Hobsbawm, Eric J. & Terence Ranger (red.), 
The Invention of Tradition, Cambridge 1983, 7. De kontinuitetsbrott, som äger rum 
vid övergången till det moderna kapitalistiska samhället, bemöts, påpekar han, inom 
vissa samhällssfärer med föreställningen att samhällsförhållandena i vissa avseenden 
trots allt har sin grund i en kontinuitet med det avlägset förflutna: ”It is clear that 
plenty of political institutions, ideological movements and groups – not least in na-
tionalism – were so unprecedented that even historic continuity had to be invented, 
for example by creating an ancient past beyond effective historical continuity, either 
by semi-fiction […] or by forgery”. Denna diskussion avslutar Hobsbawm på ett 
lakoniskt sätt: ”Where the old ways are alive [och då menar han både i tiden och i 
rummet], traditions need be neither revived nor invented”. 
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som ”självständighet” och ”frihet”, inte behöver vara ett uttryck för politisk 
separatism. Det är Eric Festin, med sin akademiska skolning och oriente-
ring mot den nationella kulturhistorien, ett tydligt exempel på. I det tidiga 
1900-talets diskurs om den svenska kulturhistorien är det inte bara tillåtet 
att hävda regional särprägel. Snarare är detta något som förväntas och är 
önskvärt. Festin markerar tydligt att den jämtländska självständigheten ska 
uppfattas som kulturell och att denna i sin tur måste förstås mot en svensk 
bakgrund, eller närmare bestämt som en funktion av den svenska kulturen. 
Från sin utsiktspunkt år 1888 tänker sig Saxon ett både norskt och svenskt 
inflytande på Jämtland och framställer därigenom regionen som det goda 
skandinaviska exemplet. Genom denna sin ”självständighet” mellan norskt 
och svenskt har regionen fungerat som en mer än tusenårig förbindelselänk 
och fredlig mötesplats mellan de två nationerna. Från att ha varit ett land-
skap med norsk-svenska traditioner (1888) övergår alltså Jämtland till att bli 
villkorslöst svenskt (1926).

Vilka diskursiva omständigheter kan ha föranlett Saxon att inte beskriva 
Jämtland som en given beståndsdel i den svenska nationen, och vilka var 
omständigheterna 38 år senare som gjorde det så angeläget för Festin att 
klippa banden till Norge och inskärpa Jämtlands svenskhet? Johan Lind-
ström Saxons regionala berättelse publicerades vid tiden för en i samhället 
större ideologisk förändring, som innebar att konservativa idéer alltmer 
vann tolkningsföreträde på klassiska liberala idéers bekostnad. Vändpunk-
ten har daterats till tiden för den stundtals hätska debatten i tullfrågan, alltså 
1880-talets mitt, en tidpunkt som också markerar början på en period av 
mer aggressiv nationalism och misstänksamhet mot främmande inslag i det 
förment svenska samhället. 

Det är i en sådan kontext som det går att förstå både den regionalitet 
och den nationsuppfattning som Saxon förmedlade. Enligt den liberala na-
tionsuppfattning som Saxon omfattade, var individens emancipation och ett 
folks rätt till frihet primära i förhållande till en stats intressen. Tidigare under 
1800-talet hade denna nationsuppfattning varit den dominerande, och det 
var framför allt personer ur borgerskapet som var bärare av den, i konflikt med 
den gamla samhällseliten, aristokratin, som då betraktade nationella rörelser 
med generellt stor misstänksamhet. Ur svensk liberal synvinkel var inte sällan 
de norska liberalernas krav på frihet och politisk suveränitet legitima.78 Detta 
kan förklara varför Saxon antyder en viss sympati för Norge, bland annat ge-

 78 Torkel Jansson, ”En historisk uppgörelse. När 1800-talsnationen avlöste 1600-tals-
staten” i Historisk tidskrift 1990:3. Enligt Jansson förankrade 1800-talsliberalerna 
sitt nationsbegrepp i en förfeodal historisk epok, för att legitimera sin kritik mot 
kvarvarande sociala och politiska orättvisor.  
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nom att påpeka att i Jämtland kände man till så kallad norskfientlighet enbart 
genom en del svenska tidningar, läs den konservativa pressen. Norrmännen, 
å sin sida, hyllas för sin välvilliga inställning till Sverige, och jämtarna för sin 
frisinnade attityd till både norskt och svenskt. Saxons jämtländska historia 
kan således läsas som ett inlägg i debatten om unionsfrågan och som en 
kritik mot den i politisk styrka växande högern, vars militarism och kungliga 
patriotism rimmade illa med Saxons antirojalistiska och pacifistiska hållning. 
Till skillnad från de svenska och danska kungarna som förött Jämtland under 
1500- och 1600-talen hade de förfeodala svenska och norska kungarna respek-
terat jämtarnas frihet och därmed gjort sig förtjänta av deras lojalitet. Var det 
måhända en bild av ett eftersträvat liberalt idealsamhälle, som Saxon tyckte 
sig kunna se i den äldre jämtländska historien? 

Saxons historia publicerades i en tid när ett skandinaviskt folkbegrepp 
ännu inte hade blivit oanvändbart i den politiska diskursen. Också i dis-
kursen om Jämtland gick det fortfarande att göra gällande att jämtarna inte 
måste vara ättlingar till bara ett folk, det svenska. En sådan uppfattning låg 
också närmre de betydelser som den skandinavistiska rörelsen brukade lägga 
i begreppen ”nation” och ”folk”. Den ideologiska strömkantringen i slutet 
av 1800-talet skulle dock på sikt komma att förändra innebörden av dessa 
begrepp. Bland annat skulle ett nytt, konkurrerande och på konservativa 
idéer grundat nationskoncept etableras. Det framgår inte minst av den nya 
roll som Nordiska museet fick ikläda sig i inledningen av 1900-talet. Det 
blev nu ett svenskt nationalmuseum. Från och med nu gjordes också en 
tydlig åtskillnad mellan de svenska föremålen och samlingarna från de an-
dra nordiska länderna. Ett led i samma utveckling var att de professionella 
folklivsforskarna, som nu började inta det kulturhistoriska fältet, manade 
till att något tona ner de skilda landskapskaraktärerna, av rädsla för att 
överbetona dem på den enhetliga svenska kulturens bekostnad.79 Så starkt 
hade alltså det provinsiella poängterats och apostroferats kring sekelskiftet.

Hur tecknades Jämtlands historia när unionsfrågan sedan 20 år tillbaka 
var överspelad, när en holistisk samhällssyn och en integrativ nationsupp-
fattning sedan flera decennier varit centrala element i samhällets diskurs-
ordning samt, inte att förglömma, när ett demokratiskt medborgarskap var 
realiserat? Om Saxons jämtländska historia kan sägas ha haft en polemisk 
udd riktad mot det bestående och argumenterat för medborgerliga rättighe-
ter, så bidrog Festin till att legitimera samhällsordningen. Jämtlands historia 
som gränsregion uppfattade han visserligen som märklig i ett svenskt sam-
manhang och dess kultur som självständig, skapad som den var av influenser 
från olika håll, men allt hade börjat som en primordial fornsvensk saga, inte 
 79 Bo G. Nilsson, 31f.



200 

en jämtländsk eller norsk-svensk. Trots att jämtländsk kultur bar drag av 
utifrån kommande influenser så hade den starkt självständiga ”provinsiella” 
drag, hette det. Ordet ”provins” är viktigt i sammanhanget. Det signalerar 
att Jämtland ska förstås som en beståndsdel av ett givet territorium, det 
svenska. De band som Saxon, med Jämtland som förebild, ville se stärkta 
mellan Sverige och Norge är i Festins postunionella berättelse också symbo-
liskt avklippta, i och med att den från Norge komne Ketil Jämte degraderats 
till norsk invandrare i ett svenskt samhälle. Argumentationen går i samma 
riktning i Festins beskrivning av 1500- och 1600-talens krigshändelser, som 
var uppslitande men ändade lyckligt 1645, då Jämtland återförenades med 
det gamla landet. I och med det fick jämtarna så att säga bli sig själva igen. 

I Festins konstruktion av Jämtlands historia samverkar de personliga 
motiven med det nationella identitetsprojektet och normbildningen kring 
det svenska kulturarvet. År 1926 var det knappast möjligt att argumentera 
för placeringen av ett svenskt landsarkiv i Jämtland och samtidigt under-
stryka denna regions osvenska karaktär. Den regionala särart, eller starkt 
självständiga provinsiella drag, som han ansåg sig kunna identifiera, hade i 
början av 1900-talet god förankring i ett överideologiskt och vetenskapligt 
grundat nationsideal. Detta ideal var sedan något decennium tillbaka den 
teoretiska utgångspunkten för landets kulturminnesvårdare, etnografer 
och museiinstitutioner i deras arbete med att skriva den svenska kultur-
historien.80 Den jämtländska ”självständighet” som Festin skrev in i den 
större berättelsen om Sverige var av en sort som verkade berikande på det 
hela. Med den försågs nationens identitet med originalitet, autenticitet och 
kulturell mångfald. 

Saxon, å sin sida, ville visa att jämtarna ända fram till 1500-talet valde 
fritt om de ville tillhöra Norge eller Sverige. Den självständighet Saxon 
gestaltade handlade emellertid i grund och botten inte om regionens frihet. 
Det han ville kommentera var något större än så. Att skriva Jämtlands histo-
ria var i hans fall att i allegorisk form förmedla ett politiskt mer allmängiltigt 
och dagspolitiskt budskap: folkets – och då inte bara det svenska – krav på 
liberala reformer och rätt till frihet.

Hembygdshistoria kring 1908
Den mycket moderna typ av folkbildning som Eric Festins radioföredrag 
om jämtarnas historia utgjorde ett exempel på när det sändes 1926, hade 
sin äldre motsvarighet i offentliga folkbildande föreläsningar som gavs i 
Östersund med omnejd åren 1907–1908. Flertalet av föreläsningarna ingick 

 80 Arcadius, 256ff; Pettersson, 265ff.
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i ett arrangemang benämnt Hembygdskurser, hållna 1908 och var Sveriges 
andra i sitt slag (de första hölls i Härnösand ett år tidigare). Dessa kurser 
undersöks närmare i ett separat avsnitt nedan. Här ska bara de kursföre-
läsningar analyseras som uppmärksammade Jämtlands äldre historia, och 
detta i syfte att jämföra 1907 och 1908 års regionala berättelse med den som 
exponerades i Saxons regionala berättelse från 1888 och Festins från 1926. 
Att rekonstruera en regional berättelse utifrån flera olika föreläsningar om 
Jämtlands historia är visserligen en historievetenskapligt vansklig sak, då 
berättelsen inte existerar i form av ett dokument. Dock får man förmoda att 
de intresserade åhörarna och tidningsläsarna – föreläsningarna publicerades 
i Östersundspressen – skapade en syntes av de olika textelementen genom 
att själva foga samman dem till en helhet.

Johan Nordlander, Uppsalafilolog och folkminnesskildrare, redogjorde 
under hembygdskurserna 1908 för sin bild av Jämtlands äldre historia i 
två föreläsningar: ”Varifrån har Jämtland befolkats?” och ”Jämtlands äldsta 
sägner”.81 Han vände sig här ”mot den gängse uppfattningen att jämtarna 
till sin härstamning äro norrmän”. Genom språkliga exempel och utdrag 
ur upptecknade sägner försökte han i stället leda i bevis att Jämtland hade 
koloniserats från Svealand. Orsaken till den felaktiga uppfattningen om 
jämtarnas ursprung kunde, menade Nordlander, härledas till den allmänt 
spridda ”missuppfattning” som den norske historikern P.A. Munch var 
upphov till. I sitt verk Det norske folks historie hade Munch (precis som 
Saxon) gjort gällande att Jämtland skulle ha uppkallats efter den från Norge 
invandrade Ketil Jämte. Detta ville nu Nordlander avfärda: Jämtland var 
(och helt i enlighet med Festins uppfattning) sedan länge bebott och be-
byggt när denne norrman anlände, och tillnamnet Jämte hade han därför 
fått först efter sin ankomst. Befolkningens ursprung skulle i stället sökas vid 
den norrländska kusten, som i sin tur hade koloniserats av svear. 

Frågan om Jämtlands första bebyggare kopplades alltså också 1908 till 
frågan om namnet ”Jämtland”. Så hade Saxon gjort 20 år tidigare, 1888, och 
då kommit fram till att det var personen som gav namnet åt landet, och så 
skulle Festin komma att göra 18 år senare och då dra samma slutsats som 
Johan Nordlander: landet gav namn åt personen. Territoriet var primärt 
i förhållande till folket. Att frågan bedömdes som viktig framgår av att 
den blev uppmärksammad också i det lilla landsortsbladet Strömsunds tid-
ning.82 Tidningen redogjorde här kort för Sven Johan Kardells uppfattning. 
Kardell, Jämtlands läns fornminnesförenings sekreterare, läroverkslektor 

 81 JT 26/6 1908; ÖP 25/6 1908.
 82 Strömsunds tidning kallade Kardells tal för ett ”inlägg i spörsmålet om uppkomsten 

och betydelsen av namnet Jämtland”. ST 18/3 1908.
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i Östersund och före detta liberal riksdagsman, gjorde samma tolkning 
som Nordlander, vilket även hans tal vid ungdomsmötet i Östersund 1907 
vittnade om:

Det är för fosterlandskärleken upplyftande att bo i ett land, som af förfäderna 
ombildats till ett blomstrande kulturland. Det var svenskar, som, invandrande 
från Medelpad och Ångermanland 2000 år före Kristi födelse, satte sig i besitt-
ning af det jungfrueliga landet [Jämtland].83 

I samma tal poängterade Kardell, att det först var på 800-talet som en 
invandring av norrmän ägde rum. Dessa assimilerades med den tidigare 
befolkningen och hade ingen avgörande betydelse för den fortsatta utveck-
lingen i landskapet. Större betydelse hade de händelser som innebar att 
Jämtland slutligen också politiskt kunde bli en del av Sverige. Tidpunkten 
för detta hade dock föregåtts av en period ”då danskarna sköflade många 
hemman. Sorgligt var tillståndet i Jämtland, när det 1645 afträddes till 
Sverge, ingen skola fanns och allt låg i lägervall”. Liksom Festin konstate-
rade Kardell att ”Under svenskarnes styrelse blefvo förhållandena bättre”.84

Hembygdskurserna 1908 visar flera prov på samma strävan att finna 
pedagogiskt effektfulla historiska symboler, som kunde bidra till att den na-
tionella identitetsordningen slogs fast och felaktiga föreställningar rensades 
ut. Kandidaten K.A. Edins föreläsningar låg i linje med den förhärskande 
bilden av Jämtlands äldre historia: Jämtland utgjorde en naturlig del av den 
svenska nationen. Landskapets 500 år under den danska kronan resulte-
rade aldrig i en ”sammanknytning” med Danmark som nation, då detta 
styre aldrig hade varit något annat än ett påtvingat, tekniskt arrangemang. 
Eftersom jämtarna inte lät sig assimileras med den danska nationen och 
samtidigt inte fick lov att vara svenskar, hade de under en lång period helt 
saknat nationstillhörighet. Man kunde, menade Edin, lätt få ”intrycket av 
att Jämtland betraktade sig som ett litet eget kungarike”.85 Budskapet fick 
dock inte missuppfattas: ”I mångt och mycket böra vi vara tacksamma att 
den tiden är förbi […] men vi ha dock mycket att lära av dessa våra förfäders 
liv och leverne”.86 

Doktor Oscar Almgrens föreläsningsserie ”Jämtland under hednatiden” 
tog utgångspunkt i de fynd som bland andra arkeologen Knut Kjellmark 
gjort i landskapet. Dessa fynd indikerade en ”stark uppblomstring av den 

 83 JT 15/7 1907.
 84 JT 15/7 1907.
 85 JT 26/6 1908. Se även ÖP 26/6 1908.
 86 JT 27/6 1908. Se även ÖP 27/6 1908.
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jämtländska bygden under vikingatiden”,87 vilket än en gång aktualiserade 
frågan om Ketil Jämtes betydelse. Dennes ankomst till området sammanföll 
ju i tiden med den kulturella utveckling som uppenbarligen hade skett. 
Med sitt försök till förklaring rättade också Almgren in sig i ledet. Han 
menade, att ”en stark norsk kolonisation då ägt rum” men det var likafullt 
”troligt att landet först blivit befolkat från den svenska sidan”.88 Almgren 
ville för övrigt tillägga att ”från början” var ju ”alla landskap så gott som 
ett rike för sig. Jämtland slets länge mellan de två [Sverige och Norge] tills 
slutligen fjällryggen blev den naturliga riksgränsen”.89 Något så evident och 
ofantligt som en fjällkedja var det svårt att argumentera emot.

En programpunkt under hembygdskurserna i Östersund 1908 var en 
exkursion till platsen för de pågående arkeologiska utgrävningarna av grav-
fältet vid Öhnet på östra sidan av Frösön. Utflykten, som enligt Jämtlands 
tidning lockade runt 300 deltagare, leddes av Oscar Almgren tillsammans 
med Knut Kjellmark, som vid tidpunkten var Jämtlands läns fornminnes-
förenings stipendiat och ansvarig för utgrävningarna. På plats vid de ut-
grävda gravarna och resterna efter de jämtländska förfäderna höll Almgren 
sin sista föreläsning under kurserna, och han passade då på att inta med-
borgarfostrarens roll: ”Då vi studera gångna tider, göra vi detta för att därav 
hämta råd huru vi skola skapa framtiden, som är lagd i våra händer”.90 Han 
utvecklade tankegången genom att påpeka att det i en enskild människas liv 
ofta uppstår situationer då man måste göra ett ”val mellan högre och lägre 
vägar och då man finner att den egna kraften icke längre hjälper. Det gäller 
då att ställa sig under inflytande av de bästa personerna i omgivningen”.91 
Alltså var det inte bara den regionala naturen med dess majestätiska fjäll 
som användes för att förklara innebörden av begrepp som samhällsanda, 
disciplin och underordning. På samma moraliserande sätt brukades den 
regionala historien.

I själva verket var det dock även så att naturen starkt hade bidragit till 
att forma den regionala historien, så som denna berättades offentligt 1908. 
I sin prolog till Wilhelm Peterson-Bergers drama Arnljot, som framfördes 
på Frösön under hembygdskurserna, förklarade Sven Johan Kardell, att den 
fest som skulle firas denna dag var en fest för hembygden, en hembygd som 
innefattade både det förflutna och det närvarande. Jämtarna var ett utvalt 
folk, på så vis att förfäderna en gång fått motta sin hembygd ”omedelbart av 

 87 JT 27/6 1908. Se även ÖP 27/6 1908.
 88 JT 27/6 1908. Se även ÖP 27/6 1908.
 89 JT 27/6 1908. Se även ÖP 27/6 1908.
 90 JT 27/6 1908. Se även ÖP 27/6 1908.
 91 JT 27/6 1908. Se även ÖP 27/6 1908.
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naturen”,92 ett förhållande som Kardell sedan utvecklade: ”Naturkrafterna 
ha givit åt vår bygd dess storartade landskulptur med fjäll och slätter och da-
lar och sjöar; människan har under segerrik kamp […] ombildat densamma 
till en leende kulturbygd med åkrar och ängar och boningar.”93 Trots att 
Jämtland långt fram i historien förblev ett så gott som okänt hörn av värl-
den, så var invånarna ”stolta över att vara födda här”.94 Dessa människor, 
poängterade Kardell, ”älskade sin fädernebygd med den varmaste kärlek 
och kände sig hänförda av den storslagna naturens skönhet, som här möter 
ögat”.95 Som beteendeföreskrift var yttrandet ett sätt att visa hur angeläget 
det var att jämtarna även i fortsättningen gav regionen, och då inte bara dess 
natur med alla dess skönhetsvärden, sin kärlek, vård och omsorg.

Påståenden om att Jämtlands invånare redan under forntiden beund-
rade sitt landskaps skönhet skulle i dag inte tåla en noggrannare granskning 
och var troligen inte heller avsedda att tolkas bokstavligt när de uttalades. 
Snarare bör de uppfattas som en projicering av ett behov som fanns och ett 
uttryck för de stämningar som rådde tämligen allmänt i början av 1900-talet: 
en längtan efter något gemensamt, något oproblematiskt som alla kunde 
enas och samlas kring. Då föreställningen om Jämtlands upphöjda natur 
också utgjorde en viktig beståndsdel i diskursen om regionens historia, finns 
det goda skäl att beskriva den som en överideologisk institution. 

Sammanfattande diskussion
De kollektiva minnen, sociala begrepp och symboler som förmår bidra 
till att skapa eller reproducera föreställda gemenskaper måste tillföras nya 
innebörder i takt med att samhället förändras. Exempelvis har det svenska 
nationsbegreppet successivt omtolkats så att det kunnat kongruera med de 
aktuella sociala och ideologiska behoven i samhället. Om man utgår ifrån 
att också föreställningar om en region svarar mot sådana behov, så kan 
även de säga något om samhällsutvecklingen. I detta avsnitt har jämtländsk 
historieskrivning analyserats med den ambitionen. Undersökts har tre 
regionala berättelser, den första av Johan Lindström Saxon från 1888 och 
den andra av Eric Festin från 1926. Den tredje är en syntes av framför allt 
de historiska föreläsningar som gavs under hembygdskurserna i Östersund 
1908. De meningar som Johan Lindström Saxon och Eric Festin lade i 
begreppet regional ”självständighet” har särskilt uppmärksammats. Dessa 

 92 Talet publicerades under rubriken ”Hembygden. Tal af lektor Kardell vid uppföran-
det af Arnljot å Frösön”, ÖP 25/6 1908.

 93 ÖP 25/6 1908.
 94 ÖP 25/6 1908.
 95 ÖP 25/6 1908.
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meningar tycks ha varierat som ett resultat av bland annat den historiska 
förståelsehorisonten och med de värden och synsätt som de båda författarna 
fann det angeläget att förmedla.

Den historiska regionalitet som Eric Festin formulerade i sitt radiofö-
redrag om Jämtland 1926 hade mycket gemensamt med den som hade for-
mulerats omkring 1908 i anslutning till de jämtländska hembygdskurserna. 
Den definition av det jämtländska, som både Festin och den föregående 
”hembygdens historia” förmedlade, skulle pedagogiskt tydliggöra på vilket 
sätt den regionala delen var förbunden med den nationella helheten. Det 
regionala skulle uppfattas som ett uttryck för det nationella samt tjäna som 
utgångspunkt för en bättre förståelse av vad det innebar att vara svensk. 
Den identitetsbildning som Festin, och de talare och föreläsare som kring 
1908 talade sig varma för hembygdens minnen, förmedlade var alltså av det 
integrativa slaget. Det kan inte sägas om Saxons. Den politiska situationen 
på 1880-talet och den hårdnande attityden till unionsbröderna, bidrog 
till att konstruera Jämtland som en norsk-svensk kategori. Det kan alltså 
konstateras att Saxons beskrivning var allt annat än samhällelig, enligt den 
definition som används i denna studie. För detta var den allt för präglad 
av tillkomstperiodens diskursiva strid mellan konservatism och liberalism. 
”Jämtland” och ”jämtarna” symboliserade i hans tolkning en mer allmän-
giltig idé om social och politisk emancipation, och regionens forntida och 
medeltida självständighet användes som metafor för den medborgerliga 
friheten.

Genom att uttala sig om Jämtland och det jämtländska fälls sålunda 
också normativa utsagor om den egna samtiden och en eftersträvad framtid. 
Med sin institutionella förankring i den svenska museivärlden gick det inte 
an för Eric Festin att framställa Jämtland som en region som var allt för 
influerad av norsk kultur. Hans historiska utsiktspunkt var 1926 med dess 
samhälleliga och nationella självförståelse. Etableringen av en ”folkligare” 
bild av nationen under den föregående 30-årsperioden hade inneburit att 
uppfattningen om fosterlandet som uteslutande en angelägenhet för sam-
hällets eliter inte längre var lika gångbar. Tidigare marginaliserade grupper, 
såsom landets alla kvinnor och andra som saknat politiskt medborgarskap, 
hade i och med demokratiseringen på ett konkret sätt gjorts delaktiga i 
nationen, ett incitament så gott som något att också bli bärare av de na-
tionella värdena. De demokratiska reformerna innebar samtidigt att det 
hos samhällets elit fanns starka motiv för att nationalstatens territoriella 
och sociala periferi gjordes till föremål för medborgarfostran och nationell 
identitetsbildning, exempelvis genom en radioföreläsning om Jämtland och 
jämtarna. 
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Av det som kommit fram i undersökningen kan slutsatsen dras att 
Festin stod i ett ganska tydligt beroendeförhållande till den regionala berät-
telse som förmedlades under hembygdskurserna i Östersund 1908. Han 
upprepade exempelvis nästan ordagrant uppfattningen att personen, Ketil 
Jämte, inte hade gett namn åt regionen, Jämtland. Det hela var att betrakta 
som en missuppfattning som norska historiker var skyldiga till och som 
även Johan Lindström Saxon låtit sig påverkas av. Jämtland hade befolkats 
från Svealand. Under lång tid var regionen krigshärjad och vanskött av sina 
danska herrar. Jämtarna fick då inte vara svenskar men ville heller inte vara 
danskar, och regionen var därför under en lång period ett litet kungarike 
för sig. Under svenskt styre från och med 1645 blev förhållandena bättre. 
Fjällkedjan fick nu bilda den naturliga riksgräns som den egentligen alltid 
varit avsedd att bilda. Den ”märkliga” jämtländska naturen, kulturen och 
historien tydliggjorde vad det innebar att vara svensk.

Regionalitet fungerade som synes i början av 1900-talet som ett läro medel 
i den officiella svenskhetens skola. Ett sätt att förklara denna  regionalitet är 
att relatera den till den pedagogiska utvecklingen i Sverige, vilken i sin tur 
bör relateras till den samhällssyn som då var förhärskande. Så kommer att 
ske i det följande. 

Regionalitet som hembygd och medborgarfostran 
Vilka var de pedagogiska och diskursiva förutsättningarna som inte bara 
gjorde det politiskt möjligt utan också politiskt korrekt att offentligt apo-
strofera Jämtland samt uppmana andra jämtlänningar att tillägna sig mer 
kunskap om regionen och hysa större kärlek till den? Även i detta avsnitt 
kommer det tidiga 1900-talets förhärskande holistiska samhällssyn – där 
begrepp som ”samhälleligt” och ”samling” tycks ha verkat strukturerande 
på uttalanden i en mängd olika sociala och politiska spörsmål – att få bilda 
ett yttre diskursivt ramverk för analysen. Denna samhällssyn med sina 
pregnanta begrepp och tankefigurer var väletablerad i början av 1900-talet, 
och låg till grund bland annat för den spridda uppfattningen att man i de 
så kallade nationella ödesfrågorna borde åstadkomma en nationell vilja. På 
motsvarande sätt restes det i den politiska diskursen krav på ett politiskt 
samförstånd över partigränserna. I diskursen om samhället hette det att 
för det allmänna bästa måste individualismen tuktas, individens friheter i 
viss utsträckning inskränkas, särintressena stå tillbaka. Till förmån för hela 
nationens förkovran måste samhällets delar låta sig underordnas. De olika 
näringarna, klasserna och regionerna samt de båda könen erbjöds en varan-
dra kompletterande delaktighet i byggandet av ett nytt och bättre Sverige. 
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Vid sidan av uttrycket ”samling” fanns det ett annat ord som fram-
stod som den sociala parollen framför många andra i början av 1900-talet: 
”hembygd”. Denna sammansättning av ”hem” och ”bygd” kan visserligen 
etymologiskt härledas så långt tillbaka som till 1700-talets slut då ordet 
användes deskriptivt, i betydelsen den bygd där någon har sitt hem. I början 
av 1800-talet återfinner vi ordet med en emotionell laddning, på så vis att 
”hembygden” kunde vara föremål för någons kärlek.96 Att hembygd är att 
betrakta som ett socialt betydelsefullt begrepp i Sverige först i början av 
1900-talet, framgår av den då hastigt stegrade frekvensen av nybildningar 
där ”hembygd” utgjorde förledet. Med reservation för ett par mindre 
felaktigheter vad gäller datering, och med undantag för ordet hembygds-
förening, som myntades i Finland 1894, härleds samtliga i Svenska akade-
miens ordbok till 1900-talet: hembygdskänsla (1900), hembygdsfest (1904), 
hembygdsbok (1906), hembygdsundervisning (1908), hembygdsdiktning, 
hembygdsforskare, hembygdskunskap, hembygdskonst (1909), hembygds-
kurs, hembygdsskildring (1912), hembygdsmuseum, hembygdsvård (1914), 
med flera under de följande åren.97 Det ska direkt sägas att dateringen av 
”hembygdskurs” är oriktig. Det kommer att framgå nedan att ordet använ-
des redan år 1907, i Härnösand och då som beteckning på en veckolång 
folkbildningskurs där en mångfald ämnen var representerade. 

I fortsättningen undersöks på hur ”Jämtland” definierades i början av 
1900-talet, och då med särskilt uppmärksamhet riktad mot hembygds-
begreppets uttolkning. Det var nu den ”studerande ungdomen vid våra 
universitet” började ”pröva ett nytt fält för sitt upplysningsarbete bland 
folkets bredare lager”, skrev tidningen Småbrukaren 1908 och pekade på 
gärningens pedagogiska betydelse och stora nationella värde.98 Detta vik-
tiga upplysningsarbete skulle realiseras ”genom anordnande av så kallade 
hembygdskurser”.99 Det var just i en sådan anda som hembygdskurserna i 
Östersund kom till år 1908. Hembygdskurserna i grannregionens Härnö-
sand året före hade varit de första i sitt slag i Sverige. Därför kommer Jämt-
lands regionalitet som ”hembygd” att betraktas i ljuset av hur begreppet 
”hembygd” användes och definierades i Härnösand 1907. Vidare ska ämnet 
hembygdskunskap, eller hembygdslära som det också benämndes, studeras, 
så som detta ämne uppfattades av länets folkskollärare omkring år 1910. 
 96 Se artikeln ”Hembygd”, i Svenska Akademiens Ordbok. Ordet har från och med 

1800-talets början också en utvidgad betydelse och används metaforiskt för att ut-
trycka religiösa föreställningar om det hinsides riket. Från 1800-talets mitt används 
”hembygd” för att beteckna ursprung eller förekomst av djur- och växtarter.

 97 ”Hembygd”, Svenska Akademiens Ordbok.
 98 Småbrukaren 20/6 1908.
 99 Småbrukaren 20/6 1908.
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I samband med hembygdskurserna i Östersund väcktes på nationell nivå 
förslaget att låta införa blommor som symboler för de svenska landskapen. 
Den diskussion som följde i den jämtländska pressen och på andra ställen 
om de så kallade provinsblommorna kommer därför att undersökas. Så 
kommer även att ske med ”hembygdens” man och ”hembygdens” kvinna, 
vilka fick symbolisera den manlighets- respektive kvinnlighetsnorm som i 
tidigt 1900-tal knöts till diskursen om Jämtland.

”Hembygdskurser” i Östersund 1908
De hembygdskurser som arrangerades i Härnösand 1907 hade varit de 
första i sitt slag och uppfattades som en framgång trots att de hade störts 
av en pågående sågverkskonflikt i Ådalen.100 Kurserna i Härnösand gav eko 
i Östersund. Östersundstidningarna var imponerade av arrangemangets 
syfte, innehåll och genomförande.101 Östersundsposten lade särskilt märke 
till att man i Härnösand gav störst utrymme åt ”hembygdsforskningens 
olika grenar”, att i synnerhet föreläsningar om ”norrländsk historia” var 
väl representerade. Man fäste uppmärksamhet vid att föreläsningarna 
handlade om ”norrländska personligheter”, ”trävaru- och järnindustriens 
utvecklingsmöjligheter i Norrland”, ”Norrlands äldre ekonomiska histo-
ria”, ”Norrlands äldsta sägner” samt ”Norrlands djurvärld”. Tidningen 
noterade även att många av föreläsarna själva var norrlänningar och att 
kursernas konstutställning i sin helhet bestod av ”norrländsk målarkonst” 
och så vidare.102 

I Jämtland ville man inte vara sämre än i Härnösand, ”ty det gäller en 
hederssak för vårt län”,103 skrev Jämtlands Tidning berömmande om Jämt-
lands läns ungdomsförbunds beslut att arrangera egna hembygdskurser i 

 100 Se Fransson 2002, 59 ff. Den sociala och politiska strid som utkämpades i Väster-
norrland 1907–1909 och som starkt kom att påverka hembygdskurserna i Härnösand 
1907 kan visserligen tolkas som en kamp om hembygdsbegreppet och dess använd-
ning men kritiken gällde inte dess innebörd, samling över klass och partigränserna. 
Kritiken gällde det som många uppfattade som ett missbruk av denna formel, och 
de som påstods missbruka den var företrädare för industrikapitalet och för en värde-
konservativ patriarkalisk samhälls- och människosyn. 

 101 Östersundsposten skrev: ”Bland alla de många folkbildningskurser, som på senare åren 
hållits i olika delar af vårt land, intaga de nyligen hållna hembygdskurserna i Hernö-
sand en säregen prägel. Det var nämligen första gången man gifvit det bredaste rum-
met på föreläsningsprogrammet åt hembygdsforskningens olika grenar. Hernösand 
med dess gamla anor såsom ett norrländskt kulturcentrum var ock en synnerligen väl 
vald plats.” ÖP 27/6 1907. Se även Jemtland: Veckoblad af Östersundsposten 29/6 1907; 
ÖP 18/6 1907; JT 24/4, 10/6, 17/6, 27/6, 28/6 1907.

 102 ÖP 27/6 1907.
 103 JT 18/11 1907.
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Östersund sommaren 1908. Den ursprungliga idén väcktes av denna tid-
nings redaktör, Olof Ahlström. För de personer som i slutet av 1907 började 
planera för hembygdskurser i Östersund var Härnösandskurserna den själv-
klara utgångspunkten.104 Vid det beslutande mötet i länsresidenset, under 
ledning av landshövdingen, ”rörande de planerade hembygdskurserna i 
Östersund midsommaren 1908”, uttalade den nybildade styrelsen, varav 
flertalet var besjälade av folkbildningens idé och hade anknytning till Jämt-
lands läns ungdomsförbund, förhoppningen att ”kurserna måtte komma 
till stånd och utgöra ett bevis för det pulserande lifvet inom provinsen”. De 
skulle inte bara vara nyttiga för deltagarna själva ”utan till fromma för hela 
länets utveckling”, välkomnade Östersundsposten beslutet.105 Jämtlands Tid-
ning skrev att ”jämtarnes hembygdskurser” skulle bli till ”stor nytta för länet 
och dess utveckling icke blott genom de kunskaper, som därvid komma 
att meddelas deltagarne, utan äfven därigenom att de skola fästa öfriga 
landsdelars uppmärksamhet på det friskt pulserande och framåtsträfvande 
lifvet i vårt län”.106

Att idéerna med hembygdskurser inte uppstod i ett antikvariskt institu-
tionellt sammanhang framgår också av att Jämtlands läns fornminnesfören-
ing officiellt varken tog del i planeringen eller i genomförandet av kurserna. 
Jämtlands Tidning hade tidigt klargjort att kurserna skulle ses ”som ett led i 
ett större folkbildningsföretag”,107 och hos fornminnesföreningen hade inte 
de folkbildande uppgifterna någon prioritet. Minnen hade inget självända-
mål, eller som Olof Ahlström, den frisinnade Jämtlands Tidnings redaktör 
och ledamoten i kursernas styrelse, poängterade: de svenska flaggorna skulle 
under kurserna ”minna oss om våra plikter mot hembygdens och fosterlan-
dets framtid!”108 Han fortsatte:

Vi samlas ej kring fädrens sagor och minnen för att falla i tillbedjan av tid som 
gått och av fädrens värk [sic!] i krig och fred. Vi samlas i stället för att öka våra 
förutsättningar att i dagar som äro och dagar som stunda gagna vår hembygd 
och vårt fädernesland i fredlig id, i strävan att göra detta land älskat av alla dem, 
som där bygga och bo.109

 104 Det ursprungliga förslaget till hembygdskurser i Östersund kom från Olof Ahlström, 
redaktören för Jämtlands Tidning. Han ställde i oktober 1907 frågan: ”Hvarför icke 
äfven här?” Se JT 4/10 1907.

 105 ÖP 21/12 1907.
 106 JT 23/12 1907.
 107 JT 18/11 1907.
 108 JT 20/6 1908.
 109 JT 20/6 1908.
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Syftet var tydligt. Folk skulle fostras att tjäna den egna hembygden och 
älska sitt land. Lika tydligt är att man sökte distansera kurserna från en 
historiserande och minnesvårdande definition av begreppet hembygd. 
Kurserna skulle i stället uppfattas som en förlängning av de stora ung-
domsmöten som hade organiserats av Jämtlands läns ungdomsförbund 
och nykterhetsrörelsen under den föregående tioårsperioden.110 I kurser-
nas styrelse och arbetsutskott återfanns visserligen Sven Johan Kardell, 
som var ledamot i styrelsen för länets fornminnesförening, men han var 
också läroverkslektor. Det som förenade personerna som tog initiativet till 
hembygdskurserna och organiserade dem var således inte primärt intresset 
för länets fornminnen och kulturarv utan det behov av folkbildning som 
de såg. I den styrelse som undertecknade inbjudan ingick, förutom Sven 
Johan Kardell, Johan Widén, landshövding, Olof Ahlström, Jämtlands 
Tidnings redaktör, Carl Sehlin, rektor och riksdagsman för liberalerna, 
E. Eriksson, folkskoleinspektör, Anders Mattsson, lasarettssyssloman, Carl 
Christensson, överlärare och föreståndare för kursernas egen pressbyrå. I 
styrelsen återfanns dessutom en officer, en bataljonsläkare, en styckjun-
kare, en länsagronom, en folkskollärare, en ombudsman, en direktör, en 
handlande och två lantbrukare.111

Ribban lades högt. Det handlade om folkbildning i det stora formatet, 
med förväntningar på tusentals besökare. Kurserna krävde därför noggrann 
planering och omfattande förberedelser. De var även kostsamma företag. 
För att täcka kursernas utgifter antogs inte biljettintäkter, deltagaravgifter 
och lotterier förslå utan kommunala medel måste tillföras. Precis som för 
Härnösandskurserna stod Norrländska studenters folkbildningsförening 
(NSF) som medorganisatör. Denna förening hade som mål att inom hem-
bygden verka för folkupplysningens sak i allmänhet samt för en större och 
noggrannare kännedom om hembygden, dess natur, språk, historia och 
minnen.112 Till kurserna rekryterades föreläsarna genom Föreläsningsbyrån 
vid Uppsala universitet (knuten till NSF), som även gav dem finansiell 
uppbackning.113 

 110 Så framhöll styrelsens ordförande, landshövding Johan Widén, att kurserna skulle 
uppfattas i den officiella inbjudan som publicerades av Jämtlands Tidning. Se JT 11/5, 
18/5, 17/6, 18/6 m.fl. datum, samtliga 1908. Se även Strömsunds Tidning 13/5, 27/5 m.fl. 
datum 1908: ÖP 21/12 och 23/12 1907.

 111 JT 11/5, 18/5, 17/6, 18/6 1908; ST 13/5, 27/5 1908. Se även ÖP 17/6, 19/6 1908.
 112 Kontakten med Norrländska studenters folkbildningsförening upprätthöll Öster-

sundskursernas styrelse via Eric Festin (1878–1945), som vid denna tid studerade i 
Uppsala och var aktiv i NSF.

 113 Hembygdskurserna i Östersund 20–28 juni 1908. Redogörelse utarbetad av Carl 
Christenson, 3, 6 ff (hädanefter Hembygdskurserna, Ö-sund).
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Hembygdskurserna i Östersund ägde rum under midsommarveckan 
och riktade sig särskilt till länets invånare. Kurserna syftade till att ge besö-
karna en ny syn på livet, på tillvaron i största allmänhet och på samhället. 
Deltagarna skulle få vidga perspektivet och betrakta sig själva från en högre 
ståndpunkt. Med kurserna avsåg man göra bildningens skatter tillgängliga 
för fler och för dem som varit utestängda från delaktighet i dem, så att hela 
folket i slutändan bättre kunde fylla sina plikter mot sig självt och mot 
samhället. Kursernas program bestod av föreläsningar om hembygdsforsk-
ningens metod och mening, om natur, kultur och historia, men inte enbart. 
Här avhandlades också ämnen som kropp och hälsa, folkbildningsarbetets 
betydelse, jordbruksutveckling, den svenska riksdagens historia, opinions-
bildningens metoder och de nyligen instiftade egnahemslånen – allt varvat 
med konst- och hemslöjdutställningar, tävlingar i musik och idrott, fester 
och utflykter till natursköna platser.114

Hembygden förankras geografiskt
Hur uttolkades hembygden geografiskt? När denna fråga ska besvaras kan 
det vara fruktbart att jämföra hur man förankrade hembygdsbegreppet i 
Östersund med hur man hade gjort i Härnösand ett år tidigare. De båda 
hembygdskurserna hade det uttalade målet att stärka känslorna för och för-
medla en bättre kännedom om hembygden. Utifrån tesen att den ”bildning, 
ett folk behöver, måste vara släkt med dess kynne”,115 slog man i Härnösand 
fast att kurserna mest skulle handla om länet (Västernorrland) och dess 
båda landskap (Ångermanland och Medelpad). Det var även målsättningen 
i Östersund (Jämtlands län och landskapen Jämtland och Härjedalen).116

Vid en jämförelse mellan de båda orternas kurser framträder en 
markant olikhet beträffande principerna att geografiskt enhetsbestämma 
hembygden. Kurserna i Härnösand hade även som mål att sprida en nog-
grannare kännedom om den norrländska hembygden. Detta tema präglade 
exempelvis konstutställningen. Där kunde man betrakta norrländska motiv 
och norrländsk konst skapad av framstående norrlandsmålare.117 Och till 
kurserna hade styrelsen av lektor W. M. Carlgren låtit specialbeställa en dikt 
på temat hembygd, som fick den passande titeln ”Norrland”.118 Norrland 
var däremot inte en lika tänkbar hembygd på Östersundskursernas konstut-

 114 Hembygdskurserna, Ö-sund, 13 ff. För den officiella inbjudan till hembygdskurserna 
och det kompletta programmet, se JT 17/6 1908. Se även ÖP 17/6 1908.

 115 Västernorrlands läns hembygdskurser och ungdomsmöte i Härnösand 16–24 juni 1907, 
Härnösand 1908, 8 (hädanefter Hembygdskurserna, H-sand).

 116 Hembygdskurserna, Ö-sund, 11 ff.
 117 Hembygdskurserna, H-sand, 14, passim.
 118 Hembygdskurserna, H-sand, 105 ff.
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ställning. Här återfinner vi delvis samma tavlor, men här representerade de 
det jämtländska måleriet, och delvis samma konstnärer, vilka nu framträdde 
som jämtländska konstnärer.119 

I motsats till Härnösand, vars hembygd kunde vara vidare än länet, var 
den hembygdsidentitet som odlades i Östersund tvärtom snävare avgränsad 
än länet, målsättningarna till trots. Kurserna här var tummelplats för en 
identitet knuten till landskapet Jämtland, i synnerhet den centralt liggande 
Storsjöbygden och fjällen i väster. För att ta ett konkret exempel: Eftersom 
kurserna måste marknadsföras hade en reklamaffisch bifogats det inbjud-
ningsbrev, som sändes ut till kommunerna och till allmänheten i Jämtlands 
län. Affischen visade en vy över Storsjöbygden med Oviksfjällen i bakgrun-
den. Bilden, som sades vara ”lika äkta jämtsk som vacker”, skulle ”erinra 
om hembygden”,120 oaktat kursernas målgrupp: invånarna i länet. Det är 
tveksamt om denna inbjudan förmådde väcka hembygdskänslorna till liv i 
Härjedalen, och det är lika tveksamt om föreläsningsprogrammet förmådde 
detta. Bortsett från en enda föreläsning om Härjedalen, Ett årslopp av en 
Härjedalsbondes liv,121 erbjöds i stort sett bara föredrag med jämtländska 
rubriker: Jämtlands folkmusik, Drag ur den jämtländska allmogens liv 
under medeltiden, Jämtlands äldsta sägner, och så vidare.122

Det fanns alltså skillnader i sätten att förankra hembygden geografiskt. 
På det hela taget föll det sig antagligen mer naturligt i Härnösand att be-
trakta Norrland som en sammanhörande enhet. Inte minst var detta fallet 
med föredrag om sågverken och trävaruindustrins utvecklingsmöjligheter, 
som säkert bäst behandlades i ett norrländskt sammanhang. Näringslivet 
vid kusten var i högsta grad beroende av övriga Norrland, vilket sannolikt 
också bidrog till att hembygden här fick en geografiskt vidare definition. 
Man bör heller inte bortse från den betydelse Härnösands ställning som 
norra Sveriges administrativa centrum kan ha haft. Av tradition hade sta-
den, i egenskap av lärdoms- och stiftsstad, att sörja för att en god moral och 
hög bildningsnivå upprätthölls i Norrland. 

Sådant ville man emellertid inte ta någon hänsyn till i Östersund 1908. 
Oron för att länets kulturhistoriskt intressanta byggnader skulle komma att 
transporteras till ett norrländskt friluftsmuseum – i Härnösand – var här på 
vissa håll stor. I den kamp, som nu bröt ut mellan de båda orterna om att 

 119 Hembygdskurserna, Ö-sund, 3, 32 ff; JT 20/6 1908.
 120 Hembygdskurserna, Ö-sund, 12.
 121 Regementspastor Erik Modins föreläsning om Härjedalens geografi och historia 

ställdes in, då han ”i sista stunden blev hindrad och telegraferade återbud”. Se Hem-
bygdskurserna, Ö-sund, 17; JT 22/6 1908.

 122 Det kompletta programmet för kurserna publicerades första gången i JT 17/6 1908.
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av regeringen få det statusfyllda uppdraget att härbärgera det norrländska 
landsarkivet gynnades givetvis inte Östersund om Jämtlands fornsaker för-
varades hos huvudkonkurrenten.123 Här närdes i stället misstankar om att det 
norrländska hembygdsbegreppet skulle ge västernorrlänningarna tillfälle att 
parasitera på jämtländska exotiska värden och legitimera stöld av Jämtlands 
egen kulturella egendom.124 På intet sätt förbättrade det alltså Jämtlands 
position om det norrländska hembygdsbegreppet fick herravälde utanför 
Västernorrland. Här kan vi spåra en av orsakerna till att hembygdskurserna i 
Härnösand omedelbart gav eko i Östersund: i detta läge måste man uppvisa 
en från kustregionen självständig jämtländsk kultur och identitet. Motelden 
bestod bland annat i ordnandet av egna hembygdskurser. På motsvarande 
sätt kan vi tolka att Föreningen för norrländsk hembygdsforskning bildades 
i Härnösand 1909. Föreningens motto var att ”ingjuta en varaktig känsla 
för hembygd och fosterland”, och i synnerhet ville den verka ”för hela den 
norrländska hembygden”.125

Hembygdens människa definieras
Vid försöken under det tidiga 1900-talet att storleks- och enhetsbestämma 
hembygden, att förankra den i en lokal eller regional miljö, gavs utrymme 
för tolkningar utifrån situation och personliga motiv. Utrymmet gavs emel-
lertid bara på ett villkor: att hembygden underordnades nationen. Man 
kan följaktligen inte dra slutsatsen att den förmedlade hembygdsidentiteten 
skulle begränsas till det näraliggande landskapet, länet eller till ”Norrland”. 
Hembygden skulle i stället fungera som en lokal eller regional plattform 
varifrån de väsentliga utblickarna skulle göras. Denna tanke var allmänt 
vägledande för uttolkningen av hembygdsbegreppet.

Med utgångspunkt i företeelser som åhörarna dagligen såg omkring 
sig, menade man på hembygdskurserna i Härnösand att kunskapssökandet 
skulle föras in på ett spår, som var anpassat till folkets egenart. Skälet som 

 123 Diskussionen om var det norrländska landsarkivet skulle placeras, i Umeå, Härnö-
sand eller Östersund, började i Östersundstidningarna 1904 men blev infekterad 
under 1907. Se ÖP 31/10, 3/11, 8/11 och 17/11 1904, 24/1, 28/1, 9/2, 4/3, 7/3, 18/5 1907; 
JT 11/2, 22/2, 25/2, 6/3, 17/5, 27/12 1907.

 124 Vid tiden för hembygdskurserna i Östersund var Eric Festin sekreterare i Norrländska 
studenters folkbildningsförening, bildad på initiativ av Theodor Hellman, i Uppsala 
och som sådan författade han 1910 föreningens verksamhetsberättelse för den föregå-
ende femårsperioden. Festin var där noggrann med att klargöra att man visserligen 
kunde tala om Norrland som en geografisk enhet med sina specifika behov och 
intressen, men detta område bestod av i sin tur olika landskap med sina respektive 
dialektala, historiska och kulturella särarter. Se Eric Festin, Norrländska studenters 
folkbildningsförening i Uppsala. Verksamhet ht. 1905–vt. 1910, Östersund 1910.

 125 Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1917, 7.
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anfördes i Härnösand var, att ”en kunskapssökande, som först gjort sig 
riktigt hemmastadd med det, han har närmast omkring sig, därigenom har 
fått en fast grund att bygga på”.126 Hembygden var, framhölls det, god att 
leva i, men lika ihärdigt upprepades tesen att hembygden skulle uppfattas 
som en beståndsdel i den nationella helheten: ”Må under de dagar, då vi 
äro samlade här i hembygden, känslan för den stärkas, och därmed ock 
vår kärlek till det större hemmet, fosterlandet, bliva varm och levande”.127 
Fosterlandskärleken var en logisk följd av kärleken till hembygden. Men 
vad var då fosterlandet? Svaret formulerades som en retorisk fråga: ”vad är 
fosterlandet annat än den utvidgade hembygden?”.128 Hembygden var det 
lilla hemmet, nationen det stora: ”Fosterlandet i smått är hembygden”.129 
Det fanns som synes många olika sätt att uttrycka det på. 

Samma idé gjorde sig gällande i Östersund. Det hette till exempel att 
”denna samling i fosterländsk bygd” hälsades med glädje och tillfredsstäl-
lelse och att kurserna skulle erinra om ”vår plikt att i ord och verk bringa ära 
åt det hem, det landskap, det land som är vårt”.130 Det fanns förhoppningar 
om att kärleken till hembygden, och därmed till fosterlandet i dess helhet, 
skulle stegras i takt med att kunskapen om den vidgades och fördjupades. 
Så uttalades även ambitionen att det nu var dags att göra verklighet av 
Skansens devis ”Känn dig själv!”. Skansenmodellen gjorde sig även påmind 
i hur förhållandet mellan nation och hembygd föreställdes vara ordnat: 
relationen var hierarkisk. Exempelvis tillhandahöll landskapet en andra 
rangens identitet; man hade rätt att vara stolt över att vara jämte men aldrig 
stoltare än svenskheten tillät. En jämtländsk eller en härjedalsk identitet 
accepterades, så länge de uppfattades som böjningsformer på ett överordnat 
svenskt tema:

då vår hembygd utgör en del av ett större helt, av fosterlandet, så gäller vår 
hyllning på samma gång även vårt fosterland, om den också närmast avser 
hembygden. Ty fosterlandet och hembygden äro oupplösligt förbundna med 
varandra. Vi äro jämtar, eller vi äro härjedalingar, men vi äro samtidigt och 
framför allt svenskar.131 

När hembygdens position väl hade bestämts kunde tankarna preciseras 
i explicita mål och tydliga rekommendationer till dess invånare. Det var 

 126 Hembygdskurserna, H-sand, 31.
 127 Hembygdskurserna, H-sand, 35.
 128 Hembygdskurserna, H-sand, 37.
 129 Hembygdskurserna, H-sand, 42.
 130 Jemtland: Veckoblad af Östersundsposten 20/6 1908.
 131 Hembygdskurserna, Ö-sund, 41.



 215

dags att omsätta modellen i praktiken. För att uppfylla det nationella ef-
fektivitetsmålet, som ideologiskt vilade på tanken om samhälleligt ansvar 
och samhällelig nytta, fordrades att den enskilde betraktade sig själv som 
samhällsmedlem. I centrum för argumentationen stod därför en civil med-
borgarplikt, den att ställa sitt arbete i fosterlandets tjänst. ”Kärlek till och ar-
bete för hembygdens väl”, förklarade man i Härnösand, ”för med sig såsom 
en nödvändig följd kärlek till och arbete för fosterlandet i dess helhet”.132 
Individens arbetsinsats måste i större omfattning komma det allmänna till 
del, syfta till hela nationens livskraft och framåtskridande. 

Även i Östersund framhölls att allt ”gott” arbete för hembygden ytterst 
blev ett arbete för fosterlandet. På så sätt inskärptes liksom i Härnösand 
tanken på utveckling. Med den rätta hembygdskänslan öppnades ”oöver-
skådliga utvecklingsperspektiv för såväl individen själv som hembygden, 
samhället i dess helhet”.133 Förhoppningarna som ställdes på hembygdskur-
serna var att de skulle bli en ”mäktig hävstång till vårt folks höjande”.134 
Detta motiv dominerade även landshövding Johan Widéns tal vid kursernas 
öppnande, ett tal där han i ödesmättad ton förklarade att allt arbete är gott, 
särskilt det som syftar till ett högre mål: ”allt sådant arbete utgör en del i ett 
omfattande – visserligen för den enskilde arbetaren oöverskådligt – helt”.135 
Hembygdskurserna skulle visa att det är samhörighetskänslan som driver 
människan framåt, och att samhörighet är styrka, menade Widén. Detta 
var desto viktigare då varje 

person, varje samhälle, varje land, som ej kan eller ej vill spänna sina krafter 
för att följa med, blir efter. Tävlingskampen människorna, samhällena, folken 
emellan, fastän den som vapen begagnar ej svärdet, utan plogen och maskinen, 
är hårdare än någonsin.136 

Kursdeltagarnas vyer skulle vidgas och deras horisont utsträckas till na-
tionsgränsen. I ett indignerat uttalande i Härnösand hette det därför, att 
många ”ännu ej upptäckt sitt fosterland och sin hembygd”, medan Sveriges 
ungdom däremot hade ”upptäckt Amerika”. Då man också kunnat bevittna 
hur alltfler frestades av Stockholms och andra svenska städers ”fabriks- och 
municipalsamhällen, […] krogar, varietéer, biografer m. m”, tvingades man 
konstatera att det även inom landets gränser fanns många faror. I samma 
anda och i en förebrående ton uppmanades kursbesökarna att inte befatta 

 132 Hembygdskurserna, H-sand, 37.
 133 Hembygdskurserna, Ö-sund, 10. Se även ÖP 22/6 1908; JT 22/6 1908.
 134 Hembygdskurserna, Ö-sund, 10. Se även ÖP 22/6 1908; JT 22/6 1908.
 135 Hembygdskurserna, Ö-sund, 19f. Se även ÖP 22/6 1908; JT 22/6 1908.
 136 Hembygdskurserna, Ö-sund, 19. Se även ÖP 22/6 1908; JT 22/6 1908.
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sig med läror som var till skada för fosterlandet: ”vi svenskar äro benägna för 
att intressera oss mera för främmande länder än för vårt eget land, mer för 
svävande kosmopolitiska kulturrörelser än för kraftigt arbete på närbelägna 
arbetsfält”.137 Deltagarna skulle fostras ideologiskt, för att räddas från ett 
planlöst irrande på främmande och fjärran liggande odlingsmarker. Det var 
det egna fosterlandet och den egna hembygden som först som sist skulle 
komma i åtnjutande av individens arbete, inga andra nationer, rörelser eller 
irrläror. Hembygdens evangelium var det nationella samförståndets. Det 
som måste förverkligas var en klassöverskridande gemenskap inom landets 
egna gränser och inte en klassgemenskap över nationsgränserna.

[I] beröringen mellan bygd och folk, natur och kultur, forntid och nutid, 
samt i beröringen mellan olika börds-, bildnings- och penningklasser [...] skall 
man sålunda finna nya livsvärden hos varann. Missförstånd skall efterföljas av 
samförstånd…138

Det är en vision om framtiden som presenteras, en framtid utan konflik-
ter mellan klasserna, mellan de olika bygderna och mellan den enskilda 
bygden och landet som helhet. Därför kunde man i Härnösand inte annat 
än beklaga att ”I vår tid och tyvärr även på vår ort felas det mycket i detta 
stycke”. Med detta i åtanke varnades det för en överskattning av de sociala 
reformernas och den demokratiska samhällsordningens värde eftersom ”de 
gynnsammaste politiska och sociala förhållanden icke i längden gör ett 
folk lyckligt, om tilläventyrs en moralisk kräftskada tär på folkets innersta 
livsmärg”.139 Två år efter detta uttalande, 1909, utbröt Storstrejken, som 
hade en god jordmån i de västernorrländska kustsamhällena. 

I Östersund försökte man uttala sig mer diplomatiskt – klasskampen var 
heller inte lika märkbar här. Den liberala Jämtlands Tidnings redaktör Olof 
Ahlström skrev i sin ledare på kursernas öppningsdag: 

Olika spörsmål dela vårt folk i skilda, varandra ofta skarpt bekämpande partier. 
Det har så varit och måste så bli. Men i ett kunna vi alla mötas: i kärleken 
till fäderneslandet. Detta är föreningslänken för olika partier och strävanden. 
Striderna och meningsbrytningarna äro ofta hårda och skarpa, men därest 
alla ville enas och alltid och allestädes sätta fosterlandets intressen framför egna 
små sådana, så skulle mycket av stridens bitterhet försvinna. I dag samlas vi 
oberoende av skilda uppfattningar om hur och på vilket sätt framtidens Sverige 
skall byggas, kring hembygdens, kring fosterlandets altare.140

 137 Hembygdskurserna, H-sand, samtliga cit. 32 f.
 138 Hembygdskurserna, H-sand, 32.
 139 Hembygdskurserna, H-sand, 37, 97.
 140 JT 20/6 1908.
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Ahlströms bön var helt i linje med den dominerande samhällssynen och 
det nya demokratiska medborgaridealet. I en tid som annars utmärktes 
av en nationellt splittrande social och politisk strid behövdes något som 
kunde ena och samla. Lyfte man bara blicken gick det att se det som band 
samman – den fosterländska hembygden – som en verklighet bortom el-
ler över stridslinjerna. I ett annat uttalande medgavs det dock att de stora 
folkorganisationerna inte kunde klandras för ambitionerna att skapa ett 
bättre liv för sina medlemmar.141 Samtidigt underströks den styrka som föds 
ur samhörighetskänslan med något större. Man betonade att det fordrades 
”litet mera tanke för det allmännas och för hembygdens väl, än vad fallet 
i allmänhet är, litet mera av hjärta, litet mera av kärlek och mindre av hat 
och avundsjuka”.142 Hembygdskursernas stora värde låg i att de gjorde hem-
bygdskänslan till en ”medveten kraft hos människan […]. Den medvetna 
känslan av samhörighet med något föder pliktkänsla mot detsamma, och 
det är känslan av plikt och ansvar hos individen, som förlänar nationen 
styrka och livskraft”.143

Begreppet hembygd togs alltså inte enbart i anspråk av mästrande 
reaktionärer och chauvinistiska folkuppfostrare. Hembygdskurserna i 
Östersund, som hade en tydligare förankring i liberala och frisinnade vär-
deringar, gjorde gällande att man inte fick lov att förvägra andra länders 
folk deras rätt att älska sin hembygd och sitt hemland. Hembygds- och 
fosterlandskärlek kunde tvärtom ”leda till människokärlek och samför-
stånd grannar och folk emellan”.144 Denna fredssträvande attityd hade inte 
minst kännetecknat den frisinnade Norge-vänliga falang som under flera 
decennier funnits i Jämtland, särskilt under unionskriserna, som nyligen 
hade timat. 

Sammanfattningsvis syftade kurserna till att förmedla tanken att hem-
bygden skulle uppfattas som nationen, fast i mindre skala. Nationen stod 
för sig själv men hembygden kunde inte förstås utanför denna sin helhet. 
Kurserna skulle överbrygga splittring och öka samförståndet i samhället, 
men det var framför allt i Härnösand som behovet av social fred och klass-
övergripande samsyn betonades. I Östersund låg tonvikten på behovet av 
utveckling och framåtskridande. Begreppet ”hembygd” fungerade således 
i mångt och mycket som en metafor för den samhällsanda som ivrarna för 
kurserna ville se förverkligad. 

 141 Hembygdskurserna, Ö-sund, 10.
 142 Hembygdskurserna, Ö-sund, 10.
 143 Hembygdskurserna, Ö-sund, 10.
 144 Hembygdskurserna, Ö-sund, 9.
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Hembygdens historiemedvetande
När man på hembygdskurserna ställde frågan vad hembygden är gavs ofta 
svaret att den innefattar både det förflutna och det närvarande. Men inte 
bara nuets förhållande till det förflutna utan också dess förhållande till 
framtiden var ett återkommande diskussionstema. Tillsammans bildade 
de en hembygdens tidsdimension, som under kurserna kom till uttryck 
på två sätt: för det första i inskärpandet av de oupplösliga banden mellan 
äldre generationer, den nu levande och de kommande, och för det andra i 
produktionen av en historisk hjältelegend, Arnljot. På dessa villkor predi-
kades vården av hembygdens minnen, villkor som utgjorde hembygdens 
historiemedvetande.  

Beskrivningar av hembygden innebar inte bara en geografisk helhetssyn 
utan också en kronologisk. De nu levandes insatser måste placeras in i en 
historisk räcka av händelser i hembygden. Inför kursdeltagarna i Härnösand 
hade man talat om en utvecklingens kedja som tvingar var och en att se sin 
uppgift i livet från en högre synpunkt än den man i vardagslivet ofta stan-
nar vid. Hembygden, som hade formats under mycket lång tid av naturen 
och kulturutvecklingen tillsammans, hade lämnats i arv av förfäderna, att 
förvaltas väl av dem som nu var i besittning av den. I Östersund förklarade 
man att: ”Vi äga att förmedla förbindelsen mellan det förflutna och det 
tillkommande”.145 Utvecklingens kedja fick inte brytas av en generation in-
vånare. Tvärtom föll det på varje generations lott, att lämna sitt bidrag till 
utvecklingen genom idogt arbete, så att hembygden kunde överlämnas till 
den efterföljande i ett bättre skick än förut. Detsamma gällde den enskilde. 
När varje individ fogade in sig själv i den kronologiska helheten kringskars 
handlingsutrymmet, eftersom hennes ansvar nu även omfattade de döda 
och de ännu ofödda. Var och en som uppfyllde dessa sina plikter kunde 
kalla sig hjälte. Det kunde däremot inte den som emigrerade.146

Med den kronologiska helhetssynen på hembygden som grund, kunde 
framtidsvisioner presenteras på ett mer otvunget sätt. I mångt och mycket 
kan det historiska urval som gjordes och de hjältemyter som odlades, 
sägas ha varit resultatet av den framtid man ville skapa, de värden man 
slog vakt om. Kärlek till hembygden visade man alltså inte enbart genom 
att förutsättningslöst vårda dess minnen. I Östersund förkunnade man 
att förbättrade kunskaper om hembygden, dess natur, folkliv och historia, 
skulle kunna visa sig bli en flödande källa till föryngring av folkets kulturella 
och nationella liv.147 På motsvarande vis var ett underliggande budskap på 
 145 Hembygdskurserna, Ö-sund, 43.
 146 Hembygdskurserna, Ö-sund, 40–45.
 147 Hembygdskurserna, Ö-sund, 10, 18 ff.
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hembygdskurserna i Härnösand att älska hembygden och arbeta för dess 
utveckling och framåtskridande. Från talarstolen i Härnösand argumen-
terade man till och med för ”de gamla åskådningarnas utrotande”,148 men 

detta nu föråldrade har också det haft sin makts och sin glans dagar, ja, har 
måhända t. o. m. någon gång i tiden stått i framåtskridandets främsta led. Ära 
i så fall däråt, huru skröpligt, förfallet och väsenstomt det ock nu må synas! 
Dess tid är förbi, det är längesedan moget att gå hädan, men det är förtjänt av 
sin minnesvård.149 

Med andra ord var det inte uteslutande av sentimentala skäl som man 
talade sig varm för hembygden. Hembygdsretoriken var också ett verktyg 
i moderniseringens tjänst, och vården av framtiden innebar även den ett 
slags hjältedåd. Trots att det fanns goda förebilder i det förflutna, var den 
harmoniska samhällsordningen ännu långt ifrån förverkligad. Men med 
spridandet av den rätta hembygdskänslan, Det Nya Sveriges och den natio-
nella samlingens hembygdskänsla, fanns den kanske inom räckhåll. Detta 
hade också varit innebörden i Carl Sehlins tal om historiens värde, hållet 
vid den så kallade Arnljotfesten på Frösön 1907:

Alla dessa våra minnen äro ej döda ting, utan utstråla samlande och eggande 
kraft. Upplifva vi dessa minnen, så födas framtidstankar. Sådana försvinna ofta 
i hvardagslifvet, därför måste vi ha en dag som denna, då man kan se ut öfver 
lifvet och finna att den enskildes sträfvan är till gagn för det hela.150

Hembygdsidéerna personifieras och populariseras 
På Östersundskurserna presenterades en hjältemyt i form av Wilhelm 
 Peterson-Bergers (1867–1942) opera Arnljot (vars uruppförande hade ägt 
rum vid en ”Arnljotfest” på Frösön ett år tidigare, 1907).151 Fyra tusen 
åskådare hade samlats för att ta del av ett drama, där handlingen tar sin 
början en försommardag år 1025. Arnljot, vikingakämpen, återvänder hem 
till Jämtland där ”Alltjämt de mäktiga fjäll sig hvälfva öfver solglänsta sund 
och skogar, som gamla slumrande ättehögar, så sagoblå”.152 Men de inled-

 148 Hembygdskurserna, H-sand, 30.
 149 Hembygdskurserna, H-sand, 30f.
 150 JT 15/7 1907.
 151 Arnljotfiguren hade behandlats skönlitterärt tidigare. I slutet av 1800 talet hade t ex 

Bjørnstjerne Bjørnson skildrat Arnljot i ett diktepos och Victor Hugo Wickström 
(under pseudonymen Christer Svahn) i en roman. Se Nilsson-Tannér, 99. Arnljot 
uppmärksammades också i ett tal vid ett ungdomsmöte i Jämtland 1904, och då med 
ord som ”denne jämtländske hjälte”. Se ÖP 2/7 1904.

 152 Wilhelm Peterson-Berger, Arnljot, Stockholm 1910, 20.
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ningsvis dominerande pastorala och nationalromantiska stämningarna 
övergår snabbt i motsatsen: maktspel och intriger. I Jämtland råder ett inre 
sönderfall. Splittringen mellan de ledande ätterna är djup, och illistighet 
och egennytta har upphöjts till dygder. Jämtland har härigenom hamnat i 
främmande rikens våld. Det är i tron att jämtarna av egen kraft, i samför-
stånd och under hans ledning, kan återvinna friheten som Arnljot i dramats 
inledande monolog säger: ”Tagen i mig till höfding, så som många bland 
Eder önska, så vill jag öda min kraft och mitt gods på att Jämtland må fritt 
kunna råda sig själf”.153

Dock kan ingen god hembygdsmyt ha en fosterlandsförnekare som 
hjälte. Arnljot utmanövreras av sina egna jämtländska landsmän och revi-
derar så småningom sin omvärldsuppfattning. Från Åreskutans topp 

såg jag mig omkring: fjällen stängde i väster, vattnen vällde åt öster – hur långt 
jag än blickade ut, alltjämt detsamma. Då förstod jag: detta milsvida, glimmande 
nät af åar, älfvar och sjöar, det länkar allt landet samman till ett mellan hafvet 
och fjällen. Allt är Svitiod. Jag fann, att jag skådat för lågt på landet – och lifvet. 
Nu såg jag det helas art och lag och sade farväl till min kungadröm...154

Arnljot har här kommit till insikt om att det bara är i ett större fosterländskt 
sammanhang, som Jämtland och dess befolkning kan komma till sin rätt. 
Han har, för att låna Skansendevisen, lärt känna sig själv. 

Samma vecka som hembygdskurserna hölls, publicerade Jämtlands 
Tidning Arnljots monolog från dramats första akt.155 Skälet var att Arnljot 
kunde personifiera de betydelser som man ville lägga i det jämtländska 
hembygdsbegreppet, något som också gjorde att han förtjänade att bli hyl-
lad som ”Jämtlands hjälte”.156 Den betydelse som tillskrevs Peterson-Bergers 
drama framkommer i en kommentar av landshövding Johan Widén. Han 
tog fasta på ”de vackra och fosterländska tankar som däri äro nedlagda och 
den kärlek till Jämtland som däri spåras”.157 Författaren och regissören åter-
gäldade vänligheten med att framföra sitt varma tack, inte bara till den en-
tusiastiska publiken utan till hela Jämtland som inspirerat honom till de ord 
och tankar som dramat innehöll.158 Andra vänner av hembygdens ordning 
tog tillfället i akt att utifrån dramat associera mer fritt. En uttolkare gjorde 
gällande att dramat handlade om delarnas förpliktelser mot en given helhet. 

 153 Peterson-Berger, 28.
 154 Peterson-Berger, 86.
 155 JT 20/6 1908.
 156 JT 19/6 1908.
 157 JT 26/6 1908.
 158 JT 26/6 1908.
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Så länge Jämtland och Härjedalen ”voro förenade med det under Danmark 
lydande Norge [...] kunde de aldrig komma till någon rätt blomstring. För-
hållandet ändrades efter föreningen med Sverige”.159 Av handlingen kunde 
man också dra slutsatsen att jämtar ogärna lämnade hembygden, alternativt 
ville återvända så snart det var möjligt. Man odlade gärna sin jord i sitt 
anletes svett även under svåra förhållanden. Till svenskheten fogades alltså 
ytterligare ett arv som skulle vårdas – anspråkslösheten.160 

Arnljot-hyllningarna bör inte – sitt ideologiska budskap till trots – be-
tecknas som ideologiskt historiebruk, då den enda källa som kan ge stöd 
åt uppfattningen att Arnljot är en historisk person är Snorre Sturlasons 
kungakrönikor, nedtecknade cirka 200 år efter den tidpunkt då händelserna 
ska ha ägt rum.161 Likafullt ville enskilda personer gärna se att berättelsen 
om Arnljot togs på ett större vetenskapligt allvar. Johan Nordlander, filolog 
och folkminnessamlare, gjorde anspråk på att det rörde sig om en historisk 
berättelse och inte en saga. ”Det kan ej betvivlas”, menade han, ”att sägnen 
vilar på något faktum”.162 Genom att förvandla Arnljot till en autentisk 
person och myten till historia gick det också att bruka berättelsen som 
historisk källa. Den borde, ansåg Nordlander, ligga till grund för Jämtlands 
äldsta och ännu oskrivna historia.163 

Inget tyder på att författaren, det vill säga Wilhelm Peterson-Berger, 
själv fäste någon större tilltro till att Arnljotmyten kunde ha någon högre 
historisk sanningshalt. Vid ett tillfälle angreps han i pressen för att han i sitt 
drama hade ”omstökat” i historien och missbrukat ”det gammalnorrländ-
ska hjältenamnet Arnljot”, som recensenten och den Norrlandspatriotiske 
författaren Olof Högberg uttryckte det.164 Peterson-Berger försvarade sitt 
verk med att hänvisa till den konstnärliga friheten och genom att säga att 
dess betydelse främst var av psykologisk natur. Så motiverade han också 
varför hans beskrivning av Arnljot kunde tjäna som föredöme för samtiden: 
Arnljots förmåga att omvärdera sig själv i förhållande till sin omgivning. 
Arnljots viktigaste karaktärsdrag var den starka ”själfständighetsdriften” 
men, betonade Peterson-Berger, Arnljot inser till slut att denna drift har 
lett honom fel i livet. Vad dramat som helhet gestaltade var därför ”den 
fornnordiska individualismens tragik”. Hjälten måste gå under, ”därför att 

 159 Hembygdskurserna, Ö-sund, 41.
 160 Ibid.
 161 Berättelsen om Arnljot bygger uteslutande på andrahandsuppgifter. Den skrift där 

Arnljot omnämns första gången är Snorre Sturlasons kungasagor, vilka ingår i hans 
verk Heimskringla, från ca 1230. 

 162 ST 1/7 1908.
 163 ST 1/7 1908.
 164 ÖP 14/5 1907.
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han i sin ohämmade själfständighetssträfvan våldfört sig på de instinkter 
och krafter i sin själ, som binda honom samman med släktet”, resonerade 
Peterson-Berger.165 

Att Arnljotberättelsens status som källa till Jämtlands historia kunde 
ifrågasättas, innebar inte att den saknade betydelse som inspirationskälla 
som det gick att ösa regional identitetsbildning ur. Publiktillströmningen 
till flera av evenemangen vid hembygdskurserna i Östersund var mycket 
stor. I synnerhet gällde detta Arnljotföreställningen, som måste ges två 
gånger, men också spelmanstävlingarna samt de geologiska och arkeolo-
giska exkursionerna.166 Den publika framgången för Arnljot tolkades bland 
annat som ett resultat av verkets ”skönhet, kraft och äktsvenska kynne”.167 
Spelmanstävlingarna som arrangerades i Östersunds ordenshus, som hade 
1 500 platser,168 drog nästan fem fulla hus och slog därmed nytt publikre-
kord. Det betydde att omkring 7 000 betalande åskådare hade hörsammat 
den ”samlingsparoll”, som ansågs ligga i ordet spelmanstävling.169 De hade 
tagit del i ”Folkmusikens Jämtlandsuppbåd”, hette det i Östersundsposten.170 
Denna generalmönstring av den provinsiella jämtländska folkmusiken 
utgjorde en ”ytterst intressant afspegling af en landsändas folkkynne”.171 
Det var detta värde som tillskrevs de folkliga tonerna i Jämtlands Tidning. 
Här dominerade uppfattningen att ”[d]en jämtländska repertoaren” var 
”mycket självständig” och att ”de jämtländska spelmännen ’gjort’ sina 
melodier själva”.172 

 165 ÖP 18/5 1907.
 166 Spelmanstävlingarna behandlas i JT 29/6 1908; ÖP 29/6 1908 och 3/7 1908. Den 

geografiska och geologiska exkursionen till Östberget på Frösön behandlas i ÖP 
23/6 1908; JT skrev den 23/6 1908: ”Flere hundra personer följde prof. Högbom” 
till Östbergets topp för beskådandet av dess ”storslagna panorama” som han under 
den föregående dagens föreläsning beskrivit i ord. Den arkeologiska exkursionen till 
gravfältet vid Öhnet på Frösön behandlas i ÖP 27/6 1908 och JT 27/6 1908. Den 
leddes av arkeologen Knut Kjellmark, som fick draghjälp av pressen. Samma dag som 
exkursionen ägde rum kunde JT rapportera att Kjellmark nu inlett nya utgrävningar 
av gravhögar på Frösön. Se JT 26/6 1908.

 167 JT 26/6 1908.
 168 Rolén, 231.
 169 JT 4/10 1907.
 170 ÖP 3/7 1908.
 171 JT 4/10 1907. Se även ÖP 27/6, 29/6 1908. 
 172 JT 29/6 1908. Författaren och kompositören till Arnljot var dock av en annan uppfatt-

ning. Han menade att den jämtländska folkmusiken lät ungefär som i övriga Sverige. 
Enligt Östersundsposten hävdade Peterson-Berger dessutom att den ”icke så mycket 
skiljer sig från övriga norrländska provinsers”. ÖP 29/6 1908. En annan kritisk röst 
tillhörde folkviseupptecknaren K.P. Leffler, som visserligen kunde hålla med om att 
mycket av det han fått höra var provinsiellt men uppmanade spelmännen att stryka 
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Den nationellt och regionalt identitetsbildande betydelse som tillmättes 
konst, teater och musik var som synes stor. I samband med hembygdskur-
serna framhölls detta med all önskvärd tydlighet, och Östersundstidning-
arna var inte sena att ge en hjälpande hand åt dessa folkbildningsinsatser. 
Som ytterligare exempel kan en insändare som Östersundsposten publicerade 
1907 anföras. Den var undertecknad av organisationen ”Samfundet för uni-
son sång”, som menade att denna sångform kunde bidra till en ”varmare 
samkänsla inom de olika lagren af vårt folk […], kort sagt: till nationell 
samling och uppvärmning”.173 Vidare stod det:

Till Sveriges samling måste under rådande förhållanden de medel, som äro 
tillgängliga, tagas i bruk och nya uppsökas. Vi äro numera hänvisade till våra 
egna krafter. Må vi häruti se en maning att allt mer söka finna oss själfva, leta 
samman allt hvad godt och svenskt är, i tanke och gärning men äfven i känsla. 
[…] [Dessa känslor] gifva uttryck åt samfundskänslorna, lifva dem, där de 
finnas, och väcka dem, där de slumra eller fåfängt leta efter uttrycksmedel.174 

Språkligt var det ordet hembygd som var bärare av den nya och framåt-
syftande integrationstanken, och som kunde lösa upp dikotomin individ 
– samhälle, men denna tanke tog sig vid tiden för hembygdskurserna också 
andra manifesta uttryck – i form av provinsblommor, skådespel, landskaps-
måleri och musik. Idén tycks ha genomsyrat hela den offentliga kulturen.

Den jämtländska mytbildningen kring Arnljot motsvarades under hem-
bygdskurserna i Härnösand år 1907 av hyllningar till en av stormaktstidens 
förgrundsgestalter. I avsaknad av infödda mytiska dygdemönster, valde man 
där att högtidlighålla minnet av Axel Oxenstierna (1583–1654). Det var alltså 
ingen krigare eller furste man hyllade som hjälte, men väl en av den svenska 
historiens mest betydelsefulla statsbyggare. Att Oxenstierna inte var född i 
Västernorrland saknade enligt hyllningarna betydelse. Det kunde tvärtom 
vändas till sin fördel: ”kärleken till hembygden får inte bli en trångsint 
och trånghjärtad bygdeegoism; den skall växa och vidgas till en känsla av 
samhörighet med hela fosterlandet och allt vad det äger av fornminnen, nu-
tidssträvan och framtidshopp”.175 Med denna motivering förklarades Oxen-
stierna vara en hembygdens son. Som lagman över Norrland och grundare 
av Härnösands gymnasium hade han i gärningar och personliga egenskaper 

mazurkan från repertoaren eftersom den knappast kunde betecknas som svensk. Han 
konstaterade även att det stycke som under tävlingarna benämnts som ”Jämtländsk 
brudmarsch” i själva verket var en Bellmanmelodi. Se JT 29/6-08. 

 173 ÖP 15/6 1907.
 174 Artikeln hade rubriken ”Sjung, svenska folk!”. ÖP 15/6 1907.
 175 Hembygdskurserna, H-sand, 42f.
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röjt väg ”för nationell samling och nationell kultur”.176 Hjältestatusen för-
tjänade han i sin roll som ordningsskapare och bildningsapostel för hela 
landet. Med Oxenstierna som symbol kunde man på ett tydligt sätt förklara 
innebörden av hembygdskärlek, vilken syftade till att vidga synfältet, inte 
skärma av det. Man kunde visa att i det lilla är det stora närvarande, att vad 
som är svenskt också är norrländskt, västernorrländskt, ångermanländskt 
och så vidare. 

Axel Oxenstierna och Arnljot är således goda exempel på att historia och 
symboler konstrueras för att stå i samklang med behov i nuet. De gjordes till 
förebilder, för att de på en och samma gång ansågs ha åstadkommit något 
gott för både fosterlandet och hembygden. Hjälteglorian fick de på grund 
av sina egenskaper och handlingssätt, vilka var av en sort som man upplevde 
att det rådde brist på i Sverige under tidigt 1900-tal. Med siktet inställt 
på framtiden framkallades historiska myter, som kunde ge berättigande åt 
andra handlingsrekommendationer som gavs under hembygdskurserna. 

Vems regionalitet? Om hembygdens  
sociala och geografiska struktur

Den nationella samlingens budskap om behovet av fred mellan arbete och 
kapital och det nödvändiga i ett mer effektivt fungerande samhälle, bott-
nade bland annat i att man runt omkring sig såg motsatsen – splittring, inte 
minst i de västernorrländska kust- och sågverkssamhällena vid denna tid, 
1907. Trots förhoppningar om en bred social uppslutning var det nästan 
uteslutande personer ur de övre samhällslagren och den bildade medelklas-
sen som hörsammat inbjudan till Härnösandskurserna. Personer från andra 
sociala skikt lyste med sin frånvaro.177 Det kan inte med bestämdhet hävdas 
 176 Hembygdskurserna, H-sand, 45.
 177 Hembygdskurserna, H-sand, 29 och 117–135. En inventering av deltagarlistan, som 

omfattar hela 801 namn, visar att bara sju personer registrerats som ”arbetare” och 
bara elva som ”jordbrukare”, ”hemmansägare” och ”torpare”. Cirka en fjärdedel 
av det totala antalet, alltså runt två hundra, var personer med bostadsort utanför 
Härnösand, och majoriteten av dessa bestod i sin tur av folkskollärare och lärarinnor. 
Eventuellt berodde den låga representationen för de lägre sociala skikten på kostna-
den. Utöver de 801 personerna med biljett till alla kursdagar och evenemang, såldes 
även 825 dagsbiljetter och 1 159 biljetter till enstaka föreläsningar. Avgiften för hela 
kursen var satt till tre kronor. Dagsbiljetterna, som även gav tillträde till utställningar, 
kostade 60 öre och biljetterna till enskilda föreläsningar 25 öre. Möjligen finns förkla-
ringen här. Men för att underlätta för arbetarnas deltagande hade sågverksägare och 
chefer i länet ombetts av kursarrangörerna att bevilja de anställda en eller annan dags 
ledighet med bibehållen lön. Att Västernorrlands bönder uteblev föll sig naturligt 
sedan jordbruksarbetet blivit kraftigt försenat på grund av den sena våren. I och med 
detta hade de självfallet laga förfall men att arbetarna inte infann sig upplevdes som 
mer smärtsamt, ja, i det närmaste genant. Till saken hörde att det vid Dal och Sandö 
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att arbetarnas avoga inställning var ett uttryck för ett entydigt politiskt 
avståndstagande, att de upplevde att det inte var deras hembygd eller deras 
fosterland kurserna skulle komma att kretsa kring. Men det kan heller inte 
uteslutas.

Deltagarlistan från Östersundskurserna visar ett likartat mönster: arbe-
tare och bönder utgjorde bara en ringa andel. Precis som i Härnösand var 
det eliten, det vill säga den bildade medelklassen och stadens borgerskap 
som dominerade. Här återfanns bland annat borgmästaren och landshöv-
dingeparet, adjunkter, lektorer, direktörer, disponenter, handelsidkare, 
officerare, häradshövdingar och förtroendevalda till riksdag, kommun och 
landsting. Den 414 namn långa listan ger ytterligare besked om varifrån 
deltagarna kom: den stora majoriteten, drygt två tredjedelar, utgjordes av 
personer från Östersunds stad inklusive Frösön, medan en mindre andel, 
cirka hundra, hade sin hemort i en annan del av länet. Vad som är iögonen-
fallande är att enbart en handfull deltagare kom från den härjedalska läns-
delen. Deras antal översteg därmed inte det cirka femtontalet tillresta från 
övriga Sverige.178 

Hembygdskursernas deltagarlista kan alltså knappast sägas vara repre-
sentativ för Jämtlands läns befolkning. Den stora överrepresentationen av 
Östersunds stads invånare antyder att människor i länets ytterområden 
antingen inte nåtts av informationen i motsvarande utsträckning, eller så 
ansåg de av andra skäl det inte vara mödan värt att ägna arrangemanget 
en dryg vecka – som dessutom inföll så nära inpå slåttern. En annan orsak 
kan affischmotivet med Storsjöbygden och Oviksfjällen ha varit. Styrelsens 
uppdrag att framställa en lämplig reklamaffisch för kurserna hade gått till 
konstnärinnan och tillika grevinnan Maria Wrangel, som var född och upp-
vuxen i Östersund, och det var hennes Östersunds- eller Frösö-perspektiv 
på Jämtlands län som här förmedlades. Hennes ”Jämtland” föreställde en 
vy från Frösön mot Oviksfjällen och skulle, som det hette i den officiella 
redogörelsen, erinra om ”Storsjöbygdens storslagna natur”.179 Det är rimligt 
att anta att denna bild inte visade en hembygd som Härjedalsbefolkningen, 
Ragunda- och Strömsundsborna kunde identifiera sig med.180

sågverk denna vår utbröt en strid om föreningsrätten, en strid som inte stannade 
vid strejk och blockad utan utvecklade sig till en vida mer hotfull situation. Läget 
komplicerades ytterligare av det faktum att ägaren till nämnda sågverk var en av de 
personer som undertecknat inbjudan till hembygdskurserna Arbetarna svarade därför 
med att uppmana länets ungdom att strejka från kurserna, ”såvida ej hr Seth Kempes 
namn strökes”!

 178 Hembygdskurserna, Ö-sund, 64–70.
 179 Hembygdskurserna, Ö-sund, 12.
 180 Också i Härnösand ville man väcka hembygdskänslan med stämningsalstrande vyer. 



226 

Trots en god numerär uppslutning – och då framför allt vid de mer 
lättsamma, festliga arrangemangen – måste nog ambitionerna att på plats 
och ställe omsätta den nationella samlingen i handling anses ha slutat i ett 
halvt misslyckande i både Östersund och Härnösand. Direkt nåddes bara 
en försumbar del av de grupper som arrangörerna ansåg behövde denna 
hembygdskänsla allra mest. Med en så snäv social rekryteringsbas som 
Härnösandskurserna hade, och med en så liten geografisk förankring som 
Östersundskurserna hade i resten av länet,181 kan ingendera ortens kurser 
sägas ha varit en framgångsrik manifestation för det nya Sverige och den 
samhällsanda som kurserna avsåg att sprida. Man får dock förmoda att 
många som inte själva besökte kurserna i stället läste om dem i tidning-
arna, som flitigt rapporterade om evenemanget och noggrant återgav vad 
föreläsare och talare sagt. På så vis hade tusentals personer runt omkring i 
regionen möjlighet att begrunda både de territoriella aspekterna av ”hem-
bygden” och det sociala budskap som lades i begreppet. Och bortser vi från 
att hembygdskurserna inte tycks ha gett några större omedelbara effekter, så 
hade de ändå en indirekt betydelse. De representerar några tidiga trevande 
försök i ett projekt som skulle skörda större framgångar under den följande 
perioden då det antog nya former; under de kommande åren inriktades 
ansträngningarna alltmer på att nå ut till de unga. Tydligast är detta beträf-
fande den undervisning i hembygdskunskap, som började införas i rikets 
folkskolor i början av 1900-talet.

Hembygdens blick och visuella regim 
Frösön uppmärksammades inte bara under hembygdskurserna 1908. Ex-
empelvis hade en Arnljotfest firats vid byn Stocke på Frösön ett år tidigare, 
1907.182 Platsen för festen hade också då valts med omsorg. Frösön var lättill-
gänglig för Östersundspubliken och dessutom det ställe där det historiska 
dramats handling utspelades, allt i enlighet med den reformpedagogiska 
principen om nödvändigheten av medborgarbildningens verklighetsförank-
ring.183 Platsen fick dessutom en symbolisk innebörd. Genom att förlägga 

Här anordnades en midsommarvaka på Vårdkasbergets topp, där uppemot tre tusen 
personer infann sig för att under tal och hyllningar till hembygd och fosterland roa 
sig, bese solnedgången och njuta av utsikten. Hembygdskurserna, H-sand, 102 f.

 181 Det var framför allt befolkningen i länets perifera delar som var svagt representerad. 
Att orsaken var de långa avstånden och de besvärliga resorna framgick av en insändare 
till JT från en person i Föllinge (ca sex mil nordväst om Östersund). JT 4/7 1908.

 182 Delar av det ännu inte helt färdiga verket framfördes i Östersund 4 maj 1907, som en 
uppläsning ackompanjerad av Peterson-Berger vid pianot. Se JT 6/5 1907.

 183 Samma perspektiv på verkligheten anlades från andra utsiktspunkter i regionen. Se 
”Något om offentliga fester i allmänhet och hembygdsfester i synnerhet”, i Bergvind 
1912: Bergs sommartings festnummer. Där kunde man läsa att det var viktigt att något 
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skådespel och festligheter dit konkretiserades samlingsbudskapet, men i 
och med det förmedlades även ett Storsjöbygdsperspektiv på landskapet. 
Med valet ville man visa vad som utgjorde essensen av det jämtländska 
och var jämtarnas viktigaste minnen stod att finna. ”Vi ha samlats att fira 
fädrens fäst här på Frösön, Jämtlands minnesrikaste plats”,184 förkunnade 
läroverkslektorn och den liberale riksdagsmannen Sven Johan Kardell i sitt 
invigningstal. Han bad publiken att särskilt lägga på minnet Frösöns his-
toriska roll som landskapets politiska och kulturella centrum. Frösön hade 
i alla tider varit fria jämtars gemensamma mötesplats. ”Den har varit dess 
[Jämtlands] medelpunkt, kristendom och upplysning ha härifrån spritt sitt 
ljus”.185 Frösön hade sedan fortsatt inneha denna centrala roll som regionens 
bildningscentrum, först genom inrättandet av en trivialskola på 1600-talet 
och sedan genom grundandet av ett elementarläroverk på 1700-talet.186 
När Kardells tal trycktes i Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift var 
formuleringarna mer tillspetsade:

Med den trakten, där vi nu befinna oss, äro våra äldsta traditioner förenade. Re-
dan i den jämtländska historiens första morgongryning framstår det ålderstigna 
Hof här bredvid som Jämtlands heliga medelpunkt. Likasom kristendomens 
ljus en gång därifrån utbredde sig öfver jämtarnas hela land, så har i senare tider 
den vetenskapliga bildningens fackla tändts här på Stockehöjden och sändt sina 
välgörande strålar ut öfver våra bygder. [---] År efter år utgingo härifrån skaror 
af jämtlandsynglingar, utrustade med skolbildningens vägkost för den fortsatta 
färden genom lifvet. Många af dem blefvo med tiden framstående män.187 

Frösön skulle av alla jämtar uppfattas som regionens ”heliga medelpunkt” i 
flera bemärkelser. Platsen förvandlades på så vis till en symbol för hela Jämt-
land, men också för samlingstanken och för den efterlängtade nationella 
bildningsrörelse som nu knackade på dörren inte bara till den jämtländska 
hembygden utan till hembygder i hela landet. Att detta var den givna 

gjordes ”för att visa de fördelar hembygden och fosterlandet har”. En sådan fördel 
var naturskönheten: ”Och så härlig som naturen är här i Jämtland, icke minst här 
i Berg. [---] Storsjön med sin vida vattenspegel, sina vikar, uddar, öar, stränder, det 
majestätiska Hofverberget som dominerar nejden, Oviksfjällen som i nordväst synas 
resa sina snöiga tinnar mot skyn […], detta och mera till bildar särskilt från vissa 
punkter ett helt av harmonisk, storslagen natur.”

 184 JT 15/7 1907. 
 185 JT 15/7 1907. 
 186 JT 15/7 1907. Frösön hade en lång historia, till skillnad från det i slutet av 1786 anlagda 

Östersund, vars historia upplevdes som allt för prosaisk för att kunna tjäna som ett 
för alla jämtar samlande minne.

 187 Sven Johan Kardell, ”Frösön 14 juli 1907”, Jämtlands läns fornminnesförenings tidskrift 
1907, band 4: 1906–09, Östersund 1909, 88.
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samlingsplatsen för alla jämtar, var det fler som ansåg: ”Hvar skulle jämtar 
samlas om ej här?”188 undrade prästen och småskolerektorn, Carl Sehlin, 
retoriskt. Här hade nämligen tusentals jämtlänningar fått sina vyer vidgade 
och börjat inse sin egen roll i det hela. Från denna nejd hade kunskapens 
ljus i århundraden ”strålat ut öfver jämtebygd”, och skulle med oförmin-
skad styrka fortsätta att så göra för nu skulle ”portarna slås upp till det nya 
Sverige”.189 Sehlin kände sig dock manad att förtydliga det sagda: ”Skaror 
från Jämtland skola […] många gånger samlas här, ej för att dryfta politiska 
frågor utan för att komma samman som svenskar”.190 Det historiska Frösön 
hade inte alltid varit en naturskön samlingsplats för vidsynt upplysning. 
Frösön hade också varit en arena för politik, maktkamp och ättestrider, men 
med ”hembygdens” perspektiv på människa och samhälle, var detta lätt att 
glömma. Något nytt Sverige skulle inte födas ur de splittrande politiska 
åskådningarnas strid om inflytande. Det skulle växa fram ovanför denna, 
ur de samlande krafter som förmådde övervinna splittringen. Framåtskri-
dande uppstod ur samarbete. 

Användningen av Frösön som symbol för den nationella samlingen och 
beskrivningen av denna plats som Jämtlands ”heliga medelpunkt” är ett 
konkret exempel på hur nationalismen i det industrikapitalistiska samhället 
antog funktionen som samhällsreligion. Inspirationen till att göra Frösön 
till regionalt centrum hämtades inte bara ur det förflutna utan också i den 
manifesta och högst närvarande naturen. Mellan 1900 och 1915 blev utsikter 
i allmänhet och den från Frösötornet i synnerhet viktiga läromedel i den 
regionala identitetsbildning som förmedlades i Jämtland. Frösötornet var 
utsiktspunkten framför andra i regionen, och det var runt detta nav som 
den offentliga bilden av hela det jämtländska landskapet formerades.191

 188 JT 15/7 1907.
 189 JT 15/7 1907.
 190 JT 15/7 1907.
 191 Det fanns lokala varianter av den visuella regim som i Jämtland knöts till hembygds-

idéerna. I Östersund användes utsikten från Frösön för att bilda begrepp om regionen 
och nationen. På ett likartat sätt användes utsikter i Bergs socken under det så kallade 
sommartinget, där hembygden hyllades, men här lät man blicken svepa över och 
avgränsas av den egna socknen. ”Inom Berg finnes knappt någon plats [Körsesmyr-
berget] varifrån vår hembygd ter sig så tjusande storslagen som just där vi befinna oss. 
Från Dalåshöjden ävensom från Rikorsbacken i Österskucku har man god och härlig 
utsikt över större delen av socken [sic] men så tjusande som här ser man den icke.” 
Talet var infört under rubriken ”Hembygd” i det lokala bladet Bergvind, och i samma 
nummer publicerades novellen ”Fosterlandets värde”, där ynglingen ”blickar ut över 
den vackra hembygden”. Det är lugnt och fridfullt, och ”[b]orta i väster avteckna sig 
de blå fjällen, och över dem skiftar himlen i guld […]. Mitt fosterland, för dig i alla 
öden min bästa kraft jag offra vill.” Bergvind 1913: Bergs sommartings festnummer. 
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 Bland svenska uttolkare av utsikter och landskapsformer var Uppsala-
professorn i geologi, Arvid Högbom, en av de mest framträdande. Han var 
också aktiv i STF och dessutom en hängiven folkbildare.192 Hans insatser 
på hembygdskurserna i Östersund 1908 bestod av en föreläsningsserie, 
”Jämtlands geografiska och geologiska utvecklingshistoria”, som innehöll 
en ingående beskrivning av såväl regionens jordarter och berggrund som 
dess ålder, sammansättning och topografiska struktur. Under kurserna 
ledde han även en exkursion som enligt Jämtlands Tidning lockade flera 
hundra deltagare. Målet för utflykten var inte överraskande Frösön och 
utsiktstornet, där sällskapet beskådade hela ”det storslagna panoramat” som 
Storsjöslätten och fjällen i väster bildade tillsammans.193 Även Östersunds-
posten uppmärksammade händelsen – att en stor jämtländsk publik, med 
”de vida utsikterna framför sina blickar”, fått en lektion i landskapets geo-
logi av den berömde vetenskapsmannen.194 

Arvid Högbom var en tydlig exponent för sin tids visuella regim med 
dess disciplinerade sätt att beskåda ett landskap, och man får förmoda 
att han delade med sig av sina normer till hembygdskursernas deltagare. 
Högbom ansåg att intrycket av landskapshelheten var primärt i förhållande 
till dess delar. När han såg turister ”som på våra berömda utsiktsplatser 
[…] studera sina resehandböckers torra data och fakta med en ifver och 
uppmärksamhet, som ej ger dem tid att låta det direkta åskådandet komma 
till sin rätt och framkalla den stämning, som sådana platser kunna väcka, 
då synes mig detta erbjuda vissa analogier med våra skolstudier med deras 
torra data och minnessaker, som så lägga beslag på oss, att föga tid blir 
öfver för vår själsbildning och vårt fantasilifs främjande”.195 För att komma 
åt de underliggande betydelser som finns i landskapet skulle ögat söka 
synteserna. Därigenom skulle de större sammanhang som individen ingår i 
åskådliggöras. Det skulle vara en ”god och fosterländsk uppgift”, förklarade 
Högbom, ”att i våra skolor […] hos barn och ungdom ingjuta kärlek och 
pietet för naturen och öppna deras ögon för naturens skönhet”.196 Det band 

Se även ”Något om offentliga fäster i allmänhet och hembygdsfester i synnerhet”, 
i Bergvind 1912. Där heter det att hembygdsfester ”uppliva sinnet, giva vidare vyer, 
skänka nya intryck” och de syftar främst till att ”lära känna och älska sin hembygd 
och sitt fosterland”.

 192 Det var Arvid Högbom som tog emot och undervisade Birka folkhögskolas (i 
Jämtland) elever när de besökte Geologiska museet i Uppsala 1915. Se Redogörelse för 
verksamheten vid Birka folkhögskola 1910–1915, Östersund 1915, 40.

 193 Specialnummer av JT 23/6 1908, Se även ÖP 22–23/6.
 194 ÖP 23/6 1908.
 195 Arvid Högbom, ”Om vår uppfattning af det natursköna”, STF:å 1904, 16.
 196 Arvid Högbom, ”Om vår uppfattning af det natursköna”, STF:å 1904, 34f.
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till hembygden som sist brister var nämligen intrycket av dess natur, ansåg 
Högbom. Hade man ”lärt älska sin hembygds natur i barndomen”, ja, då 
behärskades man ”af en hemkänsla” som kunde bli ”en bärande kraft i 
lifvet”.197

Det är mot denna bakgrund som Arvid Högboms val av mål för hem-
bygdskursernas exkursion ska förstås. ”Hembygdens” landskapsbilder inne-
höll inte mycket av information men desto mer var de bärare av ideologisk 
mening. Även yngre personer tycks ha inspirerats av utsikten från Frösön 
och det perspektiv på verkligheten som platsen erbjöd. I uppsatsen ”Jämt-
lands uppvaknande. Intryck från Frösön” reflekterar en skribent i Snöfrid, 
den tidskrift som gavs ut av elevförbundet vid Birka folkhögskola (en knapp 
mil norr om Östersund), över utsikten från tornet:

Någon sydsvensk turist har utropat, när han eller hon kommit upp på utsikts-
tornet på Frösön: ‘Vilket härligt land Jämtland ändå är!’ o.s.v. – Han eller hon 
har ock mycket rätt däri. Går man en vacker solskensklar sommardag upp i 
utsiktstornet på Frösön, blir man hänförd av de naturscenerier, som åt alla håll 
utbredas för ens ögon. Mot öster och norr glimta vid synranden gränsbergstrak-
terna mot Ångermanland. Längst i nordväst och väst skönjas fjällpartierna mot 
Lappland och Norge (huvudsakligen Kölen med förgreningar), och i söder se vi 
Sonfjället och Klöfsjöfjället samt däromkring liggande bergstrakter, varibland 
Hoverberget vid Storsjöns sydligaste ända genast fängslar åskådarens blick. Åt 
höger ser man Oviksfjällsgruppen, vilken på grund av sitt ringa avstånd från 
Storsjön tydligt visar sin storslagna skönhet.198 

Värt att särskilt notera är hur betraktaren tycker sig kunna se så gott som 
hela Jämtland från sin position. Sikten är fri i alla väderstreck. Blicken når 
ända bort till horisontlinjens berg och fjäll, vilka tillsammans bildar regio-
nens gränser mot omgivningen: Ångermanland i öster, Lappland i norr, 
Norge i väster och Härjedalen (Klövsjöfjället och Sonfjället) i söder. För 
att kunna fånga hela regionens konstitution har betraktaren vridit sig runt 
sin egen axel och låtit blicken svepa över hela det landskap, ”det inramade 
området”, som breder ut sig mellan honom och den 360-gradiga horison-
ten, landskapets ”ytterram”. Birkaeleven avslutar sedan sin uppsats med 
att understryka vilket ”mäktigt intryck” som ”detta sköna land och trogna 
folk” förmår göra.199 

 197 Arvid Högbom, ”Om vår uppfattning af det natursköna”, STF:å 1904, 35.
 198 Erik Brännholm, ”Jämtlands uppvaknande. Intryck från Frösön. – Väckelse. – Fram-

tidsmål”, Snöfrid 1912: 4, 120.
 199 Erik Brännholm, ”Jämtlands uppvaknande. Intryck från Frösön. – Väckelse. – Fram-

tidsmål”, Snöfrid 1912:4. Samtliga cit. sid. 120f. Se även Jämten 1913, 39 ff; dens. 1912, 19.
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Vilken av nationens regioner förfogade inte över egna upphöjda platser 
som kunde tillgodose behovet av avståndsbilder vilka gjorde landskapet 
storslaget och dess invånare ”trogna” eller på annat sätt till sin fördel? Och 
fanns inte sådana platser så gick det ju alltid att bygga ett högt torn. Sam-
tidigt är det viktigt att ha i minnet att innehållet i dessa utsikter och vyer 
ska sökas i betraktarens öga, vilket även samtidens landskapsmålare och 
konstkritiker tycks ha varit införstådda med. De sköna landskapen och de 
till synes konfliktfria idyllerna var mänskliga institutioner, och ofta gick 
dessa landskap under benämningen ”stämningslandskap”, som hos konst-
nären och konstkritikern Richard Bergh. Han talade om hur konstnärer 
och andra ”skänker” naturen ”en ande och ger henne en talande tunga 
[…]. Egendomliga makt, som är rik nog att göra den fattigaste, kargaste 
trakt till en strålande härlighet!”200 Även för en vetenskapsman som Arvid 
Högbom var det väsentligt att en utsikt framkallade sådana stämningar, 
eller ”lifliga idéassociationer”.201 Detta kunde till och med vara viktigare än 
de kunskaper om naturen som gick att utvinna ur den. Landskapsbilderna 
borde helst vara befriade från störande mänskliga inslag, av hänsyn till den 
stämning som man skulle uppleva och de associationer som man skulle få. 
Om en landskapsfotograf nödvändigtvis måste föreviga sina vänner med 
en utsikt som bakgrund så borde han ”icke publicera detta såsom land-
skapsbild och föreställa sig, att de så placerade individerna på något sätt 
pryda upp landskapet”, eftersom man inte bör ”sätta in i landskapet något 
främmande eller oäkta”,202 betonade Högbom. 

Föreställningen om Jämtland som nationallandskap och utsikten från 
Frösötornet som svenska folkets vy utvecklades i början av 1900-talet i ett 
konkret pedagogiskt sammanhang. När Selma Lagerlöf i Nils Holgersson 
(1906–07) skapade sin bild av Jämtland så innebar det att panoramat från 
utsiktstornet på Frösön skrevs in i den litterära kanon som lärdes ut i folk-
skolan: När gossen vaknar i arla morgonrodnadens stund, slår upp ögonen 
och ser sig omkring kan han inte begripa var han är. Det han ser liknar ”en 
väldig rundmålning” med ett ”grant, rött tak, medan väggarna och golvet 
voro utmålade till ett vackert och vidsträckt landskap, där det fanns stora 
byar och kyrkor, åkrar och vägar, järnväg och till och med en stad”.203 Han 
förstår snart att det inte är en tavla han beundrar. Han befinner sig i ett 
 200 Richard Bergh, ”Karl Nordström och det moderna stämningslandskapet”, Ord & 

Bild 1897, 99, 110.
 201 Högbom, 1904, 19.
 202 Arvid Högbom ville därmed ”vädja till våra fotografer och illustrerade publikationer 

att icke utge såsom landskapsbilder fotografier, där fotografen eller hans sällskap 
begagnas som förgrundsattribut.” Högbom, 1904, 19f.

 203 Lagerlöf, del 2, 588.
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utsiktstorn, mitt i ”en riktig storbygd”.204 Bortom den stora, mörka skogen 
”sågos i öster ljust blånande kullar, men längs hela västra synranden löpte en 
lång, skimrande båge av taggiga, mångformade fjäll, som buro en så ljuvlig 
och mild och strålande färg”.205 Det gick att se ”allt från Frostviksfjällen 
i norr till Helagsfjällen i söder, allt från Oviksfjällen strax bortom Stor-
sjön ända till Sylarna vid riksgränsen”.206 Det var ”de härliga fjällen” som 
gav ”Jämtland dess skönhet”, och som till alla, som gästade dem, skänkte 
”styrka, sundhet, glädje, mod, levnadslust”.207 Selma Lagerlöf lät också en 
grupp turistande ungdomar bli glada när de fick ”se den stora utsikten från 
Östberget här på Frösön”. Härifrån kunde de ”se mer än tjugo mil åt alla 
håll, så att de fingo en sista överblick av hela sitt kära Jämtland, innan de 
skulle resa därifrån”.208

Stämning, livliga idéassociationer och själsbildning, såsom styrka, glädje 
och mod, detta var alltså sådant som skulle inhämtas med den regionala 
blicken. I den stora och moraliskt uppbyggliga berättelsen om Sverige skulle 
det framgå att individerna, bygderna och landskapen var beståndsdelar i 
något större, ett harmoniskt helt. När det svenska samhället betraktades så, 
från ovan och på stort avstånd, var det givetvis väldigt mycket annat som 
blev för smått för att synas. Exempelvis framgick det implicit i Birkaelevens 
omdöme, ”Vilket härligt land Jämtland ändå är!”, att det också gick att 
anlägga andra perspektiv på Jämtland, perspektiv där denna region kanske 
inte var lika mycket till sin fördel.

Om behovet av en ny samlingssymbol:  
provinsblomman

I samband med hembygdskurserna 1908 framlades i Östersundsposten 
förslaget att införa provinsblommor som symboler för den nationella 
samlingen.209 Första gången tanken om ”svenska provinsblommor” fördes 
fram offentligt var annars i Stockholms Dagblad den 24 maj samma år. 
För insändaren, med rubriken ”En idé att tänka på”, svarade ledaren för 
Svenska Missionsförbundet, Paul Peter Waldenström. Initiativtagare var 
dock svenskamerikanen August Wickström i Colorado som i ett brev till 
Waldenström förklarat att man i Förenta staterna kring midsommarens 
högtidligheter dekorerade med en ”State Flower”. Varje stat i unionen 

 204 Lagerlöf, 588.
 205 Lagerlöf, 588.
 206 Lagerlöf, 597.
 207 Lagerlöf, 597.
 208 Lagerlöf, 590. Min kurs.
 209 ÖP 11/6, 20/6 1908. Se även JT 28/1, 5/7 1909. 
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hade fått sin egen officiella blomma. Vad han nu hoppades på var att 
också provinserna i Sverige, ett land med rik och omväxlande flora, skulle 
få varsin officiell nationalblomma, liksom varje provins redan hade sina 
vapensköldar. Blommorna skulle få barnen att tänka på Sverige och de 
äldre att minnas barndomen och hembygden.210

Waldenström menade att det skulle vara olämpligt med en för hela 
Sverige gemensam nationalblomma, dels för att det skulle bli svårt att hitta 
någon som passade alla, då vegetationstyperna skiftade mellan de olika 
landsändarna, dels för att den gemensamma nationalsymbolen inte skulle 
vara en blomma utan den svenska flaggan. Talet om att den önskvärda 
nationella samlingen inte skulle må bra av en partikularisering kunde man, 
ansåg Waldenström, avfärda som rent nonsens. Enligt hans förmenande 
var det självklart att genom familjen tillhörde man hembygden och genom 
hembygden tillhörde man fosterlandet. ”Det vore således alls icke någon 
splittring som låge däri, att de särskilda provinserna antoge provinsblom-
mor såsom symboler. Amerikas förenta stater ha sina ’state flowers’ och de 
symbolisera ingen splittring. Tvärtom.”211

Saken tålde att tänka på, menade Waldenström, i synnerhet som det i 
Sverige den senaste tiden blivit allt vanligare att fira så kallade hembygds-
fester. Valet av tidpunkt för publicering av brevet var, erkände han, taktiskt 
(han hade mottagit det i januari samma år). Om en stor hembygdsfest 
under den instundande sommaren beslutade att anta en viss blomma som 
sin provinssymbol, så skulle säkerligen de andra raskt följa efter. Och som 
en hyllning till fosterlandet skulle varje provins inom några år ha en.212

Hembygdskurser i Östersund och på andra platser i landet tänktes 
alltså kunna bereda väg för den nya samlingssymbolen. I en artikel, ”Blom-
mor som landskapssymbol”, kommenterade Östersundsposten förslaget att 
”Sveriges olika landskap må som symbol för sin hembygd välja en särskild 
blomma”.213 Hembygden skulle inte uppfattas som län, kommun eller 
socken, vilka ju var funktionella, administrativa enheter och därmed både 
för prosaiska och politiska. Valet att beteckna landskap som ”hembygd” 
innebar att landskapet skulle älskas. När man nu väckte kärleken till hem-
bygden och med ett sådant eftertryck apostroferade landskapet, fordrades 
att dessa pryddes med symboler som ledde tankarna i rätt riktning:

 210 Jan Vegelius, Sveriges landskapsblommor och deras historia, Uppsala 1990.
 211 Cit. efter Vegelius, 21.
 212 Vegelius, 20ff.
 213 ÖP 11/6 1908.
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Landskapsvapnen, som nu äro symbol för denna hembygd, äro ju endast tomma 
sinnebilder, som ej väcka någon känsla av samhörighet. Helt annat skulle […] 
fallet bli med en blomma, som växt upp ur den egna bygdens mark och som 
intimt sammanhänger med landskapets natur.214 

Östersundsposten var alltså helt enig med förslagsställaren: en blomma 
kunde bättre symbolisera landskapet än en vapensköld. Då naturen var 
sinnebilden för idén om harmoni kunde väl en blomma vara en bättre 
symbol för freden än militaristisk rekvisita, i synnerhet i en tid som osade 
av social strid. Landskapsvapnen, med sina referenser, var, är det rimligt att 
anta, inte så ”tomma” på mening som Östersundsposten ville göra sken av. 
”[H]embygdskärleken” skulle ju, enligt företrädare för Östersundskurserna, 
”medverka därtill, att människorna lära sig inse, att den tiden numera är 
förbi, då det var ärofullast att ’dö för sitt fosterland.’ Nu kräver fosterlandet, 
att man skall leva för detsamma”.215 

Ett problem förelåg emellertid: den blomma som valdes i det enskilda 
landskapet måste uppfylla kraven att där vara både välkänd av befolkningen 
och karakteristisk för växtligheten men fick samtidigt inte vara för lik de 
andra landskapens. Risken att flera landskap skulle välja samma blomma, 
kunde, menade Östersundsposten, förhindras genom ett samlat förslag, där 
olika blommor fördelades på de olika landskapen. Ett sådant förslag fanns 
redan. Det hade presenterats av Stockholms Dagblad, som tagit fram det ge-
nom en rundfrågning bland landets läroverkslärare. Östersundsposten kunde 
nöjt konstatera att man för Jämtland föreslagit brunkullan, ”som finnes 
nästan endast i detta landskap”.216 Också andra alternativ presenterades, till 
exempel gökklon. Dock menade man att brunkullan var den lämpligaste 
provinsblomman, eftersom ”denna egendomliga orkidé är den jämtländska 
ungdomens älsklingsblomma”.217 

Föreståndaren för Jämtlands läns folkhögskola, den konservativt sinnade 
och, viktigt att notera, före detta officeren Robert Mörner, var lyrisk över att 
man för Jämtland hade föreslagit brunkullan. Inte undra på; det föregående 
året hade han och hans hustru Svea Mörner gett sin fjärde dotter just namnet 
Brunkulla.218 ”En bland de allra vackraste orkisväxterna är Brunkulla”, skrev 

 214 ÖP 11/6 1908.
 215 Hembygdskurserna, Ö-sund, 9.
 216 I förslaget gavs två alternativ: brunkulla och fjällsippa. ÖP 11/6 1908.
 217 ÖP 20/6 1908.
 218 Makarna Mörner hade ett grundmurat intresse för botanik och gav samtliga sina dött-

rar födda mellan 1901–1909 förnamn efter en blomma: Linnéa (1901), Viola (1902), 
Gullviva (1903), Brunkulla (1907) och Blåsippa (1909). Robert Mörner, som var barn-
barn till botanikprofessorn Elias Fries, ville att hans döttrar skulle ha blomnamn ”som 



 235

Robert Mörner i Snöfrid, Jämtlands läns folkhögskolas tidskrift, år 1909. 
Vad kunde passa Jämtland bättre? Blomman var visserligen ingen lysande 
skönhet, i betydelsen ”världsdam i stor praktfull toalett”, men väl en ”liten 
älsklig oskuld” som själv inte var medveten om sin skönhet och just därför 
framstod i desto vackrare dager. Den utgjorde en bild av ”förnäm enkelhet” 
och hade en ”jungfrulig fägring”, vilket för honom var skäl nog för att 
instämma i det nyligen träffade valet av Jämtlands landskapsblomma. Att 
Brunkullan var mycket sällsynt i övriga Sverige gjorde inte saken sämre.219 

I det svenska förslaget låg en indirekt uppmaning att alla landskap skulle 
ha en blomma; ett enskilt landskap kunde inte ställa sig utanför projek-
tet. Orsaken, som var uppenbar, låg i den mening landskapsblommorna 
tillskrevs. Grundidén var att blommorna skulle uppfattas som en mani-
festation för samlingstanken. I enlighet med det pragmatiska, pedagogiska 
idealet skulle de symbolisera variation så att föreställningen om gemenskap 
gjordes tillgänglig från en mängd olika utsiktspunkter. Med provinsblom-
mor erkändes individualitet och egenart på det symboliska planet, men det 
ideologiska målet var att etablera reell nationell samling och enighet. 

I diskussionen utanför Jämtland löd exempelvis omdömena att de 
”flesta landskapsvapen innehålla numera intet betecknande [för landska-
pet], men man håller ju gärna på ett gammalt sköldemärke. Bredvid dem 
skulle blommorna ge ett mera modärnt samlingstecken vid den nationella 
frammarschen”.220 Detta skrev Hudiksvallsposten, som svar på en insändare i 
samma tidning. I insändaren framhölls det att förslaget med blommor som 
landskapssymboler visserligen kunde ”tyckas vara litet för vekt för mången” 
men ”äfven det veka bör gifva sig uttryck och öfva inflytande”.221 En blomma 
som ansågs vara representativ för Hälsingland var linet, både för landskapets 
växtlighet och kultur samt för dess invånares utseende och kynne. Med 
sina blå blommor och något stela sätt att växa gav linet ”ett godt uttryck 
för något af det ädlaste och egendomligaste äfven för landskapets folk”.222 

Det fanns också enskilda personer som var genomgående kritiska till 
förslaget som helhet och till idén att det fanns landskapsspecifika blommor 
samt, inte minst viktigt, till tanken om att landskapen var viktiga:

en hyllning till den store anfadern och de älskade blommorna”. Karin Martinsson, ”I 
namnfloran – växtnamn som förnamn”, Svensk botanisk tidskrift 2005: 5, 238. 

 219 Snöfrid 1909: 3, 17. Stockholms Dagblad lämnade ett bidrag till detta nationella projekt 
genom att anlita professor Veit B. Wittrock vid Bergianska trädgården i Stockholm. 
Han ombads presentera ett förslag på provinsblommor för alla landets landskap. För 
Jämtland föreslog han Brunkulla.

 220 Hudiksvallsposten 23/6 1908.
 221 Hudiksvallsposten 20/6 1908.
 222 Hudiksvallsposten 20/6 1908.



236 

Vanskligt torde det bli att för varje landskap finna en blomma, som har särskild 
historisk eller botanisk rätt att företräda just detta; snarare skulle väl då vissa 
landskap kunna råka i tvist om samma blomma. Är dessutom landskapens 
betydelse så stor, att den förtjänar blomstersmyckas? Vore det inte snarare i 
dessa den ”nationella samlingens” dagar skäl att allt Sverige enade sig om en 
gemensam blomstersymbol?223 

Det var Rolf Nordenstreng, språkvetare i Uppsala, som formulerade denna 
kritik.224 Till ursprunget var han finlandssvensk, vilket kanske kan förklara 
hans skepsis mot blomprojektet och den regionalt diversifierade nationsupp-
fattningen. En definition av svenskheten som tog utgångspunkt i territoriet 
inkluderade bara de nuvarande svenska provinserna, och det skulle få till 
följd att han kände sig utestängd från den svenska gemenskapen. Definitio-
nen hade för honom även politiska implikationer. Den nationsuppfattning 
som Nordenstreng exponerade framhöll svenska språket som grund för den 
nationella samlingen. Enligt denna uppfattning borde samlingen omfatta 
”allt Sverige”, det vill säga även de svensktalande invånarna i det ryska 
storhertigdömet Finland.225 En sådan språklig definition av nationen gick 
emellertid inte helt i takt med tidens dominerande normer för nationellt 
identitetsskapande, och så hade heller inte förslagsställaren Waldenström 
definierat nationen: nationens liksom blomprojektets gränser sammanföll 
med landets politiska gränser.

Sammanfattningsvis kan man säga att de regionala blomsymbolerna 
lanserades genom en riksomfattande kampanj, vilken i sin tur kan härledas 
till USA som vid denna tid var ledande inom den industriella teknikutveck-
lingen. Det amerikanska samhället präglades samtidigt av inre nationella 
slitningar, både av äldre art, mellan delstaterna och den federala regeringen, 
och av nyare art, mellan arbete och kapital i de större industristäderna. 
Detta var något som man där sökte råda bot på med den progressiva peda-
gogiken och dess tankar om medborgarbildning. Mot en sådan bakgrund 
blir också förslaget om svenska provinsblommor begripligt. Den regionala 
olikhet som i Jämtland och i andra regioner med diverse medel skrevs 
in i nationsbegreppet, hörde hemma i ett specifikt socialt och politiskt 
sammanhang, där nödvändigheten av individens närmande till samhäl-
let uppfattades som en nationell ödesfråga. Detta framgår också av hur 

 223 Cit. efter Jan Vegelius, Sveriges landskapsblommor och deras historia, Uppsala 1990, 20.
 224 Rolf Nordenstreng skulle under 1920-talet komma att utveckla rasbiologiska idéer 

som gick ut på att finnarna tillhörde en särskild östbaltisk ras. Se Bengt Kummel, 
Svenskar i all världen förenen eder. Vilhelm Lundström och den allsvenska rörelsen, Åbo 
1994, 101.

 225 Kummel, 65 ff, 88 ff. 
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blomprojektet utvecklades. När alla provinser 1909 hade blivit tilldelade 
varsin blomma, och tillverkningen av emaljerade knappar med de olika 
blommotiven kommit igång vid Svenska konstindustrianstalten i Stock-
holm, överläts försäljningen av knapparna på Sällskapet för kristlig och 
social nykterhetsverksamhet. Med sin provision skulle denna organisation 
finansiera ett nytt inslag i sin filantropiska verksamhet: byggandet av en 
så kallad koloni i Floda i Härjedalen. Där skulle man omhänderta och 
fostra ”genom dryckenskap skadade personer, företrädesvis i upplösning 
stadda familjer […] – därmed åsyftande deras upprättelse i andligt och 
lekamligt avseende”.226 Jämtlands Tidning ägnade den 28 januari detta år 
hela sin ledare åt att förklara det behjärtansvärda i företaget och därmed fick 
även Jämtlands egen brunkulla den marknadsföring som den förtjänade. 
Jämtlands Tidning sammanfattade med uppmaningen: ”Glöm alltså icke att 
hjälpa samt köp och sprid Provinsblomman i så vida kretsar som möjligt.”227 
Landskapsblommorna kunde vara ett svar också på den sociala frågan.

Enligt integrationsdiskursen skulle Sverige nu uppfattas mer som en 
brokig blombukett än som en folkarmé i enhetlig uniform. Denna känsla 
av samverkan på differentierad grund, som var huvudtanken bakom pro-
vinssymbolerna, innebar att integration av fler av landets invånare skulle 
möjliggöras. Nackdelen med landskapsvapnen var att de inte bara väckte 
associationer till fornstora dar. De kunde också representera minnen av 
det gamla Sveriges auktoritära regim, med dess militarism och feodala elit 
i ledande ställning. Därför kunde de heller inte, som provinsblommorna, 
bidra till att mobilisera fred på arbetsmarknaden, skapa harmoni mellan 
klasserna och ömsesidig förståelse mellan land och stad. 

Regionalitetens pedagogik och det pragmatiska 
underifrånperspektivet

Utan att dra för stora växlar på att flera av de drivande personerna inom 
Jämtlands läns fornminnesförening omkring sekelskiftet 1900 samtidigt 
tjänstgjorde som läroverkslektorer i Östersund, kan man inte undgå att 
se ett mönster. Kopplingen mellan det pedagogiska området och det väx-
ande intresset för den regionala historien, kulturen, geografin, naturen med 
mera blev allt tydligare, och den position som lektorer, folkskollärare och 
folkskoleinspektörer intog i den jämtländska hembygdsrörelsen och den 
regionala identitetsbildningen i stort blev helt central. Exempelvis var folk-
skolläraren Erik Olsson ”Äcke” en varm anhängare av hembygdsrörelsens 

 226 Cit. efter JT 28/1 1909.
 227 JT 28/1 1909.
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idéer som han själv förmedlade i Jämtlands första hembygdsbok, Mörsils 
sockenkrönika, från 1905.228 Så gjorde han även i årsskriften Jämten. Litterär 
kalender för natur och folklif förr och nu i Jämtland och Härjedalen, som han 
från 1906 gav ut tillsammans med den ovan omtalade Anders Backman 
”Jämte”, också han folkskollärare. Det har tidigare också framgått att en stor 
andel av de personer som ingick i hembygdskursernas styrelse i Östersund 
1908 var verksamma som folkbildare, antingen professionellt eller som ak-
tiva i folkrörelsernas bildningsverksamhet. Närmast är det den pedagogiska 
diskussionen som ska undersökas, hur hembygden och hembygdskunskap 
blev centrala beståndsdelar i det tidiga 1900-talets medborgarfostran.

Det tidiga 1900-talets svenska identitetsskapande har påfallande många 
drag gemensamt med tidens förändrade kunskaps- och människosyn. 
Exempelvis genomgick folkskolan under det tidiga 1900-talet omfattande 
förändringar, inte minst vad gäller dess roll som förmedlare av normer 
och identitet. Den kanske påtagligaste av dessa förändringar, som i hög 
grad påverkades av nya ideal för barnuppfostran och nya rön inom den 
moderna utvecklingspsykologin, var införandet av hembygdsundervisning 
på schemat. Ämnet ingick i folkskolans läroplan från och med 1919. En av 
förhoppningarna var att hembygdsundervisningen skulle göra fosterlands-
kärleken mer levande. 

Hembygdskänslan skulle framkallas av det vardagliga och praktiska 
men syfta till något mycket större och viktigare – samling och gemenskap 
inom nationen. Det undervisningsideal som reformarbetet grundades på 
gick under beteckningen aktivitetspedagogik, där det betonades att barn 
tillägnar sig kunskap och vidgade vyer genom att vara aktiva och genom 
att använda alla sinnen. I debatten om folkskolans framtid tog man i allt 
större utsträckning fasta på att lärande är en process som börjar i det lilla 
och konkreta. Tillgodogöra sig stora, avlägsna och abstrakta förhållanden 
kan barn bara göra i en senare inlärningsfas. 

Folkskollärarna, framtiden och hembygdens pedagogik
En av de personer som engagerade sig starkt i folkbildningsfrågan i Jämt-
lands län var landshövding Johan Widén, som också medverkade aktivt på 
hembygdskurserna 1908. ”[D]en jämtländska ungdomen”, förklarade han 
i ett tal till jämtarna år 1909, ”[d]et är vår ungdom!” Men vad innebar det? 
Det innebar att denna ungdom hade växt upp och ”fostrats bland våra egna 
bärg och dalar. Att den lärt sig älska dem, liksom deras fäder hafva gjort”. 
Men det stannade inte vid detta. Denna jämtländska ungdom var också 

 228 Erik Olsson, Mörsils sockenkrönika, Strömsbro 1905.
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den ungdom som skulle ”bygga upp det blifvande Jämtland” och som ”med 
lefnadslust och framtidshopp gå till det arbete, som ligger för den, att älska 
sitt land och sin fädernebygd.” Hur skulle då Jämtland älskas? Jo, ”med 
den kraftiga, trofasta, fruktbringande kärlek, som skall föra oss framåt och 
af vårt land göra allt det, som det i våra drömmar hägrar för oss att kunna 
bli!”229 Johan Widéns sätt att tala om ungdom och framtid passade väl ihop 
med Det Nya Sveriges samhällssyn och den medborgaridentitet som nu fick 
fastare konturer i skolornas hembygdsundervisning. 

Den liberale Johan Widéns pedagogiska grundsyn avvek inte på något 
avgörande sätt från den konservative meningsmotståndaren Rudolf Kjel-
léns. Kjellén menade att man hos ett folklynne kan urskilja många olika 
nyanser. Lynnet varierar utifrån de geografiska olikheter som ryms inom 
landet, såsom natur, klimat, terrängförhållanden med mera. Essensen är 
dock alltid gemensam, oavsett var den enskilde har sin hemvist. Så tänkte 
sig Rudolf Kjellén nationen år 1898, och det var denna nationsuppfattning 
som i viss mån också börjat institutionaliseras bland annat med frilufts-
museet Skansen, Svenska turistföreningen och dess publikationer samt 
med utgivningen av en ny läsebok för folkskolan, Nils Holgersson. Denna 
formel för nationell identitetsbildning skulle komma att vara vägledande 
flera decennier in på 1900-talet, och den uttrycktes kanske allra tydligast av 
Rudolf Kjellén. Han menade, att 

liksom naturen själv med sina olika bilder sammanflyter i totalbilden av ett land. 
Så växer också nationalkänslan ut från kärleken till hembygden, den underligt 
starka dragningen till den lilla vrå av världen, som först mötte våra ögon, och 
som med sol eller moln reflekterade våra öden, då vi ännu hade barnets bildbarhet 
i själen. Måhända tror man, att kärleken till hem- och fädernesbygden är det 
enda naturliga bandet mellan människan och jorden. Men när vi resa utomlands 
[...] känna vi, att denna hemlängtan omfattar hela detta land.230

Då det knappast kan ha upplevts som önskvärt att ännu fler genomförde 
den identifikationsbefrämjande utlandsresan – som Kjellén nämner här och 
som ju Sverige hade så bittra erfarenheter av – måste fosterlandet upptäckas 
i Sverige. Kärlek till den lilla hembygden räckte kanske för att människor 
skulle avstå från att utvandra, men det räckte inte för att de skulle accep-
tera den rådande samhällsordningen och i framtiden lojalt arbeta för just 
detta svenska samhälles framåtskridande. Det fanns inga garantier för att 
känslorna för den lilla vrån av världen – vilka enligt Kjellén infinner sig på 

 229  Samtliga cit. i Veckans Nyheter 16/7 1909.
 230 Kjellén, 135f.
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naturlig väg på grund av vår särskilt starka ”bildbarhet” som barn – senare 
i livet skulle komma att utsträckas till att omfatta landet och den rådande 
sociala ordningen.

Nationalkänslan i det framväxande demokratiska samhället, den goda 
medborgaranda som omfattar det hela, måste te sig annorlunda än patrio-
tismen i ett samhälle med auktoritär styrelseform. Den officiella statspatrio-
tismen hade inte appellerat till folkflertalet, och den hade än mindre lyckats 
mobilisera dem som borde mobiliseras. En rad samhällsproblem var därför 
fortfarande olösta, något som satte sin prägel på det svenska debattklimatet 
i början av 1900-talet: unionsfrågan, den sociala frågan, rösträttsfrågan, 
emigrationsfrågan, Norrlandsfrågan etcetera. Samtidigt som de långlivade 
problemen pockade på sin lösning intensifierades den öppna sociala striden. 
Därmed ökade oron för den politiska framtiden vilken bortom allt rimligt 
tvivel var havande med fler demokratiska reformer. Demokratiseringen var, 
vid sidan av den generella uppfattningen att det svenska skolväsendet var 
föråldrat, ett incitament inte bara till pedagogiska reformer inom skolan 
utan också till en reformering av människan.

Under rubriken ”Hembygdskänsla, kulturförsvar och skytterörelse” 
publicerade Jämtlands Tidning i augusti 1912 Karl Starbäcks, riksdagsman 
och senare ordförande i Samfundet för svensk hembygdsvård, uttolkning 
av begreppet ”hembygdskänsla”. Hans definition låg helt i linje med den 
delaktighetstanke som vunnit terräng under den föregående tioårsperioden, 
även om målet för diskussionen här var att stärka viljan att bidra till landets 
militära försvar. I den följande diskussionen utvecklades så den bildnings-
idé vars mål var detsamma som samtidens hembygdslära: ”Det är folket 
[...] som skall bära upp samhällsbyggnaden och medvetandet härom, som 
bildningen väcker och vidmakthåller och som ger känsla av delaktighet av 
det hela, skall ock samla folkets kraft att försvara sin egendom, sitt hem”.231 

Vad nationen behövde var individer som frivilligt, utan tvångsmakt, 
underkastade sig samhällsviljan. Med införandet av en mer demokratisk 
styrelseform och med de utökade fri- och rättigheterna för den enskilde 
följde också i fortsättningen skyldigheten att dela på landets bördor. I detta 
sammanhang fick folkbildningen en nyckelroll, då den kunde bidra till 
reformering av samhällssynen, vilket innebar en reformering av den en-
skildes självsyn. Genom det tidiga 1900-talets Sverige gick ”en våg av hem-
bygdsdyrkan” och detta var gott, konstaterade Nils Olof Bruce (1867–1942), 
ledamot i Folkundervisningskommittén, i sitt föredrag för Jämtlands läns 
folkskollärare i Östersund 1912. Gott var det därför att landets folkbildare 
allt för länge hade talat över huvudet på dem som skulle fostras till med-
 231 JT 3/8 1912
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borgare. I skolan förmedlades allt för mycket av sådant som låg ”över deras 
horisont och därför ej heller kan intressera dem”.232 

Med mera undervisning om elevernas hembygd skulle det gå att 
visa vad det är att leva i ett samhälle. Bruce föreslog att undervisningen 
skulle bedrivas i enlighet med den så kallade konkretionsprincipen, vilket 
innebar att man började med hemmet och ”det inbördes förhållande vari 
hemmets invånare stå till varandra”. Hemmet var ”ett rike för sig” och 
med detta som utgångspunkt gick det att abstrahera i allt vidare cirklar, 
till närbelägna hem och familjer och slutligen till staten och nationen. För 
hemmet gällde samma principer som för samhället i stort – man hade 
både fördelar och plikter. Så skulle eleverna få lära sig ”att ingen kan ha 
oinskränkt frihet, utan att var och en måste i sina handlingar taga hänsyn 
till andras berättigade intressen”. Hemmets regler och normer kunde kon-
kretisera samhällsandans mer generella principer, men det var hembygden 
som kunde visa hur samhället fungerar. Det var i hembygden som de skilda 
hushållen, med sina olika sätt att försörja sig, och näringarna förenades till 
ett samhälle. Genom att göra den hembygden till föremål för studier fick 
man en lämplig utgångspunkt för att lära eleverna det nödvändiga i att 
det fanns en arbetsfördelning i samhället. Det gick att visa att i samhället i 
stort är alla beroende av varandra, och ingens uppgift däri är mindre viktig 
än någon annans.233 

Således skulle stoffet hämtas i hembygden men kunskapsmålen skulle 
vara vidare än så. 

[Eleverna måste läras] att ej med likgiltighet eller förakt gå förbi det, som 
de dagligen ha för ögonen. [---] En rätt bedriven undervisning om hem och 
hembygd är ägnad att främja en nationell uppfostran. En av skolans främsta 
uppgifter är att lära de unga rätt känna och värdera sitt fosterland, dess natur 
och kultur, att alltså förmedla en sann fosterlandskunskap och en därpå grundad 
fosterlandskänsla. [---] Denna känsla av samhörighet med hela landet och hela 
folket måste, om den skall kunna bestå provet, ha ett konkret underlag nämligen 
just känslan av samhörighet med hemmet och hembygden och dess människor.234

Lojalitet med det hela förutsatte kunskap och känslor för delen, och i det 
perspektivet låg det till och med en fara i att den enskilde ringaktade sin 
egen omgivning. 

 232 N.O. Bruce, ”Hem och hembygd”, Jämtlands läns folkskolläraremöte i Östersund den 
29 och 30 augusti 1912. Redogörelse enligt uppdrag utgiven av J. Johansson, Östersund 
1913, 65.

 233 Samtliga cit. i Bruce 1912, 69 ff.
 234 Bruce 81f.
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De normer för individens relation till samhället som förmedlades till 
Jämtlands läns folkskollärare illustreras tydligt i synen på arbetsfördelning-
en. Det stora flertalet kunde inte arbeta direkt för fosterlandet, utan måste 
”i stället nöja sig att arbeta för det egna hemmet och den egna bygden, 
men därigenom främja de ock det hela, fosterlandet”.235 Det var i denna 
bemärkelse som hembygdsundervisningen också blev liktydig med ”natio-
nell uppfostran”.236 Det som skulle förmedlas var tanken att man kunde 
verka för det hela i det lilla, det vill säga inom mer näraliggande regionala 
och lokala verksamhets- och yrkesområden. Olikheten var till nytta för det 
hela. Begreppet fosterlandskunskap stod för kunskapen om att samhällets 
klasser, yrkesgrupper och regioner fyllde olika uppgifter och att man därför 
var beroende av varandra. Begreppet fosterlandskänsla stod i sin tur för ett 
accepterande av denna ordning.

Men om det skulle gå att fostra de unga till samhällsmedborgare så 
måste man först reformera folkskolan och folkskollärarna. Man måste först 
och främst göra upp med den traditionella synen på bildning. Det var den 
essentialistiska bildningsskolan, primärt baserad på kristen, värdekonser-
vativ grund, som var måltavlan för de svenska skolreformatörerna under 
1900- talets inledning. Den nya folkskolan borde enligt de reformvänliga 
– av vilka många var kulturradikala liberaler – bli ett redskap i framåtskri-
dandets och samhällsreformeringens tjänst. Dess uppgift var att söka fostra 
de uppväxande generationerna till medborgare, vilka på ett ansvarsfullt 
sätt tog en mer aktiv del i samhällslivet. Dessa blivande medborgare borde 
därför såväl fostras till större handlingskraft och offervillighet som begåvas 
med den, för den önskade samhällsutvecklingen, så väsentliga helhetssynen 
på detta samhälle. Det fick dock inte ske på bekostnad av den enskildes 
förankring i mer näraliggande, konkreta sociala gemenskaper och geo-
grafiska lokaler. Tvärtom, denna förankring sågs som själva essensen hos 
människan, och därför var det den som skulle vidareutvecklas till att gälla 
också sammanhangen bortom det omedelbara. 

Dessa idéer blev också vägledande för den pedagogiska diskussionen 
vid Jämtlands läns folkskolläraremöten. Vart fjärde år, från och med 1905, 
arrangerade folkskollärare som var anslutna till Sveriges Allmänna Folkskol-
lärareförening (SAF) folkskolläraremöten i Östersund. Mötena, som hade 
deltagare från hela länet, hade till uppgift dels att formulera motioner till 
riksföreningen, dels att förmedla och diskutera nya pedagogiska rön för att 
ge den enskilde läraren möjlighet att förkovra sig i sin lärargärning. De tre 

 235 Bruce, 82.
 236 Bruce, 82.
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möten som hölls mellan 1905 och 1912 beskriver en mognadsprocess där de 
reformpedagogiska idéerna successivt vann terräng.

Det är visserligen svårt att säga något bestämt om vilken självsyn det 
jämtländska folkskollärarkollektivet hade, om de uppfattade sig som sam-
hällsförnyare i framtidens tjänst. Ett uttalande som pekar i en sådan rikt-
ning fälldes dock på mötet 1912. Det ålåg folkskollärarna, underströk en av 
mötesdeltagarna, att ”höja Sverige och det svenska folket” genom att leda 
”nydaningsarbetet”. Folkskollärarnas roll var så avgörande att de nu stod 
inför valet att antingen ”befrämja eller förhindra detta folks utveckling”.237 
Denna pionjäranda, att folkskollärarna såg sig själva som ett avantgarde i 
framåtskridandets tjänst, lät sig utan svårighet kombineras med ett regio-
nalt perspektiv: 

[V]i, som ha till uppgift att undervisa och uppfostra Jämtlands barn, kunna 
[…] i alldeles särskild mening sägas arbeta för framtidens Jämtland, ty hur det 
skall bli, beror i första rummet på hur framtidens jämtar bliva. Jag vågar därför 
påstå, att vi skolfolk stå i främsta ledet bland dem, som arbeta för framtidens 
Jämtland. Däri ligger vår uppgifts storhet och ansvar. Kunna vi fostra ett släkte 
som växer upp friskt och starkt till kropp och själ och anda, så skall också 
framtidens Jämtland bli stort och starkt, fritt och ljust.238

Ledande företrädare för folkskollärarkåren i Jämtlands län tog tidigt in-
tryck av de reformpedagogiska strömningarna, inte minst den progressiva 
pedagogiken, även kallad aktivitetspedagogik. När Jämtlands läns folkskol-
läraremöte 1905 diskuterade det förändringsarbete som den svenska och 
den jämtländska skolan nu stod inför, anfördes, vilket inte är förvånande, 
USA och den reformering som det amerikanska skolväsendet genomgått 
som det goda exemplet. En uppfattning som gjorde sig gällande var att 
den amerikanska utbildningen hade lyckats bättre än den svenska med att 
förbereda barnen för de krav som vuxenlivet och samhället ställde på dem, 
och detta genom att införa kroppsövningar i undervisningen samt förstå 
barns behov av att leka för att lära.239 

På riksplanet skulle moderna pedagogiska ideal komma att sammanfalla 
med de nationalistiska idealen och med den holistiska samhällssynen, vilket 
illustreras av den nya upplagan av Läsebok för folkskolan från 1912. I en av 
 237 Jämtlands läns folkskolläraremöte i Östersund den 29 och 30 augusti 1912. Redogörelse 

enligt uppdrag utgiven av J. Johansson, Östersund 1913, 62.
 238 Ibid., 63.
 239 Jämtlands läns folkskolläraremöte i Östersund den 30 och 31 augusti 1905. Redogörelse 

enligt uppdrag af Carl Christenson, Östersund 1906, 57f. Utan att nämnas vid namn 
är det John Dewey och hans reformpedagogiska program – learning by doing – som 
åsyftas i diskussionen.
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läsebokens berättelser, ”Svens fosterland”, möter läsaren gossen som går i 
folkskolans första årskurs. I lektionssalen pekar magistern på en karta över 
Sverige och förklarar att detta ska barnen älska som sitt fosterland. Sven 
misslyckas dock och känner skam över att varken kunna förstå eller älska 
det som hänger på väggen. Väl hemkommen berättar han för sin mor att 
han inte kan älska sitt fosterland därför att han inte kan hitta det. Svens 
mor, som pedagogiskt är lärarens motsats, visar vad fosterlandet är genom 
att peka på saker hemma på gården, såsom bäcken vilken Sven tycker om 
att leka i.240 

Berättelsen illustrerar det centrala i det tidiga 1900-talets förändrade 
syn på undervisning och den formel enligt vilken den medborgerliga iden-
titetsbildningen nu började förmedlas. Läraren, som inte förmår förmedla 
kunskaper om och känslan för den nationella helheten, representerar en 
föråldrad kunskapssyn och en akterseglad metodik: han knyter inte an till 
barnens begreppsvärld, han levandegör inte kunskapsstoffet och han låter 
eleverna sitta passiva. Samtidigt som modern personifierar det moderna 
pedagogiska synsättet är hon också en representant för det tidiga 1900-talets 
formel för nationell identitet: fosterlandet, det hela, kan bara älskas om 
utgångspunkt tas i det näraliggande, välbekanta, det vill säga de träd som 
man som barn klättrat i eller de bäckar man brukat ”plaska omkring” i.241

Men äldre undervisningspraktiker visade sig vara mer seglivade än 
önskvärt. Därför skulle reformdiskussionen komma att fördjupas och bli 
huvudpunkten på folkskolläraremötenas program i Jämtlands län under 
tioårsperioden efter 1905. Om man läser de ganska detaljerade redogörel-
serna för dessa möten får man intrycket att det fanns ett stort samförstånd 
kring de nya pedagogiska målen och metoderna, åtminstone på ett retoriskt 
plan. Det som diskuterades var inte om utan hur en reformering av under-
visningen skulle kunna genomföras i praktiken. 

Viljan fanns bland lärarna men det brast i förmågan att omsätta den i 
praktisk undervisning. Att så få lärare verkligen levde efter de reformpeda-
gogiska deviser, som de själva ställt sig bakom, var därför utgångspunkten 
för Jämtlands läns folkskoleinspektör Erik Eriksons kritik mot det han sett 
i det egna länets lärosalar. På folkskolläraremötet 1909 konstaterade Erikson 

 240 Läsebok för folkskolan. Parallellupplaga (första avdelningen), Stockholm 1912, 4 f. En 
annan läsebok som belyser reformpedagogikens släktskap med den aktuella tidens 
formel för nationella identitetsbildning är: Anna Maria Roos, Hem och hembygd. 
Önnemofolk, Stockholm 1982 (1917). Där återfinner vi nästan exakt samma motiv som 
i berättelsen om Sven i Läsebok för folkskolan. Sörgårdspojken, som också han heter 
Sven, lovar att älska det land och förbli det trogen, där ”han första gången plaskade 
omkring i en eka” (228f).

 241 Läsebok för folkskolan. Parallellupplaga (första avdelningen), Stockholm 1912, 4.
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otåligt att ”Vi hålla ju på, att undervisningen skall vara åskådlig, och att lär-
jungarnas självverksamhet skall tillbörligen beaktas”.242 Enligt honom hade 
länets lärare också stött tanken att ”barnen i största möjliga utsträckning 
borde få med egna sinnen iakttaga, själva göra undersökningar och draga 
slutsatser samt med egna ord och helst i sammanhang återgiva vad de sett 
och hört”.243 Därför var den syn han mötte i de jämtländska skolorna ganska 
nedslående; undervisningen bedrevs ungefär på samma sätt som tidigare 
vilket innebar att barnen läste i bok och lärde sig läxan utantill varpå läraren 
förhörde dem för att kontrollera inlärningsresultatet. Genom att på detta 
vis tvinga barnen till uteslutande bokligt plugg och stillasittande passivitet 
fostrades inga samhällsdugliga medborgare. 

Bristerna i undervisningen inbegrep identitetsbildningen. I bland annat 
ämnet geografi tycktes intet ha hänt i progressiv väg trots det senaste årets 
jämtländska manifestationer för hembygdskunskap, hembygdsforskning 
och hembygdskärlek. I ämnet geografi ”glömma man [läraren] den åskåd-
liga undervisningen om hembygden, som dock skall utgöra grundvalen 
för den följande geografiundervisningen”,244 konstaterade Erikson. Och när 
hembygden inte fick bilda utgångspunkt i undervisningen kunde inte heller 
kravet på helhetssyn förverkligas eftersom barnen då inte hade någon känd 
fläck på kartan att blicka ut ifrån för att kunna famna det hela. De olika 
ämnesgrenarna måste integreras mer med varandra, ”så att de belysa och 
fullständiga varandra”, för bara genom en sådan undervisning kunde man 
”vinna ett helt mål”, vilket här var detsamma som medborgarbildning och 
karaktärsdaning.245 

Med vetskap om denna tingens ordning gick det inte att feltolka bud-
skapet när landshövding Johan Widén inför folkskolläraremötet 1909 an-
nonserade sin egen pedagogiska ståndpunkt för de vuxna jämtarna: ”Lyser 
icke själfva ljungen grönast på den torfva, där vi lekt som barn […]?”246 I sitt 
öppningsanförande vid folkskolläraremötet i Östersund 1912, utvecklade 
Widén sin tankegång genom att relatera den till folkskollärarnas ovärderliga 
betydelse som folkuppfostrare. De skulle ”ingjuta kärlek till arbete” i sitt 
”material”, eleverna, ”fostra goda människor och medborgare” samt ”bilda 
ett samhällsdugligt, moraliskt och intellektuellt, för samhällsuppgifterna väl 
utrustat människosläkte”.247 
 242 Jämtlands läns andra folkskolläraremöte i Östersund den 27 och 28 augusti 1909. Redogö-

relse enligt uppdrag utgiven av Carl Christenson, Östersund 1909, 21.
 243 Ibid., 21.
 244 Ibid., 22.
 245 Ibid., 22.
 246 V-N 16/7 1909. 
 247 Jämtlands läns folkskolläraremöte… 1912, 8f.
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Det framgår tydligt att det pedagogiska reformarbetet också stimulerade 
intresset för hembygden: ”Vi [lärarna] måste också öka vår hembygdskun-
skap och göra den mer levande, så att vi fullt behärska bokens stoff”, var 
en maning som en av föreläsarna vid Jämtlands läns folkskolläraremöte 
i Östersund 1909 uttryckte. Den bok som seminarieadjunkten Valborg 
Olander syftade på var den nyligen utgivna Nils Holgersson, en bok som, 
om den användes rätt av lärarna, skulle bidra till att fostra de unga till att 
bli ”goda människor och goda medborgare”.248

Som uttolkare av den holistiska verklighetsuppfattningen och som 
användare av integrationens språkbruk i en pedagogisk kontext hade folk-
skoleinspektör Erikson sällskap av bland andra Carl Sehlin, småskolerektor 
och präst i Östersund. Denne framhöll betydelsen av att ”Uppfostra till 
kärlek!” Därigenom skulle man åstadkomma en ”reformation inifrån och 
utåt, från den enskilde till det hela”. Sehlin ansåg att det var till ett sådant 
”sinnelag” och en sådan ”viljeriktning” de unga skulle fostras,249 för då

göra vi dem starkare och handlingsdugliga, ty kärleken är den starkaste makten i 
himmel och på jord. [---] Älskar du själv [syftar på läraren] din fosterbygd med 
en kärlek, som tror på dess framtid, så kan du väl säga, att nog är den arm och 
karg och kall, men din kärlek ljuder som mäktig underton i varje lektion därom, 
och den du undervisade kände, att ’ej fjärran finns en bygd, ej när, som är för 
oss, vad denna är’. [---] Så skulle vi kunna gå igenom läraregärningen och se, 
hur kärlek måste ge färg och värme åt allt, om skola kunna fostra till kärlek.250

Kärlek till och offervillighet för det hela förutsatte kunskap och känslor 
för delen. Med starkare vilja och större handlingskraft så skulle man också 
våga börja tro på en framtid för nationen, vilket i sin tur var ett villkor 
för en framtid för den enskilde. Man skulle fostra och undervisa med ut-
gångspunkt i den enskildes verklighet. Så kunde man fostra individen till 
självkontroll och självdisciplinering. De handlingar man förmår och vill 
göra i det lilla, förmår man också i det stora. Det var mot bakgrund av en 
sådan verklighetsbeskrivning som lärare insåg det förlegade och absurda i 
skolans rådande geografiundervisning: ”Hur ska man kunna känna något 
för det ’Sydsvenska låglandet’ och det ’Nordsvenska höglandet’ eller alla 
dessa streck till älvar, som ofta ha varit skuggor utan liv och färg?” Om 

 248 Valborg Olander, ”Om Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”, Jämtlands 
läns andra allmänna folkskolläraremöte i Östersund den 27 0ch 28 augusti 1909. Redogö-
relse enligt uppdrag utgiven av Carl Christenson, Östersund 1909, 91.

 249 Ibid., 60.
 250 Ibid., 60 ff. Utgångspunkt i Sehlins tal var den schweiziske reformpedagogen Johann 

Heinrich Pestalozzi och dennes sats ”Uppfostra till kärlek!”. 
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stoffet levandegjordes och om känslan och kärleken tilläts ingå i under-
visningen stod man inför en omvälvning ”som vår tröga nation inte har 
anat”, en omvälvning som innebar allas ”offervillighet för gemensamma 
strävanden”. För visst var det väl ”lättare att dö för Nils Holgerssons Sverige 
än för geografiernas”, resonerade en av föredragshållarna.251

Det var således lärostoffet som skulle individualiseras regionalt och 
lokalt, inte människan/medborgaren, och det skulle ske genom så kallade 
åskådningsövningar. I dessa övningar organiserades intrycken i enlighet med 
bestämda begrepp och efter särskilda tankemönster så att eleven lärde sig att 
uppfatta föremålen på rätt sätt. Man måste å ena sidan ”utröna, vad barnen 
redan äga av föreställningar och begrepp”, å den andra ”pröva deras förmåga 
att bruka sina yttre sinnen”.252 Skolan hade inte i första hand uppgiften att 
förmedla ett bestämt kunskapsstoff utan att utveckla elevernas förmåga att 
själva skaffa sig kunskap och lära sig att lösa förelagda uppgifter. Undervis-
ningen måste knyta an till något känt och beakta den fysiska omgivning där 
eleven hade grundat sina erfarenheter. I skolan ”måste barnen mötas av sin 
vanliga omgivning” men samtidigt ”lära sig att se den i dess sammanhang”.253 
Tankarna här handlar om identifikation, i betydelsen igenkännande, att man 
kan se sig själv i någon annan eller något annat. Det var de företeelser och 
förhållanden som man förutsatte att den enskilde faktiskt kände igen som 
exploaterades när det nya medborgarbegreppet lärdes ut. Det skulle gå att 
hitta dessa begrepp i vardagen – men det gällde då att denna vardag betrak-
tades på rätt sätt, det vill säga sågs i samhällelig riktning. 

Samhällssyn och kunskapssyn smälter i regionaliteten samman, på så vis 
att det samhälle som skulle formas, förutsatte en medborgartyp med specifika 
färdigheter. När det nya liberala och nykterhetssinnade Östersundsbladet 
Veckans Nyheter i sin programförklaring vände sig till sin förväntade ”jämt-
ländska läsekrets” så formulerade man det folkbildande uppdraget så här: 

Det är för nutid och framtid, vi alla arbeta. För dessa stora framåtsyftande idéer, 
som i vår tid mer och mer genomströmma mänskligheten, är det vi alla skola 
känna oss solidariska. Med idé menas här icke en revolutionär nedbrytande 
tendens, utan i stället uppbyggande, framåtsyftande arbete för frihet, folk och 
fosterland. Hvarje litet arbete, hur obetydligt det än kan synas, som afser en 
ädel sträfvan, är en del i det hela. [---] Vi skola komma ihåg, att utan detaljer 
kan aldrig blifva någonting helt. Det är det lilla som skall bilda det stora, och 
där enighet och samhörighet arbeta gemensamt, kunna stora ting uträttas.254

 251 Jämtlands läns andra allmänna folkskolläraremöte i Östersund den 27 0ch 28 augusti 1909. 
Redogörelse enligt uppdrag utgiven av Carl Christenson, Östersund 1909, 94.

 252 Ibid., 65. Pestalozzis åskådningspedagogiska idéer diskuteras i Ekström, 2000, 141 ff.
 253 Jämtlands läns allmänna folkskolläraremöte… 1912, 45f.
 254 V-N 5/1 1909
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Den uppgift som folkbildare och folkuppfostrare med den nationella in-
tegrationen på sin agenda ställdes inför var att i det svenska folket ingjuta 
”ett nytt sinne för det svenska”, som litteraturhistorikern Staffan Björck 
formulerar det i sitt arbete om Heidenstam och sekelskiftets Sverige (1947). 
För det handlade om en omtolkning av den nationella identiteten i riktning 
mot en föreställd gemenskap som samtidigt lät sig stimuleras av och var 
åtkomlig med alla sinnen. Så skulle en ny nationalkänsla, som tog sikte på 
det konkreta och närliggande, uppstå, en känsla där både folkets erfaren-
heter fick större utrymme och de nationella politiska målen tydliggjordes.

Sammanfattande diskussion
Det som framkommit i detta kapitel är att identitetsbildningen omkring 
”Jämtland” förmedlade normer för hur regionens invånare i allmänhet 
borde föreställa sig relationen individ – samhälle, och det i form av föreställ-
ningar knutna till Jämtland som varande en ”hembygd”. På det språkliga 
planet kom uttryck som ”hem” och ”hembygd” att verka förlösande på 
tankarna om en föreställd svensk gemenskap. Det hembygdsbegrepp som 
konstruerades i Sverige omkring åren närmast efter 1905 skulle förbli en 
av de bärande symbolerna i den fosterländska retoriken ända fram till in-
ledningen av folkhemsepoken på 1930-talet. Av ett ord som tidigare hade 
brukats med relativ sparsamhet och då varit en enkel benämning på den 
trakt där den enskilde kände sig som hemma och som ibland gav upphov 
till nostalgi och känslosamhet, skapades på kort tid ett helt nytt ideologiskt 
laddat begrepp. ”Hembygd!” började nu användas i nationalistisk agitation 
och fick därmed inte längre lov att bara vara hembygd. Uttrycket tillfördes 
en rad nya och distinkta betydelser, för att det skulle förmå leda tankarna 
till just fosterlandet. Detta skedde utifrån ett bestämt pedagogiskt synsätt 
där det rutinmässiga arbetet, de vardagliga sysslorna och de mest triviala av 
företeelser hamnade i fokus och fick nya innebörder. Den enskildes hand-
lingar och konkreta verklighet sublimerades då dessa tillskrevs en nationell 
mening. På motsvarande sätt kan man säga att den nationella identiteten i 
någon mån ”trivialiserades”, vilket skedde på bekostnad av det extraordinära 
och monumentala, kriget och minnesmärkena över Sveriges hjältekungar.

Denna identitetsbildning innebar en indirekt kommunikation av ett 
tydligt definierat medborgarbegrepp. Med hembygdens regionalitet för-
medlades en i grund och botten kollektivistisk syn på individen och en ho-
listisk syn på samhället. Den enskilde uppmuntrades att inta ett altruistiskt 
förhållningssätt till sin omgivning och manades att ställa sitt arbete i sam-
hällets tjänst, för dess framåtskridande. I diskussionen framställdes sålunda 
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tydliga beteenderekommendationer till regionens invånare och på så vis 
formades även ett medborgarbegrepp som var anpassat till ett kommande 
demokratiskt samhälles behov. I det ljuset kan den form av provinsialism 
som odlades i och omkring Jämtland betecknas som pragmatisk. 

Hembygdsundervisningen var en förberedelse för ämnet medborgar-
kunskap, som också det var en nyhet jämfört med tidigare läroplaner. 
Timfördelningen mellan folkskolans samtliga ämnen gjordes om, så att 
ämnets väl tilltagna 6 veckotimmar skulle kunna läggas in på schemat. En 
konsekvens var att kristendomskunskap förlorade timmar, till förmån för 
bland annat hembygdsundervisningen.255 Detta är en tydlig indikation på 
den betydelse man tillmätte det nya ämnet. Det antyder också att religionen 
i det närmaste ansågs ha spelat ut sin roll som överordnad samhällsideologi: 
katekeskunskaper kunde inte längre konkurrera med den samhällsförank-
ring hembygds- och fosterlandskänslan gav.

Företeelserna hembygdskunskap och regionalitet har av tidigare forsk-
ning studerats inom en bevarandeideologisk kontext. Inom en sådan tolk-
ningsram är det de framväxande lokala hembygdsföreningarna och regionala 
museiprojekten samt landsomfattande natur- och kulturarvsinstitutioner, 
som format och förmedlat regionalitetens idéer. Där har också begreppet 
förankring fått stå för en samhällsbevarande kontinuitet med det förflutna. 
Hembygdsvurm och regionalitet reduceras då till en produkt av en oro för 
att tappa det historiska minnet, och en reaktion mot de genomgripande 
förändringarna i samhället. Med en så snäv tolkningsram skyms även sik-
ten för det generella budskapet om relationen individ-samhälle (som också 
finns i natur- och kulturminnesvårdens samt hemslöjdsrörelsens språkbruk 
och tänkesätt). Behov av något fast och oföränderligt bidrog visserligen till 
upprättandet av regionalitet men samtidigt var företeelsen ett betydelsefullt 
redskap i samhällsomskapandets tjänst. För att förstå det tidiga 1900-talets 
regionalitet bör man framför allt se den i relation till andra ideologiska 
processer i samhället, däribland de pedagogiska och kunskapsteoretiska 
förändringarna samt den pågående demokratiseringen med formandet av 
ett nytt medborgarbegrepp. I ett sådant perspektiv blir ”hembygden” något 
annat. Den slutsats som kan dras är att ”Hembygdskänslan” i själva verket 
var en metafor för den medborgaridentitet som det blivande demokratiska 
samhället höll på att ympa in hos befolkningen.

Medborgarkunskap fick, liksom hembygdsundervisning, en fram-
skjuten plats i det svenska skolväsendet. Socialdemokraten Värner Rydén 
(1878–1930), som var ansvarig minister för 1919 års läroplansreform i Edén 
– Brantings liberala och socialdemokratiska regering 1917–20, pläderade 
 255 Fransson 2002, 66.
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starkt för denna typ av bildning. Den skulle enligt honom komma ”sam-
hället som helhet till godo i form av en starkare känsla för allmänt väl”. 
En viktig förutsättning för hans ståndpunkt var att socialdemokraternas 
gamla kampparoller hade tonats ner. I själva verket avvek Rydéns samhälls-
syn inte nämnvärt från den föregående nationella samlingens. Den goda 
medborgarandan visade sig enligt honom i ”omsorgen om det helas välfärd” 
och i ”offervilligheten för en gemensam sak, viljan att för ett större mål 
göra personliga offer”.256 Den vunna friheten och den framväxande demo-
kratin medförde att krav kunde ställas på befolkningen att uppfylla vissa 
medborgerliga plikter. Med rättigheterna följde skyldigheter. Ämnen som 
medborgarkunskap och hembygdsundervisning ingav på så vis förtröstan 
för framtiden.

De processer som det här handlar om ska inte blandas samman med för-
svenskningsbegreppet. ”Försvenskning” är ett begrepp som forskare använt 
för att beskriva hur staten och dess myndigheter skaffade sig kontroll över 
nationens territorium med dess tillgångar. Detta projekt var i första hand 
inte pedagogiskt utan vetenskapligt, ekonomiskt och politiskt.257 När man 
talar om att norra Sverige försvenskades, syftar man på ett nationalstatligt 
projekt som handlade om att vetenskapligt inventera i syfte att industriellt 
kunna utvinna landets naturrikedomar samt att konsolidera nationalstaten 
ideologiskt.258 Denna ”försvenskningspolitik”, inte sällan omild, drabbade 
exempelvis de nordliga befolkningsgrupper som inte hade svenska språket 
som modersmål. Försvenskning var i detta sammanhang ett sätt att söka göra 
lojala svenskar av grupper som levde inom landets gränser men som man till 
viss del misstrodde, exempelvis de finskspråkiga invånarna i Tornedalen.259 

Men när akademiker, folkbildare, opinionsbildare och andra åren efter 
1905 upprättade regioner så var både drivkraften en annan och målet ett 
annat. När de gjorde allvar av att regionalisera den nationella identiteten så 
skedde det vid tiden för en intensifierad social strid i samhället som helhet 
med en öppen kamp mellan arbete och kapital. Det skedde samtidigt som 
den allmänna och lika rösträtten för män till riksdagen debatterades och 
slutligen genomfördes. Just då sattes massiva folkbildningsinsatser in som 
syftade till att bilda både barn och vuxna svenskar i abstraherandets konst. 
Målet var att de skulle tillägna sig begrepp och kategorier som strukture-
rade verkligheten på ett sätt som stod i samklang med samhällets behov av 
arbetande, uppoffrande och lojala medborgare. På kurser, föreläsningar, ut-

 256 Värner Rydén, Medborgarkunskap (fjärde upplagan), Stockholm 1927, 150.
 257 Gunnar Eriksson 1978; Sörlin 1988; Nordlund. 
 258 Nordlund 268 ff.
 259 Elenius, 2001, 153 ff.
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ställningar och exkursioner i det fria förväntades dessa människor inhämta 
färdigheten att med utgångspunkt i något regionalt specifikt föreställa sig 
den nationella helheten. Detta skulle leda till att den enskilde i de egna 
handlingarna såg betydelsen eller konsekvenserna för samhället i stort. 

När det tidiga 1900-talets upptagenhet med det regionala undersöks 
är mycket vunnet om hänsyn tas till den samhällssyn och det medborg-
arbegrepp som då formades. Samtidigt som ”hembygd” kunde stå för 
kontinuitet, kunde hembygdsretoriken klä förhoppningar om utveckling 
i ord, och den delaktighet i det nationella som förespråkades inom hem-
bygdsrörelsen kunde innebära modernisering och framåtskridande. På ett 
retoriskt plan betydde regionalitet också att nationsuppfattningen skulle 
skapas underifrån och inifrån. I stället för att tolka dessa identitetsproces-
ser som en försvenskning av natur, kultur, historia och traditioner är det 
lämpligare att förstå dem som att nationsbegreppet nu regionaliserades och 
naturaliserades. 

Om regionalitetens genus
Förslaget att göra brunkullan till Jämtlands provinsblomma tycks ha tagits 
väl emot i regionen. I beskrivningarna av blomman hette det bland annat 
att den visserligen inte var någon strålande skönhet, såsom en världsdam 
i praktfull toalett, men väl en liten älskansvärd oskuld som var omedve-
ten om sin skönhet, vilket gjorde henne än mer begärlig. Den så kallade 
jungfruliga fägringen och den förnäma enkelheten och sällsyntheten gjorde 
brunkullan till en utmärkt symbol för Jämtland. En sådan förförståelse bi-
drog till att understryka landskapets utvecklingspotential och skulle borga 
för att Jämtland också i fortsättningen uppmärksammades nationellt för 
sin skönhets skull. 

Omkring sekelskiftet 1900 etablerades i Sverige en ny industrikapitalis-
tiskt baserad könsordning. Genom att hänvisa till den sunda och normala 
naturens ordning som givit män och kvinnor olika roller skulle män bygga 
det kapitalistiska industrisamhället och kvinnor det goda hemmet. Idén 
om könens fundamentala olikhet utvecklades till en särartsideologi som 
blev viktig i diskussionen om den nya arbetsdelningen mellan kvinnor och 
män. Normerna föreskrev att kvinnans plats i första hand var i hemmet och 
familjen men gläntade samtidigt på dörren till det offentliga rummet och 
arbetslivet. Kvinnor som inte var mödrar med ansvar för hem och familj 
kunde i stället utöva sina moderliga egenskaper ute i samhället, till exempel 
inom utbildning och omsorg.260 
 260 Göransson, 108ff; Nina Björk, Sireners sång. Tankar kring modernitet och kön, Stock-

holm 1999, 175.
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Till denna begynnande feminisering av den offentliga sfären bidrog 
också estetiseringen av konsumtionskulturen, där kvinnan framför allt var 
placerad i objektets position, i att vara den som är till för att betraktas.261 
Om den manliga normen var bärare av värden som produktion, rationalitet 
och effektivitet, så förde den kvinnliga normen tankarna till värden som 
konsumtion, längtan och drömmar. Det kvinnoideal som blev upphöjt 
utgjordes av den rena och oskuldsfulla kvinnan som förmådde motstå alle-
handa frestelser. Genom att vara enkelt klädd och äga en naturlig skönhet 
avvek hon från sina konsumtionslystna och konstlade medsystrar. Hennes 
motvilja mot egen konsumtion underströk hennes sexuella oskuldsfullhet.262 

I ett västeuropeiskt samhälle och i en tid som var besatt av skillnaderna 
mellan könen uppstod ett behov av att göra fler och fler handlingar och 
beteenden könsspecifika. Ivern att könskoda kom nu även att inkludera 
rumsliga kategorier.263 Nationen med dess bindningar till ett territorium är 
inget undantag. Nationalism och nationellt identitetsskapande har alltid 
genusimplikationer, bland annat genom att historiska processer premierar 
vissa identiteter och undertrycker andra. Genusperspektivet har visat sig 
särskilt fruktbart för att analysera historiska situationer där nationell identi-
tet på något sätt politiseras och mobiliseras. Inom ramen för en diskursana-
lytisk ansats har detta perspektiv bidragit till att nationalismberättelsernas 
byggstenar och därmed deras underliggande betydelser kunnat friläggas.264 

Exempelvis utgör genus med sina distinkta, kontextuellt betingade 
normer för manligt respektive kvinnligt ett slags persongalleri varifrån 
historiska aktörer hämtat referenser för att understryka en åsikt. I national-
ismberättelser har kvinnan sin givna plats; hon framställs som nationens 
moder. I synnerhet gäller detta när medborgarstaten mobiliserar national-

 261 Björk, 106, 253.
 262 Björk, , 76 ff.
 263 Peter de Bolla, The discourse of the Sublime. History, Aesthetics & the Subject, Oxford & 

New York 1989; Linda McDowell & Joanne P. Sharpe, ”Thinking through Gender. 
Editor’s Introduction”, Space, Gender, Knowledge, London & New York 1997, 1–10; 
Björk, 115.

 264 Anne McClintock, ”No Longer in a Future Heaven: Gender, Race and Nationalism, 
Space, Gender, Knowledge, London & New York 1997, 409 ff; Nira Yuval-Davis, 
”Gender and Nation”, Linda McDowell & Joanne P. Sharpe, Space, Gender, Know-
ledge, London & New York 1997, 403 ff; Edgren, 233 ff. Perspektivet är detsamma 
som Joan W. Scott utvecklat i studier av klassbegreppet. Utgångspunkt tas i Scotts 
tolkning av genus som ett konstituerande element i sociala relationer. Se Joan W. 
Scott, Gender and the politics of history, New York 1988, 10, 44–49. Se även Ida Blom, 
1996, 2, passim; dens: ”Gender and Nation in International Comparison”, i Ida 
Blom, Karen Hagemann & Catherine Hall (red.), Gendered Nations. Nationalism in 
the Long Nineteenth Century, Oxford & New York 2000, 3 ff.
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ism. När kvinnor görs delaktiga är det kvinnlig särart som åberopas, en 
särart som innebär att kvinnor underordnas nationens intressen genom att 
definieras utifrån sin reproduktiva kapacitet.265 Olika nationalistiska berät-
telsers användning av familjemetaforen är ett exempel på detta. Familjen 
är användbar i detta sammanhang därför att den bidrar till att hävda det 
”naturliga” i att vissa identiteter är grundläggande/överordnade medan an-
dra är sekundära/underordnade. Genom att referera till familjen som helhet 
har lojalitet gentemot det nationella projektet som sådant kunnat betonas. 
Familjemetaforen legitimerar social hierarki och bidrar till föreställningen 
att en intressegemenskap är organisk och därmed tvingande till sin karaktär.

På vilket sätt var kön, enligt referenspunkterna ovan, närvarande i 
gestaltningen av regionalitet? Vilken typ av manlighet respektive kvinn-
lighet finner vi främst företrädd hos Arnljot och Jungfru Jämtland? Vilka 
karaktärsegenskaper hade dessa båda gestalter som nu fick personifiera 
”Jämtland” och det ”jämtländska”?

Hembygdens manlighet: Arnljot 
Den mansfigur som utnämndes till Jämtlands hjälte på hembygdskurserna 
i Östersund 1908 var huvudpersonen i Wilhelm Peterson-Bergers hjälteepos 
Arnljot. I Östersund med omnejd var publikintresset för dramat mycket 
stort. Tonsättaren fick ta emot mängder av hyllningar när hans folkliga 
opera om Arnljot-legenden börjat framföras. En av Östersundstidningarna 
uttryckte sin tacksamhet för att Peterson-Berger ”med Guds nåde” lyckats 
tolka Jämtlands historia, saga och natur på ett sätt ”som ingen i Jämtland 
hittills mäktat tolka.”266 Vad hade han gjort, och vad var det som så föll 
publiken i smaken? 

Den jämtländska hembygdens förste hjälte var en man, personifierad 
av den forntida äventyraren och krigaren Arnljot, som ensam tar strid mot 
egoismens och habegärets korrupta moral som gjort sitt intåg i Storsjöbygd, 
vilket drabbar honom personligen. Men ensam är i längden svag; Arnljot 
tvingas på flykt och fortsättningen blir en berättelse om rastlöst sökande 
efter något att ingå i och vara en del av, en fast punkt att ha som utgångs-
punkt och där vandraren kan få ro. Genom en själslig metamorfos kommer 
denne isolerade individualist till insikt om sammanhangets betydelse. Det 
som håller på att mogna i honom och tränga sig upp ur själens djup till fullt 

 265 Charlotte Tornbjer, Den nationella modern. Moderskap i konstruktionen av svensk 
nationell gemenskap under 1900-talets första hälft, Studia Historica Lundensia Nr 6, 
Lund 2002, passim; Anita Göransson, ”Kön, handling, auktoritet”, i Anita Görans-
son (red.), Sekelskiften och kön. Strukturella och kulturella övergångar år 1800, 1900 och 
2000, Stockholm 2000, 108 ff; Edgren, 247f. 

 266 V-N 16/7 1909: ”Gårdagens sångarfest. Peterson-Berger hyllas”.
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medvetande är en medfödd instinkt som hela tiden legat latent i Arnljots 
undermedvetna: att han som individ utgör en del av ett helt, att han är nå-
gon enbart i relation till andra. Den (holistiska) insikten, att den enskildes 
vilja och handlingar bara har ett värde i förhållande till något större, slår 
honom med en sådan kraft att han (i desperation) söker upp en pretendent 
på den norska tronen och ber om att få strida i dennes här och för dennes 
idéer – kristendomen. Det tidiga 1900-talets längtan efter den kollektiva 
människan och den nya samhällsmedborgaren har sålunda i Arnljots gestalt 
fått kött och blod. Berättelsen kan läsas som just en allegori över det vägval 
som medborgarna i det svenska samhället ställdes inför.

Om vi anlägger ett genusperspektiv på dramat blir det skildrade väg-
valet liksom det kollektiva medborgarskapet mer komplext. Arnljot blir då 
berättelsen om handlingskraftens och omskapandets manlighet, men det är 
också berättelsen om denna manlighets brister, en manlighet som är i behov 
av fasta ramar. I början av dramat kastar sig, bokstavligt talat, Arnljot in i 
händelserna. Han tar visserligen strid på ett resolut manligt sätt och visar 
i en kritisk situation styrka, mod och handlingskraft men han gör det i 
tron på sin egen självtillräcklighet. Det är en ungdomlig, individualistisk 
halsstarrighet som kommer till uttryck hos Arnljot. När han tar till vapen 
för att skipa rätt i jämtebygd så har dessa handlingar varken förankring i ett 
större sammanhang eller sanktion från en högre myndighet. Framför allt är 
de inte resultatet av ett medvetet val; våldet är impulsivt och obehärskat. Då 
Arnljots beteende inte är överlagt utan (omanligt) känslomässigt så rymmer 
hans personlighet både en svaghet och ett potentiellt hot som ställer honom 
utanför samhällsgemenskapens manlighetsnorm. Det är först när Arnljot 
börjar handla kontrollerat samhälleligt som han blir en riktig man.

Arnljot kunde sålunda verka sedelärande på fler än ett plan och på mer än 
ett sätt, inte minst för att de föreställningar och normer som åskådliggjordes 
i dramat hade en så tidstypisk prägel. Detta hindrade inte Östersundsposten 
från att betrakta dess tema som ”ett jämtländskt ämne” och den tolkning 
Peterson-Berger hade gjort av rollfiguren Arnljot som ”den sannolikaste, 
och bäst öfverensstämmande med jämtländskt kynne och natur”.267 När 
det generella transformerades till något partikulärt så handlade det om en 
pedagogisk anpassning. Identifikation med dramats jämtländske hjälte 
och med det landskap där handlingen utspelar sig försämrade säkerligen 
inte publikens möjligheter att också kunna identifiera sig med dramats 
grundtanke: individens relation till samhället. Vad den stora jämtländska 

 267 ÖP 26/4 1906. Kommentarerna är till Peterson-Bergers diktverk om Arnljot som gavs 
ut 1906. Se även Gösta Norell, Wilhelm Peterson-Berger och dikten, 1: En konstnärs-
studie, Arboga 1991, 25f.
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publiken på föreställningarna på Frösön och i Östersund 1908 fick möjlig-
het att ta del av i dramats didaktiska undertext var ett stycke medborgar-
fostran. Åhörarna kunde spegla sig i och ta ställning till en tänkt människas 
läroprocess från individualist till samhällsindivid. Här slogs samtidigt det 
tidiga 1900-talets medborgarideal och mansnorm fast. De båda diskurserna 
om genus, å ena sidan, och medborgarskap, å den andra, var två sidor av 
samma mynt eftersom det politiska medborgarskapet var manligt, men det 
var ett medborgarskap som förpliktade. Det är mot en sådan bakgrund man 
ska förstå Johan Hallbergs, redaktör för den i Östersund utgivna Veckans 
Nyheter, dikt ”På Långfredagen”:

Jag menar, din moder är Sverges land,
och du är din moders son, 
vid Sverge fästad med tusen band.

Moder Sveriges lycka är beroende av

sonens kraftfulla gärning.
Så blifve vår moder oss alla huld!
Så bringe vi henne vårt arbets guld!268

Dramat kan beskrivas som en kommentar till de rådande samhällsförhål-
landena och kommunicerade en ganska pregnant bild av en kollektiv 
individ för det demokratiska 1900-talet, vilket var en individ som det ännu 
återstod att skapa. Medborgarskap förutsatte en manlig självdisciplinering 
som bemästrade en rad, som de uppfattades, maskulina egenskaper, så-
som styrka, handlingskraft, impulsivitet etcetera. Disciplinering betydde 
i sammanhanget att dessa egenskaper ”församhälleligades”, det vill säga 
anpassades och ställdes till samhällets förfogande och underordnades dess 
överordnade principer och behov. Annars riskerade de att undergräva na-
tionsbygget. Att rekommendationerna framfördes i en jämtländsk kontext 
innebar samtidigt ett församhälleligande av själva regionaliteten, på så vis att 
samhället blev en framträdande beståndsdel i föreställningen om regionen. 
Budskapet till den jämtländska publiken var tydligt: Arnljot representerade 
en manlighet som på intet sätt var utan brister, men ändå förebildlig då 
han underkastade sig självreformering och blev en samhällsmedborgare och 
man för offentligheten. Det som tecknades var de tydliga konturerna av den 
bildningsresa som inte bara samtidens jämtar stod inför, utan alla de svenska 
män som året före, 1907, hade fått politiskt medborgarskap.

 268 Johan Hallberg (redaktör), ”På långfredagen”, V-N 16/4 1909
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Hembygdens kvinnlighet: Jungfru Jämtland
Om egenskaper som känslomässig impulsivitet och individuell kamp skrevs 
ut ur berättelsen om den handlingskraftige jämten, vilka egenskaper var det 
då som tillskrevs den jämtländska kvinnan? Och i vilken berättelse? 

När Jämtlands läns folkskollärare möttes i Östersund 1912 inbjöds de 
till ett samkväm på restaurang Bergvik på Frösön. Den stämningsfulla un-
derhållning som gästerna fick, bestod i uppvisning av en ”tablå” med titeln 
”Jungfru Jämtland”, till vilken en barnkör hade kallats in att sjunga ”Sång 
till Jämtland”, vars dubbeltydiga textrader associerade till en kvinna. Vad 
publiken fick höra var bland annat följande: 

En känslans eld du i mitt sinne tänder. [---] I storm och frost du är mig lika 
underbar, Och främst bland jordens länder jag dig sätter. […] Du är landet, 
skönt och löftesrikt, Med fält och myr, som bida odlarns möda, Och levnadsmål, 
med vilka Gud oss sammanvigt Till gagn för barn, som nya tider föda. [---] Jag 
vill kämpa med i dina fejder.269

Den jämtländska hembygdens andre hjälte var en hjältinna, och hon var 
precis som Arnljot fiktiv. Den kvinna som skulle symbolisera Jämtland var 
även en ung kvinna och fick också stå som symbol för regionens skönhet. 
Jungfru Jämtland var vacker på ett naturligt och okonstlat sätt och hade sin 
givna hemvist på fjällsluttningarnas frodiga, grönskande ängar: 

Vid det dansande vattenfallet, som ensamt stör den stilla sommarnattens tystnad 
i fjällsätern, sitter hon, fäbodjäntan. [---] Framför henne utbreda sig fjällvidderna; 
det ständigt böljande hafvet af fjäll längst bort i blåaste fjärran. Alla dessa fjäll 
brinna nu i purpurfärgad solglöd, som så lätt dröjer kvar i Jämtlands sommarnatt. 
Sådan hon nu såg naturen, tycktes den äga allt, hvad en människodröm kunde 
tänka sig stort och skönt.270 

Det Jämtland som på 1890-talet hade fått epitetet ”det sköna” identifie-
rades nu allt oftare med den sköna. Liksom landskapet Jämtland var ett 
objekt för en sublimerad beskådan gjordes denna kvinnofigur till föremål 
för betraktarens upphöjda blick. Regionen avporträtterades som en kvinna 
med oskulden intakt och uppfattades därför som särskilt åtråvärd och 
eftertraktad. Om regionens manliga mytiska förgrundsgestalter symboli-
serade samhälleligt kontrollerad potens, mod, styrka och förändringslusta, 
så symboliserade regionens kvinnliga förgrundsfigur, ”Jungfru Jämtland”, 
fruktsamhet och stora ännu outnyttjade möjligheter. Genom att beteckna 
 269 Sången är upptagen i sångboken Sång bland fjällen. En samling sånger för Jämtland och 

Härjedalen, Jämtlands läns ungdomsförbunds förlag, Östersund & Stockholm 1910, 11f.
 270 V-N 27/2 1909: ”Hvad djupet gömmer. Stämningsbild från fjällvärlden”.
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Jämtland som jungfru signalerades en inneboende men i stor utsträckning 
fortfarande slumrande alstringskraft, men samtidigt en samhällelig poten-
tial, det vill säga löften om ett långvarigt och rikt äktenskap mellan nationen 
och regionen. Jämtland var framtidsmöjligheternas region.

En berättelse med titeln ”Margit. Ur en jämtlandskvinnas historia”, 
publicerad 1909, kan illustrera resonemanget. Den handlar om hur Ame-
rikafebern med dess löften om guld och gröna skogar drabbar Margits 
man, som genom giftermål blivit herre över det småjordbruk som Margits 
far lämnat henne i arv. Trots detta förmår hon inte hålla honom kvar i 
hembygden. Han reser i hopp om att lyckan därborta ska stå honom så 
mycket bi, vilket den också gör, att Margit och barnen kan komma efter.271 
När han återvänder hem i avsikt att hämta fru och barn och ordna med 
försäljningen av det lilla jordbruket, hade Margit redan hunnit anlägga en 
vacker trädgård med bärbuskar, jordgubbar, smultron och syrénberså. En 
liten rabatt var

beväxt med förgät mig ej. Ett kors af gula ängsprimulor delade den blåa färgen 
i fyra fält. Det syntes ända ned till landsvägen, att denna grupp var en afbild af 
vår svenska flagga. Margit hade med tillhjälp af sin rika fantasi sammanplanterat 
dessa vilda blommor till denna symbol, hvars innebörd så väl öfverensstämde 
med de känslor, som hon hyste för sin fädernejord. [---] Här hade hennes 
ungdomstankar spirat upp och gått i blom. Detta var en ensam kvinnas verk. 
[---] Ja, det stod nu klart för mig [maken], att Jämtlands jord inte är sämre än 
jorden på andra ställen, och att lyckan är lika lätt att finna här som i Amerika.272

Den jämtländska kvinnan är också hon handlingskraftig och till sitt väsen 
fruktsam ungdomlighet. Med hjälp av dessa egenskaper förvandlar hon 
steril natur till ett hem där det rastlösa elementet i det manliga kan kontrol-
leras. Hon domesticerar bokstavligt talat landskapet och är själva kvintes-
sensen av hembygdstanken med dess inneboende integrationspedagogik.273 
Ur det lilla, konkreta abstraherar hon det stora, då hon med sina händer i sin 
egen trädgård skapar en sinnebild av nationen – en svensk fana av blommor. 
Hennes fantasi är visserligen rik men den vill inte riktigt sträcka sig utanför 
hemlandets råmärken.

Särartstanken, med dess domesticerade kvinnlighet, lämnade således 
tydliga spår i identitetsbildningen omkring Jämtland, en identitetsbildning 

 271 V-N 19/2 1909: ”Margit. Ur en jämtlandskvinnas historia”.
 272 V-N 27/2 1909: ”Margit. Ur en jämtlandskvinnas historia”.
 273 Se även V-N 21/5 1909 ”En kärlekshistoria. Jämtlandsmotiv för Veckans Nyheter”; 

V-N 21/5 1909 ”Gunni. En sägen från fjällen”; V-N 27/2, 5/3 1909 ”Sagan om fru 
Karin. Efter en folksägen från Jämtland af M. Cederschöld”.



258 

där regional ungdomlighet ständigt betonades. Följande utdrag är hämtat 
ur ”Sång till Jämtland”, som publicerades i Jemtlands Tidning 1907:

Se härliga Jämtland i midsommarskrud –
säg främling, såg du dess like,
så fagert skönt som en ungdomsbrud:
det är jungfrun i Svearnas rike.274

Hur ska man förstå användningen av ”jungfrun” som symbol för en region? 
Vilka värden ville författaren lyfta fram genom att understryka Jämtlands 
ungdomliga, men ändå giftasmogna skönhet? Genom korsbefruktning 
med hembygdsidéerna bidrog den med jungfrudom präglade särartstanken 
till att föreställningarna om regionen feminiserades, och därmed förstärktes 
bland annat bilden av regionen som objekt för utifrån kommande aktörer 
(”främlingar”) och för nationella intressen. 

Som metafor för fruktsamhet och framtidshopp syns jungfrun vara svår 
att överträffa. Säkerligen är det tidens ungdomskult, i Sverige i allmänhet 
och i Jämtland i synnerhet, som här har gjort ett retoriskt avtryck, men 
lika mycket torde den regionala rollen som jungfru vara en produkt av den 
övergripande nationalistiska allegori som etablerades: det svenska samhäl-
let skulle uppfattas som en familj. I denna allegori var rollen som moder 
upptagen av Svea, vars alstringskraft redan hade bevisats många gånger. 
Hon var symbolen för den pågående reproduktionen och för den nation 
som vände blickarna inåt i sina omsorger om sina barn och deras fostran. 
Moder Sveas söner och döttrar skulle i syskonkärlek, i samförståndets och 
samlingens tecken, hedra sina föräldrar genom inbördes sämja. De skulle 
bidra till nationens försörjning och försvar, för att på så vis trygga släktets 
fortlevnad. I ett sådant sammanhang var ”Jungfru Jämtland” nu mogen för 
att stå brud inför alla de främlingar som uppvaktade henne. 

Men detta sköna Jämtland, liknat vid en ungdomsbrud, behövde skydd 
och det fick hon av naturens egna väktare: 

[S]tolt resa sig väldiga fjällen,
så lugna och trygga på vakt de stå
och skydda de lantliga tjällen.

[---]

och mitt ibland denna ståtliga prakt
ligger Storsjöns glittrande bölja.

Så hell dig, du härliga bygd uti nord,

 274 JT 7/8 1907. Dikten var författad av signaturen Gustaf Jämtesson.
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du fagra Jämtland, du eviga unga,
jag älskar dig högst af allt på vår jord
och om dig vill jag ständigt sjunga.275

Med referenser till både ung kvinnlighet och militär manlighet konstruera-
des så bilden av Jämtland som nationens största skönhet, en skönhet som 
behövde skyddas. Samtidigt som det åtråvärda och inbjudande i landskapet 
kodades kvinnligt fick de höga jämtländska fjällen en sublimt manlig ka-
raktär. Sådana egenskaper knöts exempelvis till de imposanta jämtländska 
fjällen i Östersundspostens anmälan av Wilhelm Peterson-Bergers diktepos 
Arnljot. Tidningen antog att författaren i det jämtländska landskapet funnit 
inspirationen till att i diktform tolka en av sina drömmar, därför att ”de 
allvarstunga viddernas och bergens majestät” här avspeglade sig i ”folket 
själft i obändig kraft och stolt själftillit”. Drömmens hjälte blev i dikten 
”den sagofigur, som i sig enade alla dessa manfasta egenskaper”, skrev Öster-
sundsposten.276

En semantisk analys ger vid handen att ordet i sin adjektivform – 
”jungfrulig” – refererar till något som anses rent, orört och ömtåligt. När 
uttrycket använts i territoriella sammanhang har det betytt orörd natur 
eller mark som inte är beträdd och bearbetad av människor.277 I poetiska 
sammanhang har ordet jungfru använts som en omskrivning för en ung, 
ogift kvinna som nått kroppslig mognad. ”Jungfru” har också varit en be-
nämning på eller titel för en ogift kvinna av adlig börd, och när uttrycket 
övertogs av borgerligheten användes det för att beteckna en ogift kvinna 
av den förnämare borgarklassen. I sammansättningar med barn-, kammar- 
med mera, har ordet också getts betydelsen tjänsteflicka och hembiträde. 
Vid sidan av dessa socialt betingade betydelser bör ordets moraliska och 
medicinska aspekter omnämnas: ”jungfru” betyder då dygdig, kysk och 
obefläckad, respektive ’oskuld’ och fysiskt intakt.

Att jungfrumetaforen skapades av och vände sig till en framför allt man-
lig publik framgår tydligt av de ibland explicita sexuella anspelningarna, 
vilka verkar ha varit etablerade inslag i Jämtlandsbeskrivningarna redan i 
början av 1890-talet. Louis Améen, sekreterare i STF:s styrelse och fiskal i 
Svea hovrätt, beskrev Jämtland som ”oemotståndligt tilldragande”,278 och 
ansåg att i dess fjällnatur känner man sig ”frigjord och lycklig”. Längtan 
efter befrielse och ivern att besegra ett fjäll stegrades ytterligare om ”den 
terräng man genomvandrar är så kallad ’jungfrulig mark’, det vill säga mark, 
 275 JT 7/8 1907. 
 276 Jfr. ÖP 26/4 1906.
 277 Illustrerad svensk ordbok (tredje, reviderade upplagan), Stockholm 1985.
 278 Améen, 1891, 63.
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som förut aldrig varit trampad af menniskofot. Ett jungfruligt fjäll är ett 
försegladt bref, adresserat till den förste bestigaren. Man kan ju bli gäckad 
på innehållet, men man kan icke motstå lusten att bryta det.”279 

När arkitekten A.E. Melander drygt ett decennium senare, 1904, 
argumenterade för ”En ny jämtländsk kyrkoarkitektur”, så avsåg han en 
byggnadsstil som harmonierade med ”Jämtlands högstämda och poetiska 
natur”. På grund av den jämtländska naturens ”omstrålande poesi” skulle 
man med en sådan byggnadsstil aldrig förspilla en möjlighet att ”framställa 
en idyll af den renaste oskuld […] och oskulden förfelar aldrig att göra 
intryck”, menade Melander och tillade att detta i sin tur skulle komma ”att 
verka förenklande på hela det uppväxande släktets lefnadsvanor”.280 

Ytterligare fem år senare har det som en gång varit en levande metafor 
stelnat i en nostalgisk omskrivning för längtan hem, vilket illustreras i dik-
ten ”Längtan”:

Ifrån fjällens snö
öfver skog och sjö
till en solglänst ö
går min längtan.
Där bor älskad mö
och jag längtar dö, 
när den sjuder 
all min trängtan281

I takt med att jungfrumetaforen vann popularitet kom den också att an-
vändas i allt fler sammanhang, ibland oväntade. I Östersundspostens krönika 
”Blommande ljuva dal” skrev signaturen ”Fale Bure” 1905: ”Om ’Jungfru 
Jämtland’ vore något annat än en fin poetisk bild, så skulle jag vilja se 
henne bararmad om icke just barfotad men med stark, van hand mjöl-
kande, fodrande, klappande och fägnande dessa härliga mönsterdjur, som 
på kreatursutställningen beteckna femton års framgångsrikt arbete på bo-
skapsskötselns utveckling.”282 Oftare användes dock metaforen för att rikta 
blickarna mot regionens immateriella tillgångar. Ytterligare ett exempel på 
ett sådant bruk ska därför presenteras.

Att det jämtländska landskapet hade blivit poetiskt på det sätt som ar-
 279 Ibid., 1891, 52f, 55.
 280 ÖP 13/12 1904. Se även V-N 21/5 1909: ”Naimas visa om Jämtland”: ”Bygg bland 

Jämtlands fjäll ditt bo, / Öfva forntids dygd och tro! / Aldrig må du jämtska folk, 
/ Blifva snärjd af lustars folk! / Jämtlands ungdom, väx dig stark, / Frisk och ren på 
fäders mark!”

 281 V-N 5/3 1909
 282 ÖP 28/8 1905.
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kitekt Melander med flera tänkte sig det, bidrog, säkerligen mer än någon 
annan, författaren och publicisten Johan Lindström Saxon till. År 1902 
publicerades hans bok Jungfru Jämtland, en samling berättelser av både 
skönlitterär och dokumentär prägel. Handlingen i titelberättelsen kretsar 
kring en manlig, vagabonderande existens från södra Sverige som hamnar i 
Jämtland, där han möter kärleken. Det landskap som denne vandrare ställs 
inför är inte könsneutralt. Jämtland beskrivs som en ung kvinna och vän-
tande oskuld. Hon (Jämtland) är fullt utvecklad och redo för havandeskapet 
och sina därpå följande moderliga plikter. Hon har kort och gott framtiden 
för sig. Hon väntar på att få ingå äktenskap med en symbolisk sydsvensk 
provins via vilken hon kan knyta hymens band med riket.283 

Emfred, berättelsens kvinnliga huvudperson, personifierar Jämtland 
och är en renodlad representant för modernäringen medan hennes fäst-
man representerar industrialismen,284 den modernitet som ständigt flyttar 
fram sina positioner, så också i Jämtland. Han, fästmannen, är liksom 
vi alla komna ur moderlivet och sprungna ur modernäringen. Fästman-
nen symboliserar genom äktenskapet med Emfred (Jämtland) på en och 
samma gång en återgång till ett ”naturligt” tillstånd och en naturlig miljö 
– det sköna Jämtland. Miljöbeskrivning och perspektiv känns här igen 
från Svenska Turistföreningens gestaltningar av Jämtland. Saxon låter sin 
manlige huvudperson och Emfred tillsammans beundra en utsikt: ”O, du 
fjället mitt, huru många högtidsstunder har du icke gifvit mig, när under de 
långa vintrarna längtans vägar gått upp mot din himlafamnande hjässa och 
när du under somrarne lyftat mig upp till dig!”285 Berättarjaget talar sedan 
direkt till Jämtland och återger sitt första intryck ”af dig”, då han ”stod här 
häpen, bländad, hänryckt af din mäktiga storhet, din majestätiska renhet, 
din oändliga ro”.286

Genom äktenskapet med ”Jämtland” återinträder Emfreds fästman inte 
bara i sin gamla klass, bondeklassen, och i modernäringen, jordbruket. Där 
återfinner han även en annan dimension av den organiska tillvaron: moder 
naturs livgivande och trygga famn. Kanske var det rädslan för att inte bli 
helt förstådd av läsarna som fick Saxon att i sin berättelse bryta den narrativa 
illusionen och förklara att Emfred också borde uppfattas som en metafor. 
”Där hon satt med framtidsförhoppningarnes rosiga färg öfver sig och i 

 283 Johan Lindström Saxon, Jungfru Jämtland. En samling berättelser, Stockholm 1902, 5–12.
 284 Fästmannen i berättelsen var vid tiden för mötet med den fagra Jungfru Jämtland 

förman i ett lag av järnvägsarbetare som byggde tvärbanan genom Jämtland. Se Johan 
Lindström Saxon 1902, 9.

 285 Johan Lindström Saxon 1902, 8.
 286 Ibid.
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sin blick samlande den stora vyn framför oss, växte hon för mig ut till en 
symbolisk person”, skriver Saxon och avslöjar att kvinnan i hans berättelse 
personifierade tanken om ”Jungfru Jämtland, fagra jungfru Jämtland”.287

Saxons beskrivning ska inte uppfattas som en ensidig kritik mot 
industri samhället. Han som så många andra hade en ambivalent hållning 
till det moderna projektet. Han var en bland många som var formade av 
de nya livsbetingelserna och präglade av industrisamhällets livsstil, normer 
och idéer, vilket var en förutsättning för att kunna se det genuina och sköna 
i det ”naturliga”. Detta framgår exempelvis tydligt i dialogen där Emfred 
och berättarjaget beundrar fjällutsikten. Emfred utbrister plötsligt ”Tack!”, 
varpå berättarjaget förvånat frågar: ”För hvad?” Emfred svarar: ”För att ni 
[sörlänningar] komma och lära oss se och förstå hvad vi ha”.288 Vad hon hade 
tillägnat sig var den borgerliga och samhälleligt skolade blicken.

Saxons berättelse handlar om hur industrisamhällets människor i Jämt-
land fann något som var på väg att gå förlorat inom dem. Detta kunde man 
dock återuppliva. Och då handlade det inte bara om ett ursprungligt be-
traktande av sund lantlig livsstil och hälsosam luft, utan det rörde sig också 
om att för industrisamhället skapa ett nödvändigt komplement till den 
kultur som industrialismen skapat.289 Liksom det kvinnliga i detta svenska 
samhälle uppfattades som ett komplement till det manliga, framställdes 
Jämtland som en del av och en förutsättning för industrisamhället, inte en 
utopisk längtan bort från det. För att beskriva den regionalitet som Saxon 
formulerar, skulle man kunna använda uttrycket reservat, en region som 
samhället, inom ramen för ett industrikapitalistiskt ’Gesellschaft’, utnämnt 
till ett autentiskt ’Gemeinschaft’ för att det skulle finnas områden där med-
borgarna skulle kunna återfinna sig själva.

1912 kom Jungfru Jämtland ut i en ny, utökad upplaga, som på en vä-
sentlig punkt skilde sig från den föregående. Saxon hade nu lagt till en 
avslutningsberättelse med en ny problematik: ”Ett undantag från regeln”. I 
likhet med handlingen i titelberättelsen skildras här den nye jämtlänning-
ens, alltså den inflyttades, syn på Jämtland men perspektivet har förändrats 
något: att flytta till Jämtland, och ”utbyta slätten mot fjället”,290 innebar 
samtidigt att man övergivit något annat – den egna hembygden. 

 287 Ibid, 8–10. Cit., 10.
 288 Ibid., 8.
 289 Enl. Nina Björk är s.k. retroutopier det industrikapitalistiska samhällets ständige föl-

jeslagare. Se Björk 1999, 13, 60 ff. Man skulle också kunna använda uttrycket reservat, 
dvs en plats som utsetts av samhället för att man där ska kunna återfinna sig själv.

 290 Johan Lindström Saxon, Jungfru Jämtland. En samling berättelser, Stockholm 1912 
(andra upplagan), 117.
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Berättelsens huvudperson var liksom Saxon född och uppvuxen i Närke 
men hade sedan en tid varit bosatt i Jämtland (där också Saxon hade bott 
under flera år). Denne nye jämtlänning formulerade nu följande ”regel”:

hembygden är ju ingenting annat än de många hemmen, sammanknutna av 
släktskapens, bekantskapens, språkets, folklynnets, naturförhållandenas och 
öfriga gemensamma intressens band. Därför tror jag, att ingen blir vad han under 
gynnsammaste förhållanden kan bli fullt och helt annat än i sin hembygd.”291

Den sista meningen i citatet utgör sålunda den regel som författaren ville 
framhålla: helt till sin rätt kommer man bara i sin första hembygd. Miljön, 
i flera olika bemärkelser, präglar personligheten på ett sätt som gör det 
naturvidrigt att leva någon annanstans än i just hembygden. Det var ett 
utmärkande drag för människan att vara bofast, och bofast på den plats 
där man börjat sitt liv. ”Löst folk är dåligt folk”,292 löd enligt Saxon den 
gängse domen över de kringflackande och rotlösa. Men som titeln utlovar 
finns det ett undantag från denna regel. När var det motiverat att inte förbli 
hembygden trogen? Även i den bästa av hembygder, skriver Saxon, ”uppstå 
individer med vandrarlust. Det är bra. När de komma ut i världen, se de 
mer än andra. Ty de jämföra det de se med hembygden och tillägna sig 
särskilt det, som för denna kan vara gagneligt att taga efter”.293

Vandringen kan berika inte bara vandraren själv och dennes livsvärld 
utan också andra. Detta är, som påpekades ovan, också ett motiv i titel-
berättelsen. Bofastheten kan i värsta fall alstra en inskränkt rädsla för det 
främmande och nya, vilket under ogynnsamma förhållanden kan leda till 
att viktiga resurser förblir outnyttjade. Och det är i detta sammanhang som 
det blir så viktigt att hembygden har kvinnligt kön. Saxon låter berättelsens 
huvudperson, skräddarlärlingen, säga: ”Jag hade hembygden för kär för 
att vilja skada den yrkesman, vilken för henne var en så stor heder som 
han var.”294 Huvudpersonens moral förbjöd honom att utöva sitt yrke i 
hembygden (”henne”) eftersom där redan fanns en skräddare. Vandringen 
kunde alltså rättfärdigas om hembygden tog skada av ens närvaro, till exem-
pel genom en splittrande och destruktiv konkurrens mellan näringsidkare. 
Det var då bättre att lämna hembygden än att bli den mannens rival som 
redan lyckliggjort henne med sitt arbete. Tvärtom skulle hembygden, precis 
som kvinnan, enligt gällande normer åtnjuta mannens villkorslösa vörd-
nad. ”Hon” skulle beundras, även om det skedde på avstånd. ”Hon” skulle 

 291 Johan Lindström Saxon 1912, 117.
 292 Ibid., 119.
 293 Ibid., 117.
 294 Ibid., 118.
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skyddas, eftersom det bara var hon som kunde trygga reproduktionen och 
därigenom garantera en framtid. ”Hon” behövde hjälp, eftersom hennes 
kön ansågs göra henne vekare (än det manliga) och ständigt utsatt för olika 
former av hot. 

”Jämtland” står alltså här för egenskaper som trygghet, närhet och 
värme och är föremål för en manlig längtan och fantasi. Mannen, det pro-
ducerande könet, kan dock tvingas lämna denna modersfamn för sin egen 
och familjens försörjning. Med andra ord måste målet för vandringen vara 
legitimt. Poängen i Saxons resonemang är mycket riktigt också att vandra-
ren inte ska vandra livet igenom. Det planlösa kringflackandet avslutas för 
berättelsens huvudperson när han möter den flicka som så småningom blir 
hans kvinna: ”Kvinnan är det enda i världen, som kan rädda den hemlöse. 
Hon är så mycket bättre, så mycket sedligt starkare än vi män, därför att 
hon har så mycket av hem i sin natur.”295

Cirkeln mellan den inledande berättelsen och den avslutande är därmed 
sluten. Mannen kan återbördas till det normala när ett fullgott alternativ till 
hans ursprungliga hembygd uppenbarar sig i form av Jämtland. Där får han 
en ny hembygd. Så avslutar Saxon den andra upplagan av Jungfru Jämtland, 
ett Jämtland som personifieras av en kvinna. För alla dem som förlorat 
sin ursprungliga hembygd, sin mor och all den äkthet och trygghet som 
förknippas med moderskapet, kan Jungfru Jämtland träda in i hennes ställe.

Sammanfattande diskussion
Idén om könens grundläggande olikhet utvecklades omkring sekelskiftet 
1900 till en särartsideologi som bland annat blev viktig i diskussionen om 
arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. Den gifta kvinnans plats 
skulle vara hemmet med familjen, och för den ogifta kvinnan gläntades det 
visserligen på dörren till det offentliga rummet men också där skulle hon 
praktisera sin omsorgsfulla moderlighet. Till denna feminisering av den 
offentliga sfären hörde också att kvinnan placerades i objektets position. 
Hon var till för att behaga mannen och bli betraktad. Om den manliga 
normen var bärare av värden som produktion, rationalitet och effektivitet, 
så associerade kvinnlighet till konsumtion, längtan och drömmar. I en tid 
som var besatt av könsskillnader uppstod ett behov av att göra allt fler 
företeelser könsspecifika. Uppfattningar om kön utgjorde ett slags person-
galleri där det gick att hämta referenser för att understryka en politisk åsikt, 
men sådana föreställningar applicerades även på rumsliga kategorier, där det 
tydligaste exemplet är kvinnan som nationens moder. 

 295 Ibid., 119.
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Ett kvinnoideal som kunde brukas på ett liknande sätt var den unga, 
behagliga och oskuldsfulla kvinnan som ägde en naturlig och tilldragande 
skönhet. Mot bakgrund av det tidiga 1900-talets genuskontrakt och i ljuset 
av att föreställningar om familjen utgjorde ett referensmaterial i den of-
fentliga politiska diskursen, är det möjligt att tolka definitionen av Jämtland 
som jungfru: genom att beteckna regionen som jungfru kunde denna re-
gion på ett ”naturligt” sätt inordnas i den nationella identitet som alltmer 
präglades av den framväxande industrikapitalismen. Epitetet underströk att 
regionens roll i det nationella projektet blev den underordnade delaktighe-
tens, en delaktighet som visserligen kan ses som sekundär men på intet sätt 
betydelselös. Jämtland med sin naturgivna och upphöjda skönhet kunde nu 
uppfattas som ett komplement till nationens mer manligt kodade industri-
centra, där den största delen av nationens materiella värden alstrades. De 
jämtländska värdena var främst av det immateriella slaget, men också det 
var värden som förtjänade att försvaras och som var till gagn för det hela. 

Det perspektiv på Jämtland som innebar att denna region betecknades 
som en ung, kvinnlig oskuld var givetvis ett resultat av samhällets patriarkala 
strukturer. Med en sådan kodning gjordes Jämtland till ett offentlighetens 
objekt som det gick att projicera en mängd olika förväntningar på. Denna 
region blev ett rum för kommande måluppfyllelser och intressen. Mer än 
den självreformerade och så småningom disciplinerade Arnljot – vilken 
i högre grad adresserades till regionens egna invånare – konstruerades 
Jungfru Jämtland för att utgöra en lockelse för utomstående. Med den 
unga, oskuldsfulla kvinnan som bild för regionen förmedlades tanken att 
modernitet och kapital förväntades komma utifrån, om det så gällde ny 
kunskap, investeringar eller turister som törstade efter rekreation och vida 
vyer. Det jämtländska föreställdes inte som ett självbefruktande helt eller 
något som kunde blomstra genom enbart inhemsk växtkraft. ”Jämtlands” 
värden kunde bara realiseras tillsammans med en äkta hälft. På motsvarande 
sätt utgjorde inte nationen ett helt utan denna sin jungfruliga region som 
genom att iklä sig en komplementär roll blev en garant för att den industri-
ella utvecklingen kunde fortsätta. Det var i vården av samhället som jungfru 
Jämtland kunde fullgöra sina nationella förpliktelser.

På så vis återspeglade epitetet ”Jungfru” också de föreställningar och 
förhoppningar som företrädare för regionen gjorde sig om framtiden. Det 
underströk regionens nationella attraktionskraft. Med jungfrun som symbol 
associerade det jämtländska primärt till de immateriella värden – vackert, 
äkta, orört, tryggt och hälsosamt – som ännu inte var exploaterade fullt ut. 
Regionen väntade på att få visa sin hela potential, att få ta emot, tjäna och 
ge sargade själar omvårdnad. 
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För att presentera ytterligare ett perspektiv på den jungfrulighet som 
tillskrevs Jämtland kan det vara värt att jämföra denna unga, obefläckade 
oskuld med användningen av dess feminina och ogifta symboliska motsats 
– den fallna och liderliga kvinnan. Den prostituerade kvinnan användes 
exempelvis i 1800-talets Europa för att beskriva arbetarklassens förhållande 
till kapitalet: Denna kvinnogestalt användes som metafor för personer 
inom arbetarklassen som fann sig i sin ”naturliga” underordning. Metaforen 
utnyttjades även för att kritisera det kapitalistiska samhället som helhet. 
Kapitalismens destruktiva inverkan på samhället liknades vid de goda fa-
miljebandens upplösning och den rena, naturliga kärlekens förvanskning. 
Den kanske mest uttrycksfulla symbol som användes för att beskriva en 
sådan utveckling var den unga oskulden som i valet mellan skam och fat-
tigdom valde det förra, vilket innebar förfall till prostitution.296 Skökan 
användes dessutom som referens när européer konstruerade det primitiva 
Orienten och för att understryka de orientaliska folkens degeneration och 
korrupta moral. Trots sin outsinliga och bekymmerslösa sexualitet var den 
orientaliska skökan dömd att förbli ofruktsam, fördärvlig och utan mål.297 

Varken skökan eller jungfrun representerade ett moderskap, men det var 
oceaner mellan deras föreställda reproduktiva potential. Orientalismen var 
inte ett redskap för integration, det vill säga en inkluderande underordning 
av legitima intressen och identiteter, utan ett verktyg för exklusion av det 
främmande ”andra”. Om referenser till kvinnlig prostitution bidragit till att 
konstruera motbilder (ett på många sätt underlägset och ofruktsamt ”dem”) 
till normen (det goda samhället och den västerländska civilisationen), så 
verkar jungfrun ha utgjort ett medel för att beskriva själva normen. Med 
den inbjudande och tillmötesgående jungfrun som symbol gick det att 
etablera eller förstärka en syn på regionen som attraktiv, och detta i syfte 
att integrera den med det omgivande samhället och göra ”henne” havande 
med framtiden.

Den regionala kulturen och dess pedagogik
Med sin formulering ”massproduktion av traditioner” fångar Eric J. Hobs-
bawm både en kulturell aspekt av industrikapitalismen och ett väsentligt 
inslag i den nationalism som växte fram i Europa kring sekelskiftet 1900. 
När nationalismen gjordes till statsideologi i så gott som varje europeiskt 
land, gick också den nationalistiska symbolproduktionen in i en ny fas. 
I land efter land, i region efter region,298 uppfanns efter ungefär samma 
 296 Scott, 108 ff och 136.
 297 Edward W. Said, Orientalism, Stockholm 1997, 187 ff.
 298 Min anmärkning.
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mönster ett traditionsgods som var bärare av ungefär samma idéer. Den 
storskaliga produktionen av traditioner var ett svar på den påbörjade de-
mokratiseringen och den påbörjade förvandlingen av massorna till poli-
tiskt handlande subjekt. Det utvidgade medborgarskapet fordrade en ny 
medborgarreligion med en egen symbolisk diskurs och med egna riter, 
ceremonier, heliga klenoder, känsloalstrande monument och minnen att 
högtidlighålla.299 Den kulturella regionalitet som skapades i Jämtland utgör 
inte något undantag.

Om betydelsen av och uppslutningen bakom de idéer som förmed-
lades under hembygdskurserna i Östersund 1908 är svåra att mäta, så är 
det desto enklare att identifiera ett par konkreta följder av kurserna. Hit 
måste framför allt räknas bildandet av en regional hemslöjdsförening och 
byggandet av ett regionalt friluftsmuseum men också konstruktionen av en 
regional nationaldräkt. Det som kommer att undersökas i detta avsnitt är 
dels hur föreningen – vilken gavs namnet ”Jämtslöjd” – formulerade sina 
allmänna målsättningar och hur den i praktiken utformade sin verksam-
het, dels hur denna förening definierade ”det jämtländska” i anslutning till 
arbetet med att skapa en regionalt präglad rumsinteriör vid en nationell 
hemslöjdsutställning, ta fram en regional nationaldräkt och uppföra ett 
regionalt friluftsmuseum, vilket till slut fick bära namnet ”Jamtli”.

”I fosterländsk och konstnärlig riktning”
I oktober 1908, alltså cirka fyra månader efter hembygdskurserna i Öster-
sund, bildades föreningen Jämtslöjd, som inte bara påtog sig ansvaret att 
rädda hemslöjden undan förgängelse, utan också lovade att verka för att 
resterna av hela länets samlade allmogekultur tillvaratogs och kom till 
sin rätt i ett nationellt sammanhang. Det första initiativet till att bilda en 
regional hemslöjdsförening i länet togs av landshövding Johan Widéns 
hustru, Ellen Widén, som också valdes till ordförande i den nybildade för-
eningen.300 Ellen Widén hade fått inspirationen till att bilda en jämtländsk 

 299 Eric J. Hobsbawm, ”Mass-Producing Traditions: Europe, 1870–1914”, i Eric J. Hobs-
bawm & Terence Ranger (red.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983, 267 ff, 
271, 303 ff.

 300 Ellen Widén kvarstod som ordförande i Jämtslöjd ända till 1923. Om detta går det att 
läsa i Catarina Lundström, Fruars makt och omakt. Kön, klass och kulturarv 1900–1940, 
Umeå 2005, 101ff och passim. Att landshövding Johan Widén inte hade full kän-
nedom om den förening som hans hustru hade valts till ordförande i och som han 
kanske inte hyste ett grundmurat intresse för, åtminstone inte initialt, framgår av en 
dagboksanteckning från den 27 december 1908. Han skriver: ”[R]este med Ellen och 
barnen till Krokom och Aspåsnäset, Heg. Jakobsson, där Ellen skulle se på gamla 
väfnader och andra hemslöjdssaker samt äfven väntade sig att få ss. gåfva till fören-
ingen Hemslöjd [sic!] några sådana.” Johan Widén, Dagboksanteckningar 1901–1913. 
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hemslöjdsförening från det föredrag som greve Gustaf Ankarcrona, en av 
landets främsta hemslöjdsivrare, hade hållit under hembygdskurserna.301 
Där framhöll Ankarcrona, enligt Jemtland: Veckoblad af Östersundsposten, 
behovet av särart: ”Rikare blefve vi såsom nation, dess större variation vi 
[har] inom oss själfva.”302 Hemslöjden var ett medel för att uppnå denna 
nationella rikedom, de dialektala skillnaderna inom landet ett annat.303

När regionala hemslöjdsföreningar bildades i början av 1900-talet tycks 
de ha agerat på ungefär samma sätt som de regionala fornminnesförening-
arna hade gjort under 1800-talets andra hälft, det vill säga kopierat redan 
existerande föreningars stadgar och program. Så var åtminstone fallet med 
föreningen Jämtslöjd, Jämtlands läns första regionala hemslöjdsförening.304 
Den hemslöjdsförening som grundarna av Jämtslöjd sneglade mest på 
hade man tidigare under hösten kunnat läsa om i den jämtländska pressen. 
Föreningen hette Konstfliten och hade sitt säte i Göteborg men opererade 
över hela Västsverige. Strömsunds Tidning återgav den 16 september 1908 
ett föredrag hållet vid Västergötlands fjärde ungdomsmöte av Konstflitens 
representant Signe Billqvist: ”Hemslöjdsföreningar ha nu bildats på flera 
ställen i vårt land, och deras uppgift är att tillvarataga våra gamla svenska 
mönster och på den gedigna grunden bygga vidare.” I artikeln kunde man 
också läsa hur viktigt det var att hemslöjden drevs ”i den rätta riktningen”, 

Utgivna genom Arne Wåhlstrand, Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter 
rörande Skandinaviens historia. Handlingar del 10, Stockholm 1984, 298. Se även 
Lundström, 44.

 301 Rolén, 325 ff; Hembygdskurserna Ö-sund, 60. Bildandet av föreningen Jämtslöjd och 
att detta skett på initiativ av landshövdingens annonserades stort också i Strömsunds 
Tidning 21/10 1908, 4/11 1908. Se även Widén, 298 ff. Johan Widén vittnar i sin dagbok 
om att det var hans hustru Ellen som tog initiativet till bildandet av en jämtländsk 
hemslöjdsförening, och att man fick impulsen till detta under hembygdskurserna i 
Östersund 1908, där både Widén och Gustaf Ankarcrona talade. Widén berättar att han 
blev så tagen av Ankarcronas tal om hemslöjden att han helt tappade självförtroendet 
inför sitt eget: ”jag fann mitt tal för mycket ’ins blaue’. Det kunde ha passat i en kyrka 
[…] men ej vid Sandviken [utanför Östersund] med en massa själfsvåldiga ungdomar 
från Östersund och dess förstäder”. Johan Widén, 282.

 302 Jemtland: Veckoblad af Östersundsposten 4/7 1908. Se även JT 29/6 1908; ÖP 29/6 1908.
 303 Enligt Gustaf Ankarcrona var det en dödssynd att ”dräpa de olika dialekterna”. Jemt-

land: Veckoblad af Östersundsposten 4/7 1908. Se även JT 29/6 1908; ÖP 29/6 1908.
 304 Vid grundandet av Föreningen Jämtslöjd fanns det redan en förening i Härjedalen 

med namnet Damernas syförening i Sveg. Denna förening var så gott som uteslu-
tande inriktad på produktion av textil slöjd, vilket skiljer den från många av de hem-
slöjdsföreningar som grundades i början av 1900-talet. Dessa hade ofta ett bredare 
intressefält och ett mer vittsyftande kulturellt program. Av namnet att döma var 
Damernas syförening i Sveg också en exklusivt kvinnlig domän med ett geografiskt 
begränsat verksamhetsområde. Se Rolén, 326f. 
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för då skulle den ”helt säkert […] av fosterlandsvännerna på det kraftigaste 
understödjas”. Hemslöjden skulle nämligen uppfattas som ett bidrag till 
den sociala frågans lösning då den fungerade som ”ett band, som binder 
vårt svenska folk vid fosterjorden”.305 

I de stadgar som antogs på Jämtslöjds konstituerande möte den 20 okto-
ber 1908 hette det också mycket riktigt att ”Föreningen skall i fosterländsk 
och konstnärlig riktning arbeta för hem- och yrkesslöjdens utveckling och 
förädling inom Jämtlands län, samt söka främja afsättningen af alster af 
dylik verksamhet”.306 Vad mer är, när initiativtagarna tidigare under sen-
sommaren och hösten 1908 utarbetade stadgar och program, hade den år 
1906 tryckta publikationen Stadgar för Konstfliten. Förening för hemslöjd och 
konsthantverk i västra Sverige fått bilda utgångspunkt.

Det som möjligen är det första utkastet till föreningsstadgar utgörs 
av justeringar som gjordes direkt i Konstflitens stadgar.307 Mycket i den 
Göte borgsbaserade föreningens text har i Östersund ansetts som överflödigt 
och har därför strukits, men i de partier som behållits har mycket små 
förändringar gjorts. Flera centrala formuleringar i Jämtslöjds stadgar är 
identiska med förlagans. Bland annat är överskrifterna och föreningarnas 
namn mycket lika: ”Stadgar för Konstfliten. Förening för hemslöjd och 
konsthandtverk i västra Sverige” respektive ”Stadgar för Jämtslöjd, förening 
för hemslöjd och konsthantverk i Jämtlands län”.

I första paragrafens programförklaring valde Jämtslöjds grundare även 
att behålla den ideologiska målsättning som fanns i Konstflitens programför-
klaring: ”Dessutom skall föreningen i fosterländsk och konstnärlig riktning 
arbeta för den svenska hem- och yrkesslöjdens utveckling och förädling”.308 
Konstflitens inledande kommersiella målsättningar, ”att för medlemmars 
räkning afsätta alster af yrkes- och hemslöjd”,309 valde man dock att stryka 
eftersom de återkom längre fram. Första paragrafen i Jämtslöjds första 
tryckta stadgar (som nästan exakt motsvarar det första utkastet, det vill 

 305 Samtliga cit. i Strömsunds Tidning 16/9 1908. Artikeln hade rubriken ”Hemslöjdens 
betydelse för vårt folk”.

 306 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med 
’Jämtslöjd, förening för hemslöjd och konsthantverk i Jämtlands län’ å länsresidenset i 
Östersund den 20 oktober 1908.” Se även Lars Rumar, ”I fosterländsk och konstnärlig 
riktning”, Jämten 1986, 66 ff, 70.

 307 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Stadgar för Konstfliten. Förening för hemslöjd och 
konsthantverk i västra Sverige”. 

 308 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Stadgar för Konstfliten. Förening för hemslöjd och 
konsthantverk i västra Sverige”. 

 309 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Stadgar för Konstfliten. Förening för hemslöjd och 
konsthantverk i västra Sverige”.



Jämtlands läns museums arkiv (JLM), Östersund: Föreningen Jämtslöjd.
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säga Konstflitens överstrukna och på andra sätt bearbetade stadgar), löd i sin 
helhet: ”Föreningen skall i fosterländsk och konstnärlig riktning arbeta för 
hem- och yrkesslöjdens utveckling och förädling inom Jämtlands län, samt 
söka främja avsättningen för alster av dylik värksamhet.”310 Jämtslöjd hade 
alltså valt att något tona ner de kommersiella målen samtidigt som man på 
ett tydligare sätt lyfte fram de nationella.

Det regionala sammanhanget skänker mening åt tinget 
Officiellt betingades föreningsideologin av två faktorer, det fosterländska 
och det konstnärliga, vilka tillsammans också låg till grund för föreningens 
syn på den regionala kulturen. I ordet ”konstnärlig” och i ännu högre grad 
”fosterländsk” lades en pedagogisk betydelse, som Eric Festin, blivande 
intendent vid Jämtlands läns museum, tog fasta på i en artikel i Tidskrift 
för hembygdsvård 1920. Där framhöll Festin att föreningen Jämtslöjd allt 
sedan dess grundande 1908 hade haft målsättningar som sträckte sig bortom 
det påtagliga och näraliggande arbetsfältet. Arbetet för den jämtländska 
kulturen och hemslöjden hade hela tiden syftat till ”kulturell lyftning och 
fördjupad fostran”.311 Utmärkande för denna kulturpedagogik var föreställ-
ningen att det partikulära är en exponent för något mer allmängiltigt, och 
på motsvarande sätt blir ett större sammanhang obegripligt och andefattigt 
om inte det särpräglade synliggörs. I denna tankefigur samspelar helheten 
och delarna. En sådan innebörd kan även spåras i Festins uttalande, att 
Jämtslöjd ”sysslar icke enbart med hemslöjd” utan den vill också realisera 
ett ”vittgående kulturellt program”312. Till sitt arbete ”för höjandet av länets 
andliga och materiella kultur” sökte föreningen ”knyta ungdomen och ge-
nom upplysning och undervisning i egna skolor bidraga till dess fostran”.313

Pedagogiskt bestod uppgiften i att förklara att man med utgångs-
punkt i det enskilda, konkreta och särpräglade skulle försöka visualisera 
det större sammanhanget, få det att peka i fosterländsk riktning. I denna 
anda uppmuntrade föreningens arbetsledare och ideolog, Ellen Widén,314 
Jämtlands kvinnor att hellre sy så kallad jämtländsk näversöm än norsk 

 310 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Stadgar för Jämtslöjd, förening för hemslöjd och 
konsthantvärk i Jämtlands län”. Stadgarna är daterade den 20 oktober 1908. 

 311 Eric Festin, ”Hembygdsforskning och hembygdsvård i Jämtland och Härjedalen”, 
Tidskrift för hembygdsvård 1920: 3, 85.

 312 Eric Festin, ”Företal”, i Anders Backman (Anders Jämte), Oviks- och Myssjögubbar 
från 1800-talet. Jämtländska folklivsbilder, Östersund 1919 (1904), 3. Boken gavs ut på 
Jämtslöjds förlag. 

 313 Ibid.
 314 Catarina Lundström, 41.
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Hardangersöm, då den förra hade ”den stora fördelen att vara svensk”.315 
Hon ville också understryka att det enskilda hemslöjdsföremålet, ”med sin 
individuella uppgift, blef nästan en individ, med prägel af den personlighet, 
som skapat den” men det var samtidigt ett uttryck för ”det äkta svenska”, 
och kärleken till detta.316 

Vi känner igen diskussionen om regionens personlighet, individualitet 
och särprägel, bland annat från avsnittet om jämtarna som historisk kate-
gori. De personer som i början av 1900-talet framhöll ”självständigheten” 
som jämtarnas historiska signum avsåg med denna beteckning ett relativt 
stort oberoende i kulturell bemärkelse, inte i politisk. Jämtarna var sedan 
begynnelsen svenskar, men på ett särskilt sätt. 

Det var också så föreningen Jämtslöjd såg på saken. Föreningens kul-
tursyn manifesteras i diskursen om hemslöjden och dess betydelse, vilken 
exempelvis kan iakttas i uttalanden som gjordes i samband med planer-
ingen inför Jämtslöjds deltagande i konst- och hemslöjdsutställningen i 
Stockholm sommaren 1909. Utställningen var föreningens första egentliga 
arbetsuppgift och det evenemang som bidrog till att verksamhetsrutiner 
kunde arbetas in. Det var också inför denna utställning som föreningens 
ideal första gången skulle få möta verkligheten.317 Syftet var att sätta samman 
en kvalitativt högtstående samling av hemslöjdsalster, så att ”föreningen 
på bästa möjliga sätt vid nämnda utställning på värdigt sätt representerade 
länets hemslöjd”.318 För att kunna uppfylla kravet på ett värdigt deltagande, 
kretsade diskussionen kring vad som bäst kunde representera länet i det 
rum som Jämtslöjd hade blivit tilldelat. I synnerhet var det viktigt att man 
hade bildat sig en klar uppfattning om helhetens utseende redan innan 
man skred till verket med urvalet. I arbetsutskottets protokoll från den 21 
januari 1909 hette det att man skulle fatta beslut om vad som skulle utgöra 
det ”grundläggande”, vilket innebar 

 315 Ellen Widén, ”Några tankar om vår hemslöjd”, Del 1, Jämtland: Veckotidning för de 
jämtländska hemmen 24/9 1910.

 316 Ellen Widén, ”Några tankar om vår hemslöjd”, Del 1, Jämtland: Veckotidning för de 
jämtländska hemmen 24/9 1910.

 317 Jfr. Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-10-31. Agnes Ericson meddelade på 
detta styrelsemöte, det andra i ordningen, att hon ”anmält sig till deltagande i den 
konstslöjdsutställning som nästkommande vår anordnas i Stockholm och att den 
plats hon vid utställningen sålunda betingat för länet ställdes till föreningen ’Jämt-
slöjds’ förfogande mot att föreningen betalade den redan utlagda platshyran.” Agnes 
Ericsson var alltså aktiv på det nationella planet redan innan Jämtslöjd hade bildats. 
Styrelsen mottog med tacksamhet hennes anbud och gav arbetsutskottet uppgiften 
att omgående påbörja planeringen.

 318 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1908-11-31.
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fastställande af situationsplan och den karaktär interiören skall visa, […] frågor 
som det vore af vikt att vara på det klara med innan arbetsutskottet kunde fullt 
målmedvetet behandla frågan hvilka bonader, väfnader och öfriga alster af 
kvinnlig slöjd som skulle kunna befinnas bäst lämpa sig för utställningen, och 
harmonierande med det hela.319

Det var alltså inte nödvändigtvis de i länet vanligast förekommande mönst-
ren, modellerna, materialen etc. som skulle få gestalta den jämtländska 
kulturella identiteten. När landshövding Johan Widén tolkade Jämtslöjds 
kulturella roll, hette det att den verkade för att ”samla ihop gamla väfnader 
och andra för provinsen säregna hemslöjdsalster, afsedda att tjäna som 
mönster för en utveckling af hemslöjden i en för Jämtland passande, pro-
vinsiellt betecknande riktning. Sedan skall man söka ordna föryttringen 
af dessa”.320 I mångt och mycket handlade det om ett selektionsarbete, där 
också ekonomiska hänsyn måste tas. Man hade att anpassa sig till tidens 
smak och estetiska normer. Inte bara viktigt, utan helt centralt var också 
att det utvalda hemslöjdsalstret skulle uppfattas som regionalt egenartat i 
ett nationellt sammanhang. Synsättet låg exempelvis till grund för beslutet 
i Jämtslöjds arbetsutskott den 24 januari 1909 att hos Hushållningssäll-
skapet rekommendera dekorationsmålaren Paul Jonze för ett stipendium, 
så att han fick möjlighet att resa omkring i bygderna och studera ”länets 
allmogekultur” och fotografera ”säregna slöjdalster”.321 Denna intention, att 
identifiera det för regionen annorlunda, låg helt i linje med Jämtslöjds syn 
på den regionala kulturen och dess utställningsambitioner.

Varje deltagande förening i konst- och hemslöjdsutställningen i Stock-
holm 1909 hade av utställningsstyrelsen tilldelats varsitt tydligt avgränsat 
utrymme, där det gick att skapa en illusion av ett rum som var typiskt 
jämtländskt, skånskt, värmländskt och så vidare. De deltagande fören-
ingarna hade således var och en till uppgift att renodla sin egen regionala 
”typ”. Utskottet var därför enigt om att helheten, i det här fallet en tänkt 
rumsinteriör på utställningen, måste få styra vilka enskilda föremål som 
skulle få representera länet. Jämtslöjd hade således två helhetsbegrepp att 
förhålla sig till, det regionala och det nationella: det första i form av det 
utställningsrum som Jämtslöjd fått sig tilldelat till en kostnad av 200 kronor 
och som man skulle inreda, det andra i form av utställningen som sådan, 
vilken representerade den svenska hemslöjden.322 

 319 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-01-21.
 320 Johan Widén, 299.
 321 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-01-24.
 322 Avgiften för deltagande i konst- och hemslöjdsutställningen förskotterades av Johan 

Widén för Jämtslöjds räkning. Johan Widén, 299.
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Liksom under Allmänna konst- och industriutställningen 1897 var 
tävlingsmomentet en viktig drivkraft. Målet var att forma en hemslöjds-
kollektion som både tydliggjorde den egna regionen och som kunde 
hävda sig i konkurrensen med andra regionala hemslöjdsföreningar. De 
tävlingsutmärkelser som utställningens prisnämnd delade ut gav inte bara 
den enskilda regionen, den utställande föreningen och dess representanter 
ett visst anseende, utan fungerade också kulturellt normerande. En utmärk-
else var en nationell kvalitetsstämpel och det vinnande föremålet eller den 
vinnande samlingen bar vittnesbörd om en övergripande svensk stil. Det 
var som sagt i fosterländsk riktning som de båda föreningarna Konstfliten 
och Jämtslöjd verkade. Exponerat i Jämtslöjds rum på utställningen, i sitt 
jämtländska sammanhang, skulle det enskilda alstret väcka associationer till 
något allmänt svenskt.

Under föreningens mycket aktiva första verksamhetsår framstår utställ-
ningen också som det enskilt viktigaste incitamentet för uppbyggandet av 
en effektiv organisation. Med vetskap om att man på utställningen i Stock-
holm inte bara skulle representera föreningen utan i första hand Jämtlands 
län, var det viktigt att snabbt bygga upp en organisation med så kallade 
ortsombud i så många som möjligt av länets socknar. Ortsombuden, som 
utnämndes av föreningens arbetsutskott, var redan det första verksamhets-
året över hundra till antalet, åtminstone på papperet. Deras uppgift bestod 
dels i att, med utgångspunkt i en skriftlig instruktion från arbetsutskottet, 
inventera förekomsten av för föreningen intressanta hemslöjdsalster i det 
egna närområdet, dels i att försöka engagera allmänheten. Ellen Widén 
sände därför på ett tidigt stadium ”personliga skrifvelser till de utsedda 
ombuden, hvilket arbetsutskottet fann blifva ett verksamt medel [för att] få 
arbetet så fort som möjligt i gång ute i orterna”.323 I den officiella ”Instruktion 
för ortsombuden för Jämtslöjd” förklarade arbetsutskottet att Jämtslöjd var 
en förening som ville verka för en ”utveckling av hemslöjden” så att denna 
kom att ”vila på fullt självständig grund i närmaste överensstämmelse med 
länsbefolkningens kynne”.324 Det ålåg därför ortsombudet att ”i sitt arbete 
för förvärkligandet av föreningens syftemål alltid vara besjälad av känslan 
att därmed utföra en sannt fosterländsk gärning, ämnad att göra de många 
hemmen inom vårt land skönare, rikare på hemglädje och kärlek till sitt 
eget”.325 I Hembygds-Sverige rådde det ingen motsättning mellan kärleken 

 323 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1908-11-03.
 324 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Instruktion för ortsombuden för Jämtslöjd: förening 

för hemslöjd och konsthantvärk i Jämtland och Härjedalen”. Det tryckta dokumen-
tet är daterat i Östersund i november 1908.

 325 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Instruktion för ortsombuden för Jämtslöjd: förening 
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till det lilla hemmet och kärleken till det stora. Det ena förutsatte det andra. 
Till ortsombudens uppgifter hörde också att rekrytera nya betalande 

medlemmar och på andra sätt verka för att ge föreningen legitimitet ute i 
bygderna. Genom aktiv marknadsföring hoppades man kunna få ekono-
miska bidrag från privat håll. Det är därför inte förvånande att den största 
andelen av de ombud som Jämtslöjd valde att knyta till sig, i första hand 
var lokala och regionala nyckelpersoner: präster, lärare, statstjänstemän och 
politiskt förtroendevalda till stads- och kommunfullmäktige, landsting och 
riksdag. En annan stor grupp var hemmansägare. En tredje grupp saknade 
yrkestitel, fruarna och fröknarna, vilka dock utgjorde en minoritet av om-
buden. Att föreningen till en början hade svårigheter med rekryteringen av 
ortsombud vittnar föreningens protokoll om. Utnämningar av nya ombud 
som skulle träda in i stället för dem som avsagt sig uppdraget eller inte svarat 
på förfrågan var, tillsammans med diskussioner om hur man skulle få om-
buden att bli mer aktiva, återkommande punkter på mötesdagordningen 
under föreningens första verksamhetsår. På arbetsutskottets sammanträde 
den 11 februari 1909 tillkännagav ordföranden ”att af de utsedda ombuden 
[cirka 120] endast 42 hittills svarat och gifvit löfte att verka för föreningen”.326 

Det var dock inte lokalt, ute bland Jämtslöjds ideellt arbetande ortsom-
bud, som målen och riktlinjerna för verksamheten formulerades. Redan 
på föreningens konstituerande möte 1908 hade det klargjorts att styrelsen 
skulle ”hafva sitt säte i Östersund”.327 Besluten om sammansättningen av 
en samling som ansågs vara representativ för länet fattades bokstavligt 
talat i maktens centrum, i landshövdingeparets hem, länsresidenset, där 
många av föreningens möten hölls.328 I styrelsen ingick under förening-
ens första år, förutom landshövdingskan Ellen Widén, häradshövdingen 

för hemslöjd och konsthantvärk i Jämtland och Härjedalen”. 
 326 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-02-11. Se även 1912-11-25: För att höja 

arbetsmoralen bland ombuden diskuterades ”frågan om utsändande av cirkulär till 
ombuden i syfte att avvinna dem ett mera aktivt arbete för föreningen”; Se även 1912-
12-16, 1913-01-24 samt 1913-03-20, där man diskuterade upprättandet av regelrätta 
kontrakt mellan ombuden och föreningen. Arbetsutskottet menade att det var nöd-
vändigt att ”de personer ute i bygderna, som voro villiga åtaga sig att bliva föreningens 
ortsombud, även undertecknade en förbindelse härå.”

 327 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med 
’Jämtslöjd, förening för hemslöjd och konsthantverk i Jämtlands län’ å länsresidenset 
i Östersund den 20 oktober 1908.”

 328 Det organ som utförde Jämtslöjds dagliga och praktiska arbete samt hade att besluta 
om utformningen av en för länet representativ hemslöjdssamling benämndes ”arbets-
utskottet”, där Ellen Widén ingick. Övriga ledamöter var häradshövding Leijonhuf-
vud, lasarettssysslomannen Anders Mattsson, bankdirektör Carl Lignell och Agnes 
Ericsson, innehavare av en sybehörsbutik i Östersund. Se Catarina Lundström, 107ff.
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och friherren Leijonhufvud, som utsågs till föreningens vice ordförande, 
lasarettssysslomannen och Jämtlands läns ungdomsförbunds ordförande 
Anders Mattsson, grevinnan och konstnärinnan Maria Wrangel, som hade 
skapat hembygdskursernas officiella affisch, bankdirektören Carl Lignell, 
Jämtlands Tidnings redaktör Olof Ahlström och Agnes Ericson, innehavare 
av en sybehörsbutik i Östersund. Samtliga bodde i eller i närheten av Öster-
sunds stad. Ledamot i styrelsen var också grevinnan Svea Mörner, gift med 
greve Robert Mörner, rektor vid Birka folkhögskola. En av Härjedalens två 
representanter i styrelsen var länsmanshustrun Kristina Bromée från Sveg, 
som var ordförande i den lokala ”Damernas syförening i Sveg”, som 1908 
ombildades till ”Föreningen Härjedalsslöjd”. Representerade i styrelsen 
var också personer från Lit, Revsund, Mörsil, Mattmar, Duved, Östanede, 
Strömsund, Tännäs och Lockne.329

Med denna sammansättning av styrelsen och med ett nätverk av 
ortsombud spridda över stora delar av länet gjorde föreningen även or-
ganisatoriskt skäl för beteckningen regional hemslöjdsförening, även om 
inte alla ledamöter och ombud hade lika stort inflytande. Förankringen i 
länet kunde ge legitimitet både åt föreningens verksamhet och dess sätt att 
definiera ”det jämtländska” i kulturhänseende. I ett cirkulär, undertecknat 
av Ellen Widén och Anders Mattson, som Jämtslöjds arbetsutskott sände 
ut till sina ortsombud i april 1910, ombads dessa att både själva engagera 
sig i och försöka intressera den egna ortens befolkning för den hemslöjds-
utställning som skulle arrangeras i Östersund den stundande sommaren. 
Även denna utställning var utformad som en tävling i olika grenar, där den 
enskilde hemslöjdaren kunde vinna penningpriser. Villkor för deltagande 
var att de utställda alstren skulle vara ”tillverkade med ledning af inom 
länet förefintliga påvisbara gamla modeller eller motiv i form och färg”.330 
Detta gällde i synnerhet den tävlingskategori som syftade till att skapa en 
regional nationaldräkt. Projektets officiella målsättning löd: ”skapande af 

 329 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1908-10-20. Till styrelse valdes Ellen Widén, 
Maria Wrangel, friherrinnan Leijonhufvud, Agnes Ericsson, häradshövdingen Lei-
jonhufvud, bankdirektör Carl Lignell, ”lappfogden” Abraham Staaff, redaktör Olof 
Alström och lasarettssysslomannen Anders Mattsson, ”alla i Östersund”. Utöver 
dessa invaldes i styrelsen Fru Gertrud Lithander från Lit, prästinnan Löfvenmark 
från Revsund, grevinnan Svea Mörner, Birka, fru Kristina Bromée från Sveg, lantbru-
karen Elias Larsson från Eggen i Mörsil, kommunalordförande Eric J. Jakobsson från 
Duved, hemmansägaren C.O. Karlsson (ort oläslig), landstingsmannen Engström i 
Östanede, folkskollärare Nordfors från Strömsund, riksdagsmannen Ingebrikt Berg-
man från Tännäs och landstingsmannen Edler från Lockne.

 330 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Cirkulär. Till föreningen Jämtslöjds ombud”. Se även 
Protokoll 1910-03-05.
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nationaldräkter, manliga och kvinnliga, för länet”,331 och i arbetsutskottets 
protokoll var formuleringen snarlik: föreningen skulle försöka ”skapa en 
särskild nationaldräkt för länet”,332 men i protokollet från den 16 maj 1910 
smög sig benämningen ”jämtdrägter” in, vilket förmodligen var det uttryck 
som användes i dagligt tal.333 Ombuden uppmanades dels att göra allmän-
heten intresserad av idén, dels att försöka rekrytera tävlingsdeltagare, och 
detta med ett lockbete i form av en vinstpott på 50 kronor.334

De regler som deltagarna hade att rätta sig efter i nationaldräktstäv-
lingen var visserligen vagt formulerade men innebar ändå att restriktioner 
lades på dräktproduktionen: 

De täflande lemnas största möjliga frihet i form, färg och komposition, dock 
förutsätter täflan naturligen att motiven för dräkterna skola kunna spåras vara 
hemtade från dräkter, som fordom burits i Jämtland eller Härjedalen – rena 
fantasidräkter får sålunda ej förekomma –, samt att dräkterna kunna motsvara 
våra dagars rent praktiska behof.335

Det var denna information som Jämtslöjds arbetsutskott ville att ortsombu-
den skulle förmedla till textilslöjdare i länet. Förmodligen var det lättare att 
uppnå regional enighet kring en ny dräkt, till exempel med enskilda detaljer 
hämtade från olika dräkter i regionen, än kring en autentisk som bara hade 
en enda geografisk referens. Betoningen av att dräktförslagen skulle vara 
praktiskt användbara kan delvis förklaras med att det fanns ett värde i att 
den blivande jämtländska nationaldräkten i första hand inte uppfattades 
som ett utställningsföremål. Den skulle bäras – och det av så många som 
möjligt. Därigenom skulle ju dräkten även synas, vilket i sin tur bäddade 
för att symboliken, föreställningarna om och känslorna för regionen och 
nationen, gjordes till en naturlig del av livet.336

Idén om en jämtländsk kultur, som pekade i nationell riktning och 
mot en gemensam nationell identitet, kom även i fortsättningen att vara 
vägledande för det identitetsprojekt som drevs av Jämtslöjd och dess le-

 331 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Cirkulär. Till föreningen Jämtslöjds ombud”.
 332 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1910-03-17.
 333 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1910-05-15.
 334 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Cirkulär. Till föreningen Jämtslöjds ombud”. Så som 

målsättningen var formulerad framgick det inte tydligt om syftet var att konstruera 
en manlig och en kvinnlig dräkt för respektive landskap (Jämtland och Härjedalen) 
eller en manlig och en kvinnlig dräkt som var gemensamma för hela länet. Oavsett 
vilket, dräkterna var tänkta att representera länet.

 335 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Cirkulär. Till föreningen Jämtslöjds ombud”.
 336 Arbetet omkring 1910 med att skapa en jämtländsk nationaldräkt behandlas även i 

Lundström, 123–125.
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damöter. Betraktat som typiskt jämtländskt tenderade inte minst sådant 
att bli som kunde ge den ”jämtländska kulturen” status i förhållande till 
andra regioners kultur. Det kunde även sådant som skänkte ett nationellt 
erkännande åt föreningen Jämtslöjd och dess företrädare. I en bilaga (där 
Jämtslöjd bad allmänheten stödja föreningens lotteri) till årsskriften Jämten 
1915, underströk Ellen Widén vikten av att ”söka förskaffa länet en rangplats, 
då det gäller Sveriges gamla allmogekultur, vilket det f. n. ej äger”.337 Ellen 
Widén ville framhålla att de blivande jämtländska samlingarna skulle ”stå 
där såsom verkliga äreminnen över en stolt, självständig och egenartad 
bondekultur”,338 men det kunde komma en tid, varnade hon, då det all-
männa omdömet i stället skulle bli: ”‘landet där uppe bland fjällen har 
aldrig ägt någon hög kultur’.”339 Om inte länets egna invånare tog hand om 
den skulle ”den jämtländska och härjedalska allmogen en dag med bitter 
saknad […] finna sig vara bland dem, som få stå anspråkslöst i skuggan, när 
den gamla svenska allmogekulturen bedömes och prisas”.340 

År 1915, när Jämtslöjd hade hunnit bli en inflytelserik kulturinstitu-
tion i länet, inriktades projektet huvudsakligen på uppbyggandet av ett 
friluftsmuseum. På ett styrelsemöte i föreningen 1912 hade landstings-
mannen  Johan Ocklind fått positiv respons på sitt förslag, att man borde 
försöka hitta ”ett enkelt, jämtskt och på samma gång uttrycksfullt namn 
på fornbyn”.341 Efter segslitna förhandlingar fastnade man våren 1913 för 
namnet ”Fornvallen Jamtli”.342

 337 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Varför böra länets invånare stödja Jämtslöjdslotteriet?”
 338 Ibid.
 339 Ibid.
 340 Ibid.
 341 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1912-09-09.
 342 Styrelseledamöter föreslog namn som ”Väktarvallen”, ”Tomtan”, ”Oldborgen”, 

”Bolby” och ”Gammalbyn” men samtliga förkastades. Se Föreningen Jämtslöjd 
(JLM): Protokoll 1912-08-27–1913-04-23. Trots beslutet att anta det mycket jämt-
ländskt klingande namnet protesterade inte styrelseledamöterna från Härjedalen. 
Det hade man däremot gjort några år tidigare, efter det att beslut fattats om att låta 
föreningen heta ”Jämtslöjd”. I protokollet från styrelsemötet 1908-10-31 noterades 
att det ”från Härjedalen” inkommit ”framställningar” om ”föreningens namn på så 
sätt att det skulle inflikas ’Härjedalen’”. Vid föreningens ordinarie årsmöte i mars 
följande år, 1909-03-11, tog man följande till protokollet: ”Med anledning af från 
Härjedalen uttalat missnöje med föreningens namn i så motto att det icke tillräckligt 
tydligt angifva att provinsen Härjedalen inginge i och vore föremål för föreningens 
verksamhet jembördig med systerprovinsen Jämtland, underställdes denna fråga 
sammanträdets yttrande.” Efter överläggning beslutade man att namnet inte skulle 
ändras, då trycksaker med ”Jämtslöjd” redan var beställda och det skulle innebära 
extra kostnader att beställa nya, och då det ”för öfrigt i föreningens titel gafs tydligt 
uttryck för att det vore en förening ’för Jämtlands län’”. 
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Den betydelse som själva samlingen av föremål på ett friluftsmuseum 
tänktes ha, formulerade Ellen Widén ganska tydligt. Genom att sätta sam-
man enskilda föremål skulle ”den helgjutna bilden” av en regional kultur 
formas. Denna bild måste man dock med varsamhet tvätta ”ren” tills man 
slutligen ”finge fram de kära dragen”, men hel måste bilden vara, för ”[i] 
stycken var den intet – hel blev den ett konstverk”. Sett i sitt sammanhang 
skulle det enskilda föremålet få färg och mening, men inte utanför det. 
Sakerna måste ”sättas in i sin rätta omgivning, bilda en helhet” om de skulle 
”göra sig verkligt gällande”. En ”massa enkla allmogesaker, rivna ur sitt rätta 
sammanhang” förmådde inte tala. Sammanförda representerade de var och 
en något utöver sig själva, en bild av en levande och äkta regional kultur.343

Bara så blev friluftsmuseet också något mer än bara ett monument över 
förfädernas liv och gärningar i regionen. Det kunde motverka splittring och 
kultursjukdomar i samhället: 

De minnena måste vårdas, där de leva friska – där blomstrar folkhälsan. De 
mana – de förplikta till ett liv ej sämre än fädernas! – En fornby skall vara en 
sådan där hälgad plats, där den enskilde kan vila ut bland sina minnen, utan 
att skrämmas av dess ständigt återkommande: ‘memento mori’. Huru mycket 
hava ej de få stugor som redan finnas i Fornvallen Jamtli, att viska till en och 
annan av de besökande [...].344

Med friluftsmuseet ville Jämtslöjd, förklarade Ellen Widén, ”förvisso lära 
ungdomen att lyssna till svunna tider, men blott för att lära den bättre 
känna sig själv”,345 det vill säga som samhällsmedborgare med allt vad det 
innebar av förpliktelser mot och känslor för det gemensamma. Ungdomen 
skulle på Jamtli få klart för sig att de föremål och byggnader som de där 
mötte var ett ”uttryck för samma ande, av vilkens tänkande och kännande 
deras egen ande danats”.346 

Som uttryck för tidens särartsideologi och önskan att renodla det regio-
nala var hemslöjdsretoriken på intet sätt unik. Där reproducerades ungefär 
samma tankar som en fjällutsikt kunde visualisera. De tankar om nationell 
samling och tillhörighet, vilka kunde frammanas på en fjälltopp, skulle 
också illustreras av en vandring bland friluftsmuseets hus och föremål. 

 343 Föreningen Jämtslöjd (JLM): ”Varför böra länets invånare stödja Jämtslöjdslotteriet?”.
 344 Ibid.
 345 Ibid.
 346 Ibid.
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Den jämtländska kulturen bekönas
En av de idéer som föreningen Jämtslöjd grundade sin verksamhet på gick ut 
på att konstruera en jämtländsk kulturtyp som uppfyllde kravet på en tydlig 
regional särprägel som ändå harmonierade med en övergripande svensk 
stil. I detta hänseende tycks det inte ha rått några avgörande skillnader i 
uppfattning mellan styrelsens eller arbetsutskottets ledamöter. Samsynen 
tycks också ha gällt den kulturpedagogiska synen på länets hemslöjd och 
andra betydande artefakter: utgångspunkt skulle tas i en tänkt regional hel-
het. Denna helhet skulle avgöra vilket urval av enskilda kulturkomponenter 
som skulle göras, och den skulle bidra till att det enskilda föremålet gav 
associationer i nationell riktning. 

Så långt tycks allt ha varit frid och fröjd, men när man skulle gå vidare 
stötte man på ett problem. Vilken var den regionala helheten? Vad utmärkte 
den och vad utgjorde den egentliga grunden för den? Det var sådana frågor 
som arbetsutskottets ledamöter tvistade om på mötet den 21 januari 1909, 
då beslut skulle fattas om vilken ”karaktär” Jämtslöjds rumsinteriör borde 
uppvisa på konst- och hemslöjdsutställningen i Stockholm senare samma 
år.347 Arbetsutskottet var delat i två läger, ett kvinnligt och ett manligt. Me-
ningarna ”voro delade å tvenne grundväsentligt olika principer”,348 står det 
i protokollet. Kvinnorna – Ellen Widén, Maria Wrangel och Agnes  Ericson 
– förespråkade en lösning till förmån för den textila hemslöjden, som också 
benämndes ”kvinnlig slöjd”.349 I ett större nationellt sammanhang hade den 
textila hemslöjden en för länet både större särprägel och högre kvalitet än 
möbelslöjden, den ”manliga” hemslöjden, ansåg de. Kvinnorna i utskottet 
var av den bestämda uppfattningen att ”länet inte egde någon utbildad 
möbelslöjd, säregen för länet”, och om länet hade gjort det skulle man 
ändå inte före utställningen hinna få fram ”en möbel särskilt för länet 
karakteristisk”.350 Däremot var det så att det ”ifråga om väfnader och bona-
der funnes rikare tillgång på mönster för länet karaktäristiska” och därför var 
dessa bättre lämpade att ”visa hvad inom länet kan åstadkommas”.351 Den 
textila slöjden i länet hade, till skillnad från möbelslöjden, en jämtländsk 
särprägel och kunde därför på ett bättre sätt representera ”det jämtländska”.

Männen, i det andra lägret, befann sig nu i en inte så gynnsam försvars-
position. De kände sig föranledda att ta den manliga slöjden i försvar. Carl 

 347 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-01-21. Ordväxlingen om den ”karaktär” 
rumsinteriören skulle ha är i protokollet benämnd ”debatten”.

 348 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-01-21.
 349 Ibid.
 350 Ibid.
 351 Ibid.
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Lignell menade, under instämmanden från de båda andra, att det i den 
jämtländska möbelslöjden visst fanns ”motiv värda att tillvaratagas och som 
försvarade sin plats bland jämsides med andra läns allmogeslöjd”. Därför 
förordade han och de båda andra männen i utskottet att både den manliga 
och den kvinnliga slöjden skulle tas som utgångspunkt. Man skulle skapa 
en ”rumsinteriör, der icke blott hvarje möbel noga passade till rummets 
storlek utan hvarje bonad och allt i minsta detalj bildade ett harmoniskt 
helt”. När typiskt jämtländska hemslöjdsföremål skulle extraheras, borde 
hänsyn tas till att länet skulle skörda framgångar i en nationell tävlan. Om 
både manlig och kvinnlig hemslöjd fick bilda utgångspunkt så skulle hela 
Jämtslöjds avdelning ”’göra’ sig på ett mer tilltalande sätt”, argumenterade 
den manliga sidan.352

Diskussionen visar på ett tydligt sätt hur föreställningar om kvinnliga 
respektive manliga värden och egenskaper var en del av tidens kultursyn, 
som även återverkade på skapandet av en jämtländsk regionalitet. Så 
oförenliga var de båda sidornas ståndpunkter att ingen kompromiss syntes 
möjlig. I stället gick man till omröstning, vars utfall de närvarande torde ha 
känt till i förväg: 3–3. Känslorna svallade och frågans avgörande fick skjutas 
upp till nästa möte. Av protokollet från det följande mötet framgår att män-
nen, i synnerhet sekreteraren Anders Mattsson, under det föregående mötet 
hade blivit särskilt upprörda över grevinnan Maria Wrangels oförsonliga 
hållning och nedsättande ord om den manliga jämtländska slöjden. Detta 
föranledde henne att något mildra sin dom. Hon ville att det skulle föras 
till protokollet att

sekreteraren såtillvida missuppfattat de motiv som hon m. fl. haft för utställ-
ningsinteriörens ordnande att hon icke velat säga, att icke länet tilläfventyrs i 
afseende på möbler kunde ha en för länet säregen stil, men att den korta tid 
föreningen hade till utställningen gjorde att arbetsutskottet saknade tid att taga 
reda på och utveckla densamma för sitt ändamål vid utställningen.353

Att hemslöjden var ett offentligt område dit kvinnor hade tillträde och 
där de kunde inta ledande positioner,354 behöver inte nödvändigtvis betyda 
att synen på ”den jämtländska” hemslöjden företrädesvis representerade 
dåtidens föreställningar om kvinnliga egenskaper och värden. Men i för-
eningen Jämtslöjd var det inte den smidande eller snickrande jämten som 
personifierade den jämtländska hemslöjden utan den kardande, spinnande, 
broderande, vävande och syende jämtskan. Beslutet om vad som skulle 

 352 Samtliga cit. i Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-01-21
 353 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Protokoll 1909-01-24.
 354 Catarina Lundström, passim.
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bilda utgångspunkt för utformningen av en regional helhet, kvinnligt och 
manligt eller bara kvinnligt, fattades efter ”en längre debatt”, och till den 
kvinnliga falangens fördel:

[B]eslöt arbetsutskottet att i afseende å utställningens ordnande i Stockholm 
uppdraga åt Landshöfdingskan Fru Ellen Widén, Grefvinnan Wrangel och 
Fröken Agnes Ericson, […] att såväl utarbeta plan för utställningen som ock 
anordna densamma och bestämma utställningsföremål.355

Det går inte att tolka texten på annat sätt än att kvinnorna fick fria händer 
att göra som de ville. På hemslöjdsområdet hade kvinnan företräde framför 
mannen, eftersom hemmet var en kvinnlig domän. Och var borde det inte 
vara så, om inte i Jämtland som ganska nyligen hade fått epitetet ”jungfru”? 
Det var i enlighet med ett åtskillnadsskapande och könskomplementärt 
tänkande i samhället som hemslöjdsdiskursen formerades, men dessa tankar 
omfattade inte bara synen på kön utan också kulturen, samt mycket annat. 

Också själva utställningsformen inverkade på konstruktionen av den 
jämtländska kulturella identiteten. Det utrymme som ställts till Jämtslöjds 
förfogande i Stockholm 1909 mätte bara omkring 20 kvadratmeter. Därför, 
och på grund av den kostsamma transporten till Stockholm, tvingades 
man till sparsamhet beträffande mängden utställningsföremål. Slöjdare 
som ändå mottog beställningar från Jämtslöjd fick erfara konsekvenserna 
av att den regionala helhetsbilden, den av kvinnlig slöjd bestämda, var långt 
viktigare än de enskilda föremålen. Möbeltillverkaren måste underordna sig 
den tänkta helheten, vilket var någon annans föreställning om ”det jämt-
ländska”. Arbetsutskottet gav i sina beställningar till slöjdare och hantverk-
are noggranna beskrivningar av hur möbler, husgerådssaker, vävnader med 
mera skulle se ut, vilka material som skulle användas och så vidare. Därmed 
kunde Jämtslöjds intressen också kollidera med den enskilde slöjdarens. 
Uppdraget att framställa möbler hade föreningen gett möbelsnickaren Erik 
Paulsson från Norderåsen (cirka fyra mil norr om Östersund). 

Sedan hr Pålsson lofvat ställa sig dessa arbetsutskottets önskningar ifråga om 
möbelns egenskap till efterrättelse samt lofvat att i öfverensstämmelse härmed 
inkomma med ritningsförslag på möbeln, beslöts att uppskjuta frågans vidare 
behandling intill dess nämnda förslag förelåge.356

Efter överläggning i arbetsutskottet bedömdes Paulssons skisser inte kunna 

 355 Föreningen Jämtslöjds protokoll 1909-01-24.
 356 Föreningen Jämtslöjd (JLM) protokoll 1908-11-11. Merparten av den hemslöjd som 

skulle representera Jämtlands län på utställningen var nytillverkad, men på gammal 
grund. 
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uppfylla kraven. Dels ville man inte ha den sängkammarmöbel som Pauls-
son föreslog, dels ville man göra ändringar i de stolkonstruktioner som 
han förevisat. Detta hade Paulsson tydligen svårt att ta till sig. Uppdraget, 
”att utföra för utställningen erforderliga möbler”, till Paulsson kvarstod 
men av mötesprotokollet framgår att arbetsutskottet i början av 1909 valde 
att skärpa tonen mot honom.357 Snickaren uppmanades att ta fram nya 
ritningar – efter Jämtslöjds önskemål. Möbler till Jämtslöjds rumsinteriör 
skulle utformas först och främst i enlighet med den textila slöjdens färger, 
mönster och former.

Vad Paulsson tänkte och tyckte om det skedda går att läsa i det brev 
som han skickade till arbetsutskottet. Brevet var ett svar på arbetsutskottets 
begäran om att han med kort varsel måste lämna in ”skisser till de saker 
jag ville utställa, med risk att eljest varda utesluten från utställningen”.358 
Anledningen till fördröjningen var att Paulsson inte var helt överens med 
Jämtslöjds arbetsutskott om hur möblerna skulle se ut. Han beklagade 
att han inte kunnat presentera några nya skisser, men han var även besvi-
ken över att hans egen ”plan om Jämtlandsrumsinteriören […] sålunda 
enligt arbetsutskottets skrivelse undertryckes”.359 Paulsson hade haft en 
egen uppfattning om rummets inredning, och mellan raderna framgår 
att han nu förlorat arbetslusten. Dock skulle han försöka rätta sig efter 
Jämtslöjds önskemål, som nu tydligen bara gällde en beställning av ett 
skåp och ett bord med tillhörande stolar, ”att placeras efter [Jämtslöjds] 
gottfinnande”.360

Paulssons missuppfattning bottnade i tron att det både var hans egen 
originalitet som möbelslöjdare och Jämtland som egenartad hemslöjds-
provins, som arbetsutskottet ville exponera. Därför ville han försvara både 
sin personliga yrkesheder och sin egen förmåga att bedöma vad som var 
”jämtländskt”: 

[O]m nu genom dessa möbler harmonien i en annans [Jämtslöjds] helhetsinte-
riör, skulle störas och mina arbeten sålunda icke kunna hänföras till Konsthandt-
verksafdelningen så [ord svårt att tyda] jag innan jämtslöjdsföreningen var bildad 
hade min plan klar och hade gladt mig åt att vid detta tillfälle få deltaga och häfda 
min egen och Jämtlands ställning bland de täflande å utställningen, det dock nu 
kännes temmeligen hårt, att planen dertill icke synes behaga Arbetsutskottet, 

 357 Föreningen Jämtslöjds protokoll 1909-01-24. 
 358 Obs, Erik Paulssons tolkning. Föreningen Jämtslöjd (JLM): Odaterat brev från Erik 

Paulsson till Jämtslöjds arbetsutskott. 
 359 Föreningen Jämtslöjd (JLM): Odaterat brev från Erik Paulsson till Jämtslöjds arbets-

utskott. 
 360 Ibid.
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och som given följd däraf föga hopp förefinnes att en det hela lösryckta delar 
skall kunna anses lämpliga, och sålunda dommen om uteslutning stadfäst. 
[---] Det är möjligt att jag haft en felaktig uppfattning om min ställning till 
föreningen i det jag trott föreningens uppgift vara, att stödja och uppmuntra 
hvarje individuell strävan. Väl vet jag intet har att bestyra om ifrågavarande 
utställning sedan det för oss afsedda rummet övertogs af föreningen, men min 
iver, att i mån af förmåga kunna bidraga något till Jämtlands sjelfständighet och 
ära har måhända förledt mig till någon djerfhet som äfven gjort mig missförstådd 
och hvilket jag nu hoppas förlåtes mig?361

Under hot om uteslutning måste den enskilde slöjdaren underordna sig den 
helhet som skapats av Jämtslöjds arbetsutskott, och då hade det ingen be-
tydelse att slöjdaren varit delaktig i planeringen av en hemslöjdskollektion 
från Jämtland långt innan Jämtslöjd övertog ansvaret. I sin iver att få sina 
möbler utställda hade Paulsson trott att deltagande betydde detsamma som 
delaktighet i skapandet av rumsinteriören. Men det föll inte på slöjdarnas 
lott att uttolka denna helhet. Missuppfattningen, verkar det som, berodde 
på föreställningen att de ”självständiga” slöjdarnas arbeten skulle tala för 
sig själva, och att betraktaren med utgångspunkt i de utställda alstren själv 
skulle bilda sig en uppfattning om ”det jämtländska”. Men föreningen var 
lika lite beredd att låta en helhet uppstå spontant ur en samling föremål som 
den var särskilt intresserad av att marknadsföra enskilda slöjdares arbeten. 
Representera ”det jämtländska” skulle sådana ting som tillsammans ansågs 
bilda ett harmoniskt helt och som kunde vittna om en regional och natio-
nellt kompatibel särart. 

Sammanfattande diskussion
Det utvidgade medborgarskapet fordrade en ny medborgarreligion med sin 
egen symboliska diskurs, monument att uppsöka och minnen att högtidlig-
hålla. Sådant tillhandahöll den regionala hemslöjdsföreningen ”Jämtslöjd”. 
När föreningen bildades 1908 kopierade den befintliga föreningars program 
och målsättningar, exempelvis genom att säga sig sträva i fosterländsk rikt-
ning och uppfatta sin verksamhet också som ett socialt folkhälsoprojekt.

Bildandet av föreningen Jämtslöjd kan ses som en utveckling av det 
hastigt uppkomna intresset för hembygden och hembygdsundervisningen. 
Regionens så kallade folkliga kultur konstruerades med ungefär samma 
mål och samma språkliga uttrycksmedel som hade använts inom den hem-
bygdspedagogiska diskursen om individualitet och allmängiltighet samt om 
individ och samhälle.

 361 Ibid.



 285

Med ett pedagogiskt perspektiv på museer och offentliga utställningar 
studeras deras roll som folkbildare, vilka inte enbart förmedlar en domi-
nerande kultur- och historiesyn utan även samhällets identitetsordningar. 
Mycket av diskussionen i Jämtslöjd kretsade kring hur den enskilda delen, 
hemslöjdsföremålet eller byggnadsartefakten, stod i förhållande till ett tänkt 
sammanhang. Det kunde vara ett regionalt rum på en nationell hemslöjds-
utställning eller en byggnad på det regionala friluftsmuseet. Genomgående 
slog man fast att det är sammanhanget som ger det enskilda föremålet 
mening. Sammanhanget, det renodlat jämtländska, var en konstruktion 
baserad på en kompromiss mellan den konstnärliga normen och smaken, 
den samhälleliga diskursordningen samt befintliga hemslöjdstraditioner i 
länet.

Synsättet låg sedan till grund för ett urval av föremål men också ex-
klusion av enskilda mönster, former och föremål. Men även hantverkare 
vars hemslöjdsproduktion inte ansågs harmoniera med helheten fick se 
sig uteslutna från delaktighet. Det rådde stor samstämmighet mellan ar-
betsutskottets ledamöter, tre kvinnor och tre män, om den överordnade 
principen som skulle styra utformningen av en ”jämtländsk” kulturtyp. 
I mångt och mycket handlade det om att konstruera en regional typ som 
harmonierade med en svensk stil. Men när man skulle bestämma sig för vad 
denna regionala helhet var, vad som var utmärkande för den, var samstäm-
migheten inte längre lika stor. Männen förordade att utgångspunkt skulle 
tas i både den ”manliga” och den ”kvinnliga” hemslöjden, för då skulle 
Jämtslöjds utställning komma mest till sin rätt. Kvinnorna förordade att 
utgångspunkt skulle tas enbart i den ”kvinnliga” hemslöjden, då denna 
hade en tydligare särprägel i ett nationellt sammanhang. Frågan avgjordes 
slutligen till den kvinnliga falangens fördel. Symbol för den jämtländska 
kulturen var inte den smidande eller snickrande jämten, utan den kardande, 
spinnande, vävande och broderande jämtskan. Den ”kvinnliga” slöjden togs 
som utgångspunkt vid skapandet av hela utställningsinteriörer som skulle 
åskådliggöra regionens kultur. Liksom Jämtland som region symbolisera-
des av en kvinna, kodades regionens kultur kvinnligt. Med andra ord var 
det i enlighet med ett könskomplementärt tänkande i samhället som den 
regionala kulturdiskursen formades. Diskussionen inom Jämtslöjd visar på 
ett tydligt sätt hur föreställningar om kvinnliga respektive manliga värden 
och egenskaper var en del av tidens kultursyn, föreställningar som även 
återverkade på konstruktionen av en jämtländsk regionalitet.

Det var en missuppfattning att individualitet och originalitet per au-
tomatik kvalificerade den enskilde slöjdaren för deltagande. Detsamma 
gällde för den regionala nationaldräkten som monterades ihop av element 
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från många olika dräkter. Den enskilda dräktdetaljens representativitet fick 
underordna sig dräkten som sådan. Det ”jämtländska” var också i detta fall 
en kompromiss med tidens smak och praktiska behov.

Viktigast var dock att den enskilda dräktdetaljen, det enskilda hem-
slöjdsalstret och den enskilda byggnadsartefakten tolkades ”i nationell 
riktning”, detta via den för ändamålet utformade ”jämtländska” kulturen. 
Varje enskilt föremål skulle tjäna som en utsiktspunkt varifrån de väsentliga 
utblickarna skulle göras. I sitt sammanhang utgjorde de ett monument som 
symboliserade den samhälleliga identitetsordningen. Det regionala sam-
manhanget, som kunde överblickas i bokstavlig bemärkelse i form av en 
dräkt, ett utställningsrum eller ett utomhusmuseum var den förmedlande 
länken mellan det enskilda och det allmänna. Kunde man överblicka en 
region så kunde man också föreställa sig det sammanhang där den ingick. 
Man lärde känna sig själv som jämtlänning, svensk och samhällsmedborgare.

Identitetsbildning vid Jämtlands läns  
folkhögskola 1901–1915

Att Robert Mörner, rektor på Jämtlands läns folkhögskola, var entusiastisk 
inför valet av brunkullan som Jämtlands landskapsblomma, torde redan 
ha framgått. Sin militära bakgrund och sin uttalat konservativa politiska 
åskådning till trots verkar det inte heller som om han hade något att an-
märka på projektet i dess helhet, att vid sidan av de äldre och, enligt vissa, 
föråldrade landskapsvapnen införa blommor som symboler för den natio-
nella samlingen av särarter, i det här fallet provinser. 

I det föregående kunde det konstateras att utsikter har fungerat som ett 
medel för medborgarfostran. Jämtlands läns folkhögskola, som fick namnet 
Birka folkhögskola i samband med flytten till nya lokaler år 1908,362 är inget 
undantag.363 Den nya placeringen tycks ha valts med omsorg. När Robert 

 362 Inspirationen till namnet Birka folkhögskola hämtades säkerligen från det vikingatida 
Birka i Mälaren. Vid skolans tioårsjubileum gestaltade en grupp före detta elever 
sambandet mellan de båda platserna i form av två så kallade tablåer, föreställande 
”Birka 911 och Birka 1911”. Se Redogörelse för verksamheten vid Birka folkhögskola och 
landtmannaskola: 1910–1915, Östersund 1915, 61f. Redogörelserna för verksamheten 
på Jämtlands läns/Birka folkhögskola benämns fortsättningsvis RBF och år, i detta 
fall RBF 1910–1915, 61f.  

 363 Från att ha varit inkvarterade i för små, utspridda och på andra sätt bristfälliga lokaler 
(internatet i en mangårdsbyggnad i Torsta och undervisningslokalerna i godtemp-
larlogen Liljans ordenshus) flyttade skolan med undervisningslokaler, internat och 
lärarbostäder i början av 1907 in i helt nya byggnader. Liksom de gamla lokalerna 
låg de i Ås socken, men nu placerade invid föreståndarparets bostad med postadress 
Birka, Täng. Det var också något år efter flytten som namnet Birka folkhögskola 
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Mörner år 1911 skaldade om sin folkhögskolas idealiska läge vid Storsjöns 
östra strand, i Ås kommun, knappt en mil nordväst om Östersund, hette 
det att ”blicken anar / Oviksfjällens breda rygg”, och lite längre fram: ”Som 
ett tempel står naturen / full av helig harmoni”.364 Exemplet utgör ett stycke 
språkligt bildmontage som starkt påminner om retoriken i STF:s publika-
tioner: Jämtland skulle uppfattas som något harmoniskt och upphöjt, och 
beskrivningen av fjället associerades gärna med fasthet och orubblighet. 
Detta var egenskaper och värden som utan större svårighet lät sig överföras 
till samhälleliga förhållanden, rådande eller eftersträvade. Vi känner också 
igen närvaron av ett subjekt, vars blick läsaren får låna och som guidar 
henne i konsten att beskåda, definiera och tillskriva mening: Denna region 
utgjorde en geografiskt och estetiskt upphöjd del av nationens territorium 
och därför kunde den också tjäna som moralisk resurs för fosterlandet.

Vad som närmast ska undersökas är den jämtländska regionalitet som 
förmedlades vid Jämtlands läns folkhögskola under dess första femton 
verksamhetsår, 1901–1915. I syfte att också i fortsättningen analysera denna 
regionalitet i relation till samtida ideologiska och pedagogiska processer 
kommer den disciplinering som elevens blick där blev föremål för att stu-
deras närmare.

Medborgarskap och folkuppfostran  
på konservativ grund

Det ska inledningsvis påpekas att Birka folkhögskola inte var en helt okon-
troversiell läroanstalt i det tidiga 1900-talets Jämtland. Initiativet till att 
skapa en folkhögskola i länet kom ursprungligen från ledande personer i 
Jämtlands läns ungdomsförbund, bildat 1899, som var intimt knutet till nyk-
terhetsrörelsen som hade en stark ställning i länet. Viktigt i sammanhanget 
är också att flera av de tongivande personerna i dessa båda rörelser hade 
en koppling till den dominerande politiska riktningen i länet: det liberala 
frisinnet. Detta var också fallet med två av eldsjälarna bakom tillkomsten 
av en folkhögskola i länet, Anders Mattsson och Johan Lindström Saxon, 
vilka båda var nykterhetsivrare och framträdande inom ungdomsrörelsen.365

började användas. Mörner skrev att skolan nu hade ”erhållit ett centralt läge med 
goda kommunikationer och riklig vattentillgång å en plats, som är en af de skönaste i 
Jämtland”. RBF 1906–1907, 18f (cit, 19); RBF 1901–1902, 13; RBF 1904–1905, 42ff; 
RBF 1905–1906, 17f.

 364 Robert Mörner: ”Åt solsidan”, Snöfrid 1911: 1, 7f. 
 365 Historikern Mats Rolén konstaterar att Jämtlands och Härjedalens godtemplare blev 

stödtrupper för de frisinnade riksdagskandidaterna, som ofta var personer ur deras 
egna led. Rolén 239, 297–298, 326, 335. Angående Johan Lindström Saxon, se även 
Bosse Sundin, ”En medborgarskola för framtiden”, Jämten 2000, 123f. 
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 När så folkhögskolan invigdes den 15 oktober 1901 hade det dock sedan 
ett år tillbaka stått klart att det var högermannen och den före detta of-
ficeren Robert Mörner som skulle få uppdraget att bygga upp och leda verk-
samheten – således en vågad utnämning och en i politiskt radikalare kretsar 
impopulär sådan.366 Mörner var även greve, av den södermanländska ätten 
Mörner af Morlanda, och sin militära yrkesbana inledde han på 1880-talet 
men lämnade den i mitten på 1890-talet för att bli lärare vid Älvsborgs läns 
folkhögskola.367 Och trots vetskapen om den rådande opinionen i nykter-
hetsfrågan tycks han inte ha gjort någon hemlighet av sitt motstånd mot 
ett allmänt alkoholförbud.368 

I sitt tal vid invigningen av Jämtlands läns folkhögskola år 1901 gjorde 
Robert Mörner flera uttalanden som ganska väl låter oss ringa in både hans 
syn på samhället och på den egna rollen som identitets- och folkbildare i 
Jämtland: I likhet med den av Grundtvig inspirerade danska folkhögsko-
lemodellen skulle den jämtländska vila på kristen grund och den skulle 
tillmäta personligheten stor betydelse, inte så mycket elevernas som före-
ståndarens och de övriga lärarnas. Det var, ansåg Mörner, föreståndarens 
och lärarens ”både rättighet och plikt att sätta sin personliga prägel på 
skolan”, och när så skedde skulle de följa sina egna inre övertygelser, eller 
som Mörner uttryckte det: ”sin naturliga böjelse”.369 Vad detta innebar i 
praktiken framgick tydligt när Mörner deklarerade att länets nya läroan-
stalt skulle undvika ”moderna rörelser”, då det fanns exempel på sådana 
som riskerade att ”splittra” den hemkänsla som skulle odlas och läras ut 
på skolan.370 Exempelvis fick inte folkhögskolan ställa sig i ”klasskampens 

 366 Rolén, 337. Intressant att notera är att Robert Mörner redan 1901, i sitt tal vid in-
vigningen av Jämtlands läns folkhögskola, förutspådde att han skulle bli attackerad 
från vänster. Han berättade att han ”från vissa håll” väntade ”beskyllningar för 
patentpatriotisk och militaristisk agitation”. Mörner menade dock att detta inte 
gjorde försvarsfrågan mindre angelägen. ”En sådan härd för svensk kultur som en 
folkhögskola får icke ställa sig likgiltig mot denna kulturs försvar”, varför det ”är min 
plikt att tala om den saken”. RBF 1901–1902, 22f.

 367 Rolén, 336f.
 368 Robert Mörner skrev 1939: ”Dedicerad högerman, motståndare till spritförbud, ljum 

i fråga om nykterhetsabsolutism, men varm försvarsvän, det var just inte jämtarnas 
ideal av en folkhögskoleföreståndare.” Robert Mörner, Från Birka folkhögskolas kris-
tid. I den stora försvarsstridens skugga, Östersund 1939, 8.

 369 RBF 1901–1902, 21.
 370 RBF 1901–1902, 20. Se även Hugo Sommarström, ”Folkhögskolans uppgift”, Snöfrid 

1912:3, 65. Sommarström, som var lärare på Birka folkhögskola 1911–13, menade att 
”Vi måste tro och hoppas stort om vår ungdom, om framtidens Sverige, vi skola 
älska fram det bästa, som gömmer sig i bröstet på det unga släktet. Även om detta 
tillfälligtvis är vilselett av missriktade tidsrörelser.”
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tjänst” utan skulle i stället ”alltid framhålla den själfägande allmogeklas-
sens stora sociala betydelse”, dock utan att ”uppamma någon hätskhet 
mot andra klasser”.371 Skolan skulle ”icke framhålla, hvad som skiljer, utan 
hvad som förenar olika samfundsklasser. Här skola vi verka för förbrödring 
och frid inom samhället”, menade Mörner.372 Ett led i detta arbete var att 
dana goda karaktärer och ”höja vårt folk i fysisk och andlig försvarskraft, 
i hyfsning och goda seder”.373 Dessa målsättningar skulle under de femton 
följande åren komma att uttryckas i olika varianter. Var betoningen lades 
kunde dock skifta, och de tidigast formulerade målen kompletterades med 
nya. Exempelvis framhölls i skolans redogörelse för perioden 1910–1915 
främjandet av ”kristlig, fosterländsk kultur, ekonomiskt välstånd, landtbrukets 
utveckling och ett godt hemlif”.374 Framför allt blev begreppet hem, i olika 
sammansättningar, föremål för en successivt växande uppmärksamhet.375

Skolans pedagogiska uppdrag, som Mörner tolkade det, hade således 
vissa likheter med de hemideologiska uppfattningar och de folkhemstankar 
som framför allt många politiskt konservativa och liberaler gav uttryck för 
i den alltmer brännande sociala frågan.376 Hemmet och familjen var de 
självklara förebilderna för den samhällsordning som den nya folkhögskolan 
skulle bidra till att upprätthålla och stärka, vilket skulle ske genom att ge 
den jämtländska ungdomen andlig försvarskraft mot så kallade moderna 
rörelser. Mot denna bakgrund var det inte särskilt förvånande att Mörner 
såg det som en viktigare uppgift för skolan att ge de unga fostran än att för-

 371 RBF 1901–1902, 21.
 372 RBF 1901–1902, 22.
 373 RBF 1901–1902, 20.
 374 RBF 1910–1915, 3. Med ”landtbrukets utveckling” syftade Mörner främst på Lantman-

naskolan, en särskild avdelning inom folkhögskolan. Undervisningen i medborgar-
kunskap skulle förbereda mannen för hans insatser i det offentliga: ”mannen är icke 
blott yrkesutöfvare, han är äfven medborgare med en plats att fylla i samhället, och 
den platsen kan aldrig fyllas utan ett visst mått af medborgarbildning”, hette det. Men 
inte heller kvinnan fick enligt detta synsätt vara helt novis om verkligheten utanför 
hemmet. För att kunna fylla sina kvinnliga uppgifter i hemmet krävdes kunskaper, 
om än i begränsad mängd, om livet utanför detsamma, varför en del av skolans 
samhällsundervisning också var öppen för de kvinnliga eleverna. ”Äfven en kvinna, 
som skall rätt kunna fylla sin plats i hemmet som maka och moder, kan i våra dagar 
icke undvara ett visst mått af medborgerlig bildning”. Se RBF 1910–1915, 6f.

 375 ”Hem och hemlif” var perioden 1910–1915 ett återkommande ämne för de föredrag 
som hölls på skolan av dess föreståndare och lärare samt av inbjudna föredragshål-
lare. Andra liknande ämnen var ”Uppfostran i hemmet för hemmet”, ”Hemtrefnad” 
och ”Hem och hembygdsvård”. RBF 1910–1915, 30f. Detsamma gällde ämnena för 
diskussionsövningarna: ”Huru bör ett hem byggas, och var bör det ligga?”, ”Huru 
bör vi bygga och inreda våra hem?”. RBF 1910–1915, 32.

 376 Se exempelvis: Larsson, 1994; Edling.
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medla kunskaper i olika ämnen.377 I folkhögskolans stadgar, som landstinget 
godkände år 1901, första paragrafen, stod det att skolan hade som ändamål 
att ”på kristlig grund dana den mognare ungdomen för det medborger-
liga lifvet genom att hos densamma framkalla en varm fosterlandskärlek, 
grundad på lefvande undervisning om Sveriges land och natur, dess folk, 
historia, språk och lagar”. I samma paragraf stod det att skolans uppgift 
också var att ”förbereda denna ungdom för det praktiska lifvet, så att den 
till sitt eget gagn och landets båtnad kan på bästa sätt arbeta i sin kallelse”.378

Tanken om samhället som ett system av geografiska, ekonomiska och 
sociala relationer där behoven hos helheten är primära i förhållande till den 
enskilda delens intressen utgjorde, som vi såg ovan, en central beståndsdel 
i retoriken om den nationella samlingen. Tankefiguren återfinner vi även 
i diskussionen om medborgarfostran på Birka folkhögskola, och detta 
bland annat i ett sammanhang där en misstro, grundad på kristna värden, 
riktades mot demokratin. Hugo Sommarström, andrelärare 1911–1913, ville 
framhålla att medan ”vi med flit och plikttrohet sköta ’det mindre’, d. ä. 
vårt jordiska kall, böra vi icke bli skumögda för [det] som mera är, Guds 
rike och vårt medborgarskap i det”. Han höjde samtidigt ett varningens 
finger, och menade att framtiden skulle utvisa ”huruvida den nuvarande 
demokratiska strömningen i Sverige leder till ökad kraftutveckling, till 
större lyckomöjligheter eller ej… Det veta vi, att rättigheter och privilegier 
lyckliggöra ingen, men att medvetandet om att ha en uppgift i livet, äga 
kraft att fylla den och känna samvetsfriden efter fullgjord plikt, det skänker 
sann tillfredsställelse”.379 

Enligt Robert Mörner var det en av skolans huvuduppgifter att väcka 
de ungas håg för kroppsarbetet samt att fostra dem till att kunna utföra 
ett självständigt arbete, även om detta arbete kunde uppfattas som ringa. 
Det handlade om att få ungdomen att ”se det stora ej blott i det uppenbart 
storartade, utan äfven i det skenbart obetydliga, lära dem att förstå det 

 377 RBF 1901–1902, 21.
 378 RBF 1901–1902, 33. Med samma ord upprepade Robert Mörner denna målsättning 

1910. Se Robert Mörner, ”Ett steg framåt”, Snöfrid 1910:2, 80.
 379 Sommarström, 63. Sommarström skriver längre fram: ”Avund och själviskhet ha re-

dan tillräckligt splittrat krafterna och motverkat enskildas lycka och Sveriges välfärd. 
Den svenska demokratien skall grundas på en själens adelskap hos alla, man som 
kvinna, hög och låg, rik och fattig, lärd och olärd [...]. Därtill skall folkhögskolan 
bidraga att förhjälpa Sveriges ungdom. [---] Det svenska folket får ej missbruka sin 
lycka, att det drager olyckor över huvudet genom att förakta tro och heder, Gud och 
fosterland! Frihet att tänka och tala sin hjärtas mening förpliktas till att handla rätt 
och gott, till att avhålla sig från fördärvligt missbruk av medborgerligt förtroende.” 
A.a., 65.
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ideella och nyttiga i det lilla”.380 Och liksom alla hade plikter att uppfylla 
i det lilla, som familjemedlemmar i ett hem, hade den enskilde också ett 
ansvar gentemot samhället, ”våra medborgerliga plikter, våra plikter mot 
fäderneslandet”.381 Vad passade väl bättre än att underbygga ett sådant påstå-
ende med argumentet, att denna skolas största anslagsgivare var staten. Där-
för var det, ville Mörner understryka, skolans självklara skyldighet att verka i 
samma stats och fäderneslands intresse, bland annat genom att fullgöra sina 
förpliktelser mot dess försvar, vilket innebar att skolan hade till uppgift att 
fostra en försvarsvillig och försvarsduglig ungdom.382 Knappt ett år senare, 
när den första kursen var avverkad, kunde föreståndaren intyga att: 

Knappast något slag af undervisning, knappast något föredrag har underlåtit att 
i någon mån peka hän mot plikterna mot fosterlandet. [---] När missförhållanden 
finnas inom ett samhälle, så sök icke skulden därtill endast hos samhällets represen-
tanter och styresmän […] utan sök skulden äfven hos den enskilde medborgaren, 
och först och främst hos dig själf. Sitt icke overksam och tänk öfver, hvad andra 
försummat och andra borde göra, utan tänk efter, hvad du själf försummat, och 
hvad du själf kan göra! [---] Du är en del af det hela, på dig, liksom på hvarje 
enskild medborgare, hvilar ditt fosterlands framtida lycka.383

Fokus var visserligen inställt på det hela men skolan hade också mycket 
att bidra med till delens förkovran. Birka folkhögskola skulle bli till stor 
nytta för Jämtland och dess befolkning, framhöll Mörner, eftersom den 
var bygdens enda riktiga medborgarskola. Det var den enda läroanstalten i 
länet som kunde erbjuda den jämtländska ungdomen en ”sedligt fostrande, 
väckande allmänt medborgerlig bildning”.384 Om skolan tilläts göra så skulle 
allmänheten i länet snart finna att allt som var sunt och livsdugligt ung-
domsliv hade sitt starkaste stöd på Birka folkhögskola, liksom man där 
fann sin bäste vän i kampen mot osedlighet och urartad kultur.385 Om all-
mänheten dessutom kunde ge folkhögskolan ett större stöd så skulle detta 
komma att ”inverka på kulturutvecklingen i länet”, till ”främjande såväl 
af folkets ekonomiska välstånd som dess andliga och sedliga lyftning”.386 
Förbättringar hos delen skulle således kunna få positiva effekter på det hela. 

I diskussionen om undervisningen på Birka folkhögskola sattes inte 
sällan ett likhetstecken mellan ungdom och yngre man. Att det var de 
 380 RBF 1901–1902, 22.
 381 Ibid.
 382 Ibid, 22f.
 383 RBF 1902–1903, 29f.
 384 RBF 1906–1907, 19. Cit. är hämtat ur Mörners eget referat av sitt invigningstal från 1901.
 385 RBF 1910–1915, 3.
 386 Ibid.
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unga jämtländska männen som man främst hade i åtanke när behovet av 
medborgerlig bildning framhölls, döljer dock inte den medvetna åtskillnad 
som gjordes mellan de manliga och de kvinnliga eleverna. Det var – och 
helt i enlighet med samtidens genuskontrakt – rektor Mörners förhopp-
ning att det från skolan ”skulle komma att utgå män, pliktmedvetna, goda 
och fosterlandsälskande, samt kvinnor, sedligt starka och med förmåga att 
skapa goda hem och fostra ett släkte, bättre än det, som nu bebor vårt 
land!”387 Om det främst var som självständigt kroppsarbetande och som 
försvarare av fosterlandet som mannen uppfyllde sina medborgerliga plikter 
så var det i hemmet och familjen som kvinnan bäst uppfyllde sina moderliga 
plikter mot samhället. Denna samhälleliga ansvarsfördelning mellan män 
och kvinnor avspeglades också i undervisningen och den arbetsplan som 
skolan följde. I folkhögskolans stadgar slogs det fast att skolan skulle vara 
en samskola med en undervisning som pågick samtidigt och lika länge för 
både manliga och kvinnliga elever. Det innebar att undervisningen i bland 
annat historia, geografi (dock bara svensk, inte allmän), modersmålet med 
litteraturhistoria, naturlära, hälsovårdslära och sång i huvudsak skulle vara 
gemensam, dock med tillägget att den ”inskränkes så mycket för den kvinn-
liga afdelningen, att den vinner tillräcklig tid för sina speciella ämnen”.388 
Vilka ämnen som åsyftades framgår också det av stadgarna: Barnavård och 
Barnuppfostran, kvinnlig Slöjd, Mjölkhantering, Hushållslära med mera.389 

Det finns emellertid inget i källmaterialet som pekar på att det missnöje 
och den kritik som förstärktes mot skolan omkring 1910 hade något att göra 
med synen på och behandlingen av de kvinnliga eleverna. Att orsakerna var 
helt andra framgår indirekt av ett uttalande från 1912:

Folkhögskolan är utmärkt. Huru mången pojke och flicka har inte gått hemma 
och dåsat, knappt vetat ut eller in på någonting, men efter en folkhögskolekurs 
fått blicken öppen för så många verksamhetsområden och blivit till stor nytta för 
hemmet och hembygden. [---] Den ungdomliga renhet, friskhet och arbetslust, 

 387 RBF 1901–1902, 24.
 388 RBF 1901–1902, 33.
 389 Undervisning i gymnastik fick de kvinnliga eleverna ”därest så kan ske”, en till intet 

förpliktande formulering. RBF 1901–1902, 33. I flera av de ämnen som var gemen-
samma fick de manliga eleverna mer undervisning än de kvinnliga. RBF 1901–1902, 
49. Exempelvis anordnades undervisning i ”Öfriga länders geografi” (33 timmar) 
endast för de manliga eleverna men i redogörelsen kan man läsa att ”dock ha ofta 
kvinnliga elever varit närvarande med handarbeten”. På samma sätt förhöll det sig 
med Världshistoria (40 timmar). I redogörelsen står det att ”nästan alla timmar ha 
dock några kvinnliga elever med handarbeten varit närvarande”. De kvinnliga elev-
erna kunde alltså få lov att närvara på dessa lektioner men inte på samma villkor som 
de manliga. RBF 1901–1902, 52f.
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andlig och lekamlig, beror mycket på att skolans föreståndare, greve Robert 
Mörner, med stora personliga uppoffringar i ordets fulla bemärkelse trycker 
sin stämpel på skolan och är värd allt erkännande och beröm. [---] Jämtlands 
befolkning borde, mer än vad nu tycks vara förhållandet, veta, att folkhögskolans 
lärare äro så entusiasmerade för sin sak, att de helt offra sig för sitt kall för att 
tjäna mänsklig[h]eten. [---] Våra skolor väcka Jämtlands ungdom från gammal 
slentrian till dådfull verksamhet.390 

Detta stod att läsa i uppsatsen ”Jämtlands uppvaknande” som publicerades 
i Snöfrid, den tidskrift som elevförbundet vid Birka folkhögskola gav ut.391 
Författare var den före detta Birkaeleven Erik Brännholm,392 som tycks ha 
tillägnat sig en god del av såväl samtidens idéer om folkets behov av fostran 
och mobilisering för högre ändamål som dess pedagogiska tankar om den 
bildade och ”öppna blicken”. I det här fallet handlade det om att väcka 
den jämtländska ungdomen och få denna att se på sig själv, hemmet och 
hembygden med nya ögon. 

Placerad i textens fokus finner vi annars rektor Robert Mörner, den 
person som enligt Brännholm ”trycker sin stämpel” på folkhögskolan och 
detta på ett sätt som hade vunnit hans gillande. Det var sannolikt inte av in-
ställsamhet som Erik Brännholm uttryckte sig så uppskattande om skolan, 
dess rektor och lärare (han var inte längre elev och lär därför inte ha stått 
i ett beroendeförhållande till skolans rektor och lärare). Budskapet tycks i 
stället vara avsett för en större publik utanför skolan då texten retoriskt har 
karaktären av ett försvarstal eller en appell till allmänheten. Erik Brännholm 
tog nämligen till orda vid en tidpunkt då skolan börjat få svårigheter att 
fylla kurserna och då dess föreståndare kände sig föranledd att till länets 
ungdom vädja om att ”i mångdubbelt större utsträckning än hittills söka 
sig just och framför allt till denna skola”.393 Under åren närmast efter 1912 
sjönk elevantalet så pass mycket att skolans själva existens ansågs hotad.394 

 390 Brännholm, 122
 391 Elevförbundets tidskrift Snöfrid tycks ha uppkallats efter Viktor Rydbergs dikt med 

samma namn. Se RBF 1910–1915, 30f. 
 392 Enligt skolans elevmatrikel var Erik Brännholm, med hemort i Görvik, Hammerdal, 

elev på Jämtlands läns folkhögskola 1908–1909. Han var född 1888 och således 24 år 
gammal 1912. RBF 1907–1910, 14.

 393 RBF 1910–1915, 6
 394 Åren 1911–1914 betecknades av Mörner själv som en kris för skolan. Kulmen nåddes 

på hösten 1914 efter bondetåget i vilket Mörner själv tog aktiv del. Då hade endast 
sju manliga och sex kvinnliga elever anmält sig till den ordinarie vinterkursen. Se 
Rolén, 337. Före 1911 hade det totala elevantalet på denna kurs aldrig understigit 22 
men en påtaglig nedgång kan iakttas redan 1910. Elevantalet på kursen 1908–09 var 
44. Uppgifterna är hämtade i skolans elevmatrikel, i RBF 1907–1910, 14ff. 



294 

För att förstå svårigheterna som Birka folkhögskola hade hamnat i måste 
de ses i ett vidare historiskt sammanhang: de djupa motsättningarna på 
den nationella politiska scenen. Något år efter rösträttsfrågans lösning och 
de stora oroligheterna på arbetsmarknaden, som lamslagit vitala delar av 
svensk industri, hade det svenska politiska debattklimatet återigen hårdnat. 
I synnerhet var det i försvarsfrågan som det 1912 började hetta till på allvar 
mellan å ena sidan försvarsvännerna inom framför allt högern och, å den 
andra, socialdemokrater och de liberaler som motsatte sig höjda anslag till 
militären. 

Saken var nämligen den, att parallellt med de växande problemen 
att rekrytera elever stötte Birka folkhögskola på ett allt hårdare offentligt 
motstånd i länet. Skolan började utsättas för hårda attacker i framför allt 
den frisinnade lokalpressen.395 Den kritik som skolan och Mörner hade att 
försvara sig emot gick ut på att vissa inslag i undervisningen stred mot 
skolans föreskrifter att tillhandahålla en politiskt opartisk undervisning. 
Bland annat, hävdade belackarna, skulle de ”Björkquistska listorna” ha 
cirkulerat på skolan396, och på lektionstid fick eleverna Sven Hedins pam-
flett Ett varningsord stucken i händerna. Att Mörner var högerman och en 
varm anhängare av ett starkare försvar, det fick man väl lov att acceptera 
men att han dessutom bedrev militaristisk agitation från lärosalens kateder 
kunde inte få passera.397 Vad som inte gjorde saken enklare var att makarna 

 395 Snöfrids redaktion svarade med att det vikande elevunderlaget var ett resultat av den, 
som man uppfattade det, fientliga agitationen mot folkhögskolan. Se Snöfrid 1910:4, 
173. Hårdast angreps Birka folkhögskola och dess föreståndare Robert Mörner av den 
frisinnade Jämtlands Tidning, där Johan Lindström Saxon, som predikat fred med 
broderfolket och var känd som antimilitarist, var redaktör. Saxon hade redan år 1901 
kritiserat tillsättningen av Mörner som rektor, en tjänst som Saxon själv aspirerat på. 
Det är därför möjligt att en förklaring till motsättningarna inte enbart ska sökas på 
det ideologiska planet utan också på det personliga. Se Rolén, 336f.

 396 När Staafs liberala regering beslutade att skjuta upp byggandet av den s.k. F-båten 
utbröt en intensiv försvarsvänlig agitation och två insamlingar igångsattes för att 
finansiera byggandet. Den ena, Nationalinsamlingen för pansarbåt, startades av den 
nykonservative ungkyrkomannen och föreståndaren för Hampnäs folkhögskola, 
Manfred Björkquist. Se Alf Tergel, Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen 
1901–1911, Stockholm 1969, 310 ff; Lars-Arne Norborg, 170 år i Sverige. Svensk sam-
hällsutveckling 1809–1979, Arlöv 1982, 169–170; Nationalencyklopedin, Höganäs 1990.

 397 För sina uttalanden till stöd för ett starkt försvar och den enskildes förpliktelser mot 
detta försvar förväntade sig Mörner redan vid tiden för invigningen av folkhögskolan 
att bli beskylld för s.k. patentpatriotisk och militaristisk agitation. RBF 1901–1902, 
23. Se även Rolén, 337. Rolén skriver där bland annat att Mörner under åtskilliga år 
betraktades med ”skepsis från de vänstersinnade i Jämtland beroende på sina höger-
sympatier och sin ’militarism’”. Att det fanns viss saklig grund för kritiken framgår 
av att Mörner inte förnekade att Sven Hedins Ett varningsord! lästes på lektionerna. 
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Mörner – Robert Mörners hustru, Svea Mörner, var föreståndare för skolans 
kvinnliga internat – också tvingades försvara sig emot anklagelsen, att de 
på skolan höll ett mycket strängt regemente med strikta ordningsregler.398

Vad kunde väl i en sådan situation vara mer tillförlitligt än en före detta 
elevs vittnesmål? Det är så folkhögskoleeleven Erik Brännholms beskriv-
ning av Birka folkhögskola och dess stora betydelse för Jämtland bör tolkas. 
Skolan skulle rentvås från sitt skamfilade rykte genom att framhålla allt det 
goda som man där gjorde för hem och hembygd i Jämtlands län, det goda 
som man menade att agitationen mot skolan dolde. Själv betraktade inte 
Mörner försvarsfrågan som politisk utan som nationell, och försvarade sig 
och skolan med att man ”handlat av rent försvarsintresse, frigjort från varje 
politiskt motiv”.399 Huvudsyftet med insamlingen var egentligen inte att ge 
Sverige en pansarbåt, förklarade Mörner. I en tid av nationell splittring var 
insamlingen ett medel för att integrera folket och stärka känslan av nationell 
gemenskap.400 

De ”jämtländska ämnena” och  
territorialitetens regionalisering

Som synes var de samhälleliga målen på Birka folkhögskola högt ställda och 
ganska tydligt definierade, kraven på eleverna likaså. Målsättningen – att 
fostra ungdomar till medborgare genom att hos dem framkalla en varm fos-
terlandskärlek som var grundad på levande undervisning om Sveriges land 
och natur, dess folk, historia, språk och lagar – skulle heller inte komma att 
förändras under perioden 1910–1915 men det skulle metoderna.

Samtidigt som skolan befann sig i en situation som var minst sagt be-

Denna skrift ingick från och med 1912 i den s.k. litteraturläsningen i skolans vinter-
kurs. Mörner försökte inte heller dölja att han gav pansarbåtsinsamlingen sitt aktiva 
stöd. Se Snöfrid 1912:1, 22.

 398 Rolén, 337.
 399 I Snöfrid bemötte företrädare för skolan kritik från bland andra ecklesiastikminister 

Fridtjuv Berg om att folkhögskolans ledning gett sin tillåtelse till en av lärarna att 
bland eleverna skicka runt en av de björkquistska listorna för tecknande av bidrag till 
pansarbåten. Den förberedande propagandan i anslutning till insamlingen hade bl. 
a. bestått i att man läst Sven Hedins ”Ett varningsord”. ”Bråk”, Snöfrid 1912: 2, 54f.

 400 Insamlingen, menade Robert Mörner, skulle ”lyfta försvarsfrågan upp över partierna 
och göra den liksom i andra länder till en nationell angelägenhet, att väcka vårt folk 
till samfällt ansvar i samfälld offervillighet. Nationalinsamlingen vill vinna hela folket, 
sålunda även dem, och främst dem, som hittills stått utanför arbetet för vårt försvar 
med klander på läpparna och misstroende i sinnet. [---] Nationalinsamlingen vill gripa 
djupa tag i vårt folks själ och samla vårt folk i en gemensam handling, som klart och 
tydligt uttrycker den tanken: ’Vi äro beredda att bära de bördor, som statens väl kräver’.” 
Robert Mörner: ”Nationalinsamlingen till en pansarbåt”, Snöfrid 1912: 2, 53.
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svärlig reformerades den pedagogiska grundsynen bland dess ledare och 
lärare. ”Skolans undervisnings- och uppfostringsmetoder ha allt mer ut-
vecklat sig i öfverensstämmelse med vissa pedagogiska idéer, som särskildt i 
Amerika för länge sedan vunnit allmän tillämpning”, skrev Robert Mörner 
år 1915 i sin redogörelse för verksamheten under de föregående fem åren.401 
De idéer som åsyftades var den progressiva pedagogiken eller reformpeda-
gogiken som den oftare benämndes i Sverige, och ”för länge sedan” betydde 
1890-talet, då John Dewey fick se sina rön tillämpas i praktisk undervis-
ning.402 När man så i redogörelsen berättade att kunskaper och färdigheter 
vid skolan numera och i största möjliga mån förvärvades ”genom elevernas 
eget själfständiga arbete” samt förklarade att ”[h]andlingen blir en viktigare 
undervisningsmetod än ordet”, så låg detta helt i linje med Deweys progres-
siva pedagogiska credo – learning by doing’403 

De nya pedagogiska idéerna på Birka folkhögskola kodifierades i den 
nya undervisningsplan som skolans styrelse antog 1910, ett beslut som i sin 
tur kan härledas till de erfarenheter som dess ledning och styrelse sade sig 
ha gjort i och utanför Jämtland under den föregående femårsperioden.404 I 
denna styrelse, där bland andra skolans föreståndare Robert Mörner ingick 
och landstinget var representerat genom landstingsmannen Jon Ocklind405, 
innehades ordförandeposten av Johan Widén, landshövding och liberal 
riksdagsman.406 Som redan framgått var Widén engagerad i länets skol- och 

 401 RBF 1910–1915, 13.
 402 Skälet till att ”länge sedan” underströks torde vara att Robert Mörner menade att det 

hade dröjt allt för länge innan man i svensk skola hade börjat ta till sig de reformpeda-
gogiska idéerna. Han menade att det här hade skett ”endast långsamt och efter mycket 
motstånd, icke minst inom folkhögskolekretsarna”. Men idéerna hade nu börjat vinna 
ett mer allmänt erkännande och Mörner kunde stolt berätta att han under hösten 1912 
hållit ”föredrag om dessa metoder” för bland andra pedagogiska sällskapet i Lund, folk-
skollärare och -lärarinnor i Stockholm samt i Uppsala universitets största föreläsningssal 
”som var till trängsel fylld med åhörare”. Se RBF 1910–1915, 13. 

 403 RBF 1910–1915, 14.
 404 I den officiella redogörelsen omnämns denna nya undervisningsplan som ”nytt un-

dervisningsprogram”. RBF 1910–1915, 2.
 405 RBF 1901–1902, 14. Jon Ocklind var hemmahörande i Mörsils kommun. I egen-

skap av handlande och hemmansägare samt ägare till stora skogsarealer tillhörde 
han inte bara den lokala ekonomiska eliten utan också den politiska. Han kontrol-
lerade tillsammans med sin bror Gustaf Eriksson, f.d. riksdagsman och även han 
med ett engagemang för Jämtlands läns folkhögskola, en stor andel av röstetalet i 
Mörsils kommunfullmäktige. I Jämtland representerar Ocklind även en ny typ av 
entreprenörskap som var inriktat på turism. Decennierna efter järnvägens ankomst 
till västra Jämtland gjorde han sig bemärkt som ägare till en kraftigt expanderande 
pensionatsrörelse. Se Kilander 2008, 171f, 181, 185 ff; 

 406 Landshövding Johan Widén ingick i styrelsen från och med 1906, samma år som 



 297

folkbildningsfrågor, och under hembygdskurserna i Östersund år 1908 hade 
han även talat sig varm för behovet av hembygdskunskap och hembygds-
kärlek. Under femårsperioden efter 1910 skulle just hembygden komma att 
bli föremål för ingående och systematiska studier på Birka folkhögskola, 
och detta som ett medel för att realisera den nationella integration som så 
starkt eftersträvades av dess föreståndare.

När Robert Mörner 1911 utvärderade folkhögskolans verksamhet under 
dess första tio år tog han återigen fasta på delens relation till det hela, men 
det hade skett en modifiering av relationen mellan tankefigurens båda poler. 
Han valde nu att framhålla ”den människoskörd, som folkhögskolan under 
10-årig verksamhet bärgat åt länet och fosterlandet”.407 Men premisserna för 
folkhögskolans verksamhet hade, menade Mörner, dock inte varit de bästa. 
När han kom till den punkt, där han skulle redogöra för intentionerna för 
framtiden framhöll han vikten av att länets befolkning i framtiden visade 
större uppskattning för skolan än vad som dittills varit fallet. Han hoppades 
att Jämtlands befolkning, ”alla fördomar och all gammal oförståelse till 
trots”, skulle förstå att

draga den nytta av sin enda medborgarskola [...]. För länets framtid är det av 
oändligt mycket större betydelse, huru många elever, som komma till folkhögsko-
lan, än huru många platser det ena eller andra partiet får vid riksdagsmannavalet. 
Ty det folk, vars unge män icke uppskatta den medborgerliga bildning, som 
folkhögskolan meddelar, och vars unga kvinnor icke uppskatta den hemuppfost-
ran, som folkhögskolan giver, det folket har ingen framtid. [---] F. ö. är skolan 
efter den stora undervisningsreformen, som genomfördes förra året, ännu mer 
än förut avpassad efter Jämtlandsungdomens behov.408

Så tolkade Robert Mörner Jämtlands läns folkhögskolas enskilt viktigaste 
uppgift. Den skulle göra svenska medborgare av den jämtländska ungdo-
men, med allt vad det innebar av plikter, anspråkslöshet och hårt arbete i 
det lilla. I likhet med retoriken om nödvändigheten av nationell samling 
ovanför klass- och partigränserna framställdes Birka folkhögskola som en 
regional ödesfråga och som sådan långt viktigare än politiska val. Man får 
samtidigt intrycket att skolans företrädare försökte blidka sina kritiker, att 

han tillträdde posten som landshövding i Jämtlands län. Tidigare hade Kungl. Maj:ts 
Befallningshavande varit företrädd i styrelsen genom ombud av landssekreteraren. 
Se RBF 1906–1907, 3 och RBF 1910–1915, 2, 6. Konstateras kan även att samtliga 
bidragsgivande instanser – kommuner, landstinget och staten, vilka tillsammans 
utgjorde skolans huvudman – var representerade i styrelsen. Se Hans Mebius (red.), 
Birka folkhögskola 1901–2001, Östersund 2001, 14.

 407 Robert Mörner: ”Vår folkhögskolas 10-årsjubiléum”, Snöfrid 1911:3, 91.
 408 Ibid.



298 

man strävade efter legitimitet och förtroende i länet. Med den så kallade 
undervisningsreformen kunde man visa att skolan hade ambitionen att gå 
den jämtländska allmänheten till mötes. Uttalandet vittnar om att skolans 
ledning nu tänkte i termer av skilda regionala förhållanden, att det fanns 
specifikt jämtländska omständigheter som man skulle anpassa sig till.

Undervisningsreformen innebar en rad förändringar i undervisningssät-
tet, däribland att sådana ämnen som upplevdes som enklare skulle föregå 
de svårare. Det innebar att ämnen som ritning, naturlära och geografi 
studerades före de samhälleliga ämnena historia och statskunskap.409 I ett 
givet ämne eller undervisningsmoment betydde det att abstraktioner och 
generaliseringar skulle föregås av och ha sin grund i konkreta iakttagelser 
och elevernas egna aktiviteter. Viktigast att notera här är dock det generella 
målet att anpassa undervisningen till lokala förutsättningar och till skolans 
elever. Det individuella skulle föregå det samhälleliga, och det hette att det 
stoff som låg ”nära elevens forna föreställningskrets” skulle föregå det som 
förde in dem ”i nya föreställningskretsar”.410 

En följd av att man lät undervisningen utgå ifrån dessa reform- och 
aktivitetspedagogiska principer var att (den potentiella) motsättningen mel-
lan samling och särart kunde lösas upp. Möjligheten öppnade sig på Birka 
folkhögskola att bejaka det som uppfattades som individuellt och särpräglat 
men med samlingsbudskapet ograverat. Om hänsyn togs till en individuali-
tet, som visserligen kunde vara både förment och föreskriven, kunde också 
upplevelsen av en berikande integration förmedlas, en integration som 
föreställdes äga rum på egna villkor, regionens eller den enskildes.411 

Den förändrade pedagogiken fick didaktiska konsekvenser. Under-
visningen tog nu ”hembygden till utgångspunkt”, varifrån man gjorde 
”överblickar över mera allmänna saker i de olika kunskapsområdena”.412 

 409 RBF 1910–1915, 9–12. 
 410 RBF 1910–1915, 9. Undervisningsreformens idéer liknar det synsätt som företräddes 

av bl. a. Fridtjuv Berg, liberal riksdagsman, ecklesiastikminister samt en av Sveriges 
mest framträdande reformpedagoger omkring sekelskiftet 1900. Berg förespråkade en 
organisk bildningssyn till skillnad från en mekanisk, där barnet, genom exercismässig 
disciplin, betraktades som ett kärl vilket skulle fyllas med bildningsstoff som maga-
sinerats i läxböckerna. Den organiska bildningssynen innebar att undervisningen 
bl. a. bedrevs i enlighet med den ”naturenliga principen”. Det betydde att man måste 
”anknyta undervisningen till den krets av åskådningar och föreställningar, som barnet 
redan hämtat och allt fortfarande hämtar ur den värld, av vilken det omgives”. Se 
Rantatalo, 63f (cit. 64).

 411 Detta ska ställas mot en för individualiteten och identiteten inte lika tillmötesgående as-
similation som sker på någon annans, oftast majoritetssamhällets, villkor. Se exempelvis 
Anthony D. Smith, Chosen Peoples. Sacred Sources of National Identity, Oxford 2004.

 412 ”Vinterkursernas avslutning vid Birka folkhögskola” (osign.), Snöfrid 1912: 2, 56. 
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Om avstamp togs i något som uppfattades som specifikt, såsom den nära-
liggande, manifesta och självupplevda hembygden, kunde de moraliska 
budskapen även få en fastare förankring hos den enskilde, var tanken. 

Ett led i utvecklingen var att undervisningsstoffet från omkring 1910 re-
gionaliserades, det vill säga mer än tidigare kom att handla om Jämtland och 
jämtländska förhållanden. Ett annat var att skolresor och skolutflykter blev 
ett allt viktigare inslag i undervisningen.413 Dessa gick i stor utsträckning 
till olika trakter av Jämtland, och med ”ledning av på ort och ställe gjorda 
iakttagelser” introducerades ämnen som geologi, geografi och historia för 
eleverna.414 Att kunskapen regionaliserades bör emellertid inte ses som ett 
enkelt resultat av de begränsade möjligheterna att göra långväga resor till 
platser utanför länet.415 Både skolutflykter och kunskaper om hembygden 
hade som sådana stöd inom reformpedagogiken.416

Som jämförelse får utflyktsverksamheten under skolans första femårs-
period, alltså före undervisningsreformen, betecknas som torftig. Utflykt-
erna var då i flertalet fall frivilliga för eleverna, få till antalet och mycket 
begränsade i både tid och rum. I de officiella redogörelserna presenterades 
de under rubriken ”Sysselsättningar utom den egentliga undervisningen” 
och placerades därmed i samma kategori som ”Fria lekar”, ”Promenader” 
och ”Fester”, vilket säger något om den lilla pedagogiska betydelse som 
utflykterna då tillmättes.417 Syftet med utflykterna tycks även ha varit oklart, 
och engagemanget från eleverna lämnade, enligt Mörner, mycket övrigt att 
önska. Det första av två obligatoriska utflykter som genomfördes läsåret 

Mörner arrangerade själv en hembygdskurs i Sunne, Jämtland 29/12 1910–4/1 1911, 
som innehöll undervisning om bland annat Jämtlands geologiska utveckling. ”En 
hembygdskurs” (osignerad), Snöfrid 1911:1, 36.

 413 En bidragande orsak och inspirationskälla kan under perioden 1910–1915 ha varit 
Karl-Erik Forsslund som besökte Birka folkhögskola och med hjälp av skioptikonbil-
der föreläste om hembygdsvård och naturskydd. Se RBF 1910–1915, 31. Forsslunds be-
tydelse ska dock inte överdrivas. Att döma av dokumentationen av verksamheten vid 
skolan är en utveckling i riktning mot fler utflykter och större inslag av jämtländskt 
undervisningsstoff skönjbar redan under perioden 1907–1910. RBF 1907–1910, 11f. 
Att intresset för den regionala kulturen var på inmarsch före år 1910 framgår av att El-
len Widén, landshövdingens hustru och drivande person i länets hemslöjdsförening, 
höll föredrag om hemslöjd på ”Hemmets dag” på skolan den 4 december 1909. Se 
RBF 1907–1910, 24. 

 414 ”Vinterkursernas avslutning vid Birka folkhögskola” (osign.), Snöfrid 1912:2, 56.
 415 Birka folkhögskola gjorde under perioden 1910–1915 även två längre studieresor, båda 

till Uppsala och Stockholm. Dessa ägde rum 1913 och 1915. Dessa resor inbegrep 
studiebesök bland annat i Riksdagshuset, på Nordiska museet och på Skansen. Se 
RBF 1910–1915, 37, 39. 

 416 Rantatalo, 13f, 69ff, passim.
 417 RBF 1902–1903, 22 ff.
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1902–03 ägde rum i april – besök hos pastorn i Ås prästgård där det bjöds 
på kaffe – och det andra i maj, då man promenerade ner till sluttningarna 
mot Storsjöns strand för att plocka blåsippor. Den 29 mars samma år ar-
rangerades en utflykt, till Frösötornet, som var frivillig och bara lockade 
hälften av eleverna. Utsikten lämnades dock okommenterad denna gång.418 

Med omläggningen av undervisningen på Birka folkhögskola omkring 
1910 började utflykterna och studieresorna att få karaktären av en systema-
tiskt ordnad verksamhet. I sitt arbete Studieutflykter och studieresor (1917) 
skriver Mörner att utflykternas ändamål till en början endast hade varit 
att ”komplettera eller giva större åskådlighet åt skolundervisningen”. Efter 
hand blev de dock ”alltmera planmässigt ordnade och de under dem gjorda 
iakttagelserna och vunna erfarenheterna allt mera systematiskt bearbetade”. 
Mörner kunde belåtet konstatera att dessa erfarenheter och iakttagelser, 
inhämtade och gjorda av eleverna själva, nu och sedan flera år tillbaka var 
”grundläggande för en väsentlig del av skolans undervisning”.419 I redogö-
relsen för verksamheten vid Jämtlands läns folkhögskola hette det nu att

undervisningen i regeln icke eftersträfvar en magasinering af mer eller mindre 
abstrakta kunskapsfakta, nödvändiga för den, som vill anses ’bildad’, eller afsedda 
att plockas fram till eventuell användning i framtiden. Nej, undervisningen rör 
sig i hufvudsak om hvad för ögonen är, om det, som tillhör elevernas hvardagslif, 
om det, som de utom skolan dagligdags se, läsa (t. ex. i tidningar), höra talas 
om eller erfara, det, som de under kursen kunna själfva iakttaga, undersöka eller 
vinna erfarenhet om. Icke minst bli skollifvets egna små erfarenheter utnyttjade 
i undervisningen och betraktade ur högre synpunkter än de vanliga. Så t. ex. 
rör sig undervisningen i geografi till väsentlig del om hembygden eller om 
det, som eleverna ha tillfälle att iakttaga under sina studieresor, i historia om 
nutidskulturen och moderna rörelser, i botanik om de växter, som växa kring 
knutarne […].420

 418 Den enda kommentar som åtföljer utflykten till Frösötornet är att eleverna togs 
emot och fick traktering hos både länsagronom Per Sylvan och länsbokhållare Erik 
Norman. RBF 1902–1903, 28. I de frivilliga utflykterna deltog aldrig mer än hälf-
ten av eleverna. ”Eleverna ha nämligen haft en utpräglad förkärlek för att hålla sig 
hemma vid skolan”, löd kommentaren. Dessa utflykter bestod oftast i att ”ett större 
eller mindre antal elever” följde med föreståndaren när han skulle hålla ett föredrag 
utanför skolan. Sådana föredrag höll Mörner detta läsår i Kyrkås, Frösön, Dvärsätt 
och Nälden. RBF 1902–1903, 27f.

 419 Robert Mörner, Studieutflykter och studieresor. Deras anordnande, ledning och pedago-
giska utnyttjande, Stockholm 1917 (särtryck ur Tidskrift för det svenska folkbildnings-
arbetet), 102.

 420 RBF 1910–1915, 13.
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Vad var det då som skulle uppnås med dessa studieutflykter i egen hem-
bygd? Det primära syftet var inte att tillföra eleverna mer kunskap eller 
fördjupat vetande om Jämtland och jämtländska förhållanden. Man hade 
naturligtvis något att vinna i kunskapshänseende genom konkretionen i 
undervisningen, att eleverna konfronterades direkt med den materiella 
verkligheten och fick uppleva denna med sina egna sinnen i stället för att 
bara läsa om och höra talas om den. Samtidigt framgår det tydligt hur 
dessa inåtvända hembygdsstudier måste kompletteras med en upphöjd och 
utåtriktad blick. Hur konkret och levande hembygdens undervisningsstoff 
än var så kunde det inte betraktas som värdefullt vetande om det inte, med 
Mörners ord, ’betraktades ur högre synpunkter’. 

Det är i ett sådant sammanhang man bör tolka 1910 års lansering av 
de ”jämtländska ämnena” på Birka folkhögskola.421 Dessa ämnen blev av 
lärare och elever föremål för intensiva studier både på resande fot och i 
skolbänken. Resorna var förenade med ”ett synnerligen intensivt och all-
varligt studiearbete” med målet att ”afsätta ett verkligt bildningsresultat”, 
förklarade Mörner.422 Undervisningen i geografi inleddes med kartläggning 
av skolans område och fortsatte med att omkring en kvadratkilometer av 
den närmaste omgivningen utforskades. Med karta och skissbok i hand fick 
eleverna ge sig ut först på kortare utflykter i den närmaste omgivningen, 
sedan på längre. 

Under utflykterna studeras från hvarje hög utsiktspunkt det omgivande panora-
mat under jämförelse med medförda kartor; vattensystem, fjällpartier, dalgångar 
och naturens allmänna utseende iakttagas under ständiga förklaringar af läraren. 
[---] När den första serien af utflykter är slut, ha eleverna med egna ögon på 
nära håll eller på afstånd sett en betydande del af Jämtland och ha i allmänhet 
en ganska klar uppfattning om Jämtlands topografi samt ha lärt sig att iakttaga 
och förstå geografiska företeelser på ett sätt, som de förut icke haft en aning 
om. När därför omedelbart därefter Sveriges fysiska geografi på några lektioner 
i korta drag genomgås på kartan, så blir uppfattningen genom jämförelser, som 
göras med hvad man själf sett, relativt riktig och lefvande.423

En fördel med ovanifrånperspektivet var alltså att det fick terrängen att 
’likna’ kartans gestaltning av territoriet. Den överblickbara, närliggande 
och konkretare verkligheten lät sig på så vis lättare fogas in i och bli en 
representation av det abstrakta nationsbegreppet. Till detta bidrog också de 
efterföljande lektionerna då observationerna av Jämtland placerades in i sitt 

 421 Mörner 1917, 104.
 422 RBF 1910–1915, 34.
 423 RBF 1910–1915, 16. Se även RBF 1915–1916, 8.
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rätta sammanhang med hjälp av en Sverige-karta men också genom läsning 
av Selma Lagerlöfs Nils Holgersson.424 Alltså var varken kunskapsmålen eller 
de moraliska föreskrifterna nya, men däremot de pedagogiska medlen.

Med hjälp av en ganska detaljerad förteckning över gjorda utflykter 
och studieresor åren 1910–1915 går det att rekonstruera den jämtlandsbild 
som monterades ihop på Birka folkhögskola. Bara under 1910–1911 års 
folkhögskolekurs arrangerade skolan imponerande nio kortare och längre 
utflykter och studieresor i länet.425 I det digra utflyktsprogrammet ingick 
bland annat följande: Fugelsta kalkstensbrott i Marieby; författaren Anders 
Larsson Kilians småbruk i Rödön; Storsjöns geografi (studerad från ångbåt); 
lerlager och tegelbruk i Vålbacken; bestigning av Hoverberget och studier 
av dess geologi; Hackås kyrka och klockstapel med föredrag om Hackås, 
Sunnes och Ovikens historia; Hornsberg och Östberget på Frösön för geo-
logiska studier och för besök i utsiktstornet; Näldens mejeri; Rödöberget 
och dess geologiska formationer; Östersund med föredrag om fornmin-
nesvård och besök hos föreningen Jämtslöjd, där vävnader demonstrerades 
och styrelse sammanträde åhördes; Ragunda för studier av ullspinneriet 
och Middagsberget med dess Revsundsgranit, Ragundagranit med mera. 
Och så fortsatte det. Man studerade natur, geografi och geologi, kultur, 
historia och näringsliv även i Hammarstrand, Krångede, Håsjö, Grötingen, 
 Kälarne, och på nästan samtliga ställen besteg man ett berg eller sökte man 
upp en annan hög punkt som kunde vittna om platsens förhållande till 
det omgivande landskapet. När färden gick till Åre undersöktes gamla 
strandlinjer och Åres gamla kyrka men här fick eleverna även praktisera 
bobsleigh åkning. Alltsammans kröntes denna gång med en bestigning av 
Hummeln, en av Åreskutans toppar.426 

 424 RBF 1910–1915, 15.
 425 Två studieresor förlades helt eller delvis utanför länet. Den första, kursen 1912–1913, 

ägnades Uppsala och Stockholm, Under resan besöktes de båda städernas viktigaste 
institutioner och kulturella och historiska inrättningar. Denna resa innehöll även en 
visit på kungliga slottet med mottagning av kronprinsen och kronprinsessan, för vilka 
Birkaeleverna sjöng jämtländska folkvisor. I Uppsala besöktes ett KFUM-möte, där 
diskussionsämnet för dagen var ”Hvad är lifvets mening” med inlägg av bl.a. Manfred 
Björkquist, den politiskt konservative pastorn och folkhögskolerektorn. Den andra 
resan (kursen 1913–14), som sträckte sig utanför länet benämndes ”Studier i västra 
Jämtland och Norge”, då platser i de jämtländska fjällen och i Trondheim besöktes. 
I Trondheim var det domkyrkan, Kristianstens fästning, museer, teater, hamnen och 
ett sillfryseri eleverna fick bekanta sig med. Långresor var annars ett undantag. RBF 
1910–1915, 36 ff. 

 426 1910–11 års kompletta, daterade reskursplan innehöll följande: 23/10: ”Fottur till 
Kilen i Rödön (Anders Larsson-Kilians hem och småbruk).” 30/10: ”Ångbåtstur till 
Marieby-trakten: Fugelsta (kalkstensbrott), Marieby (kyrkoruin), Öfverbyn (Anders 
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Under de följande årens kurser gjordes inga radikala förändringar av 
denna resekursplan. Ungefär samma platser besöktes, och det med program 
som var snarlika de tidigare. Det betydde fortsatta studier av Jämtlands 
geografi, kultur, historia och näringsliv, vilket innebar nya besök hos poeten 
och småjordbrukets apostel Anders Larsson ”Kilian”. Det innebar också att 
fler elever vid folkhögskolan fick tillfälle att i grupp avnjuta jämtländska 
landskapspanoramor från olika utsiktspunkter i landskapet. Detta gällde 
inte minst den för varje kurs obligatoriska vandringen till Frösön med 
klättring upp i utsiktstornet för en granskning av ”landskapsformerna och 
fjällens identifiering”.427 Någon utflykt till Härjedalen gjordes inte under 
denna period men väl till Strömsundstrakten. Utflykten dit gick under 
benämningen ”Studier i norra Jämtland”, där ännu ett utsiktstorn begag-
nades i syfte att begreppsmässigt fixera ”landskapets allmänna karaktär”, 
som det hette denna gång. I Strömsund väntade slutligen ett föredrag om 

Mattssons hem och hemman), Vålbacken (lerlager och tegelbruk).” 7/11–8/11 ”Pr 
ångbåt till Berg (Storsjöns geografi), Bestigning af Hofverberget (bergets geologi, 
Hofverbergsgrottan). Marsch från Balviken till Bergs kyrkby och Hofvermo (Adler-
sparremonumentet), pr Ångbåt till Hackås (kyrkan och klockstapeln), pr ångbåt hem 
(ombord på båten skildringar ur Hackås, Ovikens och Sunne socknars historia).” 
11/11 ”Till Hornsberg på Frösön (Major C. Von Bahrs kaningård, trädgårdsmäs-
tare C. J. Asplunds växthus) och Östberget (sandgropen, strandvallen, utsikten från 
tornet).” 14/11–15/11 ”Per järnväg till Ytterån, fotmarsch (öfning i kartläsning och 
terrängmarsch genom skogen fr. Hufvulsviken) öfver Tullus (Nils Nilssons hem och 
ladugård; middagsbjudning hos Nils Nilsson), och Trollåsen (ladugården; kaffebjud-
ning) till Nälden (mejeri). Fotmarsch till Rödeberget (geologiska formationer och 
öfver Valne (Nils Olssons hem och ladugård; kaffebjudning), åter till Nälden, hem 
pr järnväg.” 17/12: ”Till Östersund (intendenten Karlins föredrag om fornminnes-
vård, föreningen Jämtslöjds sammanträde och intendenten Karlins demonstration af 
väfnader därstädes). Promenad hem öfver Storsjöns is.” 9/1–13/1: ”Studier i Ragunda.” 
Ett mycket omfattande program, däribland ”Ragunda ullspinneri”. ”Middagsberget 
(kontakt mellan Refsundsgranit och Ragundagranit; öfre marina gränsen)”. Ham-
marstrand och Hammarforsen. Stadsberget och Gesunden (”Indalsälfvens gamla 
fåra”). Krångede och forsarna där. Åter till Hammarstrand och lektion om Ragunda-
dalens geografi och Ragunda gamla kyrka. Döda fallet. Håsjö (den gamla kyrkan och 
klockstapeln). Kälarne och fiskodlingsanstalten. Grötingen med studier av ”en typisk 
skogsområdesnatur” samt föredrag av ingenjör Martin Söderlund om ”kolningsindu-
strien och Grötingens arbetsförhållanden”. Östersund/Birka. 5/3 ”Pr järnväg till Åre 
och retur (bestigning af Hummeln, bobsleighåkning; gamla strandlinjer; Åre gamla 
kyrka).” Slutligen en odaterad utflykt: ”På skidor till Frösön (gudstjänst i kyrkan). Till 
Hof (platsens historia), Stocke (skolbacken och bibliotekshuset), Gladsätt (platsens 
minnen), Kungsgården (fästningsruinerna), Frösö läger (minnesstenarne, den gamla 
vaktstugan), Västerhus (platsens historia), Rödösundet (Tibrandshögen och andra 
historiska minnen).” RBF 1910–1915, 34 ff.

 427 RBF 1910–1915, 38.
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”folkrörelser och folkklasser i Sverige”, en händelse som liknar en tanke.428

Med skolutflykterna blev ”studieresultatet på ett helt annat sätt än eljes 
elevernas egendom, och deras föreställningar om studiernas föremål vidare 
riktigare än eljes”429, menade Mörner. Men det gällde då att inte fastna i den 
konkreta erfarenheten. Genom att medvetandegöra eleverna om att deras 
egna handlingar och erfarenheter i det lilla lät sig fogas in i större samman-
hang skulle eleverna komma till insikt om att de själva och deras identiteter 
(familj, plats, ort, region, yrke, social klass etcetera) utgjorde beståndsdelar 
i en odelbar helhet. Det viktigaste resultatet av skolutflykterna låg således 
på ett ideologiskt plan och bestod i att eleverna utvecklade en förmåga att 
föreställa sig och knyta an till svårgripbara kategorier som folk, nation och 
samhälle. En rätt ordnad och lyckad utflykt hade hos eleverna ”medfört 
väckelse på många sätt, skingrat fördomar eller oriktiga föreställningar, stärkt 
fosterlandskärleken, givit stämningsminnen för livet […] och en fördjupad 
uppfattning av fosterlandets natur, folk och kultur”.430 Beskådade från så 
kallade högre synpunkter än elevernas vanliga sätt att betrakta dem skulle 
det annars oreflekterade privata ’varat’ och enskilda rutinmässiga ’görat’ 
omvandlas till beståndsdelar i ett långt vidare och viktigare sammanhang. 
Eleven skulle lära sig att det enskilda inte kan särskiljas från det allmänna.

Till de smärre men desto mer talande modifikationerna av folkhögsko-
lans program för utflykter och studieresor hörde en tyngdpunktsförskjut-
ning mot ett allt större inslag av friluftsliv, vilket hade stora likheter med 
tidens jämtländska fjällturism. Att Robert Mörner var en stark anhängare 
av ett fysiskt härdande friluftsliv, som fostrade ungdomen till anspråkslöshet 
och enkla vanor, bidrog säkert till utvecklingen.431 Av praktiska skäl, inte 
minst ekonomiska, kunde man bara en gång per kurs arrangera en längre 
utflykt som sträckte sig över flera dagar. Ett exempel är 1912 års resa som gick 
under benämningen ”Studier i västra Jämtland”.432 Trots att järnväg var det 
huvudsakliga transportmedlet framstår programmet både som mer fysiskt 
krävande och rikare på innehåll och intryck än sina föregångare. Första 
anhalten var de många turistpensionatens och luftgästernas Mörsil, varifrån 
man gjorde skidutflykter till kraftverket och fiskodlingen vid Eggforsarna 
samt till Semlan, där ett småjordbruk inspekterades. Nästa dag reste man 
vidare till Åre, där ännu en elevgrupp fick bestiga Hummeln. ”Uppkomna 
njuta vi en stund av den härliga utsikten samt fylla våra lungor med frisk 

 428 RBF 1910–1915, 37.
 429 Mörner 1917, 106.
 430 Mörner 1917, 106.
 431 RBF 1910–1915, 18.
 432 RBF 1910–1915, 36.
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ren fjälluft”, står det att läsa i den reseberättelse som publicerades i Snöfrid, 
elevförbundets tidskrift.433 Sedan fortsatte färden västerut med stopp för 
övernattning i Duved. Därifrån tog man sig nästa dag på skidor eller med 
släde till Duvedsmonumentet och den i STF:s årsskrift flera gånger porträtt-
erade Tännforsen. I järnvägsvagnen kompletterades iakttagelserna genom 
kupéfönstret med föredrag om Åredalens geografi och de Armfeltska karo-
linernas ödesdigra återtåg över fjället. Väl framme i Storlien vidtog en ny 
skidtur, denna gång till vattenfallet Brudslöjan, också det ett av Jämtlands 
mer välbesökta turistmål och populära landskapsmotiv. Nästa dag fortsatte 
man till Enafors, varifrån man på skidor tog sig vidare till Handöl för att 
studera lappkapellet, täljstensbrottet och monumentet över de stupade 
karolinerna.434 

Programmen för utflykterna uppvisar som synes ett varierande innehåll. 
Vad beträffar deras tillämpning i geografiundervisningen kan dock ett par 
mönster urskiljas: Genom utflykterna reproducerades en schablon, det vill 
säga de regionala naturminnen som STF tidigare skrivit in i berättelsen om 
det svenska territoriets sevärdheter. Vidare ägnades i hög grad landskapets 
former, utsikter och fjärrsyner en intensiv uppmärksamhet, och häri lig-
ger också en möjlig förklaring till att undervisningen i geografi föregick 
studierna i samhälleliga ämnen. Detta urval av geografiskt stoff kunde le-
vandegöra och ge begreppen ’sammanhang’ och ’samhörighet’ en manifest 
innebörd och därmed kunde det åskådliggöra eller fungera som förebild för 
mer allmängiltiga förhållanden. 

Målet som ställdes upp för Birka folkhögskola, att undervisningen 
skulle vara levande, innebar att man anammade en pedagogisk modell som 
i mycket liknar ett hermeneutiskt bildningsideal. Lärande tolkades som 
en rörelse som började i det manifesta, det med sinnena erövrade, vilket 
utgjorde en kunskapsplattform varifrån förståelsehorisonten skulle vidgas. 
Undervisningen, hette det, skulle fortgå ”från det lättare till det svårare, från 
det praktiska till det teoretiska, från det konkreta till det abstrakta, från det 
närliggande till det mer aflägsna, från det enskilda till det allmänna, från 
hemmets sysselsättningar och naturen till samhällslifvet, kommunallifvet 
och staten.”435 På motsvarande sätt pendlade fokus i geografiundervisningen 
mellan å ena sidan lokala och regionala studier, som till stor del bedrevs på 
fältet och där utsikter var ett betydelsefullt läromedel, å den andra nationella 
teoretiska studier, där bland annat kartor var viktiga kunskapskällor.436

 433 ”Birka på resa” (sign. Vindsvales son), Snöfrid 1912: 2, 47–48.
 434 RBF 1910–1915, 36.
 435 Snöfrid 1910: 2, 85.
 436 När man på Birka folkhögskola före 1910 studerade geografi var undervisningen i 
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Ämnet sång utgör en intressant pendang till sättet som man på de geo-
grafiska och samhälleliga områdena försökte levandegöra mer svårgripbara 
teoretiska förhållanden. På Birka fattade man år 1910 beslutet att låta det 
nationella standardverket Eggelings ”Sjung, svenska folk” kompletteras 
med länets egen sångbok. Sångboken med det passande namnet Sång bland 
fjällen innehöll förutom många av de vanligaste fosterländska sångerna även 
en grupp med regional anknytning.437 En av dessa var ”Sång till Jämtland”, 
som inleddes med orden: ”Jämtland, du min barndoms sköna bygd, med / 
stolta fjäll kring klara sjöars stränder”.438 Det är en gissning, men en högst 
rimlig sådan, att just denna sång ansågs särskilt passande för Birka folkhög-
skola, vars läge vid Storsjön erbjöd en utsikt som vid klart väder lät elever 
och lärare beskåda Oviksfjällen i glipan mellan Frösön och Rödön.439 

Målsättningen att fixera relationerna i tankefiguren ’delen-helheten’ 
kom således till uttryck på fler än ett sätt. Detta mål var visserligen intakt 
jämfört med skolans tidigaste år men det mästrande tilltalet och de höga 
brösttonerna, som hade varit viktiga komponenter i patriotismens estetik 
under skolans första femårsperiod, tycks nu kraftigt ha tonats ned. Om 
eleverna förut hade fostrats att oförmedlat älska fosterlandet och underordna sig 
samhället så skulle de nu via hembygden bildas att i delen identifiera helheten, 
och detta i syfte att där också identifiera sig själva. I den mindre livsvärlden 
fanns således nyckeln till identifikation med den större omgivande världen 
och därmed till medborgarskapet. 

Sådana tankar tycks också ha varit väl förankrade bland skolans övriga 
lärare. ”Man äger blott det, man själv förvärvat, och så äger egentligen fullt 
ut blott den sitt fosterland, som erövrat det med sina armar och sina sinnen. 
Det finnes ingen valfrihet i kärleken, den som från barnaåren strövat omkring 

dominerande utsträckning teoretisk, vilket dock inte uteslöt studier av Jämtland. 
Men perspektivet var det omvända. Sveriges geografi utgjorde då en resonansbot-
ten för Jämtlands geografi. Utgångspunkt var det hela, inte delen. Under kursen 
1904–1905 skedde undervisningen i Sveriges geografi under rubriker som ”Sveriges 
urberg”, ”Sveriges fjällformationer”, ”Sveriges malmer”, ”Silursystemet i Sverige”, 
”Sveriges kvartära lager”, ”Utvecklingen af Sveriges djur och växtvärld efter istiden”, 
”Sveriges klimat” mm. Dock inbegrep undervisningen detta läsår också lektioner 
som ”Jämtlands och Härjedalens fjäll”, ”Jämtlands vattendrag”, ”Jämtlands flora”, 
”Jämtlands fauna”, ”Jämtlands klimat”, ”Klimatets inverkan på Sveriges och särskildt 
Jämtlands jordbruk”. Se RBF 1904–1905, 10f.

 437 Snöfrid 1910:3, 134; Sång bland fjällen började användas på skolan samma år som 
första upplagan gavs ut. Den trycktes i Stockholm men gavs ut på Jämtlands läns 
ungdomsförbunds förlag. Se även RBF 1910–1915, 19.

 438 Sång bland fjällen. En samling sånger för Jämtland och Härjedalen, Östersund 1910, 11. 
 439 Folkhögskolans elever framförde ”Sång till Jämtland” som hyllning till skolans rektor 

på dennes 45-årsdag. Snöfrid 1911:1, 34.
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i hembygdens skogar och dalar, lekt vid bäckarna och slumrat in i den ljusa 
sommarnatten, han måste älska sitt land, det finns ingen bot därför.”440 Så 
uttryckte sig Erik Brandt441, lärare på skolan, 1910 om den rätta vägen till 
att omfatta det hela med kunskap och känsla. Hugo Östman, före detta lä-
rare på skolan, tog särskilt fasta på det starka inflytande som de jämtländska 
utsikterna hade haft på elevernas utveckling av en karaktär men också på 
honom själv. I samband med skolans 10-årsjubileum underströk han att det 
var ”just i denna omgivning [Jämtland och Birka folkhögskola]”, som han 
”för första gången fullt började fatta fjällens opersonligt suggestiva makt att 
härda folk och ge dem moralisk ryggrad”. Östman som numera bodde i södra 
Sverige menade att det i själva verket inte gick att separera skolans pedagogiska 
målsättningar från dess geografiska omgivning: ”[U]tan tvivel har livet och 
undervisningen på Jämtlands läns folkhögskola i hög grad för många öppnat 
just ’de vidaste utsikter’, vi behöva för att kunna föra ett rikt och gagneligt 
liv. Och jag företar i andanom gärna en färd från min skola i dalen till skolan 
på den jämtska högslätten, alltjämt för att hämta lärdom och styrka [...].”442

Elevförbundets tidskrift Snöfrid tog in uppsatser och artiklar som hade 
författats av elever och före detta elever. Av några framgår det att den iden-
titetsbildning som förmedlades vid folkhögskolan gjorde ett visst avtryck. 
Den gemensamma nämnaren i de uppsatser som behandlar landskapet är 
dragningen till fjäll och utsikter, men också sättet att associera förenar dem. 
I flera fall verkar dessutom inspirationen att skriva i Snöfrid ha kommit från 
skolutflykterna. Uppsatsen ”Ungdomslivets rikedom” av signaturen Märta 
kan tjäna som exempel.443 År 1912 skrev hon att ”[Sverige] äger sin största 
rikedom i sin natur – sina stora skogar och blåa sjöar, sina mäktiga fjäll och 
små, leende dalar – och sin ungdom. Sverige behöver ungdomen. Må vi 
därför fylla vår plikt och hylla det.”444 Det är inte helt tydligt vad det är som 
ska hyllas men att döma av artikeln ”det” borde det vara Sverige, vars största 
tillgångar författaren ansåg att naturen och ungdomen var. 

 440 Erik Brandt, ”Om ungdomsrörelsen. Några pädagogiska reflexioner”, Snöfrid 1910:2, 72.
 441 Erik Brandt var andrelärare på Birka folkhögskola 1907–1910. RBF 1907–1910, 13.
 442 Hugo Östman, ”Hågkomster. För Snöfrid med anledning av Birka folkhögskolas 

10-årsjubileum”, Snöfrid 1911:3, 127 ff. Östman var lärare på Birka folkhögskola 
1902–1907. Se RBF för de berörda åren.

 443 Tyvärr går det inte att säkert identifiera denna Märta, då det finns två personer med 
detta tilltalsnamn i skolans elevmatrikel för åren 1910–1912. En kvalificerad gissning är 
att författaren är Märta Olivia Engqvist, född 1894 och mantalsskriven i Lillherdal, Här-
jedalen, som gick på skolan 1910–1911. Gissningen grundas på det faktum att Snöfrid var 
en tidskrift utgiven av elevförbundet, en förening för avgångna elever. (Detta hindrade 
dock inte skolans rektor och lärare att skriva i tidskriften.) Se RBF 1910–1915, 52f.

 444 ”Ungdomslivets rikedom” (sign. Märta), Snöfrid 1912:2, 37.
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I nästa nummer av Snöfrid var det signaturen Elsas tur: ”Det finns väl 
knappast något folk, som så älskar naturen som svenskarna”, började hon för 
att sedan konstatera att ”Sverige är också rikt på omväxling, där äro mäktiga 
fjäll och leende dalar, där äro djupa, klara sjöar och brusande forsar, där äro 
susande, hemlighetsfulla skogar och ängar med blomster i alla regnbågens 
färger”.445 Vi återfinner alltså formuleringarna ”mäktiga fjäll” och ”leende 
dalar” både hos Märta och Elsa. I fortsättningen av Elsas uppsats var det 
vyernas och utsikternas Jämtland som behandlades: ”[G]å ut på höjderna 
och se! Landet ligger framför en som en tavla i bjärta färger, skiftande från 
skarpaste rött till orange och gult, med ett skimmer av blått över. [---] När 
man står däruppe på höjden, ser man så långt bort över skimrande sjöar mot 
blånande berg, det är intet som skymmer och hindrar, ty träd och buskar 
äro nakna. Man känner sig så fri och stark däruppe, och längtan kommer 
över en, längtan att uträtta något stort och ädelt, något ljust och godt, som 
kan bestå, när mörkret kommer. Och på samma gång är det en längtan efter 
något högre, något som aldrig vissnar och dör, något evigt.”446

Som synes väckte de vidsträckta vyerna associationer och känslor som 
låg i linje inte bara med den medborgarbildning som förmedlades vid Birka 
folkhögskola utan också den som förespråkades inom den pedagogiska 
reformrörelsen i stort. Medborgarskap förknippades med förmågan att 
lyfta blicken och tänka och sträva efter något högre, något bortom det 
närvarande. Så gjorde också signaturen Sten i sin artikel ”Excelsior! Uppåt!”. 
Författaren talar där om ”Ogräset” som ”frodas nere i samhällets dalar” och 
framhöll därför vikten av att se på ett sätt som ”ej vet av några gränser”.447 
Vida vyer var också temat i en osignerad uppsats om en skolresa till västra 
Jämtland. I centrum står vandringen upp på Åreskutan. Författaren hoppas 
att från toppen av Hummeln bli uppfylld av sådana fosterlandskänslor som 
en storslagen utsikt kan förlösa, men får på grund av det dåliga vädret se sig 
bestulen på upplevelsen: ”Äntligen voro vi samlade på Hummelns topp i 
skydd av en väldig snödriva, där vi glada och stolta, men utan att kunna se 
något av utsikten, sjöngo: ‘Du gamla, du fria’.”448 När en identitetsskapande 
handling omöjliggjordes, så fick man lov att tillgripa en annan, i det här 
fallet sången om ’du fjällhöga nord’. 

 445 ”En höstdag uti naturen” (sign. Elsa), Snöfrid 1912:3, 81f. Ingen Elsa har återfunnits i 
skolans elevmatrikel. Dock skulle Elsa kunna vara en kortform av namnet Elisabeth 
som det finns flera av i matrikeln för femårsperioden före 1913. Se RBF för de berörda 
åren.

 446 ”En höstdag uti naturen” (sign. Elsa), Snöfrid 1912: 3, 82.
 447 ”Excelsior! Uppåt!” (av sign. Sten), Snöfrid 1912: 1, 22. Namnet Sten torde vara en 

pseudonym, då det varken återfunnits i elevmatrikeln eller bland skolans personal.
 448 Snöfrid 1911:1, 33f. Uppsatsen är orubricerad och osignerad.



 309

Normerna för nationellt identitetsskapande – att nationen skulle identi-
fieras i regionen, detta tillsammans med beteendeföreskrifter för hur naturen 
skulle betraktas och landskapet definieras – ja, dessa normer var alltså inte 
helt förvånande ungefär de samma som reproducerades i elevförbundets 
tidskrift Snöfrid. Sverige gestaltades som ett land med en växlingsrik natur. 
Till denna bild bidrog Jämtland med sin särpräglade topografi med mäktiga 
fjäll och upphöjda, vida vyer.

Den blick som den enskilde eleven skulle göra till sin kan sägas ha varit 
en införlivande blick449; det som beskådades under de jämtländska resorna 
skulle bli en del av iakttagarens person och karaktär. Men blicken var också 
syntetiserande på så vis att den skulle knyta samman mindre enheter till 
större. I den bemärkelsen skulle inte bara den jämtländska regionalitetens 
alla upphöjda naturminnen kunna fungera som förnämliga integrations-
verktyg, utan också dess historiska och kulturella arv. Regionens särpräglade 
kultur och historia blev nu en gestaltning av begreppet individualitet, men 
detta var en individualitet som inte existerade på bekostnad av samhälls-
andan utan som samverkade med den. Liksom utsiktstorn och fjälltoppar, 
erbjöd exempelvis de regionala kulturminnena utsiktspunkter varifrån de 
större sammanhangen skulle åskådliggöras.

Svenska folket regionaliseras
Genom den undervisningsreform som genomfördes på Birka folkhögskola 
år 1910 skulle, vilket redan har framkommit, undervisningen mer anpassas 
till jämtlandsungdomens behov, som skolans rektor uttryckte det. Den för-
skjutning av fokus i riktning mot ett större inslag av regionalt kunskapsstoff, 
som var en följd av förändringarna, omfattade inte bara undervisningen i 
geografi, geologi och naturlära, även om förändringen här var mest markant. 
Fokusförflyttningen implicerade också en förändrad syn på kategorierna 
folk och kultur. 

’Folk’ var först och främst relevant som begrepp i ämnet historia, och 
före 1910 vilade undervisningen i detta ämne helt på kunskapstraditionens 
fasta grund. Bortsett från ett mindre antal lektioner i allmän historia – 
om forntida religioner, romarriket, folkvandringstiden, vikingarna, den 
fornnordiska litteraturen samt tidigmodern europeisk historia – syftade 
historieundervisningen före 1910 till att visa hur Sverige hade utvecklats 
som politisk enhet från ett dunkelt förflutet till en samtid där svenska folket 
nu stod inför ett avgörande vägval. ’Historien’ var till största delen den 
stora berättelsen om detta kollektiv och dess ledare, och undervisningen 
 449 Detta sätt att betrakta var en central beståndsdel inom den s.k. åskådningspedagogi-

ken. Se Ekström 2000, 140.
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gick ut på att visa hur folket strävat efter att bevara sin frihet genom att 
bekämpa yttre fiender och vinna militära segrar på egen och främmande 
mark. Framför allt hade ämnet en slagsida åt 1600-talet och de regenter och 
riksbyggare som personifierade skapandet av det svenska stormaktsväldet.450

Robert Mörner såg gärna att både skolans elever och den jämtländska 
allmänheten lät sig inspireras av den svenska stormaktseran, då denna 
skulle kunna bidra till skapandet av en moral och samhällsanda för det 
nya Sverige som höll på att växa fram. Mörner talade 1906 om ”den nya 
reformationstiden”, som visserligen inbegrep sunda, kraftiga fosterländska 
reformer på olika områden men han syftade främst på en reformering av 
individen, den enskilde svensken och jämten. ”Kom ihåg att det är du, 
som skall börja reformationsarbetet i din hemtrakt, och kom ihåg att du 
måste börja med dig själv! Så skall det blifva du, som förbereder Sveriges 
andra storhetstid!”.451 

Det är möjligt att Mörners militära bakgrund och konservativa politiska 
åsikter hade en viss betydelse för det didaktiska urvalet av stoff och för den 
historiesyn som på så vis förmedlades på skolan före undervisningsrefor-
men. Samtidigt kan det inte förnekas att historieundervisningen på Birka 
folkhögskola nog inte skiljde sig särskilt mycket från hur historien generellt 
brukades ideologiskt och moraliskt i Sverige under den aktuella perioden, 
inte minst inom det allmänna skolväsendet.452 

 450 Se även Sverker Oredsson, Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget: historieskrivning 
och kult, Lund 1992, passim. I ämnet historia, som kan ses som en god värdemätare 
på undervisningens ideologiska kurs generellt, låg tyngdpunkten, föga överraskande, 
på Sveriges politiska historia. Det historiska stoff som förmedlades kretsade mycket 
kring framträdande historiska personligheter. ”Det svenska folket”, en lektion om 
tillståndet i nationen vid ingången till 1900-talet, fick sammanfatta och avsluta un-
dervisningen i historia. Dessförinnan hade omkring två tredjedelar, 40 lektioner, av 
undervisningen i historia ägnats åt den svenska stormaktstiden, med betoning på de 
militära företagen och de stora slagen. Medan frihetstiden bara behandlades under 
en lektion så tillägnades Gustav II Adolfs person och insatser hela 10 lektioner, lika 
många som hela 1800-talets svenska historia fick sig tilldelat. Ingen av lektionsrubri-
kerna ger vid handen att Karl XII, under vars regim stormaktsställningen förlorades, 
skulle ha varit föremål för något studium, däremot drottning Kristina, Karl XI, Axel 
Oxenstierna och Lennart Torstensson. Se exempelvis RBF 1904–1905, 11f.

 451 Robert Mörner, ”Sveriges andra storhetstid”, Hälsning från Jämtlands läns folkhögskola 
1906, Östersund 1906, 36f.

 452 Den typ av historiebruk som Birka folkhögskola var en representant för formulerade 
Robert Mörner själv på följande sätt: ”I historia, geografi och litteratur torde behåll-
ningen af fasta kunskaper vara ganska liten, men där äro icke heller kunskaperna 
hufvudsaken, utan den väckelse, den allmänna förståelse för fäderneslandets natur, 
folk och tillgångar samt de varma känslor för fäderneslandet och dess välgång, som 
säkerligen under vår kurs uppspirat i många unga bröst.” RBF 1901–1902, 71.
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Denna tyngdpunkt på stormaktstiden under perioden 1901–1910 ska 
ställas mot ämnet historia som det utformades på Birka folkhögskola i och 
med undervisningsreformen. Till skillnad från den föregående perioden, 
då historiskt stoff från det egna länet gavs ett mycket begränsat utrymme, 
bildade detta stoff från och med 1910 utgångspunkt i undervisningen. Ex-
empelvis inleddes kursmomentet historia med studier av arkeologiska fynd 
som gjorts på skolans egen mark. Fynden var bland annat från vikingatiden 
och hade grävts fram av arkeologen Knut Kjellmark, som var lärare på 
Birka folkhögskola 1901–1904.453 Med utgångspunkt i dessa lämningar, vilka 
studerades i Jämtlands läns fornminnesförenings samlingar i Östersund, 
fick eleverna så lära sig om Sveriges stenålder, bronsålder och vikingatid.454

Utöver detta besökte man under skolresorna de ”historiskt minnesrika 
platser”, som stod att finna i länet och bygderna runt Storsjön, särskilt 
på Frösön.455 Det som då studerades var minnesstenar och monument, 
kungsgårdar, fästningsruiner, försvarsskansar, platser där strider utkämp-
ats, medel tida kyrkor och andra historiska byggnader och byggnadsverk. 
Men man studerade även lokala fornminnessamlingar samt i Östersund 
de museala inrättningar som hade ett regionalt fokus. Till den senare kate-
gorin hörde som bekant Jämtlands läns fornminnesförenings respektive 
Jämtslöjds samlingar, vilka inte minst på grund av sin tillgänglighet var 
återkommande mål för skolans dagsutflykter.456 

 453 Utgrävningar genomfördes i området Röstahammaren vid Storsjön, i närheten av den 
plats där folkhögskolans nya byggnader skulle komma att uppföras några år senare. 
Det kan synas märkligt att de arkeologiska fynden gjorde väldigt få avtryck i skolans 
ordinarie historieundervisning före 1910. Se RBF 1910–1915, 16. Jfr RBF 1901–1902, 33. 
Att arkeologen Knut Kjellmark, som under några år i början av 1900-talet tjänstgjorde 
som lärare på Birka folkhögskola, ändå torde ha bidragit till ett ökat intresse för ortens 
men också regionens historia framgår av att han på skolan 1904 höll en offentlig föreläs-
ning om de vikingagravar som han hade grävt ut. Se RBF 1904–1905, 3; 1902–1903, 56. 

 454 Jämtlands läns fornminnesförenings samling går i redogörelsen för Birka folkhögskolas 
verksamhet under perioden 1910–1915 under benämningarna ”Östersunds fornmin-
nesmuséum”, ”Fornminnesmuséet” och ”Fornminnesföreningens muséum”, men 
något museum med något av dessa namn existerade inte då och fornminnesfören-
ingen bedrev heller ingen organiserad museiverksamhet vid denna tid. Däremot var 
ett friluftsmuseum med namnet Jamtli under uppbyggnad. Se RBF 1910–1915, 37, 3; 
RBF 1915–1916, 17.

 455 Trots det nya sättet att välja ut stoff för historieundervisningen hade Mörner inte 
ändrat uppfattning om förekomsten av historiskt intressant material i länet. Han 
uppfattade Jämtlands historiska minnen som ”mycket torftiga” och kunde på så vis 
också förklara varför skolresorna, när det var möjligt, ibland kommit att utsträckas 
ända till Uppsala och Stockholm, men också Trondheim. RBF 1910–1915, 17.

 456 Studiebesöken hos Jämtslöjd och Jämtlands läns fornminnesförening hade karaktären 
av obligatorium för varje folkhögskolekurs. För 1910–1911 års elever ägde detta besök 
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De bygdehistoriska studierna kunde, som redan nämnts, exempelvis 
innebära att eleverna under en utflykt till Hackås, Oviken och Sunne fick 
lyssna på föredrag om dessa socknars historia. En av länets ännu mycket 
fåtaliga lokala museisamlingar var den som härbärgerades i Mörsils eget 
bygdemuseum, grundat 1903 och av samtiden oftare kallat fornminnesstuga 
eller fornstuga.457 Denna stuga besökte folkhögskolan under sina ”Studier 
i västra Jämtland”, där en programpunkt bestod i att Mörner läste högt ur 
Mörsils sockenkrönika som var titeln på det kulturhistoriska arbete om orten 
som folkskolläraren och folkmålsförfattaren Erik Olsson Äcke hade förfat-
tat.458 Signaturen Vindsvales son, som kommenterade händelsen i Snöfrid, 
menade att fornminnesstugan tillsammans med denna orts kulturhistoria 
(ur sockenkrönikan) var en bekräftelse på ”Mörsilbornas kärlek till hem-
bygd och fosterland”.459 

 Mycket av historieundervisningen ägde som synes rum på resande fot, 
men för att intrycken skulle bli korrekt dokumenterade med anteckningar 
och skisser behövde utflykterna förberedas väl i skolan. På motsvarande sätt 
behövde eleverna, när de kom tillbaka till skolan, få hjälp med att utvinna 
värdefull kunskap ur sådant som de sett, hört och gjort. Under bearbetnings-
fasen skulle materialet först sorteras in i lokala och regionala kategorier, såsom 
”Jämtlands stenålder”, ”Jämtlands järnålder”, ”Gammal jämtländsk allmoge-
kultur”, ”Ting och marknader på Frösön”, ”Frösö kyrka”, ”Äldre kyrklig konst 
i Jämtland”, ”Krigsminnena på Frösön”, ”Frösö skola”, ”Frösöns historiska 
minnen”, ”Östersunds konstmuseum” och så vidare.460 När detta var avklarat 
skulle alltsammans tolkas. Genom lärarens klassrumsföreläsningar i allmän 
och svensk historia och genom självstudier i Grimbergs historia rätades fråge-
tecknen ut och kunskapsluckorna täpptes igen. På detta sätt skulle eleverna 
lära känna sig själva, sin egen region och dess del i det hela.461

rum den 17/12, för 1911–1912 års elever 29/11, 1912–13: 11/3, kursen 1913–14: 3/3 och 
kursen 1914–15: 26/2. RBF 1910–1915, 35–39.

 457 Catarina Lundström, 93; Rolén, 325.
 458 RBF 1910–1915, 36.
 459 Det som i den officiella redogörelsen kallades högläsning ur Mörsils sockenkrönika 

uppfattade signaturen ”Vindsvales son” som ett föredrag av Robert Mörner om 
”Mörsil, dess folk, historia och kultur”. ”Birka på resa” (sign. Vindsvales son), Snö-
frid 1912:2, 47f. Uppfattningen att just människorna i Mörsil genom sitt intresse för 
bygdens kultur och historia visade kärlek till hembygd och fosterland förmedlades 
också i andra sammanhang. Pingsten 1905 hölls en stor fornminnesfest i Mörsil och 
samtidigt restes där en sten till fädrens och bygdens minne. Detta uppmärksammades 
av Östersundsposten som tolkade händelserna som ett arbete för fosterlandet och ett 
firande av fosterländska minnen. ÖP 13/6 1905. Se även Rolén, 325. 

 460 RBF 1910–1915, 34, 40.
 461 RBF 1910–1915, 16 ff. 
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Studieutflykterna syftade således till att levandegöra också ämnet 
historia, detta med målet att eleverna skulle bilda sig egna begrepp om 
den svenska och den allmänna historien. Man började där man stod. Läro-
medlet var primärt de platser, byggnader, berättelser och museisamlingar 
som fanns i Birka folkhögskolas omgivningar. Om utgångspunkt togs i 
det näraliggande och konkreta så skulle eleverna ha lättare att relatera till 
de större sammanhangen och utveckla en kollektiv identitet som svensk. 

Svenska folket avhandlades inte bara i ämnet historia utan också i mo-
dersmålsundervisningen. Där ingick läsning av modern litteratur, vilken 
under perioden 1910–1915 så gott som uteslutande var svensk, och när så 
inte var fallet nordisk.462 I skolans litterära kanon ingick bland annat Selma 
Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa, som redan nämnts, Esaias Tegnérs 
Frithiofs saga, Viktor Rydbergs Singoalla och Fädernas gudasaga samt Verner 
von Heidenstams Heliga Birgitta och Karolinerna. Men innan eleverna till-
läts stifta bekantskap med nationalskalderna fick de i uppgift att ta itu med 
”ett eller annat lättare arbete med innehåll ur hembygdens lif”.463 Exempel 
på sådana arbeten var verk av de jämtländska författarna Rosa Arbman, 
Troll-Anna, Anders Larsson Kilian, Hammarslag och harpolek och Odlare, 
och Lars Larsson, Till Byn och Levång.464 Till kategorin ’lättare arbeten med 
innehåll ur hembygdens liv’ räknade man på skolan också Pelle Molins Åda-
lens poesi och Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället.465 Det regionala 
berättandet tjänade således som språngbräda till den nationella litteraturen.

Enligt det tidiga 1900-talets normer för nationellt identitetsskapande 
ansågs det svenska folklynnet ha motsvarigheter på lokal och regional nivå 
i form av olika kynnen.466 De skilda kynnena avgränsades ofta till landskap 

 462 Den nordiska litteratur som lästes på Birka folkhögskola var Njals saga, Egil Skal-
lagrims saga och Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner, vilken lika väl skulle 
kunna betecknas som svensk litteratur. 

 463 RBF 1910–1915, 15.
 464 Den fullständiga titeln på Rosa Arbmans (1861–1919) bok var Troll-Anna i Bäckmon. 

Den gavs ut 1905 och påminde till innehållet ganska mycket om Selma Lagerlöfs Gösta 
Berlings saga, om man ska tro Per Nilsson-Tannér. Arbman inledde sitt författarskap 
som folkmålsförfattare i början av 1890-talet. Se Nilsson-Tannér, 39 ff. Anders Larsson 
Kilian (1861–1953) var småbruksvisionär med ett socialt patos, vilket bland annat inne-
hållet i hans diktsamlingar, Hammarslag och harpolek (1898) och Odlare (1911) vittnar 
om. Han var även aktiv i den jämtländska ungdomsrörelsen. Se Nilsson-Tannér, 47 ff; 
Bo Johan Estvik, ”Den upplyste småbrukaren”, Jämten 2000, 126 ff.

 465 RBF 1910–1915, 15.
 466 Rudolf Kjelléns tolkning av de svenska landskapskaraktärerna berördes i inledningen. 

De klassiska verken i denna genre är annars Gustaf Sundbärg, Det svenska folklynnet, 
Stockholm 1911 (Ursprungligen trycktes den som en bilaga till Emigrationsutred-
ningens betänkande); Adrian Molin, Landskapskynnen, Stockholm 1930. Molin, som 
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och uppfattades som ett resultat av att naturens skiftande beskaffenhet i 
olika landsändar också hade danat olika karaktärsegenskaper. En vanlig 
föreställning var att sådana folkpsykologiska variationer avspeglades i lit-
teraturen. I uppsatsen ”Folktro”, publicerad i Snöfrid 1912, ville signaturen 
”Vindsvales son” peka på jämtlänningarnas skyldighet att ”länka forntid 
och nutid samman” och betonade särskilt vikten av att man räddade den 
utrotningshotade jämtländska folkdiktningen. Det var ”vars och ens plikt, 
vilken älskar hembygd, fosterland och fäders minnen”, att ”tappert bistå 
våra Jämtlands skalder såsom Äcke, Anders Jämte med flera i deras arbete 
att åt en eftervärld bevara minnena av våra fäders tro och deras själsliv”.467 
Dessa ”ödemarkens och fjällbygdens barn”, som uppsatsförfattaren kallade 
jämtlänningarna, var förvaltare av ”den poesi och det rika fantasiliv, som 
vår storslagna vilda, trolska och på samma gång milt leende och smekande 
natur själv uppammat i vår själ!”468 

I likhet med de tyska romantiker, vilka under det föregående århundra-
det hade förkunnat att Das Volk dichtet!, föreställde sig personer i Jämtland 
1912 att folket och den nationella kulturen gick att spåra i regionerna. Vad 
den jämtländska naturen så danat i form av en regional folksjäl skulle vårdas 
och räddas åt eftervärlden. Men det regionala folket diktade inte bara, det 
slöjdade också.

Kulturbegreppet och dess regionalisering
I förhållande till Jämtlands läns folkhögskolas målsättningar från 1901 – att 
tillhandahålla ”‘en lefvande undervisning om Sveriges land och natur, dess 
folk, historia, språk och lagar’”, och att fostra den jämtländska ungdomen 
”‘så att den till sitt eget gagn och landets båtnad kan på bästa sätt arbeta 
i sin kallelse’” – hade man med det nya undervisningssättet tagit ett steg 
framåt, underströk Mörner 1910.469 Till detta framsteg räknades även un-
dervisningen i slöjd.

var initiativtagare till Nationalföreningen mot emigrationen och företrädare för en 
extremt organisk-korporativ nationalism, tillhörde för övrigt i början av 1900-talet 
den nykonservativa rörelse, unghögern, där Rudolf Kjellén var en av ledargestalterna. 
Värt att notera är även att Molin 1907 började ge ut tidskriften Det Nya Sverige, som 
var tänkt att verka nationellt samlande över partigränserna.

 467 Äcke var, vilket redan framgått, folkskolläraren, folkmålsförfattaren Erik Olsson från 
Mörsil. Utöver Mörsils sockenkrönika (1905) är han författare till diktsamlingar och 
bygdehistoriska berättelser, de flesta humoristiska och då under titeln ”Gott humör”. 
Han var också upptecknare av äldre jämtländska låtar. Mest bekant är han troligen 
som författare i kalendern Jämten, som han från år 1906 gav ut tillsammans med 
Anders Backman ”Jämte”. Se Tannér, 35 ff.

 468 ”Folktro” (sign. Vindsvales son), Snöfrid 1912: 2, samtliga cit. på 51f.
 469 Robert Mörner cit. således sig själv. Mörner: 1910, 80.
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I Jämtlands län väcktes intresset för det regionala kulturarvet, och i synner-
het den regionala hemslöjden, på allvar i samband med hembygds kurserna 
i Östersund sommaren 1908, vilket under hösten samma år resulterade i 
bildandet av föreningen Jämtslöjd. Historikern Catarina Lundström, som 
har studerat föreningen Jämtslöjds verksamhet, menar att folkdräkter utgör 
ett bra exempel på det som hon kallar kulturarvets regionalisering i början 
av 1900-talet. Hon noterar också ett samband mellan denna regionalisering 
och att folkhögskolor började uppta frågan om folkdräkter på sina pro-
gram. Som ett talande exempel anger Lundström Birka folkhögskola, där 
hemslöjdsundervisningen under Svea Mörners ledning blev mer och mer 
inriktad på landskapet. Viktig att notera i sammanhanget är tidpunkten. 
Lundström konstaterar att det var från 1910 som Jämtlandsdräkten första 
gången fanns med på skolans schema för kvinnlig hemslöjd470, alltså samma 
år som undervisningsreformen sjösattes på Birka folkhögskola.

Det relativt hastigt uppblossade intresset för jämtländsk hemslöjd på 
Birka folkhögskola åren omkring 1910 är bland annat synligt i form av 
ett praktiskt utbyte mellan Birka folkhögskola och föreningen Jämtslöjd. 
När folkhögskolans elever bjöds in till visningar av Jämtslöjds samlingar 
fungerade Ellen Widén som deras ciceron. Vid ett sådant tillfälle redogjorde 
hon för föreningens mål och dess insatser dittills samt gav eleverna en kort 
lektion om den jämtländska hemslöjdens värde, ”varefter vi bröto upp med 
en helt annan uppfattning om mycket gammalt och fornt”,471 som en av 
eleverna kommenterade saken. Uttalandet antyder att de föremål och före-
teelser som hade betraktats och omtalats visserligen inte var helt obekanta 
men samtidigt kunde sättet att tolka och definiera dem upplevas som nytt. 
Georg, som eleven kallade sig,472 genomströmmades ”av en egendomlig 
känsla” och föll i beundran ”för den smak och det skönhetssinne” som de 
äldre generationerna haft.473 Efter ett besök på Jämtslöjds hemslöjdsutställ-
ning i Östersund hade en annan elev, Samuel Eriksson från det härjedalska 
Funäsdalen, framför allt sitt eget landskaps hemslöjd i tankarna. Denna, 
menade Samuel, var en påminnelse om ”den fina smak, som utmärkt forna 
tiders svenskar”.474 

 470 Lundström, 123 ff. Den Jämtlandsdräkt som Lundström nämner kallades även ”Bir-
kadräkten” samt omnämndes som ”jämtländsk nationaldräkt”. A.a. 124f.

 471 ”Hemslöjden i Jämtland” (av sign. ”Georg”), Snöfrid 1909:3, 26.
 472 I elevmatrikeln för 1909–1910 års folkhögskolekurs finns en person med detta tilltals-

namn, Georg Svedmark, född 1888 och med Frösön som hemort. RBF 1907–1910, 14.
 473 ”Hemslöjden i Jämtland” (av sign. ”Georg”), Snöfrid 1909:3,26.
 474 Samuel Eriksson: ”Hemslöjden i Härjedalen”, Snöfrid 1909:3, 29. Denne Samuel Er-

iksson var inskriven i folkhögskolans lantmannaavdelning och i elevmatrikeln var han 
registrerad under namnet Salomon Ericsson, Funäsdalen, Tännäs. Hans födelseår var 
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I utbytet mellan Birka folkhögskola och Jämtslöjd stod hela tiden intres-
set för hembygdskultur och hemslöjd i fokus. Genom att skolan lyfte fram 
den regionala hemslöjden som både ett viktigt kunskapsfält och en värdefull 
färdighet förverkligade man också en annan av den moderna pedagogikens 
idéer, att lärande bör grundas på praktisk handling och självverksamhet. 
För skolans kvinnliga avdelning betydde detta, förutom tillverkning av 
”jämtedräkter”, att vävnader och konstsöm förfärdigades efter ”gamla 
jämtländska mönster”, däribland ”gammal jämtländsk fransflätning”, som 
hade förevisats av föreningen Jämtslöjd.475 För de manliga eleverna innebar 
utbytet bland annat resor till Östersund där de fick studera den jämtländska 
träslöjden på föreningen Jämtslöjds utställning av träskärningsmönster.476 
På skolan resulterade studierna i egen tillverkning av bland annat möbler 
och träsniderier, som utfördes enligt ”gamla jämtländska allmogemönster”, 
däribland ”jämtländsk plattskärning”.477 

Intresset på skolan för det som uppfattades som regionala kulturformer 
gällde dock företrädesvis den kvinnliga slöjden. Mörner kunde från och med 
kursen 1910–1911 iaktta hur denna slöjd blev ”allt mer landskapsbetonad”478. 
Det innebar exempelvis att ”alla flickor från Jämtlands län” fick i uppgift att 
”förfärdiga sig en Jämtlandsdräkt, varvid de själva färgade garnet, stickade 
strumporna, vävde tyget, och sydde alla plaggen”.479 

På skolan förväntade man sig alltså att enbart elever som hade sin hem-
bygd i Jämtlands län tillverkade och bar Jämtlandsdräkt, för det fick inte 
råda någon förvirring kring något så viktigt som regional tillhörighet. Olika 
regionaliteter skulle inte blandas samman. Den regionala särartssymboliken, 
måste man komma ihåg, var ett uttryck för en estetik som genomsyrades 
av föreställningen att helheten utgör en organisk sammansättning av olika 
men av varandra ömsesidigt beroende delar. Bara i ett sådant sammanhang 
kunde särprägel tjäna som resurs för integration.

Iklädda sina Jämtlandsdräkter uppträdde sedan de kvinnliga eleverna 
inte bara vid varje kursavslutning utan också vid andra högtidliga tillfällen. 
När allmänheten i maj 1912, för andra året i rad, inbjöds att närvara vid 
vinterkursens avslutning, hette det: ”Såsom i fjol voro även årets kvinnliga 

1882, vilket betyder att han med sina 27 år var Birka folkhögskolas äldsta manliga elev 
läsåret 1909–1910. RBF 1907–1910, 17.

 475 RBF 1910–1915, 22 ff.
 476 Snöfrid 1912:1, 22.
 477 RBF 1910–1915, 22 ff.
 478 Cit. efter Bo Berndtsson (red.), Birka 75 år. En minnesskrift tillägnad Birka Folkhög-

skola från Birkaförbundet med anledning av skolans 75-åriga verksamhet till gagn för 
länets ungdom, Östersund 1976, 38.

 479 Berndtsson, 38f.
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elever klädda i Jämtlandsdräkter, förfärdigade av dem själva från början till 
slut.”480 När kungaparet besökte Östersund i augusti 1911 uppvaktades de 
av makarna Mörner och en grupp elever, samtliga kvinnliga och samtliga 
klädda i de vid skolan förfärdigade Jämtlandsdräkterna. Skolans rektor 
gjorde drottningen uppmärksam på att de kvinnliga eleverna ”voro klädda 
i gammaldags jämtedräkter, vartill de själva under sin skolkurs färgat garnet 
och vävt tyget, och som de sytt själva”. Samma dag, på begäran av Ellen 
Widén och inför ett entusiastiskt kungapar, fortsatte sedan dräktuppvis-
ningen, först utanför länsresidenset och sedan på Jämtslöjds utställning.481 
Liksom man i undervisningen tillgodogjorde sig tidens nationsbegrepp med 
utgångspunkt i kunskap om regionen, närmade man sig Hans Kungliga 
Höghet och Hennes Majestät Drottningen som företrädare för en regional 
kultur.

Att också Jämtlandsdräkten kunde användas som symbol för den 
nationella samlingen framgår av en händelse år 1912. Då lät Nationalin-
samlingen för pansarbåt rekrytera och sända ut ett stort antal talare till 
olika delar av landet för att agitera för ökade anslag till Sveriges försvar. 
En av dessa talare var Robert Mörner. Våren samma år reste Mörner till 
Gästriklands folkhögskola, på inbjudan av skolans rektor, för att, som han 
formulerade det, skapa förståelse för ”de värden, som försvaret ska skydda” 
och ”lyfta försvarsfrågan upp över dagspolitikens strider”.482 Detta gjorde 
Mörner, enligt egen uppgift, ”klädd i så kallad jämtedräkt”, vars olika plagg 
och detaljer hade tillverkats efter gamla mönster av hemslöjdare från både 
Jämtland och Härjedalen.483 Händelsen hade således vissa likheter med de 
dramaturgiska effekter som initiativtagarna till bondetåget sökte uppnå två 
år senare genom att få demonstrationen att framstå som ett uppbåd av 
självständiga bönder från rikets alla delar. Mörners agitationsresa utgjorde 
samtidigt ett lysande undantag från principen att man skulle klä sig i den 
egna hembygdens landskapsdräkt, men om han därmed bidrog till regional 
förvirring ska vi låta vara osagt. Beslutet att bära Jämtlandsdräkt kan mycket 
väl ha berott på att det var den enda landskapsdräkt som Mörner hade, 
eller möjligen var det så att han utanför länet ville visa upp Jämtlands läns 
hemslöjdsfärdigheter, vilka hans hustru och Birka folkhögskola hade en 
viktig del i. 

 480 ”Vinterkursernas avslutning vid Birka folkhögskola” (osign.), Snöfrid 1912:2, 56.
 481 Snöfrid 1911:3, 105f. Se även 124 i a.a.: fotografi på Robert Mörner, iförd sin Jämtlands-

dräkt, tillsammans med elva kvinnor, också de i Jämtlandsdräkt.
 482 Mörner 1939, 3.
 483 Ibid. De tjocka långstrumporna hade färgats i grönt, brunt och grått av Robert Mör-

ners hustru Svea.
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Det torde redan ha framgått att kulturarvet med dess hemslöjd och 
landskapsdräkter bara var ett av många olika uttryck för idén om den 
nationella samlingen av regionala särarter. Centralt i konstruktionen av 
Jämtlands regionalitet var landskapet som sådant:

För att hedra Robert Mörner på hans 45-årsdag hade skolans elever låtit 
dekorera samlingssalens fond med två tablåer ”vid sidan av varandra” hette 
det i Snöfrid. Den ena tablån visade ”bl. a. vita björkstammar, en grön gräs-
matta, ett ’riktigt’ blommande äppel-träd (i kruka) samt en ljuslockig flicka 
i vingåkersdräkt”, medan den andra föreställde ett jämtländskt vinterland-
skap i vilket man bland snötyngda granar ”såg en ståtlig, brunhyad flicka i 
Jämtlandsdräkt och på äkta jämtländska löparskidor”.484 De två tablåerna 
”föreställde naturligtvis Södermanland och Jämtland”485, förklarade Snöfrid 
för säkerhets skull. Eleverna stämde så upp till sång. Först hyllades Mörners 
södermanländska hembygd med ”Känner du landet det härliga rika”, och 
sedan Jämtland med ”Jämtland du min barndoms sköna bygd”.486 

Naturen, klimatet, hemslöjden, sången och musiken – samtliga hade 
de till uppgift att illustrera de inneboende kontrasterna mellan de svenska 
landskapen. Samma funktion hade, som påpekades i kapitlets inledning, en 
annan ny regionsymbol, landskapsblomman. På Barnens dag 1910 deltog 
Birka folkhögskola i det festtåg som arrangerades på Östersunds gator. 
Bland processionens alla fantasifullt dekorerade ekipage syntes en vagn 
som ”representerade Jämtlands landskapsblomma Brunkullan, och den 
vagnen var en af de allra bästa”, recenserade Snöfrid. Passagerarna i denna 
vagn föreställde ett ”jämtländskt bondsällskap” i en bondstuga, där ”äkta 
gammaldags jämtemat” serverades.487 Således hade ytterligare ett område av 
livets nödtorft regionaliserats. 

Avslutningsvis, det är en händelse som liknar en tanke att samma år som 
undervisningsreformen verkställdes på Birka folkhögskola antog elevför-
bundets tidskrift Snöfrid en ny undertitel. Från att ha varit en allmän ung-
domstidskrift för länet förklarade redaktionen 1910 att Snöfrid från och med 
nu skulle vara ”en allmän ungdomsskrift för Jämtland och Härjedalen”, vilket 
inte hindrade den från att även fortsättningsvis ”vara vår ungdom till stöd 
och hjälp vid självuppfostran, vid ädel gärning och fosterländsk verksamhet”.488

 484 Snöfrid 1911:1, 34.
 485 Ibid.
 486 Ibid.
 487 Snöfrid 1910:3, 133. Den orubricerade och osignerade notisen hade en fotoillustration 

som visade det sällskap som iklädda Jämtlandsdräkter åkte i vagnen.
 488 Snöfrid 1910:1, 45. Föreningen Jämtslöjd beslutade tre år senare att följa elevförbundets 

på Birka folkhögskola exempel, det vill säga att i sin årsskrifts namn tydligt skilja 
mellan länets två huvudlandskap – Jämtland och Härjedalen.
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Sammanfattande diskussion
Syftet i detta kapitel har varit att undersöka sambandet mellan de reformpe-
dagogiska idéerna, vilka fick sitt genombrott i Sverige i början av 1900-talet, 
och den förändrade synen på medborgarbildning i riktning mot en högre 
grad av regionalisering. En närmare granskning av verksamheten på Birka 
folkhögskola 1901–1915 vittnar om att ett sådant samband existerar. I för-
längningen betyder detta att reformpedagogiken behöver beaktas mer i un-
dersökningar av den officiella nationella identiteten under denna period, en 
identitet som i allt högre grad började bejaka variation, lyfta fram särprägel 
och hylla hembygden som instrument för disciplinering, socialisation och 
integration. 

Viktigt att hela tiden hålla i minnet är att Birka folkhögskola grunda-
des i en tid som kännetecknas av genomgripande ekonomiska och sociala 
förändringar med omfattande konflikter på arbetsmarknaden och krav på 
politiska reformer som följd. Robert Mörner, som i egenskap av folkhögsko-
lans rektor under perioden satte sin prägel på verksamheten, var konservativ 
i politisk mening och det på ett sätt som tycks lika mycket besläktat med 
en värdekonservativ ideologi av det äldre, patriarkala förstakammarsnittet 
som med den mer pragmatiska nykonservativa ideologi som i början av 
1900-talet fördes fram av unghögern. För den senare var målet att bygga 
ett nytt, rikare och starkare Sverige, vilket bland annat inbegrep ”sunda” 
politiska reformer. Den allmänna och lika rösträtten för män var en sådan 
reform, men i och med denna accentuerades behovet av en förbättrad och 
systematisk medborgarfostran av landets unga. 

Ur Mörners konservativa synvinkel skulle mycket vara vunnet om in-
dividen medvetandegjordes om sin del, hur blygsam denna än tedde sig, 
i ansvaret för det hela och därmed sina plikter mot fosterlandet. Till detta 
pensum hörde att göra individen immun mot de andliga sjukdomar som 
tärde på samhällskroppen, däribland det inskränkta egenintresset och klass-
kampen. Detta gjorde Mörner till sitt fosterländska kall, dock med vetskap 
om att metoderna som behövdes var långt ifrån inhemska.

Inspirationen kom i första hand från Amerikas förenta stater, och det 
förändringsarbete som påbörjades på Birka folkhögskola omkring år 1910 
ska ses som ett uttryck för en större pedagogisk rörelse med både nationell 
och internationell utbredning. I denna mening bör Robert Mörner också 
beskrivas som progressiv. Med stöd av landstinget och Kunglig Maj:ts befall-
ningshavande i länet lät Robert Mörner vid Birka folkhögskola genomföra 
ett förändringsarbete som innebar att den nya reformpedagogikens perspek-
tiv och undervisningssätt näst intill blev allenarådande. Vad som söktes var 
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inte bara effektivare undervisningsmetoder utan också en bildningsmodell 
som kunde bidra till att ge ordet medborgarskap en ’levande’ innebörd. Det 
betydde att det var med utgångspunkt i den egna erfarenheten som den 
enskilde skulle komma till insikt om sig själv som samhällsvarelse och att 
nationen utgjorde en fundamental del av den personliga identiteten. Egna 
erfarenheter av värde i detta sammanhang skulle eleverna exempelvis få 
genom utflykter i hembygden med besök på museer och slöjdutställningar, 
bestigningar av berg och fjäll. Samtidigt innebar detta ett erkännande av 
individualiteten, särprägeln. Resultatet blev en regionaliserad nations-
uppfattning. Med regionaliseringen av undervisningsstoffet skulle skolan 
höja sin måluppfyllelse, att fostra eleverna till goda, fosterlandsälskande 
medborgare.

Undervisningen syftade till att levandegöra tanken om det hela, och 
den territorialitet, det vill säga den subjektiva uppfattningen om territoriet, 
som förmedlades i geografiundervisningen, kan beskrivas som integrativ. 
Blicken drogs ständigt mot dessa fjäll och fjällmassiv, alternativt sökte sig 
från en fjälltopp eller ett utsiktstorn till en horisont i ett avlägset fjärran. 
Det som sålunda iakttogs var visserligen något objektivt, konkret och ma-
teriellt beskaffat men det som gestaltades var alltid högst immateriella och 
subjektiva landskap. Det var både i deras överförda betydelser och för att 
beteckna högst praktiska hjälpmedel i undervisningen som orden vy och 
utsikt användes på Birka folkhögskola i början av 1900-talet. Vyer och utsik-
ter uppfattades som mycket verksamma medel i fostran av den jämtländska 
ungdomen till goda, mot samhället – både det jämtländska och det svenska 
– pliktuppfyllande och ansvarstagande medborgare. 

Samma idéer som låg till grund för den intensiva uppvaktningen av 
regionens naturminnen låg också till grund för den uppmärksamhet som 
regionens historia och kulturarv fick. Flera omständigheter visar på ett sam-
band i Jämtlands län mellan kulturens regionalisering, å ena sidan, och den 
moderna pedagogiken och förändrade synen på medborgarbildning å den 
andra. För det första markerar år 1910, då undervisningsreformen realiserades 
på Birka folkhögskola, inledningen till ett successivt växande intresse bland 
lärare och elever för den regionala hemslöjden. I synnerhet gällde detta de 
kvinnliga elevernas lust att själva framställa Jämtlandsdräkten och bära den 
i högtidliga sammanhang.489 En annan omständighet som bör poängteras 
är det tankeutbyte som ägde rum mellan regionens kulturarvsaktörer i 
föreningen Jämtslöjd och den moderna pedagogikens företrädare på Birka 
folkhögskola. Kopplingen mellan dessa båda institutioner låg inte minst på 
det personliga planet. En av de mest drivande bakom bildandet av Jämtslöjd 
 489 Se även Catarina Lundström, 124. 



var Ellen Widén som också var föreningens ordförande. Ellen Widén var 
hustru till ordföranden i Birka folkhögskolas styrelse, landshövding Johan 
Widén. I Jämtslöjds styrelse invaldes vid föreningens konstituerande möte 
år 1908 Robert Mörners hustru, Svea Mörner, slöjdlärarinnan och förestån-
darinnan för folkhögskolans kvinnliga avdelning.490 

Dessa resultat ska inte tolkas som att det finns ett enkelt orsakssamband 
– åt det ena eller andra hållet – mellan processerna på det pedagogiska 
området respektive utvecklingen inom kulturarvsfältet i Jämtlands län. 
Dock finns det ett uppenbart värde i att de båda företeelserna studeras 
tillsammans, och detta som element i en övergripande samhällelig identi-
tetsprocess. Om kulturen och pedagogiken betraktas på det sättet går det att 
förstå inte bara den ”hemvävda nationalismen”, som hemslöjdens regionali-
sering så välfunnet blivit benämnd491, utan också de tydliga tendenserna att 
vilja regionalisera också geografin, naturläran, litteraturläsningen, historien, 
sången med mera. De olika verksamhets- och kunskapsfälten togs i bruk för 
en typ av medborgarfostran som syftade till att individen skulle identifiera 
det hela, och det med utgångspunkt i något som antogs vara bekant för 
henne.

 490 Föreningen Jämtslöjd (JLM), protokoll från konstituerande möte 20/10 1908. Vid det 
konstituerande sammanträdet, som hölls på länsresidenset, deltog inte Svea Mörner 
men däremot hennes make Robert Mörner. 

 491 Lundström, 82 ff.
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Landskapet som lärobok

Ämnet för denna avhandling har varit det sena 1800-talets och det tidiga 
1900-talets tankar om relationerna individ och samhälle, region och 

nation. Det som studerats är hur idéerna tolkades och utvecklades i en 
region och med bruket av en region. Detta avslutande kapitel består av 
tre delar. I denna den första delen rekapitulerar jag avhandlingens syfte, 
problem, perspektiv och metod. I den andra sammanfattar och analyserar 
jag resultaten av den empiriska undersökningen genom att förankra dem 
i en vidare historisk kontext. I den tredje diskuteras resultaten utifrån den 
teoribildning om socialisation och integration som emanerar från Émile 
Durkheim och som haft flera efterföljare. Där redovisas också de konklusio-
ner gällande regionalitet som bildningsverktyg och medborgarfostran som 
undersökningen resulterat i.

I avhandlingens inledning presenterades det paradoxala förhållandet 
att det svenska nationella identitetsprojekt som omkring sekelskiftet 1900 
gjorde den nationella samlingen till överordnat mål och som framställde 
nationen som en i grunden homogen storhet, samtidigt institutionaliserade 
den regionala särarten. Hur hanterade dåtidens aktörer motsättningen mel-
lan det regionalt partikulära och det nationellt allmängiltiga? Då detta av 
allt att döma också för samtiden tedde sig som ett pedagogiskt problem, 
har studiens syfte varit att med ett historiskt och pedagogiskt perspektiv 
undersöka förhållandet mellan regionalitet och samhällelig integration. 

Det som analyserats är den offentligt skapade och förmedlade ”regio-
naliteten”, ett normativt begrepp som definierats som en upptagenhet med 
det regionala, vilket innebär produktion av meningar om en region samt 
att förväntningar och föreställningar projiceras på denna. Empiriskt har 
det offentligt konstruerade ”Jämtland” och ”det jämtländska” undersökts. 
Hur definierades dessa benämningar av dåtidens aktörer? Trots denna tyd-
liga avgränsning, har min ambition varit att säga något allmängiltigt om 
identitetsbildningen i det dåtida Sverige – genom analys av regionalitet, 
närmare bestämt hur regionen konstruerades språkligt. Utgångspunkt har 
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varit, att i det industrikapitalistiska samhället har olika kunskapsfält och 
deras respektive diskurser tenderat att gripa in i varandra. Detta har exem-
pelvis inneburit att utvecklingen av ett modernt nationellt medvetande inte 
behövt ske på bekostnad av andra medvetandeformer. Över huvud taget har 
det visat sig svårt att skilja förvärvet av en nationell identitet från förvärvet 
av andra typer av identiteter, såsom sociala och politiska.

Sådana förhållanden har observerats inom den kritiska diskursanalysen. 
Språket betraktas här som en social praktik bland andra. En enskild diskurs 
är en beståndsdel i samhällsstrukturen, som den antingen bidrar till att 
reproducera eller förändra. Varje diskurs ingår dessutom i en större diskurs-
ordning som är primär i förhållande till den enskilda diskursen och som där 
styr språkbruket. Begreppet diskursordning beskriver även hur en diskurs 
kan gripa in i och påverka språkbruk som är knutna till andra kunskapsfält, 
på så vis att element från den artikuleras i andra språkliga kontexter. 

Den kritiska diskursanalysens begrepp och metodologiska verktyg har 
i denna studie använts för att analysera Jämtlands regionalitet omkring år 
1900, med målet att förstå dåtidens dualistiska relation mellan regional 
särart och nationell samling. Av metodologiska skäl har jag låtit avgränsa 
en diskurs om Jämtland så att den kunnat analyseras tillsammans med 
andra samtida diskurser, vilka var knutna till andra sociala domäner och 
kunskapsfält. Via dessa diskurser, som har fått utgöra historiska referens-
punkter till diskursen om Jämtland, har en diskursordning kunnat iden-
tifieras. Denna omfattade diskurserna om klass, kön, pedagogik, statens 
interventionssfär och den allmänna opinionen. I samtliga var begreppet 
”samhälleligt” grundläggande. Konceptionen var holistisk och visade att 
utvecklingen hos samhällshelheten var primär i förhållande till andra intres-
sen. I den politiska debatten sattes därigenom rättviseargument ur spel, och 
ett mekaniskt summerande av skilda intressen gjordes obsolet. Vem som 
företrädde det ”allmänna bästa” och en ”nationell synpunkt” ansågs inte 
bäst kunna avgöras genom politisk kamp. Dessa värden utkristalliserades 
på en nivå ovanför de stridande åsikterna.

Diskursordningen motsvarades av en identitetsordning som bidrog till 
att strukturera samhällets identiteter. När samhället betraktades som en 
helhet kunde grupper vara olika på villkor att de inte konkurrerade utan 
kompletterade varandra. Olikheter kunde förvandlas till en tillgång och 
verka berikande på helheten. Om en identitet inte ansågs utmana samhäl-
lets normer, utan var förenlig med dem och uppfattades som ett komple-
ment till samhällets redan sanktionerade identiteter, kunde den inkluderas. 
Definierade som ”samhälleliga” kunde tidigare exkluderade eller marginali-
serade identiteter, till exempel kvinnor, göras delaktiga i nationsbyggandet. 
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När enskildheter och partikulära positioner på så vis fick en ”samhällelig” 
innebörd, gavs de också en samhällelig legitimitet. 

Inom pedagogiken omvandlades denna samhälleligt bestämda diskurs-
ordning till en bildningsformel: Om samhället kunde beskrivas och begripas 
från partikulär och individuell synpunkt, så skulle detta kunna ge samhället 
legitimitet. Formeln tangerade därmed den för nationalstatsprojektet po-
litiskt centrala frågan: Hur ska individen förenas med samhället och göras 
delaktig i den politiska utformningen av framtiden, utan att detta riskerar 
samhällets stabilitet, effektivitet och framåtskridande? I de socialpolitiska 
och näringspolitiska sammanhangen löd svaret: För samhällshelhetens bästa 
är det nödvändigt att staten i större utsträckning griper in i den tidigare 
privata sfären. På utbildningens område löd frågan: Hur ska man skapa en 
länk mellan individen och hennes kultur? Inom utbildningspolitiken söktes 
svaret i den nya, progressiva pedagogiken och bildningssynen: Människan 
måste omdanas genom självbildning, i syfte att frigöra det kontextöverskri-
dande hos personen.1 Individen skulle utveckla ett sinne för det allmänna så 
att individens frigörelse inte undergrävde samhällets fundamentala värden. 
Detta bildningsbegrepp hade innebörden ”höja sig över” det privata och 
invanda för att nå upp till det allmänna. 

Att forma medborgaren av människan blev sålunda den enskilt viktig-
aste uppgiften för den svenska folkundervisningen. Utbildning var också 
det instrument med vilket det ”nya” Sveriges arkitekter sökte en lösning 
på den konflikt som ständigt gjorde sig påmind, mellan autonomi och 
gemenskap, mellan individens frihet och samhällets behov av ett kollektivt 
individbegrepp. En utvidgning av rösträtten medförde att krav kunde stäl-
las på befolkningen att uppfylla vissa medborgerliga plikter. Alltsammans 
förutsatte dock att det nya medborgarbegreppet gjordes begripligt. Enligt 
den progressiva pedagogiken, som började anammas inom det svenska 
utbildningsväsendet kring sekelskiftet 1900, skulle detta ske genom att 
medborgarbegreppet knöts till individens egen livsvärld. 

Så kan de bärande elementen i den samhälleliga diskursordningen, och 
denna studies analysram, summeras. Återstår så att med den som hjälp sam-
manfatta och analysera diskursen om Jämtland och dess mest framträdande 
beståndsdelar, detta i syfte att förstå varför det bedömdes som politiskt 
riskfritt och önskvärt att låta poängtera det regionalt annorlunda. Vad ville 
man åstadkomma? På vilket eller vilka sätt gjorde den samhälleliga dis-
kursordningen avtryck i den regionala diskursen? Hur skulle verkligheten 
betraktas från regional synpunkt? Vilka handlings- och beteendeföreskrifter 
förmedlades? Hur skulle den enskilde med utgångspunkt i den egna, lokala 
livsvärlden göra den samhälleliga verklighetsbeskrivningen till sin egen? 

 1 Boman, 171 ff, 181 ff.
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Jämtlands regionalitet kring sekelskiftet 1900
Flera av de empiriska begrepp, benämningar och språkliga figurer som iden-
tifierats i diskursen om Jämtland antyder en påverkan från den samhälleligt 
bestämda diskursordningen. De låter sig fångas inom ramen för två empi-
riskt grundade generaliseringar. Den första är Nationalregionen som i sin tur 
rymmer de empiriska kategorierna: ”Det upphöjda landskapet”, ”Det sköna 
Jämtland”, ”Framtidslandet Jämtland” och ”Jungfru Jämtland”. Samtliga 
skapades före 1900, utom ”Jungfru Jämtland”, vilket är en konstruktion 
som knutits till perioden efter 1900. Huvudsakligen gäller detta också den 
andra generalisering som gjorts: Bildningsregionen. Detta begrepp fångar 
innebörden av de empiriska kategorierna ”Det självständiga Jämtland”, 
både historiskt och kulturellt, och ”Hembygden Jämtland”. Innebörden 
av samtliga dessa språkliga konstruktioner redovisas och diskuteras i det 
följande. 

Nationalregionen 
Till att börja med finns det fog för påståendet att Jämtlands regionalitet 
betecknar en samhälleligt kodad naturregion. Från och med 1880-talet 
upprättades Jämtland som nationallandskap av och för en nationell publik. 
När mellanriksbanan öppnades 1882 fanns också i Sverige förutsättningarna 
för en storskalig fjällturism, och det var Svenska Turistföreningen som blev 
allmänhetens ciceron till denna svenska fjällvärld. STF, bildad 1885, hade 
redan 1900 omkring 20 000 medlemmar men antalet läsare av föreningens 
publikationer var sannolikt mångdubbelt större. Genom de råd om vand-
ringsleder och sevärdheter som läsaren fick i guideböcker och reseberättelser 
institutionaliserades en specifik definition av Jämtland: ett svenskt landskap 
med sin egen särprägel. Nationellt symbolvärde var mindre en fråga om 
den svenska naturens allmängiltighet än om dess variation. Då den land-
skapstyp som Jämtland fick representera adderades till en befintlig kanon 
av svenska landskapstyper ansågs den nationella identiteten ha berikats. 
Med tåget kom en allt stridare ström av fjälluftstörstande, landskapskon-
sumerande turister, som till den absolut övervägande delen tillhörde tidens 
borgerliga bildningselit, för vilka Jämtland rymde en ”nationalrikedom av 
hälsoskatter”,2 men också ett överflöd av vackra vyer och storslagna utsikter 
som tillerkändes ett stort nationellt symbolvärde. Sverige kunde nu räkna 
sig till de kulturnationer som förfogade över en egen, storslagen alpvärld, 
en utveckling som bidrog till att den svenska nationella identiteten fick en 
nordligare accent. 

 2 Kilander 2008, passim.
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I centrum för intresset stod, vid sidan av den stärkande luften, regionens 
fjäll och utsikter. ”Fjällkult” är det ord som kanske bäst fångar den starka 
dragningskraft som västra Jämtlands fjällandskap utövade. Intresset kan inte 
minst knytas till tidens åskådningspedagogiska rörelse och dess identifiering 
av ögat som medel för fostran. Ett panorama skulle verka reformerande 
på individen. Jämtlands höga fjäll och vidsträckta vyer kunde bidra till att 
svenskarna lärde sig att skärpa blicken, organisera sina intryck och varsebli 
större sammanhang. Utsikten från en fjälltopp eller ett utsiktstorn ansågs 
civiliserande och självdisciplinerande då den gav individen en känsla av att 
kontrollera naturen inom sig själv. Därigenom kunde regionens sevärdhe-
ter också verka normbildande för hur sociala och politiska identiteter var 
underställda en övergripande ordning.

Det immateriella ”Jämtland” kommunicerade förhållanden bortom det 
omedelbart närvarande. Denna region fick karaktären av en ”borgerlig of-
fentlighet”, då den blev en projektionsyta för åskådarens estetiska ideal men 
även moraliskt kodade förväntningar och generella föreställningar om livet 
och samhället. De vyer som förmedlades var oftast folktomma avstånds-
bilder och de gynnade ett upphöjt, syntetiserande helhetsperspektiv. De 
storslagna utsikterna skulle lyfta sinnena högt över vardagens trivialiteter, 
och de vida vyernas gränsöverskridande perspektiv skulle visualisera hur den 
enskilda delen var oupplösligt förbunden med och utgjorde ett element i 
en större, odelbar helhet. Därigenom fick begreppen individ och individua-
litet sin bestämning: Det var inte individen som skulle upphöjas utan det 
som omgav henne. Individen uppmanades i stället att lyfta blicken så att 
hon kunde tänka större, fosterländskt. Att bli fångad helt och hållet av en 
storslagen utsikt innebar att man införlivade eller uppgick i sin omgivning. 
Man lärde känna sig själv som samhällsmedborgare.

Associationer till makt samt generella föreställningar om överord-
ning och underordning liksom visioner om en möjlig framtida ordning, 
var vanliga i beskrivningarna av det jämtländska fjällandskapet. Vyer och 
utsikter gav en konkret innebörd åt det abstrakta begreppet ”samling”, i 
synnerhet monoliter som Åreskutan, Syltoppen och Drommen. Det öds-
liga men upphöjda landskapet beskrevs exempelvis som en ”nivellerande 
mark”, vilken kunde utveckla sociala relationer i en nationellt samlande 
och demokratisk riktning. Inför en storslagen utsikt eller ett majestätiskt 
fjäll möttes man som likar, över klassgränserna och könsbarriärerna. Inför 
den absoluta makten var nämligen alla underordnade. Ännu vanligare var 
det att landskapet gestaltades med språkliga uttrycksmedel som associerade 
till patriarkala maktrelationer. Ett typiskt inslag i retoriken var att peka på 
den egna obetydligheten och litenheten, att vara något som dessa naturens 
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största sevärdheter ”höjde sig över”. Landskapet ”tronade” likt ”slott” och 
”borgar”. Det utövade ”makt” över individen och var ”fängslande” och 
”dominerande”. I beskrivningarna fick regionens ”storslagna”, ”imposanta” 
och ”majestätiska” fjäll och utsikter en roll som liknade ”läroböcker i sten”, 
de av människohand formade monumenten. I en tid av genomgripande 
samhällsförändringar, dit den pågående demokratiseringen av det poli-
tiska livet måste räknas, visualiserades behovet av auktoritet och stabilitet, 
plikt- och ansvarskänsla, samt hur samhällets identiteter var underställda 
en övergripande ordning.

Framtidslandet, Det sköna Jämtland & Jungfru Jämtland 
Det upphöjda nationallandskapet utgjorde under 1890-talet också en 
central beståndsdel av det vidare begreppet ”Framtidslandet”, som till en 
början hade varit bärare av de utopiska förväntningar som knöts till mellan-
riksbanan. I den jämtländska pressen förknippades redan 1879 ”framtids-
landet” med Jämtland och inte med Norrland, vilket annars var vanligt. I 
den moderat konservativa Östersundsposten fick begreppet stå för en önskan 
att regionen skulle införlivas med fosterlandet och för förhoppningar om 
att den fasta järnvägsförbindelsen med övriga Sverige skulle leda till stora 
förbättringar av livsvillkoren i regionen. Regionen skulle äntligen bli en 
integrerad del av ”nationen”, ett ord som i sig fick stå för en efterlängtad 
modernisering och utveckling. Jämtland kunde nu bryta sig loss ur sin isola-
tion. Den moderna kulturen kunde breda ut sig och industrisamhället slå 
rot också i de fjällomkransade jämtländska bygderna. Med beskrivningen av 
Jämtland som ”framtidens land framför andra” ville man på 1890-talet peka 
på en ännu outnyttjad potential, de naturrikedomar som regionen förfo-
gade över men som fortfarande, på grund av statens passivitet, var bundna 
i strömmar, berg och obrukad jord. ”Framtidslandet” användes nu även i 
en lokalpatriotiskt färgad argumentation. Tidningen sade sig vara trogen 
sitt ”jämtländska kynne” då den främst månade om det egna länets intres-
sen. Detta var nödvändigt då denna ”herrliga provins”, som hade skänkt 
rikedomar åt andra, hade hamnat på efterkälken i utvecklingskampen.

Användningen av begreppet ”Framtidslandet” fick således till följd att 
Jämtlands regionalitet politiserades. Detsamma hände i regionens liberala 
blad (Jemtlands Tidning/Jemtlands Allehanda) under den kulturradikale 
Johan Lindström Saxons redaktörskap på 1890-talet. Där poängterades 
exempelvis behovet av att skapa ”Det nya Jämtland”, vilket innebar att 
portarna nu borde öppnas för en utveckling av liberala idéer som kunde 
råda bot på regionens konservativa inskränkthet och andliga efterbliven-
het. Genom att lyfta blicken och beskåda de storslagna utsikterna skulle 
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jämtarna reformeras och ta steget in i den moderna kulturen. I täten för 
detta liberala ”framtidsland” gick en grupp personer som såg sig själva som 
ett avantgarde av progressiva förnyare av regionen, en grupp som ”höjde 
sig” över det konservativa Jämtland. Detta gamla Jämtlands nedåt- och 
inåtvända blick hade danat ett alltför traditionsbundet tankekollektiv, 
med kulturell utarmning och ”vansläktning” som följd. Det var dags att 
jämtarna började betrakta sig själva i ett större sammanhang, den moderna 
kulturen. ”Det nya Jämtland” lyfte blicken mot det sköna Jämtland och 
utnyttjade dess vida vyer och fjärrsyner. Beskådades livet och verkligheten 
från sådana högre synpunkter skulle det gå att förvandla Jämtland till ett 
välmående turistlandskap med plats för både industrier och ett livskraftigt 
jordbruk. Socialdarwinistiska idéer, såsom att det livsodugliga måste gå 
under till förmån för det livskraftiga var ett synsätt som inte bara kunde 
appliceras på folkgrupper och nationer, utan också på regioner.

Konstruktionen av ”Framtidslandet” var i hög grad ett uttryck för en 
strategisk strävan att anpassa bilden av Jämtland till det pågående nationella 
identitetsprojektet. I samband med Stockholmsutställningen 1897 ställde 
sig länets landstingspolitiker och regionens tre tidningar bakom målet att 
Jämtland och dess befolkning måste få ett större utrymme i det pågående na-
tionalstatsprojektet. Intresset för Jämtlands deltagande var stort, inte minst 
i tidningarna som redan på förberedelsestadiet värderade de utställningar 
och föremål som skulle representera regionen. Det innebar att pressen blev 
medskapare av det ”Jämtland” som definierades regionalt. Förutom ett stort 
antal privatpersoner, näringsidkare, konstnärer med flera, vilka engagerades 
av länets utställningskommitté, bestod den regionala organisationen av 
länets hushållningssällskap och av landstinget som finansierade regionens 
medverkan, något som gav den uppvisade regionaliteten officiell status.

Skapandet av en ny nationell självbild var ett alltigenom centralt inslag 
i utställningsideologin. De identitetsprocesser som manifesterades hade en 
entydig innebörd: ett nytt och konkurrenskraftigt Sverige behövde sina 
agrara historiska rötter men ännu mer behövde det modernisering och 
industriell utveckling, vilket förutsatte en föryngring av själva svenskheten. 
Därför var det en målsättning att Stockholmsutställningen skulle få en 
samlande funktion, stärka känslan av delaktighet i nationen, överbrygga 
gränserna mellan land och stad samt mellan klasser, yrken och näringar. 
Med en sådan inramning fick också den jämtländska representationen sin 
specifika, temporala innebörd. Det var Jämtlands utvecklingsstadium och 
möjliga framtid som ställdes ut, och detta i en fredlig tävlan med andra 
regioner. Jämtland nådde en publik framgång som dock var tveeggad. 
Återigen var det regionaliteten som skönt, majestätiskt upphöjt landskap 
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med ett ansenligt nationellt symbolvärde som framhölls och som ansågs 
göra regionen till en tillgång för det hela. För övrigt var resultatet nedslå-
ende. Den allmänna slutsatsen i den jämtländska pressen var att regionens 
näringsliv inte höll måttet. Det ansågs däremot inte bero på egna försum-
melser att regionens andel av den materiella nationalrikedomen var så liten 
och att man hade hamnat på efterkälken i den kulturella evolutionen. Den 
utställda hemslöjden hade dock ett nostalgiskt värde och var användbar som 
kulturellt och symboliskt kapital för regionens egna invånare. Och regionen 
hade trots allt en stor utvecklingspotential, inte minst för att den förfogade 
över stora oexploaterade naturresurser. Utfallet av alla pristävlingar var ett 
kvitto på att det endast var på ett område som Jämtland syntes vara en 
tillgång för hela nationen, och inte bara för sig själv: som immateriell resurs. 
Jämtland förfogade över stora skönhetsvärden.

Varken jämtländska företagare eller enskilda orter tilläts arrangera egna 
utställningar i turistavdelningen, vilket säger en del om den betydelse 
som från officiellt håll tillmättes turismen. Den hade hunnit bli en viktig 
inkomstkälla för det allmänna och ett kapital som kunde komma hela 
länet till godo. Länskommittén arrangerade själv regionens utställning i 
denna avdelning och därmed hade den också beskrivningsmakten över 
nationallandskapet ”Jämtland”. Denna makt utövade man främst med 
hjälp av landskapsmåleri och panoramor i kolossalformat samt ett stort 
fotografiskt bildmaterial. Den regionalitet som därigenom konstruerades, 
överensstämde i allt väsentligt med den bild av Jämtland som STF hade 
skapat. I den regionala pressen framställdes Jämtlands utställning i turistav-
delningen som en publik succé och den slutgiltiga bekräftelsen på att detta 
landskap var Sveriges skönaste. I motsats till landskapen i södra Sverige, 
som oftast erbjöd ett begränsat synfält, lyfte de storslagna fjällvyerna upp 
blicken och vidgade horisonten, så att fjällen, dalarna, de brusande älvarna 
och övriga naturförnimmelser smälte samman till en enhet. Utsikterna 
bidrog till känslan av att kunna omfatta det hela och att åskådaren blev 
ett med denna helhet. De jämtländska konstnärernas landskap gav, enligt 
Östersundstidningarna, publiken en föraning om vad det härliga Jämtland 
hade att erbjuda av egendomlig och stämningsfull skönhet. Det ansågs inte 
mer än rätt att Jämtland, som var det svenska turistväsendets vagga, kom 
först på en allmän svensk utställning. 

Från regional synpunkt handlade diskursen om Jämtland som ”fram-
tidsland” om att regionen hade mycket att vinna på att bli en symbolisk 
beståndsdel i definitionen av det nya Sverige, så att regionen reellt kunde 
knytas närmare nationen och dess framåtskridande. Viktigt var att man 
hade gjort sin fosterländska plikt; man hade visat att man ville bidra till det 
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gemensamma. Att inte ta symbolisk plats, såsom på en nationalutställning, 
skulle bara kunna uppfattas på ett sätt: Jämtland var inte att räkna med i 
byggandet av det nya, framåtskridande Sverige. 

De återkommande, utvecklingsteoretiskt grundade, jämförelserna med 
andra regioner blev ett incitament till att hitta och definiera sin egen regionala 
roll i det moderna Sverige. Ytterligare en manifestation av denna utveckling 
var det på privat initiativ skapade varumärket ”Det sköna Jämtland”. Detta 
regionala identitetsprojekt, inrättat 1896 av den liberala Jämtlandspostens 
redaktör Victor Hugo Wickström, hade en påtagligt kommersiell karaktär. 
Genom att kombinera den nationella diskursen om Jämtland som natio-
nallandskap med den regionala diskursen om Jämtland som framtidsland 
försökte han och tidningen medvetandegöra regionens egna invånare om 
det stora kapital som var bundet i denna unika regions natur. Jämtarna för-
fogade över något som ett stort antal välbesuttna personer uppfattade som 
skönt och var beredda att betala för att få se och andas. Stora rekreations- 
och skönhetsvärden låg ännu där och väntade. Fler driftiga jämtar borde 
bygga turistanläggningar – inga societetshotell utan mindre, karakteristiskt 
jämtländska turisthem – till fromma för både den enskilde jämten och 
entreprenören, den regionala utvecklingen och fosterlandets hälsa. Genom 
att stämma in i hyllningarna till Jämtland, med dess särpräglade landskap 
och högsinta, gästfria invånare, hoppades enskilda hotellägare få se ett 
större jämtländskt engagemang för turismen, och genom att i tidningen 
gratis sprida en uppsättning fotografiska landskapsvyer från ”Det sköna 
Jämtland” till regionens invånare hoppades Jämtlandsposten få den egna 
läsekretsen att växa.

Apostroferingen av ”Jämtland!” som ett särpräglat och unikt svenskt 
landskap var ett viktigt retoriskt redskap i argumentationen för en fortsatt 
regional utveckling och bör därför inte tolkas som en reaktion mot de 
pågående samhällsförändringarna. Snarare var det ett led i ett pågående 
nationellt moderniseringsprojekt. 

Enligt tidens samhällssyn kunde kvinnor erbjudas delaktighet i na-
tionsbyggandet, men inte av rättviseskäl utan därför att det var samhälleligt 
att göra så. Med den industrikapitalistiskt baserade könsordningen skulle 
könsolikheterna berika samhällslivet. I enlighet med en biologiskt grundad 
särartsideologi knöts män och kvinnor till nationen och gjordes delaktiga i 
staten på olika villkor. De ansågs ha kompetensområden som kompletterade 
varandra. Framför allt fanns ett samhälleligt behov av kvinnans moderliga 
egenskaper; det var kvinnors reproduktion som gagnade det stora hemmet.

Under femtonårsperioden efter 1900 går det i Jämtland att observera ett 
uttryck för dessa strävanden. Här gjorde man bruk av kvinnans moderliga 
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och reproduktiva egenskaper i syfte att definiera Jämtlands både nuvarande 
och framtida roll i nationen: ”Jungfru Jämtland” är ett exempel på att före-
ställningar om kön, som annars utgjorde ett referensmaterial när en politisk 
åsikt skulle understrykas, också applicerades på rumsliga kategorier (det 
tydligaste exemplet är kvinnan som nationens moder). Att göra en jungfru 
till symbol för regionen var ett sätt att ytterligare understryka skönheten 
och attraktiviteten men också att framhålla det oexploaterade och orörda. 
Genom att tillskriva ”henne” egenskaper som ung, kvinnlig, inbjudande 
oskuld gick det att peka på att regionen besatt en ännu outnyttjad fruktbar-
hetspotential, och att den borde göras havande med framtiden. Återigen var 
det främst Jämtlands immateriella värden som antogs vara till gagn för det 
hela. Dessa borgade för att den industriella utvecklingen kunde fortsätta, 
om inte i Jämtland så i andra regioner. Den ställning som den unga, ogifta 
kvinnan hade i samhället föreställdes också vara Jämtlands. Det ”andra” kö-
nets särart var regionens. Konstruerad på det sättet blev ”Jämtland” ett vik-
tigt komplement till nationens mer ”manligt” könskodade industricentra. 
Det var i vården av samhället och dess framtid som sunt och hälsosamt som 
Jämtland hade att fullgöra sina nationella förpliktelser.

De föreställningar om ”kvinnligt” och ”manligt” som präglade kon-
struktionen av en jämtländsk regionalitet var även en del av tidens kultur-
syn. I Jämtslöjds utställningar av regionens kultur bildade den ”kvinnliga” 
hemslöjden utgångspunkt, eftersom denna ansågs besitta en tydligare särart 
och ett starkare symbolvärde än den ”manliga”, i en nationell kontext. 
Samhällets könskomplementära tänkande som kodade regionen Jämtland 
kvinnligt, formade således även den regionala kulturdiskursen. De enskilda 
kulturföremålen fick underordna sig den utformade ”jämtländska” kul-
turen. Utifrån detaljerna kunde sedan det regionala sammanhanget över-
blickas och, framför allt, det nationella sammanhanget föreställas. Via det 
utställda ”Jämtland”, vilket var den förmedlande länken mellan det enskilda 
och det allmänna, lärde man känna sig själv som jämtlänning, svensk och 
samhällsmedborgare.

Bildningsregionen
Den sociala splittringen och striden mellan höger och vänster i svensk 
politik gjorde då och då avtryck i Jämtlands regionalitet, bland annat i 
form av den liberalt emancipatoriska konstruktionen ”Det nya Jämtland” 
på 1890-talet. Hur påverkades synen på Jämtlands befolkning, kultur och 
historia när den nationella självbilden förändrades omkring sekelskiftet 
1900 och diskussionen om demokrati och rösträtt intensifierades? 
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Den hastiga uppkomsten av ett nytt normativt, ideologiskt laddat 
hembygdsbegrepp markerar en påtaglig förändring av Jämtlands regio-
nalitet efter sekelskiftet 1900. De underliggande målsättningarna bakom 
denna regionalitet var att bredda den nationella identitetens sociala bas. 
”Hembygden” skulle tillgodose det framväxande samhällets behov av 
en ny och mer levande folkbildning som kunde överbrygga den sociala 
och politiska splittringen samt visa den enskilde vad det innebar att vara 
samhällsmedborgare. Starkt bidragande till skapandet av ”den jämtländ-
ska hembygden” med dess ”hembygdskunskap”, ”hembygdskänslor” och 
”hemslöjdsfärdigheter” var statliga myndighetsutövare och ämbetsmän, 
vilket innebar att denna regionalitet fick en halvofficiell status. Som mest 
drivande i regionen har undersökningen identifierat en grupp där det stora 
flertalet var politiskt liberala och personer som antingen hade pedagogiska 
yrken – läroverkslektorer, en läroverksrektor, en folkhögskolerektor, en 
folkskoleinspektör, en överlärare i folkskolan – eller på andra sätt enga-
gerade sig i tidens folkbildningsfrågor, till exempel landshövdingen med 
hustru samt präster och tidningsredaktörer med förankring i den frisin-
nade ungdomsrörelsen. Till skapandet av ”den jämtländska hembygden” 
bidrog också de forskare och universitetsstuderande som rekryterades via 
Norrländska studenters folkbildningsförening i Uppsala för att föreläsa 
för allmänheten om Jämtland. Det finns som synes goda skäl att rubricera 
konstruktionen av den jämtländska hembygdsregionaliteten som ”bild-
ningsregionen”.

Under den tidiga folkrörelseepoken på 1880- och 1890-talen hade ett 
intresse för regionens kultur och historia sakta växt fram, men företrädesvis 
utanför offentlighetens ljus. Det skedde i en kvantitativt blygsam skala, och 
intresset bars upp av akademiskt bildade personer vilka så gott som ute-
slutande var inflyttade till regionen och engagerade i Jämtlands läns forn-
minnesförening. Dock var det först under 1900-talets första årtionde som 
kunskaper om det ”jämtländska” gjordes till en viktig angelägenhet också 
för de bredare befolkningslagren, som inte hade tillträde till den bildade 
borgerlighetens kultursalonger. Den jämtländska ”hembygden” med dess 
folk, kultur, historia och framtid beskrevs nu som en viktig bildningsfråga 
för allmänheten. I enskilda fall handlade det om ett kultur- och historiebruk 
som sökte rationalisera önskemål om en förändring av samhället, men desto 
vanligare var att det rörde sig om en vilja att ge legitimitet åt den bestående 
ordningen. 
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Det självständiga Jämtland
Initiativtagare till den 1886 grundade Jämtlands läns fornminnesförening 
var den liberala Jämtlandspostens redaktör Johan Lindström ”Saxon”, som 
var politiskt nära lierad med Anders Backman. Hans jämtländska histo-
riebruk präglades starkt av hans kulturradikala och vänsterliberala åsikter. 
Saxon uppfattade jämtarnas historia som ”märklig” i ett svenskt nationellt 
sammanhang, så märklig att den inte kunde sägas vara riktigt svensk. Sina 
idéer publicerade han 1888 i I Jämtebygd, där jämtarna definierades som 
en historisk kategori av norskt ursprung. Saxons regionala berättelse, som 
här tolkats allegoriskt, kan läsas som ett inlägg i den infekterade politiska 
debatten på 1880-talet mellan de konservativa och liberalerna, och då som 
en kritik av högerns militaristiska statsnationalism. Saxon betraktade det 
specifikt jämtländska som format från två håll. Det framställdes som det 
goda skandinaviska exemplet, då det utgjorde en förbindelselänk mellan 
norskt och svenskt. Han ville visa att jämtarna ända fram till 1500-talet 
själva valde om de ville tillhöra Norge eller Sverige. Den självständighet och 
frihetslusta som Saxon 1888 tillskrev jämtarna bör tolkas som en metafor för 
ett mer universellt politiskt krav på liberala politiska reformer, folkens och 
individens frigörelse samt ett utvidgat politiskt medborgarskap.

Till skillnad från Saxons regionala berättelse från 1880-talet, som kritise-
rade politiska missförhållanden i samtiden, gav den jämtländska hembygds-
historia och -kultur som institutionaliserades i början av 1900-talet legitimi-
tet åt den rådande samhällsordningen. När länsantikvarie Eric Festin, som 
före 1910 varit sekreterare i Norrländska studenters folkbildningsförening i 
Uppsala, publicerade Om Jämtland och jämtarna 1926 var de regionhistoris-
ka banden till Norge sedan länge klippta. Det fanns inte längre utrymme för 
tolkningen att jämtarna kunde vara ättlingar till norrmän eller en produkt 
av två olika nationer. Sven Johan Kardell, läroverkslektor, politiskt liberal 
och verksam i länets fornminnesförening, konstaterade exempelvis att det 
var svenskar som 2 000 år f.Kr., via Medelpad och Ångermanland, vandrade 
in och tog detta jungfruliga land i besittning. Den under forntiden och 
från Norge inflyttade Ketil Jämte, som hos Saxon framställdes som civili-
sationsskapare och jämtarnas stamfader, degraderades till norsk invandrare 
som kom till redan odlad bygd och där mötte en svensk befolkning kallad 
jämtar. Regionen gav namn åt personen, inte tvärtom. Den jämtländska 
”självständigheten” omtolkades och gavs nu innebörden kulturell särprägel 
inom ramen för det svenska. Festins regionala berättelse, som gick ut i etern 
1926, var så gott som identisk med den som en grupp akademiker från 
Uppsala hade redogjort för på hembygdskurserna i Östersund 1908. I denna 
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berättelse om integration på särprägelns grund exkluderades regionens sam-
iska befolkning. Samerna var varken jämtar eller svenskar. De företrädde 
visserligen något intressant och exotiskt, men de representerade ”det andra”, 
ett kringströvande naturfolk utan hembygd och utan egentlig kultur.

Det var idén om nationell samling som hade hunnit göra ett tydligt 
avtryck i Jämtlands regionalitet. Tanken blev också den kulturideologiska 
grunden för den regionala hemslöjdsföreningen ”Jämtslöjd” som bildades 
1908 på initiativ av bland andra landshövdingehustrun Ellen Widén. Här 
betonade man att ”det jämtländska” måste förstås som en självklar funktion 
av den svenska nationen. Vad Jämtslöjd konstruerade var en ”självständig” 
jämtländsk kulturtyp som skulle tolkas i ”fosterländsk riktning”. I likhet 
med föreningen Konstfliten i Göteborg, vars stadgar Jämtslöjd lutade sig 
emot när man skrev sina egna, ansåg man att det enskilda regionala kul-
turföremålet var en utgångspunkt för att förstå den överordnade svenska 
stilen. Den regionala ”självständighet” som Jämtslöjd skrev in i den större 
berättelsen om Sverige, bland annat genom att uppfinna en landskapsdräkt 
och anlägga ett friluftsmuseum för hela länet, ansågs berika det hela då den 
försåg nationens identitet med autenticitet och kulturell mångfald. 

Hembygden Jämtland
Samlingstanken tycks också ha inverkat på hur man föreställde sig den 
regionala geografin. Ett exempel hittar vi i Arnljot, Wilhelm Peterson-
Bergers drama som framfördes inför storpublik i Östersund både 1907 
och 1908. Från Åreskutans topp kunde denne jämtländske hjälte se hur 
landskapet liksom lutade mot öster och att fjällen utgjorde en barriär mot 
väster. Budskapet var att det milsvida nät av vattendrag, vars källor fanns 
i Jämtland, länkade samman hela landet mellan havet och fjällen till ett 
helt. Till den nationella samlingens historiebruk hörde även att avgränsa 
ett jämtländskt kärnområde. Detta område utgjordes av Storsjöbygden, 
och denna definition blev även utgångspunkten när Jämtland position-
erades geografiskt i Sverige. Till skillnad från Saxon som på 1880-talet 
hade betecknat jämtarna som ett norsk-svenskt gränsfolk påstod man nu 
inte bara att Östersund låg närmre den svenska kusten än den norska 
gränsen utan även att regionens centrum faktiskt också utgjorde Sveriges 
geografiska centrum. Jämtland var ”Mittens rike”. Den vy som framför 
andra fick representera hembygden och som påstods vara lika äkta jämtsk 
som vacker visade Storsjöbygden med Oviksfjällen i bakgrunden, från en 
utsiktspunkt på Frösön. Det var också till detta område som den offentliga 
hembygdsidentiteten knöts under hembygdskurserna 1908, detta oaktat 
målgruppen: invånarna i länet. 
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Frösön fick en symbolisk funktion, som bärare av något essentiellt 
jämtländskt och platsen som förenade alla jämtar. Frösön beskrevs som 
Jämtlands heliga medelpunkt, varifrån kristendomen brett ut sig över regio-
nen, och som Jämtlands minnesrikaste plats, där den tidigaste jämtländska 
civilisationen uppstått och där fria jämtar sedan dess samlats. Därifrån hade 
också den vetenskapliga upplysningen strålat ut över bygderna, något som 
pekade hän mot det nya Sverige som skulle byggas på den förbrödrande 
bildningens grund. På Frösön samlades man inte för att göra splittrande 
politik utan för att samarbeta som svenskar. Att det också var där som skåde-
spelet Arnljot uppfördes, underströk ytterligare platsens roll som symbol för 
samlingstanken. Här hade Arnljot första gången blivit väckt ur sina privata 
hjältedrömmar – den fornnordiska individualismens tragik – och lärt känna 
sig själv, som kollektiv individ. Handlingskraft i kombination med med-
borgerlig självbehärskning och vidsynthet var den manlighetsnorm som 
förmedlades i den regionala hjältens gestalt. 

Mellan år 1900 och 1915 användes utsikter i allmänhet och den från 
Frösötornet i synnerhet som läromedel i den regionala identitetsbildningen. 
Frösötornet var det nav som den offentliga bilden av hela ”den jämtländska 
hembygden” formerades runt. Hit förde geologiprofessorn Arvid Högbom 
hundratals bildningstörstande deltagare på länets hembygdskurser 1908. 
En storslagen landskapsvy utgjorde inte bara en källa till naturvetenskaplig 
kunskap utan kunde också alstra fosterländska stämningar och ge själen 
bildning. Det band till hembygden som brister sist var nämligen intrycket 
av dess natur, och med den geografiskt samlande överblicken skulle indi-
viden få en uppfattning om de större sammanhang som hon ingick i. I 
boken som skulle bli folkskolans nya läsebok, Nils Holgersson, ägnade Selma 
Lagerlöf ett helt kapitel åt utsikten från Frösötornet. Härifrån fick man 
intrycket att det gick att överblicka hela det kära Jämtland. Blicken nådde 
ända bort till synrandens berg och fjäll, vilka tillsammans bildade regionens 
gränser mot nabolandet i väster och omgivande svenska landskap i övriga 
väderstreck. Syftet med pysslingens svenska bildningsresa var att han skulle 
lära känna sig själv som samhällsmedborgare. Detta var, om någonstans, 
möjligt i utblickarnas Jämtland.

I Jämtland var det den bildade elitens, främst koncentrerad till Öster-
sund, privilegium att uppfinna hembygdstraditioner och föreslå geografiska 
perspektiv på regionen. Många använde denna sin förmån till att vända 
blickarna bort från det sociala nuet, mot det förflutna och mot det sköna 
Jämtland. I själva verket fungerade dessa bilder som en framtidsvision om 
ett folk som var ansvarsfullt, anspråkslöst, uppoffrande och i alla bemärkel-
ser sunt. I samtliga fall anfördes de som egenskaper som skulle komma till 
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nytta i byggandet av det nya Sverige. Fordringarna på individen kom svepta 
i sköna hembygdsmyter och lindades in i något som starkt påminner om en 
väckande och mobiliserande folkrörelseretorik.

”Hembygdens” innebörd var entydig, men samtidigt var den tillräck-
ligt allmän för att människor i alla delar av landet skulle kunna känna sig 
tilltalade av tanken. Därför var det givetvis en fördel om beskrivningarna 
inte blev för detaljerade, då risken fanns att många inte skulle känna igen 
sig. Hembygdsbegreppets rumsliga plasticitet innebar också att det kunde 
appliceras på en mängd olika rumsliga enheter. Det ålåg därför användaren i 
varje enskilt fall att på ett ändamålsenligt sätt förankra begreppet geografiskt. 
När så skedde var det ett resultat av uppfattningen att den bildning som 
ett folk behöver, måste vara släkt med dess kynne. Denna tanke uttrycktes 
på hembygdskurserna i Östersund 1908 men också på hembygdskurserna i 
Härnösand ett år tidigare. Utöver län och landskap hade man i Härnösand 
också som mål att sprida kännedom om den norrländska hembygden. Ett 
så geografiskt vidsträckt hembygdsbegrepp var dock inte tänkbart i Öster-
sund. Där slog man fast att kurserna mest skulle handla om Jämtlands län 
och dess båda landskap, Jämtland och Härjedalen.

En grundtanke var att bildningens skatter skulle göras tillgängliga för 
tidigare utestängda grupper, så att hela folket i slutändan bättre kunde fylla 
sina plikter mot samhället. Ledamoten i hembygdskursernas styrelse, Olof 
Ahlström, tillika redaktör för den frisinnade Jämtlands Tidning, vars redak-
tion fungerade som kursernas egen pressbyrå, förklarade att ”jämtarnes 
hembygdskurser” skulle ses som ett led i ett större ”folkbildningsföretag”. 
De skulle såväl bli till stor nytta för länet och dess utveckling som peka på 
den enskildes plikter mot hembygdens och därmed fosterlandets framtid. 
Hembygdskursernas program i Härnösand 1907 och i Östersund 1908 
visade vart och ett på sitt håll upp ungefär samma palett av normer och 
beteendeföreskrifter. Programmen bestod av föreläsningar om hembygdens 
natur, kultur och historia samt om hembygdsforskningens metod och me-
ning, folkhälsa, propagandans metoder och egnahemslånen, men också av 
exkursioner, musik och utställningar. 

Hembygdsidentiteten skulle inte begränsas till ett landskap, ett län eller 
en landsdel. I grund och botten syftade identitetsbildningen till att män-
niskor skulle få ett begrepp om samhället och därmed en samhällelig syn på 
sig själva. Vad som lärdes ut var ett perspektiv – att se bortom det egna. De 
större sammanhangen tillgodogjorde man sig med utgångspunkt i det lilla 
och det allmängiltiga i det särpräglade. Världen skulle beskådas inifrån och 
ut. Detta förklarar de återkommande rekommendationerna att landskapet 
skulle ses från en hög punkt i terrängen. Individen skulle vidga synfältet 
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för att också kunna betrakta sig själv från en högre synpunkt. Hembygden 
skulle tjäna som lokal eller regional plattform varifrån de väsentliga utblick-
arna skulle göras. Individens vyer skulle vidgas och hennes horisont omfatta 
samhällshelheten. Vad var fosterlandet annat än den utvidgade hembygden? 
Så löd den retoriska frågan i Jämtland. Det hette även att hembygden är det 
lilla hemmet, nationen det stora; hembygden är fosterlandet i smått; foster-
landet och hembygden är oupplösligt förbundna med varandra; hembygd 
utgör en del av ett större helt; vi är jämtar, eller vi är härjedalingar, men vi 
är samtidigt och framför allt svenskar.

Vad som förmedlades var en holistisk samhällssyn. Tävlingskampen 
mellan människorna, samhällena och folken var, underströk Johan Widén, 
den politiskt liberale landshövdingen och riksdagsmannen i andra kam-
maren, hårdare än någonsin och därför måste individens arbetsinsats i större 
omfattning komma det allmänna till del och syfta till hela nationens fram-
åtskridande. Allt arbete utgjorde en del i ett omfattande helt som dessvärre 
hade visat sig vara svåröverskådligt för den enskilde. Meningsbrytningarna 
var skarpa, men om alla ville enas om att alltid sätta fosterlandets intressen 
framför egna små intressen, så skulle mycket av stridens bitterhet försvinna. 
Kring ”hembygden”, fosterlandets ”altare”, samlades man oberoende av 
skilda uppfattningar om hur framtidens Sverige skulle byggas. I retoriken 
som lånade uttrycksmedel från religionen var ”hembygden” den konkreta 
manifestationen, men föremålet för bönen var nationen. I ”hembygden” 
förenades också människor och deras arbete över tid. Utvecklingens kedja, 
som inte var starkare än dess svagaste länk, fick inte brytas av en generation. 
När varje individ fogade in sig själv i den kronologiska helheten begränsades 
handlingsutrymmet vilket borgade för att den grundläggande ordningen 
bevarades, trots omvälvande samhällsförändringar i övrigt.

Uppfattningen att hembygdsidentiteten borde stärkas och den regio-
nala särprägeln markeras ter sig pragmatisk inte bara på ett strukturellt 
plan. Den motiverades offentligt med att man under rådande förhållanden 
(läs demokratiska reformer samt social och politisk splittring) måste ta till 
alla till buds stående medel (läs hembygdskunskap och -känslor) för att 
åstadkomma nationell samling. Idéerna om provinsblommor och land-
skapsdräkter vilade på samma grund av ändamålsenlighet: integration på 
den föreställda egenartens grund. I motsats till de äldre landskapsvapnen, 
som ansågs representera en tid när människor tvingades dö för sitt land, 
beskrevs provinsblommorna som ett modernt samlingstecken. De symbo-
liserade värdet av att man levde för fosterlandet. Sverige skulle inte före-
ställas som en armé i enhetlig uniform utan som en brokig blombukett. 
Förslaget att göra brunkullan – som tillskrevs en förnäm enkelhet och 
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jungfrulig fägring – till jämtländsk symbol för den nationella samlingen 
togs väl emot. 

Pragmatiskt grundade ter sig tankarna också när det nya ämnet hem-
bygdsundervisning diskuterades av Jämtlands folkskollärarkår: fosterlands-
känslan tänktes växa fram underifrån. Ämnet skulle visserligen inte komma 
att ingå i den svenska folkskolans undervisningsplan förrän år 1919 men 
idéerna och ämnets metoder började tillämpas i praktisk undervisning 
redan tio år tidigare. Mycket av inspirationen kom från det amerikanska 
skolväsendet som börjat tillämpa John Deweys reformpedagogiska idéer. 
För den jämtländska skolan innebar detta en utveckling i riktning mot 
en mer progressiv och handlingsorienterad pedagogik. Särskilt tog man 
fasta på att hembygdsundervisningen skulle göra fosterlandskärleken mer 
levande, att barn bara kan älska det som de verkligen känner och har egen 
erfarenhet av. Genomgående betonades att lärande är en process som börjar 
i det lilla och konkreta. Tillgodogöra sig avlägsna och abstrakta förhållan-
den kan barn bara göra i en senare inlärningsfas. Det passiva lyssnandet och 
åskådningsövningarna i skolsalen skulle bytas ut mot metoder där eleven 
konfronterades med verkligheten och där elevens egna intressen och göran-
den bättre tillvaratogs. Om nationen kunde upplevas med de egna sinnena i 
den egna jämtländska hembygden, om den blev närvarande i vardagens små 
göromål och upptäckter, då skulle även upplevelsen förstärkas av att man i 
det lilla också kunde göra något för det stora. ”Hembygden” blev därigenom 
ett koncentrat av en mängd normer, målformuleringar och förväntningar. 
Med dess hjälp gick det att visa hur helheten var primär i förhållande till 
delarna, med allt vad det innebar av lojalitet, samhörighetskänsla, arbete i 
det lilla och nationens framgång. 

Samma tankar florerade på Birka folkhögskola, föremålet för studiens 
avslutande undersökning. Den pedagogiska utvecklingen vid denna Jämt-
lands första folkhögskola, vars rektor 1901–1915 var högermannen Robert 
Mörner, speglar mycket väl den generella bilden av de regionala identitets-
processerna, och den bildar en provkarta över de normer och föreställningar 
som var själva fundamentet i bildningsregionen. Till en början bedrevs på 
skolan en strikt, värdekonservativt grundad folkuppfostran utan någon 
pedagogisk förankring i den regionala kontexten. Genom en grundlig re-
formering av undervisningen 1908 gavs de så kallade jämtländska ämnena 
plötsligt ett stort utrymme i kursplanen. Eleverna hade förut fostrats att 
oförmedlat älska fosterlandet och underordna sig samhället men nu skulle 
de via hembygden bildas att i delen identifiera helheten, och detta i syfte 
att där också identifiera sig själva. I den mindre livsvärlden fanns nyckeln 
till identifikation med den större och därmed till det goda medborgarska-
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pet. Undervisningen var erfarenhetsbaserad, och som sådan organiserades 
den systematiskt i form av en konsekvent genomförd regionalisering av 
undervisningen i naturlära, geografi, historia, litteratur, slöjd och musik. 
Egna erfarenheter skulle eleverna få genom studiebesök och studieresor i 
hembygden, till museer, slöjdutställningar, institutioner och näringsidkare 
samt genom bestigningar av berg och fjäll, vilket låg helt i linje med det pro-
gressiva bildningsidealet och dess strävan efter ökad realism och konkretion 
i undervisningen. Landskapet blev ett läromedel i en mer ”levande” under-
visning om fosterlandet, och dess vyer och utsikter ett verktyg i fostran av 
den jämtländska ungdomen till goda, mot samhället pliktuppfyllande och 
ansvarstagande medborgare. 

Konkluderande anmärkningar
Den regionalitet som identifierats i den här studien har kunnat knytas till 
en pedagogisk strävan att integrera människor med samhället, att fostra 
individer till goda och mot nationen lojala medborgare. Hur en sådan 
integration går till och vilka generella ekonomiska, sociala och kulturella 
processer som främjar integration, har den franske sociologen Émile Durk-
heim sökt visa i sin socialisationsteori. Enligt denna möjliggörs uppkomsten 
av ett kollektivt medvetande i samhället av det ömsesidiga beroende som 
industrikapitalismen skapar mellan samhällets klasser, yrkeskategorier och 
näringar. Att vara beroende av någon annans arbete innebär också att man 
kan se sig själv i denne, vilket för individen är en förutsättning för hennes 
vilja att underordna sig samhället och att själv bli bärare av dess normer. 
Samhällshelheten har på så vis blivit en viktig beståndsdel i den enskilda 
individens eller gruppens identitet.

Durkheims socialisationsteori beskriver de yttre, generella förutsätt-
ningarna för uppkomsten av en samhällsanda, men visar inte närmare 
hur det går till när människor tillägnar sig en samhällsanda, ej heller vilka 
mått och steg som vidtas i ett samhälle för att befolkningen ska tillägna sig 
en sådan. Detsamma kan sägas om den moderniseringsteori som försökt 
förklara uppkomsten och spridningen av nationalism. I denna studie har 
jag därför tagit fasta på de pedagogiska aspekterna av denna problematik, 
närmare bestämt den förändrade kunskaps- och bildningssyn som kunnat 
knytas till demokratiseringsprocesserna omkring sekelskiftet 1900.

I ett sådant sammanhang blir Émile Durkheim själv en exponent för det 
sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets holistiskt präglade föreställningar 
om människan och hennes relation till samhället. De idéer som Durkheim 
utvecklade vetenskapligt omsattes pedagogiskt och skönlitterärt av Selma 
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Lagerlöf, och många med henne. Det för samhällsandan så fruktbara 
fågelperspektivet fick sin bokstavliga gestaltning i Lagerlöfs bok om Nils 
Holgersson. I denna läsebok för Sveriges folkskolebarn behandlades varje 
region för sig, och författarinnan tycks inte ha varit så lite påverkad av sin 
samtids stereotypa skildringar av landskapskynnena när hon skapade sin 
vanartige, egocentriske och inskränkte figur.3 Hon kunde ha valt att låta om 
inte en värmländsk gosse – det hade kanske varit för mycket begärt – så en 
västgötsk eller småländsk gosse spela rollen. Men det gjorde hon inte. Det 
är visserligen ett antagande, men ett ganska välgrundat sådant, att förfat-
tarinnan valde att göra en person med de berörda karaktärsfelen till skåning, 
därför att hon ansåg att det platta landskapet danade människor med just 
sådana egenskaper. En liknande slutsats – att jämtarna själva inte tog vara 
på sina utsikter – hade exempelvis Anders Backman dragit på 1890-talet 
när han satte sig till doms över en förment jämtländsk konservatism och 
inskränkthet. I Skåne, jämfört med andra svenska landskap, var så att säga 
utsikterna att få utsikt betydligt mer begränsade, och det var försvinnande 
få som hade förmånen att se Skåne och Sveriges övriga landskap från en 
gåsrygg.

Också Anssi Paasis modell – som kan ses som en vidareutveckling och 
kulturgeografisk tillämpning av Durkheims socialisationsteori – utgår från 
det ömsesidiga beroendet mellan människor och grupper, men här appli-
ceras tankarna på regionen. Beroendeförhållandet, som är ett resultat av 
arbetsfördelningen och arbetsspecialiseringen inom en region, utgör också 
grunden för identifikation med regionen. Traditionella, lokalt baserade 
sociala strukturer och lojalitetsband har i det moderna samhället lösts upp 
och successivt blivit ersatta av ett system av institutioner och organisationer 
som verkar på ett regionalt plan. Inte minst har kommunikationen och 
informationsspridningen regionaliserats, och denna process har kanske 
manifesterats allra tydligast i den regionala pressen, som med täta intervaller 
påmint människor om deras regionala tillhörighet. Regionen har därigenom 
också blivit en symbolisk entitet, ett socialt och ideologiskt begrepp, som 
företrädare för olika åsikter och intressen funnit det angeläget att definiera.

Vad som inte framgår av Paasis modell men som jag i denna studie 
kunnat visa är att beskrivningar och definitioner av regioner bör förstås i ett 
större sammanhang, tillsammans med andra sociala praktiker. Regionalitet 
kan med fördel studeras på en analytisk nivå ovanför den regionala diskur-

 3 Se DN Kultur 28/4-2010. Där skriver Ingegärd Waaranperä om Selma Lagerlöfs syn på 
skåningar som bland annat inskränkta. Enligt Waaranperä ansåg inte Lagerlöf, som 
bodde en tid i Skåne, att skåningen var skapad av Gud, utan gjord som en ihophafsad 
biprodukt i Skapelsen av Sankte Per.
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sen och de institutioner som offentligt producerar meningar om regionen. 
Regionalitet är en diskurs bland andra diskurser i samhället, varifrån den 
också hämtar språklig näring.

Diskursen om Jämtland var ett subjektivt och normativt rum under 
den period som undersökts. Genom att dekonstruera det ”Jämtland” som 
definierades i den regionala pressen, nationella tidskrifter och skönlitterära 
publikationer, på offentliga utställningar, hembygdskurser samt av den 
regionala hemslöjdsföreningen, länets hushållningssällskap, folkhögskola 
och folkskollärare med flera regionala organisationer och institutioner, har 
studien visat att regionalitet i stor utsträckning fungerade som ett medel för 
att territoriellt förankra mer generella idéer och föreställningar som hörde 
samman med moderniseringen och demokratiseringen av samhället kring 
sekelskiftet 1900.

En produkt av dessa processer var det ”sköna Jämtland”, där framför 
allt utsikterna hänförde turister så till den milda grad att de antingen föll i 
andäktig tystnad eller jublande brast ut i fosterländska sånger. På grund av 
den relativt begränsade tidsperiod – cirka 1880–1915 – som här undersökts 
kan det emellertid inte helt uteslutas att ”Jämtland” också tidigare hade 
konstruerats på detta sätt. Det finns dock, menar jag, inte mycket som 
talar för det. Om vi förflyttar oss bara några decennier tillbaka i tiden, till 
1840-talets förindustriella Jämtland och ett i allt väsentligt agrart svenskt 
samhälle som befann sig i övergången mellan en äldre feodal och en ny, li-
beral kapitalistisk ordning, existerade visserligen ”Jämtland” som normativt 
och symboliskt laddat rum. Dock såg sättet att associera till regionen och 
projicera idéer på den annorlunda ut. När utgivaren av Jämtlands första tid-
ning, Jemtlands Tidning (1845), Carl Anton Wetterberg, som skribent känd 
under pseudonymen Onkel Adam, under det europeiska revolutionsåret 
1848 gestaltade regionen i romanen Tännforsen. En Jemtlands-historia, så var 
den allt annat än skön. Han skriver att där ”oppe i fjellen, på jordens slut-
punkter ser man pauperismen inom vextriket, liksom man ser menskliga 
eländet störtas mot samhällets periferi”.4 Fjällflorans knapphet förknippas 
med den sociala misären i nationens utkanter, och klyftorna i samhället 
liknas vid en ”brusten mark”, de av naturkrafterna formade rämnorna i 
landskapet.5 Landskapet bildar inte bara bakgrund till den sorgliga histo-
rien. Där berättas hur naturen tillsammans med armodet tar livet av gossen 
Görans föräldrar: fadern drunknar i Tännforsens ilsket dundrande vatten 
och modern insjuknar och avlider utan att ha fått någon medicinsk hjälp. 

 4 Carl Anton Wetterberg (Onkel Adam), Tännforsen. En Jemtlands-historia, Stockholm 
1848, 1.

 5 Ibid.
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Räddningen kommer i form av en rik engelsk gentleman som adopterar 
Göran och tar honom med sig till England. Tillbaka i Jämtland 20 år senare 
betraktar Göran (nu George) den plats där han bodde som barn. Han ser 
då ”de snöiga fjellen som står der i ett magiskt halfdunkel, och synas så nära 
och så hotande för det bedragna ögat”.6

Samma jämtländska landskap som i slutet av 1800-talet var sublimt 
vackert och moraliskt uppbyggligt att beskåda, kunde vid mitten av år-
hundradet beskrivas som en miljö besjälad av nästintill misantropiska tan-
kar. Bilder och formuleringar är som hämtade ur en skräckromantisk saga. 
Förklaringen till de så divergerande sätten att behandla ämnet bör sökas 
både i författarens person och i det historiska sammanhang där romanen 
kom till. Wetterberg var förutom publicist också läkare. Politiskt var han en 
varm anhängare av liberalismen och han drevs av ett starkt emancipatoriskt 
patos, som bland annat tog sig uttryck i en strid med pennan för individens 
frigörelse och mot det svenska samhällets sociala och politiska orättvisor.7 
Det var med en sådan blick han betraktade Jämtland, inte med turistens 
och den nationella samlingens blick. Regionen fick symbolisera den dittills 
tämligen fruktlösa kampen för bättre livsvillkor för dem som levde i samhäl-
lets periferi, geografiskt såväl som socialt och politiskt. 

Det är därför en högst rimlig tolkning att den storslagna, majestätiska 
skönheten i jämtländska fjäll ännu inte var uppfunnen när Carl Anton 
Wetterbergs roman publicerades. För en regionalitet av den typen krävdes, 
vilket framgått av annan forskning, en ny natursyn eller ännu en känslornas 
förvandling,8 men framför allt en samhällssyn där naturen och de regionala 
variationerna fick tillfredsställa ett behov av nya överideologiska symboler. 
En sådan samhällssyn befann sig ännu några årtionden bort. Det är till 
exempel knappast troligt att Wetterberg skulle ha blivit tagen på allvar om 

 6 Ibid, 73.
 7 Carl Anton Wetterberg fick på grund av sitt liberala patos och sina insaster för det 

offentliga samtalet i Jämtland en varm beundrare i Johan Lindström Saxon, som 
tillägnade Wetterberg en minnesskrift 1895, 50 år efter första numret av Jemtlands 
Tidning. Se Johan Lindström Saxon, Jämtlands läns äldsta tidning och boktryckeri. 
En minnesskrift vid 50-årsjubileet, Östersund 1895 (ursprungligen bilaga till Jämtlands 
Tidning 1895, nr 86 B).

 8 Se Maria Sjöberg, ”Inledning: Varför natur som kultur?”, och flera andra bidrag i 
Maria Sjöberg (red.), Natur som kultur, Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 38, 1999; Ka-
rin Johannisson, ”Det sköna i det vilda: En aspekt på naturen som mänsklig resurs”, 
i Tore Frängsmyr (red.), Paradiset och vildmarken. Studier kring synen på naturen och 
naturresurserna, Stockholm 1984; Orvar Löfgren, ”Känslans förvandling”, i Jonas 
Frykman & Orvar Löfgren, Den kultiverade människan, Lund 1979, passim; dens., 
”Människan i landskapet – landskapet i människan”, i Lauri Honko & Orvar Löfgren 
(red.), Tradition och miljö: ett kulturekologiskt perspektiv, Lund 1981.
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han vid tiden för låt säga Stockholmsutställningen 1897 hade fällt följande 
omdöme om Jämtlands, och sannolikt även Sveriges, mest omskrivna utsikt: 
”mera vild än skön”.9 Ja, det är utsikten från Åreskutan som han kommen-
terar. Beskrivningen, från 1861, fortsätter på följande osentimentala sätt:

en massa af bergspetsar sticka upp öfver mörka barrskogar, samt der och hvar 
spegelblanka fläckar och ådror mellan skogarne, der sjöar och vattendrag gå 
fram. Blott undantagsvis ser man ljusgröna fläckar af någon björkskog eller 
några åkergärden. Det hela gör ett hemskt intryck och vanligen är det också 
kallt på bergspetsen.10

”Jämtland” och ”det jämtländska” fick kring sekelskiftet 1900 en samhäl-
lelig innebörd. Med målet att uppnå en högre grad av nationell integration 
konstruerades en regional särart som var nationellt komplementär och som 
fungerade som en metafor för den underordnade delaktigheten i samhället. 
Genom att skapa en regionalitet i form av storslagna och majestätiska utsik-
ter, historiska myter, hemslöjdsföremål och provinsblommor erkändes en 
individualitet som var villkorad. Egenarten skulle förstås på det symboliska 
planet men det ideologiska målet var att etablera reell nationell samling 
och enighet. I enlighet med det pragmatiska, pedagogiska idealet skulle 
det regionalt särpräglade symbolisera variation så att föreställningen om 
gemenskap gjordes tillgänglig från en mängd olika utsiktspunkter. 

 En diskussion om helheter blir sällan meningsfull om delarna uteläm-
nas. Än mindre går det att förklara integration om det inte sägs vad som 
ska integreras och hur integrationen ska gå till. Det är rimligt att anta att 
ett fungerande medborgarbegrepp bör vara dualistiskt, det vill säga förete 
en dubbelhet i sättet att definiera samhällshelheten. Det ska fördela och 
kodifiera ansvar och uppgifter mellan individ och samhälle, det enskilda 
och det allmänna, det privata och det offentliga. Trots att denna dualism har 
mycket att berätta om den förändrade nationella självbilden och dessutom 
var en viktig aspekt av själva demokratiseringsprocessen omkring förra 
sekelskiftet, har bara ett fåtal svenska historiker vidrört den, än mindre 
relaterat medborgarbegreppet och dess dualism till företeelsen regionalitet. 
Historikerna Henrik Berggren och Lars Trägårdh menar att det över huvud 
taget har varit få svenska forskare som vågat sig in i den snårskog av föreställ-
ningar, värderingar och berättelser som utgör en nations kollektiva självbild. 
Själva har de närmat sig problemet i sin studie av 1900-talets svenska sam-
hällskontrakt, som de menar var färdigutvecklat till väsentliga delar för cirka 
hundra år sedan. I kritik mot att svensk historisk forskning för mycket hållit 

 9 Carl Anton Wetterberg, ”Berget Åreskutan”, Linnea: tidning för barn, 1861:0, 3.
 10 Ibid.
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sig till generella teorier om nationalism eller till sådana skillnader mellan 
olika länder som går att kvantifiera, beskriver de detta kontrakt som en unik 
sammansättning av å ena sidan en extrem individualism och, å den andra, 
ett starkt ömsesidigt beroende och en stark kollektiv gemenskap.11

Om svensken för hundra år sedan var mer individualistiskt lagd än 
människor av andra nationaliteter, vill jag låta vara osagt. Det kan emel-
lertid konstateras att dåtidens folkbildare och folkuppfostrare i hög grad 
förutsatte förekomsten av en stark och utbredd individualism som innebar 
påfrestningar på samhällskroppen. Därav, är det rimligt att anta, intresset 
för att vilja forma individen, ja, över huvud taget definiera begrepp som 
individualitet, självständighet, särart, enskilt och partikulärt.  

Den forskning som har studerat regionalitet i ett antikvariskt och 
bevarande ideologiskt sammanhang har kommit fram till att det stora in-
tresset för Sveriges regioner under den aktuella perioden kan tolkas som ett 
uttryck för tidens modernitetskritiska strömningar och en motrörelse mot 
den moderna kultur som växte fram med industrialiseringen. Jag menar att 
detta perspektiv behöver vidgas. Först då går det att förklara varför upp-
tagenheten med det regionala, såsom det hembygdspatriotiska vårdandet av 
regionernas natur- och kulturminnen, inte bara kom att sanktioneras utan 
också aktivt understödjas från officiellt myndighetshåll, inte minst skol-
väsendet. Nackdelen med att angripa regionalitet som en fråga om ideologi 
och praktik inom exempelvis kulturarvsfältet eller naturarvsfältet, är att 
det döljer de större sammanhang som fanns bortom dessa verksamhets-
områden, de övergripande identitetsprocesserna i samhället. 

I denna studie har jag kunnat urskilja ett tydligt samband mellan 
 kulturens och naturens regionalisering, å ena sidan, och den moderna 
 pedagogiken och den förändrade synen på medborgarbildning, å den 
andra. Avhandlingens resultat bör dock inte tolkas som att det finns ett 
orsakssamband mellan processerna, men det finns ett värde i att kunskaps-
fälten med sina respektive diskurser studeras tillsammans, som element 
i en övergripande diskursordning. Om de betraktas på det sättet går det 
att förstå inte bara intresset för olika regionala arv utan också viljan att 
regionalisera svenska folket, samhällets produktion och arbetsfördelning, 
geografin, växtligheten, litteraturen, konsten, mentaliteten, musiken och 
sången och mycket annat. Samtliga skulle de illustrera hur individen, med 
utgångspunkt i något som antogs vara bekant för henne, identifierade det 
hela.

 11 Om den bland svenska historiker sparsamt uppmärksammade dualismen, se diskus-
sionen i Berggren & Trägårdh, 2006, 11. Vidrört problematiken har Lagergren, 11 ff, 
181 ff.
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Med den frambrytande industrikapitalismen, som innebar en genom-
gripande ekonomisk, social och kulturell omvandling av det svenska 
samhället, förändrades även detta samhälles spatiala struktur. Med det 
förändrade produktionssättet och de nya effektivare kommunikationsmed-
len påverkades människors sätt att föreställa sig, förhålla sig till och finna 
förankring i rummet. Det är i ett sådant sammanhang som jag menar att 
produktionen av meningar om en region bör ses. Integrationsprocesserna 
motverkade inte utan tycks ha gynnat bland annat ett symboliskt bruk 
av regioner. Vad som regionaliserades var något mer fundamentalt än de 
kultur minnen som personer och institutioner uppfattade sig rädda undan 
en förtärande och förflackande modernisering. Det var nationens territoria-
litet som regionaliserades, sättet att föreställa sig detta svenska territorium 
och definiera, benämna och dra gränser inom det. 

Mer än något annat anvisade regionalitet ett perspektiv på verkligheten 
som främjade integration. Uttryckt mycket koncentrerat innebar detta 
perspektiv: I en given situation tenderar två enheter med samma kvaliteter, 
med ett likformigt utseende och med likartade egenskaper att konkur-
rera om samma position och funktion. Olikhet, å andra sidan, behöver 
nödvändigtvis inte innebära konflikt. För att samhället skulle fungera som 
en enhet konstruerades en socialt och politiskt harmlös olikhet som var 
symbolisk och som det skulle gå att lära sig något mer socialt och politiskt 
väsentligt av. Det regionalt särpräglade poängterades inte trots behovet av 
nationell samling och integration, utan så att samhället kunde beskrivas 
som ett odelbart helt där delarna verkade berikande på helheten, där de 
kompletterade varandra, var ömsesidigt beroende av varandra och levde i 
samförstånd med varandra.

Det skulle inte råda någon förvirring kring den regionala tillhörighe-
ten. Olika regionaliteter skulle inte blandas samman. Orsaken var att den 
regionala särartssymboliken hade sin grund i föreställningen att helheten 
utgör en organisk sammansättning av varandra komplementära element. 
Bara i ett sådant sammanhang kunde särart tjäna som resurs för integration. 

Detta leder till en allmän reflektion kring denna holistiska samhälls-
syns förankring i svensk politik kring sekelskiftet 1900. Synen på samhället 
som en organisk sammansättning, en odelbar kropp med huvud, organ 
och lemmar, har forskare kunnat tillskriva primärt ett politiskt konservativt 
åskådningssätt. Detsamma har också gjorts gällande om den nya, mer fram-
åtblickande och reformistiska konservatism som fick sitt genombrott vid 
denna tid. Min poäng är att många av dem som definierade och uttolkade 
Jämtlands regionalitet, i synnerhet i 1900-talets början, gjorde det utifrån 
en holistisk samhällssyn och med ett organismteoretiskt präglat språkbruk – 
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utan att vara politiskt konservativa. Flertalet av dessa personer, vars politiska 
tillhörighet gått att bestämma, var i stället liberaler, däribland landshövding 
Johan Widén, riksdagsman och andra kammarens talman. En slutsats som 
kan dras är att det för diskursordningen – och regionaliteten – så centrala 
begreppet samhälleligt också hade gripit in i den liberala politiska diskursen. 
Det hade fått en överideologisk position.

Den föreställning om samhället som ett nationellt helt, vilken blev do-
minerande kring sekelskiftet 1900, konstruerade särart. Det brukar annars 
heta att människor identifierar sig med varandra eftersom de har något 
gemensamt och är lika i någon mening. Det hävdas bland annat att det 
här landets invånare har kunnat utveckla en nationell identitet därför att 
vi delat vissa erfarenheter och haft gemensamma, kollektiva minnen och 
symboler att samlas kring – såsom att tala samma språk, läsa samma nyhets-
bulletiner i våra tidningar, unisont sjunga ”Du gamla du fria” på ”svenska 
flaggans dag” och titta på ”Hylands hörna” på lördagskvällarna. Detta är i 
och för sig riktigt men det är samtidigt en förenkling av hur en nationell 
föreställd gemenskap blivit till. Målsättningen för hundra år sedan att över-
vinna den sociala och politiska splittringen, till fromma för den nationella 
samlingen, skulle realiseras i särprägelns namn. Samtidigt som en mängd 
samhällsintressen brännmärktes, som till exempel klassegoistiska eller 
landskapspartikularistiska, hyllades den regionala särarten, ett förhållande 
som givetvis kan uppfattas som inkonsekvent, men med utgångspunkt i 
tidens dominerande sätt att språkligt organisera och ordna verkligheten 
med alla dess sociala grupper och identiteter har bilden av en komplex men 
ändamålsenlig pedagogisk strategi tonat fram:

En kvinnligt kodad regionalitet, en provinsblomma, en regional sam-
ling av föremål på en utställning, en regional samling byggnader på ett 
friluftsmuseum, en regional samling vyer i ett turistalbum och så vidare – 
alla ingick de i en större nationell samling av särarter. Var och en för sig och 
tillsammans tänktes de ha en socialt läkande kraft på en samhällskropp som 
led av stora påfrestningar. Regionaliteten skulle främja samhällets hälsa. 

Livsvärlden koloniseras:  
”Hembygden” som historiskt begrepp

Att den samhälleligt bestämda diskursordningen satte sin prägel på den 
regionala diskursen, har också kunnat konstateras genom analys av ett av 
den regionala diskursens mest framträdande element, ”hembygden”. Hem-
bygdsbegreppet, så som detta fick sin bestämning åren närmast före 1910, 
representerade ett ”förrumsligande” av det samhälleligt kodade medborgar-
begreppet. Medborgarskap är, som förut konstaterats, inte bara en formell 
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status, som beskriver den enskildes ställning i samhället, och en praktik, 
som den enskilde utövar i förhållande till andra människor och till staten. 
Medborgarskap är även en identitet. Det handlar om att känna sig som 
medborgare, inte minst att ha en rumslig tillhörighet. Det är mot en sådan 
bakgrund som jag menar att det går att förstå den intensifierade diskussionen 
om hembygden i början av 1900-talet. Ett demokratiskt politiskt medbor-
garskap var under förhandling och det skulle också förankras territoriellt.

Den ”hembygd” som observerats i studien uppvisar flera likheter med 
de historiskt betydelsefulla sociala och politiska begrepp, vilka bland andra 
begreppshistorikern Reinhart Koselleck uppmärksammat.12 Begreppet 
”hembygd” kan visserligen inte betecknas som ett historiskt grundbegrepp, 
men det hade karaktären av ett så kallat kollektivsingular. Liksom ”folket”, 
”staten”, ”klassen” med flera ord, uppträdde det i ental utan att det kunde 
sägas ha en konkret, avgränsad eller specifik referens. På grund av sin geo-
grafiska plasticitet kunde ”hembygden” appliceras på ett stort spektrum av 
territoriella kategorier: platser, bygder, landskap, län och landsdelar samt 
hela landet, vilket som sådant representerade den stora och gemensamma 
hembygden. Den regionala ”hembygden” fick funktionen av ett handlings- 
och rörelsebegrepp, och det betecknade något som var frikopplat från 
konkreta personer och händelser. Oavsett vilken geografisk avgränsning 
som gjordes, hänvisade den apostroferade ”Hembygden!” – i likhet med 
”Frihet!” och ”Jämlikhet!” och andra ideologiskt laddade slagord – till en 
generell men ändå absolut storhet.

På basis av de iakttagelser som gjorts i denna avhandling går det att dra 
slutsatsen att begreppet hembygd utformades och användes av bland annat 
pragmatiska skäl, för att kommunicera mer generella uppfattningar om 
diverse enskildheter och deras relation till samhället. Med begreppshistorisk 
terminologi skulle man lite förenklat kunna säga att ”hembygden” repre-
senterade en nationell ”förväntningshorisont” som ympades på den en-
skildes livsvärld eller, som Koselleck skulle uttrycka det, ”erfarenhetsrum”. 
”Hembygden” fungerade som en representation av en svensk föreställd 
gemenskap, men den framställdes som den enskildes konkreta och manifesta 
verklighet. Ingen svensk antogs sakna hembygd, och genom att lämna ett 
väl tilltaget utrymme för den enskildes egna associationer och referenser var 
den öppen för allas identifikation, vilket underlättade kommunikationen av 
de fasta normer och beteendeföreskrifter som begreppet också rymde. Var 
och en fick inreda sin hembygd efter eget skön med minnen och föremål, 

 12 I denna diskussion om hembygd som begreppshistoriskt undersökningsobjekt har 
jag utgått från Koselleck, 2004, s. 165–195. Se även Helge Jordheim, ”Inledning”, i 
Erfarenhet, tid och historia. Om historiska tiders semantik, Uddevalla 2004, 9–21.
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lokala fästpunkter och utsiktsplatser, varifrån de väsentliga utblickarna mot 
det gemensamma skulle göras. En ”hembygd” konstruerad på detta sätt 
innebar att medborgarbegreppet kunde populariseras.

Undersökningen av hembygdsbegreppet har visat på förekomsten av 
ytterligare ett för de moderna sociala och politiska nyckelbegreppen ut-
märkande drag: ordet ”hembygd” temporaliserades. Det fick en tidslig 
dimension, och det användes för att sätta ord på framtidsvisioner och 
föregripa det kommande. När hembygdsbegreppet knöts till begreppen 
individualitet och särprägel så betydde det att dessa båda skulle ses i ljuset av 
utvecklingen av något mer allmängiltigt, samhället. ”Hembygden” använ-
des för att framhålla att byggandet av ett nytt, effektivare och bättre Sverige 
förutsatte nationell samling, vilket i sin tur betydde att privata intressen 
måste underordna sig de högre nationella målsättningarna. 

I olika pedagogiska sammanhang tillfördes begreppet en uppsättning 
föreskrifter om hur den enskilde med utgångspunkt i sin egen konkreta 
livsvärld skulle tillgodogöra sig en abstrakt, samhällelig föreställningsvärld. 
Individen uppmanades – inte sällan bokstavligt – att höja blicken och 
skåda bortom det geografiskt närbelägna för att på så vis få en uppfattning 
om de större sammanhang – i tiden och rummet – där hon ingick. Det 
betraktelsesätt som rekommenderades var internaliserande. Om samhället 
blev en del av individen tänktes hon också bli bärare av detta samhälles 
grundläggande normer. 

Den enskilde fick dock inte gå för långt i sin hembygdskärlek och fastna 
i en för samhället destruktiv och splittrande lokalpatriotism. Varje hem-
bygd förfogade över ett storartat och varierat upplevelseförråd, men utan 
en överskådlig och systematisk bearbetning av stoffet skulle den enskildes 
verklighetsuppfattning förbli oklar, förvirrad och i värsta fall inåtvänd. 
Det regionala bildningsinnehållet skulle därför vara konkret men inte för 
grundligt. Det skulle vara översiktligt och fick inte innehålla för mycket 
tyngande detaljer utan ta fasta på sammanhang. Särskilt viktigt var det att 
leda den enskildes blick åt rätt håll. Man skulle rätta sig efter principen: från 
det närmare till det avlägsnare, från det konkreta till det abstrakta. Hem-
bygdsbegreppet anvisade ett inifrån- och underifrånperspektiv på samhäl-
let. De lokala intrycken skulle bearbetas och begrepp skulle bildas så att en 
föreställning grundlades om de rumsliga kategorier där individen och hans 
eller hennes egen hembygd ingick. I detta syfte uppmanades regionernas 
invånare att höja blicken, och för samma ändamål utnyttjades utsiktstorn 
runt om i Sverige. Genom att beskåda regionen, med alla dess vyer, skulle 
insikten födas att olika erfarenhetsrum förenades i en gemensam nationell 
förväntningshorisont. 
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Den regionala blicken
Enligt den teoribildning om socialisation som utgår från Émile Durkheim 
skapas ett integrerat samhälle genom att enskilda individer och grupper 
upplever ett personligt intresse av att tillägna sig detta samhälles normer. 
Det garanterar både individens frihet och en ordnad samhällsutveckling. 
Integration ses som en produkt av att samhället uppfattas som något ut-
över summan av dess delar, ett väsen för sig som manifesteras i samhällets 
normer, föreställningssätt och lagar, det så kallade kollektiva medvetandet.

Betraktad tillsammans med bilden av hur regionalitet konstruerades i 
och omkring Jämtland kring sekelskiftet 1900, framstår denna drygt hundra 
år gamla teori som karakteristisk för sin tid och en påtagligt idealtypisk 
beskrivning av individens relation till samhället. Inte minst de normativa 
dragen i Durkheims modell blir uppenbara: Den rådande sociala ordningen 
skulle försvaras mot alla de hot som det industrikapitalistiska systemet också 
genererade. Det var först när en från politisk delaktighet tidigare exkluderad 
grupp börjat ”likna” den överordnade och gjort den överordnades blick till 
sin, som denna grupp kunde ges ett samhälleligt erkännande och politiskt 
inflytande. I diskursen om Jämtland och dess fjällandskap var själva ord-
ningen inte en fråga för förhandling eftersom denna ordning var skapad av 
naturen själv. 

Denna undersökning av regionalitet ger stöd för uppfattningen att den 
samhälleligt bestämda diskursordningen respektive identitetsordningen 
hade sin motsvarighet i ett slags visuell regim. Definitionen ”regionalt sär-
präglat” var i stor utsträckning ett resultat av att man beskådade regionen, 
och inte med vilken blick som helst. Sådant som identifierades som sevärd-
heter och regionalt partikulärt tolkades så gott som alltid i relation till något 
annat, ett bortomregionalt sammanhang inom vilket det var meningsfullt 
att tänka i banor som särpräglat eller allmängiltigt. 

Den blick som kunnat observeras i undersökningen drogs ständigt upp 
mot fjäll och fjällmassiv, eller så sökte den sig från en hög punkt till en 
horisont i ett avlägset fjärran. Det som sålunda iakttogs var visserligen något 
objektivt och materiellt beskaffat men det som gestaltades var alltid högst 
immateriella och subjektiva landskap, ofta benämnda ”vyer”. Detta ord 
betecknar i första hand inte själva föremålet för ögats intresse utan kan 
etymologiskt närmast härledas från det franska vue, det vill säga ”syn”.13 
Ordet vy handlar således mer om ögat och dess relation till den betraktade 
verkligheten, det vill säga anblicken och betraktelsesättet, än det handlar 

 13 Franskans vue är en substantivering av verbet voir. Se Elias Wessén, Våra ord – deras 
uttal och ursprung. Kortfattad etymologisk ordbok, Stockholm 1960, 488.  
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om det man tittar på.14 Detta blir ännu tydligare om man tar i beaktande 
att ”vy” i sammansättning med ord som ”vida”, ”stora”, ”höga” respektive 
”trånga” och ”små” kan referera till någons livsuppfattning, målsättningar 
eller ambitioner.15 På ett liknande sätt förhåller det sig med ordet utsikt 
som i kombination med exempelvis ”lysande”, ”god” eller ”ringa” i vissa 
språkliga kontexter får innebörder som säger något om vilka ”möjligheter” 
som föreligger eller ”vad man kan vänta sig”.16 Att ordet vy respektive utsikt 
tolkas så är centralt för att förstå den pedagogiska och ideologiska funk-
tion som vyer och utsikter fick från och med slutet av 1800-talet: individen 
disciplinerades genom fostran av hennes blick, med andra ord hennes sätt 
att se på världen och sig själv däri. 

I avhandlingen har jag visat att det både var i dess överförda betydelse 
och för att beteckna högst praktiska hjälpmedel som ordet utsikt användes 
i olika pedagogiska sammanhang. I Sverige etablerades visserligen inte 
någon organiserad regional utsiktsrörelse som den i Storbritannien, men 
dess praktiker och målsättningar känns igen i många andra svenska sam-
manhang, inte minst i Svenska turistföreningens verksamhet men också i 
alla de till synes spontant – men ändå så intimt knutna till den förhärskande 
samhällssynen – artikulerade associationer som storslagna vyer gav upphov 
till. I Sverige, liksom i Storbritannien, ansågs utsikter ha en integrerande 
funktion. Genom att binda samman en splittrad verklighet till ett geograf-
iskt helt kunde de på ett symboliskt plan bidra till att reparera ett socialt 
trasigt samhälle. Fjärrsynerna fångade ett rum som överskred den egna, 
begränsade sfären. Den regionala blicken var en illustration till tanken att 
människor på olika platser och framför allt i olika samhällspositioner stod i 
förbindelse med varandra och var beroende av varandra. Den regionalt upp-
höjda blicken visualiserade idén om att det finns gemenskap i olikheten och 
kunde därför bidra till att det abstrakta uttrycket ”samling” konkretiserades 
och begreppet medborgarskap tydliggjordes.

I konstruktionen av regionen fick ”partikulär synvinkel” liksom rekom-
mendationen att se på något från ”nationell synpunkt” en konkret rumslig 
innebörd. Att från en fast punkt lyfta blicken ovanför den närmaste ter-
rängen, och sålunda införliva förhållanden bortom det omedelbart närva-
rande, motsvarades av att i samhället se bortom det privata och den egna 
sociala tillhörigheten. Om det från en lokal utsiktspunkt eller ett enskilt 
hemslöjdsföremål gick att överblicka ett regionalt sammanhang, så gick det 

 14 Wessén, 488. 
 15 Ture Johannisson & K.G. Ljunggren (red.), Svensk handordbok. Konstruktioner och 

fraseologi, Stockholm 1970, 854.
 16 Ture Johannisson & K. G. Ljunggren, 834.



även att föreställa sig det större nationella sammanhang där denna region 
ingick.

Människan skulle reformeras. De beteendeföreskrifter som förmedlades 
i diskursen om regionen gynnade ett kontextöverskridande och holistiskt 
perspektiv på verkligheten. En regional blick var en upphöjd blick, som 
vidgade synfältet så att det individuella, enskilda och privata kunde omtol-
kas i samhällelig riktning. Den jämtländska regionalitet som jag identifierat 
i studien går därmed att betrakta som en överideologisk institution. Det 
regionala betecknade här övergången eller förbindelselänken mellan indi-
videns lokala livsvärld och hennes abstrakta nationella tillhörighet, mellan 
det enskilda och det allmänna.

I ett jämtländskt sammanhang var det kanske Wilhelm Peterson-Berger 
som allra tydligast satte ord på den visuella regimen. Med sitt bildnings-
drama Arnljot lämnade Peterson-Berger inte bara ett bidrag till mytbild-
ningen kring Jämtlands äldsta förflutna. Han uppfann också en symbol 
för en kollektiv individuppfattning och ett medborgarskap som ställde upp 
underordning som premiss för delaktighet. På samma sätt som det uppe 
på gåsryggen gick upp för den inskränkte, skånske gossen Nils att ingen är 
en ö, gick det på Åreskutans topp upp för den självcentrerade, jämtländske 
Arnljot att han dittills hade skådat för lågt på landet. Han sade farväl till sin 
personliga kungadröm när han därifrån såg ”det helas art och lag”. 
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Summary

The subject of this thesis is late 19th and early 20th century notions of the 
relationships between individual and society, region and nation. The 

point of inquiry is how these ideas were interpreted and developed within 
a region and with the use of a region.

The Swedish national identity project, which around the turn of the 
20th century made the united nation its overarching goal in its depiction 
of the nation as an essentially homogenous unit, also institutionalised the 
regional characteristic. How did the agents of the time handle the conflict 
between the regionally particular and the nationally general? Since, as far as it 
can be judged, this seemed a contemporary pedagogical problem, the aim 
of this study is to examine the relationship between regionality and societal 
integration from an historical and pedagogical perspective.

The object of study is the region of Jämtland, which found itself at the 
junction of two different social systems by the turn of the 20th century. At 
the end of the 1870s, the region was relatively isolated and economically 
distinctly agrarian. By a few decades into the new century, it was both a 
materially and immaterially integral part of Swedish society, with pronoun-
ced industrial-capitalist structures. A significant proportion of the region’s 
inhabitants were now organized in accordance with new social patterns (e.g. 
in social movement associations). Moreover, Jämtland, with its uniquely 
distinctive features – its natural history, culture, history, etc. – was an im-
portant component of the nation’s official identity.

What is analysed here is the publicly constructed and mediated “re-
gionality”, a normative concept that has been defined as a regional preoc-
cupation involving the production of meanings about a region and the 
projection onto it of expectations and ideas. Empirical examination is made 
of the publicly constructed “Jämtland” and “Jämtlandic”. How were these 
terms defined by contemporary agents? Despite this clearly marked concep-
tual boundary, my ambition is to say something universal about identity-
formation in the Sweden of the time. My point of departure is that in the 
industrial capitalist society, knowledge fields and their respective discourses 
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have tended to overlap. It has therefore also proved difficult to distinguish 
between the acquisition of a national identity from the acquisition of other 
types of identity, such as the social or political. 

The study has applied the concepts and methodological tools of critical 
discourse analysis to understand the dualistic relationship between regional 
distinctiveness and national unity. A discourse on Jämtland has been de-
marcated here in order for it to be analysable alongside other contemporary 
discourses, which were linked to other social domains and knowledge fields. 
These discourses have allowed the identification of an order of discourse, 
embracing the discourses on class, gender, education, the sphere of state 
intervention, and public opinion, all of which were rooted in the concept 
of “societal”. The conception showed that the development of the societal 
whole was primary in relation to other interests, which left the fairness 
argument irrelevant and rendered a mechanical aggregation of disparate 
interests obsolete. The representatives of a “national opinion” crystallised 
out on a level above the conflicting opinions.

The order of discourse was matched by an order of identity that helped 
to structure society’s identities. When society was seen as a whole, groups 
could be different on condition that they complemented rather than com-
peted with each other. Differences could be transformed into an asset with 
an enriching effect on the whole. If an identity was not thought to chal-
lenge society’s norms but was considered in conformity with them and a 
complement to society’s already sanctioned identities, it could be included. 
Defined as “societal”, formerly excluded or marginalised identities, such as 
women, could be made participants in the building of the nation.

In the field of education, this societally ordained order of discourse 
was translated into an educational formula: if society could be described 
and understood from particular and individual viewpoints, this could give 
society legitimacy. The formula thus touched upon the politically central 
issue of the nation state project: how is the individual to be united with the 
state and made a participant in the political shaping of its future without 
it jeopardising its stability, effectiveness and progress? In education policy, 
the answer to this was sought in the new, progressive learning theories: man 
must be reformed through self-education in order to set free the contex-
tually transgressive within him. The individual was to develop a sense of 
the general so that his liberation did not undermine society’s fundamental 
values. This educational concept encapsulated the notion of “rising above” 
the private and the ingrained to attain the realm of public.

To form a citizen from a person thus became the single most important 
task of Swedish general education. Education was also the instrument with 
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which the architects of the “new” Sweden sought a solution to the intrinsic 
conflict between autonomy and community, between the freedom of the 
individual and society’s need for a collective concept of the individual. An ex-
tension of voting rights meant that demands could be made on the citizenry 
to fulfil certain civil duties. However, for this to be realised, the concept of 
citizen had to be made understandable. According to progressive pedagogical 
theory, which was starting to be adopted by the country’s educational system 
as the 19th century made way for the 20th, this would be made possible by 
tying the concept of citizenship to the individual’s own lifeworld.

Why was it deemed politically safe and desirable to have the regio-
nally distinctive pointed out? In what way or ways did the societal order 
of discourse impact upon the regional discourse? How was reality to be 
considered from a regional vantage point? What directions were articulated 
for conduct and behaviour? How was the individual with her own local 
lifeworld to make the societal version of reality her own?

The national region
From the 1880s onwards, Jämtland was established as a national landscape 
by and for a national public, the bourgeois educational elite of the time. 
The opening of the inter-Nordic railway in 1882 opened the way for mass 
tourism into the Swedish mountains. Through the advice on trekking 
and sightseeing that readers were given by the Swedish Tourist Associa-
tion, Jämtland was institutionalised as a Swedish landscape with its own 
distinctive characteristics. National symbolic value was less a matter of 
the homogeneity of Swedish nature than of its heterogeneity. When the 
landscape type that Jämtland represented was added to the existing canon 
of Swedish landscape types, the national identity was considered enriched.

Central to this interest was western Jämtland’s mountain landscape; 
such interest was attributable, not least, to the visual pedagogy of the time 
and its identification of the eye as an instrument of moral and intellectual 
nurturing. By exposing a larger context to observation, a panorama had the 
power to reform the human being. Wide vistas were considered civilising 
and self-disciplining, as they gave the viewer a feeling of controlling his own 
nature. At the same time, the region’s sights could have a normative effect 
on how social and political identities were to be understood.

Jämtland’s regionality acquired the character of a “bourgeois public 
sphere” as it became a projection screen for the viewer’s aesthetic ideals, 
morally coded expectations and general notions about life and society. The 
views conveyed were usually unpopulated panoramas that favoured an 
elevated, synthesising holistic perspective. The crossover perspective was 
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to visualise how the individual component was inseparably tied to, and 
constituted an element of a larger, indivisible whole.

The desolate but elevated Jämtlandic landscape was also described as 
a “levelling land” able to develop social relations in a nationally cohesive 
and democratic direction. Everything was subsidiary to the absolute power. 
Even more common was the portrayal of the landscape using a form of 
verbal expression that drew associations to patriarchal power relations. A 
typical element of the rhetoric was the observer’s own insignificance and 
littleness, her presence as something that Jämtland’s mountains, these grea-
test of natural sights, “rose above”. In a time of radical social change, the 
need for authority and stability, duty and responsibility was visualised, and 
how society’s identities were subordinated to an overarching order.

During the 1890s, the elevated national landscape was also a key com-
ponent of the wider framtidsland (the land of the future) concept. In the 
moderately conservative Östersundsposten (a newspaper published in Öster-
sund, Jämtland’s provincial capital), the concept was taken to represent the 
desire to have the region incorporated into the mother country. The hope 
was that the permanent rail links with the rest of Sweden would lead to 
the positive exploitation of the region’s unutilised natural resources and the 
vast improvement of living standards in the region; thus would Jämtland 
become an integral part of the “nation”.

The construction of the framtidsland was very much an expression of a 
strategic endeavour to fit the image of Jämtland into the ongoing national 
identity project. This discourse emphasised that the region had much to 
gain from being a symbolic element in the definition of the new Sweden, 
so that the region genuinely could be bound more tightly to the nation 
and its progressive achievements. The apostrophising of “Jämtland!” as a 
distinct and unique Swedish landscape was an important rhetorical tool in 
the debate for continued regional development, and should therefore not 
be interpreted as a reaction to the current social transformations. Rather, it 
was one part of an ongoing national modernisation project.

One of the region’s two liberal newspapers, Jemtlands Tidning/Jemtlands 
Allehanda, called attention to the need to create “The New Jämtland” in 
order that the doors be opened to the growth of liberal ideas with the 
potential to remedy the region’s conservative narrow-mindedness and spi-
ritual backwardness. By lifting their eyes and taking in the magnificent 
views, Jämtlanders would reform themselves, the old Jämtlandic downcast, 
inward gaze having created an overly tradition-bound collective mindset 
that engendered cultural impoverishment and “degeneration”. It was time 
for Jämtlanders to regard themselves in the larger context of modern cul-
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ture. Only then could Jämtland be transformable into a flourishing tourist 
landscape with room for both industry and a vibrant agriculture.

The creation of a new national self-image was an altogether cardinal 
element of the 1897 Stockholm exhibition. A new, competitive Sweden 
needed it agrarian roots, but it needed modernisation and industrial deve-
lopment even more, and this required a rejuvenation of the very concept of 
Swedishness. Consequently, one of the objectives of the exhibition was to 
reinforce the feeling of participation in the nation, to bridge the borderlines 
between town and country, and between classes, professions and industries. 
With a framework such as this, it was Jämtland’s evolutionary stages and 
possible future that were on display, and this in peaceful competition with 
other regions. The result of all the prize contests testified that it was only in 
one area that Jämtland was considered an asset for the entire nation, and not 
just for itself: as an immaterial resource. Jämtland had enormous aesthetic 
value at its disposal.

The recurrent, evolution-theory-based comparisons with other regions 
were an incentive for Jämtland to find and define its regional role in modern 
Sweden. Another manifestation of this development was the “Beautiful 
Jämtland” brand that was created by Jämtlandsposten, the region’s other 
liberal newspaper. This regional identity project had a pronounced com-
mercial nature. By merging the national discourse on Jämtland as a national 
landscape with the regional discourse on Jämtland as a framtidsland, the 
newspaper was endeavouring to raise the Jämtlanders’ awareness of the vast 
capital that was tied up in this unique region’s nature. What they had in 
their hands was something that a large number of wealthy people found 
aesthetic and worth paying to see.

During the fifteen year period following 1900, woman’s maternal and 
reproductive attributes were exploited in order to define Jämtland’s cur-
rent and future role in the nation: “Virgin Jämtland” is an example of how 
notions of gender were also applied to spatial categories (the most obvious 
example is the woman as mother of the nation). Making a virgin the symbol 
of the region was a way of further emphasising its beauty and attractiveness, 
while promoting its unexploited, untouched perfection. Jämtland’s immate-
rial value vouched for continued industrial development, if not in Jämtland 
itself then at least in other regions. The status that the young, unmarried 
woman had in society was projected onto Jämtland; the distinctive nature 
of the “second” gender was also that of the region. Constructed thus, “Jämt-
land” became an important complement to the nation’s more “masculine” 
gender-coded industrial hubs. It was as a caretaker of society and its future as 
wholesome and healthful that Jämtland had national duties to fulfil.
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According to contemporary social beliefs, women could be offered a 
part in the building of the nation, not for reasons of fairness but because 
it was societal to do so. With the industrial-capitalist-based gender order, 
sexual differences were socially enriching. In line with the biologically based 
ideology of otherness (distinctiveness), men and women were tied to the 
nation and made participants in the state on different terms, imbued as they 
were believed to be with mutually complementary skills.

The exhibitions arranged by Jämtslöjd, the region’s craft and culture pre-
servation society, were based on the concept of “female” handicrafts, since 
they were considered to possess greater distinctiveness and symbolic value 
than the “male” in a national context. Society’s gender-complementary no-
tions that coded the region as feminine also shaped the cultural discourse. 
The individual cultural artefact had to subordinate itself to the newly con-
figured “Jämtlandic” culture. The details then allowed the regional context 
to be surveyed in toto, and the national context imagined. The exhibited 
“Jämtland”, which was the articulated link between the individual and the 
general, taught people to see themselves as Jämtlanders, Swedes and citizens.

The educative region
The rapid emergence of a new normative, ideologically charged concept 
of hembygd (a term associated with the place or community in which one 
was born and with which one retains an affiliation; cf Heimat) marks a 
pronounced change in Jämtland’s regionality after the turn of the 20th cen-
tury. The underlying objective of this regionality was to broaden the social 
base of the national identity. The hembygd was to cater for society’s growing 
need for a new and more vibrant form of folk education that could bridge 
the social and political fissure and show the individual what it meant to be 
a citizen of a society. As the prime motivators in the region this study has 
identified a group largely composed of political liberals and people who 
were either professional educationalists or otherwise engaged in issues of 
popular education at the time.

In the first decade of the 1900s, knowledge of what was “Jämtlandic” 
also became an important concern for the wider population strata. Jämt-
landic cultural heritage that was institutionalised at the turn of the century 
lent legitimacy to the prevailing social order. When county custodian 
of antiquities Eric Festin published his Om Jämtland och jämtarna (On 
Jämtland and its people) in 1926, Jämtlandic “independence” was given 
the sense of cultural distinctiveness framed within a general Swedishness. 
Festin’s regional account was as good as identical to that described on the 
hembygd-courses in Östersund in 1908.
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Johan Lindström Saxon’s Jämtlandic history from 1888 was profoundly 
marked by his cultural radical and left-liberal opinions. His regional nar-
rative I Jämtebygd, in which the Jämtlandic people are defined as a historical 
demographic category of Norwegian origins, can be read as a critique of 
the right-wing’s militaristic state nationalism. He wanted to show that up 
until the 16th century, the people of Jämtland chose for themselves whether 
they wanted to belong to Norway or to Sweden. The autonomy and desire 
for liberty that Saxon ascribed to the Jämtlanders should be interpreted as a 
metaphor for a more universal political demand for liberal political reforms 
and for the liberation of peoples and the individual. 

The idea of national unity was also the cultural-ideological basis of the 
Jämtslöjd society, which was formed in 1908. Here, stress was placed on the 
demand that “Jämtlandic” be understood as a self-evident function of the 
Swedish nation. What Jämtslöjd was constructing was an “independent” 
cultural type that was to be interpreted along “king and country” lines. 
This was considered enriching for the entire nation, whose identity was thus 
endowed with authenticity and cultural diversity.

The notion of national unity also appeared in Wilhelm Peterson-
Berger’s musical epic on the Jämtlandic hero, Arnljot, who, from the top 
of Åreskutan could see how the landscape sloped down to the east, with 
the mountains themselves forming a barrier to the west. The message was 
that the miles-wide network of watercourses, whose sources were located 
in Jämtland, linked the entire country between the sea and the mountains 
into a whole.

The island of Frösön was given a key symbolic role as Jämtland’s sa-
cred focus. Between 1900 and 1915, views in general and that from Frösön 
watchtower in particular were used as a pedagogical standard in the forma-
tion of the regional identity. With a geographically unifying overview, the 
individual would develop an understanding of the larger context of which 
she was part. In the book that was to become the new elementary school 
favourite, Nils Holgersson, author Selma Lagerlöf devoted an entire chapter 
to the view from Frösön tower. In the Jämtland of the wide panoramas, if 
anywhere, a man could learn to know himself as a citizen of society.

In Jämtland it was the educated elite that invented the hembygd traditions 
and proposed geographical perspectives of the region. Eyes were turned from 
the social now towards the past and the Jämtland aesthetic. These images 
served as a future vision of a people who were responsible, modest and self-
sacrificing, qualities that would be of use in the building of the new Sweden. 
Demands on the individual came wrapped in pretty local myths strongly 
reminiscent of a rousing, mobilising popular movement rhetoric.
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The hembygd concept was ideologically unambiguous, yet sufficiently 
universal for people all over the country to feel appealed to. The idea was 
that the education needed by the people had to be related to their particular 
temperament. It therefore fell to the user, from case to case, to anchor the 
concept geographically in an appropriate way. The public hembygd cour-
ses that were arranged in Östersund in 1908 were designed to bring the 
treasures of education to previously excluded groups to ultimately make 
the entire people better able to fulfil their duties towards society, both the 
small hembygd and the large hembygd – the motherland. The purpose of this 
identity-formation process was for people to acquire a concept of society 
and with it a societal view of themselves. The larger context they assimilated 
on the basis of the small, and the universal on the basis of the distinctive.

The notion being conveyed was a holistic view of society. The contest 
between individuals, societies and peoples was tougher than ever, so the 
labour of the individual had to be of greater benefit to the public good 
and contribute to the progress of the entire nation. The debate was sharp-
tongued, but if everyone was to agree on always putting the interests of 
the motherland before their own, petty interests, much of the battle’s bit-
terness would vanish. People congregated around the hembygd, this “altar” 
of the motherland, regardless of their different opinions on how to build 
the Sweden of the future. In the rhetoric, the hembygd was the concrete 
manifestation, but the object of the prayers was the nation.

The hembygd also unified people with their labour over time. When each 
individual fitted himself into the chronological whole, he found his latitude 
of action constricted, which guaranteed the preservation of the basic order, 
despite radical social change in general. With the help of the hembygd, it was 
possible to show how the whole was primary in relation to its parts, with 
all that implied about loyalty, a sense of collectiveness, local artisanship and 
national progress. Thus was the hembygd concept temporalised and used to 
anticipate what was to come.

The claim that the hembygd identity should be strengthened and the 
regional characteristic highlighted was justified publicly by asserting that 
in times of democratic reform and social and political rifts, one must use 
every means available. Ideas of provincial flowers and folk costumes were 
pragmatic: integration through imagined distinctiveness. Unlike the older 
provincial coats of arms, the provincial flowers were described as a modern 
sign of unity. Sweden was not to be conceived as an army in uniform but 
as a multicoloured floral bouquet.

The intention of introducing the subject of hembygd education was for 
the sense of motherland to grow from the roots up. Inspiration was drawn 
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from the American school system, which had started to apply John Dewey’s 
educationally reformist ideas. For Jämtland’s schools, this entailed a shift 
towards a more progressive, action-orientated pedagogic. Hembygd educa-
tion would vitalise the love of the motherland. Throughout, the stress was on 
the notion that learning was a process that began with the small and tangible. 
Thus would pupils be brought face to face with the real world, their own 
interests and actions tapped. The nation would be experienced through their 
own senses and be present in the small deeds and discoveries of everyday life.

The educational development at Birka Folk High School, Jämtland’s 
first, serves as a pattern for the norms and notions that were the very foun-
dation of the educational region. At first, the school was run along strict 
folk education rooted in social conservativism and without any pedagogical 
anchoring in the regional context. A radical reform of teaching methods in 
1908 suddenly gave the so-called “Jämtland subjects” more space on the syl-
labus. Whereas before the pupils had been brought up to unconditionally 
love the motherland and subordinate themselves to society, they were now 
to be educated through the hembygd to identify the whole from the part. 
Teaching was experience-based, and as such was organised systematically in 
the form of a consistent regionalisation of focus. The pupils were to acquire 
their own experiences through study visits and trips around the hembygd, 
which was fully in harmony with the progressive educational ideal. The 
landscape became an educational medium in a more “vibrant” teaching 
about the motherland, and its views a tool in the education and fostering 
of the Jämtlandic young into good, socially dutiful and responsible citizens.

Concluding remarks
It has been possible to link the regionality identified in this study to a 
pedagogical endeavour to integrate people with society, to educate indivi-
duals and nurture them into good, nationally loyal citizens. According to 
French sociologist Émile Durkheim’s theory of socialisation, a collective 
consciousness in society is made possible by the mutual dependence that 
industrial capitalism creates between social classes, professional categories 
and industries. Durkheim describes the extrinsic, general conditions for 
the emergence of a social spirit, but demonstrates in no further detail how 
people acquire a social spirit or the steps that a society has to take for its 
citizens to do so. This study therefore takes as its point of departure the 
pedagogical aspects of this problem, or more accurately the new view of 
knowledge and education that came to be associated with the democratic 
processes of the turn of the 20th century.
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In such a context, Émile Durkheim himself becomes an exponent of 
the late 19th and early 20th century holistic ideas of humankind and its re-
lations to society. The ideas that he developed scientifically were put into 
pedagogical practice and into literary shape by Selma Lagerlöf. The bird’s-
eye perspective that was so fruitful for the social spirit was given its literal 
treatment in Lagerlöf ’s book about the Wonderful Adventures of Nils, in 
which each region was given individual treatment by an author seemingly 
not so immune to contemporary stereotypes of regional character in the 
creation of her depraved, egocentric and narrow-minded eponymous cha-
racter. Indeed it might be an assumption, although a rather well-founded 
one, that the author chose to make a person with such defects of character 
a provincial Scanian (from the southern county of Skåne), because she be-
lieved that the flat landscape there raised people with these same character 
attributes. Similar ideas – that the Jämtlanders themselves did not take 
advantage of their views – were propounded by Jämtlandic liberals, who 
in the 1890s sat in judgement over a putative Jämtlandic conservatism and 
narrow-mindedness.

Anssi Paasi’s theoretical model on the institutionalisation of regions is 
also rooted in the mutual dependency of people and groups. This relation-
ship, the result of divisions of labour and labour specialisation within a re-
gion, is also the foundation on which identification with the region is based. 
Traditional, local social structures and bonds of loyalty have been dissolved 
in modern society and gradually replaced by a system of institutions and 
organisations operating on a regional plane. The region has thus become 
a symbolic unit, a social and ideological concept, that representatives of 
diverse opinions and interests have found necessary to define.

This study shows that descriptions and definitions of regions should be 
understood in a larger context alongside other social practices. Regionality 
is best studied on an analytical level above the regional discourse and the 
institutions that publicly produce meanings about a region. Regionality is 
one discourse amongst many in society, which is also where it draws its ling-
uistic nourishment. During the period under examination here, “Jämtland” 
was a normative space. Through the deconstruction of this concept, the 
present study has shown that regionality very much functioned as a means 
to territorially anchor more general ideas and notions that inhered in the 
modernisation and democratisation of society that took place around the 
turn of the 20th century.

At around this time, the terms “Jämtland” and “Jämtlandic” acquired 
a societal signification. With the objective of attaining a higher degree of 
national integration, a regional distinctiveness was constructed that was 
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nationally complementary and that served as a metaphor for subordina-
ted participation in society. The creation of a regionality in the form of 
grand, majestic panoramas, historical myths, traditional local handicrafts 
and provincial flowers acknowledged an individuality that was conditional. 
Distinctiveness was to be understood on the symbolic plane, but the ideo-
logical goal was to establish a higher degree of consensus and national unity. 
In line with the pragmatic, pedagogical ideal, the regionally distinctive was 
to symbolise variation so that the notion of collectiveness could be made 
accessible from a diversity of vantage points.

A serviceable concept of citizenship must distribute and codify respon-
sibilities and duties between the individual and society, the single and the 
collective, the private and the public. Despite the fact that this dualism has 
much to say about the new national self-image and was a central compo-
nent of the democratisation process of the late 19th and early 20th centuries, 
the vast majority of Swedish historians have not called attention to it, let 
alone related the citizenship concept and its dualism to the phenomenon 
of regionality.

It is clear that the agents of public education and civil cultivation of the 
time very much assumed the presence of a strong, widespread individualism 
that exerted pressure on the body politic. Hence the interest in wanting to 
shape and cultivate the individual and define such concepts as individuality, 
independence, distinctiveness, private and particular.

The research that has studied regionality in an antiquarian and preserva-
tion-ideological context has concluded that the fervent interest in Sweden’s 
regions during the period in question can be interpreted as a manifestation 
of contemporary anti-modernistic sentiments and a counter movement to 
the modern culture that was emerging with industrialisation. My conten-
tion is that this perspective should be widened. Only then will we be able 
to explain why the preoccupation with the regional came to be actively 
endorsed by public authorities. The downside of attacking regionality as a 
question of ideology and practice in the cultural heritage or natural heritage 
fields, for example, is that it conceals the larger contexts that existed behind 
these areas of operation: the overarching identity processes in society.

This study has managed to trace a clear link between cultural and na-
tural regionalisation on the one hand and modern educational theory and 
new attitudes towards citizen education on the other. These results should 
not, however, be interpreted as evincing a causal relationship between the 
processes, but there is a value in academically juxtaposing the knowledge 
fields with their respective discourses as an element of an overarching order 
of discourse. Seen thus, it is possible to understand not only the interest 
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in different regional heritages but also the will to regionalise the Swedish 
people, societal production and labour divisions, geography, flora, litera-
ture, art, mentality, music, song and so forth. They were all to illustrate 
how the individual, with something of presumed familiarity as her point of 
departure, identified the whole.

The advancing industrial capitalism and the attendant radical reforma-
tion of Swedish society changed people’s way of visualising, relating to and 
anchoring themselves in space. It is in a context such as this that I maintain 
that the production of meanings about a region should be considered. 
What came to be regionalised was something more fundamental than the 
artefacts of cultural heritage that people and institutions believed themsel-
ves to be rescuing from a voracious, vulgarising modernisation: it was the 
nation’s territoriality, the manner in which this territory was conceived and 
its intrinsic boundaries defined, named and drawn.

More than anything else, regionality indicated a perspective on reality 
that promoted integration: in any given situation, two qualitatively similar 
units with the same appearance and properties will compete for the same 
position and function. For society to operate as a unit, a harmless symbolic 
dissimilarity was constructed that had a much more important social and 
political significance. The regionally distinctive was highlighted not in spite 
of the needs of national unity and integration but so that society could be 
described as an indivisible whole in which the parts served to enrich the 
whole, parts that were mutually complementary, dependent and concor-
dant. Distinctiveness became an ideological resource.

The view of society as an organic compound, an indivisible body with 
head, organs and limbs, has been primarily ascribed by scholars a politi-
cally conservative worldview. However, many of those who defined and 
interpreted Jämtlandic nationality, particularly in the early 1900s, did so 
from a holistic view of society and with an organism-theoretical idiom 
without being politically conservative; in fact, most were political liberals. 
One conclusion that can be drawn is that the concept of societal, so central 
to the order of discourse and regionality, had also engaged with the liberal 
political discourse. It had acquired a supra-ideological position.

The notion of society as a national whole, which became dominant 
around the turn of the 20th century, constructed distinctiveness. The goal of 
overcoming social and political divisions in the interests of national con-
sensus was to be achieved in the name of heterogeneity. At the same time as 
a number of social interests were branded class egotistical or provincial par-
ticularist for example, regional distinctiveness was lauded, a situation that 
may indeed by seen as inconsistent; however, given the then prevailing way 
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of linguistically organising and arranging reality, with all its social groupings 
and identities, the image of a complex yet pragmatic pedagogical strategy 
has emerged.

A female-coded regionality, a provincial flower, a regional assemblage 
of objects at an exhibition, a regional collection of buildings at an open-air 
museum, a regional catalogue of views in a tourist album and so forth – all 
were included in a larger national composite of distinctive types. Individu-
ally and as a group, they were thought to possess powers of societal healing – 
the idea being that regionality would benefit the health of the national body.

The regional outlook and the colonisation  
of the lifeworld

That the societally determined order of discourse made its mark on the 
regional discourse has been established by analysing one of the regional 
discourse’s cardinal elements, that of the hembygd. The concept of hembygd 
represented a “spatialisation” of the societally coded concept of citizenship. 
Citizenship is not merely a formal status; it is also about feeling like a citizen, 
and, not least, about belonging somewhere in geographical space. In light 
of this, it is possible to understand the intensified debate on the hembygd in 
the early 1900s; a democratically political citizenship was under negotiation, 
and it was, moreover, to be anchored territorially.

The hembygd observed in this study is similar in many respects to the 
historically significant social and political concepts discussed by scholars 
such as conceptual historian Reinhart Koselleck. Admittedly, the concept 
of hembygd cannot be considered a Grundbegriff (fundamental historical 
concept), but like “the people” and “the state” it had the character of a 
collective singular lacking a concrete, defined or specific referent. Owing 
to its geographical plasticity, hembygd could be applied to a large spectrum 
of territorial categories. Regardless of the geographical definition made, the 
apostrophised “Hembygden!” – like other ideological slogans of the “Free-
dom!” and “Equality!” kind – referred to a general yet nonetheless absolute 
quantity.

The concept of hembygd  was formed and used for pragmatic reasons. 
In conceptual historical terminology, one could say that the hembygd re-
presented a national “horizon of expectation” grafted onto the individual’s 
lifeworld or, as Koselleck might call it, “space of experience”. The hembygd 
served as a representation of an imagined Swedish community, but was de-
picted as the individual’s concrete and manifest reality. No Swede was taken 
to lack a hembygd, and with extensive space left for the individual’s own 
associations and references, everyone’s identification was possible, which 
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facilitated the communication of the fixed norms and behavioural rules that 
the concept also embodied. A hembygd constructed in this way meant that 
the concept of citizenship could be popularised.

However, the individual could not take her love of her hembygd too far 
and become caught in a societally destructive and divisive local patriotism. 
Without a graspable, systematic processing of the material, the individual’s 
reality would remain indistinct, confused and, at worst, introverted. The 
content of regional education was therefore to be concrete but without too 
many burdensome details. The concept of hembygd indicated a perspective 
on society that originated within and underneath. Observation of the 
region, with all its views, would elicit the insight that different spaces of 
experiences were aggregated in a common national horizon of expectations.

According to Émile Durkheim’s theory of socialisation, an integrated 
society is created when individuals and groups experience a personal in-
terest in adopting this society’s norms. Integration is seen as a product of 
how society is perceived as something greater than the sum of its parts, an 
entity per se that is manifested in society’s attitudes and laws, the so-called 
collective consciousness. Juxtaposed with the model of how regionality was 
constructed in and around Jämtland at the turn of the 20th century, this 
theory appears as characteristic of its time and an ideal-typical description 
of the individual’s relation to society. The prevailing social order was to be 
defended against all the threats that the industrial capitalist system also 
generated. It was only when a previously politically excluded group started 
to “resemble” the superordinate and made its gaze its own, that it could be 
given societal acknowledgement and political influence.

This study of regionality supports the idea that the societally determined 
orders of discourse and identity had its counterpart in a kind of visual 
regime. The individual was disciplined through the cultivation of her gaze, 
by which is meant her way of viewing the world and herself in it. The defini-
tion of “regionally distinctive” was largely an outcome of the observation of 
the region. The outlook recommended was internalising. If society became 
part of the individual, this individual was thus also conceived as the bearer 
of this society’s fundamental norms.

By amalgamating disparate realities into a geographical whole, outlooks 
could, on a symbolic level, contribute towards the repair of a socially broken 
nation. The regional outlook was an illustration of the idea that people at 
different places and, above all, in different social positions were intercon-
nected and mutually dependent. In visualising the notion of community in 
diversity, the regionally elevated gaze could help to concretise the abstract 
expression of “unity” and clarify the concept of citizenship.



In the construction of the region, “the viewpoint of the particular” and 
the recommendation to regard something from a “national perspective” 
acquired a concrete spatial significance. The lifting of one’s gaze from a fixed 
point over the immediate terrain, and thus the incorporation of circums-
tances beyond the immediate, was echoed in society by looking beyond 
the private and one’s own social affiliations. If it was possible to obtain an 
overview of a regional context from a local vantage point or an individual 
locally crafted artefact, it was also possible to conceive of the larger national 
framework of which this region formed a part.

People were to be reformed. The behavioural codes conveyed in the 
discourse on the region nurtured a cross-contextual and holistic perspective 
on reality in order that the individual and private could be reinterpreted in 
societal terms. Jämtlandic regionality that has been identified in the study 
can thus be regarded as a supra-ideological institution. Here, the regional 
denoted the transition or link between the private and the public, between 
the individual’s local lifeworld and his abstract national affiliation. 
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