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Abstract 
Nationalism during the early 20th century, was often shaped around efforts to create feelings 

of fellowship within the frontiers. Fellow feelings was considered as a necessity to convince 

the people that their efforts served mutual goals.  

    Beginning in the 19th century, the European nations experienced a great many projects for 

this purpose. In the early 20th century the efforts grew. The danger of war and the competition 

for economic power, contributed the increase of nationalist movements. At the same time, 

many influential intellectuals also expressed apprehensions about the urbanized way of life; 

measures were necessary to secure the future success of the nation. 

    The national movements in Sweden, played a prominent role in the creation of a greater 

patriotic feeling. This paper is about one of these movements: Swedish Tourist Association 

(STF), founded in 1885. Around the motto “Know your country”, STF promoted Swedish 

tourism aiming to spread knowledge of the country and its people.  

    Benedict Anderson’s Imagined Communities and Michel Foucault’s Discipline & Punish 

has influenced the interpretation of STF’s yearbooks 1908-1916. This paper aims at 

explaining STF’s activities as a combination of efforts to create fellow feelings among the 

Swedes, and efforts to discipline them to a healthier way of life.  

    STF’s vision was to construct mutual heartfelt emotions towards the Swedish nature. The 

sound nature was seen as a symbol for the sound nation. It was thereby desirable that the 

Swedes were given the opportunity to experience this nature. Tourism became a technique to 

solve both the need for Swedish fellowship and the need for healthy citizens.  

    Tourism placed the Swedish bodies in the Swedish nature, which disciplined them to 

mutual patriotic feellings for their beautiful country, and at the same time gave them the 

healthy constitution and moral strength that should characterize every Swede.         
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1. Inledning 
Med denna uppsats lämnas ett bidrag till forskningen om den europeiska nationalismen under 

det tidiga 1900-talet. Uppsatsen utgår i huvudsak från svenska förhållanden. 

    Stora delar av samhället påverkades vid denna tid av tankar om nationens prestige och 

förkovran. Den politiska retoriken, de statliga myndigheterna och institutionerna, företagen, 

frivilligorganisationerna, de konstnärliga uttrycken, de offentliga samtalen och debatterna, var 

ofta behäftade med påtagligt nationalistiska idéer.  

    Nationalismen gestaltade sig inte minst genom strävandena att för de respektive 

befolkningarna påvisa vad som förskaffade dem en högre rang än andra nationers folk. Det 

övergripande målet var att alla inom riket skulle lockas till att aktivt leva och arbeta för det 

gemensammas bästa, det vill säga nationens fortlevnad och utveckling.  

    Även Sverige påverkades av den europeiska nationalismen. Här var förlusten av Finland 

1809 en betydande livgivare för mångas ansträngningar att återupprätta rikets heder. Kring 

sekelskiftet 1900 var den nationalistiska retoriken starkare än någonsin, både i Sverige och i 

övriga Europa. Ekonomisk tävlan på den liberaliserade marknaden, krigsrustning och därmed 

skapade internationella konflikter, var både uttryck för och påskyndare av nationalistiska 

ageranden. I Sverige bidrog även konflikten med unionslandet Norge till ökade strävanden att 

inympa fosterlandskärleken hos svenskarna. 

    För denna sak krävdes att man hos de enskilda medborgarna förmådde frammana en känsla 

för det unikt svenska. Det behövdes symboler och myter att enas kring. Fanan, museerna, 

nationalsången och framhållandet av den ärevördiga svenska historien, blev härmed 

användbara. Inrättandet av friluftsmuseet Skansen 1891, kan sättas i samband med dessa 

ansträngningar. Här skulle det avlånga rikets mest karaktäristiska särdrag finnas 

representerade, tillgängliga för allmän beskådan och erfarelse av vad som var Sverige. 

    Vid samma tid kan även ett ökat nationalistiskt intresse för naturen skönjas. Under det sena 

1800-talet blev naturen, själva landskapet och dess skiftningar, en källa för de som sökte 

något som alla svenskar kunde få en gemensam känsla för. I naturen hävdades att det för 

Sverige utmärkande stod att finna, och det ansågs vara av största vikt att så många svenskar 

som möjligt gavs tillfälle att uppleva denna. 

    Tiden kring sekelskiftet 1900, frambar även tankar om att befolkningen var stadd i själslig 

och kroppslig degenerering. Industrialisering, urbanisering och människors ökade möjligheter 

att handla utan auktoriteters vägledning, ansågs ha lett till särskilt ungdomens dekadenta 

leverne. En uppstramning och ökad kroppslig och själslig disciplinering, behövdes för att 
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säkerställa nationens framtida överlevnad. Kring ledorden ”en sund själ i en sund kropp”, 

samlades flera organisationer som intresserade sig för daning av svenska folket. 

    Svenska Turistföreningen (STF) var den folkrörelse som via sin verksamhet ansåg sig 

kunna kombinera dessa samtidens svenska behov. Föreningen bildades 1885 och hade som 

sitt uttalade mål att uppmuntra svenskars turistade inom Sverige. Genom att bese det svenska 

landet, skulle de dels vinna kännedom och erfarelse av den unikt svenska naturen, dels erhålla 

den själsliga och fysiska vigör som borde känneteckna riket och dess folk. 

    I den här uppsatsen kommer det visas hur turismen blev en metod för inbringandet av 

naturen i den gemensamma nationskänslan, samt att turistandet som rent fysisk aktivitet, 

befordrade denna natur- och nationskänsla. För att utreda detta förhållande har jag använt mig 

av för uppsatsens syfte lämpliga artiklar i STF: s årsskrifter från åren 1908-1916. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur strävandet efter att skapa nationell gemenskap 

kring känslan för naturen, samt ansträngningarna att fysisk dana den svenska befolkningen, 

samverkade inom STF: s uppmuntran till turistande och friluftsliv inom rikets gränser.  

    Behovet av nationell samling ansågs stort under det tidiga 1900-talet, likaså behovet av 

sunda och friska medborgare. Sundhet behövde skapas som en kontrast till de moderna 

omvälvningarnas skadliga inverkan på land och folk. Att turistandet inom den egna nationen 

tog fart vid denna tid, är knappas någon tillfällighet. Uppsatsen kommer således relatera 

turistfenomenet till dels tidens försök att finna lämpliga symboler att ena folket kring, dels 

tidens allt mer etablerade intresse för den fysiska kroppens disciplinering. Syftet med 

uppsatsen är därmed att visa hur turismen erbjöd en samtidig lösning av gemenskapsbehov 

och disciplineringsbehov.    

 

1.2 Frågeställningar 
I historiska översiktsverk, framställs Sverige ofta som ”Folkrörelsesverige”, det vill säga ett 

land där man engagerar sig i olika frågor och organiserar sig kring dessa för att påverka de 

politiska besluten. Folkrörelserna har därmed betytt mycket för den samhälleliga 

utvecklingen, och själva engagemanget i dessa har i viss mån präglat den svenska självbilden 

under 1900-talet.1 Denna uppsats vänder på saken, och har som sin övergripande 

frågeställning: hur har dessa folkrörelser själva skapat föreställningar om Sverige och det 
                                                 
1 Se exempelvis Hans Albin Larsson (red.) Boken om Sveriges historia, Forum, 2000, s. 247ff, samt Susanna 
Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2000, Studentlitteratur, 2006, s. 199f 
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svenska? Uppsatsen intresserar sig härvidlag för en av de många folkrörelserna, STF, och 

utifrån denna förenings årsskrifter, kommer ett antal konkretare frågor besvaras: 

    Vilka nationalistiska syften tjänade STF: s uppmuntran till resor inom Sveriges gränser? 

Om svaret på denna fråga är att man ville väcka svenskarna till samfälld hyllning av den 

svenska naturen, vad var det i så fall som gjorde denna lämplig som nationalsymbol? Vilken 

roll spelade tidens ökade uppmärksamhet för den fysiska kroppen, och hur kunde de 

kroppsliga intrycken biträda svenskarnas erkännande av naturen som nationalsymbol? 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 
Analysen bottnar i en förförståelse som tillkommit via läsning av Benedict Andersons 

Imagined Communities och Michel Foucaults Övervakning och straff.  

    Andersons bok har tryckts i ett flertal upplagor och har haft stor betydelse för 

nationalismforskningen i stora delar av världen. Nationen som en föreställd gemenskap, har 

efter den första utgåvan av Andersons bok, 1983, blivit något av en innefras.2

    Anderson hävdar att nation, nationsmedvetande och nationalismen i sig, är kulturella 

produkter som måste förstås utifrån varje nations historiska omständigheter och dessas 

förändring över tid. Under det sena 1700-talet, samverkade en rad olika krafter till framväxten 

av nationalistiska tankar. Med tiden började de föröka sig och spridas till alla möjliga 

politiska och sociala grupperingar, varefter de så småningom införlivades i envars 

medvetande.3 De enskilda individerna erhöll med tiden ett nationsmedvetande, som de mer 

eller mindre började tänka och agera utifrån. 

    Anderson menar att nationen bör förstås som en föreställd4 gemenskap, av den enkla 

anledningen att inte ens i den minsta nation kommer dess invånare någonsin att lära känna alla 

andra nationsmedlemmar. Och ändå har de i sina medvetanden en oftast oreflekterad 

uppfattning om att de har något gemensamt. Den nationella samhörigheten är samtidigt 

begränsad; ingen nations medlemmar identifierar sig primärt med en mänsklig gemenskap; 

den nationella själsfrändskapen är allt som oftast överordnad den mer gränsöverskridande 

mänskliga gemenskapen.5  

                                                 
2 Sverker Sörlin (red.), Nationens röst, SNS Förlag, 2001, s. 219f 
3 Benedict Anderson, Imagined Communities, Verso, 2006, s. 3f 
4 Begreppet ”imaginär” kan också användas som en synonym till ”föreställd”. Det är svårt att finna en helt 
tillfredsställande översättning av Andersons engelska begrepp  
5 Anderson, a.a., s. 6f 
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    En av flera historiska förutsättningar för uppkomsten av nationellt gemenskapstänkande, 

var koalitionen mellan protestantism och det Anderson kallar ”print-capitalism”.6 

Protestantismen förespråkar att religiösa texter bör finnas tillgängliga på de språk som talas av 

de som erkänner sig till denna lära. Tack vare Gutenbergs tryckpress blev detta praktiskt 

möjligt. I den gryende kapitalismens era blev det även ekonomiskt intressant. Den stora 

reproducer- och spridbarhet som därmed åstadkoms, samverkade med en ökad läskunnighet 

till en förbättrad förmåga att sprida olika budskap till väldigt många. I samband härmed 

skapades även nationella skriftspråk. Människor i en region kunde därmed läsa samma 

böcker, skrivna på deras gemensamma språk. De blev vad Anderson kallar ”fellow-readers”, 

vilket kan ses som ett embryo till den nationella imaginära gemenskapen.7

    Anderson nämner även andra tekniker för masskommunikation, som haft betydelse för 

skapandet av nationella gemenskaper. Kartan, museet och spridandet av bilder, förmådde visa 

befolkningen vad som utmärkte dem geografiskt och kulturellt, liksom fanan och 

nationalsången blev symboler att samlas kring. Jag går här inte in djupare på dessa företeelser, 

utan nöjer mig med att förtydliga vad jag funnit användbart i Andersons resonemang: 

    Nationer är föreställda, imaginära, gemenskaper som på mångahanda sätt har konstruerats. 

Olika tekniker har funnits för detta. STF nyttjade flera av de som Anderson skriver om, såsom 

massproducerade texter, bilder, och kartor. Den här uppsatsen utgår dock i huvudsak från att 

turismen i sig blev en teknik för skapande av gemenskap. Föreningens verksamhet visade sig 

väl lämpad för att införa ett speciellt element i gemenskapen – känslan för naturen, både den  

oförvanskade vildmarken och det kulturellt påverkade landskapet.  

    Men vad var det som gjorde just turismen till en så användbar teknik? Ett förslag till svar 

på denna fråga, kan erhållas från Foucault.  

    I Övervakning och straff behandlar Foucault bestraffningens historia. Han finner att 

övergången från grymma kroppsbestraffningar till fängelsestraff, markerar en ny era i synen 

på vad det är hos människan som bör tuktas. Under 1800-talet upphör kroppen att vara 

bestraffningens primära måltavla. De effektiviserade fängelser som då infördes, började 

istället kännetecknas av en vilja att bota och uppfostra förbrytarna. Kroppen blev härvidlag 

endast ett mellanled; via den sökte man nå något som inte var själva kroppen.8  

                                                 
6 Anderson, Imagined Communities, s. 40 
7 Ibid., s. 44f 
8 Michel Foucault, Övervakning och straff, Arkiv förlag, 2003, s. 12ff 
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    De nya bestraffningarna, och den omfattande expertis som inrättades kring dem, åstadkom 

inte endast ett grepp om förbrytelserna, de skapade framförallt ett grepp om individerna; ”ett 

grepp inte bara om vad de har gjort utan också om det de är, kommer att bli eller kan bli.”9  

    Enligt Foucault bebos människan av en själ, vilken ständigt produceras av den makt som 

övervakar, dresserar och uppfostrar. Själen föds ur tuktans och tvångets processer. Själen är 

verkningarna av en viss typ av makt, en makt som därigenom kan förlänga och förstärka sina 

verkningar. I fängelserna är detta tukt och tvång påtagligt, men det existerar också på andra 

håll; dårar, barn, skolbarn, koloniserade folkslag och de vid produktionsapparaten fjättrade, 

alla är de utsatta för någon form av dressering och uppfostring, syftande till att fylla deras 

själar med önskvärt innehåll.10  

    Från och med 1700-talet utvecklas en rad olika tekniker för att göra människokroppen 

foglig och duglig, och därmed anpassad till det nya produktionssystemets krav. Denna nya 

disciplinering skapade övade och undergivna kroppar. Deras förmåga ökade, men de blev 

också mer undergivna.11 Kropparna blev så att säga utlämnade åt den makt som själen 

utövade över dem, en själ som i sin tur skapats genom själva den kroppsliga underkastelsen.12  

    Foucault skriver framförallt om de mest påtagliga disciplineringsinstitutionerna, såsom 

fängelset, skolan, fabriken och militärväsendet. Han intresserar sig sålunda för andra 

företeelser än jag, men han pekar ändå på det som kan bidra med en förklaring till varför 

turismen blev till en teknik i det nationella gemenskapsprojektet i Sverige. 

    STF: s önskan var att alla svenskar skulle väckas till gemensamma känslor för den svenska 

naturen och de kulturella avtrycken i den. För att skapa gemenskap krävs tillträde till 

människornas själar. Foucault menar att vägen till själen går via kroppen. Turismen kommer i 

denna uppsats beskrivas som en teknik som kanaliserade rikets natur till svenskarnas kroppar.  

    För att återknyta till Anderson, så skriver han att nationalismen under de två senaste 

seklerna förvisso skapat mycket hat mellan nationer, men han poängterar att den också skapar 

kärlek. Det skapas föreställningar om att man föds till en nationalitet, som man inte väljer mer 

än man väljer sina föräldrar. Och på samma sätt som det av tradition anses självklart att älska 

sina föräldrar, så förutsätts man älska sin nation.13 Det är de starka känslorna som vanligen 

ansetts skänka tillträde till de enskilda människornas inre.  

                                                 
9 Foucault, Övervakning och straff, s. 23f 
10 Ibid., s. 34f 
11 Ibid., s. 138ff 
12 Detta är en något förenklad förklaring av Foucaults genmäle till Platons uttryck ”Kroppen är själens fängelse”. 
Foucault vänder på förhållandet och menar att det rationaliserade samhället har gjort själen till kroppens 
fängelse. Olika maktförhållanden skapar själar, vilka begränsar kropparnas handlingsfält, menar Foucault.  
13 Anderson, Imagined communities, s. 141ff 
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    Med hjälp av Foucault kan det visas att dessa starka känslor åstadkoms genom själva den 

kroppsliga vistelsen i den svenska naturen. Turisten fick med sina sinnen se, smaka, lukta, 

höra och känna sitt land, varigenom han eller hon förväntades väckas till kärlek för landet och 

införliva det i sin person. Naturen utövade en fysisk disciplinering som gav avtryck i en 

kärleksfullt seende själ.   

     

1.4 Tidigare forskning 
Efter redogörelsen av de mer underförstådda teoretiska utgångspunkterna, kommer det under 

denna rubrik visas vilket forskningsläge som uppsatsen inordnar sig i. De arbeten som här 

presenteras har bidragit till den mer detaljerade förståelsen av turistfenomenet i Sverige.  

    Uppsatsens syfte kräver att två olika, delvis integrerade forskningslägen presenteras. Det 

första behandlar det ömsesidiga utbytet som, under 1800-talet och det tidiga 1900-talet, 

skedde mellan nationalistiska och naturromantiska idéer. De arbeten som gjorts på detta tema 

samlas under rubriken ”Naturnationalism”. Det andra forskningstemat handlar om tidens 

civilisationskritiska tankar, samt det uttryckta behovet av kroppslig och själslig uppstramning. 

Befintlig forskning på detta tema redovisas under rubriken ”Kroppsdisciplinering”. Några 

arbeten har kunnat placeras under bägge dessa teman, och det är framförallt dessa som har 

befrämjat uppslaget till denna uppsats. De har styrkt min uppfattning om det görbara i att 

förklara STF: s verksamhet som en integrering av flera till synes olika teman i det tidiga 

1900-talets idéströmningar. 

 

1.4.1 Naturnationalism 
Romantiserandet kring naturen växte i styrka under 1800-talet, inte minst befordrat av 

tyskspråkiga filosofer, såsom Herder, Fichte, Schelling och Schleiermacher. Naturen gjordes 

till rättesnöre för hur även nationerna borde inrättas.14Staten och individerna var ett 

oupplösligt helt, på samma sätt som delarna i naturen var intimt förbundna med varandra.15  

    Flera forskningsarbeten har visat på relationen mellan naturromantik och svensk 

nationalism. En som relativt tidigt gjorde detta, är Greta Hedin, som i sin avhandling 

Manhemsförbundet, tryckt 1928, redogör för detta förbunds idémässiga innehåll. Hon ser 

denna tidiga nationalistiska sammanslutning, som ett resultat av ett flertal faktorer. 

                                                 
14 Sörlin, Mörkret i människan, Natur och kultur, 2004, s. 319  
15 Begreppet ”holism” kan användas för att beskriva detta förhållande av organisk samhörighet. 
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Framförallt var det en del i det gryende nationella väckelse- och uppfostringsarbete som 

började ta fart efter förlusten av Finland 1809.16

    Manhemsförbundet eftersträvade en nationell uppfostran likt den som företrätts av den 

pedagogiske reformatorn C.U. Broocman. Denne hyllade barns fria lekar i naturen, liksom de 

sunda folkliga nöjena i grönskande dalar och dungar. Vad gällde skolundervisningen, skulle 

framförallt modersmåls- och geografiundervisningen gynnas. Dessa skulle lära barnen att 

älska dels rikets språk, dels den fosterländska naturen.17Det senare anammades påtagligt av 

Manhemsförbundet, som återkommande anordnade vandringar i fosterjordens bygder, där 

man besåg dess skönhet och gjorde vördnadsfulla besök vid de historiska 

minnesmärkena.18En tidig inhemsk turism, skulle man kunna säga.  

    Sverker Sörlin är en av Sveriges idag mest produktiva nationalismforskare. Tillsammans 

med Björn Hettne och Uffe Østergård har han skrivit den massiva Den globala nationalismen, 

vilken delvis tar upp den svenska nationalismens förbindelser med naturuppfattningen. Här 

sägs att denna i mycket kan härledas till de naturvetenskapliga arbeten som Linné utförde 

under mitten av 1700-talet. I och med Linné föddes hos många svenskar en ökad 

uppmärksamhet för de mångskiftande värden som finns förborgade i landskapet.19

    I samma bok beskrivs även 1800-talets ökade turism, samt att denna alltmer började inrikta 

sig på resor inom den egna nationen. På många håll kom utvalda platser att bli något av 

nationella helgedomar, vilka besöktes med en högaktning liknande den som tidigare 

tillkommit söndagens kyrkobesök. Särskilt i Norden blev denna naturinriktade turism stark.20 

I samband med detta skedde det som bokens författare kallar för en ”nationalisering av 

landskapet”; i nationalistisk anda började konstnärer och andra intellektuella att aktivt söka 

frammana bilden av den natur som var unik för just Sverige. Skogen och fjällen framhölls 

som särskilt svenska; det var ur de djupa skogarna och de storslagna fjällen som den stolta 

svenska folkanden sprungit.21Liknande ansträngningar gjordes i övriga Norden22, vilket syns i 

                                                 
16 Greta Hedin, Manhemsförbundet, Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1928, s. 17f 
17 Ibid., s. 23ff 
18 Ibid., s. 170f 
19 Björn Hettne, Sverker Sörlin, Uffe Østergård, Den globala nationalismen, SNS Förlag, 2006, s. 326ff 
20 Ibid., s. 332f 
21 Ibid., s. 336f 
22 Norge var här ett föregångsland. Forskning har visat att Norges lösgörelse ur den svensk-norska unionen, i 
mycket var ett resultat av en nationalism med sällsynt stark folklig förankring. Denna inspirerade de svenska 
liberala nationalistiska krafterna. Norges folkliga nationalism blev ett föredöme för de som önskade en starkare 
folklig förankring av nationskänslan. Att bygga denna kring en gemensam känsla för naturen, erbjöd ett 
tilltalande alternativ till den alltmer ifrågasatta rojalistiska punschpatriotismen. Niels Kayser Nielsen, ”1905 i 
Sverige”, Den dubbla blicken, red. Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer och Anna Wallette, 
Sekel Bokförlag, 2007, s. 172ff 
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exempelvis de nordiska nationalhymnerna, som har tydliga referenser till de landskap som 

ansågs känneteckna dessa riken. 

    En för denna uppsats viktig sak bör här poängteras. Den natursyn som vid denna tid 

uppmuntrades, var konstruerad för att den ansågs tjäna hela nationens intressen. I skolböcker 

och turistguider beskrevs den natur som kännetecknade Sverige, och genom att koncentrera 

beskrivningarna kring det vackra och storslagna, sökte man i svenskarna inympa en känsla för 

att de alla var sprungna ur denna vackra storslagenhet. 

    Att naturen haft en framträdande roll för den svenska identiteten har Sörlin även nämnt i 

Naturkontraktet. Han skriver att naturen har varit betydande i den svenska nationella retoriken 

ända sedan 1800-talets mitt. STF var inte den enda sammanslutningen som tyder på detta; 

Friluftsfrämjandet och scoutförbundet är två andra exempel, liksom det faktum att de politiska 

partiernas ungdomsförbund höll sig med naturinriktade organisationer. En liknande 

organiserad naturiver fanns i Tyskland och stora delar av övriga Nordeuropa, medan denna 

friluftstradition nästan helt saknas i Latineuropa. Sörlin spekulerar om att detta skulle kunna 

bero på skillnader mellan protestantisk och katolsk mentalitet, kontraster mellan germanskt 

och latinskt, samt att det urbana livsmönstret är svagare i norra Europas periferi. Om detta har 

dock alltför lite forskning gjorts.23

    Sörlin har även i sin avhandling Framtidslandet ägnat ett kapitel åt STF: s betydelse för det 

under 1800-talet ökade intresset för Norrland. I föreningens första styrelse hade en majoritet 

av ledamöterna tydlig norrlandsanknytning, antingen genom härkomst, eller via sina 

ekonomiska eller vetenskapliga intressen i denna region. Samtliga tillhörde den borgerliga 

eliten. Norrlandsintresset kan därmed knytas till tidens borgerliga prestationsmoral och de 

alpvandringar som var på modet i Europa.24  

    Även Pelle Snickars har påpekat att STF: s tidiga verksamhet i huvudsak riktade sig till en 

bemedlad borgarklass, även om retoriken var klassöverskridande. I sin Svensk film och visuell 

masskultur 1900, nämner Snickars också STF: s estetiska ideal. Dessa sägs delvis vara 

sprungna ur Düsseldorfskolans konstnärliga kombinerande av detaljrikt naturstudium och 

förkärlek för nationalromantiska miljöer. Den ideale turisten sökte efter dylika motiv under 

sina resor. Turistens närmast fotografiska blick, fångade ett landskap som framlagts som en 

                                                 
23 Sörlin, Naturkontraktet, Carlssons, 1991, s. 191f 
24 STF bildades 1885 på initiativ från personer som tyckte att det var onödigt att svenskar begav sig till alperna 
för att få sin längtan efter utsikter och bergsluft tillfredsställd. Sörlin, Framtidslandet, Carlssons, 1988, s. 84f 
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illustration av något annat än sig självt. På samma sätt som fotografier är en representation för 

det de avbildar, blev naturen en representation för fosterlandet. 25  

    Erik Erlandsson-Hammargren har i avhandlingen Från alpromantik till hembygdsromantik, 

behandlat natursynen i STF: s årsskrifter utgivna 1886-1915. Utifrån den så kallade 

habitatteorin, förklarar Hammargren natursynens successiva förändring som ett resultat av 

förändrade försörjningsvillkor. Den natur som människan anser vara vacker, är den natur som 

i tidens kontext erbjuder de bästa försörjningsmöjligheterna.26 Avhandlingens titel antyder att 

det inte endast är ekonomisk-materiell försörjning som det här handlar om. De norrländska 

naturtillgångarna, liksom föreställningen om naturen som ett nationellt monument, idén om 

naturens läkande krafter, samt tanken att naturen är en motståndare som måste besegras, 

bildade tillsammans ett fundament för den ökade ekonomiska och andliga exploateringen av 

naturen kring sekelskiftet 1900.27 Hammargren utläser att STF: s natursyn under det nervösa 

tidiga 1900-talet allt oftare tog avstamp i hembygdens trygga landskap28, till skillnad från det 

sena 1800-talets vurm för den majestätiska fjällvärlden. Han undersöker vidare huruvida 

årsskrifternas natursyn liknar den som framförs i Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson. 

    Hammargren visar på flera likartade saker som kommer redovisas i denna uppsats. Dock 

har han använt sina iakttagelser för att verifiera en annan teori. Han nämner behoven av 

nationell samling och åsikterna om naturens disciplinerande förmågor, men de utgör inte 

kärnan i hans avhandling. Framförallt poängterar han inte det intima sambandet mellan 

naturnationalismen och disciplineringsbehoven, samt knyter heller inte dessa till tidens ökade 

kroppsmedvetenhet, vilket denna uppsats gör. 

    Staffan Björcks avhandling Heidenstam och sekelskiftets Sverige, utgiven 1946, anses vara 

ett pionjärarbete vad gäller svensk nationalism, och refereras ofta till i annan litteratur.29

    En viktig sak han visar, är att de nationalistiska strömningarna under 1800-talets slut inte 

stod helt oemotsagda. Särskilt från vänsterhåll fanns skarp kritik av de patriotiska rörelserna. 

På flera håll skojades det och drevs gäck med nationella symboler, såsom de gamla 

                                                 
25 Pelle Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900, Aura Förlag, 2001, s. 107ff 
26 Erik Erlandsson-Hammargren, Från alpromantik till hembygdsromantik, Gidlunds Förlag, 2006, s. 40f 
27 Ibid., s. 60f 
28 Andra har även visat att hembygden alltmer utvecklades till en arena för konstruerandet av också regional och 
lokal identitet. Hembygdens natur och kultur framställdes som en värld i smått, och kunskapen om denna var ett 
viktigt första steg för att nå kunskap om också de större sammanhangen. Bosse Sundin, ”Hembygdsläran”, Den 
dubbla blicken, red. Gustafsson, Persson, Tornbjer och Wallette, s. 67, 74f  
29 Dock kan det hävdas att Björcks avhandling är ett påtagligt barn av sin tid. Detta gäller förvisso all forskning, 
men det blir extra tydligt när det gäller Björck; boken är skriven under andra världskriget och framlagd just efter 
det. Dess innehåll blir därmed anmärkningsvärt färgat av sin tids intressen att finna svar på nationalistiska idéers 
uppkomst och etablering. Detta gäller i viss mån även Hedins avhandling. Likväl pekar Björck på flera saker 
som kan omsättas även i modernare forskning om svensk nationalism. 
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hjältekonungarna. Heidenstam var en representant för de som förfasades över dessa tilltag, 

och gjorde till en av sina uppgifter att frambringa en ny och sundare fosterlandskänsla.30

    Uttryckligen antinationella hållningar var dock ovanliga i de politiska lägren, liksom i de 

intellektuella kretsarna. Få exempel finns; tillsammans med vissa vänsterpolitiker, så var 

exempelvis Strindberg och Fröding ivriga belackare av de nationalistiska rörelserna. Den 

senare myntade det talande uttrycket ”patridiotism”.31 Samtidigt visar Björck att just dessa 

herrar utgör exempel på att inte ens patriotismens hårdaste kritiker kunde göra sig av med de 

varma känslorna för en speciell aspekt av hemlandet – naturen. Den instinktiva känslan för 

Sveriges natur, åtnjöt även deras romantiserande. Otaliga författare, skrev om ”Kroppens 

hemlängtan” när den var utomlands; man saknade jorden, stenarna, bäckarna och träden i 

hembygdens landskap. Björck frågar sig om inte denna animaliska patriotism – kroppens 

längtan till fädernetorvan – befordrades av tidens stora folkomflyttningar. De många 

amerikabreven berättade inte endast om det nya landet, de genomsyrades också av en längtan 

till det gamla.32

    Emigrationen bidrog även till en tämligen spridd uppfattning om att Sverige befann sig på 

fallrepet, och att en fysisk och moralisk uppryckning var av nöden tvungen. Till följd av den 

omfattande utflyttningen fanns det exempelvis för få ungdomar. Inte minst härav, ansågs det 

nödvändigt att de som fanns kvar var fysiskt och själsligt sunda och dugliga.33

 

1.4.2 Kroppsdisciplinering 
Det var inte endast naturromantiken som omsattes i nationalistiska termer. Behovet av en 

disciplinerad och frisk befolkning ansågs särskilt stort just för nationens välmående. Dessa 

önskemål kunde ofta ingå intimt förbund med naturromantiska idéer; naturens sunda vindar 

skulle dana svenskarna till sundhet.34Under denna rubrik visas vad tidigare forskning sagt om 

alliansen mellan naturnationalism och kroppsdisciplin. Dessutom presenteras ett par arbeten 

som tagit upp andra former som den kroppsliga disciplineringen antagit. 

    Samuel Edqvist frågar sig, liksom denna uppsats, hur de svenska folkrörelserna bidragit till 

att skapa föreställningar om Sverige och det svenska. Edqvist har i sin avhandling Nyktra 

                                                 
30 Staffan Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, Bokförlaget Natur och Kultur, 1946, s. 10f 
31 Ibid., s. 18f 
32 Ibid., s. 38ff 
33 Ibid., s. 28f 
34 Likaså kunde naturen, liksom historien, tjäna metafor för nationen. Detta formulerade den konservative och 
påtagligt nationalistiske statsvetaren och politikern Rudolf Kjellén som att ’”Naturen är fosterlandet i rummet, 
historien är fosterlandet i tiden.’” Ibid., s. 59f. Kjellén pekade samtidigt på de geografiska faktorernas inverkan 
på den sociala och historiska utvecklingen; se härvidlag begreppet ”geopolitik” som lanserades av Kjellén i 
Staten som livsform, 1916 
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svenskar, inriktat sig på Godtemplarrörelsen under slutet av 1800-talet och början av 1900-

talet. Också han beskriver sekelskiftet 1900 som ett genombrott för naturnationalismen. Bland 

annat visar han att nykterhetsrörelsen intresserade sig för fotvandringar i naturen, vilket skulle 

behjälpa svenskarnas kännedom om landet.35 Edqvist använder härvidlag ett för denna 

uppsats viktigt begrepp; han skriver att det skedde ett slags besjälande av naturen i en 

nationalistisk kontext. Detta besjälande har fått en egen rubrik i uppsatsens redovisningsdel. 

    Edqvist relaterar även nykterhetsrörelsen till sekelskiftets kulturpessimism. Just denna 

rörelse var en representant för de som ansåg att en allmän uppryckning var nödvändig. Det 

främsta hotet mot nationens välmående var den fördärvande alkoholen. Edqvist visar att 

IOGT trots allt uppvisade stor optimism inför framtiden; om nykterhet kunde åstadkommas, 

skulle det skapas sundare, friskare och mer upplysta människor. Nationen mådde bättre av ett 

nyktert folk, och det var i synnerhet mot ungdomen som man inriktade sina ansträngningar.36

    Naturen var en viktig kraft som ansågs kunna läka det moderna samhällets andliga tomhet. 

I frågan om nykterhet kunde det sägas att ’”Naturen är nykter’”, varför utflykter i det gröna 

uppmuntrades för att hälsosamt smittas av naturens sundhet. Detta var ett av flera uttryck för 

de åtgärder som vidtogs för att komma till rätta med dels det folkliga superiet, dels den även 

annars vanartade ungdomen som levde djävlar i de växande städerna.37

    STF kommer i denna uppsats beskrivas som en organisation, som på liknande sätt ville 

knuffa ut folket i markerna. Denna uppmuntran var dock inte bara en del av STF: s göranden, 

som hos nykterhetsrörelsen, den snarare genomsyrade föreningens verksamhet.  

    I antologin Friluftshistoria ges fler exempel på att friluftslivet ansågs som ett gott alternativ 

till det fördärvande stadslivet. Här visas även att det ökade intresset för naturen kan kopplas 

till tidens sociala spänningar, vilka uppkommit genom de dramatiska strukturella och 

demografiska förändringarna kring sekelskiftet 1900. En alltmer urbaniserad befolkning, 

rösträttskamp, industristrejker och de traditionella auktoriteternas minskade inflytande, bidrog 

till att flera i de besuttna samhällsskikten ansåg att samhällsordningen var hotad.38

    Naturkänslan blev ett viktigt ideologiskt verktyg för den nationella mobiliseringen. 

Friluftslivet skulle fostra särskilt ungdomen till ett sunt liv; i naturen visades vad konkurrens, 

kraft och kamp för överlevnad ville säga. Ett inflytande från Darwins utvecklingslära avslöjas 

                                                 
35 Samuel Edqvist, Nyktra svenskar, Uppsala universitet, 2001, s. 78ff 
36 Ibid., 132ff 
37 Ibid., s. 165ff, 221ff 
38 Klas Sandell och Sverker Sörlin, ”Inledning”, Friluftshistoria, red. Klas Sandell och Sverker Sörlin, Carlsson 
Bokförlag, 2000, s. 12ff 
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härmed. Vad man önskade var sunda, i huvudsak pojkar, som kunde stå upp för sitt land.39 

Möjligheten att skapa sådana, bottnar i en ökad uppmärksamhet för den mänskliga kroppen. 

För nationens fortlevnad måste befolkningen hållas vid god hälsa, dels för att kunna försvara 

landet i händelse av krig, dels för att även på andra sätt bidra till rikets välmående.40  

    Naturens rent hälsobringande effekter uppmärksammades förvisso redan långt tidigare. 

Marta Järnfeldt-Carlsson har i sin avhandling Landskap, jaktvillor och kurhotell beskrivit de 

rent arkitektoniska nydaningar som kom till Jämtland runt sekelskiftet 1900. Dessa relateras 

bland annat till den ökade turismen, som gjorde att influenser söderifrån inflöt till detta 

landskap. Turismen relateras i sin tur till en alltmer hälsosökande befolkning, vilket märks 

genom det stora antalet kurhotell som, för den sunda luftens skull, vid denna tid uppfördes i 

bland annat Jämtland. Dessa ”luftgäster” kan ses som en vidareutveckling av det redan under 

1600- och 1700-talet etablerade brunnsdrickandet. Till brunnsorter som Medevi, Loka, Sätra 

och Ronneby färdades människor för att sköta både hälsa och sociala kontakter.41

    Även i den här uppsatsen kommer det synas att naturumgänget var viktigt ur 

hälsosynpunkt, men det kommer samtidigt visas att den rent kroppsliga kontakten med landet 

kunde tillfredsställa också tidens behov av nationell gemenskap.   

    Det är inte endast i naturumgänget som tidens ökade uppmärksamhet för kroppslig hälsa 

och daning märks. Jens Ljunggren har i Kroppens bildning beskrivit linggymnastikens roll för 

fostrande till tidstypisk manlighet under 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Han visar att 

gymnastikens syften förändrats i takt med tidsperiodens förändrade manlighetsideal. Till 

denna uppsats har Ljunggren bidragit, genom påskinandet av den ökade uppmärksamhet som 

fästes vid den mänskliga kroppen från och med 1800-talet. Det kroppsliga gjordes då till 

vetenskap; kroppens leder och muskler kartlades i detalj, och gymnastiken blev en metod för 

att garantera god hållning och symmetrisk kroppsutveckling.42

    Vidare har Ljunggren använt sig av en utgångspunkt, delvis hämtad från Foucault, som är 

viktig även för denna uppsats. Den kroppsliga disciplineringen skulle inte endast skapa friska 

och motoriskt väl fungerande medborgare. Via den daning som gymnastiken utövade på 

kropparna, hoppades man fostra också de andliga förmågorna. Genom ordnade 

kroppsövningar skulle, särskilt ungdomen, vänja sig vid ordning och lydnad, samt fostras till 

herravälde över sig själva och undkomma fysiskt och själsligt förklemande aktiviteter. Ett 

                                                 
39 Sandell och Sörlin, ”Naturen som ungdomsfostrare”, Friluftshistoria, red. Sandell och Sörlin, s. 32f 
40 Ibid., s. 34ff 
41 Marta Järnfeldt-Carlsson, Landskap, jaktvillor och kurhotell, Institutionen för konstvetenskap, Umeå 
universitet, 1988, s. 62ff 
42 Jens Ljunggren, Kroppens bildning, Brutus Östlings Bokförlag, 1999, s. 53 
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sunt bemästrande av kroppen, bistod etablerandet av en sund moral, vilken i en nationalistisk 

kontext var synonym med patriotism, nationalanda och manlighet. Kroppsdisciplinen gjorde 

individerna dugliga i det nationella projektet, varigenom de samtidigt väcktes till själslig 

insikt om nödvändigheten i att fysiskt och själsligt engagera sig för rikets väl och ve.43  

    Karaktärsdaning har förespråkats även i andra sammanhang. Claes Ekenstam redogör i 

Kroppens idéhistoria för de många disciplineringssträvanden som svenskar utsatts för ända 

sedan 1700-talet. Hans avhandling analyserar historiska texter om sexualitet, spädbarnsvård 

och etikett. Ekenstam finner att 1800-talet innebar ett avlägsnande från den tidigare delvis 

ineffektiva kontrollen av svenskars fysiska leverne. Istället skönjer han framväxten av en mer 

effektiv och djupgående, men samtidigt mindre synlig, disciplinering; man började inrikta sig 

på att via kroppen nå fram till en mer psykiskt orienterad självkontroll.44  

    Ekenstam beskriver tidens nya disciplineringsmetoder som delvis ett resultat av att 

vetenskapen alltmer tog över religionens moraliserande roll. Ett stadigt växande vetenskapligt 

intresse för kroppen, kombinerat med tidens åsikter om behovet av karaktärsdaning, gjorde att 

man började dana karaktärer via de fysiska kropparna. Detta blir påtagligt när det gäller de 

många rekommendationer som utfärdades gällande exempelvis sexualiteten; köttsliga 

utsvävningar var ett hinder för andlig förädling, varför könsdrifternas tygling intimt 

förknippades med karaktärens daning.45

    Ekenstam påskiner, liksom Ljunggren, en för denna uppsats viktig attityd till 

människokroppen. Även Ekenstam använder sig härvidlag av Foucault – den kroppsliga 

disciplineringen har betydelse också för den själsliga. Det för tiden nya, är att individerna 

börjar hanteras som formbara, och olika disciplineringstekniker sätts in för att införliva 

önskvärda egenskaper i dem.  

    Även STF: s verksamhet kan knytas till tidens behov av fysiskt disciplinerade medborgare, 

vilka genom naturumgänge skulle fostras till fysisk och andlig sundhet. Tillsammans med 

Friluftsfrämjandet och Svenska Scoutförbundet, bör STF anses vara friluftslivets främsta 

beskyddare. Tidigare forskning har också relaterat turismen till naturnationalismen.  

    Däremot har dessa två teman aldrig kombinerats för att beskriva hur turismen 

disciplinerade till svensk gemenskap. Det har från bland annat Sörlin uttryckts önskemål om 

forskning kring hur landet, själva det fysiska landskapet, tog plats i svenskarnas nationella 

                                                 
43 Ljunggren, Kroppens bildning, s. 56ff, 65, 73, 77ff 
44 Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria, Gidlunds Bokförlag, 2006, s. 20 
45 Ibid., s. 135, 157, 218 
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medvetande.46Genom att i denna uppsats kombinera Foucaults teori om kroppsdisciplin med 

Andersons teori om konstruerandet av gemenskaper, ges en delvis ny förståelse av den 

svenska turismens funktion för det nationella gemenskapsprojektet under det tidiga 1900-talet.     

     

1.5 Avgränsningar 
Sekelskiftet 1900 var en tid av tilltagande modernisering och social och politisk oro, både i 

Sverige och internationellt. Nationalismen var en av tidens mest kännetecknande 

övergripande ideologier, som efterhand anammades av samtliga politiska läger.47 Min 

undersökning omfattar perioden 1908-1916. Strävandena att skapa nationell enhet var då 

etablerade i både politiska partier och folkrörelser. Det var samtidigt en period då 

nationalistisk retorik ofta allierade sig med civilisationskritiska strömningar, samt de därav 

uttryckta önskemålen om fysisk disciplinering; en uppstramning ansågs nödvändig för att 

förbereda nationen för ett eventuellt krig.48Samtidigt fanns också de äldre naturromantiska 

idéerna kvar. I denna uppsats visas att alla dessa tankar samlades inom STF. 

    STF hade under vald tidsperiod etablerat sig som en verklig folkrörelse. Medlemsantalet 

var stort och ökade från år till år. Föreningen var inte längre någon perifer intresseklubb – 

vilket den under 1800-talets slut ännu skulle kunna betraktas som – utan en sammanslutning 

av många handlingskraftiga män och kvinnor som var uppfyllda av föreningens mål. 

Föreningen kan därmed betraktas som en påtaglig representant för tidens angelägenheter.  

    Det material som undersöks sträcker sig över en tidsperiod av åtta år. Detta har ansetts 

nödvändigt för att erhålla ett tillräckligt omfångsrikt material att analysera. Samtidigt är det en 

så pass kort tidsperiod att det inte bedömts tillräckligt intressant att utläsa någon direkt 

utveckling under perioden. I denna uppsats betraktas de olika årsskrifterna som samstämmiga 

                                                 
46 Sörlin, ”Upptäckten av friluftslandskapet”, Friluftshistoria, red. Sandell och Sörlin, s. 23, samt Hettne, Sörlin, 
Østergård, Den globala nationalismen, s. 333  
47 De politiska grupperingarna i Sverige såg dock till att anpassa de nationalistiska tankarna till sina respektive 
ideologier. Den konservativa nationalismen önskade ett bevarande av den existerande ordningen, och knöt sina 
nationella föreställningar kring traditionella institutioner, såsom kungafamiljen, armén och statskyrkan. Den 
liberala nationalismen ansåg att god samhällelig harmoni åstadkoms genom att de breda samhällslagren fostrades 
till goda medborgare, varvid man mer än de konservativa, förespråkade att pedagogiska metoder måste till för att 
skapa en nationell identitet. Socialisterna var länge kritiska till de nationalistiska tankarna, då dessa gick emot 
socialismens internationella strävanden. Efterhand kom dock många socialister att se nationalismen som ett 
bitvis progressivt hjälpmedel i kampen mot kapitalism och imperialism; respektive lands arbetarklass skulle till 
att börja med störta den egna nationens kapitalistiska system. Edqvist, Nyktra svenskar, s. 44ff 
48 Den valda tidsperioden omfattar även första världskrigets tidiga år. Under krigstiden gjordes dock relativt få 
resor, varför årsskrifterna från dessa år till stor del utgörs av reportage från resor företagna innan krigsutbrottet. 
En stor del av innehållet i dessa senare årsskrifter, kan därför betraktas som representanter för en tid som ännu 
inte sett det förmodade kriget realiseras. 

 15



representanter för en tid av nationella gemenskapssträvanden, naturromantik, civilisations - 

kritik och fysisk disciplinering.    

 

1.6 Metod 
Uppsatsen kommer att redovisa en textanalytisk läsning av artiklar i STF: s årsskrifter från 

åren 1908-1916. Analysen kommer utgå från nämnda teoretiska utgångspunkter, samt även ta 

hjälp av sådant som andra forskare redan påpekat angående tidens historiska omständigheter. 

De valda texterna kommer därmed att få utstå både en övergripande teoretisk analys, samt 

även inordnas inom de ramar som annan forskning satt upp för sina tolkningar av tiden. 

Andersons och Foucaults teorier bistår således med en grundläggande förförståelse av 

materialet. Annan forskning har sedan bistått med en mer konkret inramning av tidens 

Sverige, vilket bidragit till att Andersons och Foucaults teorier har kunnat anbringas på de 

specifikt svenska förhållandena. 

    Uppsatsens redovisningsdel innehåller två tematiska delar, var och en med två tematiska 

underrubriker. Uppsatsen spjälkar således isär ett idékomplex som fanns integrerat i STF:s 

verksamhet, och redovisar de huvudsakliga idéer som utlästs under olika rubriker. Detta görs 

för att bättre åskådliggöra vilka olika idéströmningar, som fanns införlivade i tanken om att 

just turismen ansågs kunna befordra den nationella gemenskapen.  

    Den första huvudrubriken behandlar förhållandet mellan svensk nationalism och 

naturromantik i det tidiga 1900-talet, vari det visas på STF: s strävanden att skapa nationell 

enhet kring känslan för den svenska naturen. För denna del har Andersons teori om nationen 

som en föreställd gemenskap varit mest användbar. Den andra delen visar att det i 

årsskrifterna kan utläsas tidstypisk civilisationskritik, samt ett uttryckt behov av kroppslig och 

själslig fostran. Här har Foucaults beskrivningar av disciplineringens historia haft betydelse 

för tolkningen. De två teoretikerna har alltså varierande relevans för de två 

redovisningsdelarna. De två huvudrubrikerna är också försedda med varsin inledande 

presentation av sina respektive teman. Där redovisas en del kontextuella omständigheter som 

är relevanta för tolkningen av materialet.  

    I den avslutande diskussionsdelen knyts de bägge redovisningsdelarna ihop och sambanden 

mellan dem förtydligas. De integrerade idéer som utlästs i årsskrifterna, vilka spjälkats isär i 

uppsatsens redovisningsdelar, binds här åter samman, samt undergår en slutlig reflektion 

genom en återknytning till de teoretiska utgångspunkterna och den tidigare forskningen.   
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1.7 Material 
Materialet utgörs uteslutande av STF:s årsskrifter från åren 1908-1916.49 Dessa inbundna 

böcker trycktes och spreds i för tiden mycket stora och konstant ökande upplagor. Av 

årsskriften från 1908 trycktes 48 000 exemplar och 1916 trycktes 70 000 

exemplar.50Böckerna utgörs av artikelsamlingar, och ett stort antal olika författare medverkar. 

Många artiklar kan karaktäriseras som resereportage, men det finns även en del mer 

uppsatsliknande texter.   Årsskrifterna inleds och/eller avrundas med några sidor skrivna av 

någon eller några i föreningens styrelse. Dessa ramar in och förtydligar vad de övriga 

artiklarna bidragit med för föreningens sak. Årsskriften 1912 får här tjäna som exempel på 

böckernas utformning:  

    Innehållsförteckningen är ambitiöst utförd, och avser inte endast de publicerade artiklarna, 

utan ger även sidhänvisningar till alla bilder som finns i texterna. Efter dessa sidor följer 21 

helsidesbilder från olika svenska landskap, inklusive en stilig utvikningsplansch som visuellt 

återger ett panorama över Porjusfallen. Därefter följer den första artikeln, som alltid skriven 

av någon i föreningens styrelse; 1912 har uppdraget givits åt Gunnar Andersson. Just detta år 

ägnas denna inte åt något direkt agiterande för föreningens syften, utan återger mer trankilt en 

automobilfärd som utgått från Stockholm.  

    Efter denna följer ett par mer uppsatsliknande texter om svenska allmogehem, respektive 

svensk bygdeforskning. Dessa följs av ett tiotal skildringar från resor företagna i Sveriges 

södra delar, exempelvis Hallands Väderö, Gotska Sandön, Kimstad socken i Östergötland, 

samt en bröllopsvandring i Värmland. Därpå återfinns några artiklar om landets mellersta 

delar, såsom en färd från Bollnäs till Orsa, samt en redogörelse av Sundsvalls historia och 

samtida folkliga leverne. De sista dryga tiotalet reseskildringarna ägnas åt landets nordligaste 

partier; här åks kanot, traskas i berg och berättas om fjällbelägna kyrkor och byar. Insprängt 

mellan ett par sådana artiklar finns ett knappt trettiotal sidor med bilder föreställande både 

olika landskap och människor som bebor dessa.   

    Årsskriften avslutas med en del meddelanden från förbundsstyrelsen, vilka berättar om nya 

utsiktstorn som uppförts, samt nya turistleder som planerats eller redan inrättats. Här återfinns 

även turiststatistik, information om lokala turistföreningar, litteraturtips, samt givetvis också 

föreningens års- och revisionsberättelse, följt av protokoll från senaste årsmötet.51

                                                 
49 Årsskriften från 1914 har inte varit föremål för granskning. Av någon anledning är just denna årgång svårare 
att få tag på. De få exemplar som påträffats har endast delvis varit i läsbart skick. 
50 ”Årsberättelse”, STF: s årsskrift 1909 och STF: s årsskrift 1917, s. 482, respektive s. 361 
51 För fullständig innehållsförteckning avseende artiklar i årsskriften från 1912, se bilaga nr. 3 
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    De åtta årsskrifter som denna uppsats intresserat sig för, äger ungefär samma upplägg och 

omfång. Årsskrifternas medelantal sidor är 441, medan medelantalet artiklar är 41.52      

    Årsskrifternas redaktörskap innehades under den undersökta tidsperioden av fyra olika 

personer. Samtliga var engagerade i även andra verksamheter. Redaktören för årsskriften 

1908, Mauritz Boheman, var bibliotekarie och fil. dr i romanska språk. Denne hade varit 

redaktör sedan 1897. Han bidrog till att årsskrifterna blev både omfångsrikare och mer elegant 

utförda än tidigare. Boheman avled 1908 och efterträddes av Richard Melander, som var både 

major och författare av ungdomsböcker. Redan 1910 tillsattes en ny redaktör, Ruben G: son 

Berg, som var docent i litteraturhistoria och bland annat grundare av tidskriften Språk och stil. 

1912 inledde Mauritz Bohemans hustru, Ezaline Boheman, sitt 17-åriga redaktörskap. Hon 

var även verksam som översättare av bland annat Kipling och Musset, liksom hon var mycket 

engagerad i tidens kvinnofrågor. Hennes insatser för kvinnlig rösträtt var betydande. Under 

hennes redaktörskap infördes olika landskapsteman i årsskrifterna. Hon hågade även en rad 

kända författare att bidra med artiklar.53

    Samtliga redaktörer kan sägas ha ingått i tidens bildade kulturelit. Detta gäller även de allra 

flesta artikelförfattarna. Bland dessa återfinns ett flertal akademiker, både humanister och 

naturvetare, som bidrar med artiklar på ämnen anpassade till deras respektive specialiteter. 

Naturvetare återger sina resor utifrån geologiska och botaniska iakttagelser, medan läkare 

beskriver naturens hälsobringande egenskaper. Historiker berättar om kungar och adelsmän 

som bebott eller bevistat olika platser, samt förtäljer om vilka i övrigt hedervärda människor 

som fordom verkat där. Även ett flertal av tidens intellektuella kändisar medverkar. Bland 

dessa kan nämnas, Ellen Key, Albert Engström och Selma Lagerlöf, vilka bidrar med mer 

prosaiska återgivelser av olika platser. Detta medan personer som Ludvig Nordström, Karl-

Erik Forsslund och Viktor Balck, medverkar med artiklar med tydligare ideologiska anspråk.  

    I årsskrifterna uppvisas således påtagliga ansträngningar att beskriva Sverige ur en mängd 

olika perspektiv. Till följd av både redaktörernas och artikelförfattarnas anknytningar till de 

övre samhällsskikten, avslöjas dock att det i första hand är en kulturell elits åsikter som 

skänkts utrymme.54 Huruvida dessa harmonierade med tidens övriga socialgruppers tankar, 

kan i denna uppsats inte besvaras.  

                                                 
52 För mer utförlig kvantifierad redogörelse av årsskrifternas omfång, se tabell 1, bilaga nr. 1 
53 Hammargren, Från alpromantik till hembygdsromantik, s. 57f 
54 Det kan dock sägas att flera av författarna hade förbindelser också med arbetarklassen. Exempelvis Lars-Erik 
Forsslund var under en tid föreståndare för Brunnsviks folkhögskola, vilken grundades 1906 och tidigt kom att 
förknippas med den svenska arbetarrörelsen. Sörlin, Naturkontraktet, s. 135. Både han och andra författare, som 
i andra sammanhang uppvisat sympatier för mindre besuttna klasser, tillhörde likväl en bildad elit.  
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    Materialet bör dock ändå betraktas som en tillförlitlig källa för att nå kännedom om det som 

denna uppsats intresserar sig för. Det är inte säkert att de enskilda artikelförfattarna var helt 

överens; vissa tycks inte ha tagit föreningens fosterländska uppgift på lika stort allvar som 

andra. Samtliga har dock av de för årsskriften ansvariga, ansetts bidra med något för 

föreningens samlande ideologi: att beskriva Sveriges land och folk för de i Sverige boende.  

    Exempelvis Snickars har betonat att turismen kring sekelskiftet 1900 var förbehållen ett 

fåtal privilegierade, i tidiga årsskrifter återfinns rent av motvilja för arbetarrörelsen.55 I det 

material som denna uppsats intresserat sig för, återfinns dock inga sådana uttalanden.56 Här 

syns mer en uttalad ambition att behjälpa alla svenskar, oavsett socialgrupp, att bese sitt 

fosterland. De i årsskriften medverkande må ha tillhört en bildad elit, men den verksamhet de 

representerade, strävade över klassgränserna. Exempelvis årsskrifternas stora upplagor och 

STF: s stadigt ökande medlemsantal57, vittnar om dessa ansträngningars framgångar.    

 

1.8 Begrepp 
Några begrepp kan behöva definieras. Vad gäller vissa för uppsatsen grundläggande begrepp, 

som föreställd eller imaginär gemenskap, samt disciplinering, hänvisas till det som redovisats 

under ”Teoretiska utgångspunkter” och ”Tidigare forskning”.  

    Ett annat viktigt begrepp är nationalism. Som redan nämnts kunde tidens nationalism ta sig 

något olika uttryck, beroende på vilka politiska ideologier som satte färg på begreppet.58I 

denna uppsats används det dock i sin mest grundläggande ordboksbetydelse, alltså som en 

samlingsbeteckning för tankar som hävdar den egna nationens värde och intressen.  

    Likaså används begreppet civilisationskritik här i sin bredare betydelse, i enlighet med 

exempelvis Sven-Eric Liedmans definition. Det avser då de idéer som på olika sätt opponerar 

sig mot den moderna utvecklingsoptimismen.59Begreppet behöver inte nödvändigtvis avse en 

direkt kritik av de tekniska omvälvningarna, men det kan ändå beteckna en kritik av de 

värderingar och levnadssätt som de tekniska förändringarna givit upphov till.  

    Begreppet turism används i enlighet med John Urrys definition. Turism är en aktivitet som 

inte innefattar reglerat och organiserat arbete; den utförs under fritiden, samt involverar alltid 

någon form av rumslig förflyttning, vari ingår att under kortare eller längre tid bevista en plats 

                                                 
55 Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900, s. 105 
56 Snickars har emellertid rätt i att den allra tidigaste turismen var avsedd för en burgen medelklass. Snickars 
påstår detta utifrån granskning av årsskrifter från det sena 1800-talet. Denna uppsats intresserar sig för en något 
senare period, då ett mer klassöverskridande upplysningsarbete tycks ha etablerat sig i föreningens göranden. 
57 För mer utförlig redogörelse av föreningens medlemsantal, se tabell 2, bilaga 1 
58 Se fotnot 44. 
59 Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden, Albert Bonniers Förlag, 1999, s. 522 
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där resenären till vardags inte bor. Den verklige turisten räknar dock med att återvända hem 

inom en relativt kort tidsperiod. De platser som besöks bör även kontrastera mot vardagens 

arbets- och fritidsmiljö. Turism bedrivs av den som söker upplevelser utöver det vardagliga, 

och ofta väljs dessa upplevelser utifrån rekommendationer från professionella organisationer, 

vilka gjort till sin uppgift att rikta turistens blick mot speciella mål.60      

    Slutligen det av Sörlin använda begreppet medvetanderum. Begreppet avser en andlig 

gemenskap byggd kring konstruerade symboler och tecken, som igenkänns av alla som tillhör 

samma medvetanderum.61 Nationalismen har påverkat arbetet med att skapa den sortens 

ömsesidiga förståelsehorisonter; genom att exempelvis frammana föreställningar om en ärorik 

historia, har människor inom ett rike förmåtts erkänna sig till ett gemensamt förflutet, och 

därmed en känsla av samhörighet. Naturen har i Sverige en given plats i detta nationella 

medvetanderum, inte minst har detta skett genom STF:s uppmuntran till resor inom riket.  

 

 

2. Gemenskapsbehov och naturromantik 
Denna första huvudrubrik i redovisningen, har tillkommit utifrån en grundläggande 

förförståelse sprungen ur Andersons teori om nationen som en föreställd gemenskap. Här 

kommer det visas på STF: s nationalistiska strävanden att skapa nationell samhörighet, samt 

att föreningens förhoppning var att denna gemenskap skulle byggas kring alla svenskars 

innerliga känsla för naturen. För att uppsatsen ska kunna skapa önskvärd förståelse för dessa 

ansträngningar, kommer en del selektivt valda kontextuella omständigheter först presenteras.  

    Bemödanden att skapa gemenskap inom nationen var inget unikt för Sverige. Under 1800-

talet blev sådana projekt livligt frekventa i stora delar av Europa, liksom på flera andra håll i 

världen. Efter napoleonkrigens slut i början av 1800-talet, började det moderna Europas karta 

ritas. Nationalismen blev då en stark ideologisk kraft för att ena folken inom de nybildade 

nationalstaterna för en gemensam sak. Sådana ansträngningar resulterade exempelvis i de 

enanden av småstater som åstadkoms i Italien och Tyskland under 1860- respektive 1870-

talet. I Sverige kan en ökning av nationalistisk retorik utläsas efter förlusten av Finland 1809. 

Denna syns i de krav som restes på nationell fostran för att återupprätta en ursprunglig 

                                                 
60 John Urry, The Tourist Gaze, SAGE Publications Ltd, 2002, s. 2f 
61 Hettne, Sörlin, Østergård, Den globala nationalismen, s. 273f 
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nationalkaraktär. Götiska förbundet och Manhemsförbundet är tidiga exempel på bidragare till 

sådana nationella uppfostringsprojekt.62

    Det har vidare visats att den industriella revolutionen och den moderna nationalismen växte 

fram i ett dialektiskt förhållande. Ett lands industriella framsteg, ansågs bidra till dess 

välmående och internationella anseende. Samtidigt är dock många nationella myter byggda 

kring en förindustriell tid; den stolta nationen är sprungen ur historiska krigar- och 

arbetsbragder förrättade bland den rena och oförvanskade naturens blommor, berg och dalar. 

Nationalismen bäddade in den moderna utvecklingen i en historisk mytologi. Genom att peka 

både bakåt och framåt, kunde nationens förgångna och härvarande framställdas som en helhet, 

som det därmed framstod som mer tilltalande att delta i.63 Mytologiseringen av ett lands 

historia och natur gjordes för att, i en annars nationellt omedveten befolkning, inympa en 

närmast instinktiv vilja att bidra till det nationella projektet.  

    Till denna nationalistiska mytologisering av historien och naturen, bidrog en mängd olika 

krafter. Konstnärer och intellektuella bidrog för att frammana bilden av det som var unikt för 

den egna nationen. I skolan undervisades om rikets historiska bedrifter och påstått originella 

natur- och kulturtillgångar. Vetenskapsmän gjorde sitt till för att i naturvetenskapliga termer 

beskriva landets särpräglade topografi och geologiska och botaniska beskaffenheter.  

    Vad gäller Sverige, så kom här de många folkrörelserna att bidra till att befolkningen vann 

kännedom om landets säregna kvaliteter. I denna uppsats visas på en sådan rörelse, STF, 

vilken påverkad av tidens nationalistiska och naturromantiska strömningar, sökte frammana 

bilden av ett Sverige som var lika storslaget och vackert som sin natur. En natur som ur sitt 

sköte frambringat de människor som skapat landets ärevördiga historia. En natur som 

svenskarna därav måste lockas att bevista. 

    Det sker en viss utveckling av föreningens natursyn från startåret 1885 och fram till den 

internationella kristiden 1914. I början dominerades årsskrifterna av skildringar från 

dramatiska fjällandskap, men i takt med den ökade internationella oron, började man oftare 

beskriva de lugnare miljöer som förknippades med hembygdens frid och trygghet.64  

    Dock fick den gamla alpromantiken knappast ge vika för en mer pittoresk 

hembygdsromantik. I årsskrifterna från 1908-1916 återfinns alltjämt åtskilliga berättelser från 

praktfulla fjäll, djupa skogar och storståtliga vattenfall. Att dessa befinns tillsammans med 

                                                 
62 Götiska förbundet, med medlemmar som Geijer, Tegnér och Ling, bildades 1811. Manhemsförbundets något 
ungdomligare verksamhet inleddes 1815. Hedin, Manhemsförbundet, s. 17f, 30ff, 44f   
63 Hettne, Sörlin, Østergård, Den globala nationalismen, s. 250ff 
64 Erlandsson-Hammargren, Från alpromantik till hembygdsromantik, s 436f 
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skildringar från mer blygsamma landskap, förstärker samtidigt bilden av en förening, som vill 

skapa en helhetsbild av det svenska landskap som svenskarna bör lära sig att älska.  

    Den här följande redovisningen är tematiskt indelad i två underrubriker. Den första tar upp 

STF: s bildningsavsikter. Den andra tar upp det besjälande av landskapet som många artiklar 

ägnar sig åt. Tillsammans pekar rubrikerna på det intima förhållandet mellan tidens 

nationalism och naturromantik, samt att STF kan ses som en frukt av samvaron mellan dem. 

 

2.1 Ett fosterländskt åskådningsmaterial 
För att åstadkomma nationell gemenskap, krävs en unison kännedom om landet. Detta är en 

av STF ivrigt framförd åsikt, och genom sitt omfattande upplysningsarbete såg man till att 

göra sitt för att sprida kunskap om Sverige till dess befolkning. Under denna rubrik visas på 

dels STF:s bildningsavsikter, dels vilken kunskap som ansågs mest önskvärd, samt på vilka 

sätt den spreds till rikets invånare. Själva turistandet var givetvis det mest hyllade sättet att 

erhålla kunskap, men föreningen nyttjade även andra tekniker. 

    Det är särskilt på årsskrifternas redaktionella sidor, oftast i böckernas inledningar och 

avslutningar, som de klart uttalade bildningsavsikterna kan utläsas. På dessa sidor ges 

återkommande beskrivningar och hyllningar av den hittillsvarande verksamheten; man prisar 

föreningens grundare och dessas pionjärarbete för den svenska turismen, samt redogör för vad 

som än så länge åstadkommits och vilka ytterligare ansträngningar som måste till. 

    Det dras även paralleller till liknande projekt i utlandet. I en inledning uttrycks gillande av 

Bismarcks positiva omdömen om de tyska turistföreningarna. Bismarck ska ha hyllat dessa 

för sina insatser i arbetet för Tysklands enhet. STF sägs ha liknande mål med sin verksamhet: 

”Vi ha sökt draga vårt lilla strå till stacken, arbetet för förenandet av svenska hjärtan.”65  

    STF:s verksamhet samlades under parollen ”Känn ditt land!” Detta var föreningens mest 

grundläggande ledord, vilket man såg till att omsätta i sitt nationella bildningsarbete. I ett par 

inledningar kan en uttalat liberal hållning skönjas; det bör skapas tillfällen för den enskilda 

människan att själv bilda sig en uppfattning om sitt lands rika beskaffenheter, hon skall inte 

endast förlita sig på vad böcker och olika auktoriteter har att förtälja. En av de viktiga 

förutsättningarna för reselivets uppkomst, sägs ha varit just liberalismens genombrott i mitten 

av 1800-talet. Därav följde ett ekonomiskt uppsving, samt en positiv omdaning av de gamla 

bildningsanstalterna. Föreningens grundande i mitten av 1880-talet, sägs ha varit ett resultat 

av att grundarna vuxit upp och fostrats i en ny och friare tid. De genomsyrades av en vilja att 

                                                 
65 Louis Améen, ”Trettio år.”, STF: s årsskrift 1915, Wahlström & Widstrand, 1915, s. XII 

 22



själva upptäcka och med sina ögon se det egna landet.66 Dessa turismens pionjärer återkoms 

ofta till, och framhålls gärna som ideal för även de samtida turisterna. 

    Ibland fick föreningen utstå kritik från de som ansåg att naturen de senaste decennierna 

översvämmats av turister, vilket gjort att dess ursprungliga vildhet gått förlorad. Denna kritik 

bemöts med liknande liberal propaganda; kännedom om land och folk skall inte vara något för 

endast de besuttna klasserna, alla har samma rätt till naturen. Återkommande i årsskrifterna 

förtydligas föreningens syften: ”Kärleken till naturen och vandringslifvet samt sträfvandet att 

stärka fosterlandskärleken genom att vidga kunskapen om fäderneslandet, detta har varit den 

stora drifvande kraften i föreningens görande och låtande.”67

    Att kännedom om landet bör vara turistens primära intresse, förtydligas i en definition av 

vad som menas med en verklig turist: 

 

Han skall lära känna ej blott landets djur- eller växtvärld, han nöjer sig ej ens 
med att ta reda på hela dess natur. Han utsträcker sitt intresse äfven till 
folkets utseende, dräkter och seder, han söker sätta sig in i deras hushållning 
med dess egendomligheter, han vill känna landets historia, den geologiska 
såväl som den politiska, hans intresse är med andra ord allomfattande.68  
 

Den gode turisten beger sig inte ut i landet endast för att söka vila och förströelse, han bör 

göra det för att bilda sig. Det önskvärda är också att denne turist ser till att sprida sina 

kunskaper till andra. Som en tidig representant för denne ideale turist, framhålls Linné. Han 

beskrivs som en varm naturvän, som hänfördes av sina iakttagelser, samt såg till att sprida den 

kännedom han skaffade sig. Turisten skall liksom Linné vara ”glödande af intresse för sin 

uppgift.”69Att turista blir enligt detta ideal ett trivsamt nationellt åliggande; man ska bilda sig 

själv och samtidigt se till att ens bildning kommer alla till gagn. 

    En annan turist, om än fiktiv, beröms härvidlag för sina insatser. I en artikel öses omåttlig 

ros över Lagerlöfs berättelse om pysslingen Nils Holgersson. Denna sägs på ett föredömligt 

vis ha bidragit till svenskars kännedom om landet, särskilt lovvärda blir dessa insatser för att 

de inriktat sig på barnens nationella fostran. Det skrivs att fosterlandskärleken, liksom andra 

djupa känslor, växer fram ur det undermedvetna. Därför är det viktigt att sådana känslor väcks 

så tidigt som möjligt, varpå de instinktivt kan börja tillämpas. Nils Holgerssons underbara 

resa genom Sverige bör enligt artikelförfattaren uppfattas som en uppfostrare av svenska 
                                                 
66 Gunnar Andersson, ”Till Svenska turistföreningens tjugufemårsjubileum.” STF:s årsskrift 1910, Wahlström & 
Widstrand, 1910, s. 2, 8 
67 Signaturen L. A. (förmodligen Louis Améen), ”Turistväsendet, folket och naturen.”, STF: s årsskrift 1913, 
Wahlström & Widstrand, 1913, s. 4 
68 L. A. Jägerskiöld, ”Sveriges förste turist.”, STF: s årsskrift 1908, Wahlström & Widstrand, 1908, s. 2 
69 Ibid., s. 2f 
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barnasjälar: ”Utan ord och åthäfvor stiger fosterlandskärleken från hvarje blad i boken som 

den osynliga och betagande doften från en rikblommande klöfvervall.”70

    I samma artikel beröms även STF: s insatser för denna sak. Föreningens befordrande av 

sommarvandringar för svensk skolungdom, har skapat ovärderliga tillfällen för månget barn 

att få en varm och levande bild av Sverige präglad i sin barm. Det vore även önskvärt att STF 

genomförde sina planer att bidra till en illustrerad variant av Lagerlöfs berättelse: ”En sådan 

bilderbok, utförd efter Turistföreningens ypperliga fotografier, skulle ständigt påminna barnen 

om att Nils under sin sagoflykt såg ett verkligt land, deras eget Sverige.”71

    STF: s nationella gemenskapssträvanden, byggda kring bildning och nationalistisk 

mytologisering av landet, kan inte uttryckas mycket tydligare.  

    Det samlade intrycket man får vid läsningen av årsskrifterna, är att föreningen verkligen 

ansträngt sig för att försöka beskriva hela Sverige, antingen via resereportage från 

vidunderliga fjällandskap och gemytliga byar, alternativt genom mer uppsatsliknande texter 

om en plats historiska minnesmärken och bebyggare. Det som tycks vara gemensamt för alla 

publicerade artiklar, är att de syftar till att bidra med kännedom om en lokalitet på grund av 

att den på ett eller annat sätt anses vara representativ för Sverige. Artikelsamlingar om ett 

avlångt och relativt stort land, spänner följaktligen över tämligen stora områden, både 

tematiskt och geografiskt. Tillsammans bidrar de till STF: s samlande idé; att sprida 

kännedom om Sveriges land och folk. 

    Samtidigt bör det sägas att årsskrifterna äger vissa favoritteman. I några artiklar erkänns 

detta favoriserande: ”Turistföreningen har nog försökt dela sina gracer mellan landets skilda 

delar, men det kan nu inte hjälpas, att vill man fullt erkänna sanningen, har hon – liksom 

turisterna själfva – mest älskat fjällen.”72

    I samtliga årsskrifter upptas en stor del av utrymmet av skildringar från de svenska fjällen. 

De resliga bergen, djupa dalarna, kalla älvarna och höga vattenfallen, tycks ha varit särskilt 

lämpliga som fosterländskt åskådningsmaterial. Stora Sjöfallet och Abisko, är ett par av de 

mest beskrivna platserna. En författare säger att ”Stora Sjöfallet är väl det märkvärdigaste vi 

ha i hela Sverige.”73 Ett talande exempel på hur fjällvärlden lockade fosterlandskärleken till 

nya höjder, är skildringen av ett gäng hurtiga scouters sommarvandring till Sylfjällets topp:  

 

                                                 
70 Anna Whitlock, ”Nils Holgerssons svenska bilderbok.”, STF: s årsskrift 1908, s. 389 
71 Ibid., STF: s årsskrift 1908, s. 390 
72 Gunnar Andersson, ”Till Svenska turistföreningens tjugufemårsjubileum.”, STF: s årsskrift 1910, s. 23 
73 Maria Himmelstrand, ”På vandring i Lappland”, STF: s årsskrift 1913, s. 269 
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Här låg ett stycke Sverige för våra fötter; aldrig hade vi förr känt kärleken 
till fosterlandet så stor och innerlig som just nu. Oemotståndligt samlade vi 
oss till och sjöngo: ”Sverige, Sverige, Sverige fosterland, vår längtans bygd, 
vårt hem i norden”. Aldrig, aldrig skall denna sköna söndag på Sylfjällets 
topp gå ur vårt minne.74  
 

Att fjällvärldens scenerier åtnjuter mest nationalistisk uppmärksamhet, antyder föreningens 

vilja att rikta turisternas uppmärksamhet mot en del områden som ansetts särskilt lämpliga att 

införliva i det nationella medvetanderummet. Detta kommer utvecklas under nästa rubrik. 

    Samtidigt bör det sägas att årsskrifterna från den valda tidsperioden, även uttrycker starkt 

gillande för andra aspekter av riket. Att det inte endast är det storvulna som bör bidra till 

svensk gemenskap, visas exempelvis i en artikel om den hårt strävande befolkningen i Malå i 

Lappland. De fattiga människorna beskrivs med stor inlevelse; deras styva slit för brödfödan 

sägs vara en del av den lappländska poesin, och författaren frågar sig om inte dessa människor 

är mest värda att uppmärksamma. Detta är också Sverige, menar han, och ett besök i Malå bör 

därför företas av varje turist, ”som är människa och svensk.”75

    Likaså uppmuntrar en författare envar som har något att berätta om sin hembygds historia 

och samtida liv, att nedskriva dessa berättelser. Även de som lever i undanskymda bygder, bör 

lockas att bidra till ett gemensamt stort ändamål. Beskrivningar av livet i alla små vrår av 

landet ”blir ett arbete till forskningens gagn och vår fosterländska känslas stärkande.”76

    Ansträngningarna att beskriva också annat än fjällen, syns även i det rika bildmaterial som 

ges utrymme i årsskrifterna. Under rubriken ”Svenska bilder”, ägnas åtskilliga sidor åt den 

omfattande fotografiska dokumentation som resenärer ägnat sig åt. Här återfinns en mängd 

olika landskap, städer och byar. Anmärkningsvärd är här den i vissa årsskrifter befintliga 

underrubriken ”Svenska folktyper”, vilken visar bilder av företrädelsevis äldre män och 

kvinnor i agrara miljöer, gärna småsmutsiga och ofta smått blaserat kikande in i kameran.  

    De många fotografierna av landskap och folk, bidrog till att berika bilden av det Sverige 

som turisterna uppmuntras att bese. Årsskrifternas texter och bilder kunde även tjäna som 

fosterländskt åskådningsmaterial för de som inte själva hade möjlighet att bese sitt land. 

Genom sin rika dokumentation av rikets mångskiftande kvaliteter, samlade dessa inom sina 

pärmar det som ansågs vara mest kännetecknande för Sverige. I storstäder som Stockholm 

och Göteborg, anordnades även bildvisningar och föredrag från resor företagna i riket. Många 

                                                 
74 Ragnar Ehrnfelt, ”Till fjälls med scouter.”, STF: s årsskrift 1915, s. 201f 
75 Viktor Södergren, ”Malå.”, STF: s årsskrift 1911, Wahlström & Widstrand, 1911, s. 295 
76 Sven Lampa, ”Om svensk bygdeforskning.”, STF:s årsskrift 1912, Wahlström & Widstrand, 1912, s. 52 
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fotografitävlingar utlystes av STF, liksom man bidrog till tryckandet av skolplanscher med för 

riket lämpliga motiv. Få svenskar kunde därav undgå föreningens rika verksamhet, sägs det.77

    Själva årsskriften var föreningens främsta agitationsmedel; genom den väcktes dels längtan 

ut i skog och mark, dels var den en ”guldgrufva för hvar och en, som önskar en djupare 

kunskap om hvad som rör fäderneslandets natur, kultur och historia.”78

    Dessa böckers primära mål, var dock att uppmuntra till läsarnas egna resor i landet. Detta 

sporrande bäddades inte sällan in i naturromantiska termer. Redan under 1800-talet skedde på 

många håll, inte minst inom konsten och litteraturen, ett slags besjälande av landskapet. 

Många av artikelförfattarna uppvisar sådana tendenser, vilket redovisas under nästa rubrik. 

 

2.2 Det sunda landet 
Efter att under föregående rubrik ha visat på STF: s nationalistiska bildningsavsikter, kommer 

det här redovisas att dessa ofta antog naturromantiska former, varvid det skedde ett slags 

besjälande av landskapet. Under föregående rubrik visades att exempelvis fjällvärldens 

landskap ansågs lämpligt att införliva i det nationella medvetanderummet. Under denna rubrik 

visas att besjälandet av olika landskap kunde bidra med tillträde till detta medvetanderum. 

Genom att kunskapen om landet vävdes in i ett sagoskimmer, blev den nationella bildningen 

mer lockande; fjällen, skogarna och byarna framställdes som levande, antingen av sig själva 

eller genom den mänskliga historia de vittnade om. 

    Rubriken antyder att landet sågs som frambärare av sådana sunda egenskaper som också 

svenskarna borde införliva i sin nationella självbild. Besjälandet kunde företas med tydliga 

nationalistiska termer, eller med blygsammare och enbart naturromantiska formuleringar.  

    De artiklar som tydligast kombinerar nationalism och naturromantik, handlar gärna om 

fjällvärlden. I en artikel om en resa företagen i gränstrakterna mellan Norge, Finland och 

Sverige, beskrivs de svenska fjällen som betydligt mer dynamiska, välbyggda och färgrika än 

de norska och finska.79 De utländska fjällen framställs sakligt utifrån sina geologiska och 

botaniska beskaffenheter, medan de svenska sägs äga mer vördnadsväckande ”romanska 

former”. När resenärerna, efter en tur in i Finland, åter siktar hemlandets förhöjningar, 

                                                 
77 Louis Améen, ”Trettio år.”, STF: s årsskrift 1915, s. XII. För mer information om STF: s visuellt präglade 
folkbildningsarbete, se exempelvis Snickars, Svensk film och visuell masskultur 1900, s. 97-144 
78 Signaturen F. W., i en kort notis apropå Gustav Sundbärgs Det svenska folklynnet, STF:s årsskrift 1912, s. 340 
79 Det bör här tilläggas att denna artikel, genom sin beskrivning av vistelser även utanför Sverige, utgör ett 
sällsynt undantag från övriga artiklar, vilka nästan uteslutande beskriver resor inom Sveriges gränser. 
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översköljs de av känslor inför synen: ”På södra sidan af det vida vattnet sågo vi vårt hemlands 

berg, och eldade af en enda, samfälld känsla höjde vi ett dånande lefve för gamla Sverige.”80

    Men det är inte bara fjällen som sägs äga nationellt särpräglade kvaliteter. I en artikel om 

en resa med båt från Trollhättan till Östersjön, via de stora sjöarna och kanalerna, antar 

naturskildringarna överdådiga naturromantiska och nationalistiska former: 

 

Se Vänern en natt, när månen sprider sitt sken öfver vattnet och Kinnekulles 
mörka silhuett kastar sin slagskugga öfver glittret! Låt slussarna lyfta dig 
nära hundra meter i höjden och skåda Västergötlands furuklädda åsar. […] 
Skåda de milslånga, smala sjöarna i Östergötland, […] och låt ditt fartyg 
bära dig ut i hafsviken, som speglar löfskogens och höjdernas fägring, ut 
bland skärgårdens tusen sinom tusen öar, skär och kobbar, ut där Östersjön 
sjunger sin sång om friheten i norden! Skåda allt detta – och du skall älska 
ditt land såsom aldrig tillförne.81

 

Citatet beskriver ett nationalistiskt besjälande av landskapet. Resan uppmuntras till för att 

man därmed kommer älska sitt land, inte bara för att det är vackert, utan också för att det 

inom sig bär något av det som andligen karaktäriserar Sverige. Det är ett mångfacetterat rike, 

vars rikedom kan utläsas ur landskapet; i citatet får själva Östersjön tjäna metafor för friheten. 

    Artikeln ägnar drygt tjugo sidor åt liknande stämningsskapande beskrivningar. Sida efter 

sida återger björkar som speglar sig i vattnet, nordanvindar som brottas med sjumilaskogar, 

färgrika regnbågar, solstrålars lek, jättefurors knotiga armar, bländande vattenkolonner och 

vattenmassors skälvande sång över klipphällar. Under en varm eftermiddag siktas till och med 

några mygg, som ”dansar ringdans i det dämpade ljuset under träden.”82

    Naturromantiken flödar här ikapp med vattnet i kanalerna. Naturen lever. Den antar 

stundtals nästan mänskliga skepnader. Att denna naturens gestalt också kan ses som nationens 

gestalt, understryks då båten i skymningen närmar sig en skara ungdomar som står vid 

kanalbrädden. När dessa ser båten passera, kastar de sina studentmössor i luften och stämma 

spontant upp i ”Vårt land, vårt land”, varefter det utbringas trefaldigt hurra. Färden fortsätter 

sedan förbi de sjungande och hurrande ungdomarna: 

 

Mörkret sluter sig ånyo kring ångaren, men bakom oss stämma de klara, 
ungdomliga rösterna upp ”Du gamla, du fria”. Tonerna flyta ut i nattens 
stillhet, stiga och sjunka i renaste samklang för att småningom dö bort i ett 
smekande mjukt pianissimo.83

                                                 
80 Thorbjörn Hwass, ”En forsfärd utför Köngämä och Muoni älfvar.”, STF: s årsskrift 1910, s. 351 
81 Adolf Lundh, ”Trollhättan – kanalvägen genom sjöarna”, STF: s årsskrift 1910, s. 119 
82 Ibid., s. 121ff 
83 Ibid., s. 135 
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Det redan innan livfullt beskrivna landskapet, får genom nationalsångens framförande ett 

förtydligat nationellt liv. Glada ungdomar framför sången, men för turisten blir sångnumret en 

del i en totalupplevelse av en färd genom ett specifikt svenskt landskap; det är den svenska 

naturen som bevistas, och ur dess inre strömmar dess mest kännetecknande toner.  

    Att naturen frambar nationens själ, avslöjas inte endast genom dess sjungande skönhet. I 

naturen låg också de historiska minnesmärken, som vittnade om nationens ärevördiga 

förflutna. De historiska händelsernas mytologisering, kan sägas ha bidragit till uppkomsten av 

föreställningar om en nationens själ. Till denna form av mytologisering bidrar flera artiklar.  

    Under en återgivelse av ett strövtåg i södra Södertörn, rekommenderar en författare sina 

läsare att beträda Skansberget. Utsikten därifrån ska väcka känslor av samhörighet med det 

fysiska landet och dess historia, samt de människor som både fordom och nu levt där. Genom 

vistelsen där väcks en stämning av forntid: 

 

Du skall skåda dina fäder, vikingafolket, rustat till kamp mot främmande 
inkräktare, se dem på vakt på vallen och vid bergets branter. Du skall 
däruppe också, där du står inför minnen från fordom, kanske starkare än 
annars känna samhörigheten med den natur, som omgiver dig, med det folk 
du tillhör, med Sverige.84

 

Naturen avslöjar här Sveriges rötter i historien. Att bevista denna plats, kan väcka känslor av 

själsfrändskap med de människor som tidigare verkat där; naturen binder samman det 

förflutna med nuet, naturen länkar döda och levande svenskar till varandra.  

    I många artiklar återkommer detta besjälande av det fysiska landskapet. I en artikel om en 

färd till Sonfjället, beskrivs detta bergsmassiv i rent kroppsliga termer. Fjället är en jättemö 

och vinden dess andedräkt, och när resenärerna lägger örat intill berget, hör de hennes hjärta 

slå: ”Det är inte dödt, det lefver och slår djupt, djupt där inne med tunga, långsamma slag, fast 

hon tycks oss förstenad, och vi hör blodets friska sorl och sång i hennes ådror.”85  

    Det behöver dock inte alltid vara stolta vikingar och ståtliga berg som skänker liv åt landet. 

I en artikel berättas om det historiska och samtida livet i trakterna runt Sollefteå. Författaren 

återger sin förnimmelse av en för länge sedan bearbetad ansamling stockar hon funnit: ”Ärrig 

                                                 
84 Sven H. Hallquist, ”Bland täppor och stugor.”, STF: s årsskrift 1916, Wahlström & Widstrand, 1916, s. 237 
85 Karl-Erik Forsslund, ”Rundt Sonfjället.”, STF: s årsskrift 1911, s. 213 
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och grå låg den där vid skogsstigen; fäder och söner ha vandrat fram där, och det tycktes mig 

nästan, som om ett stycke af folkets själ måste bo i de murkna trästockarna.”86

    Citatet antyder att besjälandet av det fysiska landskapet inte alltid behövde anta 

uttryckligen nationalistiska former. Likväl pekar det på en naturromantisk iver att framställa 

landet som sunt och levande, och inför det levande är det mer tilltalande att känna 

samhörighet. Landet äger egenskaper som kan omsättas i svenskars andliga liv.  

    Detta visar även en artikel om en sommar i Ådalen. Livet där beskrivs uttryckligen ”som en 

enda fager saga.” Över landskapet och människorna i det, vilar en känsla av friskt levnadsmod 

och förnöjsamhet, berättar författaren. I hela naturen ljuder en ”vacker morgonsång”, vilken 

satt sin prägel på människorna som bor där. Det sägs vara omöjligt att tänka dunkla tankar i 

dessa trakter, eftersom skogarna och bergen här utövar sitt lugnande inflytande på 

människosjälen. Älvorna dansa i takt till forsarnas brus, medan fäbodjäntorna lockar på sina 

kritter; människorna lever här i en saga, med och i naturen.87  

    Det sammantagna intrycket av årsskrifternas artiklar, är att de vill åstadkomma en dylik 

samhörighet med omgivningen, men den nationella gemenskapen ska givetvis vara byggd 

kring hela Sveriges natur. Och genom att allt i den svenska naturen framställs som sunt, 

starkt, ärevördigt och vackert, skapas samtidigt ett ideal för hur svenskarnas gemensamma 

nationella själ borde vara inrättad – som en avbild av rikets natur. Nationens själ fick i naturen 

sin rumsliga bestämning.  

    Artiklarna från den undersökta tidsperioden, avslöjar att behovet att forma sunda svenska 

själar ansågs stort. Många menade att tidens moderna lockelser utövade ett dåligt inflytande 

på den svenska karaktären. Under nästa huvudrubrik visas att STF var en av flera 

organisationer som arbetade för disciplineringen av svenskarna, samt att denna disciplinering 

ofta tog avstamp i en rent kroppslig daning. Det kommer därmed visas att turismen sågs som 

en teknik som förmådde förena disciplineringsbehoven, med de här redovisade anspråken på 

nationell samling kring känslan för naturen. 

 

 

 

 

                                                 
86 Gustava Svanström, ”Några ord om Sollefteåskogen.”, STF: s årsskrift 1909, Wahlström & Widstrand, 1909, 
s. 224 
87 Thorsten Strömer, ”Ådalslif.”, STF: s årsskrift 1909, s. 229ff  

 29



2.3 Disciplineringsbehov och kroppsfostran 
De teman som redovisas under denna rubrik, tolkas utifrån den grundläggande förförståelse 

som Foucault skänkt uppsatsen. Tidens behov av disciplinerade individer, visade sig i en ökad 

uppmärksamhet för den fysiska kroppen; genom den hoppades man forma själar med 

önskvärda egenskaper. Liksom i inledningen till föregående huvudrubrik, kommer det först att 

ges en kort beskrivning av de kontextuella stämningar som har betydelse för tolkningen. Här 

kommer tidens civilisationskritiska idéer tas upp, samt tankarna om att botemedlet mot den 

moderna dekadensen, stod att finna i den kroppsliga disciplineringen.  

    Civilisationskritiska strömningar var inget unikt för Sverige. I större delen av västvärlden 

grasserade föreställningar om en sedeslös tid där befolkningarna befann sig i kroppslig och 

själslig urartning. Detta förskräckte flertalet inflytelserika tänkare, medan andra såg 

sedeslösheten som en antydan till att en ny och mindre auktoritetsberoende tid befann sig i sin 

gryning. Exempelvis Nietzsche skrev: ”Vad är sedvänja? En högre auktoritet som man lyder, 

inte för att den anbefaller oss det som är nyttigt, utan för att den anbefaller.”88

    Insikten om de traditionella auktoriteternas minskade inflytande, var således något som 

kunde väcka både farhågor och förhoppningar. Farhågorna fick i bland annat Nordau sin 

talesman. Dennes bok Entartung blev en storsäljare runt sekelskiftet 1900; häri beskrivs såväl 

den kroppsliga som själsliga degenerationen som iakttagits: förkrympning, snedväxta öron, 

livströtthet, vurm för kortspel och erotiska utsvävningar, ohälsosam lidelse för dans och billig 

underhållning, samt oro för vad bilar, telefoner, grammofonskivor och annan ny teknik kunde 

föra med sig.89  

    Även i Sverige återfinns en viss ambivalens inför den nya tiden; den liberaliserade 

marknaden hade givit ett ekonomiskt uppsving för nationen, varigenom såren efter den 

omfattande emigrationen till stor del ansågs läkta. Samtidigt var det många som oroades av 

den ökade materialism som den ekonomiska blomstringen orsakat.90 Tidens krassa 

materialism ansågs exempelvis ha gestaltat sig i Titanic-katastrofen, som beskrevs som en 

dom över en tid som tänkte mer på teknik och konkurrens än på människorna. Flera 

folkrörelser presenterade sig härvidlag som motmedel till en befarad snar undergång för det 

                                                 
88 Friedrich Nietzsche, Morgonrodnad, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001, s. 17. Nietzsche är 
samtidigt en representant för tidens mångtydighet. Han var på en gång pessimist och optimist; kulturbelackare 
och kulturbejakare, krigsförespråkare och fredsvän, antiintellektuell och själv extremt intellektuell, en upphävare 
av allmängiltiga sanningar och samtidigt uppfylld av dogmer. Han är ett ombud för en tid av hastiga förändringar 
och humörsvängningar.     
89 Sörlin, Mörkret i människan, s. 622f 
90 Björck, Heidenstam och sekelskiftets Sverige, s. 54f 
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västerländska samhället. Nykterhetsrörelsen pekade ut superiet som den värsta faran, varför 

nykterhet anbefalldes för att säkerställa framtiden.91

    Tankar om karaktärsdaning genom kroppslig tygling, var frekventa under en stor del av 

1800-talet. Sambanden mellan moral och hälsa stärktes under senare delen av seklet. Inom 

exempelvis pediatriken och diskussionerna om sexualiteten, märks farhågor för moraliskt och 

fysiskt förfall. En allmän uppstramning ansågs nödvändig, både för individernas och 

samhällets hälsa. Degenerationen knöts särskilt till städernas industriproletariat.92     

    Urbaniseringen var alltjämt mindre omfattande i Sverige än i övriga Europa, men likväl 

tillräckligt stor för att kräva åtgärder. Friluftslivet presenterades som en motvikt till det 

nedbrytande livet i städerna. Det har visats att de många friluftsfrämjande organisationerna 

gärna understöddes av de konservativa krafterna; en sund naturkontakt gjorde att 

befolkningen avhölls från både ohälsosamt leverne och samhällsomstörtande engagemang.93

    Kring ledorden ”en sund själ i en sund kropp”, samlades flera olika organisationer som 

intresserade sig för kroppslig daning av svenska folket. STF, scoutrörelsen, Friluftsfrämjandet 

och idrottsrörelsen är några exempel. Gemensamt för dem är att den fysiska disciplineringen 

ansågs bidra till en stark och sund befolkning som förmådde stå upp för nationen, både i 

krigs- och fredstid. Dessutom ansågs den rent lekamliga sundheten kunna sprida sig till de 

själsliga förmågorna. Exempelvis gymnastiken sågs som en god metod för att förädla 

människan; genom den förmåddes kroppens och själens krafter till ömsesidig utveckling.94

    Under de här följande två underrubrikerna, kommer det visas att det i STF: s årsskrifter kan 

utläsas både tidstypisk civilisationskritik och tankar om karaktärsdaning genom kroppslig 

fostran. I det därefter följande diskussionsavsnittet, kommer dessa tankars förekomst knytas 

till de tidigare redovisade visionerna om nationell gemenskap kring känslan för naturen.  

 

2.4 Kulturens råttfångarpipa 
I årsskrifterna uttrycks olika grader av civilisationskritik. Flertalet artiklar slänger bara i 

förbifarten ur sig något negativt om det moderna samhället, för att sedan övergå till mer 

omfattande hyllningar av dess kontrast – det rena naturlivet. Ingen artikel är alltigenom 

                                                 
91 Edqvist, Nyktra svenskar, s. 140ff 
92 Ekenstam, Kroppens idéhistoria, s. 235f, 243 
93 Sandell och Sörlin, ”Naturen som ungdomsfostrare”, Friluftsliv, red. Sandell och Sörlin, s.  39, 44f. Samtidigt 
bör det påpekas att byggandet av en nationskänsla kring känslan för naturen, var en idé som i första hand 
understöddes av de liberala krafterna. Se fotnot 22.  
94 Sådana argument kunde formuleras i opposition mot andra kroppsintresserade organisationer. Gymnastiken 
framställdes som en betydligt ädlare verksamhet än exempelvis idrottens rekordjakt och mästerskapstävlingar. 
Gymnastiken ansågs kunna ”omvandla en ’tölpig, nästan missbildad ynglingakropp’ till en ’spänstig, harmonisk 
människogestalt’”, Ljunggren, Kroppens bildning, s. 204 
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kritisk, även om vissa uttrycker påtagliga farhågor för civilisationens skadliga inverkan på 

dels stadsbon, dels det land som denne turistar i. I några artiklar kan även en viss kritik av 

turismen skönjas; somliga resenärer tycks inte ha förstått turistandets andemening. 

    En skildring av en längre vistelse på Gotska Sandön, inleds med en beskrivning av det 

hektiska livet på Stockholms gator; tutande bilar i köer och vimlande människor på väg till 

valborgsfirande på Skansen. Författaren gläds åt att ha inlett en resa till en plats där ingen 

trängsel råder, och där fötterna tillåts trampa ljudlöst i mjuk sand. Efter några sista 

telefoneringar, inköp och avsked, anser han sig ha klarat av de bestyr som krävs ”af den som 

under månader tänker lefva utanför det samhälleliga spindelnätet.”95

    Efter ankomsten till ön upplevs tillvarons tyngder ha lättat; måsarnas skrän, vårens 

blommor och den lilla trevliga befolkningen ägnas störst utrymme. När några tidningar från 

Visby ankommer ön, väljer författaren att inte läsa dem, eftersom det är föga sannolikt att 

något trevligt hänt ute i världen. Det troligare förargliga kommer han tids nog få veta ändå.96

    Artikeln är ett exempel på en berättelse som romantiserar landsortslivet genom att 

kontrastera det mot en mer civiliserad och hektisk tillvaro. Sådana finns det gott om i 

årsskrifterna. De belyser STF: s åsikter om att naturumgänget bildar ett sundare alternativ till 

det alltmer omfattande och mestadels förtärande urbana levernet: 

 

Det går i våra dagar en stark folkström från landsbygden till städerna och 
industrisamhällena. Kulturen spelar sin råttfångarpipa. Den lockar som en 
eld, men den förbränner också som en sådan. De till städerna strömmande 
folkmassorna bilda visserligen nytt bränsle på kulturhärdarna, men de äro 
dömda att själva mer eller mindre långsamt förbrinna.97

 

Det tycks nästan osa svavel i städerna. Men råttfångarpipan har dock en antagonist: ”Även 

Pan spelar på sin rörflöjt.” Flera författare menar att det hos stadsbefolkningen finns en 

närmast instinktiv vilja att undkomma städernas förtärande livsmönster. Denna vilja har under 

senare tid gestaltat sig i ett ökat intresse att återvända till naturen, en längtan som STF sett till 

att de kunnat omsätta i handling. 

    Dock uttrycker många skribenter samtidigt oro för den utveckling de skönjer på vissa håll i 

det annars så sunda landet. Civilisationens bojor tycks börja sluta sina kättingar även kring 

nationens nyss ofördärvade delar. I en artikel formuleras en viss förskräckelse över att också 

det trivsamma Ystad drabbats av ”den intet skonande moderniseringsifvern”, detta genom att 

                                                 
95 Algot Ruhe, ”Lifvet på Gotska Sandön.”, STF: s årsskrift 1912, s. 81f 
96 Ibid., s. 90 
97 Louis Améen, ”Trettio år.”, STF: s årsskrift 1915, s. X 
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flera gamla byggnader fått ge vika för nya. Denna form av ”vandalisering” sägs dock vara 

värre på andra håll i landet, varför Ystad anses förhållandevis lyckligt lottad.98

    Värre drabbade är de gamla allmogehemmen och de traditionsrika göromål som man där 

ägnat sig åt. Dessa sägs i en artikel vara stadda i en beklagansvärt hastig förändring. Särskilt 

anklagas den moderna storindustrin för att ha undanträngt hemslöjden, samt faktumet att stora 

delar av arbetskraften har lämnat landet. Det lilla som finns kvar av allmogekulturen är snart 

ett minne blott, och det gäller därför att å det snaraste dokumentera det lilla som finns kvar.99

    Emigrationen, eller ”amerikaraseriet”, anförs även som anledning till att befolkningen i 

gränstrakterna mellan Halland och Västergötland står utan arbetsför ungdom. De som stannat 

är dock mestadels envisa och arbetsvilliga, bortsett från ”en del af ungdomen, hos hvilken 

större yppighet i lefnadssätt och vanor synes vara på väg att inrota sig.”100

    Vad gäller ungdomen, uttrycks farhågor om att det ökade idrottandet sker på bekostnad av 

det sunda vandringslivet. Under en skolvandring på Gotland, tvingades en lärare bevittna att 

det som mest intresserade ungdomarna var en fotbollsmatch i Visby, varför skribenten 

utbrister: ”Om det åtminstone varit de speciellt gottländska spelen pärk eller varpa!”101  

    Att moderna livsmönster börjat rota sig också hos folket ute i landet, är något som många 

uttrycker både förvåning och förskräckelse inför. En författare blygs inte sin förfäran över det 

lumpna i att det installerats elektricitet i Lekvattnet: ”O, människobarn, hvarför kommen I hit 

upp till denna mystiska vildmarksbygd, om inte för att slippa ifrån elektricitet och annan 

storstadsbekvämlighet?” En viss ironi kan måhända skönjas i dessa ord, eftersom författaren i 

övrigt säger sig ha fått god andlig återhämtning i de mindre upplysta delarna av trakten.102

    Likväl finns återkommande åsikter om det ledsamma i att storstadsmänniskan då och då 

blir påmind om den civilisation som han eller hon försöker rekreera sig från. En skribent gläds 

åt att det område i Småland som besökts, är i det närmaste befriat från superi; nästan 

ingenstans återfinns ”det där farliga flytande godset, så framt man icke dit vill räkna de 

buteljerade vidrigheter, som under diverse klingande namn utbjudas af landthandlarna såsom 

’läskedrycker’.”103

    Landet är inte alltid så naturligt och sunt som turisten hoppats finna det, även här gör sig de 

moderna lockelserna påminda. Under en rast i en fäbodstuga, blir en resenär smått upprörd 

över att skogsarbetaren som bor där, plockat med sig både prydnadssaker och toalettartiklar 
                                                 
98 Anders Jönsson, ”Gamla Ystad.”, STF: s årsskrift 1910, s. 34f 
99 Gerda Cederholm, ”Några bilder från det gamla Uppland.”, STF: s årsskrift 1909, s. 155 
100 John Stårck, ”På ömse sidor om landamäret.”, STF: s årsskrift 1910, s. 96f 
101 Ragnar Ehrnfelt, ”All ungdom på vandring!”, STF: s årsskrift 1916, s. 361 
102 Signaturen M. H., ”I Värmlands förtrollade vrå.”, STF: s årsskrift 1912, s. 175f 
103 Hj. Nehrman, ”Vid den småländska rivieran.”, STF: s årsskrift 1911, s. 52f  
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till stugan: ”Sådant snobberi måste bort, såvidt jag förstår. I skogen om någonstans behöfs väl 

enkelt, friskt och ofördärfvadt folk – inga fina herrar med storstadsvanor.”104  

    I uttalandet ligger således en indirekt kritik av stadsfolket, som antagligen betraktas som 

mer fördärvat än skogsarbetaren, vilken förhoppningsvis endast tillfälligt fallit för några 

moderna attiraljer att kokettera med.  

    En del smått rasistiska uttalanden återfinns i samband med berättelser från besök hos 

samer.105 Det beklagas att de norrländska nomaderna låtit sin tillvaro bli påverkad av ”den allt 

nivellerande civilisationen”, som tränger in bland fjällen och utarmar naturfolken, vilket gör 

att deras ”enkla naturlif snart är en saga blott.” Alltjämt sägs dock lapparna kunna roa den 

besökande, inte minst för att de har ett lustigt språkbruk och ”stor efterhärmningsförmåga.”106

    Värre bevänt är det med de delar av naturbefolkningen som går under benämningen 

”fiskarlappar”, vilka i hög grad avlägsnat sig från sitt ursprungliga leverne. En författare 

finner dessa närmast frånstötande: ”En och annan fiskarlapp visar sig också i sin sorgliga 

skepnad af öfvergångstyp från nomad till bofast. En degenererad typ, hvilket märks mest när 

man har i minnet de käcka, seniga, färgglada renlapparna.”107 Brännvinet anklagas delvis för 

detta fördärv, men framförallt utpekas övergången till en mindre genuin livsföring.  

    Kulturens råttfångarpipa har ljudit också bland bergen, i skogarna och de små byarna. De 

moderna lockelserna utövade ett dåligt inflytande, vilket av somliga benämns som ett 

förråande av folket: 

 

Mången gång frestas man att tro, att förråandet af vårt folk gör oroväckande 
framsteg. Råheten tager sig som bekant med förkärlek uttryck i 
skadegörelse. Och det har visat sig att Föreningens vägvisartaflor äro i hög 
grad begärliga för ligapojkselementen att öfva sin förstörelselusta på. Den 
som har skjutvapen använder dem som måltafla. De som icke hafva 
skjutvapen kasta till måls på dem med stenar.108

 

I detta fall gestaltade sig brutaliseringen som skadegörelse av föreningens tillhörigheter. Men 

även turisterna själva anklagas ibland för klandervärt beteende. En resenär som bevistat 

trakterna kring Leksand, beklagar att allting är så sorgligt modernt. Turismen beskylls för att 

ha gjort befolkningen penninglysten; det påstått genuina som möter resenären, framvisas med 

                                                 
104 Karl-Erik Forsslund, ”En fjälltur om sommaren.”, STF: s årsskrift 1908, s. 29f 
105 Det bör dock tilläggas att den sortens beskrivningar av samer utgör undantag. Det stora flertalet som tar upp 
dessas leverne, gör det med stor respekt, och med en uttalad vilja att upplysa andra svenskar om att också dessa 
människor tillhör det svenska folket.  
106 Anders Jämte, ”Några exempel på omedveten lapsk humor.”, STF: s årsskrift 1909, s. 250f 
107 Adolf Hassler, ”Frostviken som turistort.”, STF: s årsskrift 1911, s. 249  
108 Folke Wancke, ”Allmänhetens skydd påkallas!”, STF: s årsskrift 1912, s. 358 
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baktankar om drickspengar. Denna utveckling är turisternas eget fel; de visar ingen hänsyn 

mot befolkningen, utan förnedrar den snarare genom sin närgångenhet: ”Jag såg en gång en 

vacker liten orsakulla bokstafligen förföljd af en turist med fru, hvilka icke voro mottagliga 

för hennes taktfulla afvisande hållning, utan begapade henne som ett underdjur.”109

    Dylik kritik av turistströmmen framfördes även i dagspressen, och i ett par inledningar till 

årsskrifterna bemöts den. Det erkänns att en viss skadlig inverkan på folkkaraktären kan 

skönjas på de platser där turistinvasionen är alltför stor i förhållande till folkstocken. Dock 

försvarar man sig med att detta inte är STF: s fel, utan snarare de moderna 

kommunikationsmedlen, såsom tågen. Det är dessa som skall anklagas för demoralisationen, 

eftersom de inte endast nyttjas av hederliga turister. Där färdas ”i säkerligen ändå större 

utsträckning element af vida sämre slag.” Turistföreningen bör snarare betraktas som en kraft 

som förmår utöva kontroll över de resande, menar man.110

    På samma sätt bemöts de kritiker som hävdat att turisterna skitar ner i naturen, samt att STF 

gjort vildmarken alltför tillgänglig genom att man spångat myrar, satt motorbåtar i fjällsjöar 

och byggt övernattningsstugor.111STF erkänner hjärtligt dessa anordningar, och säger att de 

på ett utomordentligt sätt kan tjäna naturskyddets syften. Genom att göra naturen mer 

tillgänglig, lockas fler svenskar ut för att ”känna naturens förädlande inflytande”, vilken också 

gjorde att kärleken och respekten för den växte.112

    Kulturens råttfångarpipa knäcktes mest effektivt genom att naturen tilläts utöva sitt 

förädlande inflytande på svenskarna. I naturen låg den sunda svenskheten serverad, redo att 

inmundigas av turisterna, varigenom de förenat förnam och väcktes till känslor för sitt land. 

Under nästa rubrik visas att vägen till denna samfällda väckelse, gick över de resandes rent 

kroppsliga erfarelser av landet. 

 

2.5 Den sunda kroppen 
Under denna rubrik visas att det i STF: s årsskrifter kan utläsas tidstypiska tankar om den 

fysiska kroppens förbindelser med själen. Föregående rubrik har visat på civilisationens 

skadliga inverkan på både land och folk, och det var inte minst dessa aspekter som turismen 

skulle fostra till avhållsamhet från. Genom att låta naturens sundhet utöva sitt hälsosamma 

inflytande på både kropp och själ, undkoms civilisationens avigsidor, samtidigt som de 

resande väcktes till innerlig erfarelse av sitt fosterland. Denna rubrik visar alltså på den rent 
                                                 
109 Ruth Rosenius, ”Midsommardagar i Dalom.”, STF: s årsskrift 1913, s. 193 
110 Signaturen L. A., ”Turistväsendet, folket och naturen.”, STF: s årsskrift 1913, s. 4f 
111 Mycket av denna kritik kom från verksamma inom Svenska Naturskyddsföreningen, vilken bildats 1909. 
112 Signaturen L. A., ”Turistväsendet, folket och naturen.”, STF: s årsskrift 1913, s. 13 
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kroppsliga tillägnelsen av nationens själ – naturen – vilken den nationella gemenskapen skulle 

byggas kring.  

    De uppmärksamheter som i artiklarna fästes vid kroppen, kan indelas i olika kategorier. 

Den första utgörs av de direkta rekommendationerna att företa härdande kroppsliga övningar 

för att vinna hälsa, samt skaffa sig rent sinnlig erfarelse av naturen. Den andra består av 

beskrivningar av sunda och oförvanskade människor, som genom sitt traditionella leverne i 

naturen, härdats till kropp och själ. Den tredje kategorin utgörs av de mer indirekta 

rekommendationerna. Dessa utfärdas av artikelförfattare som själva vittnar om de oerhörda 

själsliga upplevelser, som de kroppsliga sensationerna givit upphov till.  

    De rent hälsobringande effekterna av att vistas i naturen, beskrivs av en doktor som bidragit 

med en liten uppsats med titeln ”Huru bör den trötte bäst tillbringa sin semester?”. Han 

skriver att rekommendationerna i första hand är avsedda för de som endast är trötta, de 

verkligt sjuka bör uppsöka medicinexpertis. Olika reserecept skrivs sedan för olika grader av 

trötthet. Exempelvis bör den som har ryckningar i armen ”efter ett alltför ihärdigt skrivande, 

spelande, telegraferande eller dylikt”, ej spela tennis eller ro, men gärna företa stärkande 

vandringar i frisk luft. Armen bör dock hållas i fickan eller i band.113

    Denna artikel kan inte kopplas till några direkta avsikter att kroppsligen bilda svenskarna 

om landet, den handlar mer om hur de ska hålla sig friska. Den visar likväl på den ökade 

uppmärksamhet som vid denna tid fästes vid kroppens funktioner, samt vilka åtgärder som 

vidtogs för att hålla dem vid god vigör. Stärkande naturumgänge var en vanlig ordination. 

    Särkilt i de redaktionella artiklarna märks de direkta rekommendationerna till sinnlig 

erfarelse av landet. Turismen sägs vara den bästa metoden för att väcka fosterlandskärleken, 

eftersom den tillåter svenskarna att se riket ”på ort och ställe, öga mot öga”, varigenom de 

hoppas bli ”’kärleksfullt seende’ för allt det verkligt fosterländska.”114

    Denna förhoppning riktar sig till alla svenskar. Återkommande betonas dock betydelsen av 

att särskilt ungdomen danas. I en beskrivning av en mycket lyckad fjälltur, företagen av ett 

glatt gäng ungdomar från Södra Latin, sägs att ändamålet varit att ge ynglingarna en 

uppfattning om skidlöpningens betydelse. Denna lär vara mycket lämpad för att väcka både 

naturintresse och fosterlandskärlek: 

 

Intresset för skidsporten och för ett friskt och härdadt lif hade blifvit väckt 
hos dem, och min öfvertygelse är att genom anordnandet af dylika utflykter 
och därigenom att ungdomen beredes tillfälle att under kompetent ledning få 

                                                 
113 H. Allard, ”Huru bör den trötte bäst tillbringa sin semester?”, STF: s årsskrift 1916, s. 185ff 
114 Louis Améen, ”Trettio år.”, STF: s årsskrift 1915, s. XIf 
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utsträcka sina färder till de mest storslagna delarna af Sverige, deras intresse 
för naturen i icke ringa grad höjes och därmed äfven deras kärlek till sitt 
land.115

 

Ett friskt och härdat liv kan alltså befordra känslan för naturen, och därmed även kärleken till 

Sverige. Kopplingen mellan kroppen och känslan för landet är här tydlig. 

    STF arrangerade många ungdomsvandringar i dessa syften. Ynglingarna skulle bildas både 

fysiskt och andligt: ”Det är just vandringslivet, som stärker och härdar ungdomen till kropp 

och själ.”116Skolresor och vandringsturer bör även äga ett bestämt studiesyfte, sägs det. Den 

kroppsliga härdningen bibringar en mottaglighet för även annan bildning. 

    Också andra än ungdomen, ansågs må bra av att tillbringa sin ledighet under torftiga 

förhållanden. I en rekommendation för uppbyggande av fler sportstugor, sägs att dessa bör 

vara mycket spartanskt inredda. Ju enklare desto bättre; deras syfte är att återföra stadsbon, 

”ofta överarbetad, ofta överkultiverad”, till gemenskap med naturen. Därför anses att ”livet 

som leves där måste smaka vildmark.” Sportstugans idé, är att låta den inneboende göra så 

mycket som möjligt med egna krafter, varvid hjärnan samtidigt får vila från stadslivets 

vardagsbekymmer. På Lilljansplan i Stockholm hade ”Förbundet för fysisk fostran”, därav 

uppfört några stugmodeller, vilka hölls öppna för allmän beskådan.117

    I en annan artikel sägs att det än så länge inte gjorts så mycket för att underlätta 

turisttrafiken till trakterna kring Gäddede. Detta bör dock inte spela så stor roll för den gode 

turisten, han behöver inga bekvämligheter: ”En turisttur bör afse och medföra en härdning för 

själ och kropp – annars är den förfelad.”118

    Även idrott ansågs av vissa vara bra. En av det tidiga svenska idrottslivets främsta 

beskyddare och ideologer, Viktor Balck, medverkar med en artikel om de Olympiska spelen i 

Stockholm. Att Balck återfinns i en årsskrift, vittnar om att han och föreningen delade ett 

intresse för fysisk bildning och karaktärsdaning.119Sådana intressen, i kombination med 

nationalistiska hyllningar av både Stockholms stadion och de svenska idrottsinsatserna, riktigt 

osar det av i Balcks artikel. Svulstiga beskrivningar av dessa spels ”uppvisning av de 

                                                 
115 V. von Feilitzen, ”Med Södra Latinarna i jämtlandsfjällen.”, STF:s årsskrift 1909, s. 430f 
116 Ragnar Ehrnfelt, ”All ungdom på vandring.”, STF: s årsskrift 1916, s. 362 
117 Stig Milles, ”Sportstugor.”, STF: s årsskrift 1915, s. 371ff 
118 Adolf Hassler, ”Klart till Frostviken.”, STF: s årsskrift 1912, s. 347 
119 Det kan även noteras att Viktor Balck, denne ”fosterländske trumpet”, som han kallade sig, var medlem av 
både STF och Friluftsfrämjandet. Sandell och Sörlin, ”Naturen som ungdomsfostrare”, Friluftshistoria, red. 
Sandell och Sörlin, s. 28 
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civiliserade folkens fysiska bildning”, varvas med tributer till den ”väckelse till svenskhet och 

samhörighetskänsla”, som olympiaden åstadkommit.120

    Väckelse till svenskhet och samhörighetskänsla, var också vad STF eftersträvade, även om 

man för detta ändamål hellre tog avstamp i skogens mossa än på Stadions mästerskapsbanor.  

    Några som inte behövde väckas till levande samhörighetskänsla med nationens natur, var 

de människor som av tradition skapat sin tillvaro i samklang med naturkrafterna. Under 

föregående rubrik, visades att civilisationen börjat tränga in och påverka även dessa. Det stora 

flertalet tycks dock ännu leva i sund harmoni med miljön. Många reseberättelser förtäljer om 

ärliga lappar som muntert märker renar och kokar kaffe i snön, eller öbor som fiskar torsk och 

skjuter säl, alltmedan solen skiner dem i skägget och vindarna rufsar dem hemtamt i håret. 

    Folket på Idö sägs exempelvis vara i en klass för sig vad gäller sundhet skapad genom nära 

kontakt med naturen. ”Bättre folk finns väl knappast”, de har på alla sätt en bättre och 

”djupare uppfattning av tingen än den endast till landbacken hänvisade ’fastlänningen’.”121

    Folket i Byske sägs av en annan skribent vara av ett sällsynt segt och uthålligt släkte, vilket 

inte minst visat sig i att de varit begärliga vid rikets större fältmanövrar. Deras hårda slit för 

brödfödan ”göra lätt ytan sträf, men på samma gång bli både kropp och själ starka och 

spänstiga.”122Deras kroppsliga ansträngningar visar sig således i även styrkta själar.  

    Vissa författare tycks under sina resor, trots sin storstadsuppväxt, ha uppnått tillstånd som i 

någon mån liknar vildmarksfolkens natursamhörighet. I ödsliga landskap erhålls önskvärd 

”hvilotarf och rolängtan.” Den friska luften påstås skärpa både synen och alla andra sinnen. 

Även mer känslomässiga tillstånd av både glädje, smärta och lidande, tycks upplösas inför de 

fria vidderna. Vildmarksdyrkarna kan under strävsamma vandringar finna en vila ”släkt med 

de satta bergjättarnas och den vida, öde vattenytans.”123Den rent fysiska upplevelsen av ett 

landskap, skänker således en rofylldhet som förlänar släktskap med själva naturen. 

    De sinnliga upplevelsernas omvandling till närmast religiös extas, beskrivs av en annan 

fjällvandrare som hänförs av den friska luften. Det skrivs att det hon andas, borde kallas något 

annat än luft. Det är snarare en överjordisk renhet, som tränger in i hela hennes varelse, lyfter 

henne uppåt till höjder där allt jordiskt tycks försvinna bortom horisonten.124 Denna närmast 

utomkroppsliga upplevelse, är ett exempel på det själsliga rus som många författare vittnar 

om från sina naturvistelser.  

                                                 
120 Viktor Balck, ”Olympiska spelen i Stockholm 1912.”, STF: s årsskrift 1913, s. 169, 176 
121 Ada Rydström, ”I Tjust förr och nu.”, STF: s årsskrift 1916, s. 34 
122 Ernst Häggquist, ”Några bilder från Byske.”, STF: s årsskrift 1908, s. 95 
123 Ruben G: son Berg, ”Högnordiska reseintryck.” STF: s årsskrift 1908, s. 273, 277ff   
124 Maria Himmelstrand, ”På vandring i Lappland.” STF: s årsskrift 1913, s. 275 
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    En författare beskriver tydligt ett andligt tillstånd, som en fotvandring förskaffat henne: 

”Själen flög liksom förgätande sitt jordiska omhölje fram öfver fjällvidderna.”125

    Som avslutande exempel på den här typen av själslig hänförelse inför kroppsliga intryck, 

bör en bestigning av Kebnekaise hedersamt anföras. Från fosterlandets allra högsta punkt, har 

dess förste vinterbestigare följande att förtälja: 

 

Jag satte mig och insöp i långa drag en intensiv njutning. Den klara, lätta, 
fina fjälluften drog långsamt förbi mig och fyllde mina lungor, solen brände 
mig hett och för mina ögon låg en tafla så underbart praktfull, att jag 
blundade för att låta den gå in i blodet. Lättare till sinnes kan ingen människa 
vara, fri från allt, högt öfver allt sattyg, ensam, oåtkomlig. […] och hela den 
tid, jag satt försjunken i tankar, strömmade skaror af ljusa bilder genom min 
själ. Fjällvärldens blånande jättar togo min längtans gestalter, och jag var 
omgifven af allt hvad jag älskade.126  

  

Visst kan det sägas att formuleringar som de här angivna, må förlåtas som måleriska 

återgivelser av fantastiska upplevelser. Men likväl är dessa så rikligt förekommande, att de 

också bör betraktas som vittnesmål om en tid då relationen mellan kroppslig och själslig 

erfarelse ansågs mycket intim. Bestigaren av Kebnekaise låter landskapet gå in i blodet, 

varvid hans själ genomströmmas av ljusa bilder. Tydligare kan en upplevd förbindelse mellan 

kropp och själ knappast beskrivas. Denna förmodade förbindelse var vad STF anspelade på i 

sin uppmuntran till fysisk vistelse i den natur, som i retoriken framställts som svensk natur. 

    Kroppens nära beröring med själen, kunde föranleda disciplinära krafter att rikta sina 

ansträngningar mot de mänskliga kropparna, i syfte att nå något som inte var själva kroppen. 

Det var själarna man intresserade sig för. Och i en tid som strävade efter nationell gemenskap, 

samtidigt som det vurmades för naturupplevelser som kontrast till civilisationen, blev den 

kroppsliga daningen i naturen en metod för att forma svenska själar. I denna uppsats har det 

visats att turistandet inom den egna nationen, förmådde samordna alla dessa strävanden. De 

nationalistiska bildningsavsikterna, naturromantiken och civilisationskritiken, förenas i den 

uppmärksamhet som STF fäste vid den fysiska kroppen. 

 

 

 

 

                                                 
125 Ebba Hellström, ”En fotvandring från Undersåker till Ocke.”, STF: s årsskrift 1912, s. 236 
126 H. N. Pallin, ”Den första vinterbestigningen av Kebnekaise.”, STF: s årsskrift 1909, s. 333f 
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3. Diskussion: Ett sunt land i en sund kropp 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utreda hur strävandet efter att skapa nationell 

gemenskap kring känslan för naturen, samt ansträngningarna att fysisk dana befolkningen, 

samverkade inom STF: s uppmuntran till turistande i Sverige.  

    Behovet av nationell samling och enhet ansågs vara stort under det tidiga 1900-talet, likaså 

behovet av sunda och friska medborgare. Sundhet behövde inte minst skapas för att 

kontrastera mot de moderna omvälvningarnas skadliga inverkan på land och folk. I uppsatsen 

har det visats att turistandet inom rikets gränser, ansågs erbjuda en samfälld lösning av både 

gemenskaps- och disciplineringsbehov.  

    Två teorier har legat till grund för den övergripande tolkningen. Anderson beskriver 

nationer som föreställda, imaginära, gemenskaper. De har på mångahanda vis konstruerats 

med hjälp av olika masskommunicerande tekniker. Efterhand har människor erkänt sig 

tillhöra den nation som anmodats dem. I större eller mindre utsträckning, har de sedan börjat 

tänka och agera utifrån föreställningen att de har något gemensamt med alla andra som bebor 

samma gränssatta område. Detta trots att de aldrig träffat merparten av dem. STF har i denna 

uppsats beskrivits som en förening, som gjorde själva turistandet till en teknik för att införa en 

känsla av gemenskap hos de i Sverige boende. 

    Att just turismen blev en användbar teknik, kan förklaras med hjälp av en teori hämtad från 

Foucault. Den ökade kroppsdisciplineringen från och med 1800-talet, visar på tilltagande 

önskemål om att forma individer. Genom kroppslig underkastelse, stöptes också deras själar 

till den form som ansågs bäst avpassad för den nya tidens behov. Foucault pekar på hur en 

rationaliserad produktionsapparat dresserade dugliga arbetare, liksom fängelserna dresserade 

dygdiga medborgare. I den här uppsatsen har det visats att STF strävade efter att dressera 

svenskar. Svenskarnas kroppar placerades i naturen och uppmanades uppleva denna på det 

sätt som tidens naturnationalistiska retorik föreskrev. 

    Genom att kombinera Anderson och Foucault, kan turismen beskrivas som en teknik, som 

genom kroppslig disciplinering, fostrade svenskarna till att erkänna naturen som nationens 

sammanbindande element. 

    Tidigare forskning har intresserat sig för flera andra organisationer som ägnat sig åt 

nationalistiskt färgade uppfostringsprojekt. Hedin har granskat en av de tidigaste, 

Manhemsförbundet, vilket var en ungdomligare utlöpare av det samtida Götiska förbundet, 

också det intresserat av en slags nationell väckelse. Båda rörelserna kan ses som tidiga 

representanter för naturnationalistiska idéströmningar. 
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    Björck har visat att denna naturnationalism var påtaglig kring sekelskiftet 1900. Till och 

med patriotismens belackare, som Strindberg och Fröding, kan sägas ingå i denna tradition av 

spontana hyllningar till hembygdens stenar, bäckar och syrenbersåer. Att dessa herrar sedan 

frånsade sig alla kopplingar till nationalistiska rörelser, förtar inte intrycket av den oerhörda 

kraft som naturromantiken utövade på tidens intellektuella.  

    Hammargren har visat på en med tiden delvis förändrad natursyn hos STF. Från början 

beskrevs mest de storståtliga fjällandskapen. Den tilltagande internationella oron strax innan 

första världskriget, gjorde att beskrivningarna mer koncentrerades kring hembygdens trygga 

vrår. Hammargren ser tidens förändrade natursyn, som ett uttryck för förändrade ekonomiska 

och andliga försörjningsvillkor. Denna uppsats instämmer i att även hembygdens pittoreska 

trygghet ges utrymme, men vidhåller att fjällvärldens sunda och krispiga luft alltjämt susar 

tongivande i årsskrifterna. Detta eftersom de ansågs bidra med lämplig symbolik i det 

nationella gemenskapsprojektet. Att fjällskildringar befinns tillsammans med 

hembygdsromantiska återgivelser, förstärker samtidigt intrycket av en förening som vill bidra 

med en helhetsbild av ett mångfacetterat och specifikt svenskt landskap. 

    Sörlin har i flera arbeten visat att naturen ofta gjordes till en symbol som kunde tillämpas i 

nationalistiska syften. I samband med det ökade resandet inom  nationsgränserna, skedde vad 

han kallar för en ”nationalisering av landskapet”. Sörlin poängterar därmed en för denna 

uppsats viktig sak: bilden av nationallandskapet är skapad och inlärd. Det finns ingenting som 

kan kallas för ett objektivt ”svenskt landskap”; sett till topografiska, geologiska och botaniska 

beskaffenheter, finns högst likartade områden på många andra håll i världen. Men genom att 

anspela på påstått säregna naturtyper, visades att rikets folk var lika unikt som dess natur. 

    Sörlins arbeten kring nationalism är mycket omfattande. Dock har han mycket lite 

intresserat sig för kopplingen som kan göras mellan nations- och naturkänsla och idén om 

naturens förmåga att disciplinera de kroppar som bevistar den. Han har visserligen pekat på 

organisationer som intresserade sig för friluftsliv och kroppsliga övningar. Kring ledorden ”en 

sund själ i en sund kropp”, samlades flera olika föreningar, som Friluftsfrämjandet, 

scoutrörelsen och idrottsrörelsen. Det forskningen dock främst visat, är att dessa 

sammanslutningar strävade efter att skapa starka och sunda människor, som i praktisk 

handling skulle bidra till rikets civila utveckling, samt vara dugliga i händelse av krig. 

Forskningen har även relaterat rörelserna till tidens behov av att erbjuda alternativ till 

städernas och industrisamhällenas förtärande miljöer. Dock har forskningen inte visat att den 

kroppsliga aktiviteten även kunde bidra till nationell gemenskap. 
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    Edqvist har i högre grad granskat kopplingen mellan kroppslig sundhet och nationskänsla. 

Han har undersökt nykterhetsrörelsens roll för den svenska nationella identiteten under 

decennierna kring sekelskiftet 1900. Edqvist har visat att flera aspekter i denna rörelses 

verksamhet, i hög grad liknar STF: s. Framförallt gäller dessa uppmuntrandet till sundare 

leverne, inte minst möjligt att förskaffa genom friluftsliv, varigenom man samtidigt skaffar 

sig kunskap om nationen. STF nämns i Edqvists avhandling, men bara i förbifarten.  

    Ljunggren och Ekenstam har också visat att mycket av karaktärsdaningen från och med 

1800-talet, tog avstamp i ett fostrande av de rent kroppsliga funktionerna. De har dock 

intresserat sig för Linggymnastik, respektive anvisningar i pediatrik och sexualbeteende. 

    Sörlin har efterfrågat mer forskning om hur landet, själva det fysiska landskapet, tog plats i 

det nationella medvetanderummet. Genom att i denna uppsats använda två olika teorier för att 

tolka STF: s årsskrifter, ges en delvis ny förståelse för det nationella gemenskapsprojektet i 

Sverige under det tidiga 1900-talet. Det har därmed visats att den svenska naturens väg till 

svenskarnas medvetanderum, gick över deras rent kroppsliga erfarelser av den. 

    De i slutet av uppsatsen angivna exemplen på innerlig erfarelse av landet, vittnar om det 

som STF med sin verksamhet strävade efter att alla svenskar skulle uppnå. Dessa författare 

beskriver sig kroppsligen ha insupit det sunda landet och gjort det till en del av sin själ. Detta 

var vad den nationella gemenskapen, enligt STF: s vision, skulle byggas kring – en unison 

tillägnelse av Sveriges landskap. Den gemensamma svenska folksjälen var synonym med det 

gränssatta område som svenskarna vuxit upp och fostrats inom. Tidens strävanden efter en 

sund själ i en sund kropp, blir hos STF synonymt med ett sunt land i en sund kropp. 

    Gemenskaps- och disciplineringsbehoven var två nära sammanbundna delar av det 

övergripande behovet av ett starkt, sunt och aktningsvärt Sverige. För att bidra till ett sådant, 

framlades turismen som en metod som förmådde lösa det dubbelbottnade behovet. Den 

lösning som erbjöds, var även den dubbelbottnad. Genom en blandning av naturromantisk 

retorik och tidstypiska föreställningar om kroppens förbindelser med de mer själsliga 

förmågorna, skulle turismen bana väg för en nationell samling.  

    I uppsatsen har de tankar som kunnat utläsas, presenterats under olika underrubriker. Detta 

för att bättre åskådliggöra vilka olika idéer som ingår i ett annars enhetligt framlagt budskap. I 

årsskrifterna återfinns således de olika ledmotiven ofta tillsammans; ibland kan två, tre eller 

till och med alla teman återfinnas inom ett par meningar:  

 

Nu har Sverige ytterligare ett dussin fjällentusiaster och fosterlandsälskare, 
som verkligen känna vad Sverige är värt för dem, som känna, att Sverige är 
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det skönaste land på jorden. Fosterlandskärleken är för dem ej längre något 
tomt ord utan har blivit levande och stor.127

 

Ansträngningarna att bena ut olika teman ur dylika formuleringar, har varit det drygaste, men 

också mest intressanta arbetet med denna uppsats. Det har även skapat insikt om att det går att 

finna åtskilligt många fler teman än de här redovisade, vilket kan bidra till vidare forskning. 

    Det har inte minst kunnat utläsas åtskilliga uttryck för lokalpatriotism. Särskilt i artiklar om 

resor företagna i Värmland och Småland, skrivna av värmlänningar och smålänningar, strålar 

det stundtals av hänförelse inför hembygdens stolta furor och gnistrande sjöar. I dessa fall 

poängteras inte ett svenskt landskap, utan ett specifikt värmländskt eller småländskt. Att just 

dessa landskap särskilt varit föremål för lokalpatriotism, borde undersökas mer.  

    Likaså kan olika organisationers ambivalenta hållning till den moderna utvecklingen 

föranleda fler analyser. Edqvist har pekat på detta hos nykterhetsrörelsen, men mer kan säkert 

göras. Inom STF märks både glädje och farhågor för de moderna kommunikationsmedlen; de 

ansågs vara både förslappande och en förutsättning för ett organiserat turistliv. 

    Den politiska kampen om naturen, vore också intressant för vidare utredningar. Björck och 

Hammargren nämner lite om detta i sina avhandlingar. I denna uppsats har det sagts att det 

stundtals kan utläsas liberal propaganda i årsskrifterna, medan det hos den samtida Svenska 

Naturskyddsföreningen, återfinns betydligt mer konservativa stämningar; bara de med 

medfödda förmågor att tillägna sig naturen, borde ha rätt att bevista den.128 ”Bort från 

naturen!”, var vissas genmäle till STF: s verksamhet.  

    Detta bemöttes bestämt från STF: s håll. I slutet av inledningen till årsskriften från 1913, 

ljuder föreningens ungdomsfriska fältrop, till de svenska turisternas och det sunda 

naturumgängets försvar: ”Ut i naturen!” 

    Måhända ljuder ett litet eko från denna uppmaning även i dagens svenskars nationella 

medvetanderum. Här huserar vissa nationella myter som skulle kunna härledas till de i 

uppsatsen beskrivna föreställningarna om ett sällsynt sunt och vackert land. Under 1900-talet 

har sådana idéer antagit nya former och anpassats till nya frågor. Alltjämt kan det anas att 

många svenskar anser att den svenska naturen är både renare och mer ursprunglig, än vad som 

är fallet i andra delar av världen. De livsmedel som utvinns ur denna anses gärna vara både 

                                                 
127 Ragnar Ehrnfelt, ”Till fjälls med scouter.”, STF: s årsskrift 1915, s. 204 
128 Det kan härmed utläsas en viss ambivalens i de konservativa lägrens åsikter om naturens tillgänglighet. Vissa 
ansåg att naturen endast skulle bevistas av de med förmågor att tillägna sig den på rätt sätt. Samtidigt 
understöddes många friluftsorganisationer av konservativa krafter, eftersom friluftslivet ansågs erbjuda ett gott 
alternativ till engagemang i samhällsomstörtande verksamheter. Sandell och Sörlin, ”Naturen som 
ungdomsfostrare”, Friluftsliv, red. Sandell och Sörlin, s.  39, 44f 
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bättre, godare och hälsosammare än importerade råvaror. Svenskt kött, svenska jordgubbar 

och svenska tomater, högaktas ofta som de bästa i världen, liksom de anses ha producerats på 

ett mer ekologiskt hållbart sätt än vad som är fallet på andra håll.  

    Jag säger inte att så inte är fallet, det vet jag inget om. Men jag säger att nationalismen kan 

anta de mest blygsamma former. Och så länge den fortlever någonstans, kan den utgöra ett 

hinder för mer global kommunikation, förståelse och respekt.  

 

 

4. Sammanfattning       
Det tidiga 1900-talets nationalism, gestaltade sig gärna i de strävanden som gjordes för att 

skapa gemenskap inom de respektive nationerna. Känslor av samhörighet ansågs nödvändiga 

för att alla i nationen skulle lockas att medverka till dess välgång.  

    I Europa hade sådana nationella gemenskapsprojekt pågått under större delen av 1800-talet. 

Kring sekelskiftet 1900 ökade ansträngningarna. Krigsrustning och ekonomisk tävlan på den 

liberaliserade marknaden, bidrog till en stegring av den nationalistiska retoriken. Även den 

omfattande emigrationen till Amerika, och den ökade urbaniseringens många avigsidor, 

medverkade till mångas åsikter om att en allmän uppryckning var nödvändig. Inom de 

respektive nationerna, gjordes olika bemödanden för att skärpa nationskänslan.  

    Även Sverige påverkades av dessa idéströmningar. Här var de många folkrörelserna en 

viktig kraft för att inympa fosterlandskärleken hos folket. Svenska turistföreningen (STF) var 

en sådan rörelse. I den här uppsatsen undersöks vad denna organisation ansåg sig kunna bidra 

med för den nationella gemenskapen. Genom att analysera föreningens årsskrifter från åren 

1908-1916, visas vilka huvudsakliga idéer som befordrade STF: s verksamhet. 

    Två teorier har anbringats materialet. Benedict Andersons teori om att nationen är en 

föreställd och konstruerad gemenskap, har gjort att STF: s göranden har kunnat tolkas som 

bidragare till konstruerandet av nationell samhörighet. Michel Foucaults teori om att man vid 

denna tid sökte forma individer genom kroppslig disciplinering, har bidragit till förståelse för 

varför just turismen ansågs vara en lämplig teknik för att skapa unison kärlek till landet.  

    Tidigare forskning har visat att naturen ofta varit en källa för de som velat beskriva det för 

Sverige kännetecknande. Forskning har även visat att kroppsdisciplinering gärna framfördes 

som en god metod för att dana även individernas själsliga förmågor. Den här uppsatsen 

inordnar sig i bägge dessa forskningslägen.  
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    Genom att spjälka isär STF: s samlande verksamhetsidé – att uppmuntra svenskars resande 

inom landet – har olika teman kunnat utläsas. STF beskrivs därmed som en rörelse som ville 

bilda svenskarna och väcka känslor av samhörighet mellan land och folk. Denna gynnades av 

att landet beskrevs i naturromantiska termer. Därmed blev det mer lockande att både bese och 

känna gemenskap med landskapet och dess bebyggare. En sund förbindelse mellan land och 

folk, ansågs inte minst nödvändigt för att undkomma den moderna civilisationens avigsidor. 

Naturen påstods ha ett förädlande inflytande på människan. Genom att kroppsligen vistas i 

landskapet, löstes tidens dubbelbottnade nationella behov. 

    Turisternas rent kroppsliga vistelse i den sunda svenska naturen, disciplinerade till unison 

fosterlandskärlek, samtidigt som den fostrade till den fysiska och andliga sundhet som borde 

karaktärisera svensken.  
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                                                                                                                                   BILAGA 1

Tabell 1. Några uppgifter om STF: s årsskrifter 1908-1916 (ej 1914) 
 
Årsskrift Upplaga Sidor Artiklar  

 
 Illustrationer  

1908 48 000 440 38 293 
1909 54 000 496 40 335 
1910 55 000 464 35 374 
1911 57 000 415 37 321 
1912 59 000 407 42 347 
1913 ? 404 46 332 
1915 60 000 452 48 392 
1916 70 000 452 49 373 
 
Tabellen visar på stadigt ökande upplagor. Till artiklar räknas även inledningar, samt 
litteraturförslag och års- och revisionsberättelser. Till illustrationer räknas även kartor.  
 
Källor: STF: s årsskrifter 1908-1917 
 
 

Tabell 2. Antal medlemmar i Svenska turistföreningen 1908-1916 
 

År 
 

Antal 
medlemmar

1908 
 

46 458 

1909 49 353 
 

1910 51 659 
 

1911 53 707 
 

1912 55 601 
 

1913 56 382 
 

1915 60 185 
 

1916 66 944 
 

 
Tabellen visar på stadigt ökande medlemsantal. Till medlemmar räknas både de årligt 
betalande och de ständiga medlemmarna. 
 
Källa: STF 1885-1935. En krönika om svenska turistföreningen. 
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