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Inledning 

Undersökningens grundkaraktär 

Syfte och frågeställning 

 

Denna studie intresserar sig för kulturella yttringar under Sveriges industrialisering. Mer 

precist ska det handla om de män som gjorde skärgården berömd och vilka föreställningar de 

befäste Stockholms skärgård med. Det är inget försök att skriva skärgårdens historia. 

Perspektivet är det motsatta, intresset ligger i hur skärgården skrevs under perioden 1850-

1920, hur en platsidentitet konstrueras och befästs. Därför har de mest berömda 

skärgårdsskildrarna valts ut och mindre betydelsefulla lämnats utanför. Enligt detta syfte 

inleddes forskningsprocessen. Efter en tids arbete med källmaterialet framstod 

skärgårdsskildrarnas självrepresentation som alltmer intressant. Förutom deras betydelse i att 

skapa skärgården som social föreställning så skapade de en specifik position åt sig själva i 

denna miljö. Att utforska denna position, skärgårdsskildraren, hör till undersökningens syfte. 

Utifrån detta har följande frågor härletts: 

- Hur skildrades Stockholms skärgård i konst och litteratur under perioden 1850-1920? 

- Vilken position konstruerade skärgårdsskildrarna åt sig själva i deras produktion?  

För att förstå dessa skärgårdsskildringar/-are krävs det att de ställs mot bakgrunden av den 

sociala omvälvningen som det svenska samhället genomgick under den studerade perioden, 

industrialiseringen och det moderna genombrottet. I enlighet med detta vidare syfte kan även 

denna fråga tilläggas: 

- Hur kan skärgårdsskildringarna och den konstruerade positionen förstås gentemot den 

sociala omvälvningen? 

 

  



4 

 

Modernisering och industrialisering i Sverige 

 

Industrialiseringen, urbaniseringen, sekulariseringen, nationaliseringen, moderniteten, 

moderniseringsprocessen, den borgerliga revolutionen, den industriella revolutionen, 

kapitalismens införande, det moderna genombrottet; det finns många olika begrepp som 

försöker att fånga den stora process som förändrade det svenska samhället i grunden under 

perioden 1850-1920. Detta var en förändring som flera länder hade genomgått tidigare än 

Sverige och många skulle komma att genomgå en liknande förändring samtidigt som eller 

efter. Det hela bygger i grunden på ett transnationellt fenomen. En viktig del i Sveriges tidiga 

industrialisering var att utländska industrinationer, huvudsakligen Storbritannien, började 

efterfråga svenska exportvaror.
1
  

   Under det tidiga 1800-talet är Sverige ännu ett jordbrukssamhälle och den 

befolkningsökning som skedde under 1800-talets första hälft berodde enkelt uttryckt på 

”freden, vaccinen och potäterna” som Esaias Tegnérs klassiska citat lyder.
2
 Det rörde sig 

alltså inte om en grundläggande förändring av produktionsvillkoren men befolkningstillväxten 

skulle komma att spela en betydande roll i den kommande omvälvningen. Det första steget 

mot industrialisering skedde inom jordbruksutvecklingen. Under 1800-talets första hälft sker 

det en effektivisering som gör att det agrara proletariatet blir allt större.
3
 Det är denna 

lösgjorda arbetskraft som blir tillgänglig för industrin och som då möjliggör en 

industrialisering.
4
 

   Proletariseringen av arbetskraften inom jordbruket upplöste den gamla ståndsstrukturen 

samtidigt som den tilltagande stadsbefolkningen i huvudsak utgjordes av arbetare. Efter 

avskaffandet av skråväsendet 1846 förlorade borgarståndet grundvalen för sin existens.
5
 Detta 

var ett betydelsefullt steg mot införandet av näringsfrihet 1864. Utvecklingen kulminerade 

sedan i avskaffandet av ståndsriksdagen 1865. Under 1800-talets första hälft rådde en 

                                                 
1
 Montgomery, 1966, s. 28f. 

2
 Montgomery, 1966, s. 12. Den fullkomliga sanningen bakom detta har ifrågasatts av senare forskning men i en 

bakrund som denna unnar jag mig att spara detta klassiska citat. För en mer nyanserad diskussion se Schön, 

2007, s. 53-57.  
3
 Montgomery, 1966, s. 22&31ff. 

4
 Schön, 2007, s. 50-119.  

5
 Montgomery, 1966, s. 20-24. 
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planhushållning inom den svenska ekonomin.
6
 Det infördes dock en rad reformer och 

förändringar som stärkte det privata ägandet under denna epok.
7
 

   Sverige går från ett ståndssamhälle till ett klassamhälle även om det fanns klasskillnader 

inom stånden och lönearbete före det industriella genombrottet. Redan 1809 hade adeln 

förlorat sina privilegier. Med folkskolereformen 1842 hade kyrkan förlorat den centrala rollen 

inom landets utbildningssystem. Enhetskyrkans monopol hotades av frikyrkorna medan 

samhället i övrigt blev allt mer sekulariserat. Väckelserörelsen blev från 1800-talets mitt den 

första svenska folkrörelsen. Den andra stora folkrörelsen var nykterhetsrörelsen och den tredje 

arbetarrörelsen vars symboliska startpunkt kan förläggas till strejken i Sundsvall 1879. Även 

kvinnorörelsen organiserade sig och nådde 1884 framgång i lagstiftningen om gifta kvinnors 

myndighet.   

   Det politiska systemet förändrades efter tvåkammarriksdagen 1865 med 

statsministerämbetets införande 1876. Rösträtten utökades i etapper fram till införandet av 

kvinnlig rösträtt 1921. Konst och kultur gestaltar dessa förändringar på olika sätt. Inom 

litteraturen får realismen ett genomslag under 1880-talet och skriftspråket reformeras.
8
 Detta 

och mycket mer är exempel på uttryck som moderniseringsprocessen tog sig under denna 

epok. 

   Den materiella miljön förändrades radikalt. Över hela Sverige byggdes ett järnvägsnät och 

på vattnen invigdes ångbåtsturer i linjetrafik. Befolkningen ökade från cirka 3,5 till 5,2 

miljoner invånare mellan 1850-tal och 1900-talets första år. I Stockholm tredubblades 

befolkningen under samma epok. Det skedde en rad olika migrationer. Från landsbygdens 

jordbruk flyttade människor till industrierna, till norrländska sågverk eller de gryende 

storstäderna. Den största folkströmmen gick dock till Amerika där många sökte ett nytt liv 

under 1800-talets andra hälft och det tidiga 1900-talet. Sveriges industrialisering nådde sin 

kulmen under det sena 1800-talet, internationella framgångar hade uppnåtts genom de så 

kallade ”snilleindustrierna”. LM Ericsson, Alfred Nobel, Gustaf Dahlén, John Ericsson och 

Nils Ericson är alla exempel på framgångsrika innovatörer från den epoken. Under 

Stockholmsutställningen 1897 kunde dessa industriella framsteg visas upp för omvärlden och 

                                                 
6
 Denna slags planhushållning skall givetvis inte förväxlas med en kommunistisk planekonomi. Det rör sig 

snarare om att via restriktioner och privilegier bevara ståndssamhällets hierarkier än att motverka klass-

skillnaderna.  
7
 Schön, 2007, s. 110-112. 

8
 Christensson, 2008, s. 9-13 
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gestalta det moderna Sverige. Denna period kan betecknas som industrialiseringens 

genombrottstid i Sverige.
9
 

   Den gamla skråorganiseringen av arbetskraften levde kvar i arbetarorganisationerna ända in 

på 1880-talet. Dessa organisationer hade en korporativ karaktär och var motståndare till att 

använda strejkvapnet. Under 1880-talet började dock mer radikala fackföreningar organiseras 

och vid sekelskiftet 1900 dominerade fackföreningarna industriarbetarnas organisering. Det 

framväxande SAP kompletterades med LO 1898 och därmed hade arbetarklassen funnit en 

stark allians för att formulera sina krav.
10

 Ett annat viktigt steg för arbetarrörelsen var när 

Hjalmar Branting 1897 blev invald som den första socialdemokratiska riksdagsledamoten. 

   Den grundläggande omvälvning som vi kan kalla moderniseringsprocessen kom att 

omskapa det svenska samhället från grunden. Varken klass-, genus- eller familjestrukturen var 

längre som den hade varit innan. Detta arbete om skärgårdsskildrare under denna epok 

kommer inte att bidra till någon ekonomisk historisk forskning om hur industrialiseringen 

gick till rent ekonomiskt, hur olika grupper i samhället kom att dominera den ekonomiska 

eller politiska makten. Det rör sig i stället om ett kulturhistoriskt arbete som utgår från 

industrialiseringen som den allomfattande, bakomliggande orsaken. Arbetet handlar om att 

förstå kultur under Sveriges industrialisering.               

 

Disposition 

 

Dispostionen följer huvudsakligen tre klassiska steg. I kapitel 1 förklaras vad som skall göras. 

I kapitel två görs det och i kapitel tre konstateras vad som har gjorts och vad vi lärt oss av det. 

Det inledande kapitlet redogör för det aktuella forskningsläget och den teoretiska 

grundposition som arbetet utgår från samt hur och varför studien skall göras. Själva 

undersökningskapitlet, kapitel 2, är huvudsakligen strukturerat efter Norman Faircloughs 

diskursanalytiska indelning i tre nivåer. Denna kommer att presenteras nedan i ett eget avsnitt.  

   En del konflikter har uppkommit under arbetets gång mellan stram vetenskaplig 

rapportering och läsvänlighet. Den hårda kampen med att få allting att landa under rätt rubrik 

har ibland slutat med att läsvänligheten triumferat över den pedantiskt korrekta återgivningen 

                                                 
9
 Christensson, 2008, s. 13-15 

10
 Montgomery, 1966, s. 335. Schön, 2007, s. 137-191.  
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av det historievetenskapliga maskineriet som genererat denna text. Framför allt finns det ett 

inslag av historisk bakgrund insmuget i undersökningskapitlet. Varje skärgårdsskildrare som 

studerats har en kort biografisk presentation som sedan övergår i att sammanfatta deras 

produktion och stil med mera. Samtidigt konstrueras genom alla dessa presentationer ett 

narrativ som utgör undersökningens ryggrad. Genom att presentera dessa män och deras 

skärgårdsproduktion synliggörs den process som kanoniserade Stockholms skärgård och hur 

dessa skärgårdsskildrare skapar en egen upphöjd position åt sig. Detta avsnitt bör inte läsas 

som en empirisk gärning där nytt källmaterial arbetas igenom utan snarare som ett 

narrativskapande av etablerade biografiska fakta. I slutet av hela arbetet finns en bilaga med 

en kronologi över källmaterialet och en del andra betydelsefulla händelser som hjälper läsaren 

att få en överblick.      

   Efter presentationen av skärgårdsskildrarna har en rad centrala teman benats ut ur 

skärgårdsskildringarna: modernitet, pastoral och naturromantik, nationalism, manlighet, klass. 

Utifrån dessa teman förs sedan en diskussion om den position som skärgårdsskildrarna 

konstruerat åt sig genom sina skärgårdsskildringar, den signifierande praktiken. 

Undersökningsdelen, kapitel 2, avslutas med att försöka förstå skärgårdsskildringarnas olika 

teman, skärgårdsskildrarnas position, mot den sociala omvälvningen, 

moderniseringsprocessen. Det kommer att beskrivas som en kamp om hegemoni.    

 

Källmaterial, avgränsning och urval 

 

Källmaterialet är valt utifrån att den mest betydande signifierande praktiken från perioden 

1850-1920. Perioden 1850-1920 är avgränsad enligt de decennier som Sverige genomgår en 

industrialisering.
11

 Konstnärsförbundet i vilket majoriteten av skärgårdsskildrarna ingår i 

splittras 1920 vilket ytterligare ger relevans åt avgränsningen. Under 1850-talet kommer den 

kommersiella ångbåtstrafiken igång som gjorde skärgården tillgänglig för stockholmarna. Det 

är även under detta årtionde som Elias Sehlstedt, den första stora skärgårdsskildraren, inleder 

sin skärgårdsdiktning.    

                                                 
11

 Denna avgränsning bygger till stor del på Montgomery, 1966. Sverker Sörlin utgår från 1870-1920 vilket är 

även denna studies huvudperiod. Sörlin, 1988, s. 10. Dateringen av Sveriges industrialisering skiftar. Lennart 

Schön har i standardverket En modern svensk ekonomisk historia daterat perioden 1850-1890 som 

industrialiseringens genombrottstid och perioden 1890-1930 som industrisamhällets genombrott, 1930-talets 

ekonomiska kris blir då det som inleder den nya epoken. Schön 2007, s. 24, 137-191.  
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   För att göra ett första urval valdes de mest tongivande skärgårdsskildrarna ut. De som är 

mest berömda som just skärgårdsskildrare och därmed ströks Hjalmar Söderberg, Zorn, 

Heidenstam och Carl Larsson trots deras oerhörda berömmelse som sträcker sig till våra 

dagar. Dessa fyra gjorde inte obetydliga skärgårdsskildringar. Ett exempel är Zorns 

skärgårdsmålning Sommarnöje som är den dyrast sålda svenska målningen genom tiderna.
12

 

Zorns målningar från Dalarö under 1880-talet domineras av de badande kvinnor som i 

allmänhet refereras till som ”Zorns dalkullor” medan skärgården endast utgör en bakgrund.
13

 

Strindberg är givetvis berömd som mycket mer än skärgårdsskildrare men han innehar en så 

central roll i kanoniseringen av Stockholms skärgård att det vore omöjligt att utlämna honom 

från studien. 

   De skärgårdsskildrare som valts ut är kända som just skärgårdsskildrare. Strindberg och 

Albert Engström är även kända som en massa andra saker men de förknippas som personer 

med Stockholms skärgård. Skärgårdsskildrarna har identifierats genom en bred inläsning på 

både vetenskaplig litteratur och mer populära verk där de studerade skildrarna förekommer 

frekvent. Det bör erkännas att de ramar som en magisteruppsats erbjuder endast möjliggör att 

en del av skärgårdsskildringarna från perioden studeras. Dessutom finns det massvis av annan 

signifierande praktik som bidrog till att kanonisera regionen i fråga under den aktuella 

perioden. När dessutom undersökningen har antagit syftet att studera den position som 

skärgårdsskildrarna konstruerade åt sig så skulle det var av stort värde att dyka ned i personlig 

brevkorrespondens, dagböcker, memoarer, tidningsartiklar och allt annat som kan hjälpa till 

med att rita upp det nätverkande och varumärkesbyggande som påfick bland de studerade 

männen. Det vore mycket intressant att utforska detta, köra lite Bourdieu på det eller något 

liknande, tyvärr finns det inte utrymme för detta. 

   Vad är det då som kvarstår? I ärlighetens namn måste det erkännas att det finns mycket 

betydelsefullt som faller utanför. Det som studeras är de mest berömda 

skärgårdsskildringarna, de som tagit sig fram på offentlighetens scen och på detta sätt 

diskuterats och uppvisats på olika sätt massmedialt. Det handlar om böcker och målningar. 

Under presentationen av varje skärgårdsskildrare kommer deras skärgårdsproduktion att 

sammanfattas och det är det materialet som studien har använt sig av. 

                                                 
12

 DN 2010-06-03 ”Zorntavla såld till rekordpris”. Verket gick för 26 miljoner vilket slog den förra 

rekordhållaren August Strindbergs Underlandet.  
13

Detta kommenteras till exempel i Malm, 1969, s. 143.  
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Forskningsläge 

Kultur under Sveriges industrialisering 

 

Det finns otaliga verk om kulturen under Sveriges industrialisering så i detta forskningsläge 

går det enbart att nämna ett fåtal. Fokus ligger därför på de verk som bidragit med den 

förförståelse som denna studie utgår ifrån och på de mest betydelsefulla verken för 

forskningsfältet.   

   Ett klassiskt litteraturhistoriskt verk som gör en bred skildring av Nordens litteratur under 

industrialiseringen är Gunnar Ahlströms Det moderna genombrottet i Nordens litteratur från 

1947. Termen ”det moderna genombrottet” kommer från Georg Brandes som talade om 

”genombrottets män” 1883.
14

 Ahlström gör en analys av det sena 1800-talets litteratur mot 

bakgrund av produktionslivet. Han går systematiskt igenom utveckling inom lantbruk, trä, 

järn, handel och banker, järnvägar, industri, stadsbyggande, sjuttiotalets högkonjunktur och 

åttiotalet ekonomiska situation. När detta väl är avhandlat ger han sig i kast med de litterära 

verken och författarna. Under 1870-talet föds den moderna litteraturen i Norden av författare 

som Georg Brandes, Ibsen, Björnson och Strindberg. Nordens litteraturhistoria brukar sedan 

delas in i två signifikant utmärkande perioder, åttiotal och nittiotal. Det förra präglas av 

realism och naturalism, en jordnära reaktion på industrialiseringen medan det senare är ett 

mer drömskt och poetiskt årtionde. Relationen dem emellan har liknats vid den mellan 

upplysningen och romantiken i snabbversion. Denna spänning mellan åttiotal och nittiotal går 

att finna även inom bildkonsten som går från ett objektivistiskt ideal, naturalism, till 

nittiotalets subjektiva, drömska och mer individualistiska uttryck.
15

  

   Ahlström pekar på hur den politiska moderniseringen inte hade slagit igenom i Norden på 

samma sätt som i andra delar av Europa.  

Ute i Europa hade århundradets frihetstankar kämpat sig fram i segrande majestät, men i Norden 

åstadkom de endast förskrämda ekon och ljusskygga motåtgärder. Här härskar stillastående och 

tidlöshet. Moderna tankar och strävanden släpps inte innanför gränserna. Människor lever i en 

                                                 
14

 Brandes, 1883. 
15

 Se till exempel Lyberg, 1986, s. 374-397. 
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verklighetsfrämmande skenvärld, fylld av egenkära obetydligheter och tillbakablickande 

provinsialism.
16

    

Detta citat visar Ahlströms utgångspunkt i förståelsen av det socialt inriktade åttiotalets 

litteratur, citatet ger även exempel på Ahlströms egen laddade prosa som har mycket 

gemensamt med hans undersökningsmaterial. Han ställer sig i leden av sina 

genombrottsförfattare i kritik av en reaktionär epok. Han talar om det som en reaktionär idyll 

och gör en liknelse som är intressant för skärgårdsintresset. Han skriver att ”Hela samhället 

ter sig som en hycklande badort, som hämtar sitt välstånd ur en förpestad hälsobrunn”.
17

 Det 

är i sådan miljö författarna rasar då den moderna romanen föds i Norden. 

   Ett annat litteraturhistoriskt monumentalverk från 1940-talet är Staffan Björcks Heidenstam 

och sekelskiftets Sverige. Boken skänker en bred inblick i sekelskiftets kultur även om fokus 

ligger på Heidenstams författarskap och nationalistiska aspekter av detta. I kapitlet Ett nytt 

sinne för det svenska beskriver Björck kulturens förändring mot sekelskiftets slut. 

Generationen av konstnärer och författare kring sekelskiftet 1900 kom att utgöra ett 

epokgörande skifte i Sveriges kulturliv. Heidenstam står som en centralgestalt i denna 

kulturella förändring då han som nationalskald ständigt diskuterar det nationella.
18

 Björcks 

verk kommer diskuteras utförligare nedan.  

   Sverker Sörlin behandlar den så kallade ”Norrlandsfrågan” i sin doktorsavhandling 

Framtidslandet. Den har varit av stor betydelse för arbetet då den även har sin utgångspunkt i 

den sociala uppfattningen av ett territorium under industrialiseringen. Både materiella och 

ideella aspekter behandlas i denna avhandling. Inställningen till moderniteten stod ständigt i 

centrum när Norrlandsfrågan diskuterades. Konservativa, radikaler och bolagens åsikter 

beskrivs. Olika läger kommer med olika åsikter men samtliga är sprungna ur 

modernitetsprocessen. Även i Martin Kylhammars Maskin och idyll: teknink och pastorala 

ideal hos Strindberg och Heidenstam studeras tiden kring sekelskiftet 1900 utifrån ledande 

författare och debattörer, Strindberg och Heidenstam. Precis som Sörlin behandlar 

Kylhammar modernitetsdiskussionen, civilisationsfrågan.  Genom de två författarnas karriärer 

skiftar de inställning vid ett flertal tillfällen till industri, landsbygd, stad och land även om 

Strindberg håller fast vid något slags pastoralt ideal genom hela livet. 

                                                 
16

 Ahlström, 1947, s. 10. 
17

 Ahlström, 1947, s. 12.  
18

 Björck, 1946, s. 38-69.   
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   Heroer på offentlighetens scen är en antologi om den nya offentlighet som uppstod i 

industrialiseringens Sverige. En rad offentliga strider utkämpades i de nykläckta 

massmedierna och en ny elit dominerade samhället. Antologin behandlar en rad storheter som 

August Blanche, S A Hedin, Sven Hedin och Strindberg. Det kan tyckas att detta är långt ifrån 

skärgårdsskildrarna men det är samma generation av män och i viss mån samma män det 

handlar om. Det är samma offentlighet som de framträder i och det är samma inslag av 

självrepresentation. Ett perspektiv som är hämtat från Heroer på offentlighetens scen är att 

1800-talets medierevolution skapade en scen som majoriteten av Sveriges befolkning kunde ta 

del av. På denna scen agerade en rad heroer som regisserades av journalister och publicister.
19

   

   En central av aspekt av industrialiseringens kultur i Sverige är nationalismen. Den svenska 

nationalismen har utforskats i en rad verk som kan ta sin utgångspunkt i den ovan 

presenterade Heidenstam och sekelskiftets Sverige. Processen som nationaliserade Sverige har 

beskrivits i antologin Försvenskningen av Sverige. Patrik Hall har skrivit två böcker om 

konstruktionen av den svenska nationalismen, en avhandling och en populärvetenskaplig.
20

 

Samuel Edquist har studerat nationalismen inom nykterhetsrörelsen utifrån ett 

historiematerialistiskt perspektiv och Åsa Linderborg har utforskat socialdemokratins 

nationella historiebruk på ett liknande sätt. Den svenska nationalismens genusaspekter har 

studerats av Charlotte Tornbjer i Den nationella modern och av Hanna Enefalk i Patriotisk 

sång. Nationalismen kommer att diskuteras utförligare i senare avsnitt. 

   Begreppen åttiotal och nittiotal använts i ett flertal studier om det sena 1800-talet, bland 

annat Ahlströms. Som påpekats ovan har dessa båda årtionden laddats med en speciell 

betydelse och redan på 1890-talet användes begreppen i denna bemärkelse. Dan Landmark 

skriver om nittiotalets orientalism inom den svenska litteraturen. Nittiotalets litteratur 

präglades av andlighet, natur- och nationalromantik och det som kallas nietzscheanism. Den 

orientalism som Landmark beskriver passar väl in i denna genre som lämnar den nära och 

dagsaktuella sociala verkligheten för att skriva om en uppdiktad Orient full av njutningar och 

mystik.
21

  

   David Gedin har gjort en Bourdieu-inspirerad studie av hur författarrollen radikalt förändras 

i Fältets herrar: framväxten av en modern författarroll: artonhundraåttitalet. En rad ämnen 

som tidigare varit onämnbara diskuterades av författarna som chockerade både publik och 
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makthavare. Gedin utgår från att samtliga händelseprocesser bland åttiotalets författare leder 

till ett omskapande av författarens samhällsposition. Han vill visa på hur författarna och deras 

verk både formas av tiden samtidigt som de format tiden.
22

 Åttiotalisterna är den 

författargeneration som Gedin förlägger det stora genombrottet till. Ett utmärkande drag hos 

dem var ”den narcissistiska samhällskritiken” vilket är en slags litteratur där huvudpersonen 

har samma, i allmänhet borgerliga, klassbakgrund som författaren och som lever i ett föråldrat 

samhälle. De gestaltade sig själva som unga, maktlösa och arga när de utmanade den 

etablerade författargenerationen och fick på detta sätt en stor genomslagskraft.
23

 Gedin 

belyser en rad intressanta fenomen inom åttiotalist-litteraturen och det borgerliga samhället. 

Exempelvis bröt de en rad tabun angående sexualmoral, de formulerade det tidigare 

oformulerbara och kunde därför framstå som hyckleriets belackare. De bröt mot det 

borgerliga samhällets uppdelning i privat och offentligt genom att ta upp det privata till 

allmänt beskådande.
24

 Kvinnliga författare hade svårt att få utrymme då den borgerliga 

ideologin förknippade kvinnor med det privata, intimsfären och litteraturkritiken bidrog till att 

utestänga de skrivande kvinnorna från offentligheten. Mot slutet av åttiotalet tar en rad 

författare avstånd från realismen och författarens närhet till journalistiken. I stället inleds 

nittiotalet med sina mer romantiska och individualistiska uttryck.
25

  

   Året 1888 är av central betydelse för Gedins studie, det är det år som Heidenstam tar farväl 

av åttiotalet och Victoria Benedictsson begår självmord. Detta är signifikativt för att 

kvinnorna skrivs ur litteraturhistorien och reformerna uteblir som ska skapa ett mer jämställt 

samhälle. I stället blir nittiotalet till stor del ett decennium av manlig repression. Det är under 

dessa år som eliten av de skrivande och målande männen börjar samlas i Stockholms skärgård 

och gör det till ett av nittiotalets mest betydelsefulla manliga territorier.      

   Ett av de centrala inslagen i skärgårdsskildringarna är den maskulinitet som dessa borgerligt 

konstnärliga män gestaltar. Både sin egen och de maskuliniteter som de avgränsar sig mot. På 

senare tid har det kommit en hel del forskning om manlighet under 1800-talet och det tidiga 

1900-talet. I den konstvetenskapliga antologin Den maskulina mystiken finns en rad artiklar 

varav en huvudsakligen är av centralt intresse för denna studie om skärgårdskildrande män. 

Artikeln är skriven av Patricia G. Berman och heter Kropp och kroppspolitik i Edward 

Munchs Badande män. Den behandlar inte enbart Munchs målning utan även andra samtida 
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gestaltningar av nakna och badande män. Hon visar på det epokgörande i Munchs målning 

och hur övriga nordiska konstnärer följde efter. Berman jämför de nakna männen med tidigare 

klassicistiska mansideal i historiemålaren Ludwig von Hofmanns verk. En kontrastverkan 

som har verkning för samtliga av de konstnärerna som studeras här. Manskroppen gestaltades 

inte längre ur ett historiskt, distans-skapande raster utan fick istället agera en sinnebild för 

naturen. Den danske konstnären Jens Ferdinand Willumsens utställningsaffisher från 1902 

och 1910 utgör exempel på svängning i mansgestaltningen.
26

 Detta leder fram till den så 

kallade friluftsvitalism som utmärker sekelskiftets skärgårdsskildringar. En mer utförlig studie 

av denna vitalism har gjorts av Patrik Steorns konstvetenskapliga avhandling Nakna män. 

   David Tjeders har skrivit ett maskulinitetshistoriskt verk om 1800-talets mansideal i The 

Power of Character. Anna Hedtjärn Wester har intresserat sig för kostymen vid sekelskiftet 

1900. Det manliga plagg som utmärkte epoken. Kostymen har allmänt betraktats som ett 

neutralt plagg, något som alla män bar vid denna tidpunkt oavsett klasstillhörighet. Hedtjärn 

Westers är däremot att hitta kostymernas dolda betydelser, dess sociala laddningar. En studie 

om manlighet och klass som liknar Steorns på många sätt. Jens Ljunggren har studerat den 

tyska bildningselitens manlighet kring Första världskriget vilket hamnar något utanför detta 

forskningsläge om kultur under Sveriges industrialisering men hans arbete bör ändå nämnas 

då det har påverkat förståelsen till utforskandet av kulturelit och maskulinitet under 

industrialiseringen. Steorn, Tjeder, Hedtjärn Wester och Ljunggren kommer att diskuteras 

under rubriken Maskuliniteter och bekönade territorier.   

   Detta avsnitt är ett hejdlöst name-droppande av verk som ändå inte täcker upp en bråkdel av 

fältet ”kultur under Sveriges industrialisering”. Det är dock de verk som utgör grunden, 

förförståelsen, som denna undersökning utgår från. I senare avsnitt kommer de teorier och 

forskare att presenteras som har en direkt betydelse för studiens teoretiska utgångspunkter. 

      

Stockholms skärgård 

 

Det finns en rad verk om Stockholms skärgård och dess historia, mer eller mindre 

vetenskapliga och mer eller mindre coffeetable-mässiga. Dessa tillhör inte detta 

forskningsläge. Det är inte skärgårdens historia som skrivs. Det huvudsakliga intresset ligger i 
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kulturella yttringar under Sveriges industrialisering, konstnärliga gestaltningar, signifierande 

praktik. Det finns mycket skrivet om Stockholms skärgård men väldigt lite som på ett kritiskt 

sätt granskar konstnärliga gestaltningar och självrepresentation. I detta avsnitt skall den 

forskning sammanfattas som bidrar till förståelsen av konstruktionen Stockholms skärgård.  

    Ann Katrin Pihl Atmers doktorsavhandling i konstvetenskap Sommarnöjet i skärgården ger 

en mycket god genomgång för utvecklingen i Stockholms skärgård under 1800-talet.  Pihl 

Atmer är huvudsakligen intresserad av de sommarnöjen som byggdes i Stockholms 

innerskärgård 1860-1915. Intresset är till stor del estetiskt, arkitektoniskt. Husen visas upp på 

fotografier och som ritningar men även de sommarboende studeras. De kategoriseras socialt 

och orsakerna till sommargästandet söks i den historiska samtiden. Avhandlingen har trots sitt 

arkitektoniska fokus alltså en tämligen historisk karaktär, industrialiseringen och 

urbaniseringen är avgörande för analysen av bebyggelsen. I den sociala kategoriseringen av 

sommargästerna finner hon att de få som köpte sommarnöjen under det tidiga 1800-talet 

tillhörde borgerskapets övre skikt men inte adeln. Detta gäller även 1800-talets mitt men mot 

slutet av 1800-talet dyker en och annan från något lägre samhällsskikt upp i statistiken.
27

 Ett 

avsnitt av Sommarnöjet i skärgården är av speciellt intresse för denna uppsats. Under 

rubriken Återerövrandet av ytterskärgården beskriver Pihl Atmer hur konstnärer, författare 

och intellektuella började söka sig längre ut i ytterskärgården i och med att innerskärgården 

blev allt mer befolkad under sommaren. Dessa kulturella pionjärer bidrog till att popularisera 

ytterskärgården och inom kort följde även andra sommargäster.
28

   

   Ett arbete om Stockholms skärgård som ligger nära denna studie teoretiskt och 

metodologiskt är Susanne Heldt Cassels doktorsavhandling i kulturgeografi Att tillaga en 

region: den regionala maten i representationer och praktik – exemplet Skärgårdssmak. Heldt 

Cassel utgår från projektet Skärgårdssmak som inleddes 1996, ett EU-finansierat projekt som 

initierats av Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. Syftet med projektet är att främja 

näringslivet och vårda kulturarvet och behålla en bofast befolkning i Stockholms, Åbolands, 

Ålands och Helsingfors skärgårdar. Avhandlingen har inte ambitionen att utvärdera projektet i 

detalj utan det handlar om att förstå regional mat. Med det avses de kopplingar som görs 

mellan maten och regionen. Det innefattar producenter, konsumenter, försäljare och aktörer i 

regionala utvecklingsprojekt. Alltså har den regionala identiteten sammankopplats med maten 
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i fråga.
29

 Utan att begreppet signifierande praktik används så är det en sådan praktik Heldt 

Cassel studerar. Hon visar på hur företagare förhåller sig till regionen och även hur regionen 

konstrueras och reproduceras av företagarna och projektet i stort. Hon studerar både texter, tv-

program och bilder som är knutna till projektet. Avhandlingen uppvisar diskursen om 

skärgården som uppvisas i projektet vilket även kan beskrivas som innehållet i ”skärgården” 

som varumärke. Detta varumärkestänkande skall vi återkomma till senare. Det grundläggande 

innehållet i den diskurs Heldt Cassel utforskat handlar om de underliggande värdena natur och 

autenticitet. Skärgården framställs även genom återkommande representationer av en 

traditionell landsbygdsidyll och allt som förknippas med den är smakfullt,”en fridfull orörd 

och vacker plats”. Bruksföremålen från de traditionella sysselsättningarna fiske och 

småskaligt jordbruk har förvandlats till konsumtionsprodukter inom dagens dominerande 

näring, turismen. Smakfullheten sammankopplar hela skärgårdsregionen med en god smak, 

både när det gäller det estetiska i landskapet och i matupplevelser. På detta sätt kan de 

moderna företagarna knyta an till diskursen om den naturliga och autentiska skärgården.
30

 

   Heldt Cassels syfte är inte historiskt då avhandlingen inte försöker relatera Skärgårdssmak 

till en längre utveckling över tid eller en historisk samtid. Om vi bortser från det så kan den 

till stor del ses som en fortsättning på studien om skärgårdsskildrarna. Heldt Cassel studerar 

en skärgård som genomgått den kanonisering som skärgårdsskildrarnas signifierande praktik 

bidrog till att skapa. Samtliga av de föreställningar som finns i den diskurs Skärgårdssmak ger 

uttryck för finns redan i skärgårdsskildringar från 1850-1920. Rent implicit så diskuterar även 

Heldt Cassel kapitalismens utveckling och dess påverkan på landskapet. Den ekonomiskt 

materiella aspekten ligger till grund när hon studerar hur företagare i uppbackning av EU 

reproducerar och omskapar uppfattningen av en region. Även detta sammankopplar dessa två 

studier av signifierande praktik och Stockholms skärgård.              

   Urban Nordin har skrivit två kulturgeografiska artiklar i antologin Planeringens utmaningar 

och tillämpningar om Stockholms skärgård och dess platsidentitet. Dessa artiklar rör den 

sociala eller kulturella konstruktionen av Stockholms skärgård på ett mer direkt sätt än något 

annat arbete. Artiklarna ger en kort historisk bakgrund över beskrivningen av Stockholms 

skärgård, alltså det som här studeras mer grundligt.
31

 I artikeln ”Skärgården – en plats blir till” 

utgår Nordin från att skärgården är en del av staden eller ”stadslandet” som han kallar det. 
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Nordin diskuterar skärgårdens platsidentitet, hur människor bygger en relation till platsen i 

fråga.
32

 Detta begrepp förtydligar något som är centralt i studiet av skärgårdsskildringar. Hur 

påverkar skildringen platsidentiteten? Nordin diskuterar även olika platsidentiteter som 

krockar inom samma territorium, hur semesterfirare hamnar i konflikt om detta med 

människor som försörjer sig i Stockholms skärgård. Nordin försöker på detta sätt att diskutera 

vilka underliggande intressen som ligger bakom de olika skärgårdskonstruktionerna. Han 

skriver: 

Det finns ett gammalt ordspråk som menar att ”intresset inte ljuger”. Med detta perspektiv har 

platskonstruktörerna alla ett uttalat eller outtalat intresse av att måla sin bild av ett område, en 

bild som på något sätt gynnar sitt eget anspråk, antigen det är kommersiellt, demokratiskt, 

konstnärligt eller ideellt förankrat.
33

   

Till stor del delar denna undersökning samma syfte som Nordins. Båda vill förstå hur 

Stockholms skärgård konstrueras och vilka intressen som ligger bakom denna konstruktion. 

Nordins artikel är dock väldigt kortfattad och summarisk utan att bygga på något systematiskt 

behandlat empiriskt material. 

   Nordin ger ett antal exempel på skärgårdssymboler:  

Ett exempel på symbol är den faluröda stugan med naturtegeltak, en annan är träbåten med 

råsegel, en tredje taljan, en fjärde symbol är vegamössan och pipan, som en femte symbol kan 

man uppmärksamma spriten och skärgårdsbornas dryckesvanor. Symbolerna kan också vara 

människor – kända författare och konstnärer som på olika sätt kopplas ihop med skärgården.
34

  

Han uppfattar även ett antal tydliga diskurser i synen på skärgården. Den första kallar han 

”kampen för överlevnad” som Hemsöborna är det främsta exemplet på. Ur denna växer nästa 

diskurs fram som bygger på en ”kamp mot förmynderi och förbudsmentalitet”. Detta är Albert 

Engström ett ypperligt exempel på. Nordin lyfter även upp igenkännandet av 

skärgårdsskildrare som Strindberg, Liljefors och Taube som ett viktigt inslag i 

skärgårdsuppfattningen.
35

 Vilka exakt diskurserna är framgår inte helt klart av Nordins 

redogörelse och de kommer inte att användas i detta arbete. Förhållandet till det hala diskurs-

begreppet kommer att diskuteras nedan.   
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   Einar Malm har skrivit ett populärvetenskapligt verk om skärgårdens litteraturhistoria eller 

snarare en antologi med kommentarer, Skärgård genom tusen år. Malm behandlar inte enbart 

Stockholms skärgård utan även litteratur från Sveriges västkust, Finland och Åland. Malm är 

dock klart huvudsakligen intresserad av Stockholms skärgård och det är svårt att avgöra om 

han tillhör forskningsläget eller empirin. Om det svåra i att välja ut ett representativt material 

skriver Malm: 

Ämnet har visat sig skrämmande rikt, och det skulle vara högeligen oförsvarligt att enbart kåsera 

sig genom en sådan uppgift. Det hjälper något att vara hemmastadd i både skärgårdar och 

skärgårdsvitterhet. Det hjälper en smula att ha bott tretti årsvarv på egen holme i självaste Kalle 

Schevens domän, att ha känt skärgårdsorginal i parti och minut. Det hjälper bra att ha varit vän 

med många av genrens stora döda: Albert Engström, Ludvig Nordström, Gustav Ullman, Hasse 

Z, Gustaf Hellström etc.
36

      

Malm har även själv skrivit en rad skärgårdsskildrande diktsamlingar och han debuterade 

1920, samma år som avslutar denna studies avgränsningsperiod.   
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Teori och metod  

Diskursanalys i tre nivåer 

 

Studien är en diskursanalys. Precis som så många andra historievetenskapliga arbeten efter 

den så kallade språkliga vändningen. Detta innebär ett empirinära studium av språkliga 

utsagor. Det görs inga försök att komma åt sanningen bakom texten, som en dold intention 

hos författaren, utan textens betydelse skall uppvisas och förklaras, en inre logik avkodas. En 

genomgående tendens inom diskursanalyser är även att applicera ett maktperspektiv på de 

språkliga utsagor som studeras.  

   En diskursdefinition av diskursanalysens anfader Michel Foucault  är att diskursen ” består 

av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor”
37

. 

Jacques Derrida menar att ”När språket trängde in i den universella problematiken ... blev 

allting diskurs”.
38

 Norman Fairclough förklarar begreppet bland annat på följande sätt: 

 

I see discourses as ways of representing aspects of the world – the processes, relations and 

structures of the material world, the “mental world” of thoughts, feelings, beliefs and so forth, 

and the social world.
39

   

Det kan konstateras att det inte är någon lätt sak att komma överens om vad en diskurs är. Så 

hur används begreppet i detta arbete? Det är ju ändå det som är viktigast att här definiera. 

Svaret på denna fråga är att det används så litet som möjligt, nästan inte alls. Det är ett namn 

på metoden och inte ett analytiskt begrepp i denna studie. Meningen med vetenskapliga 

begrepp är att de ska skänka distinkt klarhet kring något det avser. Om det istället skänker mer 

tvetydighet så bör begreppet undvikas. En annan anledning att inte använda begreppet diskurs 

är att det riskerar ge en allt för fast och mäktig bild av diskursen i fråga. Det blir tillslut ett 

diskursmonster som har en egen vilja och som ingen människa kan rubba. Detta gör att 

diskursanalytikern ikläder sig den språkliga vändningens hjältecape för att synligöra och 

krossa de smutsiga monster som tidigare styrt våra hjärnor i det fördolda.    

                                                 
37

 Foucault, 1972, s. 133. Här har vi den obligatoriska Foucault-not som majoriteten av dagens uppsatser inom 

humaniora innehåller. Det är inte för att misskreditera Foucault som jag för in denna brasklapp till nottext utan 

för att håna min egen avsaknad av originalitet. 
38

 Howarth, 2007, s. 10.  
39

 Fairclough, 2003, s. 124. 



19 

 

   Varför ska jag då utföra en diskursanalys? Om vi går ända tillbaka till Immanuel Kants 

berömda term tinget-i-sig så kan vi konstatera att vi aldrig kan få en ren förnimmelse av en 

ren verklighet. All vår förståelse av omvärlden är präglad av olika aspekter och 

förutsättningar. Hur än tinget-i-sig är så kommer vår förståelse formas av berättelser, 

erfarenheter, sinnenas begränsningar, ideologi med mera.
40

 På detta sätt skall skärgården 

studeras, inte som skärgården-i-sig utan den skärgård som konstrueras 1850-1920, en 

kulturellt betingad förnimmelse. Diskursanalys är den bästa metoden för sammanhanget, det 

handlar om sociala konstruktioner som utgörs av språkliga utsagor. Det handlar om språk och 

makt; bildspråk på duk, skriftspråk i tryck med mera. Den skärgård som skärgårdsskildrarna 

skapar i sina skärgårdsskildringar kan kallas en diskurs, diskursen om skärgården, jag unnar 

mig att bara kalla den skärgårdsskildringarnas skärgård. 

  Lingvisten och diskursteoretikern Norman Fairclough har presenterat en modell som delar 

upp det diskursiva i tre nivåer. Denna uppdelning bidrar till den efterlängtade tydligheten. 

Genom att analytiskt hänvisa till en av tre nivåer blir det tydligare vad som diskussionen 

egentligen handlar om. Forskningsprocessen har varit strukturerad enligt dessa nivåer och 

även om ordet diskurs undviks i texten.
41

  

   Den första analytiska nivån Actual discourse berör den specifika texten, till exempel 

romanen Hemsöborna av August Strindberg. På denna analytiska nivå studeras alltså texten-i-

sig. Denna text bör här förstås utifrån ett vidgat textperspektiv där även tal, rörelser, bilder 

med mera uppfattas som text. Allt som kommunicerar något. På detta sätt utgår 

undersökningen från ett analytiskt jämställande av målningar, romaner, dikter och 

självbiografiska anekdoter. Den första nivån skall alltså visa de verk som skildrar skärgården. 

Presentationen av detta kommer att ske genom ett avsnitt per skärgårdsskildrare. Där 

presenteras deras skärgårdsproduktion kort och några biografiska bakgrundsfakta finns även 

med. På detta sätt får läsaren en introduktion till det källmaterial som studien bygger på.   

   Den andra nivån kallar Fairclough för Type of discourse. Jag har, som redan påpekats, valt 

att inte använda begreppet diskurs eller diskurstyp så i stället kan vi kalla de olika analytiska 

askarna för teman helt enkelt. Dessa teman är följande: modernitet, pastoral och 

naturromantik, nationalism, manlighet, klass, nietzscheanism. Att skapa dessa teman har varit 

en svår uppgift och de går ofta in i varandra. Alla teman är relaterade till varandra och bör 
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alltså inte förstås som enskilda storheter. De har egentligen ingen reell existens utan är en 

kategorisering som uppstått för att förtydliga en rad tendenser som finns i källmaterialet. De 

är på detta sätt middle range-kategorier i Mertons bemärkelse.
42

 Vad som däremot inte är 

middle range är skärgårdsskildringarnas relation till moderniseringsprocessen. Hela den flora 

av teman, föreställningar och uttryck som skärgårdsskildringarna uttrycker är påverkade av 

moderniseringsprocessen och det är här den tredje analytiska nivån kommer in.    

   I den tredje analytiska nivån Order of discourse återvänder vi till moderniseringsprocessen. 

Här betraktas skärgårdsskildringarna och deras olika teman i sin helhet mot 

moderniseringsprocessen. Detta avsnitt blir i viss mån sammanfattande men i huvudsak är det 

en ingång till att diskutera kultur under Sveriges industrialisering utifrån social makroteori. 

Här sammankopplas den empiriska undersökningen med en historiematerialistisk helhet som 

tar in intersektionella och maskulinitetsteoretiska perspektiv. Ett begrepp som står i centrum 

för detta sammankopplande är hegemoni. Mer om detta senare. 

     

Territorier och signifierande praktik 

  

Hela studien utgår från ett geografiskt territorium men det är inte en geografisk studie. Det 

som i stället är av intresse är landskapet inom oss, bilden av ett territorium. Stockholms 

skärgård refererar till en geografisk avgränsning, en avgränsning som är gjord efter en rad 

principer men den skulle även kunna dragits annorlunda. Det är till och med så att 

definitionen skiftar över tid och från person till person. Den tydligaste förändringen är 

antagligen att skärgården flyttar allt längre från innerstan. De flesta uppfattade Lidingö och 

Nacka som skärgård under 1800-talet vilket få gör idag. Denna diskussion om skärgårdens 

avgränsning faller dock utanför studiens syfte.
43

 Det som är av intresse här är det kulturella 

fenomenet Stockholms skärgård och dess tillhörande konstnärliga elit. Hur har detta 

konstruerats och vad innehåller denna konstruktion? 

                                                 
42

 Med middle range-theory menas vetenskapliga teorier inom humaniora och samhällsvetenskapen som används 

för att beskriva något specifikt sammanhang och att dessa teorier inte måste äga allmän giltighet på alla 

sammanhang. På detta sätt blir detta förhållningssätt en väg bort från Grand theory och Grand narratives.  Se 

Merton, 1968. 
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   Om vi utgår från ett område som inte är särskilt beskrivet, besjunget eller målat vid 1800-

talets mitt.
44

 Detta område ”Stockholms skärgård” uppfattades som en tämligen outvecklad 

region utan några nationellt oumbärliga värden. Så uppstår ett kulturellt intresse i samband 

med industrialiseringen, sommargästandets epok inleds, ångbåtsturer börjar gå. I denna veva 

blir det ett tillhåll för kultureliten som börjar skildra skärgården på olika sätt. De skriver 

romaner, målar och diktar. Allt detta sprids till landets olika delar och en nationell 

medvetenhet om skärgården uppstår, en platsidentitet har etablerats. Den konstrueras som 

scen där dessa skärgårdsskildrare kan spela upp sina teman och motiv, de kan gestalta sig 

själva med detta kanoniserade territorium som fond.  

   Ett territorium har definierats och befästs med en rad betydelser. Den praktik som befäster 

dessa betydelser kallas signifierande praktik. Med signifierande menas sådant som pekar ut. 

Hemsöborna är en skylt som pekar åt skärgården, den beskriver för allmänheten, läsekretsen, 

hur skärgården är. Syftet är inte att beskriva ifall skärgårdsskildrarna ger en korrekt bild av 

skärgården för att ännu en gång upprepa diskursanalysens grundsats. Korrekt eller inte, så 

finns det alltid en selektivitet i vad som belyses, vad den specifika skildringen riktar ljuset 

mot, vilka drag som understryks och vad som tonas ned. Eller så kanske det inte finns någon 

verklighet bortom diskursen? Så långtgående filosofiska diskussioner undvikes. Oavsett om 

det hade existerat en materiell skärgård eller inte så finns det en kulturell föreställning om en 

sådan och den skall studeras.  

   Begreppet signifierande praktik är hämtat från Stuart Hall. Han beskriver att språk i sin 

helhet är en signifierande praktik.
45

 När han utgår från ett vidgat språkbegrepp som även 

innefattar bilder, ljud med mera så innefattar den signifierande praktiken allt som gestaltar 

och beskriver något, det som kallas representationer om vi talar diskursanalytiska. Olika 

representationer bygger upp en föreställning som påverkar hur vi förstår världen. Detta 

angreppssätt visar på hur språk formar världen och inte hur det enbart försöker beskriva en 

fast verklighet.
46

 

   Ett klassiskt exempel på en studie som på samma sätt som denna utgår från ett område som 

befästs med en rad betydelser är Edward Saids Orientalism. I detta fall handlar det om en 

flerhundraårig process av att konstruera kunskapsobjektet Orienten, något som Said kallar en 
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 En uppfattning som presenteras samstämmigt av Pihl Atmer 1987, Malm 1960 och Hedenstierna 2000.   
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 Hall, 1997, s. 5. 
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hegemonisk diskurs.
47

 Bakom denna diskurs finns en kolonial intention från väst att dominera 

Orienten. På detta sätt studerar han inte enbart konstruktionen och den signifierande praktiken 

utan även dess bakomliggande orsaker. Något som är betydligt mer vanskligt än att bara 

försöka beskriva framväxten av ett kunskapsobjekt. När kanoniseringen av kunskapsobjektet 

Stockholms skärgård presenteras nedan så kommer det att utforskas mot den sociala 

omvälvningen, industrialiseringen. Skärgårdsskildrarnas intentioner i sin signifierande praktik 

kommer att diskuteras. Dock på ett sätt som är mindre konspiratoriskt än Saids, det finns 

ingen ren intention bakom deras skildringar som att går att jämföra med Saids koloniala 

orientalism. Deras skildringar kommer snarare relateras och förklaras mot den sociala, 

ekonomiska och materiella verklighet som de levde i.       

   Sverker Sörlin har i sin avhandling Framtidslandet beskrivit den debatten kring Norrland 

under Sveriges industrialisering. Även här går det att tala om signifierande praktik. Hur en 

massmedial debatt eggar fantasin kring en region som tas i anspråk av en rad framtidsvisioner. 

Även de mer ekonomiskt inriktade exploateringsplanerna genererar en platsidentitet genom 

signifierande praktik.  

   Det aktuella källmaterialet, skärgårdsskildringarna, läses i jakt på signifierande praktik som 

befäster Stockholms skärgård med en rad betydelser. På detta sätt är den signifierande 

praktiken själva stommen i undersökningen. 

    

Industrialiseringen och det moderna genombrottet 

 

Under perioden 1850-1920 produceras en omfattande signifierande praktik som skapar en ny 

kulturell förståelse för området. En del av denna praktik omskapar verkligen området 

materiellt som sommarbebyggelsen, grosshandlarvillor, ångbåtsbryggor, värdshus och 

sportstugor. En del praktik påverkar endast människors föreställningar om skärgården, till 

exempel konst och litteratur. Det viktiga i denna studie är inte att skilja på detta utan 

undersökningen intresserar sig för all signifierande praktik, allt det som bidrog till 

uppfattningen om Stockholms skärgård och hur kultureliten skapade sig en position i denna 

skärgård. När väl Stockholms skärgård blivit befäst med en rad betydelser, till exempel att det 

är där som en sann konstnär njuter sin punsch inför en glittrande fjärd, så blir andra människor 

                                                 
47

 Said, 1978. 



23 

 

inspirerade av detta och kanske vill de själva sitta där och avnjuta sitt sanna konstnärskap. En 

region blir marknadsförd; massturism, bebyggelse, sightseeing. Den signifierande praktiken 

har omskapat det materiella vilket ger upphov till nya skärgårdsskildringar och så vidare.  

   Vad har då detta resonemang med ”industrialiseringen och det moderna genombrottet” att 

göra? Bakom all den signifierande praktik som befäster Stockholms skärgård med en rad 

betydelser finns det en bakomliggande logik. Det finns en genomgripande social förändring i 

Sverige och Stockholm under den studerade perioden som genomsyrar samtliga delar av 

samhället. Grunden i denna förändring är produktionens omvandling, industrialiseringen, en 

process som i Sverige är så pass utdragen att ordet revolution kan verka väl explosivt. Det 

moderna genombrottet är, som nämnts tidigare, en kulturhistorisk term som beskriver den 

förändring inom litteratur, konst, massmedier, politisk kultur med mera som omdanar den 

svenska kulturen under denna epok. Skärgårdsskildrarna är alltså en del av det moderna 

genombrottet och deras skärgårdsskildringar går att förstå utifrån industrialiseringen. Hela 

denna förändring kommer att sammantaget kallas moderniseringsprocessen.
48

 Begreppen 

industrialisering och modernisering skiljer sig alltså så åt att det snävare begreppet 

industrialisering handlar om produktionen, arbetets organisation och ekonomin medan 

moderniseringen är ett enormt begrepp som innefattar hela industrialiseringen men även 

kulturella förändringar, sekularisering, mentalitetsförändring och så vidare.
49

 

   Enligt Faircloughs tre nivåer kommer diskussionen om industrialiseringen och det moderna 

genombrottet att hållas för sig, tillhörande den tredje nivån som diskuterar det analyserades 

förhållande till sociala makroprocesser. I den andra analysnivån Type of discourse diskuteras 

de föreställningar som skärgårdsskildringarna innehåller. Här visas till exempel sådana drag 

upp som det ständiga gestaltandet av den gamla skärgårdsbefolkningens förmoderna 

levnadssätt. Detta kan då enkelt kopplas till skärgårdskildrarnas position som kulturelit i ett 

samhälle som befinner sig mitt i moderniseringsprocessen. Att skärgårdsskildrarna över 

huvud taget kan skapa sin sociala position är förutsatt av en rad förändringar som kommer av 

moderniseringsprocessen.  

   Det finns en rad teoretiker som bidragit med att koppla ihop företeelser som nationalism, 

pastoraler och maskulinitet med moderniseringsprocessen. Ännu en gång skall betydelsen av 
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 Industrialiseringen, moderniteten etcetera, är varken en förklaring eller ett resultat av den föreliggande 

undersökningen. Historikern Heiko Droste kommenterade mitt upplägg av uppsatsen med kommentaren: ”du 

skjuter myggor med kanon”. Med det menas att industrialiseringen är en kanon-förklaring som kan förklara allt 

och på detta sätt blir det ett trivialt påstående. För att försvara mig mot denna kritik vill jag påpeka att 

moderniseringprocessen är en fruktansvärt kraftfull kanon vars kraftfulla eldgivning inte skonar någon del av 

samhället. Skall jag ignorera existensen av en sådan kanon i min analys?    
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Sverker Sörlins Framtidslandet understrykas. På samma sätt som denna studie beskriver 

Sörlin intresset för ett specifikt territorium under industrialiseringen, hur hela 

moderniseringsprocessen tog sig ut i den massmediala debatten kring Norrlands framtid.    

   Raymond Williams har studerat den pastorala traditionen inom litteraturen i relationen till 

moderniseringen. Han utgår ända från antiken i verket The Country and the City när han går 

igenom hur den pastorala traditionen ständigt avgränsar sig mot en stadskultur. Pastoralen är 

ett uttryck för utveckling, modernisering. Detta kommer att diskuteras mer utförligt i avsnittet 

om pastoral och naturromantik i skärgårdsskildringarna.      

   Ett genomgående grundperspektiv i undersökningen är att moderniseringsprocessen till 

grunden är materiellt betingad, det handlar om industriell, teknisk, ekonomisk utveckling och 

vilka sociala maktförhållanden det skapar. Det är ett historiskt arbete som utgår från ett 

materiellt perspektiv men inte erkänner några förenklande stadieteorier, ingen teleologisk 

rörelse mot ett klasslöst samhälle. Ett försök att utgå från en materialistisk historiesyn som 

tagit åt sig av den språkliga vändningens kritik.  

   Ett centralt begrepp för att förstå industrialiseringsprocessen och det moderna genombrottet 

är borgerlighet och alla tänkbara böjningar, ombildningar och besläktade begrepp; 

bourgeoisie, medelklass, borgerskap. Detta begrepp används i en rad olika bemärkelser och att 

hitta en definition som ringar in begreppet utan att beskära dess betydelser har verkat vara en 

omöjlighet.
50

 Trots att det är svårt att definiera vad det egentligen avser är det få historiska 

analyser av det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet som kan undgå begreppet. Jürgen Kocka 

har definierat borgarklassen genom att avgränsa den mot dess negationer, det vill säga den 

tidigare aristokratiska överklassen och industriproletäriatet.
51

 Det är dock tydligt att borgarna 

är den nya eliten, de som sätter agendan i det moderna samhället. Vilka dessa borgare är 

kompliceras dock av att individer från den gamla eliten, adeln, anammar borgerliga 

värderingar och till stor del smälter samman med borgarklassen.
52

 På samma sätt går det att 

notera hur många från de lägre klasserna anammar borgerliga värderingar och själva 

idealbilden av ett borgerligt samhälle bygger på liberalismens sociala rörlighet. Individer från 

den gamla eliten likväl som arbetare kan inta en position inom den nya borgerliga eliten. 

Klassbarriärerna kan på detta sätt skära rakt genom familjer och gemenskaper på ett sätt som 
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hade vad otänkbart tidigare. Då kapitalet är borgarklassens främsta maktmedel blir den 

ansiktslös i jämförelse med den tidigare elitens grälla representativa maktmanifestationer.
53

      

   Borgerligheten är i sitt förmoderna tillstånd betydligt mer lättdefinierad. I den svenska 

ståndsriksdagen hade den sin specifika plats med en egen politisk representation. Under 1600- 

och 1700-talens var det få stadsbor och företagare i Sverige som bröt av mot det dominerande 

jordrukssamhället. Borgerskapet skaffar sig sedan en starkare position genom sitt företagande, 

kapitalismens utveckling, fram till den liberala politiska epoken under 1800-talets första hälft 

då samhället formerar sig till borgerlighetens fördel. Här händer något som märkligt. På 

samma gång som borgerligheten segrar så löses dess tydliga ståndsmässiga inramning upp. 

Ståndsprivilegier avskaffas i enlighet med den borgerliga ideologins individualism. De 

liberala anspråken på individens universella rättigheter gör anspråk på att likställa alla och 

även på detta sätt omintetgöra all klassmedvetenhet som hotar det borgerliga samhället både 

från aristokratin och arbetarklassen.         

   Traditionellt historiematerialistiskt betecknas den studerade perioden 1850-1920 som 

epoken då kapitalismen genomförs slutgiltigt, den borgerliga revolutionen har segrat. Marx 

definierade borgarklassen i relation till det kapitalistiska produktionssättet. Det var den klass 

som styrde genom och rättfärdigade sitt herravälde med kapitalet. I och med att denna klass 

tog kontrollen över de materiella tillgångarna och produktionen av dessa så kom de också att 

sätta den kulturella agendan i det borgerliga samhälle som är en konsekvens av det 

industrikapitalistiska produktionssättet.
54

    

   En studie som bidragit med mycket till förståelsen av det borgerliga samhällets etablering i 

Sverige är Den kultiverade människan av Jonas Frykman och Orvar Löfgren. Där ser vi den 

ovan nämnda rörelsen när borgerliga värderingar tar sig ned i lägre samhällsskikt. Detta ses 

som en kultivering, en disciplinering. Arbetarklassen klockas i samklang med industri och 

järnväg. Borgerliga ideal strukturerar familjelivet efter kategorierna manligt-offentligt och 

kvinnligt-privat. Könsrollerna från det förindustriella jordbrukssamhällets Sverige lämnar 

plats åt denna borgerliga familjeideologi.
55

 Det är som en del i denna process som 

skärgårdsskildrarna skall betraktas. Allting förändras på de mest olika och oförutsägbara sätt 

men till grund för den omfattande omvälvningen ligger produktionens förändring, den 

kapitalistiska ekonomin, övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.     
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Maskuliniteter och bekönade territorier 

 

Samtliga av de studerade skärgårdsskildrarna är män och deras miljöer är till stor del manliga. 

De bekantskapskretsar och nätverk som konstnärsförbundet, mecenaten Ernest Thiels 

skyddslingar och jaktlaget på Bruno Liljefors Bullerön utgjorde till allra största del manliga 

sammanhang. De kvinnor som vistades där fick mer undanskymda roller. Detta är ett banalt 

påpekande som kunde gälla för oräkneliga miljöer och kretsar under åtskilliga epoker. Det går 

alltså enkelt att besvara frågan om att det härskade en patriarkal könsmaktsordning inom 

skärgårdsskildrarnas praktik. Vad som där emot är intressant är att belysa vilken sorts 

maskulinitet, eller snarare vilka maskuliniteter som tog sig uttryck i skärgårdsskildringarna.  

   Att tala om maskuliniteter i plural är inspirerat av R. W. Connell, den genusteoretiker som 

med sin teori om hegemonisk maskulinitet innehar en ledande position på det 

maskulinitetsteoretiska forskningsfältet. I boken Maskuliniteter redogör hon för sin genusteori 

och ger en rad exempel på empiriska tillämpningar. Den innehåller även en historisk 

genomgång av västvärldens maskuliniteter och deras politiska uttryck.
56

 Den historiska 

aspekten av Connells genusteori är central, i enighet med akademiska genusteoretiker i stort 

avfärdar hon essentialistiska formuleringar av en naturlig genusordning. I stället ser hon det 

som något ständigt föränderligt i utveckling över tid och rum, de flertaliga maskuliniteterna 

”krävde en framställning av deras när, var och hur”.
57

 I en historisk studie går det då att följa 

maskuliniteternas kamp, om erövrandet av en hegemonisk position och om motstånd.        

   Connell vill komma bort från dikotomin mellan arv och miljö i sin definition av genus. Hon 

avfärdar därmed inte bara den biologistiska ingången till kön och genus utan även en social-

konstruktivism som utgår från kroppen som en tom, formlös yta där det kulturella könet 

skrivs. ”Den yta på vilken de kulturella inskriptionerna görs är inte utan form och den är inte 

oföränderlig”.
58

 Istället beskrivs genus som alltid något kroppsligt, det är knutet till kroppen 

och reproduktionsarenan. Det kroppsliga skall dock inte förstås som en biologisk bas.
59

 I en 

passage skriver hon: 
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Genusstruktureringen av praktiken behöver inte ha något biologiskt samband med 

reproduktionen. Länken över till reproduktionsarenan är social.
60

    

I utforskandet av skärgårdsmaskuliniteten utgår denna studie från att det finns en hegemonisk 

borgerlig maskulinitet som konkurrerar med andra maskuliniteter men under den studerade 

perioden är den dominerande. Vilka de konkurrerande maskuliniteterna är till största del 

beroende av vilken klass de tillhör. Ibland kan de olika maskuliniteterna vara svåra att avskilja 

och det kan röra sig om olika underkategorier inom borgerlig maskulinitet. Connells 

definierar den hegemoniska maskuliniteten på följande sätt: 

Hegemonisk maskulinitet kan beskrivas som den konfiguration av genuspraktik som innehåller 

det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras 

(eller förväntas göra det) mäns dominanta position och kvinnors underordnande.
61   

Så länge vi lever i en patriarkal ordning så är det alltså den hegemoniska maskulinitetens 

uppgift att upprätthålla och rättfärdiga denna ordning. Detta kommer att återkomma i analysen 

av skärgårdsskildringarna.  

   Connell har stött på en del kritik av svenska forskare som har kritiserat föreställningen om 

en hegemonisk maskulinitet.
62

 I antologin Män i norden: manlighet och modernitet 1840-

1940 har åtta nordiska manlighetsforskare skrivit varsitt kapitel om manlighetskonstruktioner 

i Norden i ett försök att beskriva de processer som format manligheter i övergången till det 

moderna. I bokens inledning kommenteras Connells betydelse för mansforskningen genom 

begreppet hegemonisk maskulinitet. Författarna poängterar att Connell har brutit upp en 

monolitisk förståelse av maskulinitet som mansforskningen tidigare led av men att teorin om 

den hegemoniska maskuliniteten ändå är präglad av en allt för statisk förståelse av 

manlighetskonstruktion. Författarna vill tala om manligheter i plural men även lyfta 

omanligheten som en viktig del i manlighetskonstruktionen förutom att tala om den 

avgränsande konstruktionen gentemot kvinnlighet(er). Att lyfta omanlighetsbegreppet 

uttrycks som bokens viktigaste bidrag till mansforskningen.
63

 Att lyfta betydelsen av detta 

begrepp utgör i sig inte någon konflikt med att även tala om hegemonisk maskulinitet. 

Hegemonisk maskulinitet behöver inte heller vara statisk för att vi vid en specifik historisk, 
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geografisk och social punkt talar om vilken maskulinitet som innehar hegemonin. Den 

kommer utmanas och förändras inom kort, fullkomligt dynamiskt.  

   Även Anna Hedtjärn Wester har i sin historiska avhandling Män i kostym kritiserat Connell 

för teorin om den hegemoniska maskuliniteten. Hon skriver:  

Connell målar upp en bild av den hegemoniska maskuliniteten som så stark att det förefaller som 

om det inte existerar några verkligt subversiva eller ens självständiga krafter inom 

manskollektivet.
64

    

Hon för ett resonemang kring Tjeders The Power of Character som leder fram till att hon 

betraktar maskulinitetsbygget som en ”verkligt skör historia med många uttolkare” vilket hon 

ser som oförenligt med Connels hierarkiska modell för manlighetskonstruktion.
65

 Jag vill 

dock i enighet med Connell hävda att det går att finna hierarki av maskuliniteter inom ett 

samhälle. Givetvis skiftar denna inom olika rum men det finns dock någon norm som 

dominerar ett samhälles offentlighet. Denna norm, som innehas av den hegemoniska 

maskuliniteten, är föränderlig över tid och förändras av olika individuella insatser. Den 

kulturelitsgeneration som skärgårdsskildrarna tillhör satte en betydande individuell prägel på 

den borgerligt hegemoniska maskuliniteten i Sverige. Detta betyder inte att maskuliniteten i 

fråga blir oborgerlig eller icke-hegemonisk. Niklas Svensson har i ”Stora tankar och ett rent 

hjärta” studerat manlighetsideal hos professorer från omkring 1850 fram till sekelskiftet 

1900. Han underordnar denna professorsmaskulinitet en borgerlig maskulinitet utan att för 

den skull försöka tona ned professorernas särdrag.         

   Maskuliniteter konstrueras, reproduceras och omkonstrueras, precis som territorier och 

konstnärliga genier. Det finns ingen naturlig mansroll utan kön är en flytande signifikant, ett 

tecken som betyder olika saker i olika sammanhang och miljöer. När skärgårdsskildringarna 

studeras så ligger intresset i att se vilken maskulinitet som de reproducerar eller rent utav 

konstruerar. Allra mest relevant för denna studie är att se vilka maskuliniteter som 

sammankopplas med territoriet Stockholms skärgård. 

   Hela den sociala praktiken och föreställningsvärlden kring genus vid en specifik punkt 

kommer att kallas genusstrukturen. Det är ett enormt begrepp som innehåller ideal, motbilder, 

könsmaktsordning, bekönade territorier, könsrelaterade klasstrukturer, kategoriseringar, 

hierarkier med mera. Med ”struktur” antyds att det finns någon slags ordning men att denna 
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inte hundraprocent följer en enhetlig logik. I enighet med Connell utgår förståelsen av genus 

från praktiken ”genus som struktur av social praktik”
66

, hur människor agerar genus. 

Genusstrukturen blir då ett sätt att betrakta mönstren i genuspraktiken och hur de olika 

praktikerna förhåller sig till varandra. En specifik maskulinitet finns så länge den praktiseras.       

   Det fanns ett stort intresse kring manlighet i Sverige kring sekelskiftet 1900. 

Moderniseringsprocessen hade löst upp ett äldre genuskontrakt. Industrialiseringen hade satt 

många kvinnor i lönearbete som ofta var fysiskt krävande. I den växande medelklassen var det 

allt fler män som inte arbetade fysiskt. Urbaniseringen ledde till en ny slags kultur som 

förändrande samtliga av livets aspekter. Ur dessa materiella förändringar föddes en uppsjö 

kulturella uttryck, politiska ställningstaganden och filosofiska system. Många såg det som att 

det moderna livet hotade att feminisera mannen samtidigt som det hotade att avfeminisera 

kvinnan. Som svar på denna problematik växer det fram en rad borgerliga maskuliniteter. Hur 

kunde en borgerlig man, en grosshandlare eller tidningsredaktör, hävda sin maskulinitet 

gentemot en kroppsarbetare? Den förra äger makten över kapital, politik och massmedier 

medan den senare äger den äldre manlighetens fysiska attribut. Eftersom skärgårdsskildrarna 

tillhörde den yttersta kultureliten så var de några av de främsta trupperna inom konstruktionen 

och spridandet av borgerliga maskuliniteter. De var även underordnade den borgerliga 

maskulinitet som innehade den hegemoniska positionen för tillfället. Vilka var då dessa 

skärgårdsmaskuliniteter som de visade upp och hur överrensstämde de med den sociala 

omvälvningen? 

   George L. Mosse har i The Image of Man: the Creation of Modern Masculinity studerat 

borgerlig maskulinitet i samband med moderniseringsprocessen. Den ideala mannen men den 

ideala manskroppen blev en symbol att samlas kring i det moderna samhället, både som ett 

individuellt och ett kollektivt sammansvetsande ideal. Mosse presenterar en rad countertypes 

att avgränsa mansidealet mot till exempel den homosexuella mannen eller juden .  

   Mansidealet som Mosse visar upp representerade en frisk, välordnad och handlingskraftig 

man. Detta ideal är något som dominerar under 1800- och 1900-talen alla måste förhålla sig 

till det, den manliga stereotypen The Image of Man. Detta mansideal kopplar Mosse även till 

framväxten av den moderna nationalstaten och medborgaren med egendom som den ideale 

borgerlige mannen.
67

 Mosse har gjort mycket för förståelsen av den moderna maskuliniteten 
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men rent teoretiskt utgår studien om skärgårdsskildrarna från att det finns fler maskuliniteter i 

kamp om hegemoni. Den borgerliga maskulinitet som Mosse uppvisat är mycket nära 

förbunden med den borgerliga maskuliniteten hos skärgårdsskildrarna, den som under 

perioden 1850-1920 blir hegemonisk.        

   En studie som har varit av betydelse för undersökningen, både teoretiskt och empiriskt, är 

Patrik Steorns Nakna män: maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. Kring 

sekelskiftet 1900 avbildades nakna manskroppar i många olika medier, fotografier, affischer, 

målningar med mera. Steorn har studerat 700 bilder av nakna män och i sin analys vill han 

visa det mångfasetterade och komplexa i bildernas iscensättning av maskulinitet(er). Han 

poängterar att nakenheten på bilderna är ”en dräkt med ideologiska, sociala och politiska 

betydelser”.
68

 Bildanalysen utgår från två dominerande tankesystem kring sekelskiftet 1900, 

vitalism och mekanism. Vitalismen såg kroppen som en själsligt levande och vital kraft, ett 

hednatempel, medan mekanismen såg kroppen som en maskin i rörelse.
69

  

   En betydande del av Steorns empiri består av J A G Ackes målningar av nakna män i 

Stockholms skärgård. Acke ses tillsammans med Eugen Jansson som periodens två stora 

konstnärliga nakenskildrare. Tolkningen av Ackes bilder kommer att diskuteras i avsnittet 

nedan om honom. Steorn belyser det borgerliga i sekelskiftets mansideal.  Avbildningar av 

nakna män symboliserar en universell människa men som i grunden bär den borgerliga 

mannens attribut.
70

  

   Borgerliga mansideal har även studerats i David Tjeders The Power of Character. Tjeder 

utgår från rådgivningslitteratur enda från 1700-talet men huvudsakligen från perioden 1800-

1900. Han lyfter fram de motbilder, countertypes, som finns i materialet och som 

borgerlighetens män hade att identifiera sig mot. Centralt var att handskas med olika passions, 

att inte bli en slav under dem. I materialet från 1800-talet hotade det borgerliga idealets 

motbilder, du riskerade att bli en gambler eller drinker.
71

 Det viktigaste i att undvika dessa 

countertypes var att utveckla character. Under 1700-talet låg inte rådgivningslitteraturens 

fokus på att den unge mannen riskerade att bli en drinker utan istället framställdes drickandet 
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som en dålig vana. Detta är centralt för den character som den borgerliga mannen skall 

uppnå. Alkohol och borgerlig manlighet kommer vi att återkomma till.        

   Förhållandet mellan den sociala omvälvningen och genusstrukturen kommer inte att 

betraktas som något automatiskt förhållande á la bas och överbyggnad. Genusstrukturen med 

alla sina maktstrukturer, ideal och motsägelser är en skapelse av den sociala helheten den 

ingår i men det sker inte via någon automatik. Det finns en annan förenkling som också hotar 

en studie som denna nämligen att uppfatta könsstrukturen, eller diskursen om man så vill som 

oundviklig som att den skapat sig själv innan den börjat producera utsagor. Ett intryck man 

kan få av Michel Foucault klassiska arbeten och många av de arbeten han inspirerat, ett 

diskursmonster nedstiger i de ovetande människorna och börjar rabbla sina utsagor.
72

 

Samtidigt är det ortodoxt historiematerialistiska bas-och-överbyggnadstänkande och det 

foucaultska diskursmonstret ett svar på en intentionalistisk historiesyn som fullkomligt 

frisläpper aktörerna från tidens tankestrukturer. För att inte kasta ut diskursen med 

diskursmonstret kan begreppet performativitet användas. Detta begrepp beskriver den 

dialektik som finns mellan struktur och representation. Alltså i detta fall gäller det borgerlig 

skärgårdsmaskulinitet. Skärgårdsskildrarna förhåller sig till massor av maskuliniteter som 

finns i samtiden men de gestaltar dem på nya vis, blandar olika föreställningar, slänger in en 

nietzscheansk övermänniska i en utvecklingsfientlig skärgårdsby. Nya föreställningar och 

effekter uppstår som i sin tur påverkar mansidealen, genusstrukturen. I synnerhet i beaktandet 

av skärgårdsskildrarnas position i samhället hade deras gestaltningar en stor påverkan.
73

 

 

Intersektionalitet inom en materialistisk ram 

 

Den teoretiska ambitionen i detta arbete är att ta till vara på de erfarenheter som den så 

kallade språkliga vändningen har bidragit med inom historievetenskapen utan att för den skull 

kapitulera inför den kritik som vändningen innebär. Mer konkret formulerat innebär detta att 

den aktuella studien utgår från att det finns materiella strukturer i en historisk 

förändringsprocess utan att förenkla det hela till ett enhetligt globalt framåtskridande. Vår 
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uppfattning om världen och historien är beroende av narrativa beskrivningar som alltid 

innehåller ett kreativt, fritt skapande moment hos dem som skapar narrativen, författarna, 

historikerna. Det finns dock mer eller mindre rimliga narrativ att skapa utifrån de källor vi har 

till hands och det är vår uppgift som historiker att sträva efter att skapa narrativ som är så 

rimliga som möjligt. Kapitulerar vi inför dekonstruktionismens kritik och erkänner att vi är 

helt frikopplade från någon slags verklighet så tappar vi glöden i den historiska forskningen. 

Tingen-i-sig är ouppnåeliga, det har vi vetat sedan 1700-talet, men det är vår plikt att aldrig 

kapitulera i våra försök att förklara avspeglingarna på rimliga sätt som skänker en större 

förståelse för historia. Vi kan kalla idealet den kantianska sisyfoshistorikern; ständigt i kamp 

för att nå verkligheten utan möjlighet att lyckas. Detta arbete vill lägga fram ett narrativ om 

skärgårdens kanonisering sammankopplat med Sveriges industrialisering. Arbetet skall även 

argumentera för att detta narrativ förstås bäst som en materiell och intersektionell process.   

   Begreppet intersektionalitet belyser hur olika strukturer samspelar i det sociala. Klass, 

genus, etnicitet, generation med mera är betydelsefulla kategoriseringssystem som alla 

existerar samtidigt och samverkar med varandra.
74

 Enligt traditionell historiematerialistisk 

teori är klassperspektivet överordnat alla andra maktstrukturer. Detta leder till att 

könsmaktsordning eller andra hierarkier förringas som ett direkt resultat av förhållandet 

mellan klasserna. Klassernas maktordning handlar i sin tur om relationen till 

produktionsmedlen. De kulturella yttringar som finns i ett samhälle är enligt denna modell ett 

direkt resultat av vilken klass som kontrollerar produktionen, bas och överbyggnad. 

   Genom ett intersektionalitetsperspektiv blir klass likvärdigt med en rad andra analytiska 

kategorier och på detta sätt framträder till exempel en könsmaktsordning som skär genom 

klasserna. Det går att upptäcka ett patriarkalt förtryck som drabbar likaväl överklassens 

kvinnor som arbetarklassens. Samma sak gäller rasistiska strukturer eller religiös tillhörighet 

med mera. Intersektionalitetsbegreppet i sig pekar inte på vilken av dessa sociala 

kategoriseringar som har störst betydelse. Syftet med begreppet är snarare motsatsen, att visa 

på att de hänger samman i ständig interaktion. Genom att korsa olika kategoriseringar uppstår 

sociala positioner som människor sorteras i. Till exempel en svensk, homosexuell, fjortonårig, 

arbetarklasskille eller en rysk, heterosexuell, sextioårig, överklasskvinna. Båda dessa personer 

har blivit förminskade till ett fåtal egenskaper, och är givetvis i verkligheten så mycket mer, 

men genom att i en analys synliggöra hur människor kategoriseras i ett samhälle så framgår 
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dess maktstrukturer i ett klarare ljus. Det diskursanalytiska perspektivet intresserar sig för hur 

människor beskrivs, inte hur de egentligen är. I fall det finns någon egentlig kärna av en 

människas vara. Genom dessa beskrivningar blir de sociala kategoriseringarna tydliga.         

   Hegemonibegreppet som är så centralt för Connell i sin analys av hegemonisk maskulinitet 

går även att tillämpa på andra sociala kategorier än genus. Det går att tala om olika etniska 

eller ideologiska gruppers hegemoni. Ett intressant exempel är att betrakta hur antisemitismen 

genomlevt århundraden i Europa. Under medeltiden fanns en antisemitism som rättfärdigades 

religiöst. Judar förföljdes på grund av att de hölls ansvariga för Jesu död eller för att de helt 

enkelt inte var kristna. I och med sekulariseringen var det inte längre möjligt att rättfärdiga 

antisemitismen religiöst längre. På detta sätt föddes en vetenskaplig antisemitism som 

rättfärdigade judeförföljelser på ett sätt som accepterades i ett sekulärt samhälle.
75

 Om vi 

jämför denna slags hegemoni, den etniskt majoritetskristna, med Connells hegemoniska 

maskulinitet så framstår en rad likheter. Båda äger svaret på varför den egna gruppen skall 

vara överordnad. Rasbiologerna konkurrerar ut de religiösa antisemiterna med sitt nya 

rättfärdigande medan en borgerlig maskulinitet konkurrerar ut den äldre adelsmaskuliniteten 

med sitt svar på varför patriarkatet måste bestå.
76

     

   När väl detta är sagt. När intersektionaliteten har påpekats kan det ifrågasättas i vilken mån 

detta arbete utgår från en materiellt perspektivt. Genusstrukturer jämställas analytiskt med 

klasstrukturer och kultur ses inte som en mekanisk utströmning ur den materiella basen. Den 

klassiskt historiematerialistiska totaliteten är bruten. Ändå är det den materiella omvälvningen 

som hela arbetet vilar på. Under den studerade epoken sker en förändring som härstammar 

från den materiella produktionen och samhällsekonomin. Förändringen tar sig ut i hela 

samhället och ingen står fullkomligt utanför den moderniseringsprocess som pågår. För att 

acceptera detta krävs en helhetssyn på samhället där allt hör samman. Den förändrar de 

sociala hierarkierna, kategoriseringssystemen, maktförhållandena, genusstrukturerna. Som en 

heltäckande bakgrund ligger den materiella omvälvningen som ger upphov åt 

moderniseringsprocessen men till stor del lever utvecklingen sitt eget liv och det hela yttrar 

sig på många oförutsägbara sätt, ofta i samspel med äldre strukturer. Det är på detta sätt som 

skärgårdsskildrarna skall betraktas. 
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   Det är utifrån borgarklassens hegemoni i det kapitalistiska samhället som Antonio Gramsci 

har konstruerat begreppet. Även om ordet är äldre och att det användes av marxister före 

Gramsci så är det i Gramscis bemärkelse som det fått en stor betydelse inom senmodernt 

politiskt och vetenskapligt tänkande. Gramsci pekar på olika samhällens förmåga att hantera 

den kris som Första världskriget innebar. Han ställde upp de västliga kapitalistiska samhällena 

mot det tsarryska väldet. De västliga samhällena hade lyckats etablera ett samtycke där 

majoriteten av medborgarna accepterade den rådande maktordningen, status quo. I Ryssland 

däremot vilade makten på ett tvång, ett öppet hot om våld, vilket gjorde att det blev revolution 

så fort kontrollapparaten vacklade i och med världskriget. De hade misslyckats med att 

etablera hegemoni medan borgarklassens styre i väst var hegemoniskt. Hegemoni handlar 

alltså inte bara om att inneha makten utan även om att ha etablerat samtycke. Borgarklassen är 

hegemonisk i den mån människor accepterar den kapitalistiska maktordningen.
77

 På samma 

sätt fungerar den hegemoniska maskuliniteten etcetera. När de grundläggande materiella 

villkoren i ett samhälle förändras uppstår en omförhandlingssituation där nya slags 

grupperingar söker en hegemonisk position, ändå överlever en rad äldre maktförhållanden 

genom sådana omvälvningar, till exempel patriarkatet.    

   Gunnar Ahlström beskriver helt enkelt den materiella utvecklingens betydelse för det 

moderna genombrottets författare genom att visa på att det var den miljö de levde i och som 

mycket handgripligt hade omformats av produktionsförhållandena.
78

 Det behöver inte betyda 

att det rör sig om intellektuella som sprider falskt medvetande eller att de på något sätt 

programmeras av deras materiella verklighet men deras skapande är ständigt någon form av 

reaktion på den materiella verkligheten, inga predestinerade stadier, inga osynliga händer och 

inget historiens slut.  

   Den refererade forskningen ovan har utgjort en förförståelse för den moderniseringsprocess 

som verkade under den studerade epoken. Verken kan verka spretiga och svårförenliga men 

alla hjälper att måla en bild av det samhälle och den kultur som skärgårdsskildrarna verkade i. 

Denna förförståelse underordnas en i grunden materiellt betingade moderniseringsprocess. 

Forskningen pressas alltså in i den materiella modernitetsprocessen för att sedan lättas upp av 

intersektionella betänkanden. De kulturella uttrycken tar sig många oväntade uttryck, genom 
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olika sociala strukturer, och förändrar den materiella utvecklingen. Utifrån detta har de 

grundläggande frågorna formulerats.  

- Hur skildrades Stockholms skärgård i konst och litteratur under perioden 1850-1920? 

- Vilken position konstruerade skärgårdsskildrarna åt sig själva i deras produktion?  

- Hur kan skärgårdsskildringarna och den konstruerade positionen förstås gentemot den 

sociala omvälvningen?        

Med detta öppna intersektionellt materialistiska sinne är det nu dags att möta 

skärgårdsskildrarna.   
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Skärgårdsskildringar 1850-1920 

Skärgårdsskildrarna 

 

Det kan tyckas att denna undersökning är extremt individcentrerad. Det uttalas storslagna 

ambitioner om att förena historiematerialism med den språkliga vändningens kritik och så 

slutar det hela i ett biografiskt hopkok kring en naturskön region. Är det lika bra att klippa 

bort inledningskapitlet, vräka på med färgbilder och sedan sälja det till turister? Nej. Tvärtom 

den generation av konstnärer och författare som här ligger under luppen är den mest hyllade i 

Sveriges historia, i synnerhet på senare tid. Vi ska nu få se hur de skapar sig själva och 

regionen Stockholms skärgård som en marknadsföring, ett karriärsprojekt. Undersökningen 

kryper i stället bakom alla glänsande coffeetableböcker och ifrågasätter hur en konstnär tar sig 

dit, hur en hel region tar sig in. Undersökningen bedrivs med en blick som inte för en sekund 

låter sig förtrollas av det solglittrande havet.  

    Nu när själva undersökningen inleds skall en del saker upprepas och understrykas. I 

undersökningens centrum står sex män. Sex skärgårdsskildrande, män från kultureliten i ett 

borgerligt samhälle: Elias Sehlstedt, August Strindberg, J A G Acke, Bruno Liljefors, Axel 

Sjöberg och Albert Engström. De är utvalda på grund av sin betydelse som skärgårdsskildrare 

och deras deltagande i att skapa positionen kulturelit i skärgården. Dessa män är de mest 

betydelsefulla skärgårdsskildrarna under perioden 1850-1920. Som påpekats tidigare har 

giganter som Verner von Heidenstam, Hjalmar Söderberg, Anders Zorn och Carl Larsson 

även gestaltat Stockholms skärgård men i mindre utsträckning. Det går inte att hävda att deras 

skapande liv präglades av Stockholm skärgård. På grund av deras oerhörda betydelse under 

den studerade epoken kommer dock deras skildringar att presenteras i korthet. Utöver dessa så 

umgicks kulturpersonligheter i Stockholms skärgård och på detta sätt finns det en rad personer 

som ständigt dyker upp i det studerade materialet, till exempel Birger Mörner, Gustav 

Fröding, Ernest Thiel, Elias Erdtman och Carl Cederström. Dessa var givetvis viktiga i 

sammanhanget men kommer inte presenteras närmare på grund av utrymmesprioteringar. Då 

avgränsningen är satt till 1920 så faller Evert Taubes stora genombrott utanför, hans blotta 

existens som kulturellt fenomen är dock ett bevis för det alarmerande behovet av att utforska 
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kulturelitsmaskulinitet i skärgårdsmiljö. I skrivande stund planeras att placera Taubes portträtt 

på den nya femtiokronorssedeln.      

    De sex skärgårdsskildrarnas liv och verk kommer att presenteras kort. Sedan kommer deras 

skärgårdsskildrande produktion att sammanfattas för att ge en överblick. De biografiska fakta 

som presentationerna innehåller är huvudsakligen hämtade från Svensk biografiskt lexikon, 

Svenskt konstnärslexikon, Svensk konsthistoria och Den svenska litteraturen samt enskilda 

biografier om skärgårdsskildraren i fråga. Om det påstås något specifikt diskutabelt så notas 

detta, i övrigt hänvisas till de ovan angivna lexika och översiktsverken.  

   I det följande avsnittet har skärgårdsskildringarnas innehåll benats ut i sex teman: 

modernitet, pastoral och naturromantik, nationalism, manlighet, klass och nietzscheanism. 

Många skulle kalla dem diskurser. Denna del svarar upp mot Faircloughs andra nivå type of 

discourse. Ett problem i detta avsnitt har varit att avgränsa dessa teman då de hänger ihop 

snårigt intrasslade i varandra. Till exempel har nationalismen genusdimensioner, likaså 

moderniteten, pastoral och naturromantik är ett svar på moderniteten, likaså 

nietzscheanismen, allt hänger samman. Ofta innehåller samma skärgårdsskildring inslag av 

samtliga sex teman. Temaindelningen är ett försök att analytiskt vaska fram de grundläggande 

inslagen i materialet som till stor del är en fråga om den ultimata rubriksättningen. 

    Studiens syfte är att studera den signifierade praktik som kanoniserade Stockholms 

skärgård under den aktuella perioden och även att studera den position som 

skärgårdsskildrarna konstruerade åt sig. För att förstå den signifierande praktiken, alltså 

skärgårdsskildringarnas innehåll, så krävs att dess samtid förstås. Vad betydde de för 

samtidens mottagare? I möjligast mån har därför analysen tagit hjälp av receptionsstudier av 

de studerade verken. Detta faktum tillsammans med en gedigen kontextualisering mot den 

historiska samtiden enligt Faircloughs nivåer har ambitionen att komma bort från att 

skärgårdsskildringarna enbart ses med 2000-talets blick, en fåfäng men hedersvärd ambition.  

 

Elias Sehlstedt 1808-1874 

 

Den förste att uppnå berömmelse som skärgårdsskildrare på nationell nivå var Elias Sehlstedt. 

När han inledde sin diktarbana var det omöjligt att ana vilken tradition han skulle komma att 

ses som startpunkten till. Här börjar narrativet om de stora skärgårdsskildrarna 1850-1920.   
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   Elias Sehlstedt föddes 1808 i Härnösand i ett välbärgat, borgerligt hem. Fadern var 

handlare. Han inledde studier vid Uppsala universitet som han aldrig fullföljde. Senare 

flyttade han till Stockholm och arbetade som informatör med den egentliga ambitionen att bli 

konstnär. Slutligen anställdes han av tullen. Efter en rad placeringar hamnade Sehlstedt som 

tullinspektör på Sandhamn, det var därifrån han blev den första berömda skärgårdsskildraren. 

Trots sina framgångar som diktare övergav han aldrig sitt arbete som tullinspektör. Han drogs 

med ekonomiska bekymmer och behövde båda sysslorna för att klara sig, 1856 gick han till 

och med i personlig konkurs. Sehlstedt bodde på Sandhamn fram till sin pensionering då han 

flyttade till Djurgården. 

   Som skald debuterade Sehlstedt 1832 med 

Norrlands-blommor af –dt. Detta var ett verk som 

till stor del efterliknade tidens stora diktare och 

mest berömd blev en parafras på Grafströms sång 

Norrland. Han utgav sedan diktsamlingarna 

Knäppar på lyran 1844 och Småplock på vers 

1850. Det är dock diktningen efter flytten till 

Sandhamn 1852 som är av störst intresse i denna 

studie. Det är också under denna period som han 

är mest produktiv och hans popularitet ökar. Att 

själva avgränsningen av detta arbete inleds med 

1850 kommer av Sehlstedts skärgårdspoesi som 

började utges under detta decennium. Kalender 

Fiskmåsen publicerades 1853. Denna följdes 

sedan av Fyrbåken 1854, Utkiken 1857 och Telegrafen 1857. Han blev ”Den stockholmska 

skärgårdens skald”.
79

 Sehlstedt gav 1861-76 ut samlingsvolymen Samlade sånger och visor: 

gammalt och nytt i fem band som sedan återgavs 1893 i en påkostad volym Sånger och visor 

med illustrationer av Carl Larsson och inledning av Snoilsky. Ett tecken på den popularitet 

som Sehlstedts diktning hade uppnått. Detta var efter skaldens död 1874 och det var först då 

han nådde sitt stora genomslag då han betraktades som en föregångare till Fröding och 

Karlfeldt. Av den stora allmänheten var dock Sehlstedt väldigt populär redan på 1860-talet. 

Många av Sehlstedts dikter tonsattes och han påverkade 1900-talsdiktare som Birger Sjöberg 

och Evert Taube.   
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   Vanliga omdömen om Sehlstedts diktargärning är att den var lättsam, glädjefylld och 

småborgerlig. Pontus Möller hävdar i Svenskt biografiskt lexikon att Sehlstedt var den första 

att bryta med svårmodet inom den svenska diktningen. ”En insats, som inte har tillräckligt 

uppmärksammats, är att det rätteligen var S och inte W v Braun […] som bröt med det suck- 

och jämmermanér som dominerade diktningen på 1830-talet.”
80

 I Henrik Schück och Karl 

Warburgs Illustrerad svensk litteraturhistoria beskrivs Sehlstedt som ”de politiskt och socialt 

ointresserade småborgarnas skald […] han hade småborgarens enkla, hederliga och 

förnöjsamma syn på tillvaron”.
81

 Sehlstedts skildringar av skärgården handlar i till stor del om 

lättsamma naturbetraktelser som nästan ger intryck av diktning som tidsfördriv.   

   Det var inte enbart med ord som Sehlstedt framställde Stockholms skärgård. Han målade 

även och Carl Larsson hade många av Sehlstedts verk till grund för sina illustrationer i Sånger 

och visor. Hans målningar fick dock aldrig samma berömmelse som hans diktande och 

kommer därför inte att behandlas i denna studie.  

   I novellsamlingen Skärkarlslif av August Strindberg så finns en berättelse om hur 

Strindberg tagit sig till Sandhamn för att besöka den gamle diktaren Huruledes jag fann 

Sehlstedt. När Strindberg finner Sehlstedt är han blygsam och gammal. Han håller sig gömd 

till en början och vill inte bli hyllad av Strindberg och hans vänner. Till slut kommer han fram 

och bjuder på konjak och sjunger tillsammans med de unga männen. Sehlstedt vill lämna 

Sandhamn men stannar enbart för att fullfölja sin plikt som postmästare. Denna novell kan 

betraktas som en överlämning, där den första stora skärgårdsskildraren lämnar över till den 

andra och största skildraren av Stockholms skärgård. Sehlstedt ska snart dö och den unge 

Strindberg befinner sig mitt i sitt eget och den moderna svenska kulturens stora genombrott.  

   Många har pekat på 1860-talet som det årtionde när Sverige genomgick de viktigaste 

politiska och ekonomiska förändringarna för det industriella genombrottet. En omfattande 

avreglering skedde, skråsystemet avskaffades och näringsfrihet infördes.
82

 Sehlstedts liv och 

skapande hörde till epoken innan. Hans verk var inte en tydlig reaktion på det moderna 

samhället och den radikalt förändrade samhällsstrukturen. Det är enbart undantagsvis som 

Sehlstedt lämnar naturbetraktelser och privata ämnen för att skriva om något som handlar om 

samhället, samtiden, utvecklingen, moderniteten etcetera. Som skärgårdsskildrare står han 

ensam, utanför den sociala konstnärliga gemenskap som samtliga av de fem senare 
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skärgårdsskildrarna gör. Badgästerna har dock börjat anlända till skärgården då Sehlstedt 

skriver. 

Furusund och Dalarö med flera – Saltsjö-bad anses liksom för mera – Rättnu räcker sjön ej för 

tilloppen Utaf herrskap, som skall tvätta kroppen.
83

 

När badgästerna åker hem står han ensam kvar på Sandhamn. Han är inte heller del av den 

kulturmarknad som kommer i den industrialiserade samhället och som domineras av 

individuellt marknadsförda konstnärer vars själsliga särart utgör grunden för deras 

marknadsvärde. På detta sätt är Sehlstedt mer en utgångspunkt än en del av de 

skärgårdsskildrare som studeras här. Han blir dock en del av denna gemenskap rent 

massmedialt efter att Strindberg skriver in honom i sin skärgårdsproduktion och att Snoisky 

och Carl Larsson viger in honom i det sena 1800-talets yttersta finrum. 

     

August Strindberg 1849-1912 

 

Stockholms skärgård, från vilken trakt 

jag hämtat scenerier och motiv till 

denna bok, har alltid haft en särdeles 

tilldragning på mig. Kanske därför att 

min hemort, Stockholm och dess 

omgivningar, själva utgöra en del av 

skärgården.
84

 

 

Att i en magisteruppsats närma sig August 

Strindberg som forskningsobjekt är en 

skrämmande uppgift. Han utgör ett eget 

forskningsfält, med egen årsbok i 

strindbergiana, ett eget museum och över 

Stockholm finns hans porträtt på 

tunnelbanestationsväggar, på affischer, på 
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konstmuseerna. Som skulptur står han i en rad olika skepnader, bland annat som ett 

muskelberg i Tegnérlunden av Carl Eldh. Vill man se en mer stillsam och civiliserad version 

går det att betrakta honom vid Carl Eldhs atelje, blickande ut över Brunnsviken. På 

Drottninggatan är han citerad, i stål monumentalt nedlagt i gatan. Han finns överallt. Att 

komma med en ny uppfattning om hans skapande och liv, enbart någon aspekt öppnar upp för 

en enorm kritik där tusentals experter kan slita den nya uttolkaren i stycken. Med det sagt 

följer här en presentation av August Strindberg och hans skärgådsproduktion. I översiktsverk 

om Sveriges litteratur innehar Strindberg den mest framträdande positionen. Om Strindbergs 

betydelse för det moderna genombrottet i svensk litteratur vittnar Sven Rinman om i Ny 

illustrerad svensk litteraturhistoria från 1967. Han beskriver att den litterära utvecklingen inte 

hade följt med tiden. ”Det är en litteratur för präst- och herrgårdar eller för högläsning vid 

aftonlampan i den borgerliga familjekretsen.” Detta kontrasteras mot Strindbergs 

författargärning ”som i 25-30-årsåldern, ensam, står för det moderna genombrottet i Sveriges 

litteratur.”
85

  

   August Strindberg föddes på Riddarholmen i Stockholm 1849 i ett borgerligt hem. Fadern 

var en ångbåtskommissionär som hade gift sig med en uppasserska. August hade tre 

storasyskon som var födda innan äktenskapen medan han själv föddes inomäktenskapligt. 

Genom detta barndomshem föddes han rakt in 1800-talets klassproblematik. Han identifierade 

sig ofta med de lägre klasserna vilket bland annat framgår i den självbiografiska 

Tjensteqvinnans son medan han tillhörde en borgerlig elit i de flesta avseenden. Rinman 

skriver: ” 

(…) att han hela sitt liv bibehöll åtskilligt av den stockholmska borgarens prägel i smak, vanor 

och livsuppfattning. Kvinnan som maka, moder och madonna, ett idylliskt hemliv och ett 

gemytligt uteliv som ideal för livsföringen och samtidigt oförmågan att mer än momentant 

uppleva dessa ideal i verkligheten, det är ständigt återkommande konflikt- och 

inspirationsämnen.
86

 

Sitt första verk, pjäsen Fritänkaren publicerar Strindberg 1869. På 1870-talet initierar han det 

moderna genombrottet. Röda rummet som utkom 1879 kom att betraktas som den första 

moderna romanen i Sverige. I Strindbergs tidigaste verk från 70- och 80-talen är han 

engagerad i aktuella samhällsfrågor, den moderna utvecklingen. Han är den mest utmärkande 

i 80-talet litteratur men skiljer sig även mycket åt från den gängse litteraturströmningen. Han 
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befinner sig utomlands under större delen av årtiondet och på detta sätt influeras han av 

flertalet idéer från kontinenten. Det kan beskrivas som att han inleder det moderna 

genombrottet och sedan beger sig iväg när väl stenen är satt i rullning. Själv har han redan 

gått vidare. 

   Stockholms skärgård intar en betydelsefull plats i Strindbergs liv. Redan som ung hade han 

spenderat sina somrar i Stockholms skärgård och i Tjänsteqvinnans son beskriver han det 

laddade mötet med skärgårdsnaturen: 

Detta var hans landskap, hans naturs sanna miljö: idyller, fattiga, knaggliga gråstensholmar med 

granskog, kastade ut på stora stormiga fjärdar och med det oändliga havet som bakgrund, på 

vederbörligt avstånd. Han stannade också vid denna kärlek.
87

  

Staffan Björck använder ett citat av Strindberg ur ett brev till Heidenstam för att exemplifiera 

det sena 1800-talets nya nationalism. Strindberg skrev, ”tänker på Stockholms skärgård så att 

det kryper i bena”.
88

 Längtan till hem, nation och skärgård vävs samman. Strindberg har på 

detta sätt haft en oerhörd betydelse i att sätta Stockholms skärgård på kartan i det allmänna 

medvetandet. Skärgården blir genom Strindberg en av de viktigaste platserna för det moderna 

genombrottets litteratur. Urban Nordin börjar sin genomgång av skärgårdsskildringar som han 

kallar för platsantologi med Strindberg även om han påpekar att detta är orättvist mot tidigare 

författare och konstnärer. I enighet med skärgårdslitteraturkännaren Einar Malm så 

konstaterar Nordin att Strindberg ”lyfter upp skärgården och ställer den till allmänt 

beskådande”.
89

 Det finns en tidigare tradition av skärgårdsberättelser som Strindbergs 

skärgårdsproduktion anslöt till men inga av dessa verk nådde något större genomslag.
90

    

   Gunnar Ollén har konstaterat att dikten Molnbilder ur Ordalek och småkonst 

”swedenborgsk paradisvision med Kymendö och Furusund som underbyggande 

verkligheter”.
91

 På detta sätt laddar ständigt Strindberg Stockholms skärgård med ett 

paradisiskt innehåll. En vers an molnbilder lyder:  

Ö du min grönskande ö,  

blomkorg i havets våg!  

Doftande slaget hö,  

dit jag i drömmen såg.  
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Såg jag i vänliga ängar vandra  

ljusklädda barn med lösta lockar,  

sjunga och leka i brokiga flockar,  

famna i frid och kärlek varandra.
92

  

    

Skärgårdsskildringarna består huvudsak av romanerna Hemsöborna och I hafsbandet samt 

novellsamlingarna Skärkarlslif och Fagervik och Skamsund. Det finns även ett verk från 1871 

som kan vara Strindbergs första försök att skriva en roman. Den trycktes först 1949 och heter 

En berättelse från Stockholms skärgård. Denna roman bidrog alltså inte till att forma bilden 

av Stockholms skärgård i någon större utsträckning då den inte publicerades. Det stora 

litterära genombrottet för Stockholms skärgård kommer i stället med Hemsöborna från 

1887.
93

 En bok som gjorde en oerhörd succé i generation efter generation men som författaren 

själv inte såg som något betydelsefullt verk. Han skrev den av ekonomiska skäl som en 

eftergift för vad folk gillade att läsa. Hemsöborna har många likheter med äldre 

skärgårdsskildringar med sina folkliga nästan buskis-aktiga karaktärer och intriger.     

   I både Hemsöborna och I Hafsbandet 

bygger handlingen på att det kommer en 

förnyare till en skärgårdsö som bjuder 

motstånd. Huvudpersonen från I 

hafsbandet, Axel Borg, har betydligt 

svårare att bemöta detta motstånd och blir 

slutligen besegrad medan Carlsson från 

Hemsöborna är betydligt mer 

framgångsrik. Dessa karaktärer kommer vi 

återkomma till. I havsbandet är på väg bort 

från Strindbergs realistiska skrivande, den 

är fylld av nietzscheanska influenser och en 

psykologiskt introvert intrig. En föraning 

om vad som kommer att komma under 90-

talet med Ett drömspel och Inferno. 
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   Mot slutet av sitt liv blev Strindberg allt mer isolerad. Listan på personer som inte var 

välkomna i hans hem hade blivit längre ju äldre han blev och försoning var något ytterst 

sällsynt. Carl Larsson har skildrat i sin självbiografi hur han plötsligt fick Strindberg emot sig 

och vilket hat de slutligen kände för varandra.
94

 Upptäcktsresanden Sven Hedin, en av 

sekelskiftets stora massmediala stjärnor, bedrev en bitter konflikt med Strindberg i 

offentligheten. Perioden 1910-12 har gått till historien som Strindbergsfejden. Här var det 

kulturlivets två giganter och de tidigare vännerna Heidenstam och Strindberg som gick åt 

varandra i våldsamma ordalag.
95

 Dessa är bara de mest berömda exemplen på Strindbergs 

fiender under slutskedet av hans liv. På ett sätt bevisade Strindberg att han hade en blick på 

samhället som kom från ett sant utanförskap. Han hade inte lika lätt som de senare 

skärgårdsskildrarna att njuta av sin ledande position inom kultureliten. Han slutade aldrig i 

någon nationalromantisk lantlig idyll omgiven av skrattande barn, naturliga geniala kamrater 

och vänner samt med en trogen hustru vid sin sida. På detta sätt sticker han ut bland 

skärgårdsskildrarna. 

   Strindberg bereder terrängen för de senare skärgårdsskildrarna. Efter Hemsöbornas stora 

framgång är den stockholmska skärgårdsbefolkningen och dess miljö etablerad i hela det 

läsande Sverige. Högborgerligheten har sedan länge spenderat somrarna i pampiga 

grosshandlarvillor medan andra har hyrt in sig hos skärgårdsbefolkningen. I Strindbergs 

skärgårdsskildringar möts natur, sommargäster och skärgårdsbefolkning i en 

modernitetsdiskussion som utgjort en avgörande signifierande praktik i konstruktionen av 

Stockholms skärgård.    

 

J A G Acke 1859-1924 

 

Konstnären J AG Acke föddes som Johan Axel Gustaf Andersson 1859. Han kom från ett 

högborgerligt hem där fadern var botaniker, professor Bergianus, det vill säga föreståndare för 

den Bergianska trädgården utanför Stockholm där familjen även bodde. Från 1876 till 1882 

läste Acke vid Kungliga konstakademins läroverk och redan under tiden på akademin började 

han företa studieresor, först till Belgien och sedan till Frankrike och Italien. Han var som så 

många andra av hans studiekamrater kritisk mot akademins undervisning. Till skillnad från 
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många andra avslutade han dock sina studier med examen men det föll sig naturligt för honom 

att 1885 engagera sig i opponentrörelsen. Han blev sedan medlem av Konstnärsförbundet 

1886 och deltog sedan i samtliga av deras utställningar fram till att det upplöstes 1920.   

   Acke inleder en självbiografisk berättelse om sin flytt till Åland med en god illustration av 

sitt förhållningsätt till konstakademin. ”Det var vår och ljuvligt överallt. Jag längtade ut ur 

Akademien, ut i naturen, ut i skärgården.”
96

 Skärgården är alltså dit han vill fly undan det han 

upplever som en instängd och föråldrad konstvärld. Konst och geografisk position smälter 

samman.     

Från 1886 till 1914 fanns det en konstnärskoloni på Åland, Önningebykolonin, som Acke var 

en del av sedan 1886. ”Där fanns en målarkoloni med söta flickor, och jag fastnade för Åland 

i tre runda år.”
97

 Där träffade han Eva Maria Topelius, dottern till den store finske skalden och 

de gifte sig 1891. I Önningeby började Acke måla skärgårdsmotiv. Monumentalverket 

Snöljus. Det var en 4,6 gånger 1,6 meter stor målning som slutligen tog flera år att 

färdigställa. Acke hade förhoppningar om att skapa en stor nordisk friluftsmålning som skulle 

nå framgång i Paris. Tavlan blev till Ackes förfäran refuserad.  

   Att Ackes skärgårdsskildrande inleddes på Åland komplicerar förståelsen av hans betydelse 

för uppfattningen av Stockholms skärgård. Acke är dock allmänt ansedd som en skildrare av 

Stockholms skärgård med museum i Vaxholm och på Ljusterö. För eftervärlden förknippas 

han starkt med Stockholms skärgård och på detta sätt har hans sammantagna konstnärskap 

blivit till en signifierande praktik som definierar Stockholm skärgård, även verken från Åland.  

   Paret Acke kom att bo delvis på Åland, i Finland och i Sverige under de tidigaste åren av 

deras äktenskap. Efter att Snöljus refuserats reste Acke allt mer sällan till Åland och år 1901 

flyttade makarna Acke till Vaxholm och Villa Akleja. Där blev de till två centrala gestalter i 

svenska kultureliten både i deras arbete och rent socialt ungängesmässigt. De umgicks bland 

annat med Albert Engström, Heidenstam, Fröding, Birger Mörner, Ernest Thiel och Carl 

Larsson. Det officiella namnbytet från Andersson till Acke skedde 1904.  
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   Innan flytten till 

Vaxholm hade Acke 

spenderat sommaren 

1896 på Sandhamn och 

författat den 

humoristiska texten 

Pyttans A-B och C-D 

lära. Eller Antibarbarus 

diktad i augusti 1896 av 

farbror Acke, farbror 

Albert, farbror Verner, 

farbror Gustaf och 

Pappa samt tillägnad Högvälborna Stiftsjungfrun M. M. att överlämnas på hennes 25:e 

födelsedag. Denna lilla text publicerades inte förrän 1946 men hade ändå en viktig betydelse 

innan. Bland annat är det under arbetet med denna som de berömda nakenbilderna på 

Heidenstam, Fröding och Albert Engström härstammar ifrån. Patrik Steorn har konstaterat hur 

dessa bilder kopierats och funnits i flera olika fotografisamlingar.
98

 Arbetet med ABC-boken 

gestaltas av Acke 1919 i Osannolika historier och detta kommer att behandlas utförligare 

nedan. Osannolika historier är ett uppenbart exempel på kulturelitens självrepresentation. Den 

består av anekdotiska berättelser ur Ackes liv, gärna i sällskap med andra 

kulturpersonligheter. Den påminner om dagens kändispress med den betydelsefulla skillnaden 

att Acke styr den massmediala framställningen av sin person. Det som presenteras är en 

spontan, uppsluppen och sanslöst begåvad grupp män ute på tokigheter. 

   På Östra Lagnö i ytterskärgården organiserade Acke en konstnärskoloni 1894. Patricia 

Berman beskriver hans intentioner med denna på följande sätt: 

Syftet med kolonin var att erbjuda konstnärer och intellektuella en miljö i fria naturen, långt bort 

från stadens distraktioner. Naturen sågs som ett medel för rening, som människan hade andliga , 

och materiell kopplingar till men hade blivit främmande för. Genom att åter engagera sig i 

naturen kunde hon frigöra sin kreativitet och sitt intellektuella liv. Ackes målningar av nakna 

män som sträckte ut sig i solen eller solbadade på klipporna gav form åt denna föreställning.
99
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Ackes konstnärskap genomgår en markant förändring runt sekelskiftet 1900. Denna 

förändring sammanfaller även med två resor till Italien där paret Acke adopterar pojken 

Fausto som sedan förekommer som modell i Ackes skärgårdsmålningar. Färgsättningen och 

penseldragen förändras från det tidigare dunkelt detaljrika till starka ljusa färger påstrukna i 

kraftiga penseldrag. En förändring han gjorde i sällskap av många andra nordiska konstnärer 

under samma tid. Acke blev ett av de främsta exemplen på det konstnärliga uttryck som kom 

att kallas friluftsvitalism.
100

 Det är på detta sätt som han kom att skildra Stockholms skärgård 

i tavlor som Fausto nudo 1904, Fausto i havsbandet 1904, Östrasalt 1906, Havslyssnaren 

1909, Solvind 1910 och Morgonluft 1911. I dessa tavlor dominerar himmel, hav, solljus och 

nakna människor. Färgerna är inte naturlistiska utan eftersträvar att gestalta en subjektiv 

upplevelse av naturen. Något som ofta har poängterats är livsglädjen, det positiva i Ackes 

skärgårdsmålningar.
101

  

 

   Acke målade även ett antal självportträtt varav två är av särskilt intresse i detta 

sammanhang. Självporträtt på Torsvi och Självporträtt i pälsmössa är båda målade 1918 och 

skildrar Acke i skärgårdsmiljö. De uppvisar en åldrad med vital man. En man som hör hemma 
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i skärgården, i frisk luft, sol, vind och oväder. Han är sargad men frisk, en naturvitalistisk man 

som står emot modernitetens perverterande drag.       

   Till skillnad från Strindberg är Acke en person som behåller en god relation till 

konstnärskollegor och den svenska kultureliten i stort, livet ut. I Sällsamma historier gestaltas 

Ackes goda relationer med övrig konst- och kulturelit väldigt väl. Acke är medveten om vad 

som krävs för att marknadsföra sig själv, han uppvisar en uppseendeväckande individualitet 

och ser till att offentligt frottera sig med andra högstatusindividualiteter. Skärgårdsskildrarnas 

gemenskap fanns nu tydligt att beskåda för hela den läsande och konstbetraktande 

allmänheten. Runt sekelskiftet 1900 har en märkbar del av kulturlivet förlagts till 

skärgårdsmiljö. Det är i skärgården konstnärerna kan återfå den vitala livskraft som det 

moderna samhället riskerar att dränera dem på.  

   Acke fortsatte att vistas i Stockholms skärgård och måla friluftsvitalistiska motiv. Han var 

produktiv fram till sin död då han plötsligt avled under arbetet med monumentalverket 

Swedenborgs vision 1924. I dag har Ackes konst ett eget museum på Ljusterö i Stockholms 

skärgård.         

            

Bruno Liljefors 1860-1939  

 

En av de största konstnärerna i Sverige kring sekelskiftet 1900 var Bruno Liljefors. Genom 

sina djur- och naturmotiv nådde han en folklig popularitet som kunde mäta sig med Carl 

Larsson och Zorn under 1900-talets första decennier. En stor del av Liljefors produktion 

består av skärgårdsmotiv och han bodde i skärgården under en stor del av sitt liv. På samma 

sätt som så många andra av tidens konstnärer umgicks han i kretsen kring Ernest Thiel och 

han var även nära vän med Albert Engström sedan studenttiden vid Uppsala universitet. 

Liljefors fyllde en viktig funktion för den skärgårdsskildrande kultureliten då han årligen 

sedan 1898 organiserade en sjöfågeljakt på Bullerön med samling på ångbåtsbryggan vid 

Nybroviken.  

   Bruno Andreas Liljefors föddes 1860, året efter Acke, i Uppsala. Han växte upp i ett 

lågborgerligt hem. Trots att han var ett sjukligt barn beskriver han sin barndom i positiva 

ordalag på grund av det lyckliga familjelivet. Redan som ung utvecklade han de intressen som 

kom att dominera hans liv; teckning, målning, jakt och gymnastik. Det sjukliga barnet blev 
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elitgymnast och ingick till och med i Victor Balcks grupp, det främsta gymnastsällskapet i 

landet. Han skulle komma att illustrera Balcks Illustrerad Idrottsbok 1886-88. På detta sätt 

utgjorde han vitalismens idealman till både kropp och själ.   

   Intresset för natur och jakt kom att starkt påverka Liljefors konst och redan när han inledde 

sina studier på Kungliga konstakademin i Stockholm 1879 så var det djurmotiv som 

dominerade hans konst. På konstakademin lärde Liljefors känna Anders Zorn och med hjälp 

av honom började Liljefors sälja illustrationer till diverse tidningar och mecenater. På grund 

av att illustrationsarbetena tog alltmer tid av undervisningen så blev Liljefors varnad för sin 

höga frånvaro. Detta ledde slutligen till beslutet att avsluta utbildningen på akademin i förtid 

1882. 

    Efter utträdet ur konstakademin gav Liljefors sig ut på en omfattande studieresa. Han 

besökte olika konstnärer och gick i skolning hos en rad av dem. I Tyskland besökte han 

Hamburg och Düsseldorf vilket var den ort som de svenska konstnärerna av den tidigare 

generationen hade verkat i. Vidare reste han till Freilassing i Bayern, Venedig, Florens, Rom, 

Neapel och Pompeji. Mest betydelsefullt var dock att han reste till Frankrike, till Paris och 

framför allt till den skandinaviska konstnärskolonin i Grez-sur-Loing. Där utvecklade han en 

nära vänskap med Carl Larsson som var kolonins centralgestalt. Liljefors återvände sedan till 

Grez-kolonin under somrarna 1884 och 1887. Att Liljefors både var verksam i Düsseldorf och 

Grez är symptomatiskt för hans konstnärliga gärning. Han bröt med konstakademin och anslöt 

sig till opponenterna 1885 för att följande år gå med i Konstnärsförbundet. Till skillnad från 

många andra var detta brott inte av något ideologiskt slag. I konstnärsförbundets första 

utställning deltar Liljefors med två verk Hökbo och Räf med kråkor två för Liljefors typiska 

skogs- och djurmotiv. Precis som större delen av denna omfattande utställning så hade han 

inte ännu haft sitt friluftsvitalistiska brott.  

   Liljefors gifte sig 1887 med Anna Olivia Olofsson och flyttade till gården Kvarnbo utanför 

Uppsala. Året därpå målade han i Visby en rad målningar i Manets stil som skiljer sig från 

hans övriga produktion. Han vikarierade även för Carl Larsson som föreståndare på 

konstskolan Valand i Göteborg 1888 och 1889.          

   Liljefors målningar består till merparten av djur- och naturmotiv. Det finns ofta ett 

tidstypiskt evolutionistiskt inslag i dessa naturskildringar där djuren presenteras i en dramatisk 

kamp för tillvaron. Ett typiskt exempel är tavlan Havsörnar från 1897. Liljefors konst brukar 

även beskrivas som nietzscheansk, en övermänniskokonst som gärna visar en ensam jägare i 
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förening med naturen. Statusen som den främste skildraren av Sveriges natur befästes av att 

han 1893 fick uppdraget att måla dekoren till Biologiska museets i Stockholm utställning av 

Sveriges natur och djurliv. Museet ligger på Djurgården i Stockholm där det tillsammans med 

Skansen och Nordiska museet utgör en enhetlig presentation av nationen Sverige. Detta 

exponerades för omvärlden i Allmänna konst- och  industriutställningen 1897 mer känd som 

Stockholmsutställningen. Till Biologiska museet i Uppsala gjorde Liljefors gjort en 

fondmålning av hav och öar 1889.  Liljefors kan med bland annat dessa verk bli inskriven i 

raden av monumentala nationsskildrare kring sekelskiftet 1900. 

   Mot slutet av 1880-talet förändras Liljefors konstnärliga uttryck. Detta är en förändring som 

går att skönja hos många av samtidens konstnärer som Karl Nordström, Nils Kreuger och 

Prins Eugen. Grövre penseldrag, vemodig stämning, syntetism och symbolism. Den 

realistiska skildringringen har gett vika för att förmedla en romantisk stämning. Den 

ensamma, ofta nietzscheanskt relaterade, jägaren dyker upp som ett centralt motiv i en rad av 

Liljefors målningar. För sådana målningar vinner han en rad internationella utmärkelser under 

1890-talet.  

   Det är inte bara Liljefors konstnärskap som präglas av ensamhet och vemod under det tidiga 

1890-talet. Privat har han äktenskapsproblem som slutligen leder till skilsmässa 1895. Redan 

samma år gifter han om sig med ex-hustruns lillasyster och detta blir till en brytpunkt i 

konstnärens liv både privat och konstnärligt. Han börjar verka allt mer i skärgårdsmiljö. 

Liljefors hade tillsammans med Albert Engström, J A G Acke, Birger Mörner , Edvard 

Alkman, Gustav Ankarcrona, Alf Bachmann och Elias Erdtman spenderat en semester på 

Östra Lagnö 1894. En kulturelitssemester som påminner om den på Sandhamn 1896 med de 

berömda nakenbilderna. Där hade han fascinerats av skärgårdsnaturen tillsammans med de 

övriga konstnärerna och författarna. Efter skilsmässan bodde Liljefors exfru Anna kvar på 

Kvarnbo medan han själv flyttade till Idö i den småländska skärgården.
102

 Där studerar han 

miljön hela sommaren och under hösten målar han skärgårdsmotiv.  

   Skärgårdsmålningarna är ljusare och vitalare än jägarmotiven från det tidiga 90-talet   I en 

jämförelse av Tjuvskytten från 1895 med Morgonstämning vid havet från 1896 framgår tydligt 

förändringen av Liljefors konstnärsskap. Tjuvskytten domineras av mörka, gröna och bruna 
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toner. I blickfånget står en man med koncentrarat ansiktsuttryck och vänsterhanden lyft mot 

örat för att höra bättre. I högerhanden håller han ett gevär. Han bär hatt, rock och en 

axelväska. Målningen är så pass detaljrik att det går att utskilja ansiktsdragen hos jägaren. Allt 

är stilla men jägaren ser vaksam och beredd ut. Bakom honom står ett antal resliga tallar. 

Solen kan anas mot tallarna men framför allt dominerar ett nattdunkelt ljus. Hela bilden 

utstrålar skogens kyla och mystik.     

   Morgonstämning vid havet är ett utmärkande exempel på Liljefors skärgårdsskildringar. 

Över halva målningen är täckt av en gryningssprakande himmel i gula och röda toner, som 

om himlen stod i brand. Den nedre delen av målningen är täckt av ett klarblått hav med gult 

solglitter i. De starka färgerna påminner om technicolorfilmer från 1950-talet. I förgrunden 

står ett litet skär med en grupp ejdrar på som är på väg ner i vattnet. Över målningen finns en 

känsla av frisk luft, sol 

och vind, 

friluftsvitalism.  

   Solljus, hav, kobbar 

och fåglar dominerar 

den färgsprakande 

kompositionen istället 

för en tät vemodig skog 

och en ensam jägare. 

   Trots sina framgångar var det först 1901 och via kontakten med Ernest Thiel som Liljefors 

uppnådde det ekonomiska oberoende som ledde till att han kunde arbeta med vad som 

behagade honom. Thiels konstsamlande inleds med att han införskaffade Morgonstämning av 

Liljefors och 1902 dog Pontus Fürstenberg vilket öppnade upp för Thiel och hans krets att bli 

den mest framstående i landet.
103

 Liljefors hade börjat införliva en jugendliknande 

ornamentering i sin konst som tydligt framgår i Afton, vildänder från 1901. I denna målning 

framstår reflektionerna i den krusade vattenytan som ett kattdjursmönster därför har 

målningen kallats ”Panterfällen”.  År 1907 fick Liljefors sitt stora genombrott genom en 

separatutställning i Stockholm. Han sålde för det hisnande beloppet etthundratusen kronor. 
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Den ekonomiska framgången ledde till att Lijefors 1908 köpte Bullerön med tillhörande 

kobbar och skär. Nu var han alltså ägare av en egen skärgårdsö med tillhörande arkipelag.  

   Under 1900-talets gång ökade Liljefors popularitet ytterligare och han fick mängder av 

beställningar av tavlor med djurmotiv. Liljefors svarade upp mot efterfrågan med en nitisk 

massproduktion vilket ledde till svidande kritik. Det går inte att finna någon förnyelse av 

målningarna under perioden efter 1920 och han intog en konservativ hållning i debatten kring 

den nya modernistiska konsten. Det finns här en ytterligare anledning att avsluta studien vid 

1920.  

   Liljefors konstnärskarriär påminner mycket om Ackes fram till massproduktion och död 

skilde deras banor åt. De är båda Thiels skyddslingar, medlemmar i konstnärsförbundet och 

jaktlaget på Bullerön. De gör sig båda berömda för det klara solljuset och känslan av frisk luft 

i sina skärgårdsmålningar. De har även en förkärlek för att avbilda vältränade manskroppar. 

Det är här friluftsvitalismens skärgård är som mest framträdande och det är sekelskiftet 1900 

som denna vitalism cirkulerar kring.                    

             

Axel Sjöberg 1866-1950 

 

Axel Sjöbergs berömmelse kan inte mäta sig med varken J A G Ackes, Bruno Liljefors eller 

Albert Engströms och ännu mindre med Strindbergs. Att han blivit utvald som en av de mest 

betydelsefulla skärgårdsskildrarna beror på att han så fullkomligt fokuserade på Stockholms 

skärgård i sin konst och att han det tongivande året 1900 gav ut bilderboken Bland kobbar och 

skär. Han var dessutom en del av den konstnärliga generation som manifesterade den nya 

Sverige-bilden. Han har kallats upptäckaren av Stockholms skärgård i bildkonsten och på 

detta sätt är han oundviklig för denna studie. Einar Malm kallar honom för ”utskärgårdens 

förste verklige monumentalskildrare”
104

 Det finns fog för att uppfatta hans konst som en 

betydelsefull del av den signifiernade praktik som skapat Stockholms skärgård som kulturell 

föreställning. Sjöbergs biograf Sten Karlin medger att han tycktes spela en ”andraplansroll” i 

konstnärsförbundet men att denna roll inte gjorde honom rättvisa.
105
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   Axel Sjöberg föddes på Skeppsholmen i Stockholm 1866 av föräldrar som härstammade 

från Roslagen. Fadern som dog redan 1880 var vaktmästare åt flottan inklusive 

arbetsuppgifter som kyrkovaktmästare och dödgrävare. Modern kom från en familj med en 

högre social ställning än faderns. Hon var uppvuxen på klockargården i Vira by och Axel 

Sjöberg hade genom denna familj många släktingar på olika öar i Stockholms skärgård.
106

 

Han målade och jagade på Långviksskär från och med 1896 och 1906 köpte han en 

hemmansdel.
107

 En förutsättning för att icke frälsepersoner som Axel Sjöberg skulle ha rätt att 

köpa sådan mark var den liberalisering som Sveriges lagstiftning hade genomgått under 1800-

talets början.     

   Redan under Sjöbergs tid som konststudent är skärgårdsmotiven dominerande. Målningen 

Från Vallersvik i Roslagen är målad 1883. Den föreställer två män som samtalar på en liten 

väg med skimrande vatten i bakgrunden.
108

 På detta sätt är Sjöberg en föregångare som 

skärgårdsskildrare till Acke och Liljefors trots att han var yngre. Angående det konstnärliga 

uttrycket i stort var det däremot klart att Liljefors påverkade Sjöberg betydligt mer än tvärtom. 

Han var ett typiskt uttryck för det nya konstnärsidealet, en ”friluftsmänniska och kraftnatur” 

som Karling kallar det.
109

  

   Det var inte bara konstnärsförbundet som utgjorde en viktig samlingspunkt för det moderna 

genombrottets konstnärsgeneration. Sjöberg var sedan 1892 aktiv i Konstnärsklubben som 

huvudsakligen bestod av samma medlemmar som Konstnärsförbundet men som handlade mer 

om sociala tillställningar eller ”otvungen kamratlig samvaro”.
110

 Karling understryker 

betydelsen av Sjöbergs kontakter med tidens stora målare på följande sätt. 

Den bekantskap med Zorn, Liljefors och Bergh, som Sjöberg gjorde på klubben, kom han senare 

att utveckla under andra förhållanden. Med Zorn och Liljefors blev han mycket god vän och fick 

av dem röna många prov på uppskattning och gott kamratskap. På gemensamma jakter och 

segelturer i skärgården befästes vänskapen och respekten. Under den period av sökande och 

konstnärligt mognande, som Sjöberg genomlevde vid 90-talets mitt, framstod de framgångsrika 

kollegerna i flera avseende som förebilder.
111

      

Sjöberg målade skärgårdsmotiv genom hela sin karriär. Han återvände ständigt till en rad 

motiv där det dagliga arbetet med jordbruk och fiske ofta gestaltades, folklivsskildringar från 
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Stockholms skärgård. Från och med 1896 börjar Sjöberg teckna och måla ute på Långviksskär 

och under samma period går det att notera en förändring i hans måleri med kraftigare 

penseldrag, mer fart och mindre detaljer.
112

 

   Vid konstnärsförbundets utställning 1899 får Sjöberg med tre verk. De är framför allt hans 

skärgårdsskildringar som intresserar förbundet. Han går själv med i förbundet 1900 och under 

1900-talets tidiga år börjar Sjöberg umgås allt oftare i kretsen kring Acke, Liljefors och 

Engström med flera i ytterskärgården. Sjöberg blev en allt mer etablerad person inom den 

svenska konstnärsvärlden. Sjöberg införlivade vissa modernistiska inslag i sin konst men 

förhöll sig i allmänhet lojal till den friluftsvitalistiska generation som utmärkte hans 

genombrottstid. Han blev invald i Konstakademin 1931 som då hade genomgått stora 

förändringar sedan konstnärsförbundets dagar. Han fortsatte att måla Stockholms skärgård 

livet ut. Axel Sjöberg dog 1950 i sin ateljé på Sandhamn.  

  

Albert Engström 1869-1940 

 

Med Albert Engström når skärgårdsskildringarna en högre nivå än tidigare, både i kvantitativ 

bemärkelse och i beaktande av den popularitet som de ådrar sig. Det viktigaste årtalet i en 

redogörelse för Engströms skärgårdsproduktion är 1900, det år då Engström bosätter sig i 

Grisslehamn. Från denna lilla skärgårdsort skriver och tecknar han en enorm mängd 

skildringar av livet i Roslagen, huvudsakligen presenterade i anekdotform, skrönor. Han hade 

dock varit med och författat Pyttans ABC sommaren 1896 tillsammans med Acke, Fröding 

och Heidenstam. Han var redan då en i den inre kretsen av kulturelitens män som umgicks 

och skildrade Stockholms skärgård i bild och text. 190 publicerade Engström sin första bok 

med titeln En Bok. Det rör sig om en samling humoristiska berättelser, anekdoter eller 

skrönor, varav en del utspelar sig i skärgårdsmiljö. Denna bok uppföljdes senare av en rad 

liknande samlingar berättelser där skärgårdsskildringarna tog allt större plats.    

   Engström föddes dock i Småland, Bäckfalls gård i Lönneberga socken, 1869. Hans far 

arbetade som stins i Hult där familjen huvudsakligen bodde under Alberts uppväxt. Efter 

studentexamen läste Albert Engström klassiska språk i Uppsala 1889-91 och lärde där känna 

Bruno Liljefors som rådde honom att satsa på en bana som konstnär. Engström blev övertygad 
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och 1892-1893 var han elev hos Carl Larsson på konstskolan Valand i Göteborg där han intar 

en ställning som Carl Larssons favoritelev. Han gifter sig 1894 och detta är samma år som han 

börjar arbeta som illustratör och skribent i Sveriges största illustrerade satirtidning Söndags-

Nisse. Där arbetar han fram till 1896.  Året därpå kommer premiärnumret av Engströms egen 

tidning Strix. Långt senare, 1924, sammanslogs dessa tidningar till en.  

   I Strix dyker Enströms mest berömda skapelse upp för första gången, Kolingen. Kolingen är 

en luffare i Stockholm som lever med sin kompis Bobban utanför samhället men i ständigt 

betraktande och kommenterande av sin omgivning. Kolingen är lång och gänglig med en 

enorm mörkröd fyllenäsa. Genom Kolingen fann Engström en position utifrån när han 

skildrade livet i Stockholm. Han fick en luffare att uttrycka hans ståndpunkter utan att han 

själv behövde stå för dem. I allmänhet intog Engström en upphöjd position från vilken han 

betraktade sin omvärld på ett sätt som kunde driva med samtliga grupper i samhället. I 

skärgårdsskildringarna attackerade och allierade han sig fritt med skärgårdsbefolkningen och 

stadens borgerlighet. Vi kommer se hur detta konstruerade utanförskap eller snarare 

ovanförskap är centralt i Engströms skärgårdsberättelser.            

   Grisslehamn övergick från att vara ett året-runt-boende till att enbart vara ett sommarboende 

1916. Engström spenderade efter detta vinterhalvåren i Stockholm. Han hade nu blivit en 

auktoritet, en centralgestalt inom det svenska kulturlivet. Han fick en rad hedersutlåtanden 

som professor på konsthögskolan och hedersdoktor i Uppsala. År 1922 valdes han in i 

Svenska akademien på stol aderton. Engströms syn försämrades 1938 och han slutade därmed 

att teckna och skriva.  

   Vid ett antal tillfällen uttryckte Engström en explicit politisk mening utan ironiska 

tvetydigheter. Ett av dessa fall var inför omröstningen om totalförbud av alkoholhaltiga 

drycker 1922. Till kampanjen mot ett förbud tecknade han den berömda affischen med texten 

”Kräftor kräva dessa drycker! Du måste avstå från kräftor om du inte röstar NEJ den 27 

augusti”. Hans förkärlek för alkoholhaltiga drycker är något som utmärker hans 

skärgårdsskildringar.   

   Alkoholen är ständigt närvarande i skärgårdsskildringarna. Skärgårdsborna dricker brännvin 

och öl medan borgerskapet dricker punsch. Engström själv dricker gärna mycket men med en 

kontroll som skärgårdssuputerna ofta saknar. Han är dock noga med att försvara superiet och 

något som Engström är mycket skeptisk till är så kallade kolportörer, frireligiösa läsare som 
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försöker omvända skärgårdsborna.
113

 I Kryss och landkänning skriver han något som för 

samman hans syn på förmyndarmentalitet, manlighet och alkohol: 

För rästen tycker jag att alla förbud äro dumma, då de gälla vuxet folk. Ty en karl gör hvad han 

vill trots alla förbud. Jag själf till exempel har skaffat mig en hel apparat för brännvinsbränning 

för det fall att det skulle bli spritförbud.
114

  

 

En annan fråga som han också tog tydligt ställning i var kvinnosaksfrågan. Här var han av den 

bestämda åsikten att det fanns en naturlig ordning där kvinnor inte hade i det offentliga att 

göra. Han hånar tanken på en fackförening för hembiträden och argumenterar mot både 

kvinnlig rösträtt och rättigheten att sitta riksdagen. Engström var en sådan publicist som 

beskrivs i Heroer på offentlighetens scen. Han var även en sådan hero som agerade på scenen. 

Han hade med andra ord erövrat en position från vilken han styrde sin egen representation i 

medierna. Han skärgårdsproduktion var en viktig del i detta. Engström själv finns med i 

flertalet av sina berättelser. Han står ofta som en betraktare, kanske fäller han någon 

avgörande kommentar. Som en social kameleont rör han sig mellan överklassens salonger och 

brännvinsdrypande fiskarstugor. Han är en mästare av alla världar. Ett exempel på detta är 

hans sätt att dricka alkohol, mycket men kontrollerat. Ofta tar han skärgårdsbefolkningens 

parti även om han framställer dem i groteska karikatyrer. De skall bevaras som de är i sin 

ofullkomliga ursprunglighet. Einar Malm skriver att Engström ”kände sig långt mer solidarisk 

med kustens och skärens urbefolkning än med stadsbor i allmänhet och sommargäster i 

synnerhet”.
115

 Detta är en viktig del i den självrepresentation som har till mål att fjärma 

Engström från borgerskapet. Mer om det senare.  

   Huvudtemat i Engströms produktion är karikatyrer av olika samhällsklasser. Tidigt började 

Engström att skildra småländska bönder, de jordnära människor han hade studerat sedan 

barndomen. Med tiden började dock berättelser om skärgårdsbefolkningen allt mer ta 

smålänningarnas plats. Det är dock ständigt de karikerade samhällsklasserna som dominerar. 

Han själv är ofta den enda som kommer undan; som en avspänd norm, ett sunt förnuft mitt i 

allt vansinne.  
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Skärgårdsskildringarnas innehåll 

 

I föregående avsnitt har de sex skärgårdsskildrarna presenterats, deras liv och 

skärgårdsskildrande gärning har sammanfattats. I detta avsnitt om skärgårdsskildringarnas 

innehåll tar vi en närmare titt på skärgårdsskildringarna och bryter upp dem i olika teman. De 

teman som diskuteras är modernitet, pastoral och naturromantik, nationalism, manlighet, klass 

samt nietzscheanism. Under dessa rubriker kommer en rad exempel att uppvisas för att 

illustrera typiska drag i skärgårdsskildringarna. Dessa exempel är utvalda för sin tydlighet 

men utgör dock bara en bråkdel av allt det som berör temat i fråga i det omfattande 

källmaterialet.  

   De teman som presenteras går på tvären genom samtliga skärgårdsskildrares produktion och 

det är omöjligt att fullkomligt särskilja de olika temana från varandra. De hänger alla samman 

på ett sätt som ursprungligen härstammar från den sociala omvälvningen, 

modernitetsprocessen. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, studien kommer att komma 

fram till en diskussion av skärgårdsskildrarnas relation till moderniseringsprocessen. Det 

första temat som behandlas är modernitet och detta tema kan i viss mån ringa in det hela.    

   

Modernitet 

 

När Albert Engström beskriver Singö framgår det centrala temat i skärgårdsskildringarna. 

Ursprunglighet och natur i kontrast till moderniteten.  

Här är oberörd bygd. Här upptäckas inga radiumstrålar, här uppstår ingen Verlaine och cake-

walk är lika okänd som Der Fall Wagner. I en dalgång ligger en grå by, och i dess nordkant 

murknar den lilla träkyrkan. Rundt omkring multna saliga Singöbor under vårdar af grön 

Singömarmor. Den lyxen tillåter man sig efter döden, ty lifvet bjuder ej på någon lyx. Bara på 

strömming. 
116

 

                                                 
116

 Engström, 1905, s. 78. Der Fall Wagner är en bok av Nietzsche där han gör upp med sin tidigare beundran av 

Wagner. Samtidigt som Nietzsche används som en tänkare som leder skärgårdsskildrarna bort från en hotande 

modernitet så använder Engström en referens till debatten kring Nietzsche som ett bevis för att Singöborna totalt 
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Men denna kärva idyll är ändå hotad av en modernitet som tar sig fram till de mest 

ogästvänliga trakter. 

Singö har naturligtvis en handelsbod, dit äfven vykorten, denna landsplåga i hvilken humbugen 

och dumheten i förening fira triumfer, trängt fram. Naturligtvis föll jag offer för lasten.
117

  

Skärgårdsskildringarna handlar om moderniteten. Med modernitet menas här människors 

upplevelse av ett modernt tillstånd. Inom olika medier och konstnärliga uttrycksformer fördes 

en livlig diskussion om vart moderniteten var på väg, hur människor påverkades av 

moderniteten etcetera, utopier och dystopier blandades.
118

 På ett eller annat sätt vilar detta 

modernitetens spöke över hela periodens skärgårdsproduktion för att inte säga all kultur under 

den studerade epoken. I många fall är skärgården en flykt undan moderniteten till något drömt 

naturtillstånd eller en mer havs- och jordnära förmodern skärgårdskultur. Kan det finnas något 

mer typiskt modernt än att vara på flykt undan moderniteten? Urban Nordin konstaterar att 

både Strindberg och Albert Engström ser skärgårdslivet som ett sätt att stärka sig mot det 

moderna samhällets degenererande tendenser.
119

 En karg och hård skärgårdsmiljö stärker de 

förklemade stadsborna och den friska luften råder bot på de svagheter som kommit av den 

unkna stadsluften. Det är den modellen som gör skärgården så attraktiv som rekreationsplats 

på samma sätt som Sörlin visat att fjällvärdens hårda och karga klimat är karaktärsdanande 

och därför den ideala balansen mot moderniteten.
120

 

   Elias Sehlstedt ger inget intryck av att vara på flykt undan civilisationen. Han beklagar 

ödsligheten på sin tullkommendering i följande passage:  

Detta är det dystra, Mat- och glädjefattiga Sandhamn, Af dof Liffländsk grundton. Detta de 

torskätande folkens, de eviga sydvesternas land; Det öckenödsliga, Det i evigt träde liggande 

Sandhedarnes hem, Flundrornas och måsarnas, Getternas, De korsande vindarnas; Det kroniskt 

arma, Insaltade och tysta, Det i denna stund vinterlurfviga, Frusna, ramsugande Sandhamn.
121

 

För de övriga skärgårdsskildrarna är avskildheten förknippad med mer positiva värden. Där 

går det att skapa eller att förenas med naturen. Det går även att ta hand om sig själv enligt det 

                                                 
117

 Engström, 1905, s. 80. 
118

 Se till exempel Sörlin 1993, Kylhammar 1993, Frängsmyr 1984, Berman 1987.  
119

 Nordin ur Forsberg (red.), 2005, s. 217f. 
120

 Sörlin, 1988.  
121

 Sehlstedt, 1873-74, del 1, s. 225.  



59 

 

moderna idealet om en self-made man
122

  eller rent utav en Übermensch. Skärgårdsskildrarna 

är individualister och vill gärna påvisa sin avskildhet, ensamhet; utanför och ovanför.   

   Skärgårdsbefolkningen beskrivs som en del av miljön. På samma sätt som miljön är en 

avkoppling från civilisationen är dess befolkning ohjälpligt nedsänkta i detta tillstånd. 

Strindberg skriver i den berömda inledningen till Skärkarlslif följande om skärkarlen:   

Han är vidskeplig och hedendomen sitter så djupt i honom, att den kristna kyrkans symboler 

ännu äro för honom lika med signerier, läsningar och trolldom.
123

 

I novellen Min sommarpräst beskriver Strindberg hur en präst, efter åtta månaders tjänst 

bland skärgårdsbor, tryckt ned sin hjärna för att bli förstådd av enklare organismer.
124

 Även 

slutraderna på novellen Klockaren på Rånö beskriver skärgårdsbefolkningen på ett liknande 

sätt: 

Och de var dorska och egna derute i hafsbandet; der sågo de stora sjöormen och trodde på råt, 

kom sällan åt kyrkan och lade slantar under stenar, förgjorde bössor och kunde otyg. Men den 

värsta trollaren var ändå Klockaren på Rånö.
125

 

Hemsöborna bygger till stor del på mötet mellan denna förmoderna befolkning och förnyaren 

Carlsson. Detta kommer att diskuteras nedan under rubriken Klass. Att skärgårdsbefolkningen 

är förmodern beror på att de fortfarande lever enligt ett förindustriellt produktionssätt, 

nedsänkta i naturen som är deras produktionslandskap. På detta sätt flyter temana klass och 

modernitet ihop i skärgårdsskildringarna. 

   En intressant karaktär i Albert Engströms skärgårdsskildringar är Kalle Andersson, 

xylografen. Xylografen är en man som bor i Grisslehamn men som har ett förflutet bland 80-

talets konstnärselit. När Engström skriver om honom 1912 lever han dock långt borta från 

stadens sus och dus i en fridfull skärgårdstillvaro även om han är med och jagar hare hos 

Liljefors varje år.
126

 Engström försöker övertala Xylografen att följa med in till Stockholm 

och säger: ”Ja, men mycket har förändrat sig sen du lämnade stan. Där finns automobilier, 

skall du tro – elektriska spårvagnar – och underbara drycker på barerna, och så har där växt 

upp nya stadsdelar ”. Xylografen låter sig övertalas men kommer efter resan slutgiltligen fram 

till: 
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Satt inte dom jäklarne och talade om samma sak de gjorde sista kvällen jag var i stan för åtta år 

sen! Det där reder dom aldrig ut, förrän de kommer på landet. Inte hade dryckerna blifvit bättre 

heller. Stockholm är i tillbakagång. Och automobilerna äro till bara för att det skall bli litet 

hastigare omsättning på folk. Blef man öfverkörd av en droska förr i världen, fick man på sin 

höjd en liten hjärnskakning, men nu dör man.
127

    

I en annan berättelse med Engström och Xylografen gestaltas bara hur stillsamt och härligt de 

njuter av livet medan de är ute på sjöfågeljakt i en roddbåt tillsammans. 

Tillvaron är härlig, hvilket nog kan synas på Kalle Andersson här ofvan. Ingen telefon, ingen 

post kan nå oss, ingen konstkritik eller annan kritik kan äckla oss. Det kan hända vad som hälst i 

land, utan att det generar oss.
128

 

Xylografen blir för Engström en slags symbol för ett sunt och stillsamt modernitetsförakt. 

Engström visar dock att han står i bättre kontakt med tidens tempo än den skeptiske 

xylografen. Det bästa är dock att i den totala fria skärgårdsmanligheten unna sig att stå fri från 

modernitetens larm. Detta är skärgårdsmiljöns storhet hos skärgårdsskildrarna. Hyllningarna 

av naturen som en motvikt till det moderna samhället går rakt igenom skärgårdsskildringarna. 

I vilken mån skärgårdsskildrarna trotsar moderniteten och totalt uppgår i 

skärgårdsbefolkningens förmoderna livsstil skiftar. Axel Sjöberg är den som kommer klart 

närmast denna medan Albert Engström förhåller sig distanserat satiriskt till detta.   

          

Pastoral och naturromantik 

 

Från scenen i roddbåten med Xylografen och Albert Engström så är det inte svårt att koppla 

samman modernitetstemat med pastoral och naturromantik. Det är desto svårare att hålla dem 

åtskilda. Industrisamhälle och naturvurm är två sidor av samma mynt och detta illustrerar 

skärgårdsskildringar från perioden 1850-1920. Intresset för naturen fullkomligt exploderade i 

de industrialiserade länderna. Kring Östersjön hade en badkultur växt fram som skulle verka 

som en motkraft mot en överciviliserad samtid. Läkare ordinerade bad och naturvistelser till 

sina patienter och idéer om manlighet sammankopplades till denna naturlighet. Den 

borgerliga mannen kunde genom nudistbad eller andra homosociala naturritualer komma i 
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kontakt med de naturliga, förciviliserade drifterna.
129

 Det kunde utgöra en kur för hela 

samhällskroppen. Även konst och litteratur kunde rädda massmänniskan undan det moderna 

förfallet och det är här skärgårdsskildrarna finner sin nisch. Albert Engström uttrycker i en 

passage hur han i sin naturnära skärgårdstillvaro inte längre målar tavlor medan han sysslar 

med sjöfågeljakt.  

Hur härligt är det icke att komma hem till sin egen sjöbod och hänga upp vättarne till torkning 

på sin egen bodvägg. Därinne står målarskrinet, som nu gunås tjänstgör endast vid målningen af 

vättarne.
130

  

Ture Nerman, socialdemokratisk politiker och skärgårdsförfattare, beskrev sin ungdom som 

att han ständigt gick över daggstänkta berg. Bosse Sundin har beskrivit denna naturdyrkande 

generation utifrån förgrundsgestalten Karl-Erik Forsslund: poet, soldyrkare, naturälskare och 

hembygdsvårdare och en period redaktör på Strix tillsammans med Albert Engström.
131

 

Sundin diskuterar påståendet att Forsslund lärde svensk arbetarungdom att upptäcka 

naturen.
132

 Han avskydde städer och ställde ut sitt lantliga hem på ett sätt som påminde om 

Carl Larssons Sundborn. Vi ska dock inte fördjupa oss i en person här utan enbart konstatera 

det stora naturintresse som fanns vid runt 1900. Över hela denna tid av modernisering, 

industrialisering och urbanisering så vilade dikotomierna natur-kultur och stad-land. Detta var 

inte något specifikt svenskt fenomen och Sundin spårar Forsslunds intellektuella influenser 

från Haeckels monistiska kulturfilosofi, Nietzsches Zarathustra, Arts and Craft-rörelsen, 

Kropotkins jordbruksoptimism och Jack Londons evolutionistiska vildmarksromantik. 
133

   

   I samma antologi som Sundin skriver om Forsslund har Karin Johannisson författat Det 

sköna i det vilda vilket är en historieskrivning över synen på den vilda respektive den tuktade 

naturen. Hon pekar på en förändring mot slutet av 1700-talet där den vilda naturen börjar 

betraktas som en resurs för estetiska och emotionella upplevelser. Tidigare har den orörda 

naturen betraktats som hotande, av vissa till och med som en del av syndafallet. Paradiset var 

ett idylliskt herdelandskap, ett Arkadien men i och med människans synd blev jorden till en 

ogästvänlig vildmark med öknar, hisnande klippor, stormande hav och vildvuxna skogar. 

Detta gestaltar sig i den franska trädgårdens ideal som hyllar klassiska skönhetsideal, 

symmetri, kultivering. Johannisson finner att ordet kontroll är utmärkande för både grekisk-
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romersk och judisk-kristen natursyn.
134

 I och med modernitetsprocessens fortskridande, 

industrialiseringen och den medföljande stadskulturen började den orörda naturen att 

idealiseras. Detta får en rad kulturella yttringar som Rousseaus filosofi, Sturm und Drang, 

romantiken med mera, listan kan göras lång. Hela tänkandet vilar på dikotomin vildmark och 

civilisation med odlingslandskapet som en mittpunkt. Johannisson gör det viktiga påpekandet 

att detta skifte av natursyn i Sverige sammanföll med befästandet av en självständig borgerlig 

kultur.
135

    

   Johannisson refererar till Arthur J. Lovejoys skildring av en idealförskjutning från 

allmängiltighet, konformitet och anpassning mot individualisering, differentiering och 

subjektivisering under samma epok som natursynen skiftar till att hylla det vilda.
136

 Den 

estetiska upplevelsen av kontrollerad respektive vild natur härleds till två olika kategorier: det 

sköna och det sublima.
137

 Det sköna symmetriska lagar uppfattades som allmängiltiga medan 

det sublima uppfattades som en individuell upplevelse. Alltså kunde romantiska 

konstnärssjälar söka en sublim upplevelse när de som individer betraktade den vilda naturen. 

”Det passionerade jagutlevande geniet befann sig på jämlik nivå med den passionerade 

självutlevande naturen”
138

 Denna föreställning är viktig att ha med sig när vi betraktar 

skärgårdsskildrarnas inställning till naturen.       

   Raymond Williams har beskrivit en civilisatorisk utveckling som pastoralens förutsättning. 

Alltså är ett naturvurmande otänkbart utan något att avgränsa naturen mot. I sin studie över 

detta fenomen inom litteraturen The Country and the City så visar han att pastoralen har en 

längre historia än industrialiseringen men att den ständigt är en reaktion på förändring, 

modernisering. På samma sätt bör även skärgårdsskildringarna betraktas. Det finns ingen ren 

naturblick som helt lägger av den sociala samtiden utan samtliga skärgårdsskildrare kämpar 

med moderniteten. 

   Skärgårdsskildringarna handlar till stor del om att gestalta naturen. Den skildrade naturen 

bär dock på en rad betydelser vad det gäller inställning till moderniteten och den bär även på 

en könskodning, en maskulin karaktär.
139

 Under den epok som intresset för Stockholms 

skärgård fullkomligen exploderar så förändras den konstnärliga skildringen av naturen 

                                                 
134

 Johannisson  ur Frängsmyr (red.), 1984, s. 18. 
135

 Johannisson  ur Frängsmyr (red.), 1984, s. 30. 
136

 Johannisson  ur Frängsmyr (red.), 1984, s. 16. Lovejoy, 1971. 
137

 Johannisson  ur Frängsmyr (red.), 1984, s. 27-32. 
138

 Johannisson  ur Frängsmyr (red.), 1984, s. 30. 
139

 Detta fenomen i nationalromantikens landskap nämns ibland annat i Steorn, 2010, s. 22. 



63 

 

markant. Hos J A G Acke, Axel Sjöberg, Bruno Liljefors, Albert Engström och även i August 

Strindbergs målningar från åren kring sekelskiftet 1900 syns spår i olika grad av den så 

kallade friluftsvitalismen.   

   För att förstå den förändring som skedde, vilket intryck skärgårdsskildrarna gav sin samtid, 

krävs det att 1800-talets naturmåleri beaktas. Friluftsvitalismen var en förlängning av den 

reaktion mot den etablerade konstvärlden som opponentrörelsen stod för. Samma grupp som 

grundade Konstnärsförbundet ur opponentrörelsen 1886 utgör grunden bland de så kallade 

friluftsvitalisterna. Opponenterna bildades i opposition mot Kungliga konstakademin. Deras 

mål var att modernisera undervisningen på akademin i enighet med den konstnärliga 

utvecklingen på kontinenten, Frankrike i synnerhet. De fick dock inget gehör och bröt sig 

därmed ut ur akademin och bildade Konstnärsförbundet.   

   Acke är den mest utpräglade friluftsvitalisten. Hans konst kring sekelskiftet och framåt 

präglas av klara lysande färger som illustrerar sol, vind, hav och frisk luft. De ständigt 

återkommande nakna männen tycks vara en del av den vitala naturen men det rör sig inte om 

några vildar, nedsänkta i naturtillståndet, utan de har små välvårdade frisyrer, ibland 

mustascher och deras kroppar påminner om tidens slanka atleter.
140

 

   I målningen Havslyssnaren från 1909 ligger en naken man på mage, på en klippa vid havet. 

Han är smal, muskulös och har kort mörkt hår. Han ligger med örat vänt mot klippan och 

lyssnar koncentrerat. I havet bakom mannen löper en lång våg från kant till kant på 

målningen. Klippan är målad i flera olika färger som lagts på med grova, långa penseldrag. 

Solen skiner på mannen och skapar skarpa linjer mellan de blå skuggorna och de gult 

solbelysta partierna av huden.  Färgerna är klara, de utstrålar sol och vind. Mannen verkar på 

något sätt känna in naturen och förenas med den. I en industrialiserad och urbaniserad värld 

återfinner han sin koppling till naturen, berget, solen och vinden.  

   I Bruno Liljefors skärgårdsmålningar möter vi inte några nakna män. Vi möter istället en 

och annan jägare, exempelvis i Ejderskyttar från 1896, och åtskilliga djur men det finns ändå 

en slående likhet med Ackes målningar i det sprakande ljuset. Detta ljus som inte alls finns i 

Liljefors skogsmotiv utan hör till skärgårdsskildringarnas friluftsvitalism.  
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 Exempel på målningar av Acke med friluftsvitala nakna män är Östrasalt 1906, Havslyssnaren 1909 och 

Morgonluft 1911.  
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   En av de mest utmärkande skärgårdsmålningarna av Liljefors är Morgonbris från 1901. Den 

föreställer fem stycken ejdrar som fångas precis i det ögonblick då de landar på vattenytan. 

Himlen är jämt gulfärgad och havet är målat i gråturkosa och vita penseldrag, grovt påstrukna. 

Målningen ger intrycket av rörelse och liv, ejdrarna är fotorealistiskt målade men utan skärpa 

på detaljer. Havet och 

himlen ger en grov och 

stiliserad bakgrund. Den 

solgula himlen skänker en 

förstärkt sommarkänsla. 

   Dessa grövre penseldrag, 

klara färger, rörelsen ännu 

längre bort från akademins måleri är ett utmärkande drag för det moderna genombrottet inom 

måleriet. Det går även att identifiera hos Axel Sjöberg. Givetvis var det inte enbart inom 

skärgårdsmåleriet denna förändring skedde men en betydande del bland de mest framstående 

målarna målade skärgårdsmotiv. 

   Naturskildringarna behöver inte vara lättsamt solstrålande lyckliga utan är ofta karga och 

kärva. Axel Sjöbergs teckning Jordbruk från Bland kobbar är ett utmärkt exempel på en kärv 

skärgårdsskildring. Denna bild är en variant av Sjöbergs favoritmotiv, ett motiv som han 

återkom till regelbundet under hela sin karriär. Bilden består av fem människor som drar en 

plog för hand medan en sjätte pressar ned plogen i jorden. Människorna blickar nedåt marken 

och deras ansiktsdrag är svåra att urskilja. Människorna sliter och de verkar vara en del av 

jorden. Slitet blir allt tydligare av ett de utför ett arbete som i allmänhet utfördes av djur. I 

bakgrunden syns klippor och två vindpinade träd. Bilden har en hög horisontlinje vilket ger ett 

intryck av närhet till jorden. Det finns inget hav med i kompositionen vilket ytterligare 

förstärker känslan av jord. Det finns ändå någon slags vitalism i bilden. Samma motiv finns 

som målning under titeln Potatisåkern på Hummelskäret. Ansiktena är fortfarande endast 

mörka och otydliga profiler men längst bak i skaran av skärgårdsbönder går det att urskilja 

hur en kvinna släpper ned en potatis i jorden. Potatisen utstrålar hopp i den svårmodiga 

kompositionen.   

   Även i de litterära skärgårdsskildringarna finns det spår av en ny sorts naturromantik. 

Ackekännaren Erland Lagerlöf skriver om en solkult som präglar både målarkonst och 
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litteratur.
141

 I Tjensteqvinnans son beskriver Strindberg Stockholms skärgård som en renande 

miljö för kropp och själ, ett sunt naturtillstånd där hans alter ego Johan mår bra och kan 

arbeta.  

Sommaren tillbragte han under strängt arbete på examen, ty nu hade han inga mer resurser att 

vänta hemifrån. Det var ett sundt och strängt lif med oskyldiga nöjen. Han gick klädd i nattrock, 

kalsonger och sjöstöflar, och kamraterna hade ännu mindre på sig. Man badade seglade fäktade, 

lekte som barn på lediga stunder, och Johan hängav sig nu åt en tilltagande förvildning. Starka 

drycker förekommo nästan aldrig på bordet, och Johan fruktade dem, ty de gjorde honom 

vansinnig.
142

     

Johan missionerar även renlevnad för sina kamrater när de åker till Dalarö för att äta och 

dansa. Han njuter av att pina sig med hårt arbete och att leva upp till plikt och kall. Han 

förändras: 

Mot sommarens slut var han vild och skygg. Kläderna, som nu letades fram, stramade, och 

löskrage, som han ej begagnat på månader, pinade honom som ett halsjern; stöfletterna trängde, 

och han fann alltsammans vara ett tvång såsom konvenans och onatur.
143

       

Förutsättningen för allt detta naturvurmande är att det finns något som är icke-natur och detta 

är givetvis civilisationens och modernitetens boning: staden. Staden är den frånvarande 

orsaken till skärgårdens storhet och dess statusbringande förmåga.     

   Som Kylhammar har visat på skiftar Strindbergs natursyn avsevärt och i I havsbandet 

klassificerar Kylhammar den som teknokratisk. Naturen är något som skall bemästras av 

människan genom teknik och vetenskap.
144

 Att huvudpersonen Axel Borg är teknokrat råder 

det inget tvivel om men Borg är en tragisk hjälte som slutligen går under i sin kamp mot 

naturen. Romanen kan på detta sätt lika gärna tolkas som en kritik av den teknokratiska 

natursynen. Att Borg är en övermänniska, en individ som höjer sig över massan, är även det 

ett drag som för honom ensam i fördärvet. Vi får helt enkelt inga klara besked av I havsbandet 

om det ideala förhållningssättet till naturen. Vi presenteras snarare inför en rad dåliga 

alternativ: skärgårdsbefolkningens inskränkthet och hjälplösa nedsänkthet i naturens villkor, 

sommargästernas koketterande naturromantik och övermänniskans undergång i ensamhet. 

Kylhammar resonerar utifrån Kurt Johannessons analys av I havsbandet om att det hela 

handlar om en diskussion av människans rätt att behärska naturen, att dominera och omskapa 
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den för sina egna syften.
145

 Detta är i grunden en modernitetsdiskussion. Mot bakgrund av det 

moderna samhällets framfart väcks dessa frågor. 

   Elias Sehlstedt betraktar naturen lättsamt och poetiskt stilistiskt. I Strindbergs 

skärgårdsskildringar framgår som vi sett en komplicerad relation till naturen som rör sig 

mellan ett naturromantiskt vurmande och fruktan för en kraft som människan befinner sig i 

ständig kamp med. Acke och Bruno Liljefors visar i skärgårdsskildringarna upp en natur som 

dryper av friska och vitala gestaltningar av sol och vind, nakna kroppar och vilda djur i 

rörelse. Axel Sjöberg söker närma sig naturen genom traditionellt skärkarlsliv. Han söker en 

naturlig ursprunglighet genom folklivet, fiske, jordbruk och det övriga dagliga skärgårdslivet.   

Albert Engström har naturen som tillflyktsort och inramning till sin storslagna själ att finna 

nödvändig vila och återhämtning undan civilisationen. Naturen, i olika versioner, är ständigt i 

centrum av skärgårdsskildringarna som modernitetens dikotomiska motsats. 

           

Nationalism 

 

Nationalismen var något som präglade den svenska kulturen under epoken 1850-1920. 

Benedict Anderson har i det klassiska verket Imagined Communities sammankopplat den 

nationalistiska överideologin med framväxten av det kapitalistiska systemet. Samuel Edquist 

och Åsa Linderborg har sedan fortsatt med att relatera den svenska nationalismen till det 

kapitalistiska systemets genombrott och den borgerliga hegemoni som följer.
146

 

Nationalismen uppfattas i enighet med Anderson som en föreställd gemenskap som svarar 

mot behovet av att ersätta en äldre religiös gemenskap i det kapitalistiska samhället. Nationen 

var en ny abstrakt storhet att känna vördnad inför, att älska, hylla och framför allt dö för. Om 

vi utgår från Andersons perspektiv på nationalismen så framstår kanoniseringen av 

Stockholms skärgård som ett av ett antal nationellt kanoniserade territorier som kunde ligga 

till grund för en föreställd gemenskap.     

   Stockholms skärgård utgör en väsentlig del av vad många svenskar uppfattar som typiskt 

svenskt. Urban Nordin skriver: 
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Det är ändå uppenbart att skärgårdsmyten har vuxit sig ovanligt stark i Sverige och under 1900-

talet blivit en nationell symbol i klass med smörgåsbordet och dalahästen.
147

  

Även om Sverige är en gammal nationalstat med ursprung i Vasatidens riksorganisation så är 

det först under 1800-talet som idéer kring nationalism får en folklig spridning.
148

 Staffan 

Björck beskriver svensk nationalism som en artificiell företeelse. Sverige stod utanför 

merparten av 1800-talets nationella strider vilket ledde till att det nationella uppvaknandet lät 

vänta på sig. Det är först mot 1800-talets slut som nationalsymbolerna etableras folkligt.
149

 

Sverige blev nationaliserat, försvenskat. Under 1800-talets mitt hade nationalismen i Sverige 

antagit betydligt mer formalistiska former: kung, fosterland, militärparad etcetera. Detta går 

att spåra i Elias Sehlstedts diktning.  

Sjung, Svenska folk! ( …) O Konung! skönt belysas våra dagar Af hoppets sol, ty ädel är Din 

själ. Gör landet sällt, tag vården om dess lagar, Med blicken fäst på fosterlandets väl.
150

  

De skärgårdsskildrande män som studeras här är en del av den generation som spridde en 

nationell medvetenhet, en tämligen betydande del. De kategoriseras ofta som 

nationalromantiska. Björck sammanfattar dessa konstnärer med att de skiftade fokus från 

nationaldagen sjätte juni till midsommar.   

Det var inte minst 90-talets författare och konstnärer, som skulle ge den emotionella 

fosterländskheten luft under vingarna. Dem fängslade midsommaren med en helt annan styrka 

än 6 juni, och i sin tur har de både poetiserat midsommattraditionen och befäst den i det 

nationella medvetandet. Målningar med midsommarmotiv utförde bl. a. Zorn, Acke, Pauli, Eva 

Bonnier och Kreuger.
151

    

Björck kallar detta för ”den ljusa, lyriska midsommar-patriotismen”. Detta är ett begrepp som 

står i nära anslutning till den friluftsvitalism som diskuterats ovan; frisk luft, ljus, sommar, 

livsglädje.  Nationalismen är även nära sammankopplat med hela modernitetstemat i 

skärgårdsskildringarna. Modernitetens framfart skapade ett enormt intresse för vad som måste 

bevaras. Vad finns det för nationellt ursprung som inte får gå förlorat? Skärgårdsskildrarna 

bör alltså förstås som en del av det avgörande spridandet av nationell medvetenhet, en 

föreställd gemenskap, under Sveriges industrialisering.       
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   När Acke placerar nakna människor i en soldränkt vitalt färgsprakande skärgård gör han det 

som en demonstration av en viss maskulinitet, klass och nation som förhåller sig till 

moderniteten på ett sunt sätt. I Östrasalt har Acke även målat in sig själv, längst åt höger av 

de tre nakna männen, på detta sätt gestaltades en konstnär som rent kroppsligt tillhörde det 

nationellt kanoniserade territorium han skildrade. Patrik Steorn konstaterar att sådana slags 

konstnärliga friluftsaktiviteter ”stärkte den gemensamma samhällskroppen mot yttre hot”.
152

 

Dessa konstnärer hade alltså uppgiften att omforma och stärka hela nationen mot en osund 

modernitetsutveckling. Steorn väver ihop maskulinitet, klass och nation på ett 

intersektionalistiskt sätt även om han inte använder detta begrepp. ”En maskulin, vältränad, 

heterosexuell och kortklippt svensk man med mustasch ur borgerligheten blev till en 

nationalistisk galjonsfigur.”
153

  

   Nationalismforskningen kan indelas i två teoretiska läger, modernister och primordialister. 

Dessa två läger är oeniga om nationalismens ursprung och uppkomst. Modernisterna hävdar 

att nationalismen är ett modernt fenomen, en konstruktion som införlivats ovanifrån. 

Primordialisterna däremot anser att nationalismen i grunden bygger på äldre etniska 

gemenskaper som utvecklar sig till en statsbildning. Inom dessa läger finns det även stora 

oenigheter och det finns flertalet goda redogörelser för nationalismforskningen.
154

 Det som 

här är viktigt att konstatera är att undersökningen utgår från ett modernistiskt-

konstruktivistiskt perspektiv på nationalism.
155

 Det kan dock konstateras att vilken 

teoribildning som en nationalistforskare än tillhör så är de eniga om att 1800-talet var 

nationalismens glansepok i Europa. Antigen som en politisk framgång för etniska 

gemenskaper eller som ett nytt maktmedel för att hantera industrisamhällets befolkning.  

   Först och främst bör det klargöras vad som menas med nationalism. Begreppet innehåller en 

rad betydelser och framför allt går de att dela upp i en stor och en liten definition. Den lilla 

definitionen är lätt att greppa, den syftar på politiska ideologier som är uttalat värnar nationen. 

De kämpar för nationellt erkännande eller så verkar de för att bevara eller förstärka en 

nationell prägel i ett land; ideologisk nationalism helt enkelt. Den stora definitionen är mer 

svårgreppbar och syftar på den nationaliseringsprocess som större delen av världen idag har 

genomgått. Alltså hur idén om nationer strukturerar den sociala världen. Det krävs inte att 
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någon är uttalad nationalist för att ett samhälle ska vara nationalistiskt enligt den stora 

definitionen. Allt kan ändå styras av principer som nationellt medborgarskap, personnummer, 

officiella språk, nationella skolsystem, lagar och institutioner med mera.
156

 

   Då kommer vi tillbaka skärgårdsskildrarna och deras roll i den svenska 

nationaliseringsprocessen. Personligen utgjorde de som personer en betydande del av 

kultureliten under denna tid och var på detta sätt viktiga producenter av de massproducerade 

texter som kunde sprida en föreställd gemenskap av svenskhet i Sverige. I deras egenskap av 

skärgårdsskildrare var de med och kanoniserade Stockholms skärgård bland en rad andra 

territorier som fjällen, Dalarna, västkustskärgården, Gotland och så vidare. Dessa 

kanoniserade territorier utgjorde en resumé av svenskheten. Allt som rymdes inom nationens 

gränser, miljontals individer, sjöar, berg, regioner, landskap och orter kunde omöjligtvis få 

plats i det gemensamma medvetande som kunde ligga till grund för en föreställd gemenskap. 

En kamp pågick i det offentliga rummet, i massmedierna, konsten och litteraturen över 

innehållet i det nationella. Stockholms skärgård blev en del av det som Orvar Löfgren 

sammanfattar under rubriken ”Det sevärda” i Försvenskningen av Sverige.
157

  

   Stockholms skärgård var ett av de områden som blev tilldelade nationalparker 1909. 

Skärgården blev då ”ett fosterländskt åskådningsmaterial”.
158

  De gestaltade ett territorium för 

en hel nation som tog del av dessa texter och bilder. Den vilda naturen, landsbygden och dess 

befolkning fick agera förespråkare för något ursprungligt, nationens rötter. I naturvurmandet 

väcks även stoltheten över det nationella landskapet. På detta sätt ligger 

skärgårdsskildringarna i sin helhet till grund för nationalismen rent implicit.
159

 

   Skärgårdsskildringarnas modernitetsaspekt som diskuterats ovan är en diskussion som till 

stor del är en diskussion om nationen. När fiskeriintendenten Borg går under i mötet med den 

utvecklingsskeptiska skärgårdsbefolkningen är det ett sätt att diskutera i vilken mån nationen 

bör moderniseras. Är det möjligt eller är alla sådana projekt dömda att gå under på samma sätt 

som Borgs? Hos Strindberg verkar deras livsstil utdömd och att de kommer att försvinna i 
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moderniseringsprocessen. Albert Engström däremot intar en position som hävdar det gamla 

skärgårdslivet som det genuint svenska. Den ursprungliga livsstilen på gott och ont. En livsstil 

som skall bevaras och hyllas.   

   Axel Sjöberg ger i Bland kobbar och skär en illustrerad resumé av livet i Stockholms 

skärgård med fokus på den gamla skärgårdsbefolkningen. Deras liv gestaltas på ett stillsamt 

nationalromantiskt sätt. Det finns ett etnologiskt intresse hos Sjöberg, att ge en glimt av något 

ursprungligt svenskt som bör bevaras. Han hade intresserat sig för folkkultur eller etnologi 

och genomfört studier av detta på Skansen, den kanske viktigaste institutionen för att skapa en 

föreställd gemenskap i Sverige. Med skildringar från Stockholms skärgård kunde han själv 

bidra till att kanonisera ännu ett område till nationellt territorium.
160

    

   Det finns även en rad ställen där skärgårdsskildringarna rent explicit berör det nationella. 

När Albert Engström skildrar en vild dans i en skärgårdsstuga skriver han:  

Rytmen är svenskarnes styrka. Vår ursprungliga musik har mera av rytm än af andra musikaliska 

elementer. Jag känner mig besläktad med alla dessa människor, för hvilka harmoni och melodi är en bisak, 

bara de få tillfälle att röra sig rytmiskt.161 

På detta sätt lyfter Engström upp de spelande och dansande skärgårdsborna till ett exempel på 

det ursprungligt svenska. Att han själv känner sig besläktad med dem gör att han bevisligen 

utgör en del av samma nation. De påverkas alla av rytmen som ligger till grund för 

folkmusiken, folkdansen, folksjälen. Detta hänger även ihop med modernitetsaspekten som 

behandlas ovan. Skärgårdsbefolkningen ses som en kvarlämning av något ursprungligt, 

naturnära och därför står de i förbindelse med folksjälen, det ursprungligt svenska. En av de 

namnkunnigaste företrädarna för modernismteorin inom nationalismforskningen är Ernest 

Gellner. Han påpekar nationalismens tendens att så fort den etablerat sig så måste den hitta en 

uråldrig historia som visar på att den alltid har varit etablerad.
 162

   

   En av berättelserna Engströms Äfventyr och hugskott ”Spionen” handlar om en mystisk man 

vid namn Emdow som överraskande knackar på hos Engström i Grisslehamn. Emdow talar 

bruten svenska och Engström misstänker att han är en rysk spion. Hans ärende är dock att han 

vill engagera Engström i en kulturell höjning av skärgårdsbefolkningen genom att starta en 

gentlemannaklubb. Engström argumenterar mot Emdow och hävdar att dessa människor skall 

ha kvar sin ursprungliga karaktär, ostörda av idéer om hög kultur.  
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Nåja, men jag tror att vi lämna det här ämnet. En rospigg lägger aldrig bort att tugga snus, och han tar en 

sup, då det behagar honom och svär när han vill. Jag tycker det är riktigt så.163 

     

Stockholm Skärgård får i det industrialiserade, borgerliga samhället en specifik position som 

rekreationslandskap, det som författarna till Försvenskningen av Sverige kallar ”kulturens 

söndagsversion” när de i inledningen av boken resonerar kring vad människor rankar som 

typiskt svenskt, ”det är maträtter, festtraditioner, fetisherade objekt eller stämningslägen som 

hamnar överst på sådana nationella tio-i-topp-listor: fladdrande lucialjus i decembermörkrtet, 

barfotafötter på sommarängen, bryggdansen med Taube och dragspel eller kräftsörplet i 

augustimörkret.”
164

  

   Under semestern levde den borgerliga familjen det liv de egentligen ville leva, i närhet med 

naturen men i en slags närhet som var obegriplig för de människor som levde året runt i detta 

rekreationslandskap som för dem var ett produktionslandskap. Det som var natur för 

sommargästerna var kultur för skärgårdsbefolkningen. På detta sätt samlar sommargästerna 

material för sina nationella visioner i skärgården under sina semestrar medan 

skärgårdsbefolkningen uppfattar nationen som en frånvarande auktoritet som märks av genom 

statskyrkan, flottan och tullen. Strindberg skriver att ” kunglig majestät och kronan var en del 

af det högsta väsendet, som ingen kunde rätt definiera, som ingen sett men alla visste att de 

funnos”.
165

  

   Stockholms skärgård ligger i nationens utkant, på gränsen till den transnationella Östersjön 

men ändå i direkt anslutning till Stockholm, nationens huvudstad. I skärgårdslitteraturen 

hänvisas ofta till rysshärjningarna under Stora nordiska kriget. Dessa påvisar den utsatthet 

skärgården har. Engström talar mycket om utländska smugglare och Strindberg poängterar 

både i Fagervik och Skamsund och Hemsöborna hur Stockholms skärgård är en tillflyktsort 

för människor som behöver komma bort.
166

 Elias Sehlstedt uppfattade en dov livländsk 

grundton på Sandhamn.
167

  

   Nationalismen är alltså sällan ett uttalat tema i skärgårdsskildringarna men i stället har de en 

desto viktigare funktion i att kanonisera Stockholms skärgård som ett nationellt territorium, en 
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del av det sevärda för att få en resumé av nationen Sverige. Hela det narrativ som presenteras 

här från Sehlstedt till Engström är en del av den process som sätter Evert Taube på 

femtiokronorssedel, nationalskald och den främste skärgårdsskildraren. Folklivsskildringarna 

i Hemsöborna och Skärkarlslif och sedan i Sjöbergs teckningar och målningar skänker även 

en antikvarisk återgivning av nationen förr, det liv som håller på att sopas bort när 

moderniteten far fram. Detta slags folkliv som Skansen, Nordiska museet och Handarbetets 

vänner med flera vill att vi ska minnas som basen för den nationella gemenskapen.    

 

Manlighet 

 

Detta avsnitt är nära förbundet med det följande avsnittet om klass. Skärgårdsskildrarna 

tillhörde den första framgångsrika generationen borgerliga konstnärer. Detta kan konstateras i 

den mån vi knyter det borgerliga till det kapitalistiska systemet. Dessa konstnärer och 

författare gjorde sig till varumärken
168

, de var individer som sökte en upphöjd position ovan 

massan och vars konst förväntades vara en avspegling av deras inre. För att deras konst skulle 

vara tillräckligt intressant var de själva tvungna att vara intressanta. Det var deras skapande 

inre som förvandlades till varor på en allt friare marknad. Varans värde var beroende av det 

skapande subjektets originalitet.
169

 Detta ger upphov till en speciell sorts massmedial 

personlighet som givetvis har en genusmässig inramning.  

   Det finns en hel del i skärgårdsmiljön som erbjuder strapatsrika manlighetsbravader att 

exploatera i skärgårdsskildrarnas självrepresentation. Kunskaper om segling och att sköta sin 

egen båt är ett borgerligt manlighetsideal i linje med The Self-made man. Albert Engström 

använder en kontrastverkan mot en överciviliserad sommargäst som tycker att han borde 

anlita någon som seglar åt honom. Denne sommargäst från Stockholms societet har med all 

tydlighet gestaltats som en komisk karaktär. Engström blir på detta sätt en universellt händig 

och handlingskraftig man som fjärmar sig från en opraktisk överklassmanlighet.      

   Axel Sjöberg är mer i allians med skärgårdsbefolkningen än Engström eller någon annan av 

de studerade skärgårdsskildrarna. Sjöberg ser sig själv som en skärkarl. När han skildrar 

tjuvjakt gör han det i en komposition med klart glittrande väder. Titeln Tjufskott antyder det 
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laglösa hos skärgårdsbefolkningen och den harmoniska bilden uttrycker på detta sätt en 

sympati med deras laglöshet, jaktens självklarhet i deras naturnära livsstil.
170

 Sten Karling 

beskriver hur Sjöberg i målningen Fiskare från 1897 gestaltar en karl som väcker respekt, en 

”av stadskulturen ofördärvad karlakarl”.
171

    

   När Sjöberg i Bland kobbar och skär beskriver segling under vintern avslutar han med 

”Detta kräfver härdadt folk, eller hur?”.
172

 På detta sätt kan Sjöberg manifestera sin egen 

manlighet i gemenskap med skärgårdsbefolkningen men han riskerar även att förtappa sig i en 

skärkarlsmaskulinitet som inte är lika gångbar som en borgerlig konstnärsmaskulinitet. För att 

vara del av den hegemoniska maskuliniteten krävs att skärgårdsskildraren inte tränger för 

långt in i sitt material och blir ett med skärkarlen, det gäller att bevara en position utanför och 

ovanifrån.       

   Det finns en rad saker som visar på en misogyn inställning hos skärgårdsskildrarna. En 

inställning som tar ställning mot samtida tendenser av demokratisering och kvinnokamp. 

Albert Engström angriper idén om en fackförening för hembiträden och argumenterar i ett 

flertal texter på ett upprört och i det närmaste aggressivt sätt mot kvinnorörelsen.
173

 

Strindbergs kvinnosyn är omdebatterad och utan att förringa den livliga diskussion om hans 

kvinnosyn som pågått de senaste 130 åren så kan det konstateras att han hade vissa misogyna 

tendenser. Hans havererade äktenskap resulterade i ett flertal litterära hatkampanjer mot 

kvinnor.
174

 Acke visar i en textpassage hur han uppfattar sitt friluftsmåleri som manligt: ”Det 

är vinter nu i byn. Det har fallit snö från skyn, men tro inte att jag sitter inne och håller till 

godo med ladgårdsmotiv, som vissa akvarellflickor, då det regnar!”
175

 Friluftsmåleriet är både 

manligt och en reaktion mot äldre ateljémåleri, den förmoderna konstakademins måleri.   

   I relation till Connells definition av hegemonisk maskulinitet som ” den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet”
176

 så visar de ovan citerade uttalandena hur dessa författare och konstnärer 

kämpar för att erövra svaret på denna fråga. De kämpar mot en samtid som de fruktar skall 

avsätta dem från deras hegemoniska position. Detta gör deras position till en utmanad 

hegemoni, rent utav en kristendens. De hotas både av kvinnosaksrörelsen och konkurrerande 
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maskuliniteter, en arbetarmanlighet.
177

 I deras eget identitetsarbete avgränsar de sig dock 

gärna mot en förstelnad adlig eller högborgerlig maskulinitet.   

   Om vi betraktar de maskuliniteter som beskrivs i skärgårdsskildringarna så får vi inte göra 

misstaget att dras ned i källmaterialets värld så pass att vi glömmer att det är en representation 

av en genusstruktur. Skärgårdsskildrarnas maskulinitet är en självrepresentation och övriga 

maskuliniteter är motrepresentationer, samtliga är partsinlagor i kampen om hegemoni. 

Skärkarlar och sommargästande män får inte chansen att gestalta sig själva och sin egen 

maskulinitet. På detta sätt kan materialet liknas vid David Tjeders rådgivningslitteratur och 

dess countertypes. Skärgårdsskildringarna är givetvis inte lika explicita i uttalandet av 

countertypes men de finns där som karikerade versioner av konkurrerande maskuliniteter.
178

 

På detta sätt blir representationen av dessa en kampmetod för den borgerlige 

kulturelitsmaskuliniteten att bli hegemonisk. Inte minst genom att beskriva de olika 

maskuliniteternas förhållande till alkohol. David Tjeder skriver följande om synen på alkohol 

som framkommer ur hans källmaterial från 1800-talets:  

As in the literature on alcohol, at least some autobiographers point to the widely shared view 

that it was aquavit and the lower classes, not punch and the middle classes, which were 

problematic.
179

   

Alkoholproblematik hade alltså en klar klasskodning utöver dess genusaspekter. Alkoholen 

används flitigt av skärgårdsskildrarna för att avgränsa sig mot skärgårdsbefolkningen men de 

kan även avgränsa sig med hjälp av brännvin mot borgerligheten för att skapa illusionen av att 

inte tillhöra den borgerliga maskuliniteten. 

   De mest framträdande maskuliniteterna i skärgårdsskildringarna förutom 

skärgårdsskildrarnas egen är huvudsakligen skärkarlen och den sommargästande mannen. 

Den i staden och samhället så hotande arbetarmanligheten är så gott som fullkomligt i 

frånvarande i skildringarna. 

   Skärgårdsskildrarnas sammankoppling mellan manlighet och natur är en del av ett 

genustänkande som var väl utbrett under den aktuella epoken. Detta anknyter till den ovan 
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förda diskussionen under rubriken Pastoral och naturromantik. Som redan påpekats ses 

manlighetsritualer i naturen som en möjlighet för den moderna människan att komma i 

kontakt med något naturligare. Detta var i allmänhet en homosocial praktik och i synnerhet 

var det så i skärgårdsskildrarnas sociala tillvaro bland skären. Det finns vissa luckor i 

källmaterialet där kvinnor bevisligen är närvarande men i gestaltandet är de marginaliserade 

eller bortklippta.
180

 Skärgårdsskildringarnas skärgård var ett manligt territorium, en flykt 

undan en hotande feminisering. Familjeliv, sommargäster, barn, de skapande 

skärgårdsmännen blev tvungna att fly ut i havsbandet, och gärna till vintern.  

   När Albert Engström beskriver jakt med  Bullerölaget skriver han i en passage ”Aprilväder 

är ostadigt som kvinnolynnet”.
181

 Antagligen skrev Engström denna putslustiga liknelse 

tämligen oreflekterat men denna kommentar väver samman så många utmärkande teman för 

skärgårdsskildrarna och deras maskulinitet. De umgås homosocialt i en jaktstuga i 

ytterskärgården. De ägnar sig åt en rekreation 

av sina moderna, begåvade konstnärssjälar 

som här kan njuta och samla kraft. Här går 

dessa män i clinch med naturen som Engström 

liknar vid en kvinnas ostadiga lynne men inne 

i stugan är de homosocialt trygga, skyddade 

från alla former av feminina hot.         

   Zorns badande kvinnor är ett exempel på 

skärgårdsskildringar som föreställer kvinnor.  

Kvinnorna gestaltas som avspända, mjuka och 

naturliga. Detta är de första verken som Zorn 

kombinerar sundhetsideal med en erotisk 

laddning.
182

 De utgör i sin naturkvinnlighet en 

motsats till den civiliserade kvinnan med 

kjolar, snörliv och avancerade huvudbonader. 

Dessa badande kvinnor ger intryck av att vara 

vanliga bondflickor som fångats i en vardaglig 

handling. Om vi jämför dessa nakna kvinnor med Ackes nakna män i Östrasalt framkommer 
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en rad intressanta kontraster. Männen är atletiska och står rakryggade, oberörda av väder och 

vind. Kvinnorna är däremot lite försiktiga, de verkar frysa något. Ackes män gestaltas i 

samklang med naturen men det finns något modernistiskt över dem, en blick, en bestämdhet, 

en riktning; ett uttryck som går att känna igen från politiska affischer från 1900-talets första 

hälft. Zorns kullor däremot utgör en symbol för det motsatta förhållandet till moderniteten, de 

representerar bondesamhället, allmogen. Zorn verkar anspela på den gamla kopplingen 

kvinna-jord, att vara bunden till naturen.    

   Ett flertal genushistoriska studier av 1800-talet visar på en polarisering mellan könen. 

Kvinnan beskrivs inte som någon annan slags man utan som mannens motsats, antitesen. 

Denna polarisering sker även i anslutning till kategorierna privat och offentligt som är ett 

resultat av det moderna tänkandet.
183

 Jens Ljunggren talar däremot om en tredje könssfär när 

han beskriver den tyska bildningseliten fram till Första världskriget. I denna tredje könssfär 

försökte de bildade tyska männen undkomma uppdelningen mellan privat och offentligt i ett 

androgynt gränsöverskridande.
184

 Skärgårdsskildrarna upplöser inte tvåsfärsmodellen, de 

håller sig till en typiskt borgerlig maskulinitet i större grad än Ljunggrens bildningsförbund. 

Det finns dock ett upphävande av offentligt och privat i skärgårdens manliga gemenskap som 

gör att en tresfärsmodell ändå kan beaktas. Framför allt i Engströms och Ackes anekdoter som 

de skriver in sig själva i. Skärgårdsskildrarna har dock en fullständig kontroll över sitt 

känsloliv och brister inte ut i något androgynt gränsöverskridande av den borgerliga 

mansrollens gränser. Den enda som verkligen genomgår någon känsloladdad psykologisk 

utveckling i skärgårdsskildringarna är Strindbergs karaktär Axel Borg som går under i mötet 

med skärgårdsbefolkning och en kvinna.   

       Med tanke på Ljunggrens homosociala bildningsförbund bör Pelarorden nämnas. 

Pelarorden är ett sällskap som bildades 1892 och som karaktäristiskt endast lät män bli 

invigda medan pelarsystrarnas uppgift var att hålla dryckerna vid rätt temperatur. Denna 

orden umgicks på olika ställen i Stockholms skärgård och räknade både lokal elit som 

sommargästande kulturelit till ordensbröderna. Bland annat har genom åren Albert Engström, 

Evert Taube, Anders Zorn, Vilhelm Moberg och Einar Malm ordensbröder tillsammans med 

en rad herrar från den gamla skärgårdsadelsätten von Scheven. Pelarordens uppsluppna 

borgerliga elitmaskulinitet är ett typiskt uttryck för den slags maskulinitet som gestaltades i 

skärgårdsmiljö. Rituella lustigheter som att skåla flaskor på speciella sätt och att göra 
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pelartecknet står i centrum. Det hela är en stark kontrast mot de allvarliga och 

känsloutlevande yttringarna inom de tyska bildningsförbunden fram till Första världskriget.
185

     

   Hur skärgårdsskildrarna än försöker representera sig själva så lyser deras borgerliga 

maskulinitet igenom.
186

 Hur de än försöker höja sig över samtidens klasskonflikter är de 

borgerliga och hur de än försöker tala för någon ren, naturlig och vital manlighet är de 

homosociala uppbärare av patriarkatet, i vissa fall ganska aggressiva sådana. Det handlar om 

upprättandet av en borgerlig hegemonisk maskulinitet, en kamp om hegemoni där konstnärer 

och författare spelar en betydande roll.      

 

Klass 

 

Den klaraste uppdelningen av sociala grupper eller klasser som finns i skärgårdsskildringarna 

är den mellan sommargäster och skärgårdsbefolkning. Stadens borgerskap gentemot den 

förindustriella fiske-, jakt- och jordbruksbefolkningen. Utöver detta finns det även tydliga 

sociala statusskillnader mellan skärgårdsborna. Det påpekas till exempel att tullen har en hög 

status och ådrar sig mycket tyst förakt. Den tydligaste skildringen av skillnaden mellan 

skärgårdsbor och sommargäster finns i Strindbergs Fagervik och Skamsund. Där får de två 

grupperna varsin ort på var sida om ett sund där de kan se över till varandra och hela tiden 

förhålla sig till deras sociala olikhet. Miljön är hämtad från Furusund där rekreationssamhället 

kring Furusunds värdshus låg mitt emot det fattigare skärgårdssamhället Köpmanholm.   

   Skärgårdsskildrarnas perspektiv är ofta anlagt ovanifrån utan att de bekänner sig till någon 

grupp. Solidariteter av olika slag proklameras ofta gentemot skärgårdsbefolkningen men de 

får ständigt utgöra symbol för det uråldriga, de som missat moderniteten vilket diskussionen 

ovan belyser.  

   I beskrivningen av sommargästerna är ofta skärgårdsskildrarna skämtsamt nedlåtande. De 

visar ett förakt för en samhällsgrupp de själva tillhör, stadens borgarskap. På detta sätt 

konstruerar de, som konstnärer, en egen position åt sig, ett frirum bortom och framför allt 

ovan de klassmotsättningar som sommarens skärgård utgör scen åt. Ett sätt att bevisa sin 
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särart gentemot sommargästerna är det enkla greppet att skildra skärgården under vintern. Ett 

exempel på detta är J A G Ackes målning Självporträtt i pälsmössa. I målningen ser 

konstnären rakt mot betraktaren med en underfundig blick. Han bär en stor pälsrock, 

pälsmössa och vantar. Kroppshållningen är rak och ger ett yngre uttryck än hans grå skägg 

som skiftar i vitt, kanske är det snö. Han står framför ett staffli. Bakgrunden är målad i grova 

horisontella drag, den vita snöfärgen dominerar men det finns även blå toner som erinrar om 

hav. Självporträttet blir till en självrepresentation, alla kan se hur han står där och kämpar i 

kylan. Det är snö över allt och hans vinterkläder är enorma. Hans dragning till skärgården 

handlar inte om rekreation längre. Det handlar inte om att koppla av i en lantlig sommaridyll 

som stadens borgerskap. Nej, skärgården har en sublim dragningskraft som gör att den skall 

skildras även i kyla och snö, det är där konstnären hör hemma. I Axel Sjöbergs Bland kobbar 

och skär illustrerar och beskriver han tydligt skärgården under vintern. Han uppmanar den 

forna sommargästen att minnas sin stuga som numer står ”öfverisad, yttertill kantad af 

istappar, som doppar sina spetsar i orolig fjärd!”.
187

 

   Att den tänkande mannen, konstnären, författaren, geniet hotas av borgerliga 

bekvämligheter och nöjen vittnar Strindberg om i de tidigare citaten ur Tjensteqvinnans son 

där Johan lever asketiskt och håller sig borta från civilisationens lockelser. Den naturliga 

livsstilen gör att Johan höjer sig över samhällsklasserna. Detta framgår tydligt av följande: 

En gång hade man narrat honom in till en soaré på Dalarö, men han vände genast om. Han var 

blyg och tålde inte se flärden och löjet. Denna gång dock inte som underklass, ty det hade han 

upphört att känna vara och känna sig. 
188

        

Den förvildade Johan förfäras över de borgerliga futtigheterna. Den känsla av underklass som 

bokens titel syftar på Tjenstekvinnans son har brutits av skärgårdens välgörande förvildning.                                                      

   J A G Ackes vana att placera nakna män och vid något enstaka tillfälle nakna kvinnor i sina 

skärgårdslandskap är i sig intressant ur ett klassperspektiv. Havsbadandet var en klassisk 

skiljelinje mellan skärgårdsbefolkning och sommargäst. En vana som härstammade från det 

naturvurmande som följde av industrialisering och urbanisering.
189

 När Acke placerar dessa 

nakna människor på natursköna skärgårdsklippor och i vattnet så är de uppenbarligen inte 

skärgårdsbor. Han har dock berövat dem många av borgerskapets sedvanliga attribut och då i 

huvudsak kläder. Men de står även utan punschglas, kaffe, kakor, krocketspel eller andra 
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attribut som hör sommargästandet till. De blir gestaltningen av en universell människa, i 

friska och vackra kroppar, förenade med naturen utan civilisationens attribut.
190

 Ett intressant 

påpekande i sammanhanget är att i Ackes nakenporträtt av Eva Bonnier i Solvind från 1910 

frångås den totala nakenheten med en huvudbonad, en exklusiv hatt. Kvinnan som här sticker 

ut bland Ackes nakna män bär här fortfarande ett spår av civilisationen på sin kropp och blir 

därmed inte lika universell som de nakna männen. Det är även intressant att notera att Eva 

Bonnier var en av konstlivets stora mecenater under perioden tillsammans med Fürstenberg 

och Thiel. Det går att spekulera i vilken roll hennes ekonomiska kapital hade i att hon kunde 

inta en tämligen central roll i det mansdominerade konstlivet.  

   Ett spännande möte mellan två män som personifierar en klass-problematik är mötet mellan 

Carlsson och Gusten i Hemsöborna. Förutom att de konkurrerar om kontrollen på gården och 

arvet efter Madame Flod så står Carlsson för omdaning; modernt jordbruk och företagsamhet. 

Gusten vill helst av allt jaga och vara ute till sjöss och redan från början upplever de en 

fientlighet gentemot varandra.
191

 Det finns även en viktig klass-aspekt av skillnaden mellan 

Carlsson och Axel Borg i sitt omskapande av skärgårdslivet. Carlsson är en överlevare med 

ett brokigt förflutet. ”Född på ett bruk i Vermland, af temligen obestämda föräldrar”.
192

 Han 

hittar olika strategier för att bemästra en situation och ta sig fram i livet. I hafsbandets 

huvudperson Axel Borg är däremot en stram övermänniska, en borgerlig idealman i Sherlock 

Holmes anda; vetenskaplig, skarp och disciplinerad. Strindberg är dock inte lika skonsam som 

Sir Arthur Conan Doyle mot sin hjälte när han låter Borg krossas av omvärldens 

utvecklingsfientlighet och okunskap. När Holmes lägger fram den perfekta lösningen på ett 

fall står omgivningen och gapar, övertygade av att den vetenskaplige hjälten har löst fallet. 

När Borg visar med vetenskaplig precision hur de skulle kunna förbättra sitt fiske avsevärt 

låter Strindberg omgivningen skaka skeptiskt på huvudena. Så till den grad misslyckas Borg 

att övertyga att det bryter ned honom mentalt. Den mentala nedbrytningen av Borg är ett 

genomgående tema i romanen.       

   Som redan påpekats angående arbetarmanlighet så är Skärgården en plats där arbetarklassen 

kan osynliggöras. Folkligheten kan istället placeras inom den gamla skärgårdsbefolkningen. 

Detta gör att skildringarna visar upp en nästan antikvarisk klasskonflikt. Det förhållande 
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mellan sommargästande högborgerlighet och skärgårdsbefolkningen får en nästan feodal 

prägel i sina uttryck. Det gör det hela ofarligare för skärgårdsskildrarna att gestalta än om de 

skulle fokusera på relationen mellan arbetarklassen och borgerligheten. Det skulle även kräva 

att de släppte in den hotande arbetarmaskuliniteten i sina skildringar och understryka dennas 

påtagliga existens. 

   Det moderna genombrottets konst och litteratur hade under 80-talet präglats av ett direkt 

samhällsengagemang, ett avståndstagande från den gängse maktordningen, klass-strukturen. I 

denna anda belyser Strindberg tydliga klasskonflikter i sina skärgårdsskildringar. Albert 

Engström hittar komiska effekter i mötet mellan olika samhällsklasser men det saknar den 

svidande kritik som finns hos Strindberg. Engström visar på det komiska men rättfärdigar 

sakernas förhållande. Skärgårdsbefolkningen skall bevaras och stadens borgerlighet är 

överspänd men han visar gärna på sin egen höga position i det borgerliga samhället. I 

berättelsen En sommargäst beskriver Engström en högborgerlig suput som befinner sig i 

skärgården för att semestra ståndsmässigt. Engström visar på ett rad övercilviliserade drag hos 

mannen som får honom att verka patetisk och komisk. I berättelsen säger sommargästen till 

Engström: 

(…) säj mej, går alla sommargästerna i Grisslehamn klädda på det där viset som du? Ska vara 

något landtligt, kan jag förstå! Lider inte din prestige av det, tjäriga byxor och vadmalsrock och 

en hatt son fyfan! Och hvarför seglar du själf? Hvarför har du ingen af landets oförfalskade barn 

som sköter roder och skot?
193

       

Att Engström seglar själv, att han går klädd i grova skärkarlskläder och att han beblandar sig 

med skärgårdsbefolkningen är ett sätt att fiktivt sudda ut författarens tillhörighet till stadens 

borgerskap. Även Strindberg markerar detta i Skärkarlslif genom att han lämnar 

pensionatsamhället när stadsborna kommer. ”Men när badgästerna anlända, lyfter jag och 

reser ut i skären.”
194

 När Albert Engström är inne i staden krävs det av honom att han 

anpassar sin klädstil och sitt beteende till sin sociala ställning men han vill ständigt markera 

distans mot detta borgerliga, moderna samhälle. 

Det är ganska krångligt i ett samhälle att vara sig själf. Min ställning bjuder mig att gå klädd i 

sida mörka kläder med sidenfoder och en hatt, hvars dyrbarhet endast öfverträffas af den 

värdighet, med hvilken jag bär den, en krage som en fabriksskorsten, och en cigarr av hittills 
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okänd dyrbarhet i mungipan, oaktadt att jag personligen icke alls sätter värde på värdsliga ting. 

Jag söker odla min själ och ge tusan i yttre åthäfvor, då jag kan komma åt.
195

  

 

Att Axel Sjöberg och Acke gestaltar skärgården vintertid är även det en representation av sig 

själva som icke-borgerliga; men allt de gör är att bevisa sin egen borgerlighet. För det första 

vårdar de sitt eget varumärke, sin intressanta excentriska konstnärspersonlighet och 

konstnärssjäl som står och faller tillsammans med det ekonomiska värdet på de konstnärliga 

produkterna. Vore de en del av sommargästerna skulle de förlora sin privilegierade position 

utifrån och ovanifrån. Varumärkets innehåll är dock inte personen bakom. 

Skärgårdsskildrarna var tveklöst en del av borgerligheten även om deras produktion vill 

påskina något annat. Precis som att längtan till naturen är det mest industrialiserade och 

urbaniserade som går att tänka sig så är det gestaltade utanförskapet hos skärgårdsskildrarna 

det mest borgerligt konstnärliga som tänkas kan.         

   En karaktär som nämnts tidigare och som ständigt återkommer i skärgårdsskildringarna är 

kolportören eller läsaren. Dessa anhängare av den första stora folkrörelsen skildras ofta på ett 

negativt sätt. Redan Elias Sehlstedt skrev: 

Läseriet bär som pesten Smittan öfver land och haf. Hvarfrån kom väl läsarpresten, Som man 

förr ej visste af? Han beskriver så det bränner, Helvetet och svafvel-ån. Då han dem så noga 

känner, Kanske kom han derifrån.
196

    

Albert Engströms aversion mot läseriet har redan nämnts och exemplen på detta är otaliga i 

materialet. En berättelse handlar om Broder Karlsson som är en framgångsrik läsarpastor men 

som visar sig vara en gammal rallare som inte vill känna igen sin forna arbetskamrat Mattson. 

Berättelsen slutar givetvis med att den skenhelige Karlsson får skämmas när han blir avlöjad. 

Mattson slår även Karlsson och sedan konstaterar Engström: ”Gamle, hederlige Mattson! Ja, 

jag menar inte för det vidgade kaskperspektivets skull, utan för hans friska och sunda syn på 

lymmlar af alla slag.”
197

 Det provocerar Engström att en rallare har kommit upp sig till att bli 

pastor och han ställer sig tveklöst på de skärgårdsbors sida som vill dra ner honom från hans 

höga hästar. Han passar även på att påpeka att det handlar om de alkoholkonsumerandes sida 

mot läsarna. Skärgårdsbefolkningen skall förbli var de alltid har varit, vad det än är som hotar. 

Skärkarl bliv vid ditt krus. 
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   En viktig del i att bevisa sin borgerliga maskulinitet är att tåla alkohol och njuta av det på 

rätt sätt. Detta är en central klassfråga. Den okontrollerade drinkaren som David Tjeder 

identifierat i sin rådgivningslitteratur för unga män under 1800-talet är inte en countertype 

som skall mana till nykterism. Det gäller att dricka på rätt sätt, med bevarad karaktär och det 

gäller att tåla avsevärda mängder. Om de fattiga Skamsundsbornas drickande skriver 

Strindberg: 

Söp gjorde hela ön, så att alla gingo med brustna, blodiga och tårade ögon. Ville man se ett öga 

som ännu kunde spegla den blå himmelen och stråla förnuft, fick man gå ner till djuren.
198

   

I Fagervik älskade man ett glas. 

Nekas kan ej att Fagervikarne syntes födda med ett blidare öde än Skamsundarne; de voro också 

ljusare i sinnet, älskade ett glas och en sång, muntra historier och samkväm.
199 

Om de som bodde på yttersidan av Skamsund skriver Strindberg: 

De voro tysta och otillgängliga, och besökte alla bönhuset. Aldrig deltogo de i partistriderna, de 

sade sig icke veta något om den saken; det enda som förmådde dem till att agitera var 

spritfrågan, och särskilt att få bort utskänkningen från Fagervik.
200

 

Dessa citat visar tydligt på alkoholens klasskodning. Bönhusbesökarnas alkoholmotstånd blir 

till en komisk missunnsamhet mot sommargästerna på Fagervik, de som enbart älskade ett 

glas och sång etcetera.   

   Axel Sjöberg har i illustrationen Osämja gestalta en scen kring spel och drickande. Sex män 

runt ett bord med spelkort, en flaska och ett glas. Två av männen röker pipa, minst tre har 

skepparkrans. En fotogenlampa ger kompositionen ett dunkelt sken. En man står med ryggen 

mot medan de övriga som har sina blickar riktade mot honom. Han framstår som en gråsvart 

siluett som vrider sig. De övrigas blickar ser anklagande och deras väderbitna ansikten 

utrycker en tyglad hotfullhet. En av dessa är mer aktiv än de andra och i bildens centrum är 

hans knutna näve. Kortspel, gubbar, sprit och osämja. Skärgårdsbor som inte har den 

borgerliga kontrollen över drickandet. I detta motiv verkar Sjöberg förlora en viss del av sin 

lojala beundran av skärgårdsbefolkningen. Den uttrycker inte heller någon förringande 

lättsamhet som Albert Engström hade behandlat temat med.  
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   Klasstemat är centralt och består huvudsakligen i mötet mellan borgerlighet och den 

fiskande och jordbrukande skärgårdsbefolkningen. På detta sätt blir mötet även mellan 

modernt och förmodernt. Den moderna arbetarklassen är så gott som osynliggjord. Sehlstedt 

längtar efter besök av människor från civiliserade människor, borgare. De övriga 

skärgårdsskildrarna vill markera en större distans till borgerskapet och manifestera sig som 

själva som en egen klass, konstnärer. Ofta uppnås denna illusion av icke-borgerlig 

konstnärskap genom en mer eller mindre seriös allians med skärgårdsbefolkningen. Här 

skiljer sig dock Strindberg som gör sig lika socialt omöjlig bland skärgårdsborna som hos den 

övriga kultureliten. 

   

Nietzscheanism 

 

Det nietzscheanska inslaget i skildringarna tar sig till uttryck i förhållandet till naturen. 

Övermänniskoidealet förutsätter ensliga platser, berg och hav, bortom civilisationen och 

kulturen, massans hemvist. Ackes nakna modeller som står starka och friska i naturen kan lätt 

relateras till nietzscheanska tankegångar. Likaså Liljefors vilda djur i evolutionistisk kamp, 

handling och vilja, för att inte tala om Strindbergs I havsbandet.  

   Thielska galleriet är utformat som ett tempel i kulten av Nietzsche. I de olika rummet finns 

en stor del av de målningar som har analyserats här ovan tillsammans med otaliga andra 

naturskildringar av samtidens storheter. Slutligen når besökaren en stor sal med Edvard 

Munchs monumentala porträtt av Nietzsche på hedersplatsen, rakt ovanför en gigantisk och 

obeskrivlig trämöbel. Fortsätter besökaren ännu en trapp så inträder denne i ett litet rum med 

lågt i tak som liknar en krypta. Där i mitten, på en kudde, ligger Nietzsches dödsmask. Så står 

detta tempel ännu 2011. 

   Den norska litteraturvetaren Harald Beyer har skrivit att ”Nietzsche er inkarnasjonen av 

selve disharmonien i tiden.”
201

 Nietzsche får i Beyers perspektiv bli den tänkare som fångade 

upp allt det som modernitetsprocessen rev upp. Han satte ord på mycket av den oro som 

uppkommer när ”allt som är fast förflyktigas”.
202
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   Vilken betydelse hade egentligen Friedrich Nietzsches tänkande för kulturen i Sverige kring 

sekelskiftet 1900? Denna fråga är enorm och kan lätt generera hyllmeter av avhandlingar. Att 

härleda olika konstnärliga och litterära motiv till Nietzsche är väldigt vanligt och detta gäller i 

synnerhet skärgårdsskildringarna. Är det så att en tänkare inspirerat allt detta eller är det så att 

denna tänkare i flertalet fall enbart skänkt sitt namn åt vissa stämningar och tankegångar som 

existerade oberoende av Nietzsche?  

   Åtskilligt har skrivits om nietzscheanismens kulturella påverkan. Jens Ljunggren lyfter fram 

Nietzsches som en av flera betydelsefulla teoretiker för den bildade manlighetskonstruktionen 

i Tyskland fram till Första världskriget.
203

 Patrik Steorn lyfter upp Nietzsche tillsammans med 

Henri Bergson som vitalismens stora teoretiker. Det perspektiv på den nakna manskroppen 

som kom att forma bilderna han studerat. Steorn föreslår att nakenbilderna på Heidenstam, 

Fröding, Acke och Engström från 1896 är gestaltningar av Also sprach Zarathustra.
204

 

   Beyer har i Nietzsche og Norden som ett försök att sammanfatta hela effekten på Nordens 

kulturliv. Han gör det i två massiva band som vill göra en så grundlig redogörelse som 

möjligt. Beyer lyfter fram att han skriver i en tid av krisstämning, en stämning som utmärks 

av två världskrig men att det i grunden bygger på en modernitetsproblematik som är äldre än 

världskrigen. Det är här Nietzsches tänkande kommer in som en vital del av 

modernitetsdiskussionen i Norden. Krisstämningen inom det nordiska tänkandet nådde sin 

kulmen under  1890-talet enligt Beyer, det är då Nietzsche får sitt genomslag.
205

 Beyer finner 

åtskilliga exempel på Nietzsche-influenser hos de ledande nordiska diktarna, författarna och 

tänkarna och alltihopa faller tillbaka på de kristendenser som Beyer ser i det moderna 

samhället.  

   Nietzsche är drömbilden av en demonfilosof, genial och galen på samma gång för att mot 

slutet av sitt liv fullkomligt gå över i det senare. Han formulerade sig kryptiskt men kraftfullt 

och behandlade ämnen som var av största intresse för samtiden. Han kom med recept mot det 

skrämmande mass-samhälle som oroade så många och han lanserade begreppet Übermensch, 

en individ som står Jenseits von Gut und Böse. Det hela handlar om en långt dragen 

individualism vilket låg i tiden. Ernest Thiel blev övertygad, likaså Munch och många andra 

konstnärer. Med Thiel som övertygad nietzschean blev det en klar karriärsfördel för en målare 

att infoga en del nietzscheanska inslag i dina verk. Det var även en fördel att själv framstå 
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som en intressant individ, gärna av övermänniskokaraktär. Thiel argumenterade med stort 

patos i Aftonbladet den 22 januari 1911 för konstnärsförbundets individualistiska syn på den 

skapande konstnären och mot alla tendenser till kollektivistiska konstnärsuttryck.    

   Strindbergs I havsbandet har diskuterats vid ett flertal tillfällen ovan och detta verk är en av 

de mest renodlade övermänniskoskildringarna som den svenska litteraturen presterat. Borg 

går dock ett öde till mötes som inte är helt olikt Nietzsches eget. En skör övermänniska som 

inte klarar av världen och blir galen. Skärgårdsskildrarna har åtskilliga drag som kan kallas 

nietzscheanska. Hela det konstnärsideal av fria, ensamma män i vild natur kan relateras till 

Nietzsche men är det nödvändigt med en sådan koppling? Nietzsche fick sätta ord på en rad 

saker och formulera någon slags lösning för det sena 1800-talets kristendenser och här 

kommer vi till kärnan av nietzscheanism-problematiken. En problematik som inte kommer få 

sin lösning här. Var Nietzsche verkligen upphov till alla dessa kulturella uttryck han 

förknippas med eller blev hans namn en effektfull etikett för ett tankekomplex som 

moderniseringsprocessen bar i sitt sköte?              
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Skärgårdens kulturelit – konstruktionen av en position 

 

Vi har tidigare sett hur Einar Malm, skärgårdens litteraturhistoriker, visar upp sin personliga 

närhet till framstående skärgårdsskildrare. Vi kan även se hur han reproducerar deras status 

och berömmelse. Malm skildrar den lustiga semestern 1896 på ett sätt som känns igen från 

Ackes självrepresentation i Osannolika berättelser. Malm skriver: 

Sommaren 1896 samlades emellertid ute på Sandhamn en kvintett ord- och bildkonstnärer, 

vilkas muntra och bisarra samvaro i många versioner gått till historien. ”Kongressdeltagarna” 

var Verner von Heidenstam (1859-1940), J. A. G. Acke (1859-1924), Gustaf Fröding (1860-

1911), Birger Mörner (1867-1930) och Albert Engström (1869-1940). Sunda förnuftet säger att 

det mångomtalade mötet, som var helt improviserat, måste ha ägt rum åtskilliga veckor före 

Heidenstams ryktbara bröllop med Olga Wiberg på Blå Ljungfrun i Kalmar sund tisdagen den 

28 juli, vari samtliga ovannämnda herrar deltog – jämte ett antal andra skrivande och målande 

celebriteter plus några damer.
206

       

Detta skriver Malm 1960 och Heidenstams bröllop på Blå jungfrun står sig än idag som 

tillställningen en sann kulturelitperson inte får missa. Vad är det dessa lustiga herrar lyckas 

med egentligen?   

   Detta avsnitt berör ett centralt tema inom svensk kulturhistoria. Det handlar om att förstå 

den generation som blev tongivande och än idag är den mest berömda generationen 

konstnärer och författare i Sverige.  

   Om vi återvänder till 1880-talet, före friluftsvitalism och midsommarnationalism. David 

Gedin har visat på hur åttiotalistförfattarna lyckades konstruera en utanförposition med 

Strindberg som spanare och vägröjare.
207

 Opponentrörelsen med Richard Bergh i spetsen 

rasade mot akademins förlegade ideal och en brytning skedde 1886. Konstnärsförbundets 

konstnärer nådde stora framgångar och erövrade inte bara samtiden utan även 

historieskrivningen. Georg Nordensvan skriver på 1920-talet i Svensk konst och svenska 

konstnärer i nittonde århundradet följande om konstnärsförbundets första utställning:  

Opponentrörelsen bemöttes i pressen överhuvud surt och högdraget, men 

opponentkonsten väckte intresse både hos publik och kritik. 

   Utställningen "Från Seinens strand" mottogs av konstdomarna nästan 
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förvånande välvilligt. 

   C. R. Nyblom, i Posttidningen, finner utställningen äga "verklig konstnärlig 

anda och hållning", vittna om "allvarligt arbete och flitiga studier", om vunnen 

"formtukt", där finns intet famlande, osäkert och dilettantiskt. Han framhåller 

dessutom utställarnas enighet och segervissa energi, som måste imponera även 

på motståndarna. 

   Hjalmar Sandberg i Nya dagligt allehanda finner denna konstsamling "i 

mycket märklig", "glatt anslående", visserligen av "främmande karaktär", 

konstverken dock ej utförda efter gemensamt recept. 

   Olof Granberg i Aftonbladet anser utställningen vara av verklig betydenhet, 

"en utmärkt, en uppfriskande, framför allt en glänsande utställning". Låt vara att 

somt är klent och dåligt, att utförandet torde "på de flesta bedömare göra ett 

främmande intryck", det mesta där finns är rättfram, ärlig konst. 

   Av höstens utställningar hälsas opponenternas av sistnämnda kritiker som "en 

för vår konst epokgörande tilldragelse". Den visar ovanlig jämnhet och 

urskillning. Akademiutställningen får nöja sig med "succés d’estime"(…)
208

 

Detta citat visar på ett konsthistoriskt narrativ som beskriver opponenterna och 

konstnärsförbundet som en ett genombrott, en vitaliserande kraft. Inte undra på när 

Nordensvan själv var med och skrev på opponentskrivelsen 1885.
209

 Skärgården är bara en del 

av det koncept som bland andra Nordensvan uttrycker men den är en miljö som ofta visar sig i 

denna generations skapande.      

   Det var en ny sorts kulturelit som manifesterade sig i skärgården. Som vi sett ville de 

distansera sig från övriga samhällsklasser, de stod utanför samhällets övriga 

konfliktdimensioner och såg sig som ett avantgarde, några som förde diskussionen om vart 

utvecklingen tog vägen och hur människorna skulle förhålla sig till moderniteten. Till skillnad 

från åttiotalisternas samhällskritik så kunde skärgården i stället bli en plats för en mindre 

hotande utanförblick på samhället. De hittade en miljö utan industrier, arbetare, prostituerade 

och med ytterst få märkbara kvinnor. De rörde sig mellan natur och kultur, civilisation och 

vildmark, som mästare av alla världar. Det räckte dock inte att de själva såg sig på detta sätt 

utan att även omgivningen, allmänheten, kulturkonsumenterna såg dem på detta sätt, de 

behövde marknadsföra sin position. Skärgården blev en arena där de kunde iscensätta sig 

själva. Mot bakgrund av hav, kobbar, skär, fiskare, smugglare, läsare och sommargäster 

kunde de gestalta sig själva.  
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   Ett av de tydligaste exemplen på skärgårdsskildrarnas självrepresentation är J A G Ackes 

Osannolika historier. Denna bok är en rad anekdotiska berättelser ur konstnärens liv 

tillsammans med andra storheter som Verner von Heidenstam, Gustaf Fröding och Albert 

Engström med mera. Kultureliten visar upp sig från sin lättsinnigt humoristiska sida. I bokens 

inledning skriver Acke om att berättelserna kan innehålla en del skryt och om detta ber han 

om ursäkt för.
210

 Det är inte enbart i Stockholms skärgård som Ackes berättelser utspelar sig 

utan även från Åland och andra håll. Dess berättelser skildrar alltså olika skärgårdar men 

framför allt skildrar den kulturelit i skärgården. Det finns ett genomgående element av 

självrepresentation, marknadsföring av konstnärspersonligheten J A G Acke. Detta gäller 

även alla de personer som Acke hjälper att sälja in som vilda spontana genier på grönbete i 

skärgården. Att bli förknippad med varandra höjer deras status. 

   I Ackes skildring av den berömda semestern 1896 på Sandhamn heter en berättelse 

SMÖRGÅSBORDET. Det hela börjar med att sällskapet ska äta smörgåsbord i det gröna men 

att Albert Engström tycker att det kommer för långt från vattnet. Då kläcks idén att de kan 

dricka supar och äta det hela i vattnet, en idé som samtliga herrar i sällskapet anammar. 

Kvinnorna stannar uppe som åskådare eller statister. I Illustrationerna går det tydligt att 

urskilja Heidenstams och Albert Engströms karikerade anletsdrag när de simmar efter en 

uppdukad bricka och dricker supar. En illustration visar tre kvinnor i förgrunden som håller på 

att duka i ordning medan de fyra männen står tätt sammanslutna uppe i bildens högra hörn 

och blickar finurligt upptågsaktigt mot kvinnorna. Smeknamn understryker den lättsamma 

vänskapligheten, Heidenstam kallas Hans, Birger Mörner kallas Bigge.
211

     

   På Elias Sehlstedts tid var inte denna position konstruerad. Han var i högre grad än de 

övriga skärgårdsskildrarna ensam i sitt skapande, utan att tillhöra en offentlighet av den 

livlighetsgrad som det sena 1800-talets. Det är ett tydligt lyft för hans berömmelse när Carl 

Snoilsky återutger hans sånger 1892 med illustrationer av Carl Larsson. Sedan sångerna gavs 

ut första gången har Strindberg gjort succé med sina skärgårdsskildringar och intresset för 

området har ökat. Nu bidrar även Carl Larsson till regionens berömmelse. Acke solar sig i 

glansen av Carl Larsson, i en berättelse visar han sin lediga relation till den store auktoriteten.  

Jag och min äldste bror, underlöjtnant vid flottan, skulle just segla ut med ”Sydowan”, då Calle Larsson 

kom ner till stranden vid Skeppsholmen. 

 -Kom med! sade vi.  
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 -Ja visst, kiliga ungar, så livat, om ni bara inte vickar på båten, för jag är en usel landkrabba, förstår ni.212  

    

Strindbergs roll i konstruktionen av den position som diskuteras här är avgörande. När 

Sehlstedt uttrycker en sorg och saknad när badgästerna försvinner så markerar Strindberg att 

han måste ut i havsbandet när de kommer. Samtidigt som hans verk är de absolut mest 

berömda så levde han till stor del under ett upplevt eller reellt utanförskap som tidvis gjorde 

honom omöjlig i kulturelitens gemenskaper. Samtidigt är ett signalerat utanförskap en viktig 

förutsättning för hans samtidsskildrande ovanifrån-perspektiv. Hedtjärn Wester visar på hur 

konstnärer, och där vill jag även tillägga författare, hade ett behov att distansera sig från 

borgerligheten. 

Konstnärens förväntade normbrott placerade honom utanför samhällsordningen, vilket kunde 

vara eftersträvansvärt för konstnären, men också problematiskt. Konstnären var beroende av 

publik, recensenter, mecenater och köpare, men var konstnären allt för alienerad från dessa 

parter och det övriga samhället riskerar han att bli marginaliserad, en särling vars verk ingen 

köpte.
213   

Hedtjärn Wester refererar till Elisabeth Wilson som har gjort en mer omfattande studie om 

detta fenomen i Bohemians: the glamorous outcasts. Wilson beskriver hur bohemerna uppstår 

som ett kulturellt fenomen i den industrialiserade världen under 1800-talet. Konstens 

kommersialisering är en avgörande faktor. Hon visar på deras bohemernas förhållande till 

mainstream-borgerligheten och hur de ursprungligen bar på revolutionerande värderingar. 

Bohemerna och deras konst var dock ständigt under hotet att förvandlas till statusprylar, 

pittoreska inslag i det borgerliga etablissemangets värld.
214

 På samma sätt som att den mest 

moderna sysselsättningen är att vara på flykt undan moderniteten i en orörd natur så är det 

oerhört borgerligt att vara på flykt undan borgerligheten i ett självpåtaget konstnärligt 

utanförskap. I skärgårdsskildrarnas fall rörde det sig i allmänhet om en ren fiktion medan 

Wilsons bohemer tog utanförskapet på större allvar.            

   Kring sekelskiftet 1900 var människor som besatta av samhällsklasser av den enkla 

anledningen att klass-strukturen undergick en grundläggande omvälvning. En uttalat borgerlig 

samhällsskildring skulle vara en allt för tydlig partsinlaga, den skulle verka platt i jämförelse 

med de betraktelser som kom från ett konstnärligt utanförskap, från samhällets utkanter. 
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Utanförskapet är dock en illusion, en marknadsföringsmetod, ett bevis för att 

skärgårdsskildrarna är ytterst borgerliga i sin konstnärliga frihet. 

   För att återvända till Strindberg så tog han det konstnärliga utanförskapet på ett större allvar 

än övriga skärgårdsskildrarna och dog till slut en social martyrdöd i självpåtagen ensamhet. 

Ett offer som även har bidragit till hans långvariga berömmelse. Liljefors däremot förvaltade 

sin berömmelse på ett motsatt sätt. När han inledde sin massproduktion av harar och andra 

klassiska Liljefors-motiv så utbjöd han sin skaparsjäl till marknaden på ett allt för lättsamt 

sätt. Bo Lindwall påstår att de många beställningsarbeten som Liljefors utförde var 

oinspirerande och ledde till en kvalitetssänkning i vissa verk men problemet ligger snarare i 

det faktum att han  massproducerade sina motiv på beställning.
215

 Med tanke på Ernest Thiels 

intresse för konstnärerna som individer när han köpte deras tavlor, så var den framgångsrike 

bankiren inte helt blind för hur dessa individers äkthetskapital stod i relation det ekonomiska 

kapital som deras verk betingade. Det var konstnärernas unika konstnärssjäl som blev 

tillgänglig genom deras konst. Detta är något som låg i det moderna samhällets inställning till 

konst och konstnärer. Elizabeth Wilson beskriver romantikens förhöjande av konstnären till 

en gudalik hjälte.  

Art now expressed the originality of the unique creative individual, and the artist´s duty was to 

realize himself and his unique vision rather than to create works that expressed the dominant 

beliefts in society.
216

  

Denna konstnärsroll är inget som försvinner med romantiken utan ligger till grund för den 

individualiserade konstnär som dominerat sedan industrialiseringen. Ernest Thiel påstod i 

Aftonbladet att konstnärsförbundet inte var en institution utan en samling individer, alltså fria 

konstnärssjälar.
217

 Den konstnärliga själen är grunden till verkets ekonomiska värde. Ifall 

denna konst massproducerades, så urlakades konstnärens själ, allt i enighet med lagen om 

tillgång och efterfrågan.  

   Om vi tillåter oss att tala med dagens språk så handlar skärgårdsskildrarnas användande av 

skärgården om att bygga ett varumärke. Då varumärkets grundläggande värde består i 

konstnärssjälens äkthet så är det viktigt att det aldrig framstår som varumärkesbyggande. En 

viktig funktion i detta bygge är hur skildrarna möts och beter sig allmänt excentriskt, på detta 

sätt stärker de varandras varumärken. Skärgården, den miljö de befinner sig i och gestaltar, 
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blir även den marknadsförd i samma process. Det rör sig om ett icke-urbaniserat område i 

Stockholms absoluta närhet som dessutom är befolkat av den yttersta högborgerligheten och 

en skärgårdsbefolkning som går att projicera alla möjliga drömmar om ursprunglighet på. 

   Det har redan nämnts att Axel Sjöberg inte hade samma centrala position i det svenska 

kulturlivet som de övriga skärgårdsskildrarna kring sekelskiftet 1900. En intressant passage i 

Karlins biografi kommenterar hur Sjöberg kände inför högdjuret Albert Engström: 

Däremot blev aldrig Albert Engström och Axel Sjöberg riktigt goda vänner. Vår konstnär 

medarbetade i Strix´ första årgång 1897 med några skämtteckningar men sedan aldrig mera. 

Sjöberg kände sig med eller utan anledning sedd över axeln av Engström. Man anar ett kanske 

ytterst socialt betingat mindervärdeskomplex, som Engström genom sitt sätt hade förmågan att 

aktivera.
218

      

Det kan tyckas att skärgårdens kulturelit är en tämligen spretig position, att den innehåller 

många motstridiga inslag. Hur kan till exempel Strindbergs liderliga upprördhet förenas med 

Engströms lustigheter eller Ackes solskinande friluftsvitalism? Svaret är att positionen inte är 

helt enhetlig, skärgården används på olika sätt men den har en aura av konstnärlighet och 

skapande kring sig. Det först på 90-talet som det går att skönja en tydlig position i verken. 

Sehlstedt och Strindberg är inte samma slags kulturelitsliga flockdjur i sin självrepresentation 

som Acke, Liljefors och Engström senare uttrycker. En intressant kontrastverkan mot 

Liljefors jaktlag är den konstnärsgemenskap som Strindberg skildrade i Röda rummet. De 

etablerade männen på Bullerön strålar av social status i jämförelse med Strindbergs utblottade 

ynglingar till bohemer. Denna jämförelse visar inte bara på den position som 

skärgårdsskildrarna konstruerat åt sig utan även på den vändning som hela kulturen taget från 

1879 till 1900-talets början. 

   När Albert Engström beskriver Bullerölaget i en minnesbok till flygarbaronen Carl 

Cederström så framgår klart det exklusiva i att få bli inbjuden till denna manliga 

kulturelitsgemenskap. Engström skriver om deras ”diskussioner om lämpligheten av den eller 

den, ty ingen fluga får komma i vår kål”.
219

 Han beskriver även hur underbart de har det och 

hur fantastiskt roliga de är, framför allt Carl Cederströms vars minne är bokens syfte. 

”Bulleröstämningen” beskrivs som något alldeles underbart.
220

 Det är även alldeles 
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nödvändigt att detta iscensättande, som Engström gör, sker ute i naturen. En passage som 

summerar mycket av det som denna studie har kommit fram  till är följande: 

Och finnes det strängt taget något härligare än att för mogna män än att samlas så där som vi på 

neutral mark, med vänskap och gemensamma sympatier som underlag, fjärran från dagens slip 

och släp, fjärran från den banaliserande vardagskulturen med dess telefoner och andra 

helvetesmaskiner, fjärran från avund och skvaller och intriger, från allt smått med ett ord, och 

leva några dagar bara för att njuta av tillvaron, antigen med vättarna ute i kobbarnas lä under 

ljusnande morgonskyar, med havets sälta i näsan och aprilsolens värme på vadmalsryggarna, 

eller bänkade vid långbordet under skratt och muntra historier eller framför stockvedsbrasan vid 

gitarrens och handklaverets ackompanjemang till glade visor medan stormen ryter och havet 

dunkar mot klipporna.
221    

   Den berömmelse som skärgårdsskildrarna uppnådde står sig än i dag och fortsätter att 

utgöra en resurs för individer och organisationer som vill använda sig av Stockholms skärgård 

på något sätt. Bland annat har, som Nordin visar på, Strömma kanalgruppen använt 

”Strindberg, Liljefors och du” som en reklamslogan.
222

  

 

Kanoniseringen av Stockholms skärgård som en kamp om hegemoni 

 

Vi har nu nått fram till den tredje faircloughska nivån där de sociala makroteorierna kan 

diskuteras. Nu är det dags att lyfta de stora frågorna kring bas och överbyggnad, hegemoni 

med mera. Hur kan skärgårdsskildringarna och den konstruerade positionen förstås gentemot 

den sociala omvälvningen? 

   Att betrakta all kultur som producerades under den så kallade borgerliga revolutionen som 

ett direkt rättfärdigande av ett borgerligt herravälde är en oerhörd förenkling. En färdig 

modell som gör att en historiker kan dra sina slutsatser innan det empiriska arbetet börjat. I 

denna undersökning betraktas skärgårdsskildringarna som en del av sin samtid med sin 

drastiska materiella och kulturella omvälvning. Hur det moderna genombrottet inom konst 

och litteratur tedde sig i Sverige påverkades till stor del av enskilda konstnärer och författare 

som förhöll sig på många olika sätt till den materiella förändringen.  

   Den ekonomiska verklighetens pressande existens, att få ihop sin inkomst, vittnar 

mecenaterna Ernest Thiels och Pontus Fürstenbergers centrala roller i kulturlivet om. 
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Skärgårdsskildrarna förhöll sig även, som vi sett, i sina konstnärliga motiv till 

moderniseringen; civilisationsdiskussioner, gammal skärgårdsbefolkning i möte med den 

sommargästande borgarklassen med mera. Sist men inte minst stod det svenska kulturlivet i 

nära kontakt med yttre impulser från länder som låg före i sin industrialisering. Förändringen 

genererade en livlig debatt och ett aktivt kulturliv. Många av tidens kulturyttringar var 

extremt kritiska till den vändning utvecklingen tagit. Det fanns konstnärer och intellektuella 

som försökte bromsa moderniseringen i ett försök att rädda det gamla bondesamhället. Det 

var alltså inte tal om ett okomplicerat rättfärdigande av det borgerliga samhället utan en 

moderniseringsproblematik är genomgående i skärgårdsskildringarna. Vilket betyder att den 

materiella omvälvningen ligger till grund för dem.
223

 

   Skärgårdsskildrarna har som enskilda aktörer en stor betydelse i kanoniseringen av 

Stockholms skärgård och en inte obetydlig del i etablerandet av en borgerlig hegemonisk 

maskulinitet i Sverige. De är inga omedvetna offer för tidens strukturer, diskursmonstren. De 

är med och formar tidens strukturer men de måste ständigt förhålla sig till dem. Rent 

ekonomiskt måste de leva upp till diverse förväntningar från förläggare, mecenater, den 

läsande och konstkonsumerande allmänheten. De har på detta sätt en specifik social position 

som borgerliga konstnärer, en roll som är betingad av det kapitalistiska samhället. Denna roll 

tog dock skiftande karaktär i olika länder, inom olika områden, olika kretsar och olika 

generationer. Att Stockholms skärgård blev ett kanoniserat territorium var inte givet. Att 

dessutom åttiotalisterna och nittiotalisterna stod för sina specifika uttryck är inte heller givet 

även om moderniseringsprocessen ligger till grund för dem båda. 

   Utifrån hegemonibegreppet går det att förklara hur kanoniseringen av skärgården förhåller 

sig till den sociala omvälvningen. Inom samtliga intersektionella maktkategorier genus, klass, 

etnicitet med mera pågår en mer eller mindre livlig kamp om hegemoni. I detta arbete har 

kategorierna genus och klass varit i centrum. Om vi betraktar moderniseringsprocessen som 

en utdragen borgerlig revolution, ett politiskt och ekonomiskt införande av kapitalismen samt 

ett etablerande av borgerliga värderingar och borgerlig kultur. Den patriarkala strukturen från 

tidigare epoker behöver nya slags förklaringsmodeller, den borgerliga maskuliniteten kämpar 

för att hävda sig mot en äldre adlig maskulinitet och även för att hävda sig gentemot kvinnor 

som i den sociala omvälvningen ser en möjlighet till att omförhandla en förtryckande 

genusstruktur. Samtidigt hotar även en arbetarmanlighet den rådande ordningen. Fältet står 

öppet för en hegemonisk kamp.  
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   Åttiotalet beskrivs utförligt av David Gedin som en epok där huvudsakligen borgerliga 

författare, litteratörer, attackerar det etablerade samhället. En betydande del av åttiotalets 

författare är socialt och politiskt engagerade kvinnor som kämpar för reformer. Dessa kommer 

sedan att retuscheras bort ur litteraturhistorien som under nittiotalet domineras och skrivs av 

män. Stockholms skärgård blir ett av de territorier som männen gör till sitt. Den drömska 

konstnärssjälen som står frisk och sund ute i havsbandet, den i sanning moderna mannen som 

inte förlorat kontakten med sin natur. Den signifierande praktik som kanoniserade Stockholms 

skärgård etablerade även den borgerliga konstnärsmannens hegemoniska maskulinitet. På 

samma sätt som att skärgårdsmiljön är en flykt undan kvinnorna och den besvärande 

kvinnofrågan så är den i ännu högre grad en flykt undan arbetarklassen. Den borgerliga 

hegemoni som skärgårdsskildrarna är med i att etablera osynliggör det största hotet, det hot 

som rent politiskt kommer att hota det kapitalistiska systemets grepp om Sverige.    

   Precis som Patrik Steorn har visat så gestaltar den borgerliga mannen den universella 

människan.
224

 Den borgerliga maskulinitetens hegemoni vilar på att den är självklar, 

underförstådd, naturlig. Det slags borgerskap som sommargästerna representerade bar spår av 

det gamla ståndssamhället med sina tvingande konventioner. Skärgårdsskildrarna vill ju bara 

vara människor. Kvinnor, tjänstefolk och andra sorterades bort i skildringarna för att gestalta 

den fria konstnärsmannen. Den borgerlige skärgårdsmaskuliniteten kämpar om hegemoni 

genom att göra det borgerliga osynligt. De är fria individer, naturmänniskor. De är 

hegemoniska. 

   Den konstnärligt upproriska opponentgenerationen blev med tiden ett mer väletablerat 

etablissemang än konstakademin någonsin hade varit. Deras upproriska inställning blev till 

konvention och flera av dem motsatte sig den modernistiska utvecklingen av konsten som 

kom efter dem. Steorn noterar att ”Civilisationskritikernas längtan efter frihet, spontanitet och 

naturlighet blev också konventioner och högst civiliserade sätt att uttrycka sig.”
225

 Den 

borgerliga revolutionen inom konsten är genomförd och hegemoni upprättad. De 

föreställningar och uttryck som fanns i revolutionens estetik blir nu till konvention, norm och 

lag. Carl Larssons Sundborn-idyller fyller snart var och varannan vägg i Sverige. På dessa 

väggar finns inte sällan Albert Engströms teckningar heller. Givetvis var inte Stockholms 

skärgård det enda territorium som kanoniserades och användes i denna process men det var av 

stor betydelse.  
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   Det hela handlar om en intersektionell rörelse som satts i gång av modernitetsprocessen. 

Uppfattningen av klass, genus, etnicitet, sexualitet med mera löstes upp och kom upp till 

omförhandling. Skärgårdsskildringarna från perioden 1850-1920 är en viktig del i den 

förhandlingen, eller kampen, om hegemoni. När industrialiseringen är genomförd cirka 1920 

är även den borgerliga hegemonin inom konsten i stort sätt genomförd och ett nytt 

tankekomplex är manifesterat. Det är detta tankekomplex som rättfärdigar en borgerligt 

maskulin och svensk-nationalistisk hegemoni. Innehållet i detta tankekomplex har 

förhoppningsvis framgått med största möjliga klarhet.  
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Avslutning 

Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att studera kulturella uttryck under Sveriges industrialisering 

eller mer brett formulerat kultur i förhållande till moderniseringsprocessen. Mer specifikt har 

syftet varit att beskriva hur kanoniseringen av Stockholms skärgård och de män som själva 

skapade en position som skärgårdsskildrare 1850-1920. Skärgårdsskildringarnas antal och 

popularitet uppvisar en överrensstämmelse med den ekonomiskt historiska utvecklingen på ett 

tydligt sätt. Det finns inga berömda skärgårdsskildringar från den i jordbrukssamhället 

industriellt trevande perioden före 1850. Elias Sehlstedt inleder sitt skärgårdsskildrande 

samtidigt som Sverige börjar industrialiseras med järnvägar, ångbåtslinjer och diverse 

industrigrenar. Strindbergs skärgårdsskildringar från 1880-talet blir en startpunkt för den 

explosion som sker inom genren under det industriella genombrottet från 1890-talet. Då blir 

skildrarna och skildringarna verkligen betydelsefulla och konstnärslivet i Stockholms 

skärgård blir alltmer aktivt och statusbehängt.
226

  

   Studien har visat att det finns en rad teman som ständigt återkommer i 

skärgårdsskildringarna. Eftersom allt i grunden förhåller sig till modernitetsprocessen så 

inleds genomgången av dessa med det överordnade temat Modernitet. Sedan följer Pastoral 

och naturromantik, Nationalism, Manlighet, Klass och Nietzscheanism. Samtliga av dessa 

teman hänger samman, de går in i varandra. Studien har utgått från en intersektionalitet inom 

materialistisk ram. Med det menas att den materiellt betingade moderniseringen låg till grund 

för omstruktureringen av en rad olika strukturer som genus, klass, nation/etnicitet, sexualitet 

med mera. Från Antonio Gramsci har begreppet hegemoni hämtats och från R. W. Connell 

begreppet hegemonisk maskulinitet. Genom att utforska den hegemoniska positionen i 

skärgårdsskildringarna så uppvisas en väsentlig del i erövrandet av det borgerliga samhällets 

hegemoniska maskulinitet.  

   Stockholms skärgård är i skildringarna ett manligt territorium. Sommargästerna hotar detta 

med sin feminisering genom borgerligt familjeliv. Detta driver de skapande männen allt 
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längre ut i havsbandet där skärgårdsskildrarna kan verka fria från modernitetens 

degenererande tendenser. De balanserar dock en civilisationskritik, ett modernitetsförakt med 

att själva vara svaret på den slags vändning som moderniteten borde ta. De är en konstnärlig 

och intellektuell elit, på toppen av civilisationen men de undviker att bli den slags perverterad 

massmänniska som ett överciviliserat liv förvandlar en till. Här kommer de friluftsvitalistiska 

uttrycken i skärgårdsskildringarna fram. Sol, vind och en övernaturligt klarblå himmel blir till 

en kur för det moderna samhället. 

   Samtidigt som skärgårdsskildrarna anger den önskade kursen för moderniteten så gör de det 

i en miljö som i väldigt hög grad osynliggör kvinnor och arbetare. Miljön består av 

skärgårdsskildrare, sommargäster och skärgårdsbor. De intressanta individerna är i allmänhet 

skildrarna själva medan sommargäster och skärgårdsbor symboliserar kollektiva beteenden. I 

en sådan miljö är det lättare att föra en modernitetsdiskussion mot en konstnärlig borgerlig 

hegemoni än i den miljö i staden bland arbetare som så många författare och konstnärer på 

1880-talet gestaltade. En grov generalisering av studiens resultat är att de kvinnliga författarna 

och de kvinnliga individerna försvinner i skärgårdsskildrarnas praktik. Kvinnosaksfrågan 

avfärdas lättsamt då den över huvud taget nämns. Allt detta är en framgångsrik hegemonisk 

strategi.  

   Skärgårdsskildrarna intar ett territorium och gör det till den scen där de kan spela upp sin 

borgerliga maskulinitet i skepnad av en urkraft, naturlig fria till skillnad från 

skärgårdsbefolkningen som är hopplöst nedsänkta i naturen. Tillsammans skapar dessa 

konstnärliga män en massmedial förståelse av Stockholms skärgård som de fritt kan utnyttja 

till att gestalta sig själva.  

   Det som skärgårdsskildrarna bar fram som en friluftsvital, nationalromantisk, 

midsommarskinande kritik av en förstockad patentnationalism med rojalistiska och nästan 

feodala förtecken har i dag förvandlats till en lika tvingande konvention för dem som inte 

känner sig hemma i den svensknationalistiska sekelskiftesestetiken. Efter denna studie av hur 

denna hegemoni upprättades blir det förhoppningsvis mer begripligt varför vi svenska 

skolbarn i lågstadiet sjöng om sexköp i Havanna och Rosa som totalt självförintande låter sig 

fascineras av den storslagne Fritiof Andersson. För att inte tala om den där Rönnerdahl. Att 

sjunga Calle Schevens vals är som att stirra den hegemoniska maskuliniteten i vitögat. Nu 

skal, vilket påpekats ovan, nationalskalden i fråga ersätta Jenny Lind på den nya 

femtiokronorssedeln.      
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Bidrag till forskningen och fortsatta studier 

 

Det är alltid svårt att avgöra vilken tidsmässig avgränsning som är den rätta. När avslutas 

denna process som kanoniserar Stockholms skärgård? Detta arbete har undvikit att dra denna 

gräns genom att i stället utgå från skildringar av Sveriges industrialisering. Att skärgårdens 

kanonisering har att göra med moderniseringsprocessen råder det inget tvivel om. Att det 

däremot skedde med ett så mekaniskt bas-överbyggnad-korrespondens att kanoniseringen och 

industrialiseringen blev färdiga samma år är knappast rimligt att anta. Det finns en hel del 

som pekar på att kanoniseringen, upphöjandet, den signifierande praktiken fortsätter att nå 

nya höjder efter 1920. Om vi betraktar Evert Taube vars genombrott precis hamnar utanför 

studiens avgränsning så tas skärgårdsskildringarna till en ny nivå. Den livsnjutande 

skärgårdsmaskuliniteten fullkomligt exploderar och får status av både bred folklighet och med 

tiden nationalarv. Samhällets förvandlingar avspeglar sig även i att den triumferande 

socialdemokratin antar en naturvurmande ideologi och spinner vidare på skärgårdsskildrarnas 

teman i skapandet av folkhemsideologin. Efter semesterlagstiftningen 1938 så tar sig även 

arbetarklassen sig ut i skärgården för rekreation och flykt undan civilisationen. Astrid 

Lindgrens Vi på Saltkråkan är ett exempel på mötet mellan skärgårdsbor och sommargäster 

men i en annan epok och med andra ideal. Studien skulle kunnat fortsätta på detta sätt fram 

till i dag och resonerat kring den status som ett sommarställe i Stockholms skärgård ger idag. 

Forskningsfältet står öppet.            

   Som det påpekats tidigare så finns det mycket betydelsefullt som faller utanför denna studie. 

Det borde egentligen ha varit mer omfattande, byggt på ett större källmaterial. Det kan på 

detta sätt betraktas som en förstudie, en svepande spaning som bygger upp ett teoretiskt 

skelett. Källmaterialet har uttryckt en rad föreställningar som ständigt återkommer och som 

går att relatera till de rubriker som presenterats i kapitlet Skärgårdsskildringarnas innehåll. 

Detta vore intressant att gå vidare med.  

   Heldt Cassels studie om projektet Skärgårdssmak är till stor del en fortsatt studie trots att 

den är utförd tidigare. Den behandlar till stor del Stockholm skärgård som varumärke där 

studien om skärgårdsskildrarna handlar om varumärkets födelse. Trots att det rör sig om en 

kulturgeografisk- och en historisk studie går de att sammanföra till ett sammanhängande 

narrativ.    
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   Om vi bortser från Stockholms skärgård så handlar den genomförda studien om kultureliten 

under Sveriges industrialisering eller det moderna genombrottet. Denna grupp borde utforskas 

utförligt utifrån en rad vetenskapliga perspektiv. Deras nätverk och sätt att främja sina egna 

och varandras karriärer vore intressant att gå vidare med. Forskningen om maskuliniteten hos 

dessa sekelskiftets kulturelitsmän har bara inletts och denna studie av skärgårdsskildrarna är 

ett bidrag till den forskningen.  

   Att betrakta denna generation av konstnärer och författare som förknippas med det moderna 

genombrottet leder till en central fråga inom historievetenskapen. Hur förhåller sig dessa 

individer till den historiska samtiden, hur påverkas de av den och hur mycket påverkar de sin 

samtid? Dessa eviga frågeställningar hittar här utmärkta exempel på personer som 

uppenbarligen påverkat synen på Sverige, det goda livet, Dalarna, Stockholms skärgård med 

mera. Konstnärerna och författarna i fråga är än i dag de mest hyllade i Sverige och de vars 

verk genererar de största summorna. Handlar det om en grupp begåvade människor som 

råkade komma samman under denna epok som såg den största sociala omvälvningen i 

Sveriges historia? Eller var det snarare så att dessa människor bars fram i den sociala 

omvälvningens famn. Perspektivet i denna studie har utgått ifrån att moderniseringsprocessen 

var den avgörande orsaken till deras framgång och att de anpassade sitt skapande och framför 

allt vårdade de sitt personliga varumärke. De var den sortens individualister som 

kulturmarknaden efterfrågade. Detta ställningstagande betyder inte att de inte var begåvade, 

de kanske de var. Jag har inte kompetensen att bedöma deras eventuella rena tidlösa talang. 

   Som vi sett i undersökningen ovan så gestaltar skärgårdsskildrarna en ny slags maskulinitet 

med en ny klass-laddning. Niklas Svenssons studie av professorsmanlighet beskriver en form 

av borgerlig maskulinitet med en rad specifika drag.
227

 På samma sätt är den borgerlige 

konstnären en specifik sort av borgerlig maskulinitet. Denna borgerliga konstnären befinner 

sig fiktivt utanför och ovanför det övriga samhället med sina tvingande klassrelationer. I 

realiteten befann de sig ekonomiskt och socialt i nära förbindelse med borgarklassen och, i 

fall de var framgångsrika, med borgerlighetens absoluta toppskikt där konstkonsumenterna 

och förläggarna fanns. Att sedan dessa konstnärligheter blev symbolen för det folkliga 

Sverige är ett pr-arbete i Schlingman-klass. Detta borde studeras närmare och mer 

omfattande. Speciellt med tanke på de genusideal som de manifesterar, de nationsideal, de 

familjeideal, till och med inredningsidealen. Dessa ideal har studerats inom många discipliner 
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men inte på ett genomgripande historievetenskapligt sätt som ställer alla dessa kulturella 

uttryck mot den sociala omvälvningen, moderniseringsprocessen. Detta borde jag nu gå vidare 

med.           
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Kronologi 

 

1852 Elias Sehlstedt flyttar till Sandhamn 

1853 Sehlstedt publicerar Fiskmåsen. 

1861-76 Sehlstedt ger ut Samlade sånger och visor: gammalt och nytt i fem band. 

1870 Sommar Sandhamn? 

1871 Strinberg skriver romanen En skärgårdsberättelse som inte publiceras förrän 1949. 

1874 Strindberg besöker den åldrade Sehlstedt på Sandhamn. 

1880 Konstnärskoloni på Dalarö med Anders Zorn, Richard Berg, Ernst Josephson, Robert 

Thegerstrom och Conny Burman. 

1886 Konstnärsförbundet bildas 

1886 Önningebykolonin grundas 

1887 Strindberg publicerar Hemsöborna  

1888 Strindberg publicerar Skärkarlslif 

1890 Strindberg publicerar I hafsbandet 

1892 Pelarorden grundas 

1893 Snoilsky ger ut Sehlstedts Sånger och visor med illustrationer av Carl Larsson  

1894 Bruno Liljefors, Albert Engström, J A G Acke, Birger Mörner , Edvard Alkman, Gustav 

Ankarcrona, Alf Bachmann och Elias Erdtman upprättar under sommaren en konstnärskoloni 

på Östra Lagnö. Liljefors gör sina första skärgårdsmålningar. 

1895 Bruno Liljefors skiljer sig, flyttar, skärgårdsmotiv börjar dominerar.  

1896 Sommar på Sandhamn då Heidenstam, Albert Engström, Fröding, Acke och Birger 

Mörner författar Pyttans ABC och tar nakenbilder på sig själva. 

1896 Axel Sjöberg börjar måla och jaga på Långviksskär. 
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1897 Allmänna konst- och  industriutställningen (Stockholmsutställningen).  

1898 Bruno Liljefors organiserar den första årliga jakten med Bullerölaget   

1900 Axel Sjöberg publicerar Bland kobbar och skär. 

1900 Albert Engström flyttar till Grisslehamn.  

1901 Acke flyttar till Vaxholm och Villa Akleja. 

1902 Ernest Thiel inleder sin bana som konstmecenat. 

1904 Byggandet av Thielska galleriet inleds. 

1904 Acke spenderar sommaren på Ornö och har sitt friluftsvitalistiska genombrott. 

1906 Axel Sjöberg köper Långviksskär.  

1908 Liljefors köper Bullerön med tillhörande kobbar och skär. 

1909 Ängsö blir nationalpark. 

1919 Evert Taube debuterar med Sju sjömansvisor och byssan lull       

1920 Konstnärsförbundet upplöses 
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