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Den reguljära passagerartrafiken på Göta kanal etablerades redan 1834, men först under
andra halvan av seklet skedde en tydlig utveckling av farleden från allmän färdväg till
turistled.1 I samband med detta började så smått resehandledningar och broschyrer att
produceras, och så småningom försågs passagerartrafikens turlistor med fotografier och
andra illustrationer av den natur och de miljöer som omgärdar kanalen. När det under
tidigt 1900-tal blev allt vanligare med utländska kanalresenärer tillkom småningom
reklammaterial i form av affischer och bilder för utställningsändamål. 

Genom åren har en ansenlig mängd bilder av den natur och kultur som förbinds med
Göta kanal  producerats. Detta material är till stor del tämligen stereotypt, genom att
samma slags motiv återkommer ofta och under lång tid. Men en viss historisk utveckling
av hur naturen skildras kan man konstatera redan vid en flyktig blick, och därmed ak-
tualiseras frågan: ser vi på naturen på samma sätt idag som för hundra år sedan? Denna
fråga väcker i sin tur en rad frågetecken kring kategorin ”vi”: finns det en ”svensk” natur
som på något sätt är förbunden med ”svenskarna”, och vad innebär i så fall denna
svenskhet?

Frågor av detta slag blir särskilt intressanta om de ställs i just det historiska perspektiv
som Göta kanaltrafiken naturligt aktualiserar. Denna trafik uppstår i anslutning till att
utvecklingen av det industrimoderna Sverige börjar anta skarpa konturer (kanalen står
färdig 1832), och ett viktigt led i utvecklingen av det moderna Sverige är just etableringen
av en stark och distinkt artikulerad nationalitetskänsla: en ”svenskhet” och en svensk
”vi”-tillhörighet.

Särskilt viktig blev utvecklingen av en sådan nationalitetskänsla i och med att urbani-
seringen sköt fart, vilket innebar att människor rycktes upp från sina traditionella miljöer
och därför tvingades till att i görligaste mån upprätta nya identiteter i nya sammanhang,
och genom att polariseringen mellan klasserna utvecklades i det industrimoderna sam-
hället. En ny tillhörighet, en delaktighet i den svenska nationen, kompenserade i viss
mån de upplösande och alienerande krafter som genererades i denna omstörtande tid,
och nationalitetsföreställningarna tjänade således redan från början av industrialisering-
en ett ideologiskt syfte: att mildra eller rent av förebygga sociala motsättningar vilka
hotade att blossa upp när de nya sociala klasserna formerades. 

Nationaliteten upptäcks inte, även om det ofta heter så, utan konstrueras i kampen
mellan samhällets olika intressegrupper med följden att reala sociala relationer och
spänningar mystifieras och att rådande maktförhållanden legitimeras. Med hjälp av
nationalitetsbegreppet och genom utbredningen av föreställningen om att Sverige utgör
en enhet manas till ett kollektivt ansvar för vad som likaledes framträder som ett kollek-
tivt projekt: bygget av framstegsprojektet Sverige. Naturen och hembygden blev en
social buffert, skriver Sverker Sörlin i sin översikt över den svenska miljöhistorien, som
bidrog till att dämpa sociala motsättningar.2 Framväxten av den svenska nationaliteten

1 Bengt Jägergren (1997) Med Göta Kanal på Göta kanal, Göteborg: Tre Böckers Förlag AB, s.7 och 199.
2 Sverker Sörlin (1992) ”Sveriges moderna miljöhistoria”, i Sverker Sörlin, red,. Humanekologi, Stockholm:
Carlssons Bokförlag
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hänger intimt samman med de stora förändringarna av de sociala relationerna som
uppstår genom den industriella moderniseringen, och därmed också, vilket denna text
kommer att beröra, med radikalt förändrade relationer till naturen.

Industrialismens genomgripande förändringar av både de sociala relationerna och
naturens roll i samhället har ofta beskrivits i termer av fördjupad naturbehärskning, ökad
distansering till naturen, en ökad produktion av indirekt och abstrakt kunskap om natu-
ren, tilltagande manipulation och kontroll av både natur och sociala relationer samt
avmystifiering av både natur och samhälle parallellt med framväxten av en ny borgerlig
estetiserande naturmystik. I Den kultiverade människan skildrar Orvar Lövgren de dis-
tanserande momenten i denna förändring på följande sätt:

”Med industrialiseringen och urbaniseringen kom den lokala miljön inte längre
att utgöra ett produktionslandskap för majoriteten av befolkningen. Den indu-
striella teknologin gjorde leden mellan naturens råvaror och den färdiga pro-
dukten många och komplicerade. Distansen till naturen ökade och det fanns allt
mindre behov för en direkt kulturell träning i naturutnyttjande. Naturkunskap
blev inte längre något som man skaffade sig genom att följa de vuxna i arbetet
ute i markerna utan något man fick via skolböcker och väggplanscher: här lades
en hinna mellan inlärning och upplevelse.”3 

Jag ska nedan knyta de teman som här antytts – den fördjupade naturbehärskningen,
den tilltagande abstraheringen, den estetiserande mystifieringen och i vid mening den
ideologiska konstruktionen av den svenska naturen – till de bilder (illustrationer och
fotografier), och även till texter som förekommer i turistinformation och reseskildringar
med anknytning till Göta kanal. Det rör sig huvudsakligen om material från 1900-talet,
och särskilt från tiden efter första världskriget. Jag kommer också att ställa samtidens
bilder och texter i ljuset av framförallt 10-, 20- och 30-talet, vilket ger möjlighet att
åskådliggöra en del intressanta skillnader i hur natur, kultur, teknik mm gestaltas nu och
då industrisamhället ännu vägleddes av en mycket stark framstegstanke och modernise-
ringsiver.

Jag kommer således att uppehålla mig en del kring naturen som ideologi. Den bild av
naturen som möter oss i det tidiga nittonhundratalets turistinformation, och även i andra
texter som behandlar naturen ur ett turistperspektiv, är företrädesvis producerad av en
urban borgerlighet. Vid denna tid var nöjesresandet företrädesvis förbehållet denna
grupp. Men man bör hålla i minnet att ett landskap aldrig är entydigt. I den brukande
bondens perspektiv framträder det på helt annat sätt än i den stadsbos blick som söker
efter njutning och inspiration i vad som uppfattas som det  pittoreska eller det sublima. 

Vi kan således säga att landskapet är försett med ett flertal överlagrade meningsskikt,
producerade i anslutning till skilda ändamål och intressen. Göta kanal som turistobjekt
utgör ett sådant skikt, och det är endast det som behandlas här. Således uppmärksammas
här ej kanalen som transportled, eller som del av de platser som utgör den utmed kanalen
boende, rurala, befolkningens vardagsmiljöer.

3 Jonas Frykman & Orvar Lövgren (1979) Den kultiverade människan, s. 52f.
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Konstruktionen av den nationella identiteten

Med anledning av att antalet medlemmar i Svenska Turistföreningen år 1924 överskred
100 000 inleddes årsskriften med det tal som dåvarande ordföranden Louis Améen
höll vid föreningens 100 000-fest. Stort utrymme ägnades där åt relationen mellan natio-
nen Sverige och naturen, och det framgår med exemplarisk tydlighet att kopplingarna
mellan nation och natur vid denna tid kunde uppfattas som mycket starka:

”Vi ha velat vara fosterländskt uppfostrande. Vi ha velat förbättra fjärde budet
och säga: Hedra din fader, din moder och ditt land. Vi ha velat öppna ögonen för
det karakteristiskt svenska. Vi ha velat stärka kärleken till hembygden genom
att visa på vad den äger värt att minnas, att bevara, att älska fram. Vi ha velat
sprida kännedomen om livet sådant det leves i de hundratusen röda stugorna vid
björkomsusade sjöar. Var det icke på en turistfärd i Dalarna Hazelius fick im-
pulsen till sitt livs stora skapelse? Vi ha sökt gå i hans fotspår. Vi ha velat få hela
Sverige betraktat som ett Skansen och skapa ett nordiskt museum i varje
svenskt hjärta. Och vi ha trott, att om också fosterlandskärleken kan taga sig
sådana former, att den utvecklar sig till en ej önskvärd chauvinism, den foster-
landskärlek, som består däri, att rosorna i hembygden synes oss glöda varmare
och innerligare än på alla andra fläckar på detta jordklot, den fosterlandskärle-
ken är en kraft till livet. Ty erfarenheten, världshistoriens erfarenhet, har lärt, att
ju längre ned i den egna jorden ett folk sänker sina rottrådar, ju friskare grönskar
dess krona, ju rikare utveckla sig på alla dess grenar kulturens och konstens
ädlaste druvklasar.”4

Konstruktionen av den nationella identiteten sker bland annat genom sådana marke-
ringar av en förankring i ett historiskt natursammanhang. Här anspelas i allmänhet på
en spänning mellan natur och onatur, och på begreppsparen land/stad och natur/kultur.
Detta nationalitetsbygge tar fart under 1890-talet, nationalromantikens stora decen-
nium.5 ”Nu blir naturen levande och besjälad, en symbol för svenskheten och en folkets
gemenskap höjd över klassgränserna. Nu är det inte längre bergstopparna och det storm-
piskade havet som står i förgrunden, utan det känslosamma och svårmodiga svenska,
den susande granskogen, den stjärnklara vinternatten, björkdungen och vitsippebacken.
Det dramatiska och exotiska landskapet lämnar plats åt det innerliga och vemodiga.”6

Grundstenarna är nu naturen, nationen, hembygden och historien.7 I sitt högtidstal in-
för Turistföreningens 100 000-fest gav Louis Améen ger röst även åt föreställningen att
det gemensamma ursprunget i denna miljö, och den fosterlandskänsla som detta förvän-
tades ge upphov till torde spela en viktig roll i enandet av det svenska folket: 

”Man talar i våra dagar så mycket om politisk samling. Men i allmänhet torde
det vara ett tämligen ofruktbart arbete att söka hopfoga alltför splittrade åsikter.
Man måste börja djupare ned, man måste börja med känslan. Kan man förena
alla folkklasser i en gemensam kärlek till bygden – och det är detta vi i vår ring-
het sträva att försöka – , då betyder åsikternas skiljaktighet genast mindre. Det
är på hjärtelaget allt kommer an. Då man ansikte mot ansikte med naturen hör
fosterlandets hjärta klappa, då blir allt annat så smått. Den argaste junker och
hans socialistiske bärare bli vänner för livet på toppen av Kebnekaise.”8

4 Louis Améen (1924) ”Tal vid Svenska Turistföreningens 100 000-fest”, i Svenska Turistföreningens årsbok, s. XIf.
5 Lövgren (1979) s. 56.
6 Lövgren (1979) s. 57.
7 Lövgren (1979) s. 57.
8 Louis Améen (1924) s. XII.
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Rekreationslandskapet

Vems landskap är det då som skildras? Jo, naturligtvis stadens och det framväxande in-
dustrisamhällets landskap, och således inte landskapsinvånarnas, företrädesvis bönder-
nas, produktionslandskap. Men det är också ett perspektiv som successivt tillskansar sig
stor makt över hur landskapet utformas och ombildas, både ideologiskt och materiellt.
Detta perspektivskifte beskriver en rörelse från produktionslandskap till konsumtions-
landskap, från ett agrarekonomiskt nyttoperspektiv till en esteticerande och romantise-
rande rekreationsattityd.

Den estetiska blicken söker framförallt det pittoreska landskapet, det brokigt och till
synes oordnat omväxlande. Bönderna finns då med, som spännande inslag i denna väv,
men enbart betraktade på distans, från den ombonade och stilla miljö som kanalbåtarna
förlänar. Det skulle vara otänkbart att direkt och ingående konfrontera kanalresenären
med detta produktionsliv. De organiserade kulturmöten som ställts i ordning för denne
resenär handlade länge huvudsakligen om den kungliga och kyrkliga rekvisita som re-
sans många slott och kyrkor erbjuder. 

Om vi också kort stannar vid frågan om vad som
tycks ske utmed denna färd, och vad som väsentligen
sysselsätter de människor som bildmaterialet expone-
rar, så kan vi iaktta en tydlig förändring. I det äldre
materialet är människorna överhuvudtaget mer
sällsynta. Där återfinns en och annan rofylld flanör
och någon enstaka bonde.

Småningom ser vi män som med handkraft sköter
slussarna, och kvinnor som uppenbarligen placerats
ut som ytterligare ett kokett inslag i den pittoreska
brokigheten (se bilderna 1-8). 1. 1974

2. 1969

3. 1974
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Kanske är detta ett, i så fall sannolikt omedvetet, uttryck för en föreställning om att
kvinnan, liksom det ”svenska” landskapet, representerar en ursprunglig och fast punkt i
tillvaron. Att perspektivet i dessa bilder är mannens råder knappast något tvivel om. I de
senaste decenniernas informationsmaterial, däremot, framträder kvinnorna som mer ak-
tiva. Bland annat är det ibland kvinnor som sköter kanalens manuella slussar.

4. 5. 1972

6. 1974

7. 1995

8. 1999
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Här kan man tydligt se hur materialet
alltmer befolkas med ”fritidsutövare”.
Det blir successivt allt vanligare med
människor i småbåtar, människor som
med eller utan friluftsutrustning cyklar
längs kanalen eller människor som står
och beskådar de små draman som sanno-
likt utspelas kring slussningen. Att på sin
fritid vistas i naturen har nu blivit vanligt
inom i stort sett alla samhällsgrupper. Att
röra sig i naturen kan nu många gånger
vara ett sätt att umgås under lediga for-
mer, att under korta, flyktiga och till intet
förpliktigande möten byta några ord och
tankar med människor man både känner
och inte känner. Trots att ansiktena är nya,
så är gemenskapen i den svenska naturen
nu en självklarhet.

10. 1995

9. 1983
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En resa genom nationen

En resa på Göta kanal, mellan Stockholm och Göteborg, framstår i turistinformationen
som allegori över den moderna människan och nationen. Städerna är nationens ansikte
utåt, de omges av ett leende, fruktbart odlingslandskap, och vid resans mitt passeras det
inre, det dunkla, hotfulla, vilda: den mytomspunna sjön Vättern, de trånga passagerna
runt resans högsta punkt, allt som allt en trakt som ofta skildras i mytiska och sägenrela-
terade ordalag. Även lummigheten längs dessa inre delar av kanalen bidrar till den nå-
got inneslutna karaktären. Det inre står här för det vilda, det sublima och det ursprungli-
ga. I en reseskildring sammanfattas denna ursprungsmytologi i en inspirerad skildring
av den lilla sjön Viken: 

”Viken, härliga skogssjö i din vilda, storslagna ödslighet med aftonsolen stu-
pande i flammor mot åsarnas blånande ringmurar! Lik en drottnings diadem lig-
ger sjön, ett skimrande smycke från jättarnas skattkammare, med tusende skär
och holmar, med furornas stammar som löpande eldtungor af guld och rödt mot
skogens mörka branter. Det brusar doft långt borta i skogarna, mumlar som af
troll och jättar bakom hällarna. Glidande gestalter sväfva i töckenslöjorna öfver
den bruna myrens vidder, medan underliga låtar blandas med pinglandet af skäl-
lor i skogsgläntan till höger.”9

Men detta inre land är lika motsägelsefullt som den genuina ursprunglighet och de
outgrundliga drivkrafter som man gärna förknippar med det innersta i människan. Det
handlar både om en slags hotfull ovisshet inför vilken den moderna människans instru-
mentella rationalitet står helt främmande, och om en tidlös, sublim, ursprunglig närvaro,
en helhet i form av ett slags naturligt kosmos som man kan återvända till från det konst-
lade livet i staden för att hämta kraft och inspiration, och för att finna sitt rätta jag eller
sina rötter i den föreställda svenska folksjälen.

Nationsbyggets ideologi vilar överhuvudtaget mycket på ”det organiskas” metaforik.
Det handlar om ett folk, med ett gemensamt ursprung, ett folk som utvecklat sin kollekti-
va historia och som är ordentligt förbundet med jorden och med skogarna. Det svenska
folket framträder lika mycket som en ”kropp” som det land som man reser genom längs
Göta kanal, och kontrasterna mellan å ena sidan den framrusande tiden och de tekniska
undren i dess moderna noder, Stockholm och Göteborg, och å andra sidan de glesbefol-
kade och av folksägner fullastade området kring Vättern, är mycket starka.

Denna kontrast bygger också upp det kraftfält som utgörs av den av modernitet ge-
nomsyrade svenska nationalitetsideologin långt in på 1900-talet. Det nya framrusande
och teknologiskt avancerade samhället, först delvis präglat av ett ”punschborgerligt”
konservativt tänkande, småningom av ett borgerligt liberalt förnuft och sedermera av
folkhemsidèerna, framträder i relief mot just den bild av en ursvensk natur och allmoge
som citaten ovan ger tydliga exempel på. Kanalen, som genomborrar denna kropp, utgör
här en sinnebild som bokstavligen binder samman nationen, och den inre regionen utgör
en lika viktig del av det moderna som de turbulenta storstäderna vid resans noder.

Genom industrialiseringen och urbaniseringen blev naturen alltmer betraktad som ett
rekreationslandskap. Naturen blev en plats där först städernas borgerskap, men småning-
om även arbetare, hämtade kraft och vilade ut. Länge handlade det i stort sett enbart om
borgerskapets behov och intressen, och naturumgängets villkor definierades således uti-

9 Adolp Lundh (1910) ”Trollhättan – kanalvägen genom sjöarna”, i Svenska Turistföreningens årsskrift, s 130.
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från dessa. Här handlade det om att bli en hel människa, att genom att komma närmre na-
turen finna eller återfinna det vidare, eller kanske rentav autentiska, sammanhang som
människan utgör en del av.

Särskilt viktig blev kanske först och främst föreställningen om den sublima naturen,
den som uppfattades som mäktig eller övermäktig, som imponerar genom sin kraft och
storhet. Genom att vistas i sådan natur, och kanske genom att tampas med den, föreställde
man sig att människan stärks, att hennes sinnen skärps och att inspiration och handlings-
kraft strömmar till. Naturkänslan ansågs vidga den moderna människan, som annars
riskerade att förkrympa i det rutinmässiga och ensidigt rationella liv som det borgerliga
samhället skänkte henne. Men denna stärkande funktion och denna potential att verka
vidgande och stärkande tillmättes inte enbart den sublima naturen, utan även den natur
som återfanns i stadens närhet och som var tydligt märkt av den förmoderna kulturhisto-
riens, som det framstår, lugna gång: den pastorala.

De pastorala inslag som förekommer i turistinformationen om Göta kanal ger knap-
past uttryck för vad Martin Kylhammar benämner ett pastoralt ideal, det vill säga, en
strävan att ändra samhället så att livet förs närmre och levs mer i enlighet med naturen.10

Här är snarare ”det pastorala”, det vill säga det lantligt fruktgivande, prunkande och
rofyllda, ett av flera inslag i en tämligen brokig väv, en till stora delar pittoresk sam-
manfogning, av diverse olikartade element. ”Det pittoreska” omnämns ofta i kanallit-
teraturen. Här talas exempelvis om en ”bebyggelse med många pittoreska inslag”11 och
om ”den lummiga kanalidyllen, lika pittoresk vid infarten i de gröna skuggornas land
som vid utfarten i de oroliga blåvågornas sjö”.12

Karin Johannisson har utförligt skildrat hur det pittoreska naturidealet bryter fram i
Sverige, och i det sammanhanget gett en tämligen utförlig karaktäristik av begreppet
”pittoresk natur”. Det handlar om ”det stycke natur som uppfattades som omedelbart
attraktivt för ögat, utan att förknippas med några som helst signifikationer utanför sina
visuella kvaliteter”, närmare bestämt om en natur som är assymetrisk, sönderbruten och
varierad.13 Ser vi till parkidealen så motsvarar detta den engelska parken, medan den
franska trädgårdstilen, med dess långt drivna geometri och hårda tuktning, är av ett helt
annat slag. I den pittoreska väv som flätas i Göta kanallitteraturen har även den sublima,
den storslaget upphöjda naturen, liksom den hemlighetsfulla, trolska, outgrundliga, mys-
tiska och lite hotfulla naturen en framträdande roll, och där ingår ävenledes den enligt ett
förhållandevis lätt ordnande parkideal rätlinjiga och symmetriska naturen, manifesterad
genom alléer. Ibland ligger betoningen på det pastorala, ibland på det sublima, ibland på
det hemlighetsfulla och ibland på det mjukt ordnade.

Så har vi till exempel återkommande framställningar av pittoreska idyller, av ett
”rum” som påtagligt kontrasterar mot det urbana stadslivet, och vars stereotypa bygg-
stenar ofta är ängar, friväxande, resliga björkar, röda stugor, lummiga björkdungar,
lugna, spegelblanka vattenytor och i vilket det pastorala spelar en särskilt framträdande
roll genom närvaron av betande kreatur.

När Orvar Lövgren beskriver vilka scenerier som är särskilt frekventa som uttryck för
den svenska nationalkänslan, så lyckas han närmast på pricken sammanfatta de element
som genomgående återkommer i informationsmaterialet i anslutning till Göta kanal:
”… det är det innerliga, vemodiga och stilla landskapet. Det är vitsippsbacken och björk-

10 Martin Kylhammar (1985) Maskin och idyll - Teknik och pastorala ideal hos Strindberg och Heidenstam, Linköpings
Studies in Art and Science.
11  Rederiaktiebolaget Göta kanals turlista 1969.
12 Torsten Fogelqvist (1938) ”Östergötland sju städer”, Svenska Turistföreningens årsskrift, s 215.
13 Karin Johannisson, ( 1983) ”Det sköna i det vilda: En aspekt på naturen som en mänsklig resurs”, Jens Allwood (red)
Naturen som symbol , Stockholm: Liber förlag, s. 31
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dungen om våren, blånande storskogar, skärgårdsklippor i skymningsljus, blanka skogs-
sjöar och små röda torpstugor.”14 ”Det idylliska” utgör ett vanligt tema i både turistinfor-
mation och reseskildringar, och föremålen för detta epitet varierar starkt. Det kan till ex-
empel röra sig om ”den idylliska badorten Söderköping”,15 eller ”the idyllic lakes Viken
and Bottensjön”16.

Än mer framträdande är kanske det
pittoreskt idylliska temat i några av de
bilder som valts ut för att karaktärisera
kanalresan. På framsidan till 1925 års tur-
lista (bild 11) ringlar kanalen fridfullt
genom ett öppet och pastoralt björkland-
skap. Ensamma, majestätiska björkar av-
tecknar sig mot en fond av lummiga
dungar och blånande kullar vid horison-
ten. På en gräsäng, omgiven av får, står en
flicka och blickar ut mot kanalen där hon
ser en av rederiets ångbåtar komma. I en
bild från 1934 (bild 12) blickar man ut
från en solig äng med enstaka, resliga
björkar, mot sjön Viken som fond .

Ett annat idylliskt motiv, som återfinns
i en turlista från 1934 (bild 13), utgörs av
några vackert rundade småbåtar i trä samt
en liten brygga i förgrunden, och Stege-
borgs slottsruin i fonden. På en annan bild
(bild 14) ser vi ryggtavlan av en liten gos-
se, iklädd kortbyxor, metandes i en spe-
gelblank kanal som kantas av ängsmark,
en vassrugg och lummiga lövträd som
trygg bäddar in en av rederiets just annal-
kande ångbåtar. På andra bilder är det
pastorala starkt framhävt (bild 15, 16, 17;
se även bild 10, sid 7) genom att symbo-
ler för jordbruket, såsom pågående skörd
eller betande kor står i blickfånget.

De oskuldsfullt vita kanalångarna gli-
der långsamt fram som naturliga inslag i
detta rofyllda och skenbart omoderna
landskap. Det idylliska rummet är ett rum
utanför den moderna centralortens rum,
men samtidigt utgör det ett av detta rums
förutsättningar eller existensvillkor. Vad
vore det framrusande moderna livet, det
som tolkar sig själv i termer av framsteg,

av att komma längre och längre ifrån det förmoderna och föråldrade samhället, om inte
denna kontrast vore synlig? 

11. 1925

14 Orvar Lövgren (1993) ”Nationella arenor”, Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Lövgren, Försvenskningen av Sverige,
Stockholm: Natur och Kultur, s. 52.
15 Rederiaktiebolaget Göta kanals turlista 1925.
16 Rederiaktiebolaget Göta kanals turlista, engelsk utgåva, 1938.

12. 1934
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13. 1934
14. 1965

15. 1934

Men kanske än viktigare i detta sammanhang är att detta idylliska rum uttryckligen
har en produktiv funktion i det moderna samhället. Det ger kraft, inspiration och åter-
hämtning. Det ger också rening och själslig samling, vilket Louis Améen i sitt tal med
anledning av att Svenska Turistföreningens medlemstal just överskridit 100 000 utveck-
lar utförligt: ”Den första impulsen till föreningens bildande gav väl insikten, att frilufts-
livet i naturen är en av mänsklighetens högsta och nödvändigaste vederkvickelser.
»Städerna», har det blivit sagt, »ge ej nog utrymme åt människornas sinnen. »Kultur-
människan behöver då och då släppas ut på gräset, då och då återtaga sin roll av natur-

16. 1934

17. 1981

18. 1972
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varelse. I varje människobröst brinner en osläcklig längtan tillbaka till naturens klara
källsprång. Endast i naturen känner man sig helt som människa. Skogen och fjället om-
värdera många värden och ge stadsmänniskan en ny uppfattning om »vad som är stort
och smått, vist och dåraktigt». Det är denna andliga uppryckning, detta i sannaste me-
ning förädlande nöje vi, så långt våra krafter räckt, sökt bereda vårt folk. Vi ha på vårt
sätt velat göra livet sundare, gladare, rikare. Vi ha velat låta Näckens spel i forsen tävla
med cabaretvisorna, vi ha velat viska i örat på de gråa stengatornas folk några ord om de
ljusa idyller, som dölja sig i den allvarligt storslagna, nordiska naturen likasom Aslög i
Kung Heimers harpa.”17

Den ”allvarligt storslagna naturen”, det är så det
specifikt nordiska många gånger framställs. Vanligt-
vis tänker man väl då närmast på fjällvärldens stor-
slagenhet, skärgårdarnas karghet, de vida myrarna,
de blånande, skogbeklädda bergen i mellan-Sverige
eller de John Bauerska, mossinbäddade och djupa
skogarna även i de sydligare delarna. Gemensamt för
dessa miljöer är att den moderna människan påtag-
ligt framträder som en gäst, kanske som en främling,
om än emellanåt som en härdad fjäll- eller kustbo
som lärt sig uthärda naturens strängaste förhållanden
och ensamhet.

Till skillnad från idyllen är den allvarligt storslag-
na naturen en tidlös kontrast till det framrusande ur-
bana samhället. Idyllen är aldrig hotfull, alltid do-
mesticerad. Den storslagna naturen representerar det
sublima, det upphöjda, och förefaller alltid ge sken
av att befinna sig bortom kulturens trender. På så vis
är det lätt att associera denna natur med ursprunglig-
het, autenticitet, orördhet och naturlig renhet. 

Att återupprätta ett sammanhang

Kanalresan är långt ifrån någon strapats. Den handlar inte om att ge sig ut i kamp med
det vilda eller svårtillgängliga, utan tvärtom, att tryggt färdas i ett landskap som är helt
och hållet tämjt och till synes tillrättalagt för att upplevas. Nyckelordet är härvidlag om-
växling: ”Ingenting kan vara härligare än denna resa genom några av Sveriges vackraste
nejder med deras prägel av ursvensk kultur /…/ där ständigt växlande scenerier kommer
en tillmötes”.18 Kanalresan lanseras som en variationsrik och mångsidig upplevelse av
det svenska, moderna landskapet, med gott om pittoreska reminissenser från förmodern
kultur. Den sublima upplevelsen ingår här i den brokigt livfulla inramning som på alla
sätt är pittoresk: behagfull, omväxlande, charmfull och estetisk. 

Det traditionellas och historiens närvaro innebär ofullständig modernitet. Men de fö-
remål som utpekas som tecken på tradition och historia, och därmed på utveckling och
kontinuitet, tycks generellt sett alltmer förlora dessa innebörder, för att istället övergå till

19. 1934

17 Louis Améen (1924), s. IXf.
18  Rederiaktiebolaget Göta Kanal, Turlista 1925 
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reifierade byggstenar i det pittoreska landskapet. Det pittoreska landskapet är ett reifierat
landskap, det vill säga ett landskap som berövats dess objektiva historia och korrekta
sammanhang: ett brokigt collage producerat med det enda syftet att behaga och veder-
kvicka, ett konsumtionens, rekreationens och njutningens rum som för dessa ändamål
illusoriskt framställer ett sammanhang. Göta kanal som turistobjekt tycks här beskriva
en omvänd utvecklingstrend. Från att huvudsakligen ha marknadsförts i termer av det
pittoreska, det idylliska och liknande, har under senare decennier, som vi snart ska se,
dess roll i industrisamhällets utveckling framhävts allt tydligare.

Innan dess ska emellertid uppmärksamheten riktas mot det framrusande, moderna
samhällets uttalade strävan att behärska och kontrollera omgivningen. Om vi väntar lite
med att begrunda det som vanligtvis omskrivs som teknik, och istället stannar upp inför
det ideologiska planet, så kan mycket av dess naturbehärskning uttolkas i form av gene-
raliseringar och abstraktioner. Dessa båda tekniker, för det är just vad det är fråga om, är
synnerligen frekventa i vetenskapernas värld, särskilt inom de vetenskaper som haft
störst inflytande på utveckling av teknologier, välfärdssystem och på den moderna stats-
bildningen överhuvudtaget. Världens mångfald och komplexitet kan smidigast kontrol-
leras genom att reduceras till överblickbara system, och det är här som generaliseringar
och abstraktioner utgör de kraftfullaste redskapen.

Om vi applicerar en sådan tolkningsram på nationalitetsbygget så är det bland annat
tydligt hur landskapsstereotyperna kan ses som både abstraktioner och generaliseringar.
De landskapselement som nämnts ovan som delar av pittoreskernas brokiga väv är för
det första tämligen få, och redan därigenom sker en oerhört kraftfull reduktion av land-
skapets komplexitet, som inte kan förstås annat än som en slags abstraktion. Gång på
gång dyker enkla symbolkombinationer upp, exempelvis en björk, ett rött torp och en
vitsippeäng. Men bruket av stereotyperna utgör också exempel på generalisering, där
samma mönster används för att om och om igen skildra det specifikt svenska landskapet.

Den unika platsen är i detta sammanhang helt underordnad. Med stereotypernas hjälp
etableras en bild av en organisk helhet: ett folk och en hembygd – ett fosterland. Stereo-
typerna utgör massproducerade tecken som präntar in denna enhet. Vi får därigenom ett
behärskat rum: den generaliserade svenska naturen som kan påvisas överallt, och som
också kan framställas enligt de ideologiska krav på nationell enhet och tillhörighet som
följer av det upprivande och oroliga moderniseringsprojektet.

Vi kan i detta sammanhang också se hur det ”vilda inre” (både i form av det inre i
människans själ och i form av det hemlighetsfulla, trollska landskapet) är det behärskade
(yttre) rummets förutsättning, men det vilda inre är samtidigt otillgängligt för, utanför,
den moderna människans rationella hägn och endast skönjbart för hennes blick. Det är
mystik, hemlighetsfullhet, och metaforiska eller allegoriska lekar, och som vi sett ovan
kan vi läsa dessa naturbeskrivningar som en projektion av människans outgrundliga inre
på naturen. Föreställningen om den behärskade naturen har den vilda naturen som exi-
stensbetingelse, att skilja sig från och att avteckna sig emot. Dess logik är ett spel enligt
figuren vild/behärskad. 

Kanalen erbjuder goda exempel på hur dessa kontrasterande begrepp framhäver va-
randra. Slussen träder exempelvis i det vildas ställe: den ersätter den vilda forsen, den
innebär behärskning av vattenmassorna, den gör det möjligt att bokstavligen bestiga och
besegra inlandet (jfr landprofilerna med nivåskillnader i turlistorna, och den återkom-
mande bilden av den högsta punkten – Lanthöjden, bild 20 och 21). 

Ångbåtsfärden kan i ett sådant perspektiv tolkas som ett ritualiserat triumftåg, som i
första hand en resa genom det land som är på god väg bindas sammas genom att sytema-
tiskt inordnas i de tekniska systemens ordningar: energisystem, transportsystem, och
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både trådbaserade och trådlösa kommunikationssystem.
Mot en fond av ett delvis pastoralt och delvis sublimt
landskap framträder den modernisering som kanallinjen
representerar mycket tydligt. Ibland är denna kontrast
mellan framrusande kultur och samtidigt tidlös och för-
åldrad natur mycket tydligt framhävd:

”Österut. Å ömse sidor av en långsmal land-
remsa rinner vattnet ner till Boren. På ena si-
dan forsar det vitt och vilt, strömmen, på an-
dra sidan flyter det lugnt och stilla, omärkligt
stilla, kanalen. Sträckan mellan Vättern och
Boren säges vara kanalens praktfullaste parti.
En stor filosof deklarerar att människans mål
är att bemästra naturen. Där hon gjort det på
ett sätt som här, instämma vi utan tvekan.”19 

Många goda exempel finns också på den starka fram-
stegstro och beundran inför teknikens framgångar som
kännetecknar den första halvan av 1900-talet. Följande

lyriska betraktelse av radiostationen i Motala är inte på något sätt ovanlig i fråga om
eufori och tillförsikt, och lägg märke till med vilken emfas naturbehärskningsmotivet,
som här utvecklas genom en allegori om magi, framhävs: 

”Ett besök på radiotjänsts högkulle och station lönar sig redan för landskapsut-
siktens skull. Men ännu mer för framtidsutsiktens. Redan den yttre aspekten av
denna radiostation utstrålar komprimerad kraft av ändamålsenlighet, sinnrikhet
och nytta. Innanför murarna har lekmannen en känsla av att befinna sig på en
plats, där han har svårt att skilja förnuft och mystik, där fantasin blivit verklig-
het och verkligheten fantasi. Där sitter en ensam trollkarl i ett surr av maskiner,
omgiven av knappar, lampor och avläsningsapparater, utsändare och mottagare,
och håller en hel rymd och ett helt land i spänning. Han kallar med handen på
luftens andar och de ropa: ja, herre. Han vinkar av dem med samma hand och de
tystna och försvinna. Det är modärn andebesvärjelse.”20 

I samma text kontrasteras det leende, kultiverade landskapet även mot ”tiomilasko-
garnas dunkel”, varmed här just Tylöskogen norr om Motala avses.21 Det är det öppna,

20. 1960

21. 1938

19 Ew. Sterner (1938) ”Östergötland sju städer”, Svenska Turistföreningens årsskrift, , s. 119.
20 Torsten Fogelqvist (1938), s 216.
21 Torsten Fogelsvist (1938), s. 216.
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överblickbara (”behärskningsbara”) och genom långt driven kultivering nyttiga och
fruktbara landskapet som ställs mot en fond av det landskap som påtagligt spjärnar emot
blickens kontroll. I sådana kontrasteringar är det ingalunda givet att den vilda, storslagna
eller sublima naturen tillskrivs ett högre skönhetsvärde än den natur som inordnats i tek-
nologins strukturer. Hör till exempel Gunnar Andersson 1912 om teknikens skönhet och
Trollhättefallen: 

”Nu då fallen ofta »gå tomma» och i dess ställe allt vatten kastas i väldiga turb-
intunnlar ned i djupa schakt för att som lydiga tjänare avlämna sina kraftmäng-
der på sätt som deras behärskare, människan, behagar bestämma, höres ofta
jämmer över »förstörelse av naturen», över att »poesin får vika för den krassa
nyttan» och annan fåvitsk klagolåt. Och dock, skola ej framtidens skalder förstå
att sjunga skönare hymner över den Trollhätta, som lyser upp i tusentals sven-
ska hem under Nordens kulna vinterdagar, över den som hugger veden, pumpar
vattnet, skär hackelsen, kanske en gång plöjer fälten, som driver fabrikers tu-
sende hjul, med ett ord lyfter av mödan från arbetets krökta trälar och skapar ett
friskare och sundare folk, än över den Trollhätta, som i dådlös storhet störtade
fram i klyftan där borta, beundrad av en i storlek växande, men dock alltid be-
gränsad skara av dem, som äro ute för sitt blotta nöje.”22

Särskilt tydligt framträder teknikentusiasmen i turistmaterialet under seklets inledan-
de decennier, och ofta speglas den besegrade, kontrollerade naturen i relation till den
bokstavligen frambrytande moderniteten. Överhuvudtaget ges kommentarer till de tek-
niska processer som aktualiseras i samband med en kanalresa i en omfattning som skulle
te sig lite absurd idag. Som exempel kan nämnas att i den korta text som återfinns i en
av Rederiaktiebolaget Göta kanals turlistor från 1925 finner vi ett tekniskt detaljerat
språk, som för övrigt uppenbarligen mest vänder sig till män, och som beskriver ”en
av världens största elektriska kraftstationer”, hur slussning sker med elektricitet mm,
som informerar om att slussarna möjliggjort en sammanlagd stigning i kanalen på 91,5
meter, osv.

Ett annat uttryck för hur naturbehärskningen tar sig ut-
tryck finner vi genom att stanna upp lite för de perspektiv-
val som bilderna byggts upp genom. Här kan vi se att fågel-
perspektivet ofta används på naturen, särskilt den som har
en kulturell prägling (framförallt parken och den pastorala
idyllen), vilket kontrasterar mot det underifrånperspektiv
som appliceras på de tekniska objekten (framförallt båtarna
och slussarna, se bild 22).

Kanalen omges av parken – av det ordnade, organisera-
de naturrummet, vilket avspeglas mot en fond av oordning,
vildhet och ibland storslagenhet. Kanalresan innebär dock
framförallt ett konkret möte med det moderna, med tekni-
ken, i slussningen och tämjningen av naturkrafterna i kraft-
stationerna. Tekniken bryter i bokstavlig mening fram, och
lägger också i bokstavlig mening naturen under sig, vilket
demonstreras tydligt bland annat genom den förkärlek för bilder som visar kanalpartier
som är djupt insprängda i berget (se bild 23 - 32).

22. 1999

22 Gunnar Andersson (1924), ” Trollhättan – Svea rikes största arbetare”, Svenska Turistföreningens årsbok s. 118.
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23. 

24.
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25. 1938

26. 1938

27. 1938

28. 1999

29. 1938 30. 1999
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31. 1965
32. 1999

Som vi ser lanseras kanalresan länge
som en exposé över det frambrytande mo-
derna samhället, där även det bevarade
vilda blir till en bekräftelse av den moder-
na rationalitetens förträfflighet.

Vi kan också notera att Göta kanalre-
toriken länge accentuerar den historiska
rörelsen genom att implicit framhäva kon-
trasten mellan de kulturhistoriska artefak-
terna, ibland presenterade som ursvenska,
och den moderna teknologi som bokstav-
ligen banar väg för framsteg och utveckling
(bilderna 33  till 37).

Om vi ställer dessa framställningar mot
de senaste decenniernas skildringar kan en
del tydliga förändringar konstateras.

33. 1932

34. 1965

35. 1925
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36. 1932 37. 1932

I den samtida föreställningen om naturen som rekreationskälla talas mindre om ”att
söka sig tillbaka till helheten och ursprunget” men mer om att träda in i en långsammare
rytm. Det är det samtida samhällets tempo som för en tid bör växlas ned, vilket kan ske
genom en resa genom ett av moderniseringens tidigare skeden:

”Man kan fortfarande resa vattenvägen uppför Göta älv. Färdsättet har visser-
ligen kommit ur modet, liksom vi i Sverige över huvud taget illa utnyttjar våra
skatte- och underhållsfria vattenvägar, där risken att skadas till liv och lem är
nästan helt utesluten och där man alltid kan bibehålla ett jämnt och fridsamt
lynne. Läkare borde oftare ge orospatienterna som recept: gör en sjö- eller kanal-
resa.”23

Och på en av Rederiaktie-
bolaget Göta kanals affischer
är rubriken: ”Äldst, minst och
långsammast”. Därunder kon-
stateras: ”Sj är modernare. Vi-
king Line har större båtar.
SAS är snabbare. Vi är Sveri-
ges sista färdsätt för dig som
vill resa på riktigt.” Och i en
av AB Göta kanals broschyrer
från 1999 finns en bild med en
båt som på färd i kanalen när-
mar sig en bro där E4 passerar.
Bildtexten uppmanar till att

”passa på att njuta när kanalen går under den nya högbron, med 22 meters segelfri höjd,
som bär upp en stressad E4” (bild 38).

I resans mål ingår här ingalunda längre att förundras över den frambrytande tekniken.
Den teknik vi associerar med kanalen tjusar mer såsom en del av den svenska kulturmil-
jön och historien.

38. 1999

23 Sten Söderberg (1970) ”Industriälven”, Svenska Turistföreningens årsskrift 1970: Västergötland, s. 52
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På senare år har ett av de viktigare vär-
dena uppenbarligen kommit att bli ”den
ursprungliga kulturmiljön”, med vilken nu
förstås den miljö som omgärdade kanalen
vid dess tillkomst. Kanalen har blivit en
historisk artefakt i sig, framhållen som
sådan genom ständigt pågående restaure-
rings- och underhållsarbeten. 

I det postmoderna samhället har beho-
vet av sammanhang uppstått i en radikali-
serad form. Där det moderna samhället
under industrimodernitetens skede skapade
en alienation genom sekularisering, urbani-
sering och övergivandet av bondesamhäl-
lets traditioner, kompenserades denna för-
lust i viss mån av att nationstillhörigheten
förtydligades och nationskänslan tilltog. I
våra dagar hotas även denna känsla, ge-
nom europeiserings- och globaliseringsre-
torik, och det är därför lätt att se varför
människor nu söker efter ett sammanhang
och ursprung i det svenska industrisam-
hällets historia.

I en turistbroschyr från sommaren 1999
tillmäts kanalen en mycket stor betydelse i
detta sammanhang: ”En av kanalens stor-
heter är den inverkan det 22 år långa bygget hade på hela Sverige. Samhällen som Mota-
la växte upp ur nästan ingenting och blev vaggan till den svenska industrialismen. Andra
orter drog till sig folk som på ett eller annat sätt livnärde sig på arbetet med kanalen.
Transportleder växte upp och utvecklades. Göta kanal var början på en ny era i
Sverige.”24

41. 1999

39. 1999

40. 1999

24 Göta kanal – när resan är målet (1999) AB Göta kanalbolag.

42. 1999
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När kontakten med det ursprungliga söks numera, rör det sig om något helt annat än i
seklets tidigare skeden. Där det tidigare handlat om att etablera en föreställning om hur
nationen fötts ur landet med de röda stugorna, de susande björkarna, de trolska och me-
lankoliska djupa skogarna och de pastorala nejderna däremellan, handlar det nu om att
visa fram nationen som rotad i ett välorganiserat, innovativt och framgångsrikt industri-
modernt projekt. Den förra ursprungligheten, den idylliska, fyllde naturligtvis en funk-
tion i en tid då bondesamhället höll på att raseras och då framställningen av historiens
kontinuitet krävde en förankring i just det pastorala. En ömsesidighet utvecklades då
mellan detta idylliserade, med Dalarna som modell skissade lantliv – hembygden – och
den framväxande urbana industrinationen Sverige.25

Dalarna passade särskilt bra som modell eftersom dess bondekultur, till skillnad från
större delen av landet i övrigt, var förhållandevis förskonat från den fattigdomsproble-
matik som till stor del föranledde den stora utvandringen, och som dessutom var tämli-
gen harmonisk och med svagare konflikter än i många andra delar av landet: dalfolkets
otypiska livsform passade även väl in i den borgerliga mytologin om ’det gamla bonde-
samhället’. ”De sociala klyftorna var mindre i detta småbondelandskap än i andra delar
av landet. Här fanns inte ett stort landsbygdsproletariat som störde bilden av den trygga
bygemenskapen. Här möter vi stereotyperna om en frihetsälskande, individualistisk och
rakryggad allmoge, som har heder, ära och traditionsfasthet i kroppen.”26

Idealmodellen Dalarna kan man spåra i en del av bildmaterialet kring Göta kanal,
särskilt i form av blånande berg samt höga, skogklädda åsar. Hembygdsideologin har
således sitt upphov i ett trygghetsbehov i en värld som är på väg att industrialiseras och
där rotlösheten därför breder ut sig.27 Men den ursprunglighet som konstruerades i
anslutning till denna baserades således till stor del på ett romantiserat bondeliv, men
också på en föreställning om att det svenska temperamentet, tolkat som vemod och
robust ståndaktighet, är sprunget ur och sammanflätat med den karga, vilda och härdan-
de nordiska naturen. 

Det är en helt annan ursprunglighet än den som nu presenteras för Göta kanalturisten.
Nu handlar det om att återskapa projektet Göta kanal, som ett av de uttrycksfullaste och
rikaste minnesmärkena för den svenska moderniseringen. Det pågår på många håll arbe-
ten med att återskapa mycket av det ursprungliga, och i en aktuell informationsbroschyr
beskrivs detta tämligen ingående: ”Sådant som tidigare bytts ut mot modernare material
ska få tillbaka sitt gamla utseende. Detta arbete sköts till stor del med gamla metoder,
dels för att allt ska bli så nära ursprunget som möjligt, dels, vilket är viktigt, för att
dagens kanalfarare ska kunna se och förstå hur arbetet i början av 1800-talet gick till.”28

25 Jfr Tom Mels (1999) Wild Landscapes: The Cultural Nature of Swedish National Parks, Meddelanden från Lunds Uni-
versitets Geografiska institutioner, avhandlingar 137.
26 Lövgren (1979) s. 59f.
27 Lövgren (1979) s. 61.
28 AB Göta Kanal (1999) När resan är målet, s 6.




