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Förord

Arbetet med denna bok inleddes redan för fem år sedan. Bakgrunden är 
att år 2011 gav Centrum för maritima studier vid Stockholms univer-
sitet en kurs i maritima studier. En liknande kurs planerades samtidigt 

i Göteborg. Vi som skulle hålla i undervisningen insåg tämligen omgående att 
det saknades en bok som kunde fungera som en bredare introduktion till ma-
ritim historia och etnologi. Av det skälet tillfrågades tolv forskare från Sverige 
och Finland att bidra med var sin text till en antologi, där vi åtog oss att redigera 
de olika kapitlen. 

Efter en utdragen arbetsprocess är boken nu lyckligt i hamn. Vi tackar alla våra 
medförfattare för såväl bidragen som för deras tålamod. Texten har under flera år 
använts av studenter som läst kursen Svensk historia från sjösidan vid Stockholms 
universitet. Deras kommentarer har legat till grund för flera värdefulla förbättringar. 
Vi vill därför också tacka alla studenter som tagit sig tid att lämna synpunkter på 
texten. Slutligen vill vi också tacka Sjöhistoriska samfundet och Kungl. Patriotiska 
Sällskapet för beslutet att stödja utgivningen. Med detta sätter vi punkt för ett 
gott samarbete med förlaget Universus Academic Press i Malmö och vår förläggare 
Christer Isell.

Simon Ekström, Leos Müller & Tomas Nilson 
i mars 2016
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Simon Ekström, Leos Müller & Tomas Nilson

1. Sverige och havet –  
en introduktion

Havet är en central del av Sveriges moderna och historiska 
identitet. Närheten till vatten präglar i många avseenden vårt 
land. Otaliga svenskar vill bo nära havet, som Ulf Lundell 

sjunger – och gärna med havsutsikt. Ännu fler vill ha en sommarstuga 
i skärgården och segla fritidsbåt. Det havsnära läget är dessutom en 
viktig förklaring till de svenska storstädernas historiska och nuva-
rande attraktionskraft. Men närheten till havet är inte endast något 
positivt. På ett komplext sätt ingår havet i den svenska självbilden: det 
både fjärmar och förbinder landet med omvärlden. Från andra sidan 
detta väldiga vatten framträder lätt övriga Europa som en kontinent 
”därnere”, skild från den svenska landmassan, med en annan historia, 
 annan kultur, och annan identitet. 

Särskilt framträdande blir havets särskiljande roll när det gäller 
vårt krigiska förflutna. Hotet mot Sverige tenderar att komma sjö-
vägen. Under de senaste decennierna har kopplingen mellan krig och 
hav fått ökad uppmärksamhet tack vare ett antal spektakulära vrakfynd 
i Östersjön. På 1500- och 1600-talen närmade sig den danska fienden 
över havet. Under stora nordiska kriget brände den ryska galärflottan 
Stockholms skärgård. Våra dagars ubåtskränkningar fortsätter att be-
kräfta den segslitna bilden av att hotet – fienden – kommer från havet. 
Fiendens besök, såväl påstådda som konstaterade, understryker att den 
långa och öppna kusten inte bara är ett uppskattat rekreationsområde, 
utan också en bro till den andra sidan – en bro som kan användas av 
både svenska och fiendens fartyg.
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Att en viktig del av landets krigiska förflutna har utspelat sig till havs 
lyfter fram örlogsflottans roll i den svenska historieberättelsen. Bilden 
bekräftas av den massmediala rapporteringen om sjunkna och åter-
funna örlogsskepp, som Vasa, Kronan och nu senast Mars Makalös. 
Utan tvekan spelade skeppen en viktig roll för Sveriges tillblivelse som 
sjömakt och stormakt. Men uppmärksamheten speglar också något 
annat: de otaliga reportagen och berättelserna om vrak, dykare och för-
modade skatter på havets botten visar i vilken hög grad fynden väcker 
människors nyfikenhet och förundran. De stora örlogsskeppen har en 
medial och publik lyskraft som få andra maritima artefakter. Varje år 
lockar Vasamuseet över en miljon besökare! 

Men det är inte bara örlogsfartyg och sjöslag som lockar fram 
allmänhetens och medias intresse. Havets historiska och samtida 
betydelse för den svåra frågan om vilka vi är, egentligen, synliggörs 
också genom den samtida vurmen för skepp och båtar. Land och rike 
runt finns otaliga föreningar, kampanjer och upprop vars mål är att 
bevara och renovera segelfartyg eller till och med bygga nya. Det stora 
engagemang som ostindiefararen Götheborg väckte i staden den är 
uppkallad efter är ett belysande exempel. Här byggde man en kopia 
av 1700-tals ostindiefarare och seglade till Kanton i Kina och tillbaka. 
Projektet anspelar naturligtvis på hamnstaden Göteborgs förflutna 
som säte för det svenska ostindiska kompaniet. Säkert spelade också 
stadens långa varvshistoria en viktig roll i sammanhanget. Den en gång 
så internationellt framgångsrika varvsindustrin är idag utraderad, men 
Göteborgs självbild förknippas fortfarande starkt med varven, liksom 
med hamnen och den långväga sjöfarten. Varvsindustrins kris på 1970- 
och 80-talen är överhuvudtaget ett av de tidigaste och mest påtagliga 
tecknen på hur den nuvarande globaliseringen påverkar ett litet och 
exportberoende land som Sverige. På samma sätt är ostindiefararen 
Götheborg ett belysande exempel på hur man lokalt kan ta avstamp 
i ett stolt maritimt förflutet för att återuppbygga en skadad självbild.

Det finns många liknande projekt. Till exempel initierades i 
Karlskrona år 2006 Rädda Jarramas-kampanjen för att restaurera och 
bevara marinens skolfartyg Jarramas. Renoveringsarbetet sker i enlighet 
med traditionella tekniker och originalmaterial. Syftet är bland annat 
att återupprätta och bevara ett traditionellt kunnande om att utrusta, 
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renovera och segla gamla fartyg. Härifrån är det inte långt till svenskarnas 
fritidsbåtsintresse. En segelbåt ingår som sagt i mångas idealbild av 
sommarsverige och semester. Och att det inte bara är en schablonbild 
visas av att Sverige räknas till ett av världens allra mest fritidsbåtstäta 
länder. Det finns båtklubbar och segelsällskap överallt, både sådana 
med en allmän inritning och de som svarar mot ett specifikt intresse: 
klassiska båtar, så kallade Petterssonsbåtar, veteranbåtar eller 70-talets 
plastbåtar, för att bara nämna några. 
En helt annan ingång till havets betydelse för en nationell självbild är 
den som förknippas med Evert Taubes visor om äventyrliga sjöman 
och flickor i främmande hamn. Här är det snarare de exotiska 
länderna, hamnarna och varorna som väcker nyfikenhet (även om 
just prostitutionsromantiken numera kan uppfattas som tämligen 
nattstånden). Så trots att det finns ett uppenbart släktskap mellan 
”Flickan i Havanna”, Rädda Jarramas-kampanjen och Mars Makalös 
står det också klart att det handlar om fenomen som bär på olika 
konnotationer och anspelar på skilda identiteter. Och så är det med 

Ostindiefararen Götheborg och briggen Tre Kronor vid Galärvarvet, Stockholm, 
maj 2008. (Foto: Karolina Kristensson, SMM)
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havet och Sverige. Havet spelar en viktig, men också mångtydig och 
ibland motsägelsefull roll för den svenska självbilden. Eller kanske 
skulle vi hellre säga självbilderna… 

Men oavsett mängden av föreställningar som omger både ”havet” 
och ”nationen” visar exemplen ovan att Sveriges nära relation till hav 
och vatten kan uppfattas som något av en självklarhet. Paradoxalt nog 
innebär det samtidigt att kontakten med havet ofta framstår som märk-
ligt nedtonad – som att det självklara inte behöver uppmärksammas. 
Havet är ett ganska osynligt inslag i den historia som studenter läser vid 
svenska universitet – med visst undantag för sjökrigens historia. Män-
niskors utsträckta och komplexa relationer till havet uppmärksammas 
också sällan i andra humanistiska ämnen som etnologi, arkeologi, och 
kulturantropologi (vad gäller aktuell forskning, kan tilläggas). I den 
här boken vill vi därför visa vad som händer om man gör tvärtom. Här 
betraktar vi svensk historia och samtid utifrån havet – med cyklopögat 
på. 

Svensk historia med ett cyklopöga
Är Sverige en ö? Frågan är inte så obefogad som den kan verka. Alla 
viktiga kontakter har gått och går över haven. Även idag går ungefär 90 
procent av svensk utrikeshandel på vatten. Att ta sig över havet – sö-
derut, österut och västerut – är det naturliga sättet att resa från och till 
Sverige. Sjövägen har också varit det billigaste sättet att frakta varor och 
människor; ofta dessutom det snabbaste och säkraste. Det geografiska 
läget, sjöförbindelserna åt alla väderstreck och de långa kusterna, är 
hur som helst faktorer som på ett fullständigt genomgripande sätt har 
präglat svensk historia fram till järnvägens och bilens ankomst.  

Sveriges ekonomi är otänkbar utan sjöförbindelser. Orsaken är 
att Sverige är ett litet exportberoende land och att den ekonomiska 
utvecklingen därför alltid varit starkt beroende av utrikeshandeln. 
Under flera århundraden dominerade tunga och skrymmande export-
varor som stångjärn, tjära, sågade varor, pappersmassa, järnmalm, för 
att under de senaste decennierna inbegripa även olja där låga trans-
portkostnader också varit nödvändiga. Vattenvägarna från Sverige har 
utgjort en konkurrensfördel gentemot andra länder – att på 1700-talet 
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transportera stångjärn från Bergslagen var snabbare och billigare än att 
transportera ryskt stångjärn från Ural. 

Det förtjänar dock att påpekas att även om sjötransporter varit 
viktiga för utrikeshandeln och den ekonomiska utvecklingen var den 
svenska sjöfarten i äldre tid inte särskilt stor. De som på 1700- eller 
1800-talet arbetade på eller byggde fartyg var få. Dessutom var det, som 
vi strax ska se, vanligt att utlänningar fraktade svenska exportvaror. Så 
även om sjöburna transporter alltid varit viktiga för Sveriges export-
beroende ekonomi har själva sjöfartssektorn sällan vuxit till att bli en 
särskilt stor del av ekonomin. Som vi kommer att visa i kapitel 3 kan 
berättelsen om svensk sjöfart trots det ha mycket att säga om landets 
ekonomiska utveckling. 

Ett annat förhållande som måste lyftas fram är att Sverige till 
själva sin natur fram till 1809 var en utpräglat maritim stat. Under 
tre århundraden, mellan 1500 och 1800, hölls riket ihop med hjälp av 
sjöförbindelser. Länkarna till Finland, Norrland, Baltikum, Svenska 
Pommern, Gotland, Åland och Ösel var livsviktiga för att staten skulle 
fungera. Utbyggnaden av sjöförbindelserna var således en grundsten i 
den modernisering av den svenska staten som inleddes under 1500- och 
1600-talen, och örlogsflottan spelade en central roll i denna process. 

Sjöförbindelsernas betydelse och förmågan att upprätthålla dessa 
i krig är överhuvudtaget något som skiljer det förmoderna Sverige från 
stater som Polen och Ryssland – som under 1500- och 1600-talen var 
landbaserade riken med stora befolkningar, men med en obefintlig 
kontakt med havet. I detta avseende delar Sverige däremot historisk 
erfarenhet med grannen Danmark.

Mellan åren 1809 och 1814 omvandlades det maritima riket till da-
gens utpräglat territoriella Sverige. Sjöförbindelserna kom härigenom 
att spela en mindre framträdande roll; och med järnvägens och senare 
bilens intåg förändrades transportsituationen återigen. Idag är vi därför 
många gånger helt omedvetna om hur centrala vattenvägarna varit i det 
förmoderna samhället.

Å andra sidan är det fullt möjligt att också betrakta Sveriges senare 
modernisering som nära knuten till havet. Det är betecknande att år 
1800 låg landets tre viktigaste städer vid vatten: Stockholm och Göte-
borg var stora hamnstäder, och den tredje, Karlskrona, var flottbas med 
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ett stort örlogsvarv. Så småningom har Karlskronas betydelse minskat; 
Malmö, en annan hamnstad, tog över. Men 1800- och 1900-talens 
urbanisering kan till stor del fortfarande beskrivas som en flytt från 
inlandet till hamnstäderna. Så är det även nu, internationellt sett är 
det en ovanligt stor del av svenskarna som bor vid havet. Idag vittnar 
detta kanske främst om att många vill bo i storstäder och att de svenska 
storstäderna ligger ju vid havet. Men om vi studerar motsvarande ur-
baniseringsprocesser i länder som England, Frankrike, Ryssland, USA 
och Tyskland framträder andra mönster för bosättning, transporter och 
kommunikation. 

Den svenska befolkningshistorien är i hög grad ett resultat av 
migrationsvågor över vatten, från vikingatid till nutid. På 1500- och 
1600-talen medförde inflödet av tyskar, holländare och skottar ett upp-
sving för handel och sjöfart (se kapitel 3 och 4). Under 1800-talet vände 
befolkningsströmmarna åt andra hållet och drygt en miljon svenskar 
emigrerade till Amerika. Vissa seglade i väg med svenska skepp, men 
de flesta åkte först från Göteborg till England och sedan från Liverpool 
till USA. Även 1900-talets migrationshistorier fortsätter att handla om 
sjötransporter, från flykten från Baltikum i slutet av andra världskriget 
och transporter av Förintelsens offer till dagens färjetrafik som spelar så 
viktig roll för kontakten med våra grannländer (kapitel 6).

I boken diskuterar vi också relationen mellan de två svenska när-
haven, Östersjön och Västerhavet. Det är ett samband som känneteck-
nats av mer eller mindre meningsfulla jämförelser och även av en viss 
rivalitet, något som på ett skämtsamt sätt visar sig i talet om Sveriges 
fram- respektive baksida. Samtidigt har skilda naturförutsättningar, 
tillsammans med en uppsättning av historiska och kulturella särdrag, 
lett fram till viktiga skillnader mellan västra och östra Sverige. Så har 
exempelvis fisket i Östersjön aldrig nått vare sig den omfattning eller 
betydelse som varit fallet i Bohuslän (se vidare kapitel 5).  

Men den nuvarande relationen mellan landets västra och östliga 
kustområden präglas framför allt av kontakter och starkt ömsesidigt 
beroende. Diskussionen om detta förhållande är viktigt eftersom Sve-
riges historia från 1500-talet fram till våra dagar kan ses som en gradvis 
förskjutning från ett sjörike runt Östersjön – med Stockholm i dess 
mitt – till dagens territoriella Sverige mellan Östersjön och Västerhavet. 
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År 1621 låg Sveriges två största städer vid Östersjön. Det var Stockholm 
och Riga. Under loppet av 1800- och 1900-talen förflyttades den eko-
nomiska och demografiska dynamiken alltmer mot västkusten. Det var 
under den här perioden som Göteborg växte, från en liten utpost mot 
väst till att bli landets andra stad. 

Förskjutningen rörde emellertid inte bara ekonomiska och 
demo grafiska förhållanden. Det var också fråga om ett mentalt skifte 
från stormaktens territoriella och feodala expansion österut till den 
moderna kommersiella och kapitalistiska expansionen västerut. Om-
orienteringen skulle därmed komma att få stora konsekvenser. De 
ekonomiska, kulturella och demografiska länkarna med Västeuropa 
blev i själva verket vägröjare för den moderna svenskheten.

Vi vill påstå att det maritima perspektivet – det förflutna betraktat 
genom ett cyklopöga – är omistligt i den nationella historieberättelsen. 
Det kan bidra till att förklara unika drag i den svenska historien som 
annars skulle förbli obegripliga. Det hjälper oss att förstå vilka vi är. 

Samtidigt är Sverige naturligtvis inte ensamt om ett tydligt ma-
ritimt arv. Vi har redan nämnt att Danmark har en liknande historia 
och andra jämförelser (med våra nordiska grannar och övriga världen) 
kommer att göras i boken. USA är till exempel starkt format av sin 
närhet till havet. New England i nordöstra USA består av delstater med 
sjöfart, skeppsbyggeri, fiske och export som de viktigaste historiska 
näringarna. Det var inte förrän de inledande decennierna av 1800-talet 
som USA på allvar inledde den territoriella expansion västerut som 
skulle leda till att den inhemska marknaden på sikt skulle överflygla 
exportsektorn och sjöfarten.  

Varför svensk maritim historia? 
Om havets närhet är så betydelsefull för den svenska historien – var-
för har i så fall inte detta förhållande rönt större uppmärksamhet? 
Under de senaste 200 åren har Sveriges historia ofta skildrats som en 
”småstats” historia, samtidigt som det också varit fråga om en historie-
skrivning med ett introvert perspektiv. Efter 1809 blev den historiska 
berättelsen om Sverige ett narrativ centrerat kring nationsbygget, om 
världens modernaste land och om världens främsta välfärdsstat. His-
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toriker har blickat inåt landet istället för att titta ut över havet, vilket 
också inneburit att sjöfartens och utrikeshandelns historia har fått liten 
uppmärksamhet. I den nationella historieberättelsen fanns plats för 
kungar och krigare, och för bönder och fabriksarbetare, men inte för 
skepp, sjömän eller köpmän. De befann sig bortom horisonten – på 
havet. Som en konsekvens har Sveriges koloniala historia mestadels 
också förpassats till någon sorts kuriosa. 

Men situationen håller på att förändras. Inte minst är denna 
anto logi ett prov på att det maritima perspektivet alltmer integreras i 
den akademiska historien (se även Global historia från periferin, Leos 
Müller, Holger Weiss & Göran Rydin (red.) 2009 och En samtidig 
världshistoria, Maria Sjöberg & Kerstin Cassel (red.) 2013). 

Sjökrigens och örlogsflottans historia (kapitel 2 och 4) är den del 
av den maritima historien som lättast kan inordnas i berättelsen om 
det svenska nationsbygget. Med ett mer akademiskt språkbruk talar 
man här om ”nationalismens paradigm”. Örlogsflottan har spelat en 
central roll för hur Sverige hanterat hotet utifrån och framgångsrikt 
flyttat krigsskådeplatsen till andra sidan av havet. Med några undantag 
har svenska krig ägt rum långt borta från vårt fastland. Förklaringen 
är naturligtvis flottans förmåga att förhindra fienden att ta sig in i 
landet och kapaciteten att transportera de egna trupperna över havet. 
Sjökrig skapar enorma logistiska problem som kräver nya lösningar. 
De kan därför säga mycket om den moderna statens framväxt, vilket 
också är förklaringen till varför de maritimt inriktade historikernas 
intresse förflyttats från sjöslag och sjökrig till omkringliggande fält 
som administration, rekrytering och utbildning av manskap samt 
örlogsvarv.     

Globalisering och havet
Ytterligare en omständighet som måste betonas i inledningen är den 
maritima sektorns globala karaktär. Sjöfart är till sin natur transna-
tionell, ja världsomspännande. Dagens handelssjöfart är följaktligen 
det mest globaliserade segmentet i världsekonomin, möjligen med 
undantag för de finansiella marknaderna.



 1918 

För att på ett enkelt sätt få syn på sjöfartens globala karaktär räcker 
det att nämna de så kallade bekvämlighetsflaggorna, ett fenomen 
som går långt tillbaka i historien. Eftersom fartygen inte är bundna 
av nationsgränserna spelar det inte så stor roll under vilken flagga 
som ett fartyg registreras. Skatter och sjömanslöner i respektive 
länder blir därför lätt avgörande. År 2011 fanns 71 procent av världens 
handelstonnage registrerade under främmande flaggor. Samma år 
registrerades 83 procent av svenskägt tonnage utomlands. Panama, 
Liberia, Marshallöarna hade världens största registrerade tonnage men 
inga rederier. 

Det är likadant med varvsindustrin. På 1970- och 80-talen 
var svensk varvsindustri den industrisektor som först och hårdast 
drabbades av globaliseringens destruktiva kraft. På två decennier 
raderades nästan all varvskapacitet ut. Idag byggs över 90 procent av allt 
nytt handelstonnage i tre länder: Sydkorea, Kina och Japan. Båtarna 
bemannas av sjömän från Filippinerna och andra lågkostnadsländer i 
Asien, trots att inget av dessa länder förfogar över någon större egen 
handelsflotta. 

Sjöfart, fiske och varvsindustrier har alltid varit internationella fe-
nomen. På 1600-talet bemannades nederländska fartyg av sjömän från 
Skandinavien, av motsvarande skäl som dagens skandinaviska fartyg 
bemannas av sjömän från Filippinerna. Samma nederländska fartyg 
fraktade sedan portugisiskt salt till marknader runt Östersjön. Vill man 
se globaliseringens inverkan på Sverige är den maritima sektorn ett 
perfekt studieobjekt. Just därför kommer vi längre fram i boken att 
möta många andra liknande, dåtida och nutida, exempel på global 
ekonomi och handel. 

Att ta sjövägen till Sverige innebär alltså att nationen länkas till 
vidare geografiska kontexter. Svenska förhållanden är centrala, men de 
måste placeras i ett vidare sammanhang. Maritim historia studerar i 
bred mening interaktionen mellan människan och havet. Bokens inne-
håll är därför till sin karaktär globalt – även om nationella och regionala 
ramar på ett tydligt sätt präglar de enskilda kapitlen. Man kan helt 
enkelt inte förstå den moderna världen utan att inkludera havet som 
en förklarande faktor. Det gäller i hög grad även de drastiska följder 
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som den dåtida och nutida globaliseringen inneburit för ekonomiska, 
demografiska, sociala, kulturella och ekologiska förhållanden. 

Bokens disposition
Sjövägen till Sverige består av två delar. Den första delen kan läsas som 
en introduktion till svensk maritim historia från 1500-talet till idag. 
Den andra delen presenterar ett antal fallstudier som på skilda sätt 
belyser de mer samtida svenska relationerna till havet: från sjöman-
statueringar till många människors brinnande fritidsbåtsintresse. Det 
är i sammanhanget viktigt att påpeka att vår ambition inte är att ge 
en heltäckande bild av relationen mellan Sverige och havet. Ett stort 
antal relevanta teman, frågor och ingångar har av det skälet fått stanna 
utanför bokens pärmar.  

De första kapitlen utgår från klassiska kärnområden i maritim 
historia: havet och kriget i kapitel 2, handel och sjöfart i kapitel 3, 
skeppsbyggeriets och varvens historia i kapitel 4, och fiske i kapitel 5. 
Kapitel 6 ägnas åt passagerartrafiken över Östersjön och Västerhavet 
från mitten av 1800-talet. Ambitionen med dessa tematiska kapitel 
är att presentera en serie historiska översikter, men också att sätta in 
respektive ämne i en bredare kontext. Varje kapitel går därför in på 
aktuella forskningslägen – och i anslutning till varje kapitel finns även 
en litteraturlista för den som vill fördjupa sig.  

I bokens andra del rör vi oss från det historiska/globala och natio-
nella/svenska till perspektiv som är på en och samma gång både mer 
samtida och lokala. Maritim historia kompletteras här med bidrag från 
i första hand etnologiämnet. Traditionellt historiskt källmaterial och 
dito metoder blandas och korsbefruktas med intervjuer, bildmaterial 
och analyser av föremål. Kapitlen är utvalda för att ge konkreta exempel 
på hur aktuell forskning om människan och havet kan se ut. Hanna 
Hagmark-Cooper kombinerar i sin studie av åländska sjömanshustrur 
etnologisk intervjumetod med genus som teoretisk utgångspunkt. 
Mirja Arnshav diskuterar sjömanstatueringar (igår och idag) som ett 
uttryck för människans identitetssökande. Mattias Frihammar analy-
serar 1900-talets fritidsbåtskultur som ett modernt svenskt identitets-
projekt och som ett uttryck för semesterdrömmar. Simon Ekström, 
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även han etnolog, låter redovisningen av ett historiskt hummerfiske 
leda fram till en diskussion om hur humrar idag används i regional och 
lokal marknadsföring. Mattias Agerberg studerar hur skiftet från segel 
till ånga påverkat sjömansyrket. Genom att blanda material, metoder, 
teorier och ämnesbakgrund visar fallstudierna på mångfalden hos de 
redskap som forskare idag använder för att studera relationen mellan 
människan och havet. Det är vår förhoppning att denna del av boken 
ska kunna läsas både för sitt sakinnehåll och för att inspirera till vidare 
akademisk forskning och studenters uppsatsskrivande. 




