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Inledning 

Utställnings- och museiväsendet bedrev under en lång tid en verksamhet som låg djupt rotad i 

olika maktstrukturer. Denna makt kom till uttryck i insamlingen, urvalet och uppvisandet av 

föremål, personer och berättelser som återspeglade en homogen bild av historiska skeenden 

och samhällets befolkning. Under senare tid har dessa maktstrukturer sakta men säkert börjat 

luckras upp, dock är det väsentligt att studera och forska i hur dessa strukturer skapas som 

museisektorn får kunskap om hur denna makt kan komma till uttryck.  

   Denna uppsats är den fjärde jag författar under mina akademiska studier. Samtliga av de 

fyra uppsatserna, varav två författades inom ämnet idéhistoria, har berört rasbiologi.
1
 

Anledningen till att jag återigen väljer att undersöka historiska företeelser, tankegångar kring- 

och verkställandet av rasbiologins påstådda lärdomar rotar sig i två anledningar. Den första 

handlar om ämnets osynlighet i den officiella historieskrivningen – vilket i sin tur bidrar till 

att rösterna från de otaliga individer som drabbades av rasbiologins övergrepp inte kommer 

till uttryck. Genom att skildra rasbiologins historia och oförrätter får den museala 

verksamheten och samhällets befolkning en ökad förståelse för strömmingar som återfinns i 

samhället idag – vilket är den andra anledningen till varför jag ämnar undersöka rasbiologi: 

Att ha insikt och kunna kontextualisera en historisk förseelse bidrar till att varningstecken – 

som rotar sig i en ökad främlingsfientlighet och en skadlig, allt starkare växande, nationalism 

– kan blottläggas. Jag är av den uppfattningen att den museala verksamheten spelar en stor 

roll i samhället vi upplever idag och kan, genom att analysera sin egen verksamhet, vara en 

viktig del i arbetet för tolerans, förståelse och mångfald. 

   Min tidigare författade B-uppsats inom ämnet museologi behandlade den stora rasbiologiska 

utställningen; Folktypsutställningen 1919 och det är delvis genom den uppsatsen som jag fick 

ett hum om det ämne som behandlas här.
2
 Stockholmsutställningen, med fokus på paviljongen 

Svea Rike, invigdes den 16 maj 1930 och var en utställningssatsning som omdanade Sverige 

med begrepp som funktionalism och modernism. Syftet var att visa upp det allra senaste inom 

svensk arkitektur och hantverkskonst – men Stockholmsutställningen var även en arena för 

politisk strävan om förverkligandet av folkhemmets hygieniska ideal – som rotades i 

folkbildning, homogenisering och, vilket ligger i fokus för denna uppsats, raskunskap. 

                                                 
1
 B-uppsats i idéhistoria titulerad: Dr. Josef Mengele: En idéhistorisk studie av medicinska experiment i de tyska 

koncentrationslägren (2013). C-uppsats i idéhistoria titulerad: Rasbiologisk upplysning: En analys av svenska 

läroböcker 1930-1950 (2015). B-uppsats inom ämnet museologi: Att etablera rasbiologiska föreställningar: en 

studie av Folktypsutställningen 1919 (2016). 
2
 Sofia Wendt, Att etablera rasbiologiska föreställningar: en studie av Folktypsutställningen 1919 (2016), 

självständigt arbete på grundnivå (B-uppsats), Umeå universitet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera Svenska Folket-utställningen i paviljongen Svea Rike 

på Stockholmsutställningen 1930. För att uppfylla mitt syfte har jag tagit hjälp av tre 

övergripande frågeställningar vilka har väglett mig genom detta uppsatsskrivande: 

1. Vilka politiska och samhälleliga processer påverkade Stockholmsutställningen 1930 

och på vilka initiativ grundades utställningen? 

2. Hur var utställningen inom paviljongen Svea Rike konstruerad? 

3. På vilket sätt var Herman Lundborg, chef för statens institut för rasbiologisk 

forskning, inblandad i Stockholmsutställningen, hur var Svenska Folket-utställningen 

inom Svea Rikes paviljong utformad och vilket utställningsspråk uppvisade denna 

utställning? 

Teori 

Användandet av queerteori vid författandet av en uppsats som belyser förhållandet mellan 

svenskhet kontra det som uppfattades vara dess motpol förefaller sig möjligtvis vara diffust 

till en början – icke desto mindre belyser queerteorin makt, normaliseringsprocesser och 

tankegångar kring normalitet vilka kan kopplas till etnicitet och de hierarkier som skapas dem 

emellan. Queerteorin handlar inte om enskilda människors sexuella handlingar eller 

preferenser, snarare om normer som sätter ett liv och ett tillskrivet beteende framför ett annat 

– denna tankegång återfinns även när det kommer till rasbiologins verksamhetsområde. Vid 

användandet av queerteorin har ordet heterosexualitet ersatts av den nordiska rasen och 

homosexualiteten representerar alla de etniciteter vilka faller utanför ramen av den påstådda 

svenska nordiska, så kallade, rasens beskaffenheter. 

   Queerteorin presenterar tesen att heterosexualitet ses som det mest naturliga och mest 

åtråvärda i samhället. Det är genom heterosexualiteten som norm samhället som har byggt 

sina sociala, kulturella och historiska processer. Med hjälp av queerteorin undersöks hur 

heterosexualiteten har skapats, hur den upprätthålls och hur den opererar. För att kunna 

förklara dessa aspekter används begreppet heteronormativitet, vilken syftar på de strukturer, 

lagar, institutioner, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som 

alltomfattande, naturligt och enhetligt.
3
 Genusvetaren Fanny Ambjörnsson skriver och 

                                                 
3
 Fanny Ambjörnsson, ”Queerteori”, Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet (2016), 

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-

final.pdf?epslanguage=sv#page=124, hämtad: 2017-03-09, s. 126. 

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-final.pdf?epslanguage=sv#page=124
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-final.pdf?epslanguage=sv#page=124
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förklarar att i queerteorin ”problematisera[s] heterosexualiteten som norm; det vill säga att 

[den] undersök[er] hur det kommer sig att heterosexualiteten framställs som den mest 

önskvärda formen av samlevnad i vårt samhälle.”
4
 Följande frågor ställs för att komma 

underfund med detta normskapande: Hur skapas och upprätthålls normerna? Var kommer 

dessa normer ifrån och vad får de för konsekvenser för dels de som uppehåller sig inom 

normens ram och dels de som hamnar i periferin?
5
 

   En av de allra viktigaste gränsdragningarna inom queerteorin är den mellan homo- och 

heterosexualiteten, samt den mellan det manliga och det kvinnliga – detta är någonting som 

kallas för den heterosexuella matrisen: En kategorisering av människor genom dels sexuell 

läggning och dels genom kön föder antaganden om hur en person ska bete sig, se ut och föra 

sig i det offentliga och privata rummet. För att framstå som man eller kvinna måste en individ 

påvisa att den har en manlig- eller kvinnlig kropp, personen skall även uppträda på det sätt 

som samhället föreskriver en man eller en kvinna att bete sig. Därigenom kommer individen 

att uppfattas som korrekt, normal och äkta i sin könstillhörighet. Att ha rätt sorts kropp för sitt 

kön, att ha de rätta sexuella preferenserna och uppträda på ett passande sätt för sitt genus är 

den främsta förutsättningen för att en person skall uppfattas som en godtagbar i sin 

könstillhörighet; ”så fort vi rör oss i utkanterna av denna [uppfattning], blir vi mindre 

begripliga i andras ögon”.
6
  

   Utöver hetero-homo/man-kvinna uppdelningen är en grundläggande beståndsdel i 

queerteorin att studera den hierarki som är fast förankrad i makt och kommer till uttryck 

mellan kön- och sexuella läggningsgrupperingar.
7
 Inom alla dessa kategorier tillkommer en 

hierarkisk ordning vilket bestämmer vad som anses vara mest normalt i respektive kategori. 

Ett exempel är den favoriserade varianten av heterosexualitet som anses vara den frivilliga 

relation som sker i hemmet, mellan två personer av motsatt kön som tillhör till samma 

generationsgrupp vilka, utan sexuella hjälpmedel, avlar barn i reproduktionssyfte.
8
 Detta 

bidrar direkt till problematik då den heterosexuella gruppen inte är homogen och flertalet par 

faller utanför ramen av det som anses mest önskvärt i denna grupp, tillexempel om de behöver 

sexuella hjälpmedel eller att det är en större åldersskillnad sinsemellan. 

   För att koppla detta till uppsatsens tema så passar queerteorin i användandet eftersom den 

                                                 
4
 Fanny Ambjörnsson, ”Queerteori”, Samhällskroppen – om samhälle, kön och sexualitet (2016), 

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-

final.pdf?epslanguage=sv#page=124, hämtad: 2017-03-09, s. 127. 
5
 Ibid., s. 127. 

6
 Ibid., s. 127. 

7
 Ibid., s. 128. 

8
 Ibid., s. 129. 

http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-final.pdf?epslanguage=sv#page=124
http://www.rfsu.se/Bildbank/Dokument/Metod-Handledning/Samhallskroppen-kunskapsmaterial-final.pdf?epslanguage=sv#page=124
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studerar hur normer ser ut, hur de tillkommer, hur de inom den egna gruppen skapas, hur de 

hierarkiska gränsdragningarna ser ut och slutligen – i modern tid – hur dessa ifrågasätts. I 

queerteorins gränser målas samhällsgrupper upp där det ena bestäms utifrån det andra, vilket 

stämmer mycket bra överrens med Svenska Folket-utställningen på Stockholmsutställningen 

1930. Det handlar om auktoriteters sätt att utöva makt över den svenska befolkningen och 

kategorisera den i ett graderingssystem där det bästa, den nordiska så kallade rasen, ses som 

överordnad de andra etniciteterna som levde i Sverige under 1930-talet och skapade 

referensramar för hur den bästa folktypen inom Sveriges gränser skulle uppnås. 

Metod 

Metoden jag har arbetat utifrån är textbaserad. I detta ingår studiet och det kritiska 

granskandet av både primär- som sekundärkällor. Primärmaterialet jag har valt att studera 

består av tidningsartiklar, vilka publicerades i samband med Stockholmsutställningen, vilka 

har hämtats från mikrofilmsarkivet vid Umeå Universitet. Ännu en primärkälla är den samtida 

publicerade minnesboken över paviljongen Svea Rike (1930), vilken frekvent använts i denna 

uppsats. Sekundärkällor har använts för att komplettera och skaffa en tydligare bild av såväl 

Stockholmsutställningen som Svea Rike och för att få förståelse för hur Sverige under 1930-

talet såg ut, vilka politiska strävanden som åberopades och hur detta kom till uttryck i 

Stockholmsutställningen. 

   Denna uppsats är illustrerad med fotografier från utställningsområdet. Plattformen 

DigitaltMuseum har varit betydande för att finna fotografier vilka visar upp 

Stockholmsutställningen.
9
 Jag har varit i kontakt med Arkitektur- och Designcentrum, 

Tekniska Museet och Uppsala Universitetsbibliotek – vilka är de parter som tillhandahållit 

bilderna vilka används i denna uppsats. Eftersom jag fått deras tillåtelse att använda 

fotografierna, vilka illustrerar min text och bidrar till större förståelse för såväl 

Stockholmsutställningen, Svea Rikes paviljong och Svenska Folket-utställningen, riktas ett 

stort tack till Arkitektur- och Designcentrum, Tekniska Museet och Uppsala 

Universitetsbibliotek för snabba svar och engagemang i min fråga. 

Tema och forskningsläge 

Temat för uppsatsen är Stockholmsutställningens paviljong Svea Rike, specifikt Svenska 

Folket-utställningen, och de normer som producerades – starkt rotade i folkbildning – vilka 

                                                 
9
 Digital databas för museers samlingar och föremål: https://digitaltmuseum.se, hämtad: 2017-03-08. 

https://digitaltmuseum.se/
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tänktes bidra till uppfostran av befolkningen för att uppnå det, påstådda, bästa folkmaterialet. 

Forskningsläget angående Stockholmsutställningen med fokus på Svenska Folket-

utställningen i Svea Rikes paviljong är mycket ringa. Varför forskningen ser ut på detta vis är 

svårt att uttala sig om, men en text vilken ger ett hum om orsaken presenteras i det litterära 

verket Stockholmsutställningar (2007) – vilket är en bok som presenterar de tre stora 

Stockholmsutställningarna som hölls 1866, 1897 och utställningen som är föremål för 

undersökning i denna uppsats, 1930 – författad av journalisten John Chrispinsson. I boken 

förklarar Chrispinsson att ”för vår tid är det en smula bekymmersamt att utställningen också 

baserades på Svensk Raskunskap av Herman Lundborg. Chefen för Institutet för rasbiologi.”
10

 

Någon fortsatt kommentar om varför Lundborgs inblandning anses problematisk redovisas 

inte. Forskningsläget angående rasbiologi och effekten av denna har fått ett uppsving under de 

senaste 20-30 åren vilket betyder att Lundborgs inblandning egentligen borde vara en orsak 

till forskning om det svenska folkets representation på Stockholmsutställningen 1930 – men 

så är inte fallet. En företeelse som däremot kan bekräftas är att flertalet böcker som berör 

Stockholmsutställningen 1930 är skrivna ur konstvetenskapligt- och arkitektoniskt perspektiv 

i vilka utställningen beskrivs som funktionalismens och modernismens genombrott i Sverige, 

mindre utrymme ges de föreställningar om den svenska, så kallade, rasens beskaffenheter. 

   De böcker, rapporter och artiklar som finns och berör rasbiologin i Svea Rike är följande: 

Tidigare nämnda John Chrispinssons bok Stockholmsutställningar (2007) presenterar en 

kortfattad introduktion om Herman Lundborg, chefen för statens institut för rasbiologisk 

forskning, och hans delaktighet i Stockholmsutställningen. Övriga publicerade texter om 

Lundborgs inblandning i Svea Rike är Petter Tistedts arbetsrapport titulerad Svea Rike: 

kunskap, publiker och lärande på Stockholmsutställningen 1930 (2005) vid Uppsalas 

institution för idé- och lärdomsstudier. Kulturarvsforskaren Annika Alzén framstår som en 

nyckelperson vad gäller forskningen om Svea Rike och har författat ett kapitel i boken 

Museer och framtidstro (2003) titulerad ”Framtidstro i Svea Rike – historia och framtid på 

Stockholmsutställningen” samt artikeln ”Svea Rike: med historien som språngbräda mot 

framtiden” i Tvärsnitt 2002:1. Ännu en publikation som tåls att nämnas är stiften 

Kulturmiljövårds utgivna skrift Ett annat Stockholm (2013). Samtliga ovannämnda källor 

presenterar, om än matnyttigt, kortfattat Svenska Folket-utställningen inom Svea Rikes 

paviljong på Stockholmsutställningen 1930. 

                                                 
10

 John Chrispinsson, Stockholmsutställningar (Stockholm, 2007), s. 88. 
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Avgränsningar och källor 

Det bristande forskningsläget angående rasbiologin på Stockholmsutställningen har bidragit 

till att jag avgränsat min forskning till att fokusera på Svenska Folket-utställningen inom Svea 

Rikes paviljong. Anledningen till varför jag väljer att avgränsa min forskning till detta är för 

att komplettera avsaknaden i forskningsläget. Jag anser att den bild av utställningsstaden som 

målas upp oftast är en skarpt positiv skildring i konstens, arkitekturens, modernismens och 

funktionalismens namn medan de mer negativa aspekterna, vilka låg djupt rotade i 

folkhemstanken och rasbiologi, hamnar i skymundan. 

   Jag har även avgränsat mitt ämne till att fokusera nästan enbart på 1920- och 1930-talet, 

detta för att kunna beskriva – och på sådant sätt få större förståelse för de teman som 

uppvisades inom utställningen – hur den svenska politiken, samhället och museiväsendet såg 

ut under de årtiondena. 

   De primärkällor som använts för att skapa en så komplett bild av både Svea Rikes paviljong 

och Svenska Folket-utställningen och de teman som uppvisades i denna är först och främst 

den minnesbok som publicerades efter det att utställningen plockades ner titulerad Svea Rike 

(1930). Denna källa kan ses som en utställningskatalog då den redogör för syftet med 

utställningen, vilken kunskap som producerades och innehåller illustrationer av 

utställningsrummet. Svensk raskunskap (1927) författad av Herman Lundborg, vilken är den 

källa som utställningskatalogen Svea Rike (1930) hänvisar till, har använts för att ge förståelse 

åt de fotografier och kartor som visades upp i samband med Svenska Folket-utställningen. 

Material från mikrofilmsarkivet vid Umeås Universitetsbibliotek, däribland en intervju med 

Herman Lundborg, har bidragit till förståelse för arbetet med utställningen samt dess 

genomslag i samhället. Tidskrifter som jag har tittat närmare på är följande: Svenska 

Dagbladet, Svenska Morgonbladet och Dagens Nyheter. 

   Sekundärkällor, vilka har hjälpt till att komplettera och få större förståelse för både 

Stockholmsutställningen, Svea Rikes paviljong och Sverige under 1930-talet är först och 

främst kulturarvsforskaren Annika Alzéns kapitel ”Framtidstro i Svea Rike – historia och 

framtid på Stockholmsutställningen” i Museer och Framtidstro (2003) – Alzén målar upp en 

mycket tydlig och informativ bild av omständigheterna rörande- och utformningen av Svea 

Rikes paviljong. Forskningschefens vid statens historiska museer i Stockholm, Fredrik 

Svanberg, bok Människosamlarna: anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850-

1950 (2015), historikern Lennart Lundmarks skrift Allt som kan mätas är inte vetenskap: en 

populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet (2007) och idéhistorikern Roger Qvarsells 
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antologi I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria (1986) har använts för att få förståelse 

för det samtida Sverige, särskilt politikens och samhällets utformning under 1920-1930-tal. 

För att komma underfund med museiväsendets beskaffenhet har arkitektur och 

teknikdoktorerna Anders Bergströms och Victor Edmans bok Folkhemmets museum: 

byggnader och rum för kulturhistoriska samlingar (Stockholm, 2005) används. Slutligen tåls 

att nämna att det finns en bok, som på grund av ekonomiska förutsättningar inte använts i 

denna uppsats, titulerad Stor-mor i Dalom. Stockholmsutställningen 1930 (1930) av Herman 

Lundborg vid det Rasbiologiska arkivet i Uppsala vilket säkerligen är en intressant 

primärkälla för användning i framtida studier av Svea Rikes paviljong.  

Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är uppdelad i tre delar: Den första delen handlar om att kontextualisera 

Stockholmsutställningen och komma underfund med de tankar och idéer som rotade sig i en 

föreställning om förbättring av Sverige och en förbättring av det svenska folkmaterialet vilket 

återfanns på sina håll i 1930-talets Sverige. Först och främst redovisas en historik om 

tankegångar kring den svenska, så kallade, rasen och etablerandet av det rasbiologiska 

institutet. Därefter tillkommer en presentation av folkhemmet och folkbildning samt dessa 

processers inverkan i den museala verksamheten. 

   I den andra delen följer en övergripande presentation av Stockholmsutställningen 1930 som 

kopplas samman med begreppet folkbildning – tillika en redogörelse för paviljongen Svea 

Rike, där Svenska Folket-utställningen återfanns. 

   Den tredje delen fokuserar på Svenska Folket-utställningen inom Svea Rikes paviljong; 

initiativet om varför en presentation av det svenska folket ansågs angeläget, om Herman 

Lundborgs inblandning i utställningsverksamheten, vilka teman som visades upp, vilket 

utställningsspråk som bedrevs, vilka normer som spreds och slutligen effekten Svea Rikes 

paviljong och Svenska Folket-utställningen fick i samhället. 

   Slutgiltligen följer en analys där olika teman lyfts fram; en övergripande reflektion av den 

för uppsatsen valda teorin – queerteori – kopplat samman med Svea Rikes paviljong och 

Svenska Folket-utställningen, en diskussion angående varför forskningsläget beträffande 

paviljongen och utställningen om det svenska folkets beskaffenhet negligerats i forskningen 

om Stockholmsutställningen 1930, ett resonemang om rasbiologiska uppfattningar i Sverige 

idag och slutligen en reflektion om museernas roll och uppgift i den nutida värld vi upplever. 

  För att knyta ihop säcken avslutas uppsatsen med en sammanfattning där centrala 

hållpunkter lyfts fram och jag ger svar på uppsatsens ställda frågor. 
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Del I: 

En föreställd gemenskap 
”Känn dig själv, din släkt och ditt folk!”

11
 var en uppmaning som 1919 prydde väggen i en av 

de största utställningarna i svensk historia som behandlade föreställningen om den svenska så 

kallade rasens beskaffenheter – Folktypsutställningen 1919. Rasbiologen Herman Lundborg 

(1868-1943) hade under en lång tid samlat in material och uppmanat befolkningen, delvis 

med hjälp av dagstidningar, att kartlägga sin egen släkt och skicka in fotografier inför den 

stundande rasbiologiska utställningen.
12

 Allt detta hårda arbete för att det svenska folket, 

samhället och dess auktoriteter, skulle övertygas om att ett rasbiologiskt institut borde 

etableras: ”det är en nödvändig betingelse för att nå verklig kunskap rörande de olika raser, av 

vilka vårt folk är sammansatt. [---] Dessa olika raskomponenter ha under tidernas lopp mer 

eller mindre höggradigt kroaserats, vilket allt gör, att vi f. n. ha en brokig blandning typer vid 

sidan om de mera rena”,
13

 hävdade Lundborg år 1919. 

   Rasbiologi som ämnesområde ses som en kombination av medicin, antropologi, 

ärftlighetsforskning och biologi vars uppgift som vetenskap var att klassificera yttre fysiska 

kännetecken vilka förmodades rota sig i ärftligt betingande drag. Formen på huvudet, 

ansiktsdrag, hår- och ögonfärg, men även kroppsbyggnaden – längd och lemmars dimensioner 

– ansågs som viktiga rasmarkörer. Utseendet på människor kopplades sedermera samman 

med både positiva och negativa egenskaper, tankegången var att ett visst folkslags utseende 

åberopade ett för gruppen säreget beteende – en så kallad ras ansågs ha medfödda och 

oföränderliga egenskaper och om främmande egenskaper blandades med den svenska rasen 

skulle det vara förödande för det svenska folkets bestånd och kommande generationers 

fysiska och/eller psykiska drag.
14

 

   Under lång tid har samhälls- och forskningsprocesser kommit till uttryck i den museala 

verksamheten och i museers utställningar. Således är det föga förvånande att när rasteorier 

började etsa sig fast i det svenska samhället under sena 1800-talet och 1900-talets början så 

                                                 
11

 ”Svenska folktyper i bild”, Illustrerad tidning för kvinnan och hemmet, 16/3-1919, 

http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1919/pdf/1919_11.pdf, hämtad: 2017-02-

01. 
12

 Sofia Wendt, Att etablera rasbiologiska föreställningar: en studie av Folktypsutställningen 1919 (2016), 

självständigt arbete på grundnivå (B-uppsats), Umeå universitet, s. 10-11. 
13

 Herman Lundborg, Rasfrågor i modern belysning: med särskild hänsyn till det svenska folket (Stockholm, 

1919), s. IV-V. 
14

 Lennart Lundmark, ”Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska 

institutet”, Forum för levande historia 2007:4, s. 8. 

http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1919/pdf/1919_11.pdf
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introducerades raskunskap i museiväsendet. Vid insamlandet av människor, vilka sedermera 

tillskrevs en viss rastillhörighet, är de anatomiska
15

 institutionerna och anatomiska museerna 

föregångare. Det var främst inom anatomin på 1800-talet som rasvetenskapen tidigt kom till 

uttryck – specifikt när professorn Anders Retzius (1796-1860) grundlade den metod som 

användes för att tillskriva en individ en viss rastillhörighet: skallindex. Huvudets höjd i 

förhållande till dess bredd mättes och på sådant vis bestämdes om en person var lång- eller 

kortskallig. Att vara långskallig ansågs föredömligt, då detta kopplades till den anrika 

germanska rasen, medan kortskallighet ansågs vara mindre tilltalande och skadligt att blandas 

med den svenska rasen som i sitt ursprung ansågs besläktad med germanerna.
16

 Under den 

sena delen av 1800-talet var rasvetenskapen tydligt märkbar – inom det allmänt spridda 

svenska uppslagverket Nordisk familjebok första upplaga återfinns flertalet artiklar vilka 

belyser de förmodade rasmässiga karaktärsdragen som grundade sig i skallform, kroppslängd, 

ögonfärg och hårfärg.
17

 Anatomin, eller rättare sagt den anatomiska-antropologin, 

kulminerade med läkaren, professorn och anatomen – tillika son till Anders Retzius – Gustaf 

Retzius (1842-1919) samt läkaren och professorn Carl Magnus Fürst (1854-1935) och deras 

publikation Anthropologia Suecica (1902). Denna bok redovisar genom statistiska 

undersökningar individers kranieindex, kroppsstorlek, ansiktsform och pigmentering av hår 

och ögon i syfte att försöka finna samband och/eller skillnader individer emellan och banade 

väg för följande decenniers uppfattningar om det svenska folkets rasmässiga beskaffenheter.
18

 

   Det tål att nämnas att anatomins och tillika de anatomiska museernas kranieintresse skiljer 

sig från Herman Lundborgs och det rasbiologiska institutets statistiska ärftlighets- och 

fotografibaserade undersökningar. I de anatomiska museerna var rasklassificeringen bara en 

del av den helhet som visades upp i den museala verksamheten. Detta skiljer sig från 

rasbiologiska institutets forsknings- och uppvisningsområde vilket gick ut på att studera den 

svenska befolkningens rasmässiga beskaffenheter, kartlägga vad effekten av dessa 

förmodades innebära och förmedla forskningen till såväl politiker som befolkning.
19

 

   Herman Lundborg är en nyckelperson i denna uppsats då det var på hans forskning som 

normerna, vilka projekterades om det svenska folket, i Stockholmsutställningen 1930 

baserades. Lundborg var bara en i mängden rasbiologer när han 1904 deltog vid Svenska 

Läkaresällskapets möte i Uppsala och framhöll att ”det folk som i tid inser det biologiska 

                                                 
15

 Vetenskapen som studerar mäniskokroppen och beskriver denna som den ser ut för blotta ögat. 
16

 Maja Hagerman, Det rena landet – om konsten att uppfinna sina förfäder (Stockholm, 2006), s. 167-170.   
17

 Fredrik Svanberg, Människosamlarna: anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige ca 1850-1950 

(Stockholm, 2015), s. 204-205. 
18

 Ibid., s. 207. 
19

 Ibid., s. 206-207. 
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arvets betydelse, tryggt kan möta framtiden. Ett folk vars biologiska anlag stadigt försämras, 

kan inte klara sig i kampen för tillvaron.”
20

 Om inte individer, vilka bar på så kallade 

undermåttliga arvsanlag, hindrades från att sprida dessa vidare skulle hela den svenska rasens 

beskaffenhet gå i fördärvet, menade Lundborg. De individer vilka var bäst fysiskt, 

intellektuellt och moraliskt utrustade ansågs bäst lämpade att föra sina anlag vidare och på 

sådant vis hindra den svenska rasens påstådda förfall.
21

 

   Sveriges 1910-tal kantades av diverse publikationer, tidningsartiklar, skrifter och 

utställnings- och föreläsningsverksamheter vilka åberopade en önskan att etablera ett 

rasbiologiskt institut för att hejda degenerering av det svenska folket. Män i vita rockar vilka 

erhållit professorstitel var i 1920-talets Sverige ansedda med stor respekt. Den medicinska 

fakulteten var det område i samhället vilka informerade befolkningen om vilka anlag som 

påstods skada den svenska rasens beskaffenheter, detta bidrog till att politikerna i 1920-talets 

Sverige vederbörligen litade på ärftlighetsforskare när de 1921 biföll överinspektören för 

sinnessjukvården Alfred Petréns (1867-1964) ansökan om inrättandet av ett Statens institut för 

rasbiologisk forskning den 13 maj år 1921. Riksdagen var övertygad och nu började ett 

kampanjande med diverse föreläsningar, tidningsartiklar och utställningar för att öka den 

allmänna opinionens förståelse för skillnader mellan den svenska- och främmande 

folkgrupper.
22

  

   Rasbiologiska institutet inledde sin verksamhet den första januari 1922. Chef för institutet 

blev Herman Lundborg, vilken vid denna tidpunkt redan bedrivit omfattande forskning vad 

beträffade det svenska folkets rasmässiga karaktär. Institutets historia kan, enligt historikern 

Lennart Lundmark, delas in i tre delar: De första omfattade åren 1922-1927. Vid denna 

tidpunkt ägnade institutet kraft åt att kartlägga det svenska folkets beskaffenheter – flertalet 

mätningar, fotograferingar och undersökningar bedrevs inom institutets verksamhet. Den 

andra, mellan 1928-1935, fortsatte kartläggningen – dock koncentrerat till Lundborgs privata 

intresse av samer och rasbeblandning. Den avslutande, tredje delen, inleddes 1935 då 

Lundborg, vid 67 års ålder, gick i pension och institutet omorganiserades under dess nya chef 

Gunnar Dahlberg (1893-1956) som var föga intresserad av idéen om raser och mer 

koncentrerad på den moderna medicin- och anatomivetenskapen.
23

 

                                                 
20

 Lennart Lundmark, ”Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska 

institutet”, Forum för levande historia 2007:4, s. 16. 
21

 Ibid., s. 17. 
22

 Ibid., s. 7. 
23

 Ibid., s. 20. 
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Folkhemmet och museernas uppgift som folkbildare 

Folkhemstanken, föreställningen om samhället som hem för alla medborgare, formulerades 

först av den konservative statsvetaren och företrädaren för den svenska högern: Rudolf 

Kjellén (1864-1922).
24

 Folkhemmet handlade om en samhällsvision som grundades 

allteftersom vetenskap fick större genombrott i politiska ideologier och utformandet av det 

sociala livet. Även om retoriken kring folkhemmet började till höger om den politiska skalan 

är dock den socialdemokratiske partiledaren Per Albin Hansson (1885-1946) den man som 

numera kopplas till begreppet om folkhemmet.
25

  

   Folkhemstanken växte fram under socialdemokratins ledarskap och på dess initiativ, 

samtidigt som frågan erhöll mycket stor politisk enighet: Folkhemmet var tänkt att lösa alla de 

problem Sverige under denna tid upplevde vare sig de berodde på lågkonjunktur, en växande 

arbetslöshet eller fattigdom.
26

 I den svenska riksdagen höll Per Albin Hanson brandtal 1928 

och formulerade här folkhemstanken med utgångspunkt i föreställningar om omsorg och 

omtanke, fast rotade i hemsfären, som sedan skulle appliceras på ideal för samhällslivet. 

Hansson hävdade att varenda människa som var en del av det svenska samhället skulle 

uppfostras genom studier och seder, och på sådant vis växa till en samhällsmedborgare. I detta 

goda, folkets samhälle, skulle alla människor komma att leva i harmoni och förenas med 

varandra i tron på samhällsdugligheten och fäderneslandet.
27

  

   Ett nyckelbegrepp i denna utopi, vilken folkhemmet åberopade, var ordet hygien – den 

vetenskap som inspirerats av visioner om människan och samhällets karaktär – de som avvek 

från den tänkta kliniska samhällsordningen möttes inte av medkänsla, dessa var människors 

vars arvsmassa ansågs skada samhällskroppen.
28

 Lösningen på det upplevda problemet i 

1930-talets Sverige var att på sociala- och rashygieniska skäl sterilisera de som ansågs bära på 

dåliga arvsanlag eller lida av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av 

själsverksamhet.
29

 Även äktenskapsförbud infördes där politiker och rasbiologer hävdade att 

genetiska sjukdomar skulle skada kommande släktled om en frisk svensk gifte sig med en 

socialt- eller kroppsligt sjuklig individ.
30

 

                                                 
24

 ”J Rudolf Kjellén”, Nils Elvander, Svenskt biografiskt lexikon, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11540, 

hämtad: 2017-02-25. 
25

 Roger Qvarsell, I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria (Malmö, 1986), s. 15-16. 
26

 Gösta Esping-Andersen ”Jämlikhet, effektivitet och makt”, Den svenska modellen, red. Per Thullberg och 

Kjell Östberg (Lund, 1994), s. 75. 
27

 Roger Qvarsell, I framtidens tjänst: ur folkhemmets idéhistoria (Malmö, 1986), s. 15-16. 
28

 Ibid., s. 18. 
29

 Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige 

(Stockholm, 2005), s. 64. 
30

 Ibid., s. 132.  

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11540
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   Museer som historiskt fenomen för publikt lärande har under flera århundranden genomgått 

omvandlingar. Från ett eliternas tempel för uppvisandet av diverse konst och kuriosa till, 

vilket Eilean Hooper-Greenhill – professor emeritus i museologi – konstanterar, ett instrument 

för disciplinerandet av samhället och samhällets befolkning.
31

 Detta disciplinerande använde 

historien, visade upp föremål som en sorts koncentrerad miniatyr av ett lands historia, vilken i 

sin tur åberopade en legitimitet som gjorde anspråk på dominans. Under 1920-talet 

omformulerades attityden vad beträffande den museala verksamheten. Med folkhemstanken i 

bakhuvudet kan museer ses som en förlängning eller vidareutveckling av de uppfostringsideal 

som förekom i folkhemmets Sverige. Professorn i arkitekturhistoria tillika riksantikvarien 

Sigurd Curman (1879-1966) yrkade 1928, samma år Per Albin Hansson höll sitt brandtal om 

folkhemmet, att ”museerna […] [är] folkliga bildningsanstalter, avsedda att i vidsträcktaste 

grad tjäna alla samhällslagers strävan efter vidgade kunskaper om människosläktets och 

fäderneslandets utvecklingshistoria på skilda områden.”
32

  

   Museerna under 1930-talet betonade att deras uppgift inte enbart var som institutioner vilka 

skulle ägna sig åt föremålssamlingar, insamlande och bevarande utan även uppehöll sig i den 

samtida politiska strävan att bilda befolkningen och förmedla kunskap till allmänheten som på 

sådant vis skulle växa sig allt starkare. De pedagogiska medel som tillämpades vid denna 

tidpunkt kan ses som en direkt konsekvens av museernas nya uppgift; texter, fotografier och 

kartor användes i allt större utsträckning för att illustrera kunskapsspridandet, ett mer 

genomtänkt nyttjande av elektricitet, filmer, muntliga visningar och föredrag hölls i 

anslutning till museers utställningslokaler.
33

 Ett konkret exempel på denna nya 

museiverksamhet, fast förankrad i folkhemmets ideal, är Stockholmsutställningen 1930 – 

modernismens och funktionalismens inträde i Sverige, men Stockholmsutställningen var 

likaså en arena för förmedlandet av föreställningar om den nya svenska befolkningen, fast 

förankrad i rasbiologiska institutets forskning om den svenska rasens beskaffenheter. 

                                                 
31

 Tony Bennett, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics (London, 1995), s. 89. 
32

 Anders Bergström och Victor Edman, Folkhemmets museum: byggnader och rum för kulturhistoriska 

samlingar (Stockholm, 2005), s. 9, som i sin tur hänvisar till Sigurd Curmans skrift ” skrivelse med förslag till 

Statens Historiska Museums flyttning till f. d Positionsartilleriets kasernområde”,  Kungl. Vitterhets-, historie- 

och antikvarietsakademiens årsbok, 1928, s. 38. 
33

 Anders Bergström och Victor Edman, Folkhemmets museum: byggnader och rum för kulturhistoriska 

samlingar (Stockholm, 2005), s. 49.  
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Del II: 

Stockholmsutställningen och Svea Rikes paviljong 

 

 

Stockholmsutställningen som medel för folkbildning 

”Strålande premiär. Publikrekord: 78,652 första dagen”
34

 så löd rubrikerna dagen efter att 

Stockholmsutställningen den 16 maj 1930 öppnade portarna. Själva Stockholmsutställningen 

kan beskrivas som en utställningsstad. Här fanns inte enbart paviljonger och utställningar som 

skulle stärka den svenska nationens identitet och samhörighet i en känsla av modernitet, 

prestation och rationalitet.
35

 Här återfanns även resturanger, kaféer, nöjesfält och tillfälliga 

evenemang med musik, dans, idrottstävlingar och fyrverkerier – vars syfte var att locka fler 

besökare till utställningsstaden där de skulle upplysas om de bedrifter Sverige genomfört 

såväl historisk tid som i samtid och framtida. I detta nya, det moderna, låg fokus som i sin tur 

eftersökte en ny och modern människa – vilken genom Stockholmsutställningen skulle ta till 

sig all den kunskap och alla de normer som producerades i utställningsstaden.
36

  

   Utmed Djurgårdsbrunnviken – där Sjöhistoriska Museet i skrivande stund ligger – låg 

platsen för utställningsområdet. I stål, betong och glas byggde chefarkitekten Gunnar Asplund 

(1885-1940) upp en funkis-stad vilken skulle gestalta den nya tiden, tron på framtiden och det 

                                                 
34

 ”Strålande premiär”, Svenska Dagbladet, 17/5 – 1930. 
35

 Allan Pred, Recognizing European Modernities: A montage of the Present (London, 1995), s. 99. 
36

 Petter Tistedt, Svea Rike: Kunskap, publiker och lärande på Stockholmsutställningen 1930 (Uppsala, 2005) 

Arbetsrapport vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Uppsala universitet, s. 17. 

Flygfoto under Stockholmsutställningen 1930. Fotografi tillhör Arkitektur- och designcentrum. 

Identifikationsnummer: ARKM.1976-107-0480. 
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moderna Sverige.
37

 Utställningen blev en enorm publikframgång. Från invigningen den 16 

maj fram till den 29 september 1930, då Stockholmsutställningen plockades ner, uppskattades 

besöksantalet till totalt 4.134.506 individer vilka strömmade till utställningsstaden för att se 

den omtalade nya funkisen och otaliga uppträdanden och fyrverkeritillställningar som 

anordnades under den period Stockholmsutställningen varade.
38

  

Det var ett 

anmärkningsvärt högt 

besöksantal med tanke 

på att det i Sverige vid 

denna tid bodde 

ungefär 6 miljoner 

invånare. Entrén till 

utställningsstaden 

kostade 2 kronor för 

vuxna och 1 krona för 

barn och för många 

Stockholmare, vilket 

arkitekten och 

forskaren vid Arkitektur 

och designcentrum Eva 

Rudberg poängterar, var det en självklarhet att besöka utställningsområdet flera gånger under 

tiden den höll öppet. Även från övriga delar av Sverige strömmade besökare till. Företag 

uppmanade anställda att resa till huvudstaden – och Statens Järnvägar (SJ) insatte extratåg så 

att fler kunde besöka utställningen. Även utländska besökare, som uppskattas till cirka 

25.000, besökte Stockholm för att se denna modernistiska och funktionalistiska 

utställningsstad. Kollektivtrafiken i Stockholm förlängde sina sträckor och en ny vändplats för 

spårvagn inrättades vid entrén till utställningsstaden, även en särskild busslinje, nr. 60, 

upprättades vilken gick eftermiddagar och helger då besöksantalet var som störst.
39

 

Dagstidningen Svenska Morgonbladet anordnade arton sällskapsresor till Stockholm för att 

beskåda utställningsstaden tillika övriga sevärdheter i huvudstaden. Hela denna vistelse 

                                                 
37

 Annika Alzén, ”Framtidstro i Svea Rike – historia och framtid på Stockholmsutställningen”, Museer och 

Framtidstro, red. Lennart Palmqvist och Svante Beckman (Stockholm, 2003), s. 13.  
38

 Ibid., s. 41. 
39

 Eva Rudberg, Stockholmsutställningen 1930: modernismens genombrott i svensk arkitektur (Stockholm, 

1999), s. 101. 

Entrén till Stockolmsutställningen, vändplats för spårvagn 22. 

Fotografi: Gustaf W:son Cronquist/Arkitektur- och designcentrum. 

Identifikationsnummer: ARKM.1990-106-012. 
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omfattade fem nätter och fyra dagar och uppgick till en kostnad av 95 kronor, 20% rabatt på 

priset utgick om deltagarna uppgick till minst 20 personer i varje grupp.
40

 

   Även om Stockholmsutställningen idag ses som en modernistisk utställning som visade upp 

det allra senaste inom formgivning, arkitektur och konsthantverk, så förmedlades här också 

idéer vilka åberopade politiska strävanden att nå ett mer – påstådd – högvärdigt samhälle. 

Bort skulle de ideal som låg fast förankrade i det upplevda föråldrade jordbrukssamhället – 

istället framhävdes industrialismens och utvecklingens samhälle som byggde på vetenskap, 

noggrann planering och kartläggning.  Det som baserades på vetenskap sågs som rationellt. I 

folkhemmets anda ansågs individens levnadssätt vara sambundet med hela nationens, således 

fanns det ett behov att upplysa, styra och fostra människorna i ett omfattande 

folkbildningsarbete. Det dåliga skulle bytas ut mot det sunda och det goda, ideal som 

kopplades till levnadsstandard och moral.
41

 

Paviljongen Svea Rike 

Längst med strandpromenaden låg den mycket ambitiösa utställningen Svea Rike vilken 

kostade ytterligare 1 krona i entré. Själva syftet med paviljongen om Svea Rike var ”att belysa 

huru vårt land [Sverige] nått fram till den obestridliga höga ståndpunkt, som det nu intar på 

skilda ekonomiska, sociala och kulturella områden, och vilka ytterligare 

utvecklingsmöjligheter framtiden tänkas erbjuda”
42

 med fokus på att väcka allmänhetens 

intresse och fostra det svenska folket i kunskap om Sveriges utveckling från äldre tider fram 

till och med tidpunkten för utställningen, 1930-talets början.
43

 Besökaren skulle inte på något 

vis tvivla på det som visades upp i paviljongen och de separata utställningarna som ingick i 

denna – eftersom allt material hade behandlats av eller tillkomit utställningskommittén tilldels 

genom ämbetsverk, föreningar, företag och/eller vetenskapliga/historiska institutioner. De 

statistiska, för gemene man svårförståerliga, siffror som först tillhandahölls av kommittén 

sågs, vilket förmedlas i minnesboken Svea Rike (1930), som ”torra och tråkiga […] vill man 

göra den [Svea Rike utställning] njutbar för en bredare publik, måste de [statistiken och den 

historiska/vetenskapliga fakta] omtolkas i ord och bild.”
44

 Denna insikt bidrog till att de olika 

formella tabellerna och diagrammen byttes ut till fotografier, illustrationer och filmklipp för 

att förhindra att den svårbegripliga statistiken skulle få besökaren att tappa intresset för det 

                                                 
40

 Svenska Morgonbladet, 7/5 – 1930. 
41

 Petter Tistedt, Svea Rike: Kunskap, publiker och lärande på Stockholmsutställningen 1930 (Uppsala, 2005) 

Arbetsrapport vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Uppsala universitet, s. 17-18. 
42

 Svea Rike (Stockholm, 1930), s. 3. 
43

 Ibid., s. 3. 
44

 Ibid., s. 4. 
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”verkligt betydelsefulla”.
45

 Diverse konstnärer och tekniker medverkade för att hjälpa de som 

arbetade med utställningens, så kallade, torra och tråkiga statistiska tabeller och diagram att 

omvandla dessa till illustrationer vilka kom att beröra såväl sinnes- som känslouttryck.
46

 

   Svea Rikes paviljong var en tre våningar hög byggnad uppförd, liksom övriga byggnader på 

Stockholmsutställningen, med en funktionalistisk exteriör, vars yttre skulle ge uttryck åt den 

spänning mellan historia och 

framtid som återspeglades inom 

paviljongen. Vid entrén till 

byggnaden stod skrivet, i avskalad, 

enkel och rak stil: SVEA RIKE. 

Runt omkring byggnaden hängde en 

mängd flaggstänger med den 

svenska fanan i topp. Vid den 

officiella ingången till Svea Rike 

prydde det svenska riksvapnet, Tre 

Kronor, entréns fasad. Vilka 

kulturarvsforskaren Annika Alzén 

förklarar: ”de båda krönta lejonen 

på ömse sidor om skölden med 

kungakronan ovanpå. Denna 

nationella, mycket gamla symbol 

med anor från minnet av 1400-talet 

var Svea Rikes emblem och gav  

prestige och pondus till såväl  

byggnaden som dess innehåll.”
47

 Alzén presenterar i sin text om ”Framtidstro i Svea Rike” i 

boken Museer och Framtidstro (2003) en detaljerad bild av Svea Rikes utformning – för att få 

förståelse för Svea Rikes utställningsverksamhet och uppbyggnad återges en kortare 

rundvandring i utställningen: 

   När besökaren gått upp för yttertrappan, under det stora svenska riksvapnet Tre Kronor, 

möttes hon av en stor hall, vilken skildrade Sveriges historia med början i istiden. Kartor och 

fotografier visades upp i meterhöga bildmontage. Under illustrationerna återfanns korta, men 
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informationsrika, texter om Sverige under vikingatid, medeltid och stormaktstid. Genom 

utställningen löpte en fristående textrad, vilken beskrivs som den röda tråden. Denna röda tråd 

författades av reportern, visionären och skribenten Ludvig ”Lubbe” Nordström (1882-1942) 

som ofta skådade en optimistisk framtid för den svenska nationen och det svenska folket – om 

vilken han hävdade att smutsen som fanns i Sverige inte kunde övervinnas om inte smutsen 

inom människorna besegrades. Således var social- och rashygien nyckelbegrepp i hans vision 

om Sverige.
48

 Denna röda tråd – vilken var en färgad framtidssaga – löpte ovan Svea Rikes 

samtliga utställningar och började med slagorden: ”Så steg Sverige ur istidens köld och natt 

för mer än 10.000 år sedan som en ö vid kanten av ett isfjäll, och så börjar Svea Rikes 

drama”.
49 

Efter denna historiska skildring av Sverige leddes besökaren vidare till en mer 

samtida presentation av riket. Detta beskrivs av Alzén som den mest omfattande, således 

centrala, del av utställningen; ”Den framställdes med historiska jämförelser vilka sträckte sig 

ett antal decennier tillbaka i tiden. I ett närmare oändligt antal diagram, tabeller och bilder fick 

besökarna lära sig hur många som bodde i Sverige, hur många som var gamla respektive 

unga, vad olika människor tjänade och så vidare”.
50

 

   Upp till den första våningen mynnade en stor och bred trapphall med fotomontage, kartor 

och diagram över svenska betydelsefulla personer så som Karl XII, Carl von Linné, Carl 

Mikael Bellman, Gustav III, Esaias Tegnér, August Strindberg, med flera. Vid denna breda 

trappuppgång återfanns även Svenska Folket-utställningen, vilken Herman Lundborg 

ansvarade för.
51

 

   Vid ingången till följande utställning, på våning två av tre, återfann besökaren en så kallad 

Rikshuvudbok, som – inom citationstecken – bläddrade av sig själv, och visade hur mycket 

pengar staten tog in på skatter och hur dessa skattemedel fördelades till det svenska försvaret, 

utbildningsväsendet, sociala ändamål etcetera. Under denna del av utställningen presenterades 

diverse folkrörelser, så som nykterhetsrörelsen och idrottsrörelsen, här tillkom även en 

presentation av de sex Svenska S:en vilka uppskattades redogöra det svenska folket: Stolthet, 

skarpsynthet, sparsamhet, självständighet, storsinthet och ståndkänsla.
52

 

   På andra våningen presenterades det svenska folkets kultur- och nöjesliv med statistik om 

konst- och musikintressen, biobesök och nöjesutgifter. Även statens framgångar – postverket, 
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järnvägen, telegrafiverket visades upp med hjälp av små modeller, bilder och textrader. Olika 

banker och försäkringsbolag hade separata montrar där sparsamhet framställdes som en dygd 

vilken uppmuntrades i utställningen. På denna våning, våning två, stod den mycket omskrivna 

statyn Medelson – en aningen korpulent, prydlig man, en skämtsam karakteristik över den 

påstådde genomsnittlige svensken. Bakom Medelson återfanns en fondvägg där hans 

karakteristiska drag presenterades – detta var humoristiska inslag, exempelvis under rubriken 

strävan var hans mål i livet att ha en stuga på landet och ett bra abborrgrund och under 

rubriken arbete återfanns lunchrast som främsta prioritering. Som kontrast till Medelsons 

bekvämlighet placerades två fotoförstoringar av atleter. På den tredje och avslutande våningen 

presenterades den svenska industrin, finansen och handeln; import och export, sjöfarten, 

Sveriges skogar och virkesbalansen med visst fokus på företags internationella kontakter. 

Tidningar och media fick plats i ett cirkelformat rum på tredje våningen.  

   Det avslutande rummet ägnades åt 

Stockholms stad – här fick besökaren 

möjlighet att följa stadens utveckling 

från en stillastående småstad till en 

storstad med befolkning på över en halv 

miljon. Det sista besökaren möttes av var 

ett stort fönster som blickade ut över 

Djurgårdsbrunnviken in mot Stockholm 

stad.  Besöket i Svea Rike avslutades 

genom att besökaren steg ner för den 

friliggande trappan – där texten SVEA 

RIKE: SVERIGE AV IDAG stod 

skriven, översatt till såväl engelska som 

tyska och franska – och vandrade vidare 

i utställningsområdet.
53

 Medan den röda 

trådens avslutande meningar ständigt 

ekade i huvudet; ”Landet! Folket! 

Världen! [---] Det var fäderens gärning, 

det är fäderns arv […] om Svea Rike skall 

nå det mål, som är hela dess historias 

                                                 
53
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Friliggande trappa och utgången av Svea Rike.  
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innebörd: att stiga högre och högre i världens aktning, det beror på varje man och kvinna i 

landet. Landsman! Broder! Syster! Det beror på Dig att skapa Svea Rikes Framtid!”
54

 

   Svea Rike skildrade en framgångssaga som kontrastrerade det upplevda föråldrade 

bondesamhället ställt mot det allt starkare växande industrisamhället i vilken presentationen 

av det nya och det moderna sågs som ljust och lockande. Statistik, data och historia smögs in i 

besökarnas sinne genom att tilltala känslo- och sinnesintryck – färgglada diagram och tabeller, 

liksom roliga montrar gav besökaren en känsla av att landet Sverige och livet i detta nu blir 

bättre för varje dag som går. Innehållet i Svea Rike använde historien som spångbräda för de 

tydliga framtidsvisioner som presenterades: 

Det är de uppbyggande, de arbetande, de positiva krafterna, som >>Svea Rike>> riktar sin lovsång till. De 

negativa, de splittrande, de nedbrytande krafterna hållas i skymundan. De ha icke rum i detta arbetets 

tempel. [---] Det är en glad tavla >>Svea Rike>> rullar upp. Den manar det svenska folket att någon gång 

unna sig en smula nationell stolthet, räta på ryggen, se tillbaka på gångna årtiondens arbetsresultat, jämföra 

förr och nu och helt lugnt och tryggt säga sig: >>bra marscherat i alla fall >>. Det är en nyttig känsla. Ty 

den föder en hälsosam ambition och en fast föresats: >>Låt oss hugga i ett tag till >>. Ty mycket är ännu 

ogjort. Arvet från fäderna har gjorts rikare; men än är det mycket, som brister, innan Sverige är […] det 

trivsamma hem för välbärgade, lyckliga, fria människor, som vi skola göra det till. Må de väldiga resultat, 

som nåtts i det gångna, sporra till kraftansträngningar i det kommande!
55

 

Hygienismen i paviljongen Svea Rike gick inte obemärkt förbi. Citatet ovan påvisar att de 

framgångar vilka Sverige nått i historiska tider inte fick falla i glömska utan att dessa skulle 

fungera som en spångbräda i visionen om framtiden. För individen, med folkhemstanken i 

bakhuvudet, innebar detta flera saker – hon skulle leva och äta rätt, sköta sin kropp, vila och 

motionera – bara då kunde den nya människan skapas, som i sin tur ställde krav på bra och 

hygieniska bostäder vilka skulle hjälpa till att främja individens fysiska och psykiska hälsa.  

   Genom historien fick besökaren i Svea Rike en referenspunkt för hur långt utvecklingen 

inom Sveriges gränser kommit vilket uttycktes i evolutionistiska termer om det framtida 

samhället och morgondagens härliga bedrifter där mycket hade sin början i individen. Hon var 

det kraftfullaste vapnet för att kunna eliminera de sjuk- och fattigdomar som ansågs utgöra en 

fara för det nya människoskäktet, vilket åberopades såväl i politiken som i 

utställningsmediet.
56

 Det var med anledning av dessa teman som Herman Lundborg fick ta 

hand om utställningen om det Svenska Folket inom Svea Rikes paviljong på 

Stockholmsutställningen 1930. 
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Del III: 

Svenska Folket-utställningen inom Svea Rike 

Stockholmsutställningen och Svea Rikes paviljong presenterade det nya och moderna Sverige 

– allt detta nya ställde krav på en ny medborgare som skulle vara bildad, skolad, 

målmedveten, välnärd, disciplinerad, fri, välklädd, organiserad och framför allt frisk. Ras- och 

arvshygien hade vid tidpunkten för Stockholmsutställningen redan fått ett stort genomslag 

såväl i samhällslivet som i politiken. I kampen för det svenska välståndet var det vid denna 

tidpunkt väsentligt att värna om varaktigheten och bevarandet av den svenska så kallade 

rasen. Inom en majoritet av de politiska kretsarna ansågs rasbiologi vara ett sätt att bekämpa 

alla de eländen som tycktes bero på att negativa arvsmässiga komponenter beblandats och på 

sådant sätt odugliggjort den upplevda rena, hygieniska, svenska rasen.
57

 

Herman Lundborgs uppgift i Svenska Folket-utställningen  

Utställningen om det svenska folkets beskaffenhet inom Svea Rikes paviljong baserades på 

chefen för det rasbiologiska institutet, Herman Lundborgs, bok Svensk raskunskap (1927).
58

 

För att förstå innehåll och tematik i Svenska Folket-utställningen kommer en kortare 

presentation av denna bok förmedlas: 

   Svensk raskunskap (1927) utgjorde en folkupplaga, med ambitionen att på ett förklarande 

och enkelt vis presentera resultaten från rasbiologiska institutets stora publicerade verk The 

Racial Characters of the Swedish Nation; Anthropologia Suecica (1926). Lundborg gör i 

folkupplagan en övergripande presentation av rasbiologins tidiga framväxt, det svenska 

folkets uppkomst- och huvudsakliga rasbeståndsdelar samt det rasbiologiska institutets 

arbetsområde. Lundborg presenterar varför han anser att rasbiologin är en väsentlig vetenskap 

för att komma underfund med varför degenerering av den svenska rasen sker, samt vilka 

ärftliga orsaker som anses ligga bakom detta försämrande; brottslighet, dåligt uppförande, 

alkoholism och ”annan undermålighet, i vad form den än uppträder, och vidare att i görligaste 

mån söka förebygga allt detta [---] speciellt studera ras- och ärftlighetsförhållanden hos 

människan, d. v. s. normala egenskapers och sjukdomars nedärvning.”
59

 Eftersom boken 

                                                 
57

 Annika Alzén, ”Framtidstro i Svea Rike – historia och framtid på Stockholmsutställningen”, Museer och 

Framtidstro, red. Lennart Palmqvist och Svante Beckman (Stockholm, 2003), s. 28. 
58

 Minnesboken Svea Rike (Stockholm, 1930) hänvisar till denna källa under presentationen av Svenska Folket 

på sida 21. 
59

 Herman Lundborg, Svensk raskunskap (Uppsala, 1927), s. 9. 



21 

 

utgjorde en folkupplaga, en populärvetenskaplig presentation, av institutets forskningsområde 

presenterade den de olika metoder som användes för att kartlägga den svenska befolkningens 

beskaffenheter. De viktigaste rasmarkörerna, enligt Lundborg, var färgen på ögonen, håret 

och huden, vilka bestämdes med särskilda färgskalor, även huvudets drag – näsans, käkens, 

ansiktets och hjärnskålens form – och kroppens dimensioner var viktiga rasmarkörer för de 

fem olika raser vilka ansågs förekomma i Europa: nordiska rasen, östbaltiska rasen, 

medelhavsrasen, alpina rasen och dinariska rasen.
60

 Folkupplagan avslutas med fotografier på 

män och kvinnor av nordisk ras vilka sedermera ställs i kontrast till individer av, vilka 

Lundborg beskriver som, östbaltisk typ, lapsk typ, blandtyp; nordisk – östbaltisk och nordisk 

– lapsk typ.
61

 

   Redan långt innan Stockholmsutställningen hade Lundborg och det rasbiologiska institutet 

framfört argument för att de starkaste och mest lämpade individerna skulle uppmuntras att 

föra sina anlag vidare i syfte att säkerhetsställa det, vad rasbiologier uppfattade som, goda 

människomaterialet. I och med folkhemmets genombrott i politiken fick rasbiologerna svar på 

tal och antaganden om ras- och arvshygien blev en del av politiska ansträngningar för att 

förbättra den svenska befolkningens beskaffenheter: Hygien var, vilket tidigare redovisats, det 

ord som förespråkades – både den personliga hygienen som sundhet vad gällde bostäderna 

och det som ansågs gynna den fysiska- och psykiska hälsan för den enskilde individen.
62

  

   Lundborgs mål med utställningen i Svea Rikes paviljong var med bakgrund i denna nya 

politiska strävan – att visa upp de svenskar som tillhörde den allra renaste och mest 

framgångsrika delen av den svenska rasen. Detta var ett folkbildningsprojekt i vilket 

Lundborg tilläts förevisa resultaten av rasbiologiska institutets forskning och på sådant vis 

fastställa normer för den svenska befolkningen. Inför den stundande utställningen använde 

Lundborg en metod som han inte var ovan att använda, han efterlyste i tidningar och i radio 

ättlingar till en av utställningens huvudmoment; Stor-mor i Dalom. Samtliga svenskar vilka 

kunde spåra sitt släktled tillbaka till henne uppmanades lämna in uppgifter till rasbiologiska 

institutet.
63

 Vem var då denna Stor-mor? I en intervju i Dagens Nyheter den 21 februari 1930 

refererades Lundborg som följer: 
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Professor Herman Lundborg visar oss svenska folket sådant det är och sannolikt också en vördnadsvärd 

stammoder, ”Stormor i Dalom” och en del av hennes ättlingar i tio led [---]. Det blir en syntetisk och 

säkerligen effektfull del av framställningen av riket [---]. 

– Det är inte riktigt avgjort ännu hur min avdelning kommer att gestaltas, säger professor Herman 

Lundborg vid ett samtal med Dagens Nyheter. Vi äro alltjämt sysselsatta med insamlingen av det 

omfattande materialet och som det är en tidsödande historia vågar jag inte redan nu säga hur det blir. Vi ha 

emellertid tänkt oss att presentera ”Stormor i Dalom”, som levde på Gustav Adolf tid, som en intressant 

och vacker typ för en svensk stammoder. Stormor var gift i tiden två gånger med två präster i Leksand och 

hon hade en stor barnskara som man kan följa i tio led och vilken väl räknar bortåt 10,000 avkomlingar. 

Det [är] ju givet att man inte kan följa, ännu mindre tänka sig att presentera alla linjerna, utan det är min 

avsikt att istället taga några av de mest representativa med i utställningen […]. Hennes avkomlingar ha 

under tidens lopp beklätt praktiskt taget alla ämbeten och tjänster i landet [---].
64

 

Lundborg förklarar sålunda i denna intervju att Stor-mor var en mycket tilltalande svensk 

stammoder med en stor barnskara. Genom forskning om hennes avkommor, vilka vid 1930-

talet uppskattades uppgå till minst 10.000, förmodades en stor del av dessa ha tillträtt höga 

tjänster i Sverige. Avsikten med att presentera Stor-mor, skriver vetenskapsjournalisten Maja 

Hagerman, var att bevisa att hennes själsegenskaper, goda karaktärsdrag och att dygdighet 

kunde nedärvas.
65

 I tidningsartikeln, vilken hänvisades till ovan, refereras Lundborg i 

intervjun att beskriva utställningen som följande: 

I övrigt skall min utställning i den mån det blir möjligt inom den begränsade ramen av 24 meters väggyta, 

[…] [vara] en framställning av olika svenska folktyper, yrkes- och ranggrupper, naturligtvis illustrerad. Jag 

anser det vara ett stort önskemål att man sedan utställningen stängt sina portar, göra ett försök att bereda 

samlingarna ett mera stadigvarande hemvist. Ett museum av denna art skulle säkerligen kunna på/visa/ 

betydligt mera intresse än åtskilliga av våra andra [museer], och en god stomme är ju, som sagt, redan 

befintlig när utställningen avslutats.
66

 

Utställningen beskrivs som begränsad eftersom Lundborg enbart haft 24 meters väggyta till 

förfogande där han önskar presentera de olika svenska folktyperna, dess yrken och en 

rangordning. I det stora hela, vilket Maja Hagerman beskriver, uttryckte Lundborg och det 

rasbiologiska institutet ett stort missnöje med den magra väggyta som stod till deras 

förfogande.
67

 Detta är en förståelig reaktion då Lundborg ansåg rasbiologi vara en viktig del 

av det medicinska fältet, någonting som skulle rädda det svenska folkets påstådda urartning. 

Efter den stora Folktypsutställningen 1919 där Lundborg haft ett mycket stort utrymme till 
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förfogande ses utställningen i Svea Rike 1930 som en oerhört avskalad variant av hans 

forskningsområde. I och med detta är det inte svårt att föreställa sig Lundborgs och det 

rasbiologiska institutets missnöje med att enbart ha 24 meter väggyta till förfogande för det, 

vad de ansåg som, viktiga folkbildningsarbete om den svenska rasens bestånd som de byggt 

sin forskning på. Även om paviljongen i Svea Rike var en bra början, vilket beskrivs i citatet 

ovan, så visas att Svenska Folket-utställningen var en god stomme att i framtiden etablera ett 

svenskt rasbiologiskt museum på. 

Utställningens uppbyggnad 

 

 

Fotografiet ovan visar paviljongen Svea Rike utställningshall och den breda trappan som 

mynnade ut i uppgången till den andra våningen. Genom fotografiet förmedlas kartor, porträtt, 

illustrationer och fotografier över betydelsefulla svenska personer och platser. Upp för den 

första trappan, bredvid den manliga respektive kvinnliga statyn – vilka representerar de 

kroppsliga dimensioner som tillskrevs den nordiska/germanska rasen – återfinns utställningen 

om det Svenska Folket. Denna utställning, vilket tidigare redovisats, löpte parallellt – från 

golv till tak – både på vänster och höger sida om den 24 meter väggytan. I den minnesbok, 

Svea Rike (1930), som publicerades efter det att Stockholmsutställningen stängde sina portar, 

upptar denna utställning totalt sju sidor av det 95-sidiga, rikligt illustrerade, verket.  

   Uppe i varje hörn på sex av sidorna, vilka redogör för Svenska Folket-utställningen, återges 

små korta citat vilka värnar om det svenska folkets bestånd. I sammanhanget dessa citat är 

Interiör från paviljongen Svea Rike med vy över den trapphall där det Svenska historiska fotomontaget låg, 

en trappa upp visar utställningen om det Svenska Folket. Fotografi: Uppsala universitetsbibliotek. 
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presenterade framgår det inte om de även ingick i själva utställningen inom Svea Rikes 

paviljong – således är det svårt att uttala sig om det förekom någon förklarande text alls, 

förutom den röda tråden som löpte genomgående genom paviljongen. Fotografiet ovan, över 

trapphallen, är den enda bild som reproduceras när det handlar om Svenska Folket-

utställningen inom paviljongen Svea Rike. Genom att jämföra fotografiet och det innehåll 

som finns i minnesboken, Svea Rike (1930), kan en bild formas om utställningen. 

   Med hjälp av fotografier- och kartillustrerade paneler visades det svenska folkets 

beskaffenhet upp. Oavsett om citaten, vilka vittnade om den svenska rasens bestånd, var en 

del av den fysiska utställningen benämndes det svenska folket – i den röda tråd som 

författades av Ludvig ”Lubbe” Nordström – enligt följande: 

Med stöd av detta folk, skolat, bildat, välnärt, välklätt, organiserat, disciplinerat, fritt, friskt och 

målmedvetet går så Svea Rike ut i världen för att erövra en plats i solen [---]. Och beskåda folktyperna! De 

tala alla om hårdhet, vilja och en fördold eld. [---] Den forna bekväma småborgerliga typ, som vuxit fram, 

sedan den stora krigsepoken avslutas och Sverige vid 1800-talets början sjunkit ner till en av världen 

bortglömd, betydelselös, ofarlig stat, den börjar mot 1800-talets slut, då den nya nationella uppryckningen 

gör sig först märkbar, att ersättas av en ny spänstig, både kroppsligt och andligt tränad, nationell typ, som i 

våra dagar definitivt segrat och därmed gett svenska folket en ny drivande karaktär, mer lik forntidens och 

storhetstidens. Och på ett lika revolutionerande sätt omskapas också under samma tid hela landets allmänna 

utseende.
68

 

Citatet ovan påvisar hur den svenska befolkningen under 1800-talet sågs som undermåttlig. I 

det nya Sverige åberopades ett nytt folk som genom folkbildning skulle bli en, som 

Nordström namnger det, nationell typ – vilken åberopar det bästa fysiska som såväl psykiska 

människomaterial. 

   Frågan om varför det inte förekom någon förklarande text till de porträtt, fotografier, de två 

statyerna och redoisningen av de olika yrkesgrupperna vilka talade om de farhågor 

degenereringen av det svenska folket ansågs undergå vid 1930-talets början, är mycket 

intressant. Ett möjligt svar på frågan varför det ter sig på detta sätt kan ha att göra med 

rasbiologins allmänna acceptans. Befolkningen hade under en låg tid, i och med det 

rasbiologiska institutets arbetsområde, informerats om de degenererande krafter som ansågs 

hotade den nordiska rasens varaktighet – och politikens förespråkande av hygienism kan vara 

en viktig orsak till varför det, möjligtvis, rådde en sådan stor textfattigdom i utställningen om 

det svenska folket. Den kunskap som producerades gjordes så utan kommentar – istället 

uppvisades den aktuella forskningen kring frågor vilka var relevanta för synen på den nya, 
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stolta och självmedvetna människan, skapandet av det moderna Sverige och tron på 

framtiden.
69

 Kunskapen ansågs snarare ligga i att besökaren skulle lära sig att se – att märka 

vilka fysiska och/eller psykiska markörer som vittnade om en god rastillhörighet vilket var 

normen som rasbiologerna och politikerna målade upp i 1930-talets Sverige. 

Utställningen om den svenska befolkningen kan grupperas i tre kategorier: 

I. Svenska folkets beskaffenhet  

Den första kategorin är det svenska folkets beskaffenhet. Här tar utställningen avstamp i de 

fyra olika raserna som ansågs återfinnas i Sverige: den nordiska/germanska rastypen, svensk-

valloner, östbaltisk ras och samer – vilka utställningen förmedlar som lappar. De olika 

rasernas spridning illustreras sedermera, vilket förmedlas i minnesboken, med hjälp av minst 

en karta (sett till fotografiet ovan återfinns två kartor vid Svenska Folket-utställningen), en av 

kartorna – den som visas upp i minnesboken Svea Rike (1930) – presenterar den nordiska 

rastypens förekomst i Sverige. Som minst förekom 19% av den nordiska rasen i Norrbotten. 

Näst högst antal, 23%-28%, förmodades finnas i Västerbotten, Västernorrland, delar av 

Upplands län och Skåne. Det högsta antal nordisk rastyp, 29%-38%, påstods anträffas från 

och med Jämtlands län ner till och med Halland, Småland och Blekinge – inklusive Gotland 

och Öland. Bredvid denna representation av det svenska folket förekommer ett citat av Johan 

Vilhelm Hultkrantz (1862-1938), anatom och akademiker som intresserade sig för rasfrågor: 

”Individerna försvinna, men rasen lever.”
70

 Detta citat förefaller vara en uppmaning till 

befolkningen att inte beblanda sig med skadliga arvsmässiga drag vilka påstods försämra det 

svenska nordiska/germanska rassläktet. 

II. De olika yrkesgrupperna 

Med Herman Lundborgs citat: ”Ett folkmaterial av god ras är ett lands största rikedom”
71

 och 

arkeologen, paleontologen
72

 och geologen Johan Gunnar Andersson (1874-1960) belägg: 

”Det gäller att följa fädernas föredöme: att göra stora ting med små medel.”
73

 visades olika 

svenska yrkesgrupper – jordbrukare, sjuksköterskor, militärer och högre ämbetsmän, med 

vardera 24 fotografier i samtliga yrkeskategorier – upp. Dessa individer bär inga namn. 

Identiteten förmedlas istället efter det län de härstammar ifrån och vilket yrke de har. Det är 
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en mycket skev fördelning i presentationen av individer beroende på län, där södra Sverige 

dominerar i samtliga yrkeskategorier. Detta kan ha sin förklaring. I Svensk Raskunskap (1927) 

ger Herman Lundborg sin syn på de olika yrkesgrupperna: ”Jordbruksbefolkningen och i 

allmänhet även de högre samhällslagren synas på det hela taget utvisa något mera nordiska 

rasegenskaper än den övriga befolkningen”.
74

 Citatet påvisar att Lundborg antog att den 

nordiska rasen var som renast förekommande i södra delarna av Sverige, och att den där 

tillträdde de högre ämbetena – här räknas även militären in – således ges en förklaring till 

varför presentationen av de olika yrkesgrupperna är väldigt skev i representationen av Sverige 

indelat i län: Svenska Folket-utställningen fokuserade inte på att visa upp de förmodade 

degenererande aspekter som påstods finnas i Sverige vad gällde en upplevd arvsmässig fysisk 

och psykisk urartning. Syftet var att visa upp den nordiska rasens bestånd och bedrifter för att 

besökaren skulle inse att den nordiska rasens varaktighet var grundläggande för Sverige som 

det framtidsland det formulerades vara. För besökaren blev detta, i och med att det är osäkert 

om det fanns någon text i utställningen, en undermedveten kommunikation. Besökaren blev 

visuellt kontinuerligt påmind – genom kunskapen att de skulle lära sig se vilken individ som 

tillhörde vilken folktyp – om den nordiska/germanska rasens bragder och på sådant sätt skulle 

besökaren förstå att det inte passade sig att, i rasbiologernas mening, degenerera sin ras 

genom att beblanda sig med psykiskt- och/eller fysiskt undermåttliga individer och/eller raser. 

Om en individ gjorde det skulle inte deras barn eller kommande släktled bli framgångsrikt, 

och detta urartande hade ingen plats i synen på det nya, det moderna, Sverige vilken 

efterfrågades inom Svea Rikes paviljong. 

III. Stor-mor i Dalom och skärskilt framträdande personer 

Den tredje och sista uppvisningen inom utställningen var den om Stor-mor i Dalom och 

skärskilt framträdande personer som kopplas till hennes släkt. Stor-mors placering i 

utställningen utgjorde en sex meter bred släkttavla vilken spann över tio generationer.
75

 I 

minnesboken Svea Rike (1930) pryds dessa avslutande sidor med följande tre citat: ”Intet är 

jag, men min ras och min rot och min stam är allt.”
76

 – Bertil Gripenberg (1878-1947), diktare 

och friherre. ”Att klarlägga ärftlighetens betydelse för kultur, hälsa och sjukdom är förvisso 

en av vår tids viktigaste uppgifter.”
77

 – Frithiof Lennmalm (1858-1924), läkare. ”Må vi städse 
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livligt känna vårt ansvar inför kommande släktled.”
78

 – Otto Schaumann (1891-1977), 

österrikisk läkare och farmakolog
79

. Genom dessa tre citat framkommer tydligt det narrativ 

som påfallande högst medvetet producerats i utställningen. Ärftligheten för det svenska 

folkets bestånd ansågs vid tidpunkten för utställningen som någonting ytterst viktigt. 

Degenerering av den svenska rasen sågs som ett påtagligt hot – förmodade dåliga arvsanlag 

skulle förhindras att beblanda sig med det föreställda rena, allt för att befolkningens 

arvsmässiga komponenter skulle förbättras och på sådant vis uppnå det bästa folkmaterialet. 

   Vid räknandet av individer uppdelat i kön förekommer det en stor avsaknad av kvinnor i 

presentationen av den svenska befolkningen men det är, vilket etnologerna Maria Bäckman 

och Simon Ekström framhåller i sin text; Museer, kön och genus - några reflektioner kring en 

närvarande frånvaro (2011) viktigt att poängtera att det inte är en genusanalys i räknandet av 

kvinnor respektive män i en utställning – men räknandet av kön kan göra det möjligt för 

tankegångar och frågeställningar som bidrar till en genusanalys.
80

  

   Varför är ett av de centrala momenten i utställningen om det svenska folket presentationen 

av Stor-mor i Dalom? Ideligen när det talas om genus eller kön i den museala verksamheten 

förekommer det alltför ofta en stor frånvaro av kvinnor i presentationen av historien och 

samhället i stort – i fallet Svenska Folket-utställningen inom Svea Rikes paviljong förefaller 

istället kvinnan ha en väsentlig roll. Kvinnan är en central del genom presentationen av Stor-

mor i Dalom – men vad är hennes, tillika övriga kvinnor som representeras i Svenska Folket-

utställningens, faktiska syfte? Ett narrativ som verkligen kulminerar med representationen av 

Stor-mor i Dalom och övriga kvinnor i utställningen är kvinnans roll i samhället. Stor-mors 

storhet antogs ligga i hennes dygdighet, vilket i sin tur antogs nedärvas till hennes barnskara 

vilket bidrog till att hennes barn växte upp till framstående och begåvade individer. Övriga 

kvinnor ses, vilket inte är förvånande med tanke på synen på kvinnor under 1930-talet, som 

omhändetagande och hennes yrkesroll är främst som sjuksköterska. Männens roll i 

utställningen är som skapare, kulturpersoner – kompositörer och konstnärer – storartade män i 

vita rockar – professorer, läkare – vilka tillträde de allra högsta ämbetena och arbetar för 

Sverige som det framtidsland det presenterades vara. Kvinnornas roll i Svea Rike, specifikt 

Svenska Folket-utställningen, som även samhället vid denna tidpunkt formulerade – var att 

hon skulle vara dygdig och god, hygienisk och vårdande, avslutningsvis skulle hon avla fram 

friska barn som skulle säkerhetsställa den nordiska rasens bestånd i det svenska samhället. 
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Utställningsspråket 

Vid en tolkning av de teman som visades upp vid utställningen om det svenska folket och vad 

som förblir osagt men förkommer genom exkluderingen av en stor mängd av den 

befolkningen, ter sig utställningen tala undermedvetet till besökarna. Sverige under 1930-talet 

var sannerligen en tid då tankegångar kring hygien vad gällde både befolkningens fysiska och 

psykiska egenskaper togs i beaktande. Idéhistoriken Roger Qvarsell diskuterar i boken I 

framtidens tjänst: Ur folkhemmets idéhistoria (1986) att i presentationen för att nå ett bättre 

samhälle så är det inte nödvändigt att kommunicera verbalt: 

Ytterligare en fråga gäller om en utopi eller en vision om ett bättre samhälle alls behöver vara formulerat i 

ord. På samma sätt som en ideologi kan vara underförstådd eller omedveten för den som är bärare av den, 

så borde det vara möjligt att finna en vision om ett gott liv i sammanhang där upphovsmannen inte alls 

avsåg att uttrycka en sådan. En skrift om ett socialt problem, en beskrivning av en livsmiljö, en etikettbok 

och mycket annat kan vara bärare av en föreställning om det goda livet och det välfungerade samhället.
81

  

De teman som visas upp görs så utan någon verbal eller skriftlig formulering angående 

degenerering eller vad som anses skadligt för den svenska nordiska rastypen. Ändock 

formuleras dessa teman i och med kartan som illustrerar den nordiska rastypens förekomst i 

Sverige – vilken redovisar rasens sparsamma utbredning i nationens nordligaste delar. 

Nordiska rasens bedrifter och yrkesmässiga status ställs sedermera i kontrast till de tre övriga 

etniska grupper som visades upp; Svensk-valloner, öst-balter (finländare) och lappar (samer). 

I och med detta förmedlades idealet att den nordiska rasen var överlägsen övriga raser inom 

Sveriges gränser. I paviljongen Svea Rike var denna undermedvetna kommunikation inte 

ovanlig, som exempel representationen av den korpulente och bekvämlige Medelson som 

ställdes i kontrast till de två atleterna som placerades bredvid honom. Det är möjligt att 

samma typ av argument fördes vid presentationen av det svenska folket.  

   Övriga raser som visas upp görs så i mindre smickrande perspektiv. Kvinnorna som tillhör 

den nordiska rasen är sminkade, uppiffade och uppklädda och de kvinnor som tillhör svensk-

valloner, finländare och samer är osminkade och inte lika tillfixade som den kvinnliga 

nordiska rastypen porträtteras. Männen som tillhör den nordiska/germanska folktypen är 

uppklädda, likaså de övriga folktyperna som ställs i den nordiska folktypens periferi. 

Skillnaden mellan män och ras ligger istället i ljussättningen. De nordiska/germanska männen 

framställs med en väldigt dramatisk ljussättning som vittnar om deras storhet och är 

positionerade på sådant vis att deras nordiska ansiktsdrag framhävs – medan männen inom 
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övriga folkgrupper är positionerade rakt framifrån och framställs ur ett avsevärt mjukare 

ljussken. Denna skildring av de olika så kallade rastyperna, oberoende av kön, vittnar mycket 

väl om den stora skillnad i tid och arbete som lagts ner vid tillfället för fotografering av de 

olika folktyperna. När det kommer till den nordiska rastypen framställs de som starka och 

viktiga individer, och de övriga grupperna – svensk-valloner, öst balter (finländare) och 

lappar (samer) – standardiseras och presenteras som en del av den kollektiva massan. Medan 

den nordiska folktypens ansiktsdrag förhöjs genom positionering och dramatisk ljussättning 

vilken vittnar om individens färgstarka karaktär och iögonfallande drag – förminskas 

folkgrupperna som hamnar i nordiska rasens periferi vilka genom ljussättningen och 

positionering presenteras som intetsägande och alldagliga. 

   I boken om Svea Rike (1930) står det skrivet att ”En populär översikt över olika rastyper 

inom svenska folket gives i H. LUNDBORGS ’Svensk raskunskap’”
82

 även om ingen verbal 

eller skriftlig presentation om degenerering sker i Svenska Folket-utställningen bygger 

information och uppfattning om de svenska folktyperna i utställningen på Herman Lundborgs 

bok, och i denna står skrivet att: 

Fornforskning, rasbiologi och historia bära samfällt vittnesbörd om den nordiska rasens sega kraft, 

företagsamhet, begåvning och organisationsförmåga. Allt detta förpliktigar. Må vi, som nu leva i den 

nordiska rasens urhem, göra allt vad på oss ankommer för att hålla rasen uppe, så att den ej urartar eller dör 

ut.
83

 

Lundborg presenterar i citatet ovan alla de positiva egenskaper som den nordiska rasen antogs 

ha och uttrycker en strävan att medborgarna av samtiden skulle göra allt vad de kunde för att 

förhindra att den nordiska rasen skulle degenereras och urarta. Utställningen om det svenska 

folket inom Svea Rikes paviljong förefaller vara en företeelse som bygger på de narrativ 

vilken Lundborg uttrycke i Svensk raskunskap (1927): Att påvisa den nordiska rasens 

begåvning, organisationsförmåga, företagsamhet och så kallade sega kraft vilken sedermera 

ställdes i kontrast till övriga raser som, i utställningen, inte har någon status alls. Dessa 

människor finns knappt, de har ingen yrkesstatus och den enda betydelse de har är den 

förmodade skadliga degeneration som de hotar den nordiska rasen med. 

   Utställningsspråket i Svenska Folket-utställningen kan sammanfattas med museimannen 

Per-Uno Ågrens förklaring: ”Det gemensamma mellan omvärld och museets utställning är 

realismen. Båda erbjuder igenkännliga ting att se, tolka och förstå.” 
84

 Besökaren som iakttog 
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utställningen om svenska folket fick uppleva den realism som 1930-talets Sverige stod inför. 

Hon skulle se representationen av den nordiska, finnlänska, samiska och svensk-vallonska 

folktyperna, hon skulle tolka det som producerades och förstå innebörden i de normer som 

spreds: Den förmodade degenererande effekt beblandning mellan rastyper innebar. 

   En intressant jämförelse kan här göras mellan Svenska Folket-utställningen inom Svea 

Rikes paviljong på Stockholmsutställningen 1930 kontra Folktypsutställningen 1919, som 

även den utarbetades på initiativ av Herman Lundborg. Den största skillnaden utställningarna 

sinsemellan är de föremål som visades upp och användandet av utställningsspråk. 

Folktypsutställningen var en så kallad turnerande utställning med stort utrymme till 

förfogande som, genom invigningen den tredje mars fram tills utställningen upphörde i 

september 1919, besökte: Stockholm, Uppsala, Gävle, Gotland och slutligen Göteborg.
85

 

Syftet med denna utställning var att popularisera föreställningar som rotades i rasdegenerering 

och rasbiologi.
86

 Föremål och texter fanns i överflöd i Folktypsutställningen 1919: 

Kartillustrationer, vetenskapliga diagram, skulpturer och fotografier visade upp bland annat 

individer vilka bar på en funktionsvariation, finländare, judar, romer, svensk-valloner, 

kriminella, vagabonder, så kallade tattare – resandefolk. Föremålstexter vittnade om 

skadligheten och risken med att – som svensk – beblanda sina arvsanlag med personer som 

var fysiskt- och psykiskt beskaffade på ett annorlunda sätt än det upplevda rena.
87

 

Kontrasterat Svenska Folket-utställningen 1930 som visade upp den nordiska/germanska 

rastypen, svensk-valloner, östbaltisk ras och samer för att påvisa den nordiska rasens 

renlighet, dygdighet och yrkesmässiga bedrifter för att klarlägga vilka utvecklingsmöjligheter 

det framtida Sverige hade om befolkningen höll sig så fysiskt- och psykiskt hygienisk som 

möjligt. I denna utställning hade Herman Lundborg en 24 meter väggyta till förfogande där 

fotografier, två kartor och två statyer föreställande den nordiska rasen visades upp – 

textfattigdomen innebar att besökaren istället skulle lära sig se den nordiska rasens storhet på 

ett sådant vis att denne skulle begripa vilka anlag som sågs som skadliga. 

   Båda dessa utställningar kan ses som nationella folkbildningsprojekt vilka informerade 

befolkningen om de farhågor som antogs hota den nordiska rasens bestånd inom Sveriges 

gränser – på sådant vis skulle besökaren skulle begripa att det var skadligt att beblanda sig 

med individer vilka ansågs bära på degenererande arvsanlag. En möjlig anledning till varför 
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utställningarna skiljer sig beroende på föremål och utställningstexter kan bero på att 

rasbiologins allmänna acceptans inom Sverige kulminerade under 1930-talet. Mycket hann 

hända under de elva år som skiljer dessa två utställningar åt. Med Folktypsutställningen 1919 

förekom en önskan från Lundborgs sida att visa upp karaktärsdrag som ansågs degenererande 

så att samhällets auktoritärer skulle komma underfund med att ett rasbiologiskt institut var en 

nödvändighet för att bibehålla den svenska rasen så fysiskt ren och så psykiskt bra som 

möjligt – någonting som realiserades när statens institut för rasbiologisk forskning påbörjade 

sin verksamhet den första januari 1922.
88

 Vid tillfället för Stockholmsutställningen 1930 hade 

vetenskapen angående rasbiologi redan fått stor uppmärksamhet av såväl politiker som 

samhällsbefolkningen. I tidsandan av folkhemmet och uppvisandet av en hygienisk 

medborgare sågs rasbiologin som ett hjälpmedel för att uppnå den hygieniska befolkningen 

vilken efterfrågades i folkhemmets Sverige. 

Effekten av utställningen 

Utanför Stockholmutställningen kantades samhället av arbetslöshet, trångboddhet, höga hyror 

och börskrascher. Stockholmsutställningen var som ett eget samhälle inom Stockholms stad. I 

detta samhälle härskade framtidstron om det nya och det moderna landet, de raka och enkla 

linjerna och tron på en ny, hygienisk, människa. När utställningen tillslut packades ner, 29 

september 1930, hade det rasbiologiska institutet utökat sin arkivsamling från 6000 till 9000 

fotografier,
89

 och på sina höll höjdes röster om att paviljongen Svea Rike skulle bli permanent 

– men i slutändan fattades det ekonomiska underlaget för att göra detta möjligt och istället 

publicerades den minnesbok som varit underlag för denna uppsats: Svea Rike (1930).
90

  

   I tidsskrifter återfanns emellertid en annan önskan. Svenska Folket-utställningen inom Svea 

Rikes paviljong hade fått igenom sitt budskap och önskemål att uppföra ett rasbiologiskt 

museum kom till uttryck. En av de mer genomtänkta av dessa är överläkaren Emanuel 

Bergmans (1887-1948) önskan om att upprätta ett svenskt hygieniskt museum: 

Utställningen ”Svea rike” [...] är ägnad att väcka det svenska folket till självbesinning, så att de bemöda sig 

att tänka på de viktiga problem om det svenska folkets och rikets framtid. Allra viktigast är frågan om 

folkhälsan ty välmågan stiger bland oss undan för undan och vi ordna det på bästa sätt för oss genom 

förträffligt skolväsen, skydd för vår gamla kultur o.s.v., så [bådar] det föga om folket är skadat till sin rot 

och bli dömt att försvinna. Vi arbeta då åt andra livskraftigare folk och överlämna vårt kulturarv åt den 

                                                 
88

 Lennart Lundmark, ”Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska 

institutet”, Forum för levande historia 2007:4, s. 20. 
89

 Maja Hagerman, Käraste Herman: Rasbiologen Herman Lundborgs gåta (Stockholm, 2015), s. 311. 
90

 Annika Alzén, ”Svea Rike: med historien som språngbräda mot framtiden”, Tvärsnitt 2002:1, s. 34. 



32 

 

istället för att det skulle överföras till och vidareutvecklas av våra egna avkommor, släktled efter släktled. 

”Svea rike” pekar på dess viktiga frågor men avser ej någon grundligare orientering. Den uppgiften har 

däremot ett hygieniskt museum […], och vårt land behöver många sådana museer […]. Det är i själva 

verket en mycket angelägen uppgift att få full fart på den hygieniska upplysningsverksamheten i vårt land 

[…] vid upprättandet av det hygieniska museet kan i första etappen nöja sig med vad som är/oändgrindliga/ 

behövligt för en museal framställning av de olika hygieniska disciplinerna. I första hand gäller det 

människan i friskt och mjukt tillstånd, [sedan] komma speciella framställningar av de olika sjukdomarna 

och dess sociala betydelse samt åtgärder för deras förebyggande och botande. Det hygieniska museet 

lämnar således upplysningar om tuberkulos, könssjukdomar, alkoholism, barnsjukdomar och 

spädbarnsvård, tandvård, personlig hygien, social hygien och rashygien. För att museet ska bli största 

möjliga nytta […] bör det emellertid också anordna föreläsningar och demonstrationer i hygieniska ämnen 

dels för vuxna och dels för skolbarn. [---] Jag har blott velat föra fram frågan på grund av dess stora vikt, 

och hoppas den i samband med det aktuella intresset för ”Svea Rike" skulle kunna bli föremål för intresse 

från allmänheten och de ledandes sida, vilket den i så hög grad förtjänar.
91

 

Citatet ovan påvisar att Emanuel Bergman tydligt såg Svea Rikes paviljong inom 

Stockholmsutställningen 1930 som en viktig markör vilken manade till en förbättring av det 

svenska folket och landets bestånd. Han uttrycker en önskan om att etablera ett hygieniskt 

museum som på angivet sätt skulle fokusera på bland annat social- och rashygien. Denna 

önskan yttryckte även Herman Lundborg när han blev intervjuad av Dagens Nyheter innan 

Stockholmsutställningen öppnade: ”Ett museum av denna art skulle säkerligen kunna på/visa/ 

betydligt mera intresse än åtskilliga av våra andra [museer], och en god stomme är ju, som 

sagt, redan befintlig när utställningen avslutats.”
92

 Sådant blev emellertid inte fallet, det 

etablerades aldrig något svenskt rasbiologiskt museum även om tunga namn förespråkade att 

ett sådant borde ha upprättas. Det är svårt att uttala sig om varför det inte blev så men en 

möjlig anledning är att samhället upplevde förskjutningar från rasbiologin till inriktningen 

medicinsk genetik – rasbiologin var alltså, i Sverige under 1930-talet, på väg ut. Ett definitivt 

forskningsmässigt- och politiskt stopp när det kommer till tankegångar kring raser och deras 

beskaffenheter kom i samband med det starka motståndet mot Tysklands nazistiska raspolitik. 

I och med andra världskrigets utbrott och förintelsen av individer beroende på bland annat 

etnisk härkomst och psykisk variation bidrog det till att den svenska rasbiologin ändrade 

fokus från att studera biologiska skillnader människor emellan till att fokusera mer på att 

förhindra att ofördelaktiga ärftliga sjukdomar skulle spridas vidare. 

   Eftersom utställningen baserades på Herman Lundborgs bok Svensk raskunskap (1927) kan 

en koppling mellan detta literära verk och pedagogiska texter som användes vid de svenska 
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läroverken göras. Ett viktigt narrativ som formulerades i dessa läroböcker, vilket saknades i 

Herman Lundborgs populärvetenskapliga text, är själva värderingen om uppfattningen om 

raser. När Lundborg skrev och förklarade de olika rasernas förekomst i Europa gjorde han så 

utan någon direkt värdering, utan beskrev enbart dessa beroende av deras skallform, lemmars 

dimensioner, hår- och hudfärg samt pigmenteringen av ögonen – dessa rasers karaktärsdrag 

ställdes sedermera i kontrast till den nordiska rasen som beskrivs som övervägande renast i 

sin förekomst i Skandinavien och utmärktes genom det blonda håret och ljusa ögon med ljus 

hy. Huvudets form skulle vara lång- eller medelskalligt, ett smalt, högt ansikte med i regel 

högväxt och slank kropp.
93

 

   I presentationen av de olika raserna utelämnas, som tidigare nämnts, en viktig detalj – 

nämligen själva värderingen som rotar sig i ras- och arvshygienens intrång i samhället vilka, 

genom skickliga formuleringar, inkorporerades i läroverkets böcker: 

Människor av ostbaltisk ras […] tyckas nöjda med litet och framhärda i sammanbiten arbetsamhet. Men 

trots den stora idogheten saknar ostbalten större framgång i förvärvsarbetet på grund av oförmåga att fatta 

beslut och brist på verklighetssinne. Han blir lätt en förvirrad drömmare. Den nordiska rasens skaparkraft 

saknas.
94

  

Citatet ovan kommer från en lärobok i geografi från 1935 och påvisar tydliga värderingar som 

fattas i Herman Lundborgs redovisning av de olika människoraserna i Svensk raskunskap 

(1927). Nästan samtliga av dessa läroböcker för gymnasiet hävdar att sterilisering var det 

bästa sättet att förhindra att påstådda undermåliga och svagsinta anlag, vilka delvis rotade sig i 

psykiska men även fysiska markörer, från att spridas vidare mellan människor och mellan 

folktyper.
95

 Detta realiserades när den första steriliseringslagen trädde i kraft den 1 januari 

1935.
96

 Varför lärdes ungdomar vid de svenska läroverken sådana fördomsfulla och 

främlingsfientliga åsikter angående folk beroende på deras härkomst? Ett svar på den frågan 

är att ungdomarna sågs som morgondagens människor, deras tankar om omvärlden skulle 

ordnas så att de skulle komma att, på såväl kroppsligt som själsligt hygieniskt sätt, förbättra 

den svenska befolkningen och på sådant vis förstärka kommande generationers psykiska- 

fysiska och genetiska drag. 
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Avslutande analys 
I denna avslutande analys kommer en övergripande reflektion av den för uppsatsen valda 

teorin – queerteori – kopplat samman med Svea Rikes paviljong och Svenska Folket-

utställningen att presenteras. Sedan följer en diskussion angående varför forskningsläget 

beträffande paviljongen och utställningen om det svenska folkets beskaffenhet negligerats i 

forskningen om Stockholmsutställningen 1930. Sedermera presenteras ett resonemang om 

rasbiologiska uppfattningar i Sverige idag och slutligen en avslutande reflektion om 

museernas roll och uppgift i samtiden. 

Övergripande reflektion om Svenska Folket-utställningen 

kopplat till queerteori 

Inom queerteorin är den viktigaste analytiska kategorin den mellan heterosexualitet och 

homosexualitet, samt den mellan det kvinnliga och det manliga. Sett till Svenska Folket-

utställningen kan en analog demarkation beskrivas som den mellan den nordiska/germanska 

rasen och alla de övriga etniciteter vilka föll i nordiska rasens periferi. Utställningen, som 

queerteorin, handlade om en kategorisering av människor som i Svea Rikes paviljong 

underblåste normer om hur en etnicitet antogs vara – inte enbart sett till utseende, utan även 

ett tillskrivet beteende. 

   Likaså att queerteorin framhåller sociala och kulturella antaganden föder uppfattningar om 

hur en person ska bete sig för att anses som äkta i sin kategorisering av manligt, kvinnligt, 

homosexuellet eller heterosexuellt – alstrade utställningen om det svenska folket, på liknande 

sätt, föreställningar om vad som ansågs äkta, det som ansågs vara normen för 

samhällsbefolkningen och det som skulle skyddas från en påstådd degenerering av delvis 

rasmässig och delvis arvsmässig karaktär: För att anses som den mest föredömliga kvinnan 

skulle besökaren och medborgaren vid tidpunkten för utställningen – vilket förmedlades 

genom presentationen av Stor-mor i Dalom – vara av nordisk rastyp, vara omhändetagande 

till sättet och ha goda själsegenskaper och karaktärsdrag vilka skulle komma att nedärvas till 

den nya generationen av hygieniska människor. Till detta skulle hon vara framstående i sitt 

arbete och alstra fram dugliga avkommor som skulle komma att säkerhetsställa den nordiska 

rasens bestånd. Besökaren blev kontinuerligt tillförd information om det hygieniska och 

korrekta sätt som påstods gynna den kollektiva massan – och det var individens ansvar att ta 

till sig ideal om den nya och den moderna människan. Inom utställningen handlade det i första 
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hand om att fostra besökaren att lära sig se vem som var önskvärd och vem som var mindre 

värdefull ur kollektivets perspektiv. Som samhällsmedborgare skulle besökaren, och 

befolkningen i allmänhet, sträva efter att vara ett kraftfullt vapen för att psykiskt och fysiskt 

eliminera alla de sjukdomar som ansågs utgöra en fara i framtidsvisionen om Sverige och det 

nya människosläktet. I visionen om framtiden hade de degenererande och skadliga ras- och 

ärftlighetsmässiga markörerna ingen annan plats än som varnande signaler vilka skulle 

utrotas.  

   Queerteorin studerar tre övergripande frågor vad gäller normskapande processer: 

Hur skapades och upprätthölls normerna? Normerna inom Svea Rikes paviljong skapades, 

och upprätthölls, av de som kommunicerade kunskapen – Staten i form av folkhemmet, 

utställningskommittén och vetenskapsmän som bidrog med material – tillika de som blev 

bärare av denna lärdom – besökaren och samhällsmedborgaren. Var kom dessa normer ifrån? 

Normerna alstrades från en samhällsvision om en hygienisk människa och farhågor om 

framtida generationers urartning. Vad fick de för konsekvenser för dels de som uppehöll sig 

inom normens ram och dels de som hamnade i periferin? Konsekvenserna för de som tillskrev 

sig själva den nordiska/germanska etniciteten blev att de föremål för uppfattningar som rotade 

sig i ett tillskrivet beteende – som besökare framhölls det ytterst viktigaste att vara kroppsligt 

och själsligt frisk så att du kunde arbeta och alstra framtidens barn. Denna kategorisering av 

människor genom etnicitet – i analogi med queerteorin – födde antaganden om hur en person 

skulle bete sig (vara bildad, skolad, dygdig, målmedveten, omhändetagande, välnärd, 

disciplinerad, fri, välklädd, organiserad och framför allt frisk), se ut (tillhöra den nordiska 

rasen) och föra sig i det offentliga och privata rummet. Föll besökaren utanför denna norm 

antogs hon vara skadlig – oavsett om hon tillhörde den nordiska/germanska rasen eller föll i 

dess periferi – för det framtida människosläktet vilket åberopades genom hela utställningen. 

   Genom dessa normer som spreds målades en utopisk människa upp. En människa som i 

praktiken aldrig funnits. Befolkningen i Sverige är inte homogen och det finns inte ett enda 

sätt att vara enligt en viss etnicitet. Det kommer alltid att finnas en färgstark mångfald i 

människosläktet. Att åberopa homogeniserande ideal, vilket såväl samhället som 

utställningsmediet i Stockholmsutställningen gjorde, är för samhället sett – oerhört 

bakåtsträvande. Snarare finns det flera olika sätt att vara en del av befolkningen i ett land och 

samhället växter på grund av denna uttrycksfulla pluralism. 

   I Svenska Folket-utställningen sågs den nordiska rasen, vilken med analogi till queerteorin 

är den heterosexuelle, som den norm vilken samhället skulle byggas upp efter. Denna retorik 

är påtaglig i presentationen av de olika svenska raserna där den nordiska ses som idealtypen, 
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det invånarna i samhället skulle sträva efter att uppnå och det som sågs som ytterst viktigt att 

bevara. På samma vis som att queerteorin noterar att strukturer, lagar, institutioner, relationer 

och handlingar är uppbyggda med heterosexualiteten som norm kan 1930-talets Sverige ses 

på samma sätt. Det handlar om att myndigheter och institutioner gavs makt att bestämma över 

andra människor och deras kroppar vilket kulminerade i inrättandet av steriliseringslagar samt 

äktenskapsförbud för individer vilka led av bland annat epilepsi. Allt detta underblåstes och 

legitimerades med rasbiologins inträde i undervisningen, då gymnasieelever i sin kurslitteratur 

blev lärda – på ett mycket främlingsfientligt sätt – om världens, så kallade, raser. 

Varför har forskningen om Stockholmsutställningen 

negligerat Svea Rikes paviljong och Svenska Folket-

utställningen? 

I den inledande delen av denna uppsats, närmare specifikt den del som berör forskningsläget 

angående Stockholmsutställningen 1930, poängterades att när det kommer till denna 

utställningsstad fokuserar forskningen huvudsakligen som mest på de konstnärliga- och de 

arkitektoniska byggnader och föremål som har blivit sinnebilder för det moderna och 

funktionalistiska Sverige. Fåtalet litterära verk presenterar paviljongen Svea Rike och Herman 

Lundborgs utställning om det svenska folket. Det finns helt enkelt en avsaknad i forskningen 

om Stockholmsutställningen 1930 som rör temat rasbiologi och de normer som spreds om 

denna. Orsaken till denna frånvaro i forskningen kan jag bara spekulera i. 

   Anledning kanske är att Svea Rikes paviljong och Svenska Folket-utställningen inom denna 

ses som en avvikande del från den större utställningskontext som utgjordes av 

Stockholmsutställningen, men gentemot det kan man konstatera att det fanns ett påtagligt 

behov – i och med folkhemstanken – att uppfostra befolkningen till psykiskt- och fysiskt 

hygieniska medborgare. Dessa skulle vara en del av den moderna framtidsvisionen som 

åberopades såväl i Svea Rikes paviljong som i den mer allmänna dagspolitiken. Mot denna 

bakgrund finns det som sagt ett frågetecken om varför forskningen rörande paviljongen Svea 

Rike och Svenska Folket-utställningen är bristfällig – speciellt när den övergripande 

forskningen angående rasbiologin har ökat under de senaste 20-30 åren. Med det i åtanke 

borde väl snarare Herman Lundborgs inblandning i utställningen vara en betydande orsak till 

utökad forskning. Kan ett möjligt svar på frågan vara det att, sett ur ett nutida perspektiv, är 

problematiskt att någonting så bakåtsträvande och främlingsfientligt som rasbiologi 

presenterades i skildringen av det moderna Sverige? 
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   Oavsett orsak så är det viktigt att reflektera över att rasbiologin i 1930-talets Sverige inte 

sågs som någonting udda eller påtagligt kontroversiellt av samtiden – detta var en metod för 

att förbättra befolkningen som i denna tid led av arbetslöshet och fattigdom. Här ingick tanken 

om ett behov att värna beståndet av den inhemska så kallade rasens beskaffenheter, genom att 

förhindra att dåliga arvsanlag spreds vidare. Detta förmedlades med utställningsspråket i 

Svenska Folket-utställningen och inom Svea Rikes paviljong. Det är i kontext till detta viktigt 

att reflektera över att allt detta skedde innan andra världskrigets genombrott och i synnerlighet 

före nazismens systematiska förintande av sociala, kulturella, psykiska och fysiska betingande 

egenskaper som ansågs degenererande för människosläktet. I Sverige kan kunskapen om 

Förintelsen ses som en bidragande faktor till att retoriken kring rasbiologin förändrade 

skepnad – fördomarna mot de så kallade rasernas beskaffenheter byttes successivt ut för att 

inriktas med mot en genetisk ärftlighetsforskning.
97

 

   Avslutningsvis var den svenska rasbiologin en påtaglig och spridd uppfattning som spreds 

genom, bland annat, den museala verksamheten. Dessa idéer kommunicerades till samhällets 

befolkning tämligen ostört, fram till andra världskrigets utbrott. För att i framtiden kunna 

förstå sig på hur processer när det kommer till en homogenisering och fördomsfulla 

normspridningar kommer till uttryck genom den museala verksamheten, är det viktigt att 

forska angående dessa teman så dels personer som är verksamma inom ett museums väggar 

och dels de som styr landet lär sig se varningssignaler och kan förhindra att dessa åter 

kommer till uttryck. 

Om rasbiologiska uppfattningar i dagens samhälle 

Tyvärr återfinns rasbiologins tendenser i samhället och i vetenskapen än idag. Dock inte 

under namnet rasbiologi men vissa av tankegångarna och målen är desamma. I samhället 

påverkas folk av översitteri och gruppförtryck på arbetsplatser eller i skolor beroende på 

utseende eller namn. Politiska tendenser pekar mot en ökad högerpopulism, nationalism, 

främlingsfientlighet och protektionism vilket i sin tur föder förtryck av människor beroende 

på deras härkomst och fysiska/psykiska beskaffenheter. 

   Inom biologin som vetenskap är det den arvsmässiga aspekten av rasbiologin som än idag 

praktiseras – genom gentekniken. Människans arvsmassa är möjlig att kartlägga för att 

förutspå sjukdomar och professor emeritus i virologi
98

 Erling Norrby ställer sig frågande till 
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vilken betydelse all denna nya kunskap kommer att få; kommer individer välja barn med 

utgångspunkt från den nya medicinska kunskapen? Norrby förklarar att det ”finns några 

tusentals olika, ofta mycket ovanliga, sjukdomar som beror på skador i en enskild gen. Om 

det handlar om en förändrad gen som orsakar mycket allvarlig sjukdom och som kan påvisas 

tidigt under fosterlivet finns möjligheter att ta ställning till en eventuell legal abort.”
99

  

   Denna typ av vetenskap kallas för fosterdiagnostik och introducerades i Sverige under sena 

1960-talet/början av 1970-talet, men kom att ifrågasattas starkt vid slutet av 1970-talet av 

representanter för individer vilka bar på en funktionsvariation. Dessa menade att 

fosterdiagnostik kunde ses som rashygien.
100

 Idag är det möjligt för kvinnor att göra ett så 

kallat fostervattenprov – vilket medför en risk då omkring en av hundra provtagningar leder 

till missfall, detta då läkare för in en nål genom magen på den gravida kvinnan och extraherar 

fostervatten för att skaffa information om fostrets hälsa för att upptäcka om det förekommer 

kromosomförändringar som visar på en sjukdom, till exempel Downs syndrom.
101

 Kunskapen 

att veta om ens barn har gener som är annorlunda mot de normer som förespråkas i samhället 

idag bidrar möjligtvis till att många kvinnor, efter det att resultatet från fostervattensprovet 

tillhandahållits, väljer att genomföra abort. Således finns rasbiologins tankegångar kvar – 

staten har funnit ett sätt att kunna bestämma om en individ har de högst önskvärda anlagen 

och ansvaret sätts på kvinnan och hennes partner om de väljer att sätta barnet till livet eller ej. 

Frågeställningar kan väckas angående detta; vem har egentligen bestämmanderätten till ett liv 

och vem är det som avgör vad som anses som funktionsdugligt hos ett foster? Ännu en gång 

handlar det om normer som samhället skapar angående människor, hur de ska eller bör vara 

beskaffade och hur de ska se ut. Kunskapen om fostervattensprover för den gravida kvinnan 

representerar en statlig makt – likaså den statliga makt som ansågs sig ha rätten till att 

sterilisera individer och inrätta äktenskapsförbud i 1930-talets Sverige. 

   Medborgarna i dagens samhälle matas konstant med bilder och text i media, 

televisionsprogram och självhjälpsböcker om hur en person blir optimal – hur en person ska 

äta, träna, vara, för att motsvara en ideal människa. Faller en individ utanför ramen, vare sig 

det handlar om arvsmässiga komponenter, härkomst, fysiska eller psykiska attribut – påverkar 

det hur samhället och dess befolkning väljer att se på en. Denna tankegång går att koppla 

tillbaka till utställningen om Svea Rike. I visionen om framtiden åberopades att människor 
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skulle ha rätt sorts kropp, rätt sorts beteende och, genom Svenska Folket-utställningen, rätt 

sorts härkomst för Sverige i det framtidsland det förväntades vara. 

Om museernas roll 

I denna växande värld av globalisering, teknikutveckling, mångkultur men även 

högerpopulism, en skadlig nationalism, främlingsfientlighet, individualism och utanförskap 

ligger ett viktigt arbete framför museernas fötter. Nu är det viktigare än någonsin att museer 

fokuserar på att sprida och fördjupa kunskapen om samhällets, befolkningens och världens 

beskaffenheter som motargument till de främlingsfientliga, splittrande och förtryckande 

tankegångar och yttringar som förekommer idag. Den politiska situationen i dagens Sverige 

bidrog till att ett förslag om en ny museilag presenterades 2015. Regeringen har sedan dess 

lämnat in en proposition som yrkar på en ny kulturarvspolitik till riksdagen, i denna återfinns 

ett förslag om en ny museilag vilken ska värnar om museernas självständighet – syftet är att 

politiska influenser inte ska tillåtas påverka museernas innehåll och perspektiv.
102

 I detta 

förslag på en ny museilag, vilken föreslås träda i kraft den första juli 2017 presenteras 

följande:  

I motsats till detta [demokrati, mångfald och respekt för alla lika värde] finns det för närvarande 

oroväckande tecken på att motsättningar mellan olika grupper, mellan personer med olika religiös eller 

ideologisk tillhörighet och mellan personer med olika etnisk bakgrund, kan komma att tillta under de 

kommande åren. Vi kommer bl.a. se fler konfrontationer av symbolisk art när olika gruppers perspektiv 

krockar, inte minst gäller det i frågor om synen på om vissa kulturarv tillhör en eller flera speciella grupper, 

eller om de ska betraktas som allas. Här kan det också uppstå motsättningar i värderingsfrågor mellan dem 

som vill främja respektive motverka utvecklingen mot ett samhälle med en mångfald av traditioner och 

kulturella uttryck.”
103

 

Med bakgrund av de splittrande krafter som återfinns i politiken idag där det ena arbetar för 

mångfald av kulturella uttryck och traditioner och det andra arbetar mot denna mångfald, 

måste museernas företrädare inse att de är en bidragande faktor i skapandet av värderingar 

och normer, sociala- och kulturella yttringar i samhället. Stockholmsutställningen 1930 och 

Svea Rikes paviljong kan ses som ett dåtida led i skapandet av visioner om framtiden vilken 

värnade om det bästa för befolkningsmaterialet. En motsatt retorik måste idag föras för att öka 

den sociala sammanhållningen och förståelsen för andra sociala- religiösa- och/eller kulturella 

grupper och yttringar som skiljer sig från den upplevda egna. 

                                                 
102

 ”Förslag till ny museilag inlämnat”, Helsingborgs Dagblad, 28/2-2017, http://www.hd.se/2017-02-28/forlag-

till-ny-museilag-inlamnat, hämtad: 2017-03-23. 
103

 SOU 2015:89,  Ny museipolitik, s. 227.  

http://www.hd.se/2017-02-28/forlag-till-ny-museilag-inlamnat
http://www.hd.se/2017-02-28/forlag-till-ny-museilag-inlamnat


40 

 

   Flertalet museianställda har numera en ökad medvetenhet och kan granska sin egen 

verksamhet med en analytisk blick och inser att de utgör en viktig roll i samhället – men 

fortfarande finns det mycket att göra. Eftersom museernas verksamhet är kunskapsbaserad 

utgör detta en grund för diskussion, reflektion och ställningstagande, forskning och kunskap 

om kulturarvets och museisektorns betydelse i relation till samhällsskiftningar. En av de 

största utmaningar som museianställda ställs för idag är att möta de individer vika upplever att 

det finns skillnader samhällsgrupper sinsemellan – och att få dessa personer att inse att de 

tillhör samma gemenskap och att samhället gynnas av denna färgstarka pluralism. Ansvaret 

vilar stort på museets anställda, det konkreta de måste göra för att motarbeta detta försmsfulla 

synsätt visa individer och samhällsgrupper väljer att se på andra är att lyfta fram minoriteter 

och alternativa historieskildringar jämte den stora presentationen av historien och/eller 

samtiden. Dessa alternativa historie- och samhällsskildringar, vilka skulle bidra till att främja 

förståelsen för samhällets olika grupperingar beroende av religion, härkomst, sexuella 

preferenser, ekonomisk ojämlikhet, psykiskt- och/eller fysiska attribut, skulle ge utrymme för 

ökad tolerans för det som ses av vissa som annorlunda.  

   För att dessa perspektiv ska få effekt inom den museala verksamheten måste museerna 

öppna upp för samarbete med människor med olika bakgrunder och olika tankesätt. 

Museisektorn fungerar som bäst när den inte skapar monopol på representationen av en 

heterogen grupp. Individer med skilda sociala, religiösa och kulturella bakgrunder måste ingå 

i ett museums verksamhet – vare sig det handlar om att de är med och skapar en utställning, är 

representerade vid personalmöten, inbjuds att hålla föreläsningar eller utbildningar – med 

syfte att skapa en så sanningsenlig och komplett bild av en för gruppens historiska epok eller 

samtida skildring. Ändamålet för den museala verksamheten bör vara att ge plats åt 

levnadsberättelser som inte kommunicerats inom ett museums väggar. Genom att enbart 

presentera det stereotypiska svenska skapas exkluderande normer, likt Svea Rikes paviljong 

på Stockholmsutställningen 1930. 

   Om skilda sociala, kulturella och/eller religiösa grupper är med och skapar bilden av landet 

Sverige kan museisektorn vara delaktig och bryta strukturer som åtskiljer människor. Här kan 

dock förekomma en problematik och museer måste vara noggranna med förståelsen av denna.  

   Sett till queerteorin så finns det inte ett, homogent, sätt att vara inom en social, religiös 

och/eller kulturell grupp. Denna tankegång måste museernas anställda ha i bakhuvet när de 

väljer att uppföra en utställning tillsammans med individer beroende av sexuell läggning, 

härkomst, religiös, social eller kulturell bakgrund – om inte, kan en stereotyp bild av 

samhällsgruppen komma att skildras. Museianställda bör vara medvetna om att det 
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förekommer en mångfald inom alla samhällsgrupper och tänka på detta när de representeras 

inom ett museums väggar. Det finns exempelvis inte ett sätt att tillhöra en etnicitet, en 

religion, sexuell läggning, fysisk- och psykisk beskaffenhet, eller en kultur. Snarare 

förekommer det en pluralism inom dessa grupperingar och museianställda måste vara 

noggranna med att poängtera detta när de representerar en samhällsgrupp. 

   En skev representation kan i värsta fall innebära att flertalet individer känner sig 

främmandegjorde i den museala verksamheten vilket kan leda till osämja och vemod från den 

icke-representerades håll kommer till uttryck. Här är det viktigt att museer, i en utställning, 

poängterar att deras representation – som görs i samarbete med representanter för 

samhällsgruppen – enbart är en tolkning av en social, kulturell eller religiös grupp. 

   Förutsatt att museer aktivt tar till sig dessa utmaningar ger det att de även kan vara med och 

bidra till en lösning på flera främlingsfientliga problem som återfinns i samhället idag. 

Annorlunda kulturella yttringar än den egna kan bidra till ett vidgat perspektiv, nya och 

intresseväckande upplevelser och fördjupade kunskaper som möjliggör mäniskors kreativitet 

och kanske även bidrar till en positiv samhällsutveckling. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att studera Svenska Folket-utställningen i paviljongen 

Svea Rike på Stockholmsutställningen 1930. För att hjälpa mig uppfylla mitt syfte ställdes tre 

övergripande frågeställningar: 

1. Vilka politiska och samhälleliga processer påverkade Stockholmsutställningen 1930 

och på vilka initiativ grundades utställningen?  

Sverige upplevde vid tiden för utställningen en verklighet som rotades i lågkonjunktur, en 

växande arbetslöshet och fattigdom. Genom detta åberopades, i politiken, en strömning – som 

bar enhällig politisk enighet – Folkhemmet – vars nyckelbegrepp var ordet hygien: människan 

skulle uppfostras genom seder och studier till en samhällsmedborgare. De som avvek från 

denna ordning ansågs skada samhällskroppen och dessa människor skulle förhindras från att 

sprida sina arvsanlag vidare. Inrättandet av det rasbiologiska institutet, 1922, inom vilken 

Herman Lundborg tillträdde chefsposition – blev till en del av folkhemmets åberopanden om 

den hygieniska människan och institutet bedrev forskning vad beträffade det svenska folkets 

ras- och arvsmässiga karaktär. Folkhemmet påverkade även den museala verksamhet som 

under 1930-talet betonade att deras uppgift inte enbart var insamling, föremål och bevarande 

utan även deltog i den politiska strävan att bilda och uppfostra befolkningen. 

Stockholmsutställningen 1930 var, med bakgrund av folkhemmets ideal, ett initiativ för 

förbättring – det var en enorm utställningssatsning som genererade 4 miljonger besökare, där 

det nya och moderna visades upp, tillika förverkligandet av folkhemmets ideal – som rotades i 

folkbildning, homogenisering och raskunskap. 

2. Hur var utställningen inom paviljongen Svea Rike konstruerad? 

Svea Rike var konstruerad på detta folkhemmets ideal, här förmedlades idéer vilka åberopade 

politiska strävanden att nå ett mer – tilltänkt – högvärdigt samhälle. Svea Rikes paviljong var 

en tre våningar hög byggnad med en funktionalistisk exteriör och inom paviljongen återfanns 

en historisk och samtida skildring av landet, tillika framtidsvision. Konstnärer och tekniker 

hjälpte till att göra de svårförstådda och, vad utställningskommittén förmedlar som, tråkiga 

statistiska tabeller/diagram till att beröra sinnes- och känslouttryck. Paviljongen var ett 

propagerande för den nya människan som, i folkhemsandan, skulle leva rätt, sköta sin kropp, 

vila och motionera, vilket förmedlades delvis genom utställningen om Svenska Folket vilken 

åberopade arvs- och rashygieniska åttaganden som skulle förbättra människomaterialet. 
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3. På vilket sätt var Herman Lundborg, chef för statens institut för rasbiologisk 

forskning, inblandad i Stockholmsutställningen, hur var Svenska Folket-utställningen 

inom Svea Rikes paviljong utformad och vilket utställningsspråk uppvisade denna 

utställning? 

Lundborgs målsättning med utställningen i paviljongen Svea Rike var att uppvisa de svenskar 

vilka tillhörde den mest framgångsrika och renaste del av den svenska, nordiska, rasen. Detta 

kan ses som ett folkbildningsprojekt inom vilken Lundborg fick möjligheten att förevisa 

rasbiologisa institutets forskningsområde och på sådant vis fastställa normer för den svenska 

befolkningen. Lundborg hade 24 meter väggyta till förfogande där han, genom fotografi- och 

kartillustrerade paneler, visade upp den nordiska rasen i kontrast till finländare, svensk-

valloner och samer. Utställningsspråket inom såväl Svea Rikes paviljong som Svenska 

Folket-utställningen ter sig vara högst skicklig och avsiktligtigen undermedveten. Besökaren 

skulle lära sig se – eftersom textinnehållet var väldigt sparsamt – vad som var det bästa 

människomaterialet. Den hygieniska människan presenterades i goda dagrar medan de som 

föll i dennes periferi uppvisades som mindre smickrande. Besökaren skulle märka 

representationen av den nordiska, finnlänska, samiska och svensk-vallonska folktyperna, tolka 

det som producerades och slutligen förstå innebörden i de normer som spreds: Den förmodade 

degenererande effekt beblandning mellan rastyper innebar. 

   Den avslutande analysen har kopplat samman queerteorin med paviljongen Svea Rike och 

Svenska Folket-utställningen där de viktigaste hållpunkterna har varit att det inom 

paviljongen spreds antagande om hur en kvinna eller en man skulle bete sig för att uppnå det 

förmodade bästa människomaterialet. Sedermera har en diskussion förts om varför 

utställningen har negligerats i forskningen angående Stockholmsutställningen där hypotesen 

ställde ett möjligt svar på frågan: att det är, sett ur ett nutida perspektiv, problematiskt att 

någonting så bakåtsträvande och främlingsfientligt som rasbiologi presenterades i skildringen 

av det moderna Sverige – en presentation av rasbiologins varaktighet i samhället idag, rotat i 

fostervattenprover och en ökad nationalism som föder förtryck av individer beroende på deras 

funktionsvariation eller härkomst. Avslutande presenterades museernas roll i den samtid vi 

upplever idag. Det är viktigare än någonsin att museer – i samarbete med personer från 

sociala, kulturella och religiösa grupperingar – fokuserar på att sprida och fördjupa kunskapen 

om samhället, dess befolkning och världens beskaffenheter som motargument till de 

främlingsfientliga, splittrande och förtryckande tankegångar och yttringar som förekommer 

idag. 
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