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ABSTRACT 
The present dissertation investigates pupil fraternities in the Swedish state grammar school sys-
tem from 1850 to 1914, in an effort to contribute to the understanding of peer group socialisation as 
part of the overall pedagogical process. Focus is trained on the practice of liberal education (Sw. 
bildning) and the construction of collective identity. Modern pupil associations emerged in the 
mid-nineteenth century from the ruins of outdated educational traditions. Due to sharpened dis-
cipline, institutional changes and external societal pressure, previously existing corporative modes 
of organisation successively disappeared. To fill the void, pupils began founding fraternities, the-
reby introducing a new organisational form and a new set of activities based on an ideological 
foundation more in sync with the ideals of the emerging industrial society. Infused with the liber-
al, neo-Romantic ideals of the day, the introduction of fraternal life laid out new tools for self-
administered socialisation. After analysing the growth of pupil associations in the mid- nineteenth 
century, the thesis concentrates on fraternal practice at one particular institution, Umeå State 
Grammar School. This case study shows that fraternal activity revolved around creating lending 
libraries and reading circles, assemblies, school magazines and aesthetic pursuits including music-
making, singing, acting and dancing. The thesis suggests that the fraternity had a structuring im-
pact on the student body as a whole, serving to homogenise the school experience and provide a 
viable alternative to the allurements of town life. Subjects favoured by the fraternity included 
philosophy and ethics, literature and history and, to a lesser extent, current events. A slight shift 
in interest toward the natural sciences can be detected at the end of the period under investiga-
tion. Furthermore, it is revealed that peer socialisation encouraged identification with the school. 
It transmitted a set of values stressing idealism and anti-materialism, patriotism and regionalism, 
intellectualism (as opposed to athleticism), religious and/or secular piety, historism, cultural and 
political traditionalism, an acknowledgement of the powers – and limitations – of youth and an 
idealisation of friendship and camraderie. Insofar as social mores and relationships between the 
sexes was concerned, peer socialisation also provided pupils with practical instruction on proper 
conduct, and laid the foundation for an ambiguous understanding of the opposite sex. It pro-
moted an ideal of masculinity closely associated with what may be characterised as the civil servant 
ideal. The thesis finally reveals that strong links were forged between fraternities on a regional, 
nationwide and Nordic level, bearing strong resemblance to contemporary social youth move-
ments regarding attitudes toward society, culture and knowledge. Upper secondary school frater-
nities considered themselves guardians of the nation and its culture and became a conformist 
force in late nineteenth-century Sweden. On the other hand, pupils also constituted an active 
force in the modernisation of Swedish institutional practice, in the vitalisation of the state gram-
mar schools, and as forerunners in the conceptualisation of a new cult of youth. 
 
Keywords: Education, liberal education, peer group socialisation, collective identity, youth 
movement, pupil culture, fraternity, pupil association.  
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Författarens tack 

Den som tidigare läst ett avhandlingsförord har sannolikt förstått att det här med 
att skriva en bok inte helt är ett ensamgöra, utan att man är beroende av personer 
som är villiga att ge av sin tid, kunskap och sitt stöd för att hjälpa till på vägen. Den 
som tidigare skrivit en avhandling vet i hur hög grad detta faktiskt stämmer. Två 
stora tack ska inledningsvis riktas till min huvudhandledare Daniel Lindmark och 
till min biträdande handledare Christer Nordlund. Ni har på olika sätt utgjort osvik-
liga stöd genom hela avhandlingsarbetet. Då tilltron till projektet sviktat har ni med 
uppmuntran och insiktsfull kritik fått allt på rätt kurs igen. Ni har bidragit till att 
ingjuta det mod jag behövt för att färdigställa en studie som ger små sammanhang 
stort utrymme, och inte minst tvingat mig att tänka framåt. Utan er hade jag inte 
skrivit det här förordet idag. Ett stort tack ska även riktas till Björn Olsson, Ulla 
Johansson, Anna Larsson och Inge-Bert Täljedal som vid skilda tidpunkter har läst 
manus. Era kommentarer har utan tvivel bidragit till en bättre avhandling. Tack 
även till Tom Ericsson som alltid har tagit sig tid till att bistå med goda råd om vad 
helst som bekymrat i forskningen. Jag vill också varmt tacka de doktorander och 
numera forna doktorander med vilka jag har haft förmånen att dela dessa utbild-
ningsår. Särskilt ska nämnas Johan Hansson, David Sjögren och Britt-Marie Styrke. 
Utan er hade tiden som doktorand varit betydligt mer ensam och avsevärt mindre 
givande. Tack även till de personer som ingår i forskningsmiljöerna Utbildningshi-
storia med historiedidaktik vid Umeå universitet, Nationella forskarskolan i utbild-
ningshistoria vid Uppsala Universitet samt The Centre for Interdisciplinary Rese-
arch in Histories of Education and Childhood (DOMUS) vid University of Bir-
mingham. De konferenser och seminarier som har anordnats i dessa miljöer har 
varit högst betydelsefulla. Ett hjärtligt tack ska även personalen vid Folkrörelsearki-
vet i Västerbotten ha, eftersom deras välvilja och kunnighet har gjort arkivarbetet 
där till ett rent nöje. För att ha bidragit till att finansiera en vistelse vid University of 
Birmingham samt förberedelser inför ett kommande forskningsprojekt vill jag även 
tacka Stiftelsen Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationel-
la studier, Stiftelsen J C Kempes Minnes Stipendiefond, Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse samt Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. För 
korrekturläsning av bokkapitel vill jag därtill tacka Annasara Hammar, Stina Karl-
gren, Anna Lindkvist, Erland Mårald, Beatrice Sjöström och Jacob Stridsman.  

Det finns naturligtvis ett liv vid sidan av akademin som har varit ett avgörande 
stöd i arbetet med denna bok. Detta stöd har inte bara getts i form av hjälp med att 
få småbarnsvardagar att gå ihop, utan också genom textläsning, uppmuntran och 
givande diskussioner. Stora tack ska här riktas till min mor och far, Christina och 
Sture Norlin, till min syster Sofia Norlin och Octave Debary samt till Göran och 

Eva Rex. Ni har varit och är helt fantastiska. Till min dotter Allis vill jag ge tusen 
kramar för att din befriande bekymmerlöshet vad gäller avhandlingen ständigt smit-
tat av sig och gett mig behövligt andrum. Nu ska det åkas tåg, det lovar jag.  

Slutligen vill jag nämna min sambo Maria. För dig har avhandlingsarbetet i första 
hand förenats med ofria bekymmer. Hade det gått att med ord beskriva din bety-
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delse för färdigställandet av denna bok skulle det ha krävt ett extra kapitel, och ett 
tack känns därför alltför oansenligt. Nu är den i alla fall klar och den är tillägnat dig. 

 
Umeå, oktober 2010. 

Björn Norlin 
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1. INTRODUKTION – ELEVFÖRENINGENS EPOK, CA 1850–1914 

 
Föreliggande avhandling är utbildningshistoriskt inriktad och fokuserar elever och 
elevorganiserad verksamhet. Den tar sin utgångspunkt i tre grundläggande uppfatt-
ningar vilka kan ses som lika giltiga för en samtida som för en förfluten kontext. 
Den första uppfattningen är att de sociala praktiker elever ingår i vid sidan av for-
mell undervisning utgör en central del av skolningsprocessen. Skolor är mångskif-
tande sociala mötesplatser och en viktig del av den fostran som pågår vid dem ut-
spelar sig i möten mellan elever utanför klassrummen. Den andra uppfattningen är 
att kunskap om sådan kamratfostran och om skolans sociala liv är av stor vikt för 
vår möjlighet att förstå skolor som utbildningsinrättningar. Att bättre synliggöra 
institutionslivets informella praktiker är samtidigt att tydligare exponera vad skolan 
är och vilka betydelser den har för elever, samt i vidare bemärkelse även dess bety-
delser för samhället i stort. Den tredje uppfattningen är att det i utbildningshisto-
risk forskning, vilken traditionellt ställt institutionella, organisatoriska eller politiska 
perspektiv i förgrunden i analyser av skolan, återstår mycket att göra vad gäller stu-
diet av socialisation knuten till elevgruppen. Sådan forskning och historieskrivning 
är viktig eftersom den genererar kompletterande kunskap om hur skolor fungerat 
som sociala och kulturella inrättningar vid skilda tidpunkter, i skilda samhällssystem 
och i skilda delar av utbildningssystemet. I avhandlingen undersöks gymnasisters 
självständiga organisering och bildningsaktiviteter vid svenska läroverk från 1800-

Stadgeböcker från gymnasistföreningar verksamma under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal. Fotografi ur HLA. Ensk. arkiv. HGF. A: 31. 



12 
 

talets mitt fram till första världskrigets utbrott och den är ett bidrag till ett sådant 
slags elevers och institutionslivets utbildningshistoria. 

Forskningsobjekt, syfte, upplägg och frågeställningar  
Vid årtiondena kring 1800-talets mitt blev elevföreningen en utbredd företeelse vid 
svenska läroverk. Till föregångarna i denna process av föreningsbildande hörde ele-
ver ur läroverkets högsta klasser. De utnyttjade tidigt de former för sammanslutning 
som den nya tiden erbjöd och började på skilda håll i landet att organisera sig i 
gymnasistföreningar eller gymnasistförbund. Denna typ av sammanslutning – som 
fortsättningsvis kommer att benämnas gymnasistföreningen – skulle under seklets 

avslutande hälft ta formen av egen social institution. I centrum för föreningsaktivi-
teten stod bildningstanken, och med denna som drivkraft upprättades nya kultur- 
och tankemiljöer bland elever vid sidan av studierna. Den fostran som pågick i 
gymnasistföreningens regi blev därmed en viktig länk i elevers skolning vid dessa 
inrättningar. Perioden sammanföll därtill med skolsystemets utbyggnad, vilket möj-
liggjorde ett kontaktknytande mellan skolungdom.1 Resultatet blev ett utbyte som 
vid tiden för första världskrigets utbrott sträckte sig över både läroverks- och riks-
gränser.  

Syftet med avhandlingen är att belysa och analysera bildningsaktivitet, kunskaps-

förmedling och kollektivt identitetsskapande bland gymnasister vid 1800-talets och 
det tidiga 1900-talets läroverk. I fokus står just gymnasistföreningen, de av gymna-
sister upprättade bildningsmiljöerna i dessa föreningars regi samt det samarbete 
som etablerades mellan denna typ av föreningar under perioden. Inledningsvis ana-
lyseras föreningsväsendets uppkomst vid 1800-talets mitt, därefter följer en fallstu-
die av verksamheten i en enskild lokal förenings regi, och slutligen studeras gymna-
sisters allmänna organisering. Ambitionen med avhandlingen är att klargöra före-
ningslivets betydelse för elevers skolgång och i vidare bemärkelse för läroverket 
som utbildningsinrättning. Bildningssträvanden och kollektivt identitetsskapande 
ställs i förgrunden, och det är i huvudsak från dessa forskningsområden teoretiskt 
och analytiskt stöd hämtas. Ställd mot tidigare läroverksforskning utgör studien en 
ansats att fördjupa och tydligare kontextualisera kunskapen om elevers självverk-
samhet vid dessa skolor.  

Avhandlingens syfte konkretiseras i följande undersökningsområden och frågor:  
 

 Elevers organisering vid det gamla gymnasiet och föreningslivets etablering: Varför eta-
blerades gymnasistföreningar vid läroverken vid decennierna kring 1800-
talets mitt och hur skilde sig dessa nya sammanslutningar från äldre organisa-
tionsformer vid sekundärskolan? Vilket tankegods låg till grund för före-

ningsväsendets framväxt? 
                                                           
1 I samband med 1856–1858 års riksdag beslutades om utvidgning av läroverksväsendet. Då bestämdes att högre 
elementarläroverk skulle inrättas i såväl de gamla lärostäderna Uppsala, Gävle, Linköping, Skara, Strängnäs, Örebro, 
Västerås, Växjö, Lund, Göteborg, Kalmar, Karlstad, Härnösand och Visby, som nya städer såsom Stockholm, Jön-
köping, Östersund, Karlskrona, Kristianstad, Falun, Umeå och Malmö. Sammanlagt bestämdes att 22 högre och 37 
lägre elementarläroverk skulle inrättas. Wilhelm Sjöstrand, Pedagogikens historia. 3: 2. Utvecklingen i Sverige under tiden 
1809–1920, Lund 1965, s. 324f. 
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 Organisering av lokal bildningsaktivitet: Hur organiserades bildningsaktivitet 
bland elever i ett lokalt föreningsliv? Vilket kunskapsstoff  upprätthölls i fö-
reningarna och vilka ideal och normer genererades i dessa sammanhang? 
Hur medverkade föreningslivet i en process av kollektivt identitetsskapande 
bland elever och hur överensstämde verksamheten med skolans kunskaps-
överförande och disciplinerande ambitioner?  

 Organisering över läroverksgränserna regionalt, nationellt och internationellt: Vilka ut-
tryck tog sig utbytet mellan elever över läroverksgränserna? Kan lokala gym-
nasistföreningar betraktas som ingående i en mer omfattande social rörelse 

bland skolungdom och vilka betydelser hade i sådana fall denna? 
 
Elevers föreningsbildande vid läroverken är en komplex historia och jag ska ägna 
resterande del av detta kapitel åt en introduktion till området. I kapitlet diskuteras 
även varför elevcentrerad verksamhet är viktig att studera, hur det tidigare forskats 
kring detta samt vilket källmaterial studien bygger på.  

 
Ett föreningsväsende skapas – bakgrund  
Uppkomsten av elevsammanslutningar vid skolinrättningar för högre utbildning är 
inget unikt för Sverige under 1800-talet. Vid läroanstalter i Tyskland och det övriga 
tyska språkområdet instiftades under detta sekel en mångskiftande flora av sam-
manslutningar både bland studenter och bland elever på sekundärnivå.2 Vid engels-
ka skolor, både vid de privata så kallade public schools och mer allmänna skolor, 
uppstod under seklet omfattande kringverksamhet i anslutning till institutionslivet. 
Här ingick bland annat det karaktäristiska sportandet.3 På liknande sätt etablerades 
vid amerikanska high schools och colleges ett ”extracurriculum”, innefattande allt 
från idrott, musik- och teateraktivitet till debattföreningar, religiösa sammanslut-
ningar och informella brödraskap.4 Historikern Paula S. Fass, som har studerat 
1920-talets amerikanska collegeliv, hävdar att den fostran som pågick elever emellan 
i denna typ av miljöer var så betydelsefull att dessa utbildningsinrättningar svårligen 
kan förstås utan att den tas i beaktande.5 Mer allmänt kan det formuleras som att 

                                                           
2 Michael Mitterauer, Ungdomstidens sociala historia, Göteborg 1991, s. 249ff. Se även Konrad H. Jarausch, ”The old 
new history of education: A German reconsideration”, i History of education quarterly, 1986, vol. 26, nr 2, s. 232ff samt 
där refererad forskning. 
3 John R. de S. Honey, Tom Brown’s universe: The development of the Victorian public school, London 1977, speciellt s. 104–
117. En genomgång av skolarkiv vid Birmingham Archives and Heritage service (BAHS) visar att det vid skolor i 
West Midlands, från 1820-talet och framåt, existerade högst likartad elevverksamhet som vid svenska läroverk. Ex-
empelvis publicerade elever skoltidningar, bildade sällskap och klubbar i nära anslutning till studierna samt engagera-
de sig i växlande former av långtgående självverksamhet. Information om detta ges bland annat i The Hazelwood maga-
zine vol. 1–8 (3 saknas), 1822–1824, 1826–1830 (Hazelwood school, Birmingham); The new Rugbeian vol. 1–3, 1858–
1861 (Rugby Public school); The Cradle 1913–1929 (Allcock Street Boys‟ School); The Tindal Street school magazine vol. 
1–3, 1926–1929; The Sentinel, vol. 1–18, 1927–1933 (Icknield Street Council School); Eliot Street school magazine 1928–
1930 samt Cargoes, vol. 1–2, 1933–1935 (Aston Lane Senior Boys‟ School). BAHS, L 48.33, BL97RUG. 
4 Joseph F. Kett, Rites of passage: Adolescence in America 1790 to the present, New York 1977, s. 173–211 (speciellt s. 174f, 
183); Paula S. Fass, The damned and the beautiful: American youth in the 1920´s, Oxford 1979, kap. 3; Anthony E. 
Rotundo, American manhood: Transitions in masculinity from the revolution to the modern era, New York 1993, s. 62–71 samt 
Michael Kimmel, Manhood in America: A cultural history, New York 1996, s. 170ff. 
5 Fass 1979, s. 121, 129ff, 220 samt kap. 3.  
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sekundärskolans och den högre utbildningens institutionella kringliv, i takt med 
skolväsendets expansion under 1800-talets senare del, blev en allt mer central scen 
för medelklassungdomens och då främst unga mäns kulturella och sociala fostran.  

Vad gäller föreningsväsendets genomslag vid svenska läroverk är det knappast 
möjligt att hitta en bestämd begynnelsepunkt. Det handlade snarare om en utdra-
gen process, och om en successiv omvandling av redan befintliga organisations-
former bland elever (detta behandlas mer ingående i kapitel 3). I fråga om elev-
sammanslutningar med bildningsambitioner finns källor från gymnasiet i Linköping 
vittnande om ett kortlivat – och senare återupplivat – bildningssällskap, Sällskapet för 
Vitterhet och häfd, instiftat åtminstone så tidigt som 1808 eller 1809. I källor nämns 
även ett vitterhetssällskap bland gymnasister vid samma inrättning instiftat 1795; 
det vill säga samtida med konventsrörelsen.6 Just gymnasiet och högre elementarlä-
roverket i Linköping tycks vara de skolor där elevsällskap tidigast etablerades, och 
då alltså redan under 1800-talets första hälft.7 Även om det följaktligen fanns en 
gammal tradition av självverksamhet bland elever som på olika sätt syftade till kun-
skapsmässig förkovran, gavs nya förutsättningar vid 1800-talets mitt. I samband 
med sammanslagningen av lärdomsskolor, apologistskolor och gymnasium till in-
tegrerade läroverk 1849 började gymnasister runt om i landet, officiellt och med 
förnyad intensitet, organisera sig under beteckningar som sällskap, samfund, före-

ningar eller förbund. Enligt historikern Maria Sundkvist, som via Kungliga Biblio-
tekets (KB) småtryck gjort en sammanställning över ”lärjungeföreningar” vid läro-
verken, instiftades 52 föreningar 1846–1900 samt 22 föreningar 1901–1945. De 
flesta var till för gymnasister. Även om dessa siffror är i betydande underkant vad 
gäller antalet reellt existerande elevföreningar vid läroverken under nämnda perio-
der, är poängen att det vid decennierna kring 1800-talets mitt uppstod en associa-
tionsanda vid inrättningarna. Denna medverkade till att det institutionella kringlivet 
blommade ut i nya riktningar.8 Även vid svenska universitet var 1830- och 1840-

                                                           
6 I Sällskapet för Vitterhet och häfd ingick senare namnkunniga personer som Carl Fredrik Dahlgren (grundare av Man-
hemsförbundet 1815), Johan Hedenborg och Per Adolf Sondén. I arkivet finns inträdestal, översättningar av latin, oden 
och skaldestycken samt uppsatser på teman som ”Modershjertat”, ”Tankar om dödligheten”, ”En blick på det för-
flutna och ingågna århundradet”, ”Sällheten”, ”Religionens tröst” och ”Den svenska tapperheten”. Linköpings stads-
arkiv (LS). Reg. 1978. B. P. Sällskapet för Vitterhet och häfd 1809. Om konventsrörelsen, se Crister Skoglund, Vita 
mössor under röda fanor: Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i Sverige 1880–1940, Stockholm 1991, s. 23–30. 
7 Följande förbund var verksamma i Linköping fram till sent 1870-tal: Botaniska sälskapet (instiftat 1814), Sälskapet för 
Forntida Minnen (1823–1838), Historiska Sälskapet (1833–1838), Sälskapet för Forntida Minnen och Historien (1838–1871), 
Sälskapet för svänska språket (1860–1871), Sälskapet för Vitterhet och Häfd (1871–1878). Källor: ”Athenæum: Tidskrift för 
Sveriges, Norges och Danmarks läroverkssamfund”, 1872: 6 samt ”Våra läroverkssamfund: Historik öfver föreningar vid 
Linköpings högre elementarläroverk”, i Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1878: 4–8. HLA. 
Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 1 samt LI: 2. Dessa tidskriftsartiklar tycks vara de första historikerna om elevförenings-
väsendet vid svenska läroverksinrättningar.  
8 Se Maria Sundkvist, Klassens klasser: Gymnasieföreningar i läroverk och gymnasieskolor 1846–1996, Stockholm 2006, s. 38ff. 
Se även Maria Sundkvist, ”Manliga gymnasisters fritidsaktiviteter: En studie av ett gymnasieförbund 1864–1996”, 
Rapport II. Gymnasieföreningar som social praktik, Department of Child studies, Linköping 1998: 4. Skapandet av 
en översikt av föreningsfloran vid svenska läroverk är, vilket Sundkvist påpekar, en problematisk uppgift. Många 
kända föreningar finns inte representerade i KB:s material. Det är därtill svårt att fastställa vilka föreningar som en-
dast var till för gymnasister och vilka som var öppna för elever ur läroverkets lägre klasser. Föreningslivet differentie-
rades därtill betydligt under 1900-talets första hälft. I historiken över läroverket i Jönköping hävdas exempelvis att 
fler än 25 olika föreningar varit verksamma endast vid denna inrättning under perioden 1878–1968. Göran Åberg, 
Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878–1968, Uppsala 1991, s. 173. En sammanställning från Vasaskolan i Gävle 
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talen en tid då studenter mer aktivt än tidigare instiftade nationsöverskridande fö-
reningar. Studentlivet började upptäckas ”som en självständig livsform” för att cite-
ra pedagogen John Landquist, och studentskandinavismen blossade upp.9 Perioden 
vid seklets mitt var överlag dynamisk vad gällde social organisering, vilket jag ska 
återkomma till nedan. Nu inrättades exempelvis de första bildningscirklarna för 
hantverkare.10 Tillsammans med folkrörelserna fick föreningstanken en djupare för-
ankring, men gymnasisters föreningsbildande föregick alltså dessa.  

Vad gäller sekundärskolan var Sällskapet Concordia vid Stockholms gymnasium, 
enligt egen angivelse instiftat 1846, en av de tidigast bildade av dessa nya gymnasist-
sammanslutningar.11 Det finns dock källor som beskriver andra ungefär samtidigt 
organiserade förbund. I Uppsala inrättades enligt minnesskildringar ett förbund av 
gymnasister under namnet Rektorist-republiken (rektorsklassen benämndes här den 
inledande avdelningen vid gymnasiet) 1848.12 För att nämna ytterligare lokala ex-
empel verkade i Göteborg från 1868 ett gymnasistsällskap vid namn Oratoriska säll-
skapet ”Balder”, och vid läroverket i Malmö grundades året därpå en liknande gym-
nasistsammanslutning, senare kallad Brageförbundet.13 I Linköping återbildades 1871, 
genom en sammanslagning av två befintliga föreningar, Sällskapet för Vitterhet och 
Häfd.14 Föreningsbildandet var naturligt nog avhängigt läroverksväsendets utbygg-
nad och följde principen att ju fler läroverk desto fler sammanslutningar. I norr-

ländska städer grundades, parallellt med att högre elementarläroverk inrättades, 
gymnasistföreningar i Gävle, Hudiksvall, Härnösand, Umeå, Östersund och Luleå 
redan under 1860-talet och 1870-talet. Det var alltså något som skedde vid såväl 
gamla som nya skolinrättningar.  

Gymnasistföreningen blev följaktligen snabbt en nationellt utbredd företeelse 
och en följdfråga blir vad enskilda exempel berättar om mängden. Hur representa-
tiva är de föreningar som mer närgånget än andra berörs i denna studie; nämligen 
Härnösands Gymnasii-Förbund (HGF), Umeå Gymnasii-Förening (UGF) samt Norrlands 
gymnasieförbund (NGF)? En genomgång av de stadgeböcker från aktiva gymnasistfö-

                                                                                                                                                                                     
anger ännu högre siffror. Källa: http://gymnasieskolan.gavle.se/vasaskolan/Var-skola/Elevforeningar/Vasaskolans-
foreningshistorik/ (2010-10-24, 15.40). 
9 John Landquist & Torsten Husén, Pedagogikens historia, Lund 1969, s. 258f (citat, s. 258). Se även Johan Sjöberg, 
Makt och vanmakt i fadersväldet: Studentpolitik i Uppsala 1780–1850, Uppsala 2002, s. 137ff, 188f samt Sjöberg, ”Konflik-
ten om studentföreningen: Ungdom och politik på 1840-talet”, i Acta Gestrico – Helsingiæ, 2004–2006: 4, Uppsala. Om 
studentskandinavismen, se Skoglund 1991, s. 30ff. 
10 Se Eric Johannesson, ”Massorna i samhällets förstuga: Om den liberala bildningsrörelsen vid 1800-talets mitt”, i 
Fataburen 1982, s. 71–90 samt Tore Frängsmyr, Svensk idéhistoria: Bildning och vetenskap under tusen år (del II 1809–2000), 
Stockholm 2004, s. 92–95.  
11 Se ”Concordia. Stadgar för Sällskapet Concordia inom de fyra högre afdelningarna af Stockholms tvenne högre 
latinläroverk”, Stockholm 1879. Denna förening var under senare delen av 1800-talet en av ett flertal gymnasistföre-
ningar verksamma i huvudstaden. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö (Stockholm). 
12 Carl Rupert Nyblom, En sjuttioårings minnen: Anteckningar. 1, Skolgossetiden 1832–1850, Stockholm 1908, s. 195f. Vid 
KB finns stadgar från Upsala Rektoristförening (tryckta 1871) som senare ombildades till Upsala Gymnasieförbund. Se 
”Stadgar för Upsala Rektoristförening”, Uppsala 1871 samt ”Stadgar för Upsala gymnasieförbund”, Uppsala 1891. 
KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
13 Se ”Stadgar för Oratoriska sällskapet ‟Balder‟”, Göteborg 1868 samt ”Minnen från Brageförbundets tioårsfest den 
15 november 1879, upptecknade af Carl Georg U:son Ridderborg”, Malmö 1879. KB. Okat. Undervisning. Allm. 
Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
14 ”Våra läroverkssamfund: Historik öfver föreningar vid Linköpings högre elementarläroverk”, i Skoltomten: Tidskrift 
för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1878: 7–8. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. 

http://gymnasieskolan.gavle.se/vasaskolan/Var-skola/Elevforeningar/Vasaskolans-foreningshistorik/
http://gymnasieskolan.gavle.se/vasaskolan/Var-skola/Elevforeningar/Vasaskolans-foreningshistorik/
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reningar under perioden 1850 till 1914 som finns bevarade i Kungliga bibliotekets 
samlingar, visar att många av dessa föreningar, vare sig de verkade vid läroverk i 
Malmö i söder eller i Luleå i norr, till intentionerna sett var förvånansvärt lika.15 De 
var alla till för elever ur läroverkets högsta klasser och skulle erbjuda sina medlem-
mar bildande och underhållande verksamheter vid sidan av studierna. De var, på 
pappret, välreglerade och hade en kunskapsmässig slagsida åt humaniora. Det var i 
första hand sådant som litteratur (många föreningar var till namnet litterära sam-
manslutningar, men hade enligt stadgarna en långt bredare verksamhetsbas), språk, 
historia och allmänna livsåskådningsfrågor som var tänkt att dominera verksamhe-
terna. Även estetiskt inriktade aktiviteter som sång, musik och teater ingick som 
centrala element. Det nationella anslaget var ofta tydligt representerat, det vill säga 
att det var det svenska språket och den svenska litteraturen och historien som åsyf-
tades. I stadgeböckerna återkom även en uttrycklig vilja att upprätta kamrat- eller 
brödraskap mellan gymnasister, att stärka samhörigheten mellan skolungdom samt 
att förena nytta och nöje i förädlande former.16 Till stadgade aktiviteter hörde så-
dant som biblioteksverksamhet, anordnandet av klubbar, sammanställandet av fö-
reningstidningar, korresponderande samt organiserandet av offentliga evenemang.  

Föreningarna drevs följaktligen i snarlik anda. Upsala Rektoristförening syftade ex-
empelvis till att ”verka för ett godt kamratskap o sedlighet, att väcka och uppmunt-

ra medlemmarnes hog för literatur och konst och att bereda dem förädlande nö-
jen”, och Oratoriska sällskapet ”Balder” i Göteborg hade som sin uppgift att hjälpa 
medlemmar att ”hos sig vidmakthålla kärleken till fäderneslandets minnen, att vänja 
sig att skåda lifvet med öppna ögon och intressera sig för dagens stora företeelser, 
att begrunda samtidens stora idéer, af hvilka många komma i en framtid att realise-
ras samt att härunder lära sig att utrycka sina tankar på ett ledigt och vackert 
språk”.17 Gymnasister i Sällskapet Concordia, under 1870-talet verkande vid Stock-
holms två högre latinläroverk, drevs av ambitionen att samla ungdomen ur skolor-
nas fyra högsta avdelningar samt ”att hos denna tända och underhålla kärlek till det 

sköna och bildande”.18 I Malmö verkade Oratoriska föreningen – senare omdöpt till 
Brageförbundet – med syftet att ”befordra en noggrannare kännedom om och en le-
digare behandling af  svenska språket i tal och skrift, samt främja kamratskap och 
enighet”, medan Sällskapet Brage-Wännerna i Nyköping hyste förhoppningar om ”att 
genom odlande af smaken för ädlare sysselsättningar hos medlemmarne väcka afsky 

                                                           
15 Se bilaga 1 (aktiva föreningar under undersökningsperioden). Såväl Christina Florin och Ulla Johansson som 
Sundkvist poängterar hur likartade formerna för elevföreningsverksamhet vid läroverken var. Christina Florin & Ulla 
Johansson, ”Där de härliga lagrarna gro…”: Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914, Stockholm 2000, s. 36 
samt Sundkvist 2006, s. 38. 
16 Eller ”att bereda medlemmarna en samfäld jemte själsbildande nytta och trefnad”, för att citera Östersundsgymna-
sisters stadgar från 1870. ”Grundlag för Östersunds Gymnasii-Förbund anno 1870”, Östersund 1870. KB. Okat. 
Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. Jfr Sundkvist 2006, s. 40ff.  
17 ”Stadgar för Upsala Rektoristförening”, Uppsala 1871 samt ”Stadgar för oratoriska sällskapet ‟Balder‟”, Göteborg 
1868. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
18 ”Stadgar för Sällskapet Concordia inom de fyra högre afdelningarne af Stockholms tvenne högre latinläroverk”, 
Stockholm 1879. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
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för och hindra insteg af dåliga tidsfördrif”.19 Vid läroverket i Gävle verkade före-
ningen G.G.F. Verdandi med uppgiften ”att genom samvaro gymnasii olika klasser 
emellan åstadkomma enighet, vänskap och kamratskap”, samt ”att genom föredrag, 
disputationer, diskussioner samt deklamation förbereda medlemmarne såväl för 
kommande klasser som för det allmänna lifvet”.20 Som mål för den förening som i 
föreliggande avhandling ägnas störst intresse, Umeå Gymnasii-Förening, fastställdes att 
denna skulle verka för att i ”intellektuelt hänseende bilda och förädla dess med-
lemmar, att bereda dem ett bildande nöje och verka för ett sant och verkligt kam-
ratskap samt att i alt söka höja gymnasiets anseende”.21 I botten låg alltså bildnings-
tanken i vid mening, det vill säga viljan att via olika medel nå individuell eller kol-
lektiv förbättring. I kapitel 3 utvecklas resonemanget kring det tankegods som 
gymnasistföreningen bar med sig.  

Även om man inte ska betrakta dessa gymnasistföreningar som i praktiken iden-
tiska, var de alltså till formerna högst likartade. En studie som närmare belyser ett 
par av dessa kan därmed på goda grunder förmodas ge allmän kunskap om gymna-
sisters organisering. Med tanke på omfattningen av föreningsbildandet vid lärover-
ken, föreningarnas snarlika karaktär samt att de strävade efter en samling av 
skolungdom över läroverksgränserna, framstår det därtill som rimligt att närma sig 
denna organisering som en social rörelse. Detta görs i kapitel 7. 

Dessa gymnasistföreningar var dock inte ensamma vid det sena 1800-talets läro-
verk, utan verkade ofta sida vid sida med mer specialiserade föreningar. Hit hörde 
exempelvis naturvetenskapliga föreningar, botaniska bytesföreningar, idrottsföre-
ningar eller försvarsföreningar. Många av dessa var tillgängliga även för elever ur 
läroverkets lägre klasser. Föreningslivet differentierades därtill under seklets gång. 
Vid läroverket i Linköping verkade exempelvis i maj 1894 åtta olika föreningar, eller 
sällskap, endast för gymnasister. Dessa var det redan nämnda Sällskapet för Vitterhet 
och Häfd, samt Sångsällskapet, Naturalhistoriska sällskapet, Bytesföreningen, Idrottsförening-
en, Gymnastiksällskapet, Skjutsällskapet och Stenografföreningen.22 Här fanns alltså redan 

under 1890-talet något av ett smörgåsbord att välja från. Runt sekelskiftet bildades 
därtill landsomfattande program för skolungdom i regi av såväl nykterhetsrörelsen 
som den kristna ungdomsrörelsen: 1896 bildades Sveriges studerande ungdoms helnykter-
hetsförbund (SSUH) som snabbt fick filialer på läroverk runt om i landet, och något 
senare skulle liknande organisering av gymnasister i regi av Sveriges kristliga gymnasist-
förbund (KGF) initieras.23 När flickor 1927 fick tillträde till gymnasiet bildades även 
kvinnliga gymnasistföreningar, men redan vid 1800-talets privata flickskolor och 
seminarier fanns elevföreningar för flickor etablerade.  

Det var dock skillnad mellan föreningar och föreningar. Om många specialisera-

                                                           
19 ”Minnen från Brageförbundets tioårsfest den 15 november 1879, upptecknade af Carl Georg U:son Ridderborg”, 
Malmö 1879 samt ”Stadgar för sällskapet Brage-Wännerna: Förening för Svenska språket och literaturen”, Nyköping 
1870. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
20 ”Stadgar för Gefle gymnasieförening Verdandi”, Gävle 1892. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. ÖI: I. u.å. 
21 ”Umeå Gymnasii-förenings stadgar”, 1888. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
22 ”Program vid Gymnasiiungdomens karneval i Linköping den 1 maj 1894”. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. 
Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
23 Se vidare kap 7. 
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de sammanslutningar var kortlivade och försvann i takt med att intresset för deras 
bärande ämne dalade, intog gymnasistföreningarna istället en särställning. Dessa 
blev snabbt de mest traditionstyngda sammanslutningarna. Medlemmarna utgjordes 
uteslutande av elever ur de högsta klasserna, de var väl organiserade, hade en bred 
verksamhetsbas och tycks inte sällan ha tilldelats uppgiften att arrangera offentliga 
evenemang för skolornas räkning. Gymnasistföreningen framstår på så vis som en 
stomme i läroverkets institutionella kringliv.24 

Den process av föreningsbildande bland elever som tog fart vid 1800-talets mitt, 
och i vilken gymnasister utgjorde pionjärer, hade alltså vid sekelskiftet 1900 lett till 
uppkomsten av en bred flora av elevförbund med vitt skilda ämnesinriktningar. Fö-
reningslivet hade blivit en integrerad del av läroverkets verksamhetssfär och förblev 
så fram till institutionens avveckling på 1960-talet. Vissa föreningar flyttade då vida-
re in i den nya gymnasieskolan och några finns, om än i förändrade former, fortfa-
rande kvar vid svenska gymnasier. Perioden från 1800-talets mitt fram till första 
världskrigets utbrott är dock intressant på så vis att det var under denna tid före-
ningsväsendet etablerades och fann sina former. Gymnasistföreningen var en pro-
dukt av 1800-talets samhälle, kultur- och idéliv, och det är i huvudsak denna tid som 
i avhandlingen ägnas uppmärksamhet.   

 

Vidgning av skolrummet – nya arenor för elevsocialisation  
Uppkomsten av ett föreningsväsende för elever från och med 1800-talets mitt kan 
ses som ett exempel på hur skolans verksamhetssfär på nya sätt tenderade att spilla 
över på elevers fritid. Föreningen blev, för att låna en tanke av pedagogen Ulla Jo-
hansson, ett slags förlängning av skoldagen varigenom elever på kvällar eller helger 
kunde förkovra sig i ämnen som låg utanför direkt klassrumsundervisning, men 
som på olika sätt ändå sanktionerades av skolan.25 Därmed handlade det om en 
vidgning av skolans rum, varigenom nya arenor för fostran skapades. Avhandlingen 
kan här ses som ett bidrag till en bättre förståelse av dessa mer eller mindre dolda 

kunskapsarenor samt av de praktiker som möjliggjorde desamma. Studien har på så 
sätt beröringspunkter med det senaste decenniets ökande intresse för frågor kopp-
lade till utbildningens rumsliga och materiella historia bland utbildningsforskare.26  

Detta aktualiserar i sin tur en grundläggande fråga som länge varit närvarande i 
forskning om social praktik bland barn och ungdom, nämligen den om deras auto-
nomi i förhållandet till vuxenvärlden. Vem hade den egentliga makten över den 
verksamhet som bedrevs? Det går att förhålla sig till denna fråga på olika sätt. Tyd-
ligt är i vart fall att läroverkets centrifugala krafter, både vad gällde sådant som ord-
ningsfrågor och kunskapsgods, från 1800-talets mitt sträckte sig långt utanför klass-

                                                           
24 Se exempelvis Helge Granfelt, Umeå läroverks historia 1858–1940, Umeå 1941, s. 272f.  
25 Ulla Johansson, Normalitet, kön och klass: Liv och lärande i svenska läroverk 1927–1960, Tavelsjö 2000, s. 219. 
26 Jfr Martin Lawn & Ian Grosvenor, “Introduction: The materiality of schooling”, i Martin Lawn & Ian Grosvenor 
(red.), Materialities of schooling: Design, technology, objects, routines, Oxford 2005; Cathrine Burke, ”Introduction”, Putting 
education in its place: Space, place and materialities in the history of education, Annual conference, History of education society, 
UK, conference programme, Sheffield 4–6 December 2009 samt Ian Grosvenor, “Geographies of risk: An explora-
tion of city childhoods in early twentieth-century Britain”, i Paedagogica Historica, vol. 45, nr. 1–2, February–April 
2009, 215–233. 
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rummen och till elevers livsvärld utanför skolan. Föreningsliv för barn och ungdom 
brukar ofta kopplas samman med vuxnas försök att, via kontrollerade gemenskaps-
former och dagordningar, skapa en fostran harmonierande med vad som uppfattats 
vara eftersträvansvärda normer. Med moderniseringen av samhällslivet följde såda-
na processer av domesticering har det hävdats.27 Traditionella och strukturellt för-
ankrade perspektiv har dock fått sällskap av teoretiska paradigm vilka tydligare vill 
se barn och ungdomar som sociala aktörer och som aktivt delaktiga i formandet av 
sig själva såväl som i förhandlingen av barn- och ungdomstidens villkor. Detta gäll-
er även sådana relativt sett kontrollerade domäner som skolmiljön.28 

Avhandlingen knyter an till denna problematik och jag ska återkomma till detta 
längre fram. En allmän utgångspunkt för hur jag förhåller mig till läroverkets före-
ningsliv kan i detta skede formuleras så här: att förutsätta att barn och ungdomar 
förlorar sin autonomi genom inkorporerandet i vuxenvärldens organisationsformer 
är givetvis lika förenklat som att ta för givet att de, där utrymmet väl ges, per auto-
matik upprättar subvärldar i opposition mot av vuxna förmedlade riktlinjer och 
normer. Jag betraktar det snarare som att föreningslivet gav elever utökade möjlig-
heter att delta i administrerandet av sin egen socialisation och därmed även i for-
mandet av skolan som kunskapsinrättning. Detta är inte att påstå att deras fostran 
var helt underställd ideal och normer dikterade av vuxna, men det är heller inte att 

påstå att konsensus aldrig förelåg. En mer relevant frågeställning, som leder bort 
från diskussionen om förment frihet eller ofrihet, skulle istället vara: på vilka sätt 
kunde gymnasister via föreningslivet bidra till sin egen socialisation, vilken betydel-
se hade föreningsaktiviteten för dem själva och för skolan, och hur kan denna för-
stås mot bakgrund av skolans normativa vilja att fostra elever?  

Med utgångspunkt i ett resonemang fört av historikern John R. Gillis angående 
ungdomshistoria kan man dock hävda att en historieskrivning riktad mot elevers 
självfostran bör operera på två från varandra skilda nivåer; en som behandlar av 
vuxna/skolan normativt förmedlade föreställningar om hur ungdomar förväntades 

uppträda (kunskap om detta kan exempelvis nås genom nationella skolordningar, 
facktidskrifter och kollegieprotokoll); en som inriktar sig på elevers egna traditioner 
och meningsskapande (detta måste studeras via lokala praktiker och av elever för-
fattade källor).29 I avhandlingen hålls dessa två nivåer analytiskt åtskilda och ställs 
ibland i relation till varandra.  

 
Röster om föreningslivet – elever och lärare 
Innan vi går vidare: hur kunde elever, läroverkslärare och rektorer mer offentligt 
förhålla sig till föreningsbildandet? När Linköpingselever i redaktionen för Skoltom-
ten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund i dess inledande två nummer 1877 
                                                           
27 Jfr John C. Sommerville, The rise and fall of childhood, Beverly Hills 1982, s. 189–208; John R. Gillis, Youth and history: 
Tradition and change in European age relation 1770–present, New York 1981, s. 95–133; Mitterauer 1991, s. 246–273 samt 
Johan Wennhall, Från djäkne till swingpjatt: Om de moderna ungdomskulturernas historia, Uppsala 1994, s. 75f.  
28 Se resonemang i Paula S. Fass (Foreword) samt Marta Gutman & Ning de Conninck-Smith, “Introduction: Good 
to think with – history, space, and modern childhood”, i Marta Gutman & Ning de Conninck-Smith (red.), Designing 
modern childhoods: History, space, and the material culture of children, New Brunswick 2008, s. 1–7. 
29 Gillis 1981, s. x. 
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sammanställde en historik och en programförklaring på temat ”Våra läroverkssam-
fund” uttrycktes uppfattningen om att det funnits, och fortfarande vid tiden fanns, 
ett starkt motstånd bland lärare till föreningsbildning vid skolorna. Man menade 
dock att även föreningslivets mest kritiska belackare vid det laget borde ha insett att 
föreningarna på intet sätt var skadliga, eller, som man själva lade fram det, ”sjukliga 
utväxter från skolans friska stam”, vilka stal tid från skolarbetet, motarbetade un-
dervisningen, lockade till ”otyglad frihet” samt försåg elever med en övertro på den 
egna förmågan. Den upplevda kritiken avfärdades grundligt punkt för punkt. Syftet 
med dessa föreningar var enligt skribenterna istället ”att genom studiet af utmärkte 
författare odla smaken och genom egna tillämpningar öfva örat för språket, att 
öpna blicken för den rikedom af snille och skönhet, som vi fått i arf af våra skalder 
och därigenom rotfästa kärleken till modersmålet och fäderneslandet”. Den främsta 
betydelsen såg redaktionen dock i att de, på ett annat sätt än skolan i övrigt, funge-
rade som ”bildningsskolor” för ynglingars självständighet. I föreningarna fick ele-
ver, genom egna iakttagelser och studiet av människan, möjlighet att förvärva 
”fasthet i omdömet”, och därifrån grundlägga en självständig uppfattning och ka-
raktär, ansåg man. Vidare tillkom allehanda specialiserad kunskap och sammantaget 
gjorde allt detta att föreningarna gav elever en ”försmak af lifvet och människorna”, 
samt lade en god grund inför utträdet i ”vimlet”.30  

En genomgång av facktidningarna Pedagogisk tidskrift (PT) åren 1880–1905 samt 
1907–1914, Ny ecklesiastik-tidning: Meddelanden från kyrka, läroverk och universitet (NET) 
åren 1891–1904 och Tidning för Sveriges läroverk (TFSL) åren 1901–1914, visar att det 
i dessa medier för läroverkslärare var förvånansvärt tystlåtet vad gäller elevers före-
ningsverksamhet. Detta skulle kunna ses som en indikator på att elevföreningar 
ansågs ligga utanför skolans direkta intresseområde, att de betraktades som enskilda 
läroverks angelägenheter och att de inte uppfattades vara av betydelse eller åtmin-
stone inte problematiska. I de få inlägg där föreningsväsendet faktiskt kommente-
rades tecknades dock en tämligen innehållsrik bild. Mest information ges i en artikel 

författad av rektorn vid Norra real i Stockholm, Carl Svedelius. Artikeln var ett re-
ferat av ett anförande hållet vid ett möte för Pedagogiska sällskapet i Stockholm så 
sent som 1909. Ämnet ”föreningsväsendet i skolorna” hade stått på dagordningen. 
Även om det var Svedelius som ensam utarbetat anförandet fick hans synpunkter, 
enligt artikeln, allmänt medhåll av övriga samlade. Detta var sannolikt även anled-
ningen till att den publicerades. Framför allt var det gymnasisters föreningar vid 
läroverken som kommenterades, även om flickskolornas samt läroverkens mer 
praktiskt inriktade sammanslutningars (nykterhets-, skytte- och idrottsföreningars) 
existens åtminstone nämndes. I artikeln var hållningen gentemot föreningslivet 
pragmatisk. Här kan man utläsa att det samtida föreningsväsendet i skolorna var 
allmänt bekant och uppfattades ha en lång tradition. Föreningarnas huvuduppgift 
ansågs vara att intressera medlemmar för litterära och estetiska aktiviteter, diskus-
sioner, föredragshållande, författarskap, musik, etcetera. De ansågs även främja 

                                                           
30 ”Våra läroverkssamfund”, Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 2: 9ff. HLA. Ensk. arkiv. 
A: 31. HGF. LI: 2. 
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kamratskapet bland skolornas äldre elever samt vänja elever vid ”själfverksamhet 
under personligt ansvar” och vid att uppträda offentligt. Den korporativa karaktä-
ren ansågs därtill göra gymnasistföreningarna till goda representativa organ för lä-
roverkets samlade elevskara. Avslutningsvis framhölls även föreningarnas bidrag till 
etablerandet av organisationstekniskt kunnande. Här hänvisades, som argument för 
deras vara vid läroverken, till den vid tiden allmänt utblommande floran av ung-
domsföreningar i landet. Svedelius skrev: 

 
Inom de breda lagren af vårt folk utföres ett liknande arbete, inom nykterhetsföreningar, ung-
domsklubbar, sammanslutningar med ett visst socialt program o.s.v. och detta redan tidigt 
bland ungdomen. Vore det lämpligt, att vår studerande ungdom under uppväxt- och studieti-
den hölles utanför allt dylikt och sålunda trädde ut i lifvet med mindre förutsättningar än deras 
jämnåriga inom andra samhällslager att på ett verksamt sätt kunna ägna sig åt de olika uppgif-
ter af politisk eller social innebörd, som i våra dagar tidigare än förr föreläggas den vuxne 
medborgaren? Den skolning och förberedelse för deltagande i allmänna diskussioner, förhand-
lingar, organisationsarbeten af olika slag, som på denna väg vinnes redan i tidiga år, bör för 
visso ej ringaktas.31 

 
Föreningsaktiviteten gavs på så vis både en medborgerligt och socialt förankrad 
motivering. Om det ovan nämnda var sådant som svårligen kunde utgöra grund för 

kritik, återgav artikeln även vad som uppfattades vara en gängse kritisk hållning 
gentemot elevföreningar. Här ingick synsättet att aktiviteterna upptog viktig studie-
tid och drog ungdomar från fritidssysselsättningar i hemmet, samt att vissa före-
ningar präglades av dålig anda och dåligt uppträdande. Trots att Svedelius medgav 
att det mest bekväma vore att helt förbjuda föreningar vid läroverken för att på så 
vis ”trygga ungdomen och skolan mot faran av missbruk”, var den bästa lösningen 
enligt honom ändå att lärare och lärarinnor verkade för att verksamheten drevs an-
svarsfullt.32  

Även om artikeln i huvudsak var positivt inställd till elevers föreningsverksamhe-
ter, avspeglades följaktligen en dubbel hållning. Föreningslivet formade å ena sidan 
ett inslag som, rätt skött, korresponderade väl med sedan länge etablerade pedago-
giska tankar om vikten av att aktivera elever i den egna fostran, å andra sidan ska-
pade detta en frizon där elever själva hade möjlighet att sätta upp dagordningen för 
densamma. Med friheten kom alltså faran.  

 

                                                           
31 Carl Svedelius, ”Om föreningsväsendet i skolorna”, TFSL, 1909: 4. 
32 Ibid. Angående kritik av föreningsväsendet och dess ”störande inverkan” på skolarbetet, se rektor Axel Dahlman, 
”Förhållandet mellan lärare och lärjungar (Inledningsföredrag vid Skara och Karlstads stifts lärareförenings möte i 
Karlstad den 18 maj d å.)”, TFSL, 1907: 11. Anmärkningsvärt är att inte ens de vid denna tid etablerade nykterhetsfö-
reningarna undgick kritik. Å andra sidan kunde den tyska ungdomsrörelsen kommenteras i beundrande ordalag. Se F. 
Israel, ”Modern ungdomsrörelse”, TFSL, 1914: 18. Även nykterhetsföreningar och kristna föreningar bland skolung-
dom utanför Sveriges gränser kunde uppmärksammas som positiva tillskott till skolans fostran, se Karl Fries, ”De 
kristliga föreningarnas af unga män världsförbund”, PT, 1889, s. 1–11 samt K. E Lidholm, “Skolman och nykter-
hetsagitator”, Svensk läraretidning 1894: 2. Vad gäller en tysk kontext hävdar Mitterauer att det fanns en djupgående 
misstänksamhet mot föreningsbildande bland elever hos många lärare och att detta ständigt motarbetades. Mitterauer 
1991, s. 249.  
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Elevverksamhet och skolnära kamratfostran – forskningsområdet  
Elevverksamhet och skolnära kamratfostran är inget sammanhållet forskningsom-
råde inom utbildningshistoria. Internationellt sett har dock studier som i olika om-
fattning berört elevers och studenters självverksamhet i en förfluten kontext funnits 
med så länge att en samlad översikt över området är svår att göra. Jag ska här nöja 
mig med specifika nedslag vilket får ses dels som ett försök att åtminstone teckna 
konturer av ett slags forskningstradition, dels som en presentation av forskning 
som, i högre eller lägre grad, är av betydelse i avhandlingen. Fokus ligger i huvud-
sak på historisk och sociologisk forskning och de årtal som anges i anslutning till 
angivna titlar indikerar när studien först publicerades. Att tillägga är även att mer-
parten av den forskning som bedrivits på området är av solitär art. Det relateras 
sällan till tidigare bidrag och det existerar ingen samlad diskussion kring sådant som 
teori, metoder och empiri. En förhoppning med följande genomgång är därför att 
medverka till att ge detta forskningsområde en något tydligare textur.  

Det är alltså ingen ny tanke att skolor, genom historien, haft förmågan att alstra 
ett institutionellt kringliv inbegripande krafter som inte kan infogas i de formellt 
uttryckta intentioner som syftat till att reglera dessa inrättningars verksamhet. I fö-
reläsningarna om sekundärutbildningens historia i Frankrike hållna 1904–1905 äg-
nade exempelvis Émile Durkheim väsentligt utrymme åt att beskriva det dynamiska 

kringliv (tillkomsten av studenthus/colleges, med mera) som uppstod i anslutning 
till det medeltida universitetsbygget i Paris. Detta gjordes inte som underhållande 
kuriosa utan för att det framstod som centralt i förståelsen av hur universitetsorga-
nisationen tog form.33 Vidare har det i studiet av medeltida och tidigmoderna 
skolinrättningar, både universitet och sekundärskolor, uppmärksammats hur stu-
dent- och elevkorporativ med särpräglade traditioner uppstått i anslutning till be-
rörda inrättningar och där blivit oskiljbara komponenter i övrig skolning. Här kan 
bland annat nämnas Hastings Rashdalls omfattande verk om de medeltida europe-
iska universitetskomplexen (detta utkom 1895 och berörde även förberedande sko-

lor).34 Inte sällan är det initiationsriter och utagerande leverne som lyfts fram och 
traderas, sannolikt beroende på avsaknaden av andra källor än straffprotokoll. Lika-
så har flera studier riktade mot utbildningsinrättningar i det sena 1700-talets, 1800-
talets och det tidiga 1900-talets expanderande utbildningssamhällen förlagt fokus 
till socialisation knuten till elevgruppen, varom mer nedan.  

Ett bredare genomslag vad gäller intresset för elever och studenter i det förflutna 
kan sättas i samband med ungdomsforskningens formering på 1970-talet. Med en 

                                                           
33 Émile Durkheim, The evolution of educational thought: Lectures on the formation and development of secondary education in 
France, London 1977, kap. 8–10.  
34 Hastings Rashdall, The universities of Europe in the middle ages (Vol. I–III) Oxford 1997. I synnerhet behandlas detta i 
vol. III, kap. XIV, s. 376–385, 419–439. Se även Alan Cobban, English university life in the Middle ages, London 1999, s. 
198–211 samt Olaf Pedersen, The first universities: Studium general and the origins of university education in Europe, Cambridge 
1997, s. 245f. I svensk kontext, se Per-Johan Ödman, Tid av frihet, tid av tvång: Utvecklingslinjer i svensk 1700-talspedagogik, 
Stockholm 1990, s. 165–194; Anders Florén, ”En hop rebellskallar: Universitetet och ungdomskulturen”, Alla tiders 
ungdomar: Fem sekel av ungdomshistoria, Stockholm 1994: 3; John Strömberg, Studenter, nationer och universitet: Studenternas 
härkomst och levnadsbanor vid akademin i Åbo 1640–1808, Helsingfors 1996, s. 113–121; Henrik Ågren (red.), När studen-
ten blev modern: Uppsalas studenter 1600–1850, Uppsala 1999 (passim) samt Lars Geschwind, Stökiga studenter: Social kon-
troll och identifikation vid universiteten i Uppsala, Dorpat och Åbo under 1600-talet, Uppsala 2001 (passim).  
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utökad vilja att synliggöra ungdom och ungdomsgrupperingar som krafter i såväl 
samtida som historiska samhällen, började även deras liv och organisering i anslut-
ning till utbildningssystemen ägnas intresse.35 Amerikanerna John R. Gillis och Jo-
seph F. Kett är två av flera forskare som i ungdomshistoriska översiktsverk publice-
rade under 1970-talet belyst skolungdomars organisering.36 Ytterligare ett tidigt 
amerikanskt bidrag på området, och som mer direkt behandlade ungdom och skol-
liv, utgjordes av nämnda Paula S. Fass The damned and the beautiful: American youth in 
the 1920’s (1977). Här undersöktes medelklassungdomars självfostran och föränd-
ringar av ungdomstidens allmänna premisser huvudsakligen i aktiviteter kopplade 
till collegelivet och dess mångfald av kamratföreningar. Denna studie har senare 
följts av bland annat Peter W. Cookson Jr och Caroline Hodges Persells Preparing for 
power: America’s elite boarding schools (1985), som mer samtidsinriktat behandlat eliter-
nas utbildningsanstalter och historia i Amerika. I denna betonas återkommande 
betydelsen av socialisation kopplad till elevgruppen.37 Vidare har mansforskningens 
intresse för homosociala miljöer gjort att forskare, som exempelvis Anthony E. Ro-
tundo i American manhood: Transitions in masculinity from the revolution to the modern era 
(1993) samt Michael Kimmel Manhood in America: A cultural history (1996), ägnat 
manlig ungdomskultur i anslutning till skollivet intresse.38 

I brittisk utbildningshistorisk forskning finns en väletablerad tradition av studier 

riktade mot public school-väsendet vilka ofta på ett närgånget sätt berört inre socia-
la förhållanden och elevaktiviteter vid dessa inrättningar. Här bör speciellt nämnas 
John R. de S. Honeys Tom Brown’s universe: The development of the Victorian public school 
(1977) och John Chandos Boys together: English public schools 1800–1864 (1984) tradi-
tionellt utbildningshistoriskt riktade studier, samt arbeten av James A. Mangan 
(1987), Christine Heward (1988) och John Tosh (1999), vilka närmat sig skolningen 
vid denna typ av inrättningar med genusvetenskapliga teori- och frågekomplex.39 
Vad gäller forskning rörande manlig ungdoms-, gymnasist- och studentrörelse i 
1800-talets och det tidiga 1900-talets Tyskland har bidrag lämnats av historiker som 

Walter Laqueur (1962), Konrad H. Jarausch (1978), och Michael Mitterauer 

                                                           
35 Enligt Konrad H. Jarausch stärkte i synnerhet 1960-talets studentrevolter synen på ungdomar som en aktiv kraft i 
samhället. Detta slog inte bara igenom i ungdomssociologi och psykologi, utan ledde också till att ungdomstidens 
historiska villkor mer strukturerat började studeras. Jarausch 1986, s. 233. Se även resonemang i Jarausch, ”Restoring 
youth to its own history”, i History of education quarterly 1975: 15: 4, s. 445–456. 
36 Gillis 1981 (först publicerad 1974) samt Kett 1977, s. 173–211 (speciellt s. 174, 183). 
37 Peter W. Cookson Jr. & Caroline Hodges Persell, Preparing for power: America’s elite boarding schools, New York 1985. 
38 Rotundo 1993, s. 62–71; Rotundo, ”Boy culture: Middle-class boyhood in nineteenth-century America”, i Mark C. 
Carnes & Clyde Griffen (red.), Meanings for manhood: Construction of masculinity in Victorian America, Chicago 1990 samt 
Kimmel 1996, s. 170ff. 
39 Honey 1977/1989; John Chandos, Boys together: English public schools 1800–1864, Oxford 1985 (först utgiven 1984); 
Christine Heward, Making a man of him: Parents and their sons’ education at an English public school 1929–50, London 1988; 
Heward, ”Public school masculinities: an essay in gender and power”, i Roy Lowe (red.), History of education: Major 
themes. Education in its social context, 2, London 2000, s. 521f; J. A. Mangan, ”Social darwinism and upper-class educa-
tion in late Victorian and Edwardian England”, i J. A. Mangan & James Walvin (red.), Manliness and morality: Middle-
class masculinity in Britain and America 1800–1840, New York 1987; ”The other side of the coin: Victorian masculinity, 
field sports and English elite education”, i J. A. Mangan (red.), Making European masculinities: Sport, Europe, gender, Lon-
don 2000 samt John Tosh, A man´s place: Masculinity and the middle class home in Victorian England, New Haven 1999. 
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(1986).40 Av givna orsaker har utbildningshistorisk forskning om elevcentrerad 
verksamhet företrädesvis berört pojkar och unga män ur medel- och överklass, och 
då i synnerhet vid sekundärskolan och uppåt (det är här källor finns bevarade).41 Så 
är onekligen fallet även med föreliggande avhandling. 

Vid sidan av utbildningshistorisk forskning om elevcentrerad verksamhet och 
kamratfostran finns en betydligt bredare tradition av studier riktade mot samma 
område i samtida skolkontexter. Tidiga bidrag kom från amerikanska sociologer 
och funktionalister, vilka, i strävanden efter att upprätta modeller för förståelse av 
samhällen som sociala system, även började intressera sig för aspekter av skollivet. 
Exempelvis underströk Talcott Parsons i ”The school class as a social system: Some 
of  its functions in American society” (1959) den samhälleliga betydelsen av kamrat-
fostran, men i analysen av barn och ungdomars roll i skolmiljön var det en tämligen 
snäv syn som gjorde sig gällande. Det var oavkortat klassrummet och den formella 
utbildningen som ägnades intresse.42 Ett mer omfattande arbete var James S. Cole-
mans The adolescent society: The social life of  the teenager and its impact on education (1961), i 
vilken sociala aktiviteter samt fostrans- och värdemönster bland elever vid flera 
amerikanska high schools undersöktes. Coleman hävdade här att utbildningssyste-
mets utbyggnad under 1900-talets första hälft lett till att ungdomar allt mer bröts 
loss från den fostran som pågick i familjen. Denna ersattes istället av utbildningsin-

rättningarnas semi-autonoma ungdomsmiljöer, vilka han ansåg blev av minst lika 
stor vikt för ungdomars socialisation som familjeliv och utbildning. Jämfört med 
Parsons tillskrev han följaktligen ungdomar en betydligt mer fri och påverkande roll 
vid de undersökta inrättningarna, såg deras aktiviteter som en integrerad del av 
skolmiljön och fogade på funktionalistiskt vis in det hela som en liten kugge – eller 
kanske snarare grus – i det sociala samhällsmaskineriet. Ytterligare ett tidigt ameri-
kanskt bidrag till området kom genom Carl Werthmans studie om manliga elever 
och gängbildning i ”Delinquents in school: A test for the legitimacy of  authority” 
(1963), i vilken han argumenterade för sociokulturell bakgrund som underordnad i 

förståelsen av hur försumligt beteende bland elever utvecklades.43  
Vid ungefär samma tid publicerade Pierre Bourdieu och Jean Claude Passeron 

arbeten om det franska utbildningssystemet, studenters aktiviteter vid sidan av stu-
dierna samt deras förhållande till kultur. Dessa fogades in i teorier om samhällelig 
social och kulturell reproduktion och här framställdes istället socialt och kulturellt 
bagage som i högsta grad av betydelse för studieframgång. Bland annat behandlas 
frågor av sådan karaktär i The inheritors: French students and their relation to culture (pub-

                                                           
40 Konrad H. Jarausch, “Liberal education as illiberal socialization: The case of students in imperial Germany”, i The 
journal of modern history, 1978, vol. 50, nr. 4; Walter Laqueur, Young Germany: A history of the German youth movement, Lon-
don 1984 samt Mitterauer 1991, s. 249f.  
41 Jarausch poängterade i slutet av 1980-talet att forskning om skolan ur barn- och ungdomsperspektiv på lägre nivå-
er av utbildningssystemet istället tenderat att integreras i barndoms- och familjehistoria. Jarausch 1986, s. 233.  
42 Talcott Parsons, ”The school class as a social system: Some of its functions in American society”, Harward educa-
tional review, Vol. XXIX, 1959: 4, s. 297–318. 
43 James S. Coleman, The adolescent society: The social life of the teenager and its impact on education, New York 1963 samt Carl 
Werthman, ”Delinquents in school: A test for the legitimacy of authority” (först publicerad 1963), i Martyn Ham-
mersley & Peter Woods (red.), Life in school: The sociology of pupil culture, Milton Keynes 1984. 
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licerad på franska 1964) samt den senare utgivna The state nobility: Elite schools in the 
field of  power (1989).44  

I samband med nyriktningen av såväl utbildningssociologin som det utbildnings-
historiska fältet från slutet av 1960-talet och under 1970-talet, bedrev även flera 
brittiska sociologer och etnografer studier som i varierad grad berörde elevkultur, 
informella differentieringsprocesser kopplade till skollivet samt elevers anpassning 
till den egna skolgången. Hit kan bland annat räknas David H. Hargreaves Social 
relations in a secondary school (1967), Colin Laceys Hightown grammar: The school as a social 
system (1970), samt Paul E. Willis mer kända och marxistiskt orienterade Learning to 
labour: How working class kids get working class jobs (1977). Den sistnämnda behandlan-
de engelska arbetarklasspojkars motsträviga möte med skola och medelklasskultur.45 
Ett försök att i antologiform samla den forskning som ditintills bedrivits på områ-
det, under det övergripande temat elevkulturens sociologi, gjordes i början av 1980-
talet av Martyn Hammersley och Peter Woods i Life in school: The sociology of  pupil 
culture (1984).46 Här ingick ett tiotal forskare som alla studerat elevrelationer i skolan 
med källmaterial i huvudsak producerat i etnografiska studier.  

Från och med slutet av 1980-talet har skolforskning riktad mot aspekter av sko-
lans inre sociala liv, elev- och lärarrelationer samt kamratfostran växt ut i många 
olika riktningar, och därmed även till oöverskådlighet. Några exempel kan dock lyf-

tas fram. Från sent 1980-tal och framåt publicerade den brittiske psykologen och 
utbildningsforskaren Peter Blatchford (ensam och tillsammans med andra) ett fler-
tal studier rörande betydelsen av främst grundskoleelevers lek och sociala aktiviteter 
utanför direkt lektionstid. Han definierade därtill, något förenklat, två separata per-
spektivkluster vad gällde forskning om elevers sociala praktiker utanför klassrum-
met; ett förankrat i sociologin/etnografin med kvalitativ inriktning på elevkultur 
och ett i psykologin mer kvantitativt inriktat på elevrelationer.47 Med utgångspunkt i 
att rastaktivitet var en betydelsefull del av skoldagen som tenderade att glömmas 
bort, argumenterade han bland annat i Playtime in the primary school: Problems and im-

provements (1989) och senare i Social life in school: Pupils’ experiences of  breaktime and re-
cess from 7 to 16 (1998) för att det under raster aktiverades en rad kompetensområ-
den, vilka var mer eller mindre nödvändiga för vuxenlivet.48 Tillsammans med en 
annan brittisk psykolog, Sonia Sharp, sammanställde han även en antologi med 
skolgården och elevers skolgårdsbeteende som tema, Breaktime and the school: Unders-
tanding and changing playground behaviour (1994). Här ingick ett tiotal forskare från en 
rad olika discipliner, vilka med skiftande fokus analyserade elevers sociala aktiviteter 

                                                           
44 Pierre Bourdieu & Jean Claude Passeron, The inheritors: French students and their relation to culture, Chicago 1979 samt 
Pierre Bourdieu, The state nobility: Elite schools in the field of power, Cambridge 1996. 
45 David H. Hargreaves, Social relations in a secondary school, London 1967; Colin Laceys, Hightown grammar: The school as a 
social system, Manchester 1970 samt Paul E. Willis, Learning to labour: How working class kids get working class jobs, Farnbo-
rough 1977.  
46 Martyn Hammersley & Peter Woods (red.), Life in school: The sociology of pupil culture, Milton Keynes 1984.  
47 Peter Blatchford, Social life in school: Pupils’ experiences of breaktime and recess from 7 to 16, London 1998, s. 11.  
48 Hit hörde självständighet (att avveckla beroendet av vuxna), upprättandet av vänskapsförbindelser och sociala 
nätverk, utvecklandet av social kompetens, hanterandet av konflikter och aggressionskontroll, med mera. 
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kopplade till skollivet.49 Ytterligare ett bidrag värt att nämna är den amerikanska 
sociologen Amira Prowellers diskursivt inriktade Constructing female identities: Meaning 
making in an upper middle class youth culture (1998). I den undersöktes just identitets-
formering, med betoning på klass- och könsperspektiv, bland elever vid en nord-
amerikansk privat övre medelklasskola för flickor.50 I antologin Learning to labour in 
new times (2004), redigerad av de amerikanska sociologerna Nadine Dolby och Gre-
gory Dimitriadis, sammanställdes vidare en rad artiklar på det tema som Willis in-
troducerat långt tidigare, men applicerat på nya samhälleliga förutsättningar och 
med hjälp av nya teoretiska perspektiv. Mer nyligt publicerades även antologin Fami-
ly, school, youth culture: International perspectives of  pupil research (2008) av den tyske pe-
dagogen Heinz-Herman Krüger med flera, till vilken ett tjugotal utbildningsforska-
re från olika länder och med bakgrund i flera olika discipliner har bidragit med ar-
tiklar. En övergripande ambition var att med eleven i centrum betona interaktionen 
mellan familj, skola och ungdomskultur. Här ingick studier om sådant som kamrat-
fostran, lärare-elev-relationer samt differentieringsprocesser i skolmiljön.51  

 
Varför studera och historisera elevcentrerad verksamhet?  
Varför är elevers självverksamhet viktig att studera? Forskare som Hammersley, 
Woods, Blatchford och Sharp uttrycker snarlika motiv. De hävdar att elevers upple-

velser och tolkningar av skola, skolorganisation samt de sociala praktiker de ingår i 
vid sidan av klassrumsundervisningen utgör en väsentlig dimension av utbildnings-
gången. Forskning på området bereder därför terrängen för en bättre förståelse av 
vad som faktiskt händer i en skolmiljö, vilka processer som pågår utanför klass-
rummen samt vilka betydelser dessa har. Med den kunskapen följer möjligheten att 
arbeta för att förändra och förbättra.52 Villkoren för historisk forskning på området 
skiljer sig givetvis från forskning riktad mot en samtida skolkontext både i fråga om 
möjliga metoder, objekt och inte minst utsikt att förändra. Den kan dock motiveras 
med att den förser oss med ett fylligare kunskapsunderlag vad gäller det förflutnas 

skolinrättningar som sociala och kulturella instanser. Genom att sätta elevcentrerad 
verksamhet i blickpunkten i utbildningshistorisk forskning tvingas analytiskt fokus 
ner från vad som annars ofta stannar vid ett studium av skolans syfte eller inten-
tion, till att även innefatta ett implementerat och vardagsnära institutionsliv. Detta 
tillåter i sin tur resonemang om sådant som reell påverkan eller utkomst av skol-
ningen. En rimlig tanke är därtill att historiserandet av skolmiljön och institutionsli-
vet på dessa områden kan hjälpa till att upptäcka den samtida skolan på nya sätt. 

                                                           
49 Peter Blatchford & Sonia Sharp (red.), Breaktime and the school: Understanding and changing playground behaviour, London 
1994. Ett svenskt bidrag i linje med detta är psykologen Elisabeth Nordin-Hultmans avhandling om barn och sub-
jektskapande i svenska och brittiska förskolemiljöer i Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, Stockholm 2004. 
50 Proweller 1998. För tidigare bidrag riktade mot flickor i skolmiljö, se Mary Fuller, “Black girls in a London com-
prehensive school” samt Lynda Measor, “Gender and the sciences: Pupils‟ gender-based conceptions of school sub-
jects”, i Hammersley & Woods 1984. 
51 Heinz-Herman Krüger, Werner Helsper, Gesine Foljanty-Jost, Rolf-Torsten Kramer & Merle Hummrich (red.) 
Family, school, youth culture: International perspectives of pupil research, Frankfurt am Main 2008. En mindre anspråksfull 
svensk motsvarighet kan hittas i Anders Persson (red.), Skolkulturer, Lund 2003. 
52 Hammersley & Woods 1984, s. 3 samt Blatchford & Sharp, ”Introduction: Why understand and why change 
school breaktime behaviour?”, i Blatchford & Sharp 1994, s. 1ff.  
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Varför är, mer specifikt, gymnasisters organisering vid svenska läroverk värd att 
uppmärksamma? Att elever vid sidan av studierna skapade vad som måste uppfat-
tas som åtminstone semiautonoma bildningsmiljöer är i sig något som är ett moti-
verat studieobjekt för utbildningshistoriskt inriktad forskning. Föreningslivet blev 
för många en integrerad del av skolgången och skolupplevelsen, och studiet av den 
socialisation som pågick i gymnasistföreningens regi är därför både av vikt för att 
den berättar om elevers bidrag till sin egen skolgång, och för att den vidgar förstå-
elsen av läroverken som skol- och kunskapsinrättningar. Något som gör gymnasist-
föreningen speciellt intressant är att den möjliggjorde självverksamhet som vuxen-
världen inte utövade direkt inflytande över. Detta tillåter i sin tur en undersökning 
av skolans påverkan på elever, det vill säga hur normerande intentioner tog sig ut-
tryck i elevers sociala praktiker. Vidare ger en studie av gymnasistföreningen som 
kulturhärd – och gymnasisters allmänna organisering – ytterligare belysning åt det 
sena 1800-talets kultur-, bildnings- och idéliv. För att här påpeka det mer eller 
mindre uppenbara är en studie av gymnasistföreningen per definition en studie av 
ett sammanhang som bidragit till att fostra pojkar och unga män till en, i vid me-
ning, kommande samhällelig elit. Såväl klass- som könsperspektiv blir därmed av 
betydelse för förståelsen av dessa sammanhang.53 Studiet av miljöer som fungerar 
aggregerande vad gäller kultur- och maktbärande grupper i samhället, brukar be-

traktas som intressanta eftersom dessa gruppers förhållningssätt till kultur, samhälle 
med mera, tenderar att påverka samhällsnormer även i stort.  

 
Tidigare forskning om elevföreningar och kamratfostran vid läroverket 
Förutom att många nedtecknade läroverkshistoriker ägnat ett mer eller mindre de-
skriptivt kapitel åt de elevföreningar som verkat vid berörda inrättningar (namn, 
verksamhet och kort historik),54 har elevers sociala aktiviteter i anslutning till läro-
verksvistelsen även uppmärksammats i studier med mer analytiska ambitioner. Hur 
har det då tidigare forskats kring föreningsbildandet och elevers självfostran vid 

läroverken? I historikern Christina Florins och pedagogen Ulla Johanssons studie 
av 1800-talets läroverk, ”Där de härliga lagrarna gro…”: Kultur, klass och kön i det svens-
ka läroverket 1850–1914 (1993), berörs även elev- och föreningskulturen vid de un-
dersökta inrättningarna. Författarna ser föreningskulturen som uttryck för den bor-
gerliga associationstanken och därmed som en integrerad del av den förändrings-
                                                           
53 Noterbart är exempelvis hur män ur skilda delar av det politiska spektrumet alla varit medlemmar i och, dock i 
olika omfattning, uppmärksammar gymnasistföreningens aktiviteter i sina självbiografier. Carl-Henrik Hermansson 
framhåller exempelvis gymnasie- och skolföreningslivet vid läroverket i 1920-talets och 1930-talets Sundsvall som ett 
fundament för senare politiskt engagemang, medan Nils Edén, ordförande i gymnasistföreningen vid högre allmänna 
läroverket i Luleå på 1880-talet, var mer fåordig. Se Carl-Henrik Hermansson, CH minnen, Stockholm 1993, s. 41–48 
samt Nils Edén, Minnen, Stockholm 1969, s. 16f. Se även Herbert Tingsten, Mitt liv: Ungdomsåren, Stockholm 1992, s. 
93f; Ernst Wigforss, Minnen. I: Före 1914, Stockholm 1980, s. 95–99 (här beskrivs ingående gymnasistföreningstiden i 
1890-talets Halmstad) samt Yngve Möller, Rickard Sandler: Folkbildare, utrikesminister, Stockholm 1990, s. 18f.  
54 Se Granfelt 1941, s. 272–296; Åberg 1991, s. 165–182; Göran Hedin, Nyköpings högre allmänna läroverk. D. 2, 1900–
1968, Nyköping 2007, s. 139–155 samt Claes Nylander, Hudiksvalls läroverks historia: 1800–1968, Sundsvall 2000, s. 
194–207. Elevverksamhet blir i regel kuriosa i mer övergripande berättelser om skollokaler och lärare; ett alternativt 
förfaringssätt är att elever föräras rollen av oregerliga kollektiv. Jfr Granfelt 1941 samt Eric Danell, Lärda lektorer och 
spotska gymnasister, Timrå 1955. I standardverk såsom Sjöstrand 1965 samt Landquist & Husén 1969 behandlas inte 
elevers organisering. 
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process som 1800-talets sena läroverk genomgick. De hävdar att elevkulturen med-
verkade till att förse elever med en gemensam kulturell borgerlig (och manlig) iden-
titet, och att föreningslivet i denna process fungerade disciplinerande genom att det 
tillät elever att själva vara delaktiga i kommunicerandet av de beteenden och normer 
som skulle utmärka ”den gode eleven”. Vidare försåg föreningarna elever med ett 
språkligt kapital, menar Florin och Johansson. I första hand är det dock läroverkets 
samhällsfunktion som står i fokus, och även om studiens inledande kapitel ger en 
fyllig ingång till läroverkens inre sociala liv, är det inte något djupare analytiskt eller 
empiriskt intresse som skänks föreningsliv och kamratfostran. Författarna poängte-
rar för övrigt svårigheten att nå kunskap om socialisation knuten till elevgruppen.55 
Ett tydligare sådant anslag finns dock i Johanssons uppföljare om 1900-talets läro-
verk, Normalitet, kön och klass: Liv och lärande i svenska läroverk 1927–1960 (2000). Här 
ingår en delstudie av skilda elevföreningar vid samläroverket i Härnösand vid 1900-
talets mitt. Syftet är att ta reda på hur föreningskulturen präglades av flickors närva-
ro eller frånvaro vid inrättningen, hur manligt och kvinnligt konstituerades i före-
ningarna samt att, med utgångspunkt i Bourdieus teori- och begreppsvärld, under-
söka vilka former av symboliskt kapital som genererades i desamma. En ansats att 
sammanfatta elevföreningens allmänna betydelse görs och här berörs även gymna-
sistföreningens verksamhet. Bland annat framställs den som uttryck för en motkul-

tur, där vuxenvärldens normer ställdes på kant.56  
Etnologen Johan Wennhall har, i sin avhandling om ungdomskulturer och ung-

domsgrupperingar i Västerås 1820–1945, Från djäkne till Swingpjatt: Om de moderna 
ungdomskulturernas historia (1994), berört skolungdom och gymnasister vid stadens 
läroinrättningar under nämnda period. Wennhall diskuterar, mot bakgrund av mo-
derniseringsteorier, en intressant brytningspunkt vid 1800-talets mitt vad gäller så-
väl allmänna ungdomskulturer i staden som elevtraditioner vid dess läroverk. Detta 
brott tycks avspegla ett nationellt mönster i direkt beröring med föreningsväsendets 
framväxt och jag ska återkomma till detta i kapitel 3. Wennhall ägnar även ett kort 

avsnitt åt vad han benämner som en fallstudie av läroverkets gymnasistförening där 
intresset främst riktas mot relationen mellan gymnasister och skolledning. Ambitio-
nen är att påvisa elevers beroendeställning till vuxna.57  

Förutom dessa studier har idé- och lärdomshistorikern Staffan Wennerholm, i 
Framtidsskaparna: Vetenskapens ungdomskultur vid svenska läroverk 1930–1970 (2005), 
studerat naturvetenskapliga föreningar vid tekniska och allmänna läroverk under 
den nämnda perioden. Denna avhandling, som kan placeras i forskningsfältet tek-
nik- och vetenskapsstudier, uppmärksammar tydligare än vad som tidigare gjorts de 
praktiker som ingått i elevers föreningsliv. Framför allt ägnas intresse åt hur det i 
dessa föreningar debatterats sådant som vetenskapsmannens roll samt vetenskapens 
natur och gränser. Via de naturvetenskapliga föreningarna blev elever, argumente-
rar Wennerholm, delaktiga i konstituerandet av en ”vetenskapens ungdomskultur”, 

                                                           
55 Florin & Johansson 2000, s. 30–37, 55, 212. 
56 Johansson 2000, s. 203.  
57 Wennhall 1994, s. 74f. 
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varigenom de kunde fostras in i de rätta förhållningssätten till teknik och naturve-
tenskap.58 Detta fick även genomslag i allmänna samhälleliga föreställningar om 
dessa kunskapsområden, hävdar han. Ytterligare en studie som ska nämnas, trots 
att den inte berör läroverket, är historikern Esbjörn Larssons avhandling om ka-
dettutbildningen vid Karlberg och dess samhällsfunktion, Från adlig uppfostran till 
borgerlig bildning: Kungl. krigsakademien mellan åren 1792 och 1866 (2005). Denna syftar 
till att visa hur inrättningen blev ett instrument för vissa elitgruppers sociala repro-
duktion, samt hur premisserna för detta förändrades under perioden. I avhandling-
en ingår även en analys av hur elevers kamratfostran kompletterade utbildningen. 
Här berörs, underställt teorier i första hand hämtade från Bourdieu, en rad elev-
praktiker kopplade till internatlivet.59  

Den studie som har närmast beröring med föreliggande avhandling är histori-
kern Maria Sundkvists Klassens klasser: Gymnasieföreningar i läroverk och gymnasieskolor 
1846–1996 (2006). Denna är en vidareutveckling av en arbetsrapport på samma 
tema författad 1998 och här är studieobjektet just manliga gymnasistföreningar vid 
svenska läroverk och gymnasier.60 Även i denna studie används Bourdieu som teo-
retisk utgångspunkt. Undersökningen – i grunden en fallstudie av föreningslivet i 
en specifik stad – kretsar dels kring studiet av hur traditioner och odlandet av sym-
boliska värden tog sig uttryck bland gymnasister vid det socialt mer exklusiva och 

könsmässigt exkluderande läroverket, dels kring utforskandet av hur vissa av dessa 
sedvänjor burits vidare in i dagens gymnasieskola (nu öppen även för kvinnor och 
ungdomar ur lägre samhällsskikt). Titeln till trots ligger analytiskt intresse i huvud-
sak vid ett av 1900-talets läroverk samt en nutida gymnasieskola. Syftet är att stude-
ra varför det fortfarande idag finns särarts- och klasshierarkier i skolan. I studien 
visar Sundkvist att traditionen att bilda föreningar även står att finna i dagens gym-
nasium, och argumenterar för att många av dessa mer nutida gymnasistföreningar 
följer liknande principer för urskiljning, upprätthållande och reproduktion av klass- 
och könsgränser som deras motsvarigheter gjorde vid läroverket. En huvudlinje i 

studien är även tolkandet av förändringar i fråga om elevers attityder och sätt att 
vara som elever. Detta ställs mot vad som uppfattas vara allmänna skiftningar i fö-
reställningar om ungdomstiden och här betraktas skedet vid 1900-talets mitt som 
central. Sundkvist anger att ett utbyte pågick mellan gymnasistföreningar, men stu-
derar varken förutsättningarna för eller innehållet i detta.61  

Något som motiverar föreliggande avhandling och den studie som bedrivs i den 
är att den empiriska undersökning Sundkvist gör vad gäller 1800-tal och tidigt 

                                                           
58 Wennerholm 2005, kap. 9. 
59 Esbjörn Larsson, Från adlig uppfostran till borgerlig bildning: Kungl. Krigsakademien mellan åren 1792 och 1866, Uppsala 
2005. 
60 Sundkvist har tillsammans med Gunilla Petersson vid Tema barn i Linköping i flera artiklar eller rapporter inriktat 
sig på skol- och föreningsliv vid gymnasiet. Betoningen ligger i första hand vid dagens gymnasieskola, se Petersson & 
Sundkvist, ”En studie av gymnasisters syn på utbildning, fritid och framtid”, Rapport I: Gymnasieföreningar som 
social praktik, Linköping 1996; Petersson, ”De slutna sällskapens skola?: En studie av gymnasieelevers fritidsaktivite-
ter i skolan”, 1998: 1, Rapport III: Gymnasieföreningar som social praktik, Linköping samt Petersson ”A selected 
few: School societies and symbolic capital in the Swedish upper secondary school”, Young 2004, nr 12.  
61 Sundkvist 1998/2006.  
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1900-tal är väldigt begränsad. Ett mycket informativt material för att förstå sociali-
sation knuten till elevgruppen – föredrag, uppsatser, korrespondens, biblioteksför-
teckningar, läroverksöverskridande tidskrifter, etcetera – används aldrig eller i högst 
avgränsad utsträckning. Det är alltså möjligt att på åtskilliga områden göra mer in-
trängande analyser under en period som ägnats liten uppmärksamhet.  

Om UGF – som är föremål för en fallstudie i denna avhandling – har en C-
uppsats tidigare författats av Cathrin Backman Löfgren (1996). Här fokuseras na-
tionella manifestationer mellan åren 1900 och 1919, och författaren lyfter därmed 
fram ett centralt inslag i 1800-talsgymnasisters föreningsliv; nämligen nationskäns-
lans betydelse. Mot tanken om patriotismens primat bland elever berörs flera av 
föreningslivets praktiker. Ett viktigt resultat är just att gymnasistföreningen blev ett 
forum där den av läroverket förmedlade nationalkänslan kunde kanaliseras. Här 
betonas även gymnasisters syn på sig själva som en blivande samhällelig elit, och ett 
utbyte mellan norrländska gymnasister lyfts fram.62 Det är oundvikligt att inte delvis 
låta fallstudien överlappa Backman Löfgrens undersökning. Denna avhandling sö-
ker dock fördjupa analysen av bildningsaktivitet, kunskapsförmedling och idéinne-
håll i föreningslivet på ett flertal områden. Den tar ett vidare kronologiskt grepp 
och utnyttjar ett källmaterial som i huvudsak lämnats oberört. 

Till pågående forskning med koppling till avhandlingstemat hör sociologen Sara 

Backman Prytz studier av könskonstruktion bland elever vid 1800-talets läroverk 
och flickskolor, pedagogen Joakim Landahls studier av Norra Latins sommarhem 
och elevers självstyre (1938–1965), pedagogen Stefan Rimms undersökning av reto-
rikundervisningen i svenska trivialskolor och gymnasier (1724–1807) samt histori-
kern Petter Sandgrens undersökning av svensk internatkultur under 1900-talet.63  

Betoningen i denna avhandling ligger alltså på en period, ca 1850–1914, under 
vilken studiet av elevverksamhet vid läroverket är mest begränsat. Merparten av 
tidigare forskningsinsatser på området har inriktat sig på 1900-talets läroverk och 
elevföreningar, och varken samhället, skolan eller förutsättningarna för elever att 

bedriva verksamhet var desamma under dessa perioder. I avhandlingen används ett 
empiriskt material som ägnats ett begränsat intresse och även vad gäller teoretiska 
utgångspunkter skiljer den sig från tidigare forskning, som i huvudsak lutat sig mot 
Bourdieus utbildningssociologi. I föreliggande avhandling ställs bildningsaktivitet 
och kollektivt identitetsskapande i förgrunden vilket medför att andra analytiska 
redskap prövas. Detta innebär givetvis inte ett avfärdande av synen på läroverket 
som instans för medelklassens kulturella formering och sociala reproduktion. Detta 
är snarare en allmän utgångspunkt i studien (se vidare nedan). 

                                                           
62 Cathrin Backman Löfgren, Att skolas för fosterlandet: En studie av nationella manifestationer i Umeå gymnasieförening 1900–
1919, Opublicerad C-uppsats vid Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 1996.  
63 Se Sara Backman Prytz, ”Reproduktion av genus och klass hos flickor och gossar i högre flickskolor och läroverk 
1870–1927”, (avhandlings-pm 2008-02-14); Joakim Landahl, ”Pojkstaden: Självstyrelse vid Norra Latins sommarhem 
1938–1965”, (paper presenterat vid Fjärde utbildningshistoriska konferensen i Uppsala 2009-10-02); Stefan Rimm, 
Retorikundervisning, medborgarideal och maskuliniteter i svenska skolor 1724–1807 (pågående avhandlingsarbete) samt Petter 
Sandgren, ”Mens sana in corpore sano: En studie om Lundsbergs fostrande funktion åren 1910–1968”, i Anna Lars-
son (red.), Fostran i skola och utbildning: Historiska perspektiv [Årsböcker i svensk undervisningshistoria (ÅSU) 212], 
Uppsala 2010.  
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Vid sidan av forskning om läroverket och dess föreningsliv finns en rad studier 
med koppling till studentlivet vid svenska universitet. Gymnasisters organisering är 
intressant att studera i sin egen rätt, men på vissa områden finns uppenbara paral-
leller till inslag i studentlivet och till studenters organisering. Jag återkommer till 
detta i anslutning till de partier i avhandlingen i vilka jag anser att kopplingar är 
nödvändiga att göra.64  

 
Källor, metod och kronologisk ram 
När elevföreningar började bildas vid läroverk, seminarier och flickskolor från 
1800-talets mitt började även skriftligt material producerat av elever att ackumule-
ras. Detta material tycks i sin helhet vara massivt och förtjänar att uppmärksammas 
betydligt bättre än vad som hittills skett i svensk utbildningshistorisk forskning.  

En reservoar vad gäller källor rörande läroverkets föreningsliv finns i Kungliga 
bibliotekets samlingar av småtryck. Här går det att hitta stadgeböcker, program-
skrifter och spridda tidningar från föreningar vid läroverk runt om i landet. Här 
finns även mycket av det nationella och internationella tidskriftsmaterial som publi-
cerades av eller för gymnasister och skolungdom. I avhandlingen används detta ma-
terial för att få en översikt av elevföreningsväsendet samt för att analysera organise-
ring över läroverksgränserna. Vill man ha ytterligare information om elevers lokala 

föreningsverksamhet är man därefter hänvisad till de lands-, stads-, skol- eller folk-
rörelsearkiv som förvaltar enskilda föreningsarkiv. I dessa enskilda föreningsarkiv 
finns korrespondens mellan elever, föreningstidningar, biblioteks- och musikför-
teckningar, föredrag, uppsatser, lyrik, illustrationer, fotografier, och så vidare. För-
utom Kungliga bibliotekets samlingar används två sådana lokala arkiv i avhandling-
en, nämligen HGF:s arkiv vid Landsarkivet i Härnösand (HLA) samt UGF:s arkiv 
vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten (FAV). Tilläggas ska att en orientering av arki-
verat elevföreningsmaterial via Nationell arkivdatabas (NAD) visar att dessa två 
lokala arkiv – beaktat bevarat källmaterial – tillhör de mest lämpade för en studie av 

gymnasisters föreningsliv under sent 1800-tal. Dessutom framstår det material som 
finns bevarat från det gemensamma norrländska gymnasistförbundet NGF som 
överlägset beträffande studiet av regional organisering. Den lokala närheten har så-
ledes inte varit helt styrande i valet av studerade föreningar. 

En empirisk kärna i avhandlingen består alltså av en fallstudie av gymnasisters 
verksamheter i UGF ca 1864–1914. Valet av fallstudie har betraktats som nödvän-
digt eftersom den kunskap jag vill komma åt kräver ett ingående studium av ett en-
skilt föreningsliv. Förlusten blir att möjligheten till komparation och generalisering 

                                                           
64 Se Landquist & Husén 1969; Nils Runeby, ”Ett otidigt och okärt främmande: Om den lärde, studenten, universite-
tet och vår utbildningstradition”, i Lychnos 1988; Skoglund 1991; Florén 1994; Bengt Åhsberg, Studenter och storpolitik: 
Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919–1931, Lund 1995; Strömberg 1996; Tord Rönnholm, Kunskapens 
kvinnor: Sekelskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden, Umeå 1999; Ågren 1999; Skoglund, ”Tolv roller 
söker sina studenter”, Tvärsnitt, 2000, 1; Geschwind 2001; Sjöberg 2002/2004–2006; Ulrika Widding, Identitetsskapande 
i studentföreningen: Köns- och klasskonstruktion i massuniversitetet, Umeå 2006 samt Thomas Neidenmark, ”Det publicistiska 
fältet 1810–1830: Studentnationer som katapult för karriär”, i Esbjörn Larsson (red.), Ny utbildningshistorisk forskning: 
Tio bidrag från Nationella forskarskolan i utbildningshistoria. ÅSU (vol. 209), Uppsala 2009. En bra forskningsöversikt ges i 
Widding 2006, kap. IV.  
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delvis uteblir. I kapitel 8 fokuseras dock utbytet mellan gymnasister och gymnasist-
föreningar både regionalt, nationellt och nordiskt vilket är tänkt att avhjälpa detta. 
Därtill används materialet vid Kungliga biblioteket för löpande komparationer.  

Det finns dock luckor i källmaterialet och detta har fått betydelse för fallstudiens 
tidsmässiga fokus. När Umeå brann 1888 förstördes stora delar av den då drygt 20-
åriga föreningens arkiv. Protokollböcker finns därför inte bevarade före 1888. Ef-
tersom kontakter mellan gymnasistföreningar vid norrländska läroverk var intensiva 
redan före branden har korrespondens från tidigt 1880-tal och framåt kunnat sam-
las in via HGF:s arkiv i Härnösand. Breven mellan läroverken har karaktären av 
verksamhetsberättelser och är därför belysande. Tryckta stadgeböcker såväl som 
spridda medlemsuppgifter från 1870-tal och tidigt 1880-tal har därtill återfunnits i 
Kungliga bibliotekets samlingar. Tidningsmaterial finns bevarat från sent 1860-tal 
och sträcker sig över hela undersökningsperioden. Den främsta anledningen till att 
välja UGF som föremål för en fallstudie har bevarade föredragsböcker varit. Detta 
material, bestående av föredrag, uppsatser, sagor och tal författade av elever, har 
bedömts som i högsta grad informativt och denna typ av källor har inte återfunnits 
i andra berörda arkiv i samma mängd. Slutligen används även material från lärover-
kets arkiv såsom kollegieprotokoll, verksamhetsberättelser med mera.65 Trots att 
empiriska nedslag görs under såväl 1860- som 1870-talet, ligger betoningen, på 

grund av källmaterialets beskaffenhet, ändå på perioden 1880 till 1914.  
I avhandlingen används även skolminnen samt självbiografiskt material. I syn-

nerhet i det inledande empiriska kapitlet får denna typ av källor en framträdande 
roll. Överlag används dessa källor som kompletterande, det vill säga de används 
tillsammans med primärkällor.  

Att belysa och analysera en förenings aktiviteter under en femtioårsperiod är 
självfallet inte okomplicerat. Även om föreningen tidigt fann de organisatoriska 
former som med få justeringar kvarstod långt in på det nya seklet, korrigerades 
stadgarna ändå en aning under årens lopp. Medlemsantalet varierade och aktivitets-

graden växlade. Det grundläggande ramverket fanns ändå alltid kvar, ibland upp-
rätthållet av ett begränsat antal individer, oftare av en majoritet av skolans gymna-
sister. Den förändring som skedde under denna period framstår dock som så ny-
ansartad att kronologiska brytpunkter är svåra att hitta. Fallstudien struktureras där-
för kring teman och kontinuitet snarare än kring kronologi och förändring. Gymna-
sistföreningen var därtill säregen på så sätt att elever av naturliga skäl endast stan-
nade i föreningen under en begränsad tidsperiod. Få enskilda individer kan därmed 
sägas ha haft en särskilt betydande inverkan på hur föreningslivet gestaltats. Därför 
är det inte heller enskilda personer som är av primärt intresse i studien, utan före-
ningen i sig samt den kollektiva fostran som pågick i dess regi. Jag betraktar alltså 
                                                           
65 Källmaterialet till fallstudien består mer preciserat av volymer (spridda nummer) av föreningstidningen Getingen 
1868–1869, 1870–1880, 1880–1887, 1888–1911, 1914 samt jubileumsnummer 1889–1914; stadgar 1882, 1888, 1904 
samt 1921; protokollböcker 1888–1891, 1896–1901, 1901–1903, 1903–1905, 1905–1908, 1908–1909, 1909–1912, 
1912–1913 samt 1914–1917; kassaböcker/medlemsuppgifter 1874, 1888–1898, 1899–1911 samt 1911–1914; Norr-
skenet: Gemensam tidning för de norrländska gymnasiiförbunden 1898–1914; korrespondens ca 1880–1914; föredrag, uppsat-
ser och tal 1889–1894, 1900–1905 samt 1908–1914; biblioteks- och musikförteckningar; lokalt pressmaterial samt 
UHAL:s arkiv. Materialet finns arkiverat vid FAV, HLA samt KB. 
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de skriftliga alster som producerats av gymnasister som representativa för det kol-
lektiva sammanhang i vilka de uppstått. 

Avhandlingen kan vidare ses som förankrad i en hermeneutisk forskningstradi-
tion. Den utgår från uppfattningen att det är görbart och meningsfullt att, utifrån 
en samtida kontext, rekonstruera kollektivt upprättade tankemiljöer i det förflutna. 
Detta är möjligt genom textstudier samt genom kritisk inlevelse i det studerade 
sammanhanget och dess sociala praktiker.66 Konkret handlar det om att jag är in-
tresserad av hur elever organiserade sig, vilka verksamheter de sysselsatte sig med, 
vad de pratade om, vad de läste, vad de skrev, vilka yttre påverkansfaktorer som 
fanns och hur dessa samspelade med interna normsystem. Kopplat till detta finns 
ett explorativt förhållningssätt. Studien håller sig inom de i syftet och frågeställ-
ningen angivna ramarna, men dess inre tematik tillåts ta form i mötet med empirin.  
För att göra resonemang kring exempelvis återkommande samtalsämnen och pre-
mierat kunskapsgods empiriskt kontrollerbara, systematiseras och kategoriseras 
källmaterialet. Detta redovisas i såväl brödtexten som i bilagor. 

Vad gäller mer övergripande avgränsningar kan åtminstone konturerna av ett 
kronologiskt ramverk formuleras. Studien tar alltså avstamp vid decennierna kring 
1800-talets mitt. Det var då gymnasister började organisera sig i föreningar och då 
föreningslivet etablerades vid läroverken. Perioden 1850 till 1870 kan därför ses 

som en etableringsfas. Från omkring 1870 går det att följa tydliga ansträngningar till 
koordinering av föreningslivet vid läroverken. Detta skulle kunna betraktas som 
inledningen på ett slags samordningsfas. Vid sekelskiftet 1900 hade denna övergått i 
en fas av gemensam organisering över läroverksgränserna, vilken skulle hålla i sig 
fram till första världskrigets utbrott. Den senare avgränsningen, 1914, är dock, trots 
att denna är välanvänd som tidsmässig avskiljare, inte speciellt självklar. För lärover-
kets del kanske det sena 1920-talet, då gymnasiet upphörde att vara en manlig in-
rättning, skulle ha utgjort en bättre slutpunkt. Om man ser gymnasisters förenings-
liv som utskott av 1800-talets bildnings- och kultiveringsoptimism fungerar 1914 

ändå som en motiverad gräns. Därtill började föreningsväsendet tydligare att diffe-
rentieras efter sekelskiftet vilket innebar att gymnasistföreningen allt mer tappade 
sin ställning som ett samlande forum för gymnasister.67  
 
 

 

 

 
 

                                                           
66 Jfr Paul Ricoeur, “Hermeneutik och ideologikritik”, Från text till handling, Stockholm 1993, speciellt s. 150–166.  
67 En mycket viktig skrivteknisk aspekt ska nämnas. I avhandlingen används inte Sic för att uppmärksamma felstav-
ning i citat eftersom detta i vissa fall skulle göra gymnasisters texter närmast oläsliga. Jag skriver alltså utan kommen-
tar in stavfel i citaten. I inget fall borde detta utgöra ett problem för förståelsen.  
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2. (UT)BILDNINGSKONTEXT, TEORI OCH BEGREPP  
 
1800-talet, och i synnerhet seklets andra hälft, var en i grunden omvälvande period 
vad gäller utbildning i västerländska samhällen. Befintliga utbildningstraditioner och 
skolinstitutioner omskapades eller ersattes av nya, statsmakterna intog centrala rol-
ler vad gällde utbildningsinsatser riktade mot medborgare, grundläggande masskol-
ning introducerades, nytt kunskapsgods infördes, den högre utbildningen reforme-
rades och nationella utbildningssystem tog form. Man kan tala om perioden i ter-
mer av en utbildningsexpansion – eller rent av utbildningsrevolution – under vilken 
grunden för skolans utformning i det moderna samhället lades.68 Att hitta enkla 
förklaringar till denna utbildningens förändrade roll har dock visat sig vara svårt. I 
föreliggande kapitel ska jag därför kortfattat redogöra för allmänna tolkningsper-
spektiv rörande skolans funktion i 1800-talets samhälle och på så vis ge studien en 
kontextuell inramning. Jag ska även placera in avhandlingen i en utbildningshisto-
risk forskningsfåra, ägna det svenska läroverket intresse, föra ett resonemang kring 
synen på eleven i skilda tolkningstraditioner samt diskutera avhandlingens centrala 
begrepp och analytiska redskap.  
 
Utbildning i 1800-talets samhälle – tolkningslinjer  

Ett vanligt sätt att teckna bilden av 1800-talets utbildningssamhälle och samtidigt 
illustrera meningsskiljaktigheter vad gäller forskning på området är att redogöra för 
olika skol- eller teoribildningar. I synnerhet masskolningens introducerande och 
samhällsbetydelse har blivit föremål för livlig forskning, och här har tolkningarna 
speciellt kraftigt gått isär.69 I traditionell liberal historieskrivning, ibland samman-
förd under den pejorativa beteckningen Whig-historia, har införandet av massutbild-
ning företrädesvis framhållits som resultatet av liberala krafter, av sekularisering och 
upplysningsidéers genomslag, samt som ett led i samhällets demokratisering. För-
ändringar på skolområdet inordnas här i ett slags evolutionistisk historiesyn, och 

masskolningen likställs med en frigörande kraft och politisk rättighet för medbor-
gare. Utbildning utvecklades kort sagt från att ha varit ett privilegium för ett fåtal till 
att bli en rättighet för det stora flertalet.70 I och med ett förnyat intresse för utbild-
ningens historia under 1960- och 1970-talen utmanades dock detta förhållningssätt 
till utbildning både i 1800-talssamhället och överlag. Man kan genom detta tala om 
                                                           
68 Talcott Parsons, The system of modern societies, New Jersey 1971, s. 94–98; Michael B. Katz, ”The origins of public 
education: A reassessment”, History of education quarterly, 1976, vol. 16, nr 4, s. 381–407 samt Andy Green, Education 
and state formation: The rise of educational systems in England, France and the USA, London 1990, s. 1–3.  
69 Organiserad folkskola, och senare obligatorisk skolgång, introducerades i en rad västländer under 1800-talet. I 
Sverige var detta en utdragen och komplicerad process. Folkundervisning och folkskolor hade existerat redan innan 
folkskolestadgan 1842, och först i slutet av seklet hade ett något sånär fungerande statligt ordnat folkskoleväsen 
etablerats. I synnerhet på regional nivå var äldre kyrkliga undervisningstraditioner långlivade. Dessutom påverkades 
den tidiga folkskolan av lösningar på problem som aktualiserats långt innan folkskolestadgan. Se John Boli, ”Folk-
skolan som teoretiskt problem i Sverige och västvärlden”; Egil Johansson, ”Staten och skolan vid 1800-talets mitt: 
Ett lokalt och mer nyanserat perspektiv”; Lennart Tegborg, ”Kyrkoherden och folkskolan: Kring 1842 års folkskole-
stadga” samt Daniel Lindmark, ”Kunskapskraven i den framväxande folkskolan: Linjer i folkskolans integration 
1842–1871”, i Egil Johansson & Stig G. Nordström (red.), Utbildningshistoria, ÅSU, vol. 170, Uppsala 1992/1993. Se 
även Daniel Lindmark, Uppfostran, undervisning, upplysning: Linjer i svensk folkundervisning före folkskolan, Umeå 1995.  
70 Green 1990, s. 27–36.  
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en nyriktning inom utbildningshistorisk forskning. Jarausch anger tre aspekter som 
synonyma med detta brott: kritiken mot Whig-traditionens sätt att skriva mer eller 
mindre hyllande historia om utbildning, ett skifte i forskningsinriktning från peda-
gogiska teorier till relationen mellan utbildning och det övriga samhället, samt in-
troducerandet av samhällsvetenskapliga och kvantitativa metoder. Med detta bred-
dade fokus till sambanden mellan förändringar på utbildningsområdet och andra 
sociala förändringsprocesser i 1800-talets samhälle, följde även ett mer kritiskt för-
hållningssätt till utbildning.71 Här aktualiserades en rad nygamla tolkningslinjer och 
medföljande teoretiska paradigm. Dessa betonade i sin tur vitt skilda aspekter som 
centrala i förståelsen av seklets skolförändringar.  

Till vedertagna tolkningsperspektiv vad gäller masskolningens uppkomst brukar, 
med viss variation, anges liberala, funktionalistiska, marxistiska samt weberianska.72 Vad 
gäller kritik mot den redan nämnda liberala historieskrivningen har bland annat 
framhållits svårigheten att finna fog för att demokratiska beaktanden varit drivande 
i de debatter som föregick masskolningens introducerande eller i dess praktiska 
ordnande. Därtill uppstod utbildningssystem även i länder vars demokratiserings-
tendenser vid tidpunkten var synnerligen svaga. Vidare har brottet med äldre kyrk-
liga traditioner och masskolningens koppling till industrisamhällets nya förhållan-
den betraktats som alltför underbetonade i denna liberala tolkningsriktning.73 Funk-

tionalistisk teoribildning, tidigt företrädd av amerikanska strukturfunktionalister, 
har istället framhävt sambandet mellan utbildningsexpansionen och det framväxan-
de industrisamhällets ökade teknologiska krav. Förändringar på utbildningsområdet 
har här kopplats samman med det ekonomiska livet, industriella kunskapsanspråk 
och yrkesmässig sortering. Därtill har även skolans socialt integrerande roll och 
dess funktion att lära ut ett allmänkulturellt kunskapsgods betonats.74  

Marxistiska, eller historiematerialistiska, tolkningar ligger nära ett funktionalis-
tiskt betraktelsesätt genom kopplingen mellan utbildning och ekonomiska omställ-
ningar i 1800-talssamhället. Utöver detta är det dock främst i seklets sociala föränd-

ringsprocesser (proletarisering, urbanisering och accentuerade sociala problem) som 
orsakerna till masskolningens införande söks. Istället för att förlägga utbildningssy-
stemets funktion till kunskapsförmedling – och än mindre till underbyggandet av 
en upplyst medborgerlig jämlikhet – anses dess uppgift ligga i reproducerandet av 
maktrelationer i samhället. Utbildning blev ett redskap i konflikten mellan sam-
hällsgrupper. Via ett utbildningssystem med inbyggda mekanismer för urval och 
differentierad socialisation kunde styrande grupper i samhället disciplinera arbetar-

                                                           
71 Jarausch 1986, s. 225f. Se även Jürgen Herbst, ”Beyond the debate over revisionism: Three educational pasts writ 
large”, History of education quarterly, 1980, vol. 20, nr. 2, s. 131–145 samt Katz 1976, s. 381f. 
72 Jfr Green 1990, s. 27–75. Försök att placera in svensk/internationell skolforskning i liknande teoretiska gruppe-
ringar görs i Boli 1992, s. 10–16 samt Lars Pettersson i ”Pedagogik och historia: En komplicerad förbindelse”, i 
Staffan Selander (red.), Kobran, nallen och majjen: Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Stockholm 2003. 
73 Green 1990, s. 27–36. Se även Fritz Ringer ”Introduction”, i Detlef K. Müller, Fritz Ringer & Brian Simon (red.), 
The rise of the modern educational system: Structural change and social reproduction 1870–1920, Cambridge 1989, s. 3 (angående 
sekundärutbildningen) samt, i en svensk kontext, Lars Pettersson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham: Utvecklingslinjer 
i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809–1860, Stockholm 1992, s. 9, 309–314. 
74 Green 1990, s. 36–48. Jfr Boli 1992, s. 10–16. Till föregångare och företrädare brukar anges sådana som Durkheim 
1977, s. 336 samt senare Parsons 1971, s. 94–98. 
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klassen/arbetskraften, upprätta och upprätthålla social kontroll, vidmakthålla sin 
egen sociala position samt ytterst sett bevara det kapitalistiska samhällssystemet.75 
Både funktionalistiska och marxistiska tolkningar har kritiserats. De förra eftersom 
det är svårt att finna belägg för att utbildning och utlärandet av kunskaper stod i 
direkt relation till industriell och ekonomisk utveckling (i många länder organisera-
des utbildning långt innan industrialiseringen på allvar sattes igång), de senare för 
att det inte heller med enkelhet går att förklara förändringen på utbildningsområdet 
som en konsekvens av proletarisering, urbanisering eller social problematik. I 
många områden etablerades skolor trots att sådana processer var rudimentära.76  

Sociologen Margret Archer brukar anges som en centralfigur för ett weberianskt 
tolkningsperspektiv på utbildning i 1800-talssamhället. Istället för att precisera eko-
nomiska, industriella eller sociala orsaker till massutbildningens uppkomst förlägger 
Archer intresset till processer inom själva utbildningssystemet. För Archer blir, i 
likhet med Weber, konflikt och förhandling mellan skilda grupper med anspråk på 
utbildning av central betydelse för förståelsen av utbildningssystemens gestaltning 
under 1800-talet. Exempelvis framställs konfliktens karaktär under en initial inter-
aktionsfas, under vilken det kyrkliga utbildningsmonopolet utmanades av den 
framväxande medelklassen, som styrande för utbildningssystemens vidare utveck-
ling.77 Kritik mot Archer har riktats mot att alltför stor vikt läggs vid gruppkonflik-
ter utan att de sociala och ekonomiska strukturer som dessa konflikter bottnade i 
tas i beaktande samt att förhållandet mellan utbildning och stat inte utreds.78  

Vad gäller forskning kring 1800-talets sekundärutbildning i Europa har speciellt 
perioden från omkring 1870 fram till strax efter första världskriget betraktats som 
en tid av grundläggande förändringar. Den tyske historikern Detlef  K. Müller, som 
studerat sekundärskoleväsendets formering i Preussen/Tyskland, har beskrivit den-
na utveckling i termer av en systematiseringsprocess. Denna innebar i korthet att 
den flora av vagt definierade och överlappande skolformer som existerade i regio-
nen under tidigt 1800-tal, under seklets gång gradvis tog formen av ett strukturerat 

system underställt statlig regi. Skolinstitutioner blev tydligt avgränsade från var-
andra, fick ett specificerat innehåll och placerades i vertikala relationer sinsemellan. 
Detta skedde, hävdar Müller, i interaktion med samhällets byråkratisering men 
framför allt med yrkeslivets expansion. Utbildning och professionalisering ingick ett 

                                                           
75 Green 1990, s. 48–67. Jfr Boli 1992, s. 10f. Av exempelvis Louis Althusser betraktas skolan som en betydelsefull 
ideologisk statsapparat (ISA) i ett raster av andra ISA (kyrkan, familjen, rättsliga och politiska system samt partier, 
massmedier, etcetera). Dessa har tillsammans funktionen att trygga reproduktionen av samhällssystemet och repro-
duktionen av produktionsförhållandena; med andra ord att trygga relationer av exploatering. I det kapitalistiska sam-
hället har skolan successivt övertagit kyrkans dominerande roll som ISA. Den sorterar effektivt människor och förser 
dem med klassbundna egen- och kunskaper. Louis Althusser, On ideology, ”Ideology and ideological state apparatuses” 
(Notes towards an Investigation)”, London 2008, s. 17ff, 28–31. Se även Nicos Poulantzas, “On social classes”, i 
Anthony Giddens & David Held (red.), Classes, power and conflict: Classical and contemporary debates, London 1982, s. 109f. 
En klassisk marxistisk studie med skolning i fokus är Samuel Bowles & Herbert Gintis, Schooling in capitalist America: 
Educational reform and the contradictions of economic life, London 1976.  
76 Green 1990, s. 38–67 (speciellt 66f) För ytterligare kritik mot funktionalistiska tolkningar, se Fritz Ringer ”Intro-
duction”, i Müller, Ringer & Simon 1989, s. 1–3 samt Boli 1992, s. 13f.  
77 Se Margaret S. Archer, Social origins of educational systems, London 1984 (passim).  
78 Green 1990, s. 73ff. 
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symbiotiskt förhållande i det industrialiserande samhället.79 Florin och Johansson, 
som överfört Müllers teorier till en svensk utbildningshistorisk kontext, hävdar att 
systematiseringsprocessen i Sverige var färdig redan strax efter sekelskiftet 1900. 
Vid denna tidpunkt fanns en förhållandevis ordnad statlig utbildning, med klart 
upprättade relationer mellan olika skolformer.80  

Vilken bäring får då denna typ av forskning i avhandlingen? Till att börja med 
måste konstateras att det är svårt att finna endimensionella modeller för att förklara 
orsakerna till 1800-talets förändringar på utbildningsområdet och utbildningens 
funktion under denna period. Det handlar alltså delvis om vilket perspektiv man 
utgår från när man närmar sig skolan som studieobjekt, och en fullt rimlig tanke är 
att utbildning samtidigt uppfyller flera och ibland motstridiga funktioner i ett sam-
hälle.81 Föreliggande avhandling intresserar sig i vart fall närmast uteslutande för 
aspekter av institutionslivet och elevers organisering. Den lutar sig mot redan be-
fintlig forskning vad gäller läroverkets och sekundärutbildningens roll i 1800-
talssamhället, och denna har huvudsaklig förankring i en marxistisk och weberiansk 
tolkningstradition. På ett grundläggande plan är det alltså som uttryck för processer 
av klassformering och differentierad socialisation – inordnat i ett segregerat utbild-
ningssystem – som elevers sociala praktiker behandlas. 

 

1800-talets svenska läroverk – från prästskola mot medelklassens skola 
Något som framhållits vad gäller utvecklingen på skolområdet i Frankrike, England 
och Tyskland, och som kan ses som gällande även för en svensk skolkontext, är att 
de sociala effekterna av 1800-talets systembyggande blev upprättandet av, för att 
använda den tysk-amerikanske historikern Fritz Ringers begrepp, segmenterade ut-
bildningssystem. Skolningen bröts upp i rangordnade utbildningsgångar vilka skilde 
sig åt vad gällde läroplaner och kunskapsstoff, men även social rekrytering av ele-
ver. Skolsystemet tenderade därmed att föra elever med skild social bakgrund till 
skilda statusmässiga nivåer av yrkes- och samhällslivet. På så sätt bidrog det även till 

att upprätta, stabilisera samt underlätta reproduktionen av klass- och statusstruktu-
rer. Allt större samhällsgrupper blev beroende av utbildning som ett sätt att vid-
makthålla sin sociala position samtidigt som utbildningssystemet erhöll en allt mer 
legitimerande kapacitet vad gällde fördelandet av kulturellt kapital, för att använda 
Bourdieus terminologi.82 

I Sverige tog sig segmenteringen uttryck i skapandet av två huvudsakliga utbild-

                                                           
79 Detlef K. Müller, “The process of systematization: The case of German secondary education”, i Müller, Ringer & 
Simon 1989, s. 17. Detta ska dock inte införas i den funktionalistiska tolkningsramen, vilken såväl Müller som Ringer 
och Simon kritiserar. Dessa menar istället att det var de formella kvalifikationer som skilda delar av utbildningssy-
stemet gav som fungerade definierande och strukturerande på yrkeslivets organisering i samhället och inte tvärt om. 
Müller, Ringer & Simon 1989, s. 6ff.  
80 Florin & Johansson 2000, s. 86–90. Jfr Henric Meinander, ”Mellan nyhumanism och nordism: Aspekter på det 
nordiska läroverkets systematisering 1800–1950”, i Historisk tidskrift för Finland, 1993: 2. 
81 Jfr resonemang i Müller, Ringer & Simon 1989, s. xii. När Florin och Johansson diskuterar det svenska 1800-
talsläroverkets samhällsfunktion är det exempelvis inte en ensam tolkningslinje som ter sig förklarande. Florin & 
Johansson 2000, s. 268–276. 
82 Müller, Ringer & Simon 1989, s. xi–xii; Fritz Ringer ”Introduction”, 3–12 samt Ringer, ”On segmentation in mod-
ern European educational systems: The case of French secondary education, 1865–1920”, s. 53. Ibid. 
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ningsgångar; ett statligt läroverk för pojkar, i praktiken företrädesvis ur medelklas-
skikt, samt en kommunal folkskola för bredare befolkningslager. Trots att lärover-
ket erbjöd möjlighet för individer att göra uppåtgående klassresor fanns i denna 
dubbla lösning uppenbara hinder, könsmässiga såväl som sociala, för utvecklandet 
av jämbördiga möjligheter för barn att nå högre utbildningsnivåer.83  

Läroverket fick under seklets lopp både nya organisatoriska ramar och delvis nytt 
innehåll. Vid 1800-talets inledning hade den statliga utbildningsgången – då uppde-
lad i trivialskola och gymnasium – en stark klassisk och teologisk prägel och hade 
till huvudsaklig uppgift att utbilda präster och ämbetsmän. Reformförslag började 
emellertid göras hörda tidigt under seklet. Dessa handlade framför allt om att lati-
nets och de klassiska studiernas dominans skulle brytas till förmån för mer sam-
hällsnyttiga ämnen såsom naturvetenskaper och moderna språk. Även om latinet 
spelat ut sin roll som kontaktmedium, motiverades den klassiska läroplanens ställ-
ning inom sekundärutbildningen med att i synnerhet latinstudier var formalbildan-
de (se nedan).84 Man kan återföra dessa begynnande reformeringssträvanden till 
Archers nyss nämnda interaktionsfas.  

Debatten kring sekundärutbildningens innehåll skulle fortgå under resterande 
delen av seklet, och nyttotänkandet vann successivt gehör. I 1820 års skolordning 
skildes borgerlig bildning och lärdomsbildning åt i separata skolformer (apologist-

skolor samt högre och lägre lärdomsskolor), men i 1825 års undervisningskommit-
tés betänkande 1828 föreslogs istället en uppdelning i två linjer, en klassisk och en 
modern. Det dröjde dock till 1849 års skolreform innan förslaget utmynnade i en 
organisatorisk lösning. Med denna reform, som innebar att apologistskolor, 
lärdomsskolor och gymnasium slogs samman till ett integrerat läroverk, etablerades 
en tydligare grund för realbildning. Den reala studiegången växte genom seklets 
fortsatta reformer – nya skolstadgor utarbetades 1856, 1859 och 1878 – till ett eta-
blerat alternativ till den klassiska. Läroverksstadgan 1905 innebar ytterligare organi-
satorisk förändring. Inrättningen delades nu in i två stadier med avgångsexamen; 

dels en sexklassig realskola utan latin, avslutad med en realskoleexamen, dels ett 
fyraårigt gymnasium med både latin- och reallinjer. Detta byggde på realskolans 
femte klass. Därmed hade skolan fått en ny organisatorisk struktur, ett breddat 
kunskapsgods och samtidigt öppnats för elever med anspråk på karriärvägar långt 
utanför den kyrkliga och statliga sfären. Samtidigt hade det skapats en mellannivå – 
eller ett medelsegment för att tala med Ringer – som exkluderade elever från studi-

                                                           
83 Vid sidan av läroverket inrättades emellertid privat finansierade flickläroverk från 1870-talet och framåt (1870 fick 
kvinnor rätt att på privat väg avlägga mogenhets-/studentexamen samt vissa akademiska examina). 1905 fick flickor 
tillträde till vissa realskolor/samskolor och 1927 till gymnasiala studier. Först 1894 skapades en länk mellan folkskola 
och läroverk. Gunhild Kyle, Svensk flickskola under 1800-talet, Göteborg 1972; Florin & Johansson 2000, s. 83–86 samt 
Ingela Shånberg, De dubbla budskapen: Kvinnors bildning och utbildning i Sverige under 1800- och 1900-talen, Lund 2004, s. 
139–145. 
84 Debatten kring latinet och de klassiska studiernas ställning vid läroverken behandlas bland annat i Olof Wennås, 
Striden om latinväldet: Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-talet, Stockholm 1966, s. 376–386, samt, i ett försök 
att tydligare precisera idéinnehåll och åsiktslinjer i anslutning till denna debatt, av Lars Nihlén i Nyhumanism och med-
borgarfostran: Åsikter om läroverkets målsättning 1820–1880, Lund 1975.  
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er vid akademin.85 Detta breddande av läroverkets sociala rekryteringsbas innebar 
dock inte att inrättningen förlorade sin exklusivitet. I Sverige, liksom i övriga Euro-
pa, var sekundärutbildning länge få förunnad.86 

Som Florin och Johansson visat blev läroverket under seklets avslutande del allt 
mer en skola för pojkar ur en bred borgerlighet och kan förstås som betydelsefull 
för denna grupps sociala reproduktion och kulturella formering.87 Eleverna kom 
företrädesvis från ett borgerligt stratum, och de allra flesta skulle efter studierna 
även uppgå i detsamma. Den uppåtgående såväl som nedåtgående mobiliteten mel-
lan inbördes skikt var emellertid betydande. Florin och Johansson ser vidare skol-
ningens underliggande kulturella och ideologiska koder som harmonierande med 
borgerliga kardinaldygder. Detta uttrycktes i betoningen av metodisk och rationell 
livsföring, i frammanandet av individualism och individuell tävlan, av driftskontroll 
samt respekt för bildning. Utbildningen försåg ytterst sett läroverkselever med kul-
turellt kapital, och anpassade dem till ett kommande liv i offentligheten. Genom 
inrättningens karaktär av plantskola för medelklassens manliga ungdom ser förfat-
tarna den även som central i förståelsen av borgerlighetens manlighetsprojekt.88  

I föreliggande avhandling läggs ingen möda vid att visa att de inrättningar som 
berörs fungerade socialt reproducerande. Att läroverket fyllde en sådan funktion får 
mot bakgrund av tidigare forskning betraktas som självklart. Däremot undersöks i 

kapitel 4 social rekrytering till läroverket i Umeå samt gymnasistföreningens socialt 
stratifierande mekanismer.  

 
Eleven i skilda tolkningstraditioner – offer, agent, aktör?  
Utbildningsforskning med hemvist i skilda teori- och tolkningstraditioner skiljer sig 
ofta väsentligt åt vad gäller det analytiska intresse som fästs vid elever och vilket 
handlingsutrymme de tilldelas i en skolkontext. I förlängningen handlar detta om 
vilken betydelse elevers självverksamhet och kamratfostran tillskrivs för skolans 

                                                           
85 Översikten bygger på J. A. Hallgren, Kort öfversikt af det svenska allmänna läroverkets historia, Stockholm 1909, s. 81–
153; Wennås 1966, s. 376–386; Gunnar Richardsson, Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsättningar i 
svensk skol- och kulturpolitik under 1880-talet, Göteborg 1963, s. 64–80; Sixten Marklund, Gymnasiet: Skola i förvandling, 
Stockholm 1968, s. 18–23; Florin & Johansson 2000, s. 81–86 samt Shånberg, 2004, s. 29ff. Gymnasiet hade alltså 
1849 integrerats med lärdoms- och apologistskolan till en gemensam inrättning, från 1856 under beteckningen högre 
elementarläroverk på orter med fullständig utbildning (1878 ändrades benämningen till högre allmänna läroverk) och med 
beteckningen elementarläroverk där den forna gymnasiala påbyggnaden saknades. Beteckningen gymnasium existerade 
alltså inte officiellt under större delen av undersökningsperioden. Denna togs bort 1849 och återintroducerades inte 
förrän i läroverksstadgan 1905. Jfr Florin & Johansson 2000, s. 84f. 
86 Enligt Richardsson omfattades omkring 700 000 barn mellan 7 och 14 år av skolplikt 1882. Av dessa gick 83,8 % i 
folkskola, 1,7 % i läroverk, högre folkskolor och specialskolor, 2,7 % fick undervisning i enskilda skolor och 6 % 
undervisades i hemmet. Övriga (knappt 6 %) hade slutat skolan av olika skäl eller så saknas uppgift. Denne påpekar 
dock svårigheten att sammanställa denna typ av uppgifter, bland annat eftersom de inte visar närvarofrekvens, etcete-
ra. Richardsson 1963, s. 75. Jfr Parsons 1972, s. 95.  
87 I den definition av borgerlighet (detta används synonymt med medelklass) dessa tillämpar införs fyra grundskikt: 
”storbourgeosien”, bildningsborgerskap, lägre tjänstemän samt småborgerskap. 1914 befann sig enligt Florin och 
Johansson knappt fem procent av landets manliga ungdom (10–18 år) vid läroverken. 1915 hade omkring 85 procent 
av dessa borgerlig bakgrund. Florin & Johansson 2000, s. 17 (tabell), 71, 205. Se även Helena Hoas, Den lärda skolan 
på Gotland: En fallstudie av ett landsortsläroverks omvandling 1820–1905, Umeå 1987. 
88 Florin & Johansson 2000, kap. 11. Jfr Johansson 2000, s. 256. 
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funktion i ett samhälle.89 Även om historiematerialistiskt influerade tolkningar för-
sett forskare med ett tydliggörande och kritiskt betonat underlag i förståelsen av 
utbildningens samhällsfunktion hör åtminstone tidiga reproduktionsteorier, genom 
emfasen av strukturer och gruppkonflikter, till dem som ger individer minst hand-
lingsutrymme. Den givna följden blir att barn och ungdomar, i mötet med institu-
tions- eller organisationsliv, tenderar att reduceras till ett slags offer för situationen. 
Antingen tilldelas de allmän värnlöshet i vuxnas kamp om dessa institutioners och 
organisationers innehåll, eller så drunknar de i ett strukturellt ointresse för indivi-
der. En formulering av den franske filosofen Louis Althusser kan stå som ett bely-
sande om än tillspetsat exempel. Han skriver att skolan “takes children from every 
class at infant-school age, and then for years, the years in which the child is most 
‟vulnerable‟, squeezed between the family State apparatus and the educational State 
apparatus, it drums into them, whether it uses new or old methods, a certain 
amount of  ‟know-how‟ wrapped in the ruling ideology (French, arithmetic, natural 
history, the sciences, literature) or simply the ruling ideology in its pure state (ethics, 
civic instruction, philosophy)”, och så vidare.90 En sådan grundhållning fastslår gi-
vetvis snäva ramar för hur elevers roll i skolan kan uppfattas. En snarlik instrumen-
tell syn på barn i skolan återfinns även hos sådana som Parsons, men då funktiona-
listiskt och psykologiskt vinklad.91  

Ett illustrativt svenskt utbildningshistoriskt exempel som kombinerar ett funk-
tionalistiskt och konfliktcentrerat förhållningssätt är sociologen Göran Sidebäcks 
Kampen om barnets själ: Barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850–
1980 (1992). Här tecknas en mycket intressant bild av det under nämnda period 
existerande raster av ungdomsorganisationer såsom söndagsskolor, scoutrörelsens 
förbund, arbetarrörelsens organisationer för barn samt barnorganisationer knutna 
till lantbrukslivet. Det är dock inte en historia som närmare berör reell aktivitet 
bland barn och ungdomar inom dessa organisationer, utan i huvudsak handlar den 
om vuxnas kollektiva ambitioner att via organisationsliv skapa social kontroll i linje 

med den egna samhällsgruppens intressen. Kampen om barnets själ var, som Side-
bäck tecknar den, alltså aldrig en direkt angelägenhet för barn eller ungdomar själva. 

                                                           
89 Avhandlingen anknyter här till – och utvecklar – ett resonemang som bland annat förs i Hammersley & Woods 
1984; Proweller 1998 samt i Sundkvist, ”Ungdom, vuxen eller någon stans där emellan?: Om gymnasieföreningarnas 
förändrade innebörd under 1900-talet”, i Selander 2003. 
90 Fortsättningen lyder: ”Somewhere around the age of sixteen, a huge mass of children are ejected „into production‟: 
these are the workers or small peasants. Another portion of scholastically adapted youth carries on: and, for better or 
worse, it goes somewhat further, until it falls by the wayside and fills the posts of small and middle technicians, 
white-collar workers, small and middle executives, petty bourgeois of all kinds. A last portion reaches the summit, 
either to fall into intellectual semi-employment, or to provide, as well as the „intellectuals of the collective labourer‟, 
the agents of exploitation (capitalists, managers), the agents of repression (soldiers, policemen, politicians, adminis-
trators, etc.) and the professional ideologists (priests of all sorts, most of whom are convinced „laymen‟).” Althusser 
2008, s. 29.  
91 Av Parsons framställs skolan som vuxenkontrollerad och klassrummet som ”the focal socializing agency”. Detta 
fungerade som en direkt förlängning av hemmet, på så sätt att läraren övertog moderns roll som primärt föremål för 
identifikation. Han skrev: “[…] the school remains adult-controlled and moreover, induces basically the same kind of 
identification as was induced by the family in the child‟s pre-oedipal stage. This is to say that the learning of 
achievement- motivation is, psychologically speaking, a process of identification with the teacher, of doing well in 
school in order to please the teacher (often backed by the parents) in the same sense in which a pre-oedipal child 
learns new skills in order to please his mother.” Detta förhållande komplicerades dock successivt. Parsons 1959. 
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De aktörer som berörs i studien är grupperingar av vuxna.92  
Bourdieus utbildningssociologi kan ses som ett avsteg från en rent strukturellt 

förankrad teori eftersom denna erbjuder forskare att, istället för att betrakta barn 
och ungdomar som historiska parenteser, tydligare se dem som bärare av strukturer 
och som delaktiga i reproduktionen av kultur. Människors sätt att förkroppsliga 
strukturer blir här av empiriskt intresse. Ett exempel kan hämtas från Bourdieus 
och Passerons The Inheritors. I denna framhålls studenters kulturella fritidsaktiviteter 
i anslutning till det akademiska livet som centrala i den akademiska skolningspro-
cessen, och i förlängningen för akademisk framgång. Men även om studenter till-
skrivs en långtifrån passiv roll var det inte som kulturskapare eller skapare av något 
nytt, utan snarare som skapare av sig själva. De ärvde redan befintliga värdesystem, 
lärde sig att behärska ett kulturellt gångbart gods samt anlägga de rätta förhåll-
ningssätten till detsamma. Ytterst sett handlade det om kulturella investeringar och 
om ett kulturellt agentskap bestämt av yttre förhållanden.93 Willis Learning to labour 
bygger på ett snarlikt förhållningssätt till elevpraktik, men tecknat från närmast 
motsatt håll.94  

Tillsammans med ett ökat intresse för elevers sociala liv i skolan och en successiv 
tillförsel av tolkningsverktyg på området – symbolisk interaktionism, nyriktningen 
av barndoms- och ungdomssociologin samt kulturteorins och identitetsforskning-
ens expansion – har emellertid ytterligare infallsvinklar tillförts. Skolmiljön har i 
högre grad börjat betraktas och upptäckas som arena för autonoma krafter bland 
barn och ungdom. Hit hör exempelvis differentiering kopplad till elevgruppen samt 
processer av identitets- och kulturskapande. Till forskare som drivit sådana reso-
nemang kan bland annat räknas nämnda Hammersley, Woods och Blatchford. I en 

                                                           
92 En direkt motpol till Sidebäcks sätt att närma sig barn- och ungdomsverksamhet är historikern Kent Walterssons 
avhandling Bildning för livet: Framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF 1930–1960, Linköping 2005. Denne 
analyserar bildningsaktivitet inom den i titeln angivna Jordbrukare-Ungdomens Förbund i Tengene. Perspektivet är, 
liksom hos Sidebäck, aktörscentrerat men aktörerna i detta fall utgörs av barn och ungdomar. Dessa beskrivs som 
strategiskt handlande medaktörer i landsbygdens modernisering.  
93 Bourdieu & Passeron 1979, s. 54–66, speciellt s. 55. Här skrivs det: ”[…] a student‟s creativity can only ever be a 
self-creation. Only rhetorical exuberance can lead one to forget what makes the very definition of a student‟s role: to 
study is not to create something but to create oneself; it is not to create a culture, still less a new culture, but to create 
one‟s capacity to be, at best, a creator of culture, or, in most cases, an informed user or transmitter of a culture 
created by others, that is, a teacher or specialist. More generally, to study is not to produce, but to produce a capacity 
to produce. This does not mean that the student is cast into a passive role, as if there were no alternative between 
ingurgitation and creation.” I Bourdieus utbildningssociologi är skolsystemet en central garant för upprätthållandet 
av en existerande kulturell och social ordning. Reproduktionen underlättas dels av systemets segmenterade natur – 
vissa utbildningsvägar knyts intimt till samhällets maktsfärer – dels av dess inre och mer subtilt sorterande mekanis-
mer. Sociokulturell bakgrund blir här avgörande för utbildningsframgång. Vad skolsystemet effektivt gör är att skapa 
gynnsamma förutsättningar för redan dominerande grupper i samhället (vars kulturella kunskapsgods samt tillägnel-
sesätt och förhållningssätt till kunskap hör till det i skolan premierade) att via utbildning befästa och reproducera sin 
sociala ställning. I mötet med skolans, och i synnerhet akademins, kognitiva maskineri och klassificeringsprinciper, 
har barn och ungdomar ur dominerande grupper ett kulturellt försprång. Bourdieu & Passeron 1979, kap. 1 samt 
Bourdieu & Passeron, Reproduction in education, society and culture, London 1990 (passim) samt Bourdieu, ”Distinktionen: 
En social kritik av omdömet”, i Kultursociologiska texter, Stockholm 1994, s. 280. 
94 Willis visar hur arbetarungdomar i mötet med medelklassens skolkultur utvecklade strategier för motstånd. I den 
motkultur som utvecklades premierade helt skilda värden från skolans. De undvek på så sätt ackulturation från 
hemmiljö och arbetarkultur, men konsekvensen blev att de fördes allt närmare valet att snabbt gå ut i det kroppsar-
betande yrkeslivet. I krocken med skolan lärde sig dessa elever följaktligen – fullt i linje med vad Willis uppfattar vara 
skolans funktion i det kapitalistiska samhället – själva att veta sin plats. Willis 1977. 
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svensk utbildningshistorisk kontext hör Sundkvist till dem som argumenterat för att 
elever ska ses som aktiva både i skapandet av sig själva och i skapandet av skolans 
vardag eller kultur.95 Wennerholm argumenterar för att läroverkselevers naturveten-
skapliga praktiker ska förstås som avspeglande kulturell produktion även på struk-
turnivå samt mot en ”förenklad spridningsmodell” (att vuxnas vetenskapliga nor-
mer sprids oförändrade till unga).96 Wennhall ställer sig mer allmänt frågan varför 
det är så lätt att ”frånkänna” nutida och historisk ungdom rollen som ”med-
kreatörer” vad gäller samhälls- och strukturförändring.97 Till mer markerade post-
strukturalistiska forskningsinsatser – som på olika sätt undersöker vad man uppfat-
tar vara ungdomars roll i reproduktionen men även produktionen av diskursiva 
formationer omgärdande skollivet – hör exempelvis Proweller 1998. Ett svenskt 
bidrag är pedagogen Ulrika Widdings analys av identitetsskapande i studentföre-
ningslivet vid Umeå universitet.98 Denna typ av forskning drivs därmed av en vilja 
att tydligare synliggöra elever/studenter och behandla dem som mer autonomt 
handlande aktörer.  

Skilda teoretiska utgångspunkter medför följaktligen skilda förhållningssätt till 
elevers roll och funktion i skolan. Renodlat som en förskjutning från strukturalism 
och klassanalyser, via sociala och kulturella reproduktionsteorier till kultur- och 
identitetsteoretiska perspektiv med mera, kan man laborera med föreställningen om 

en successiv förflyttning i synen på eleven från ett objekt till ett subjekt, eller kanske 
hellre i enlighet med tankekedjan offer – agent– aktör. Detta bör givetvis ses som 
en tankekonstruktion med syfte att illustrera spannet vad gäller förhållningssätt till 
elever i skolforskning, i synnerhet eftersom ovan nämnda tolkningsriktningar fort-
farande är i omlopp. Föreliggande avhandling delar det grundläggande synsättet att 
elever måste betraktas som aktiva och delaktiga i skapandet av skolan som social 
och kulturell inrättning, samt som medaktörer i sin egen socialisation. Detta betyder 
självfallet inte att de ses som opåverkade av yttre faktorer.  

 
Socialisation, kamratfostran och kollektiv identifikation  
I avhandlingen likställs begreppen fostran och socialisation och när jag talar om 
kamratfostran åsyftas socialisationsprocesser bland elever utan vuxnas direkta in-
blandning. Begreppet socialisation har förts in via sociologin och använts i syfte att 
upprätta modeller som stöd för förståelsen av hur samhällen fungerar och upprätt-
hålls som sociala system. En elementär uppfattning är här att människor befinner 
sig i rörelse mellan värdegenererande sociala kluster (socialisationsagenter). Betydel-
sen av dessa kan variera men sammantaget fungerar de som samhälleliga byggstenar 
eftersom de förser människor med grundläggande attityder, normer, beteende-
mönster, etcetera. Man brukar traditionellt tala om primära och sekundära socialisa-
tionsagenter. Till primära agenter räknas sådant som familj och skola, till sekundära 
kamratgrupper, arbetsplatser/yrkesliv och massmedier, med mera. De sociala sam-

                                                           
95 Sundkvist 2003 samt 2006, s. 15.  
96 Wennerholm 2005, s. 279–294 (citat, s. 279) 
97 Wennhall 1994, s. 126.  
98 Proweller 1998 samt Widding 2006.  
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manhang människor i dagens samhälle ingår i begränsar sig naturligtvis inte till des-
sa instanser och draget till sin spets går det förmodligen att hitta hur många som 
helst.99 Vad gäller det förflutna och historisk forskning hävdar Mitterauer att de so-
ciala grupperingar förindustriell ungdom rörde sig i vanligtvis kan begränsas till de 
fyra grundtyperna familj, arbetsliv, skola och kamratgrupp; detta komplicerades 
dock i takt med utbildningsväsendets expansion och organisationslivets framväxt. I 
såväl familj som arbetsliv och skola finns en given beroendeställning till vuxna.100 
De gymnasistsammanslutningar som studeras i denna avhandling skulle kunna be-
traktas just som kamratgrupper och därmed som socialisationsagenter. De befann 
sig dock i direkt anslutning till skolan och vuxna, och denna relation präglade deras 
existensbetingelser. Samtidigt satte de också sin prägel på skolan.  

Den kamratfostran som försiggick i gymnasistföreningen behandlas vidare i linje 
med en process av kollektivt identitetsskapande och gruppidentifikation. Inspira-
tion hämtas här från sociologen Richard Jenkins teorier.101 Som Jenkins poängterat 
kan identifikation ses som en grundläggande kognitiv mekanism i människors sätt 
att organisera sin livsvärld. Kollektiv identifikation kräver att en pluralitet av männi-
skor i någon mån delar samma livskontext och uppträdande. Analytiskt går det att 
skilja mellan medvetna gruppbildningar, samt mer oreflekterade kategorier av män-
niskor. Även om gymnasister skulle kunna betraktas som en kategori, är det i första 

hand en mer reflekterad process av gruppbildning och gruppidentifikation som 
aktualiseras i avhandlingen. Kollektiv identitet är dock inte något som existerar av 
sig självt, utan kan förstås som en social förhandlingsprocess. Denna process är 
bunden till dynamiken mellan två mycket elementära principer: definition av sam-
hörighet samt olikhet. Den är vidare relationell på så sätt att den är beroende av 
samspelet med andra människor eller kollektiva grupperingar. Det är i detta samspel 
samhörighet och olikhet konstitueras. I denna process blir ofta etablerande av 
gruppspecifika normer och symboler av vikt, men även agitation mot andra grup-
peringar och avvikande normsystem.102 Mot bakgrund av dessa tankar förs i studien 

resonemang kring kollektivt förmedlade värden bland gymnasister samt interna 
symboler och symbolhandlingar. Resonemang förs även kring upprättandet av 
gränser mot andra grupper samt kring utdefiniering av för gruppens interna norm-
system oförenliga värden. 

                                                           
99 Se exempelvis Theodore M. Mills, The sociology of small groups, New Jersey 1967, s. 2 samt Ray Oldenburg, The great 
good place: Cafés, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community, New York 1999. 
100 Mitterauer 1991, s. 112. 
101 I avhandlingen är det alltså inte individuell identitet som fokuseras, utan gruppidentitet och komponenter i pro-
cessen mot att etablera en sådan. Vissa forskare skiljer på individuell och kollektiv identitet eftersom det anses röra 
sig om så olikartade processer att det fört iväg teoribildningen i skilda riktningar. Andra, såsom Jenkins, betonar dock 
interaktionen mellan individuell och kollektiv identitet. För genomgångar av de senaste decenniernas teoretiska ut-
veckling vad gäller socialt identitetsskapande och självkategorisering, se John C. Turner, ”Some current issues in 
research on social identity and self-categorization theories”, i Naomi Ellemers, Russel Spears & Bertjan Doosje 
(red.), Social identity, Oxford 1999, s. 1–4; Dora Capozza & Rupert Brown, ”Introduction: Social identity theory in 
retrospect and prospect”, i Dora Capozza & Rupert Brown (red.), Social identity processes, London 2000; Dale T Miller, 
Benoît Monin & Deborah A. Prentice, ”Pluralistic ignorance and inconsistency between private attitudes and public 
behaviours”, i Deborah J. Terry & Michael A. Hogg (red.) Attitudes, behavior, and social context: The role of norms and group 
membership, New Jersey 2000, s. 95–113 samt Richard Jenkins, Social identity, London 2008, s. 7–13.  
102 Jfr Jenkins 2008, s. 13, 16–27, 102ff samt kap. 11. 
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Att studera bildningsaktivitet och kunskapsförmedling i historisk kontext 
Gymnasistföreningen var i grunden en bildningsförening och bildningstanken kan 
förstås som en generator i socialisations- och identifikationsprocessen.103 När det 
talas om bildning i avhandlingen åsyftas i grund och botten bildning som ett socialt 
koncept; det vill säga en övergripande idé om behovet av att via olika medel nå för-
ändring och utveckling, vilken i sin tur gav upphov till växlande sociala praktiker. 
För att hantera den verksamhet som bedrevs är det dock nödvändigt att mer preci-
serat ägna bildningsbegreppet samt bildningstänkandet i 1800-talssamhället intresse.  

Bildning som begrepp är notoriskt undflyende. Det har en lång historia där in-
nebörden skiftat väsentligt både beroende av tidpunkt och social kontext. Själva 
ordet härrör från tyskans bildung, medan den företeelse det syftar till att avspegla i 
den västerländska kultursfären kan härledas till antiken och grekiskans paeidia. Detta 
var en term som då åsyftade universell kunskapsmässig förkovran för det offentliga 
livet. Vidare är bildningsbegreppets historia knuten till kulturbegreppets. I antikens 
Rom talades exempelvis om cultura animi, eller kultivering av själen, och begreppen 
bildning och kultur har i det mer moderna samhället delvis fungerat som konkur-
renter med svårskiljaktig semantik. Tanken om människans behov av bättring – att 
sträva efter att bli Guds avbild (imagio dei) – har även förankring i religiöst tänkande, 
och den moderna bildningstanken har tydlig koppling till denna tradition.104  

Fundamentet till ett modernt bildningsbegrepp lades emellertid först i brytnings-
tiden mellan upplysning och romantik under sent 1700-tal, och som en integrerad 
del av vad som senare etiketterats som den nyhumanistiska idéströmningen. Här 
utvecklades bildningstänkandet tidigt av Johan Gottfried Herder (som dock inte 
alltid brukar räknas som nyhumanist). Bildningstanken blev då ett genmäle mot 
upplysningens inriktning på rationalitet och framstegstro, och betonade istället per-
sonlighetens, språkets, traditionens och moralens betydelse för mänsklig utveck-
ling.105 Med avstamp i denna dynamiska period utvecklades tänkandet kring bild-
ning i flera riktningar och bildning blev under det följande seklet ett allmänt spritt 

och mångfasetterat socialt fenomen. Rotad och framburen i skilda idétraditioner 
förde 1800-talets bildningstanke dels med sig gamla segment, dels skulle den under 
seklet finna olika gensvar i skilda delar av samhällslivet. Givetvis blev bildning en 
brännande fråga i skolsammanhang.  

 

                                                           
103 Jarausch, som studerat socialisation knuten till den tyska studentrörelsen under imperietiden, lyfter just fram bild-
ningstanken som central för förståelsen av densamma. Jarausch, “Liberal education as illiberal socialization: The case 
of students in imperial Germany”, Jarausch, The journal of modern history, 1978, vol. 50, nr. 4, s. 611. 
104 Se Fritz Ringer, The decline of the German mandarins: The German academic community, 1890–1933, London 1990, s. 87f; 
Sven-Eric Liedman, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1997, s. 229ff; Johan Fornäs, Cultural 
theory & late modernity, London 1995, s. 135; Donald Broady, Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och 
den historiska epistemologin, Stockholm 1991, s. 174; Gunnar Sundgren, ”Folkbildning: Från jämlikhet till frihet”, i Erik 
Amnå (red.), Civilsamhället (SOU) 1999: 84, s. 281; Reinhart Koselleck, The practice of conceptual history: Timing history, 
spacing concepts, Stanford 2002, s. 176f; Gustavsson 1991, s. 27f samt Broady, ”Bildningsfrågan – ett återuppliv-
ningsförsök. Om ett förslag från Collége de France och om svenska läroplaner”, Ord och bild, 1992: 1. 
105 Liedman 1997, s. 230f, Liedman 1998, s. 20ff samt Koselleck 2002, s. 179f. Koselleck betraktar bildning som 
socialt fenomen som ett slags kritiskt förkroppsligande av upplysningsprogrammet. Ibid, s. 177ff. 
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Läroverket och bildningstankens institutionalisering 
Efter Herder var en av nyhumanismens mer tongivande företrädare Wilhelm von 
Humboldt. Humboldts bildningssyn skilde sig delvis från Herders på så sätt att det 
bildningsideal som utvecklades av Humboldt betonade utvecklingen av människans 
inre förmågor till en helhet på ett så högt och harmoniskt sätt som möjligt. Detta 
förutsatte att personligheten fick utrymme att utvecklas fritt. Formandet av indivi-
dualiteten i riktning mot en idealitet ställdes, liksom hos Herder, mot tolkningen av 
en andlig verklighet, men för Humboldt var den främsta förmedlaren av denna 
verklighet mer preciserat humaniora. Om bildningsprocessen för Herder var dialek-
tiskt knuten till ett organiskt utvecklingstänkande, var den för Humboldt istället 
något som i första hand ålåg individer och därmed en privat angelägenhet.106 Hum-
boldt skulle under 1800-talets inledande decennium bli en drivande ideologisk kraft 
i reformeringen av skolväsendet i det tyska språkområdet och blev därför även den 
som spred bildningsidén till vidare kretsar. Bildningstankens uttryck i en svensk 
kontext kan betraktats som tydligt präglad av den tyska kultursfären, och det var 
även den tyska skolmodellen och det nyhumanistiska bildningsidealet i Humboldts 
tappning som agerade förebild i reformeringen av det svenska skolsystemet under 
1800-talets första hälft.107  
 Bildningstankens ingifte med de högre läroanstalternas utbildningsprogram bru-

kar sammankopplas med en förstelning av densamma. Istället för att betraktas som 
en fri och frigörande subjektiv process bands föreställningar om bildning allt tydli-
gare till ett fast bildningsgods, till objektivt uppsatta mål och förebilder.108 Vad gäll-
er läroverket var det dock ingen enhetlig lösning som förespråkades när bildnings-
tanken skulle institutionaliseras. Med utgångspunkt i historikern Lars Niléhns studi-
er av idédebatten kring läroverkets bildningsmål mellan 1820 och 1880 kan åtmin-
stone fyra parallellt löpande åsiktslinjer renodlas och illustreras likt figur 1 visar. 
Alla fyra åsiktskluster stod i olika grad i beröring med formalbildningstanken och 
förmögenhetspsykologin. Förmögenhetspsykologin delade in människors psyke i 

naturgivna förmågor vilka kunde utvecklas och bringas i balans (se illustration ned-
an). Läroverkets uppgift ansågs av de flesta (även de som inte var nyhumanister) 
vara att bibringa sådan harmoni hos elever. Föreställningarna om hur detta bäst 
skulle ske, det vill säga vilka kunskaper som fungerade formalbildande, samt om 
läroverket även hade andra viktiga uppgifter skilde sig dock åt.109  
                                                           
106 Bildning var för Herder snarast ett alternativt ord till utveckling och nära knutet till det organiska utvecklingstän-
kandet. Människan var en liten komponent i en allomfattande och ändlös process där även planetsystemet, samhäl-
len, kulturer, etcetera, var stadda i förändring. I bästa fall utvecklades hon till en bild av den samlade mänskliga ut-
vecklingen. Se Liedman 1997, s. 230f; Liedman 1998, s. 23 samt Gustavsson 1991, s. 30f. Om Humboldts bildnings-
syn, se Liedman 1997, s. 232ff; Gustavsson 1991, s. 51f samt Jonas Hansson, Humanismens kris: Bildningsideal och kul-
turkritik i Sverige 1848–1933, Lund 1999, s. 47.  
107 Broady 1991, s. 174; Broady 1992 samt Gustavsson 1991, s. 41. 
108 Jfr Gustavsson 1991, s. 233 samt Jarausch 1978.  
109 Om formalbildning och förmögenhetspsykologi, se Nihlen 1975, s. 31, 34–41 samt Richardsson 1963, s. 123–131. 
Ett exempel på hur detta satte sin prägel på det pedagogiska tänkandet ges i 1820 års läroverksstadga samt den med-
följande läraranvisningen sammanställd av 1812 års uppfostringskommitté. Här formulerades undervisningens 
grundsyn som följer: ”Hwarje rättskaffens Lärare måste med klar blick inse och med allwarlig föresats alltid ihåg-
komma, att ändamålet med Uppfostran i allmänhet och Undervisningen i synnerhet, är utvecklingen af menniskans 
naturskrafter. Om denna utweckling skall winna framgång, måste den sökas på ett sådant sätt, att den ena kraften, 
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Figur 1. Åsiktslinjer/bildningsideal i läroverksdebatten 1820–1880. 

 

 
Källa: Bearbetat utifrån Niléhn 1975.  

 
De två mest grundläggande åsiktslinjerna benämner Niléhn nyhumanism och med-
borgarfostran. Den nyhumanistiska linjen dominerade följaktligen tidigt och behöll 
en stark ställning åtminstone fram till 1880-talet. Den betonade individens harmo-
niska och allsidiga utveckling av själsförmögenheterna som läroverkets huvudmål. I 
första hand framställdes studiet av klassiska språk (i synnerhet latin), kontakt med 
de antika kulturerna samt modersmålet som viktigt. Annat bildningsstoff ansågs 
företrädesvis ge materiell bildning eller situationsbunden kunskap. Ämbetsmanna-
idealet var här framträdande. Medborgarfostran fick som berörts ökat gehör från 
seklets mitt. Målet var att reformera utbildningen, få den att bättre förbereda elever 
till aktiva samhällsmedborgare och förse dem med användbara kunskaper för sam-
hällslivet. Detta innebar en vidgning av bildningsstoffet till att även innefatta sådant 
som naturvetenskap och moderna språk; kunskaper som traditionellt inte uppfatta-
des ha formalbildningsvärde. Vid sidan av dessa huvudlinjer fanns även en linje 
som förespråkade ett nationellt bildningsgods i syfte att underbygga nationskänsla. 
Även detta gav gensvar i skolordningen från seklets mitt då bland annat moders-
målsämnets och historieämnets ställning stärktes. Denna nationella inriktning skulle 
accentueras i bildningsdebatten under århundradets slut. Slutligen fanns även de-

                                                                                                                                                                                     
långt ifrån att qwäfwa eller skada någon af de öfriga, måtte fastmera bidraga att underhålla och stärka dem. Så får 
t.ex. fattningsgåfwan icke öfwas på bekostnad af minnet eller inbildningskraften; ej heller twärtom. Så får icke heller 
de intellectuella förmögenheterne så tidigt och träget hos barnet uppöfwas, att kroppskrafterne deraf lida; eller dessa 
så skötas, att de förstnämnde blifwa wårdslösade. Alltsammans måste framskrida i harmonie eller jemnwigt, och när 
det sker, utbildas både förstånd, willja, och lynne till den högsta grad af förädling, hwars stämpel utgöres af sann 
religiositet, manlig dygd och redbar werksamhet”. ”Anwisningar och råd; bilaga till 1820 års skolordning”, i Sveriges 
allmänna läroverksstadgar 1561–1905: 1878 års skollag, ÅSU [22] 1927, bilaga, s. 4.  

1. Nyhumanism

Mål: Individens/elevens allsidiga utveckling av 
själsförmögenheterna.

Kunskapsinriktning: Studiet av klassiska språk (i 
synnerhet latin), kontakt med de antika kulturerna 

samt modersmålet.

Allmänt: Statsidealism, ämbetsmannautbildning samt 
förberedelse av självständigt tänkande och 

harmoniska medborgare. 

2. Medborgarfostran

Mål: Elevens förberedelse till samhällsmedborgare.

Kunskapsinriktning: Kristendom, modersmål, 
historia, geografi, naturvetenskap, matematik och 

moderna språk. 

Allmänt: Användbara, praktiska kunskaper för aktiv 
involvering i samhällslivet.

3. Sedlig förädling

Mål: Elevens sociala fostran och sedliga förädling.

Kunskapsinriktning: Religiös och moralisk fostran.

Allmänt: Stärkandet av vilja och karaktär.

4. Patriotisk/Nationell bildning

Mål: Att väcka elevens fosterlandskänsla.

Kunskapsinriktning: Modersmål, litteratur, nationell 
historia och kultur, fornnordiskt intresse, 

vapenövningar och gymnastik.

Allmänt: Kunskap om färderneslandet som bästa 
bildningsmedel. Skandinaviskt/nordiskt kulturellt 

utbyte. 

Formalbildning/

Förmögenhetspsykologi
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battörer som betonande elevers sedliga och sociala fostran samt stärkandet av ka-
raktären som en viktig sidouppgift för läroverket.110  

De presenterade åsiktslinjerna vad gäller läroverkets bildningsmål och kunskaps-
inriktning fanns följaktligen i omlopp under 1800-talets andra hälft. I realiteten flöt 
de samman på ett tämligen intrikat sätt, exempelvis breddades den nyhumanistiska 
linjens syn på vilket kunskapsgods som kunde betraktas som formalbildande. De 
ska alltså betraktas som idealtyper och som sådana fungerar de belysande. Det är 
rimligt att tänka sig att bildningsaktivitet bland gymnasister kan ställas i relation till 
dessa idealtyper, och jag ska återkomma till figuren i senare kapitel.  

 
Själsförmögenheterna. I en artikel om frenologin i Svenska 
Familj-Journalen 1864 listades 38 ”urförmögenheter”. Dessa 
var könsböjelse, tillgivenhet, fosterkärlek, beständighet, 
grundlighet, mod, ondsinthet, smak, förvärvning, list, 
farhåga, bifallssinne, självkärlek, karaktärsfasthet, rättsint-
het, tillförsikt, övertro, aktning, välvilja, frambringande, 
fullkomnande, härmning, uttrycksförmåga, föreställning, 
skapnad, storlek, rörelsekraft, ljus- och färgsinne, ordning, 
antal, läge, begreppsförmåga, tidsinne, ljudsinne, språksin-
ne, slutledning, omdöme samt intuition. Här argumentera-
des mot föreställningen om att förmågorna var medfödda: 
”Det är ej så, genom uppfostran, genom de exempel vi 
såsom barn hafva för ögonen, bestämmes vår karakter; 
genom undervisning uppöfvas förståndsförmögenheterna, 
liksom en kropp stärkes genom gymnastik; utan uppfost-
ran och med dåliga exempel dagligen för ögonen tillväxa 
de lägre, de djuriska organerna, under det att de högre, de 
menskliga ligga i dvala och försoffas”, skrevs det. Svenska 
Familj-Journalen 1864, s. 103. Illustrationen är tidigare pub-
licerad i Frängsmyr 2004. 

 
Ytterligare analytiskt stöd till studien hämtas från den tyske teoretikern och be-
greppshistorikern Reinhard Kosellecks analyser av bildningsbegreppet i tyskspråki-
ga protestantiskt dominerande områden från slutet av 1700-talet till första världs-
kriget. Även om den begreppshistoria han är en av de främsta förespråkarna för har 
en given bundenhet till begrepps semantik, kan begreppshistoria också ses som ett 
komplement i socialhistorisk forskning.111  

Det Koselleck definierar som mer eller mindre stabila antropologiska och seman-
tiska strukturer knutna till bildningsbegreppet kan sammanfattas ungefär så här: 1) 
Bildning var något som primärt knöts till individens självformering, självreflektion 
och emancipation. Att bilda sig var att göra sig till individ och individuationen för-
utsatte bildning. Detta krävde självbestämmande och på så vis innefattades anti-
auktoritära krafter. Detta hindrade dock inte att bildningstanken kunde överföras 
även till kollektiva entiteter såsom folket, nationen, samhället, ungdomen, etcetera. 
2) Bildning likställdes med en process syftande till att forma hela människan. Här 
ingick dialektik mellan förnuft och känsla, samt ett självupptäckande som kunde 

                                                           
110 Niléhn 1975 (Nyhumanism, s. 46–56, 192f); (Medborgarfostran, s. 92–105, 188–192); (Sedlig förädling, s. 124–139, 193) 
samt (Patriotisk/Nationell bildning, kap V, 173–182). 
111 Koselleck, ”Social history and conceptual history”, (kap) i Koselleck 2002. 
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innefatta vitt skilda delar av det mänskliga livet. Detta gällde även områden som 
känsloliv och samliv. Bildning förutsatte därför social verksamhet och ett socialt 
aktivt levnadssätt. 3) Bildningstanken förlorade aldrig kontakten med sina religiösa 
rötter utan inrymde även fortsättningsvis en meditativ, självförpliktigande och reli-
giöst impregnerad sida. Teologisk dogmatism ersattes dock av mer obunden religio-
sitet samt av en lärd/sekulär fromhet (secular piety) präglad av öppenhet för alterna-
tiva världsåskådningar. 4) Bildning var ett suprapolitiskt och suprasocialt koncept. 
Det hade uppstått i en förpolitisk tid och understödde aldrig utvecklandet av en 
politisk kultur. Att den hade denna öppenhet gjorde därmed/dock att den kunde 
åberopas av grupper med skilda politiska agendor och bli ett politiskt redskap. 
Bildning lät sig inte heller knytas till ett visst socialt stratum. I praktiken blev bild-
ning emellertid ofta en elitistisk företeelse eftersom den endast kunde utövas av de 
som redan befann sig i position att använda och värdera det kulturella arvet. 5) 
Bildning fungerade som ett integrerande element i samhällen med arbetsdelning 
genom ett ömsesidigt beroende mellan specialiserad kunskap och bildning samt 
mellan arbete och bildning.112 6) Slutligen framhåller Koselleck bildning som en, 
åtminstone i grunden, icke-hierarkisk och integrativ kraft vad gäller kulturellt arv 
och kunskapssfärer, som beroende av historisk reflektion samt reflektion via och 
kring språket.113  

Vad gäller svenskt 1800-tal och tidigt 1900-tal har ett flertal studier – i synnerhet 
från idéhistoriskt håll – sedan sent 1980-tal analyserat bildningsaktivitet i olika sam-
hällskontexter utanför ett direkt skolsammanhang. Framför allt har dessa inriktats 
på bildning som redskap i klassformeringen samt i konflikten mellan eller inom 
samhällsgrupper. Till sådana studier hör idéhistorikerna Ronny Ambjörnssons Den 
skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930 (1988) 
samt Björn Olssons Den bildade borgaren: Bildningssträvan och folkbildning i en norrländsk 
småstad (1994). Fallstudien i denna avhandling har den lokala kopplingen till Umeå-
området som en given gemensam nämnare med dessa. Vidare har idéhistorikern 

Bernt Gustavsson i Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880–1930 
(1991), via den tidiga folkbildningens ideologiska förgrundsgestalter, definierat tre 
bildningsideal bundna till arbetarrörelsen. Hit hör ett medborgarbildningsideal, ett själv-
bildningsideal samt ett nyhumanistiskt personlighetsbildande ideal. Innehållet i dessa har 
beröringspunkter med de åsiktslinjer som uppträder i anslutning till läroverket, men 
framstår dock som alltför opreciserade i hanterandet av gymnasisters bildningsverk-
samhet. Jag återkommer till flera av dessa studier längre fram i avhandlingen.114 

 

                                                           
112 Ibid, s. 180–194. 
113 Koselleck formulerar en anspråksfull definition av det tyska Bildung i ”the reflexive and communicative force field 
that has attempted to integrate all the heritage of life and of the arts as well as all the specific knowledge”, Koselleck 
2002, s. 194–202 (citat, s. 195.) 
114 Se även Roger Qvarsell, Kulturmiljö och idéspridning: Idédebatt, bokspridning och sällskapsliv kring 1800-talets mitt, Stock-
holm 1988; Skoglund 1991; Marion Leffler, Böcker, bildning, makt: Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i 
Lund och Helsingborg 1860–1901, Lund 1999 samt Waltersson 2005.  
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Broderskapsmodellen – föreningsliv, manlighetsfostran, klassfostran  
1800-talet var de manliga associationernas århundrade och gymnasisters organise-
ring i exklusivt manliga föreningar, eller brödraskap, kan inplaceras i ett forsknings-
område om en organiserad social och kulturell företeelse med djupa historiska röt-
ter. Sociologen Mary Ann Clawson, som analyserat ordensväsendets kulturella och 
sociala betydelse i Västeuropa, Storbritannien och USA från medeltid och in på 
1900-talet, hävdar att broderskapsmodellen legat som grund även för mer sentida 
samhällsorganisering, detta därtill i en omfattning som alltför lite uppmärksammats 
av historiker. Clawson ser brödraskapet som en särskild socialt och kulturellt ur-
skiljbar organisationsform och definierar fyra mer eller mindre tidlösa karaktäristi-
ka: ett korporativt idiom (de organiserades kring broderskapet och kroppen som meta-
for, styret var kollektivt men hierarkiskt uppbyggd och kollektivets intressen ställ-
des över individens), ritualer (en rituell inramning blev viktig för skapandet av soli-
daritet såväl som för inkorporation av nya medlemmar), ägande-/guvenörskap (proprie-
torship) samt maskulinitet (här återfanns en koppling mellan manlighet och ägande, en 
betoning av patriarkala auktoritetsmönster samt en underordning och exkludering 
av kvinnan). Som ursprungsmodell stod det patriarkala hushållet och idealiseringen 
av familjen/släktskapet; organiseringen i brödraskap var initialt ett sätt att återskapa 
fiktiva familjeband i avsaknad av reella.115 Clawson hävdar att dessa traditionella 

element fördes vidare in i 1800-talssamhället. De transformerades dock mot en ny 
form av frivillig association förmedlande värden som fungerade bättre i det fram-
växande industrikapitalistiska samhället. För att ge tydligare struktur åt den organi-
sationsform gymnasister ingick i finns anledning att återvända till Clawsons modell. 

Ett flertal forskare, bland annat historiker och sociologer som Mark C. Carnes, 
Rotundo och Kimmel, har betonat både ordnars, informella pojksammanslutning-
ars och de högre utbildningsinrättningarnas miljöer som centrala för manlighets-
konstruktion bland unga medelklassmän i 1800-talssamhället. I dessa manligt be-
tingade miljöer – fria från skadligt yttre inflytande och inte minst feminiserande 

krafter – grundlades normer för manlighet och här göts social bakgrund och kön 
samman.116 Gymnasisters sammanslutningar vid svenska läroverk kan betraktas 
som sådana anhalter (sannolikt de första mer organiserade i den räcka av homoso-
ciala koaguleringar som tycks ha ackompanjerat 1800-talets medelklassmän genom 
livet) där unga män, mer eller mindre frikopplade från vuxnas försorg, fostrade var-
andra och där såväl manligt som kvinnligt gavs innebörd. Bundet till detta fanns en 
klassdimension. Avhandlingen hoppas här kunna bidra med kunskap om hur de 
aktiviteter gymnasister involverade sig i kan förstås som manlighetsskapande och 
klasskapande praktiker. I kapitel 6 diskuteras mer ingående föreställningar om 
kvinnligt och manligt bland gymnasister.  
                                                           
115 Mary Ann Clawson, Constructing brotherhood: Class, gender, and fraternalism, Princeton 1989, s. 4f, 243f.  
116 Se Mark C. Carnes, “Middle-class men and the solace of fraternal ritual” samt Rotundo, ”Boy culture: Middle-
class boyhood in nineteenth-century America”, i Carnes & Griffen 1990. Såväl Carnes som Rotundos analys utgår 
från status envy-teorier. De ser unga medelklasmäns uppväxtvillkor i det sena 1800-talets nordamerikanska samhälle 
som starkt formade av en transition från hemmets kvinnliga sfär till det manligt dominerade och statusmässigt mer 
eftersträvansvärda offentliga livet. Se även Kimmel 1996, s. 170–175 samt Leonore Davidoff & Catherine Hall, Fami-
ly fortunes: Men and women of the English middle class 1780–1850, London 1987, kap. 10.  
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Avhandlingens förhållningssätt till hur manlighet konstitueras ligger i linje med 
av Kimmel formulerade teorier. Han argumenterar för manlig könsidentitet som 
historiskt (kulturellt och socialt) betingad, relationell (definieras i förhållandet till 
exempelvis föreställd kvinnlighet eller omanligt beteende), multidimensionell och 
hierarkiskt ordnad (olika typer av manligheter inordnas i en inbördes maktrelation) 
samt homosociala relationer som centrala för manlighetskonstruktion (manlighet 
som i första hand ett statusspel män emellan).117 Detta faller väl in i det tidigare 
förda resonemanget om kollektivt identitetsskapande, eftersom en sådan process 
givetvis kan innefatta samfällda föreställningar om könsbundna värden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
117 Michael Kimmel, ”Masculinity as homophobia: Fear, shame and silence in the construction of gender identity”, i 
Harry Brod & Michael Kaufman (red.), Theorizing masculinities, London 1994, s. 128f. Kimmels analys ligger delvis 
nära R. W. Connells teorier om manlighetskonstruktion. Connell skiljer, med inspiration från Gramsci, på fyra rela-
tionellt bundna maskuliniteter: underordnad, delaktig, marginaliserad samt hegemonisk. Den sista är intimt bunden till den 
kulturella dominansen i ett samhälle (vilken i sin tur förutsätter politisk eller institutionell makt). Denna hegemonisk-
dominanta maskulinitet, vilken definieras av och utifrån ett toppskikt män, uppnår ställning av norm mot vilka andra 
typer av manlighetsuttryck ställs och underställs. R. W. Connell, Maskuliniteter, Uddevalla 2008, s. 114–119. 
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3. ELEVTRADITIONER I OMVANDLING VID 1800-TALETS MITT – 
FRÅN DJÄKNEKÅR TILL GYMNASISTFÖRENING  
 

Vid Vituli-tjänstens upphäfvande (15 Sept. 1866.) 
 
Bojan är krossad, 
Länken är lossad, 
Hvilken oss höll uti fordomens tvång. 
Tiden är inne 
Då i vårt sinne 
Glade vi höje högt frihetens sång. 

 
 
Ännu den sista 
Ringen fick brista, 
Ändad uppå utaf bilningens fläkt. 
Timman är slagen 
Kommen är dagen 
Ljusningens dag – utaf tidsandan väckt. 118 
 

Om kalvtjänstens avskaffande vid högre elementarläroverket i Härnösand 
och hur ett nytt gymnasistförbund instiftades  
Vid vårterminens inledning 1866 vände sig två nyblivna sjätteklassare vid högre 
elementarläroverket i Härnösand, Jonas Petter Petterson och Edvard Eilert Christie, 
till gymnasieförbundets ordförande (archa) och bad om att kalvtjänstens mest be-
tungande plikter skulle avskaffas. Kalvtjänsten var en kvarvarande tradition från det 
gamla gymnasiets klasshierarkiska ordning och innebar att elever i nedre sexan, det 
vill säga den avdelning som motsvarade det forna gymnasiets lägsta och vars med-
lemmar belagts med öknamnet kalvar, under två terminer skulle passa upp äldre 
elever och utföra allehanda tjänster. Trots att denna typ av elevtraditioner successivt 
tappat sin betydelse efter sammanslagningen av lärdomsskola och gymnasium till 
ett nioklassigt läroverk under 1850-talet, hade kalvtjänsten ändå överlevt som en 
sista påminnelse om en äldre tids ordning. Ordföranden, Carl Peter Tidén, lovade 
trots skepsis mot förslaget att lägga fram ärendet för de högre avdelningarnas kän-

                                                           
118 ”Vid Vituli-tjänstens upphäfvande (15 Sept. 1866.)”, Viola, 1867: 6. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. Delar 
av detta kapitel är tidigare publicerade i Björn Norlin, ”Kamratuppfostran och subordination: Om våldet vid svenska 
gymnasier under tidigt 1800-tal”, i Larsson 2009. 

Högre elementarläroverket i Härnösand 1869. Illustration/KB 



52 
 

nedom. Någon kompromiss gällande kalvtjänsten föreslogs dock inte utan svaret 
blev istället en skarp tillrättavisning av de två sjätteklassarna, i vilken de anklagades 
för förräderi mot den rådande ordningen och gemenskapen. Petterson och Christie 
hade på förhand bestämt att begära utträde ur gymnasieförbundet om de inte fick 
sina krav hörsammade, och så blev även fallet. Som direkt konsekvens av motviljan 
att underställa sig kalvtjänstens plikter utsattes de två upprorsmakarna under åter-
stående del av vårterminen för såväl verbala trakasserier som fysiskt våld av gymna-
sister ur högre klasser. Denna händelse utgjorde dock inledningen på en mindre 
revolution vid läroverket. Tilltaget väckte gehör bland elever i skolans lägre klasser 
och när det vid höstterminens inledning var dags för nya kalvar att svära sin under-
ordning under de högre avdelningarna vägrade alla mangrant. Istället hölls, i sep-
tember 1866, en emancipationsfest varvid bildandet av ett nytt gymnasistförbund 
förkunnades. Detta förbund – i vilket Christie snart tilldelades ordförandeposten – 
var tänkt att till skillnad från det äldre byggas på grundvalen av jämlikhet mellan 
medlemmarna, samt på villkorslös inträdesrätt för alla skolans sjätte- och sjunde-
klassare. Ett nytt medlemsemblem valdes och mot bakgrund av de föreskrivna idea-
len om jämlikhet inleddes arbetet med att utforma nya stadgar för verksamheten. 
De två gymnasistkoalitionerna verkade fortsättningsvis sida vid sida vid läroverket, 
men eftersom det äldre förbundet varken gjorde ansträngningar för att reformera 

sig eller för att locka nya medlemmar stod snart det nygrundade ensamt kvar. Där-
med hade det sista arvet från en föregående elevepoks ordning, kalvtjänsten, till-
sammans med den struktur som tillåtit den att existera försvunnit från läroverket. 
Det är detta den inledande dikten från 1866, tagen ur den vid tiden nystartade före-
ningstidningen Viola, handlar om.119  

Hur väl händelseförloppet, som beskriver HGF:s instiftande hösten 1866 och 
som nedtecknades av nämnde Christie närmare 40 år senare, speglar verkligheten 
kan självfallet diskuteras.120 Det som gör händelsen intressant är dock att kalvtjäns-
tens avskaffande och det nya gymnasistförbundets instiftande tangerar ett mönster 

med motsvarighet vid flera av de gamla läroverken decennierna kring 1800-talets 
mitt. Vid denna tidpunkt bröt sedan länge existerande elevtraditioner successivt 
samman. Som alternativ upprättades nya forum för självverksamhet med förening-
en som organisatorisk mall, och tillsammans med denna följde etablerandet av nya 
umgängesmönster och ideal bland eleverna. Skolrummet genomgick därmed en 
grundläggande omgestaltning. 

För att förstå den bakgrund mot vilken föreningslivet etablerades ska jag i före-
liggande kapitel teckna konturerna av den inre ordning som rådde vid svenska 

                                                           
119 Inledningen bygger på Hilding Nordström, Historik öfver Hernösands Gymnasii-Förbund 1866–1903, 1903 
(opublicerad skrift). HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. A: 31: FIV: 2, s. 1–36. Historiken innehåller en uppsats om 
föreningens grundande författad av Edvard Eilert Christie-Linde. Om kalvtjänsten och pennalismen vid läroverket i 
Härnösand, se Elias Sehlstedt, ”Skolpojksliv i Härnösand c:a 1825”, i Rudolf B. Hall (red.), Läroverksminnen: Skildring-
ar av f.d. elever och lärare, ÅSU [37], Lund 1933, s. 149f; Daniel Åslund, Taflor och berättelser från Norrland: Del 2 (första 
häftet). Ångermanland, Sundsvall 1861, s. 138–146 samt Gustav Lundström, Med spö och bot: En prästsons memoarer, 
Nordmaling 1991, s. 119ff. 
120 Tilläggas ska att Christie-Linde författade historiken med hjälp av arkivmaterial och att hans berättelse till centrala 
delar stöds av samtida källor. 
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gymnasier strax före 1800-talets mitt. Det jag vill belysa i kapitlet är att förenings-
bildandet utgjorde ett led i en omvandling och omförhandling av en betydligt äldre 
gymnasial kultur som rymde särpräglade elevtraditioner med djupt gående rötter. 
Jag vill lyfta fram faktorer som samspelade i föreningslivets etablering vid läroverket 
samt det huvudsakliga idégods detta upprättades kring. Jag vill också poängtera att 
detta kan förstås som bildningstankens introducerande i elevers självverksamhet. 
Kapitlet bygger i huvudsak på uppgifter hämtade från skolminnen och självbiogra-
fiskt material, samt på kollegieprotokoll och bevarade stadgar för elevförbund. Här 
finns även en del tidigare forskning att luta sig mot. Betoningen ligger på decenni-
erna strax före 1800-talets mitt.121 

 
Gymnasiet, elevorganisationen och subordinationen 
Inrättandet av de första svenska gymnasierna under 1620-talet var ett led i en strä-
van att stärka rikets förvaltningssystem genom att bättre organisera utbildningen av 
ämbetsmän.122 Den expanderande stormakten hade behov av administratörer även 
för de sekulära delarna av statslivet och detta var något befintliga utbildningsinrätt-
ningar, såsom universitet, dom- och katedralskolor, inte kunde tillgodose. Därtill 
framstod skolpolitiska åtgärder som strategiska i sammanknytandet av ockuperade 
landområden och riksenheten. Under detta århundrade reformerades därför såväl 

universitetsväsendet som det statliga skolväsendet. Om det tidiga gymnasiet var löst 
reglerat vad gällde innehåll, fick inrättningen i och med 1649 års skolordning både 
en enhetlig karaktär och en reglerad ställning inom undervisningssystemet. I denna 
skolordning bestämdes att Sveriges undervisningsanstalter skulle vara av tre skilda 
slag; trivialskolor, gymnasier och akademier. Genom detta skapades en utbildningsgång 
som utan större förändringar gällde fram till 1849, då de statliga skolformerna som 
nämnts slogs samman till ett enhetligt läroverk.123 

Det tidiga 1800-talets gymnasium hade, som utbildningsinstitution för i första 
hand pojkar som skulle bli präster och ämbetsmän, både starka band till kyrkan och 

karaktären av korporation. Tillsammans med vad som tycks ha varit en skolmiljö 
förvånansvärt avskalad från kontroll och närvaro av lärare utanför direkt lektions-
tid, underbyggde denna ställning framväxten av elaborerade former för kamrat- 
eller självfostran. Parallellt med studierna, och i ett slags symbios med skolans 
struktur, organiserade sig gymnasister i korporativ, i vissa källor benämnda ”djäk-
nekårer”. Inom ramarna för dessa kårer upprättades egna ordningsregler och rang-
ordningar. Resultatet blev elevreglerade gemenskaper i närmast institutionaliserade 

                                                           
121 Minnesteckningar och urkunder rörande elevförhållanden och pennalism vid svenska gymnasier finns samman-
ställda i Rudolf B. Hall (red.), Gammaldags penalism vid läroverken: Primärkällor och skildringar, ÅSU [34], Lund 1932; 
Läroverksminnen: Skildringar av f.d. elever och lärare, ÅSU [37], Lund 1933 samt Läroverksminnen: Skildringar av f.d. elever och 
lärare (ny följd), ÅSU [40] 1934. Se även G. E. Lundén, Bidrag till Gävle skolors historia. Del I. Läroverkets historia, Falun 
1930, kap. 14.  
122 Stiftelsebrev utfärdades för gymnasium i Västerås 1623, Strängnäs 1626, Linköping 1627, Åbo 1630, Reval 
(Tallinn) och Riga 1631, Stockholm 1640 (detta gymnasium flyttades till Gävle 1668), Viborg och Skara 1641, Växjö 
1643 samt Härnösand och Göteborg 1648. Landquist & Husén 1969, s. 183. 
123 Hallgren 1909, s. 44; Landquist & Husén 1969, s. 182–203 samt Richardsson, Svensk utbildningshistoria, Lund 1999, 
s. 26–32.  
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former.124 Gymnasisters sammanslutningar följde här ståndssamhällets allmänna 
principer för organisering och liknade i grunden andra ungdomsgrupperingar och 
skråliknande sammanhang. De inneslöt genom tvång elever i en reglerad helhet och 
de fyllde rimligen både sociala och materiella behov. De flesta gymnasister levde 
inackorderade i skolstäderna och kårgemenskapen band dem följaktligen till en ny 
social kontext. Därtill tycks kårerna ha förvaltat egna kassor, och torde därmed ha 
kunnat erbjuda viss ekonomisk trygghet.125 I denna organisering återfanns även fle-
ra av broderskapsmodellens grundläggande komponenter: det korporativa idiomet, 
det kollektiva men hierarkiska styret och ritualerna. 

Den inre ordning som dessa gymnasistkårer upprätthöll ges i källorna beteck-
ningen subordination. Subordinationen återfanns i varierande former vid svenska 
gymnasier under 1800-talets första hälft, och den gick kortfattat ut på att elevskaran 
vid dessa skolor delades in i en bestämd underkastelseordning. Denna byggde på 
gymnasiets fyra avdelningar och grundades på principen om klassordnad hierarki. 
Detta gav en rangordning av elever i de fyra kategorierna inferiorer (ibland även kal-
lade recentiorer), juniorer, seniorer och superiorer, där varje nivå eller årsklass var behäftad 
med en viss uppsättning rättigheter och/eller skyldigheter. Representanter för dessa 
kategorier belades även med öknamn. Vid exempelvis gymnasiet i Härnösand be-
nämndes elever i första klass alltså ”kalfvar”, i andra ”oxar”, i tredje och fjärde 

”korfvar” respektive ”paltar”.126 Det faktum att gymnasiets klasser var åldersmässigt 
heterogena och att studietiden varierade, gjorde att elevers biologiska ålder under-
ordnades årsklassindelning.127 Den huvudsakliga bestämmanderätten över elev-
gruppen vid gymnasiet koncentrerades till de högre avdelningarna, vilka dels upp-
rätthöll själva systemet, dels fostrade och inordnade nykomlingar i detsamma. Sub-
ordinationen fick på så vis karaktären av övervaknings- och korrektionssystem, vil-
ket innebar en långtgående reglering av 1800-talsgymnasisters tillvaro. I upprätthål-
landet av denna ordning var våld eller hotet om våld betydelsefulla sanktionsmedel. 

Elevers organisering och i synnerhet närvaron av pennalistiskt våld vid 1700- och 

1800-talens trivialskola och gymnasium har tidigare uppmärksammats. Sjöstrand 
respektive Landquist och Husén nämner kårverksamheten, pennalismen och dess 
avvecklande, om än högst summariskt.128 Pedagogen Per Johan Ödman, som analy-
serat utvecklingslinjer i svensk 1700-talspedagogik vid såväl trivialskola som gymna-

                                                           
124 Landquist & Husén 1969, s. 208f samt Ödman 1990, s. 185–194. Vad gäller Västerås hävdar Wennhall att skolans 
grundare Johannes Rudbeckius redan 1628 påbjudit klassämbeten och därmed lagt grunden för organiserandet av 
”djäknecorpsen”. Wennhall menar att kåren snabbt kom att forma en utpräglad subkultur både inom och utanför 
skolan. Wennhall 1994, s. 38–45 (citat, s. 38). 
125 Om korporationer och korporationsväsendets organisering, se Dag Lindström, Skrå, stad och stat: Stockholm, Malmö 
och Bergen ca. 1350–1622, Uppsala 1991, s. 13–23, 67–79, 80–113 samt Lars Edgren, Lärling, gesäll, mästare: Hantverk och 
hantverkare i Malmö 1750–1847, Lund 1987, s. 240–293. Angående den ekonomiska funktionen, se ”Karlstad: Carlstad 
gymnasium 1837–1862”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 56 samt ”Penalism i Gävle c:a 1808–1825”, ÅSU [34], Lund 1932, 
s. 7. Gillis framhåller just likheten mellan ungdomars organisering i det förindustriella samhället och skråorganisering. 
Gillis 1981, s. 4f. 
126 Sehlstedt 1933, s. 149f.  
127 Jfr Ödman 1990, s. 188. Enligt Sigge Ljunggren var gymnasister när de utexaminerades från skolan i Västerås på 
1840-talet ca 18–20 år. Sigge Ljunggren, ”Västerås läroverk 1840–1851”, ÅSU [37] 1933, s. 137. Gillis poängterar hur 
exakt ålder generellt sett var betydelselös i förindustriell ungdoms organisering. Gillis 1981, s. 4. 
128 Sjökvist 1965, s. 378f samt Landqvist & Husén 1969, s. 208f. 
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sium, beskriver rangordningen och förhållandet mellan elever mer ingående. Han 
karaktäriserar pennalismen som en medveten och systematisk ”ondska”, vilken ofta 
yttrade sig i en ”ren och skär sadism” riktad mot de yngre eleverna vid dessa inrätt-
ningar. Att pennalismen växte fram var enligt honom dels en konsekvens av skolans 
auktoritära uppbyggnad, dels ett resultat av den förhållandevis omfattande frihet 
elever vid dessa inrättningar länge åtnjöt. Avsaknaden av tydliga förhållningsregler 
resulterade i att ett system inom systemet utvecklades, där elever som kollektiv ska-
pade sig ett autonomt utrymme inom skolans övergripande tvångssystem. Detta 
utrymme var dock lika strängt reglerat som det den officiella skolan erbjöd, konsta-
terar Ödman.129 Vidare lyfter Florin och Johansson fram våldet som ett härdande 
inslag i den fostran som bedrevs vid det mer sentida läroverket och Wennhall berör 
som nämnts förhållandena vid gymnasiet i Västerås tämligen grundligt.130  

Det som är viktigt att framhålla vad gäller våldet vid det tidiga 1800-talets läroin-
rättningar är i vart fall att den så kallade pennalismen inte var helt fri och oreglerad, 
utan att den knöts till ett elaborerat system för självfostran bland elever. Våldet – 
även om undantag säkert fanns – var inte ett uttryck för okontrollerade affektioner, 
utan ett sanktionsmedel i ett rationellt konstruerat system för social korrektion. Ett 
försök att tydliggöra det pennalistiska våldets innebörd i denna riktning har exem-
pelvis gjorts av Larsson i studierna av Krigsakademien vid Karlbergs slott. Kadett-

gemenskapen vid denna inrättning präglades enligt honom både av en strikt inre 
hierarki och av en noggrann rangordning kadetterna emellan. Därtill fanns en tyd-
ligt upprättad progressionsordning vilken tillät elever att successivt avancera i sy-
stemet, initieringsriter vid uppflyttningar samt en mer eller mindre ritualiserad 
våldsutövning. Parallellt med den formella utbildning som gavs vid Karlberg ut-
gjorde kamratfostran enligt Larsson ett mycket viktigt komplement till skolans 
verksamhet.131 Det finns, som vi ska se, uppenbara likheter mellan denna kadettge-
menskap vid Karlberg och elevers organisering vid svenska gymnasier.  

 

Det förlovade landet gymnasium – invigning och inre ordning 
 

Ingenting kan […] jemföras med den djupa vördnad, den innerliga fruktan, den heliga fasa, 
hvarmed en stackars scholaris första gången beträdde trapporna till Gymnasium […]. Högt 
thronande jemte domkyrkan bland den lilla stadens öfriga hus, såsom en jätte bland pygmeer, 
var det för honom en bild af höghet och makt, och det dunkla ryktet om de mysterier, i hvilka 
han skulle komma att der invigas, stämde sinnet till högtidlig bäfvan.132 

 
Så beskrev August Sohlman – sedermera redaktör för Aftonbladet – i efterhand sin 
känsla i samband med inträdet vid gymnasiet i Strängnäs 1839. Minnesbilder som 
denna, Sohlmans är för övrigt författad omkring tio år efter det att han hade lämnat 

                                                           
129 Ödman 1990, s. 185–194 (citat, s. 185).  
130 Florin & Johansson 2000, s. 51f samt Wennhall 1994, s. 38–45. 
131 Larsson 2005, s. 267–326. 
132 August Sohlman, ”Undervisning och djäkneliv i Strängnäs 1839–1843”, ÅSU [37], Lund 1933, s. 89. Denna skrift 
var ett inlägg i diskussionen om läroverkets reformering och syftande till att lyfta fram vad som uppfattades vara 
undermåliga skolförhållanden vid det gamla gymnasiet. Ibid, s. 88. 
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inrättningen, tecknar ofta en närmast avgrundsdjup spricka mellan livet som skol-
pojke och tillvaron som gymnasist. I detta sammanhang framhålls särskilt inträdet 
vid gymnasiet som en händelse av stor betydelse. Vad var det elever hade att vänta 
vid sin ankomst till den nya läroinrättningen, och vilka var de mysterier som kunde 
stämma sinnet till en så högtidlig bävan? Förflyttningen från trivial-/lärdomsskolan 
till gymnasiet – eller ”det förlofvade landet gymnasium” som en annan dåtida gym-
nasist, Sigge Ljunggren, kallade det i sina minnen från Västerås – tycks ha markerat 
inledningen på en övergång från barndom till ynglingaskap av betydande symbolisk 
dignitet.133 Avståndet mellan dessa två skolformer tydliggjordes inte bara genom att 
gymnasievistelsen för många elever förenades med en flytt hemifrån till en ny och 
främmande studieort, utan också att nya kläder införskaffades. Därtill hade lärare 
inte längre självklar rätt att utdela aga och eleven kom i fortsättningen att tilltalas 
vid namn (alternativt herre) i klassrummet istället för med det mer opersonliga till-
mälet du.134 Gymnasistlivet var vidare förbundet med ett tämligen långtgående hem-
lighetsmakeri. Det var för den aspirerande skolpojken okänd mark, eller ”nära nog 
en terra incognito”, som Gustav Lundström uttrycker det i sina skolminnen från 
1840-talets Härnösand trots att lärdomsskola och gymnasium här huserade i samma 
byggnad.135 Sammantaget är det rimligt att betrakta förflyttningen mellan skolfor-
merna som inledningen på en social statusövergång för elever, och som början på 

erövrandet av en ny identitet. Att tillerkännas denna nya position i tillvaron, gymna-
sistens, skedde emellertid inte över en natt. Den inledande tiden vid gymnasiet fun-
gerade snarast som en prövotid, under vilken nykomlingen skulle inkorporeras i 
den nya gemenskapen och samtidigt få spelreglerna för sin existens i denna tydligt 
inpräntade. Införlivandet i detta förlovade land var inte heller helt smärtfritt och i 
synnerhet invigningsceremonierna hade våldsamma förtecken. När elever från trivi-
alskolans fjärde klass, qvarta, flyttades upp till gymnasiet i Gävle väntade exempelvis 
en tid av hårda prövningar. Författaren till en skildring av denna inrättning under 
tidigt 1800-tal skrev angående detta:  

 
Sedan en skolepilt sålunda genomsträfwat sina 4 a 8 år under lindrigare eller strängare skolaga, 
återstod för honom det egentliga penitens-året, nemligen första året på gymnasium. Under 
skoltiden hade han wisserligen warit blottställd för kamraters knuffningar, örfilar etc. samt den 
s.k. inwignings-stuten wid uppflyttningen från klass till klass; men på gymnasium inträdde den 
utstuderade subordinationen, som blef ett wälbehöfligt botemedel mot det under qvartatiden 
insupna herreskapet.136 

 
Så snart skolpojken hade klarat av det formella examensprovet för inträde till gym-
nasiet, vilket verkställdes av rektorn, följde ett mer informellt välkomnande av äldre 

                                                           
133 Ljunggren 1933, s. 135. Denna källa citeras även i Wennhall 1994. 
134 Till exempelvis gymnasiet i Härnösand kom mellan åren 1800 och 1848 knappt 40 % av pojkarna (333 av 922) 
från samma landskap som stiftstaden. Thord Bylund, Härnösands gymnasium 1650–1848: En studie i regional rekrytering till 
akademiska studier, Uppsala 1972, s. 30. Om tillmälen, se Ljunggren 1933, s. 137 samt Sundkvist 2006, s. 126 och där 
refererad källa. Om kläder, se E. & C. O. Roos, ”Gävle läroverk: Sockengång 1780–1840”, ÅSU [37] Lund 1933, s. 
43f, samt Louis de Geer, ”Linköping och Uppsala 1828–1832–1836”, ÅSU [40] Lund 1934, s. 10. 
135 Lundström 1991, s. 119. 
136 E. & C. O. Roos 1933, s. 40. 
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gymnasister. Invigningsceremonin inleddes dock med att det föregående årets för-
staårselever, med hjälp av kardborrar, kröntes från trälar till ”herrar” och därmed 
uppgraderades på skalan i den interna rangordningen. Deras första uppdrag var 
därefter att verkställa det ”inwigningsstut” som i sin tur väntade nykomlingarna 
från trivialskolan. Detta var en tradition som, även borträknat minnets överdrifter, 
svårligen kan betraktas som annat än misshandel: 
 

Dylik hade wisserligen förefunnits under alla år i nedre skolan; men det hade blott varit leksak 
mot hwad som nu wankades. Somliga anwände nu folianter, somliga stenar eller kopparslan-
tar, inknutna i näsdukar, andra ordentliga sjömansdaggar eller knölpåkar. Kanske stod lifwet 
mången gång på spel under dylik tortur; men det hörde till saken. Recentiorerne togo med un-
dergifwenhet emot sin beskärda lott. Det war dock, såsom de wisste, sista gången de emottogo 
wälfägnad i denna form. Hwarjehanda käpprapp kunde de wäl under årets lopp hafwa att på-
räkna, men aldrig mer någon dylik bastonad.137 

 
Denna hårdhänta invigning utgjorde dock inte endast ett farväl till det grövsta 
övervåldet, utan markerade även inledningen på ett ettårigt serfskap. Nykomlingen 
blev skänkt åt någon av superiorerna, åt vilken den förstnämnde dagligen tvingades 
att utföra uppdrag och uppfylla önskemål.138 Till de skyldigheter som kunde åläggas 
en förstaårselev hörde sådant som att på begäran anordna väckning för högre gym-
nasister, att göra upp eld i deras kakelugnar, att springa ärenden eller utföra admi-
nistrativa göromål samt att renskriva läxor och översätta föredrag.139 

Stadgar från gymnasiet i Strängnäs, Gävle och Karlstad finns bevarade eller åter-
givna och ger mer ingående kunskap om hur förhållandet mellan avdelningarna vid 
gymnasierna reglerades.140 Uppsättningen stadgar från Strängnäs – nedtecknade på 
1830-talet – innehöll tre kapitel. I det första kapitlet, som föreskrev tillbörlig ”akt-
ning mot högre”, bestämdes inledningsvis att en lägre gymnasist aldrig fick brista i 
”lydnad och aktning” mot ”en Herre och Superior och hvarje annan, af  hvad flytt-
ning det vara må”. Ingen fick exempelvis passera en superior utan att först ta av sig 
mössan, så vitt superioren i fråga inte ”hedrat honom med någon närmare bekant-
skap”. Det hörde även till en lägre gymnasists skyldighet att vid kyrkobesök öppna 
kyrkogårdsgrinden för en superior samt att där ”afvakte dess passerande med obe-
täckt hufvud”. Stadgarna i kapitel två behandlade de förhållningsregler som var 
tänkta att gälla utanför gymnasiebyggnaden. Till dessa hörde att den som hade bli-
vit upptagen till gymnasiet, och därmed förväntades ha växt ifrån eventuella pojk-
aktigheter, förbjöds att umgås med elever ur trivial-/lärdomsskolan samt att ”besö-
ka bullbodar, springa eller föra oljud på gatorna, hvissla, eller på annat sätt oskick-
ligt uppföra sig på allmänna platser”. För att markera att de lägre avdelningarna 
ännu inte hade förtjänat sin plats i de högres krets förbjöds dessa även att själva 

ordna kalas samt att delta i ”allt spel med kort eller tärning, tobaksrökning, besök 

                                                           
137 Ibid, s. 42. 
138 Ibid, s. 42f. 
139 Sohlman 1933, s. 91 samt Sehlstedt 1933, s. 150. 
140 Se ”Strängnäs”, ÅSU [34] Lund 1932, s. 42f; ”Pennalism i Gävle c:a 1808–1825”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 7f samt 
”Karlstad: Carlstad gymnasium 1837–1862”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 44–57. 
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på krogar, källare och värdshus”.141 Att lägre klasser skötte sig i sina kvarter och 
höll sig inomhus på bestämda tider skulle övervakas av superiorerna. Det tredje och 
avslutande kapitlet påbjöd regler inom gymnasiebyggnaden. I detta kapitel förbjöds 
alla gymnasister att ”för lärare eller andra skryta öfver verkliga eller inbillade kun-
skaper, eller genom inställsamhet och tillgjordt väsende söka skaffa sig företräde 
framför kamrater”. Den nedersta avdelningen förbjöds avslutningsvis att ”Med be-
täckt hufvud driste sig […] att beträda något enda trappsteg af  Gymnasii inre trap-
pa” och ålades samtidigt ett administrativt ansvar för sådant som att handha nycklar 
till gymnasiet, att tända ljus, att ”lysa i trapporna” samt att i tid förvarna klasserna 
om en lärares ankomst till skolhuset.142 Intressant vad gäller skolan i Härnösand var 
att det så sent som på 1860-talet hörde till kalvarnas uppgift att se till att inga yngre 
elever beträdde den av pelare omgärdade vestibulen varifrån trapporna upp till det 
forna gymnasiet ledde (se kapitlets inledande illustration). Detta område, kort och 
gott kallat ”pelarne”, var förbjuden mark. Elever tycks alltså väldigt påtagligt ha ta-
git det fysiska skolrummet i besittning.143 

Ett återgivande av ordningen vid gymnasiet i Gävle från 1800-talets första de-
cennier ger en kompletterande bild av hur subordinationen upprätthölls. Vid detta 
gymnasium hade superiorerna, varav de tre högst rankade utan omsvep benämndes 
primus, secundus och tertius, i uppdrag att författa de lagar som skulle gälla för året. 

Superiorer hade vid denna inrättning makt att oinskränkt utnyttja inferiorer för ut-
förandet av personliga uppdrag, men kunde vid behag även medge juniorerna ut-
ökade rättigheter. Seniorernas handlingsutrymme var mer begränsat. De ägde vid 
de rådslag som hölls för gymnasiets elevangelägenheter sammantaget bara en enda 
röst – superiorerna gavs en röst var – och kunde därmed överröstas av två superio-
rer. De hade dock vissa befogenheter att ge inferiorer utökade rättigheter eller dis-
pens från skyldigheter. Ingen av dessa två övre avdelningar var emellertid skyddade 
från bestraffning i händelse av att de begick förseelser mot subordinationsregle-
mentet. Juniorerna befann sig i sin tur på gränsen mellan de befallande och lydande. 

De var lydande i den mån att de belades med detaljerade direktiv, ibland på gränsen 
till absurda, för uppförandet inom skolan. En junior skulle exempelvis, för att vara 
säker på att undgå straff, vara noga med att ta av sig mössan vid rätt tillfälle, att inte 
ta onödigt mycket plats och att endast beträda områden som på förhand angivits 
vara till avdelningens förfogande. Samtidigt fyllde juniorerna en funktion som sy-
stemets praktiska administratörer. Ur denna skara hämtades dagligen en övervakare 
och rapportör, eller custos morum, som skulle se till att inferiorerna skötte sina för-

                                                           
141 ”Strängnäs”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 42f. Dessa regler för uppförande stämmer väl överens med den ordning 
som 1724 (Cap. XII, § 4), 1807 (Cap. XII, § 5 samt § 7) och 1820 års skolordningar (Cap. X, § 5) föreskrev för alla 
elever vid trivialskola och gymnasium. Rudolf B. Hall (red.), Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905, Lund 1921. 
142 ”Strängnäs”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 43. 
143 Se Edvard Eilert Christie-Linde, i Hilding Nordström, Historik öfver Hernösands Gymnasii-Förbund 1866–1903, 1903 
(opublicerad skrift). HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. FIV: 2, s. 1–36 (speciellt 4–8). Jfr Lundström 1991, s. 119. För 
ytterligare skildringar av hur subordinationen ingick symbios med skolans fysiska och materiella miljö, se de Geer, s. 
9f; Cl. Lundin & August Strindberg, “Stockholm: Stockholms gymnasium läsåret 1840–1841”, ÅSU [34], Lund 1932, 
s.111f samt J. Otterström, ”Skara skola för femtio år sedan”, i Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssam-
fund, 1877: 1. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. 
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pliktelser och att befallningar verkställdes. Inferiorerna var i denna ordning i det 
närmaste maktlösa och tillskrevs endast skyldigheter. Till dessa hörde såväl efterföl-
jandet av strikta uppträdandekoder i skolhuset som utförandet av ärenden åt supe-
riorer.144  

Vad gäller denna typ av system för självfostran bland elever under tidigt 1800-tal 
var svenska gymnasier långt ifrån unika. Likartade förhållanden rådde som nämnts 
vid Karlberg, och mindre våldsamma former förekom även vid Hillska skolan utan-
för Stockholm (verksam 1830–1846). Denna var i sin tur upprättad med Hazelwo-
od school i Birmingham som modell, en skola vilken vid tiden gjorts välkänd för 
elevers självstyre.145 I synnerhet vid det tidiga 1800-talets engelska public schools 
har liknande arrangemang – med faggingsystem, koncentration av makt till äldre 
elever samt nykomlingar och förmyndare – uppmärksammats. Exempelvis beskri-
ver Honey hur elevers väg genom public school-inrättningen gick i cykler av över- 
och underordning. Han betecknar denna typ av korrektionsverksamhet förlagd till 
elevkretsarna som central för såväl skolornas sociala fostran som för upprätthållan-
det av ordningen. Detta kom dock att modifieras under seklets lopp.146 

 
Progressionen, bestraffningen och pennalismens goda sida  
Subordinationssystemet byggde följaktligen på konstruerandet av kategorier över-

ensstämmande med den befintliga klassordningen samt på upprätthållandet av fasta 
umgängesmönster mellan elever vid gymnasiet. Ytterst formades en hierarkisk ge-
menskap som hölls samman via normintegration samt sanktioner när någon avvek 
från normen. I systemet ingick därtill en klart utstakad progressionstrappa, där 
skyldigheter och straff  förvandlades till rättigheter och rätt att bestraffa ju högre 
upp i avdelningarna eleven tog sig.  

Ett förhållande som idag kan verka förbryllande är att åldern på gymnasister 
kunde variera kraftigt. Detta innebar att en nykomling vid gymnasiet i vissa fall var 
betydligt äldre än sina överordnade kamrater, och man kan fråga sig hur dessa ele-

ver föll in i den ordning som subordinationssystemet föreskrev. Författaren av arti-
keln från gymnasiet i Gävle hävdar dock att det, enligt dennes kännedom, endast 
fanns ett fåtal exempel på elever som lyckats revoltera mot ”subordinations-
reglementet”. Detta innebar emellertid att discipeln förpassades ut ur gymnasist-
gemenskapen och – som en konsekvens av den behandling detta utanförskap med-

                                                           
144 ”Penalism i Gävle c:a 1808–1825”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 7f. Denna artikel, som tidigare publicerats i Ny illustre-
rad tidning 1872: 13/14, är endast undertecknad F. Författaren tros vara lektorn, sedermera rektorn, C. A. Forsell. 
Denne avgick från gymnasiet i Gävle 1825. Systemet med ordningsmän brukades även i klassrummet och blev åt-
minstone från och med 1820 års skolordning en vedertagen del i undervisningen. I denna skolordning stadgades att 
en yngling ur varje avdelning skulle utses till custos morum, eller ordningsman. Denne hade till uppgift dels att föregå 
med gott exempel i ”sedlighet, flit och ordning”, dels att se till att ordningen upprätthölls i lärarens frånvaro samt 
rapportera in eventuella brott mot gällande föreskrifter. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905: 1820 års skolord-
ning, ÅSU [9], Lund 1921, Cap. X, § 2. 
145 Jfr Larsson 2005, s. 268f; Chris Upton, “Hazelwood and the Hills: An experiment in education”, i Brian Hall 
(red.), Aspects of Birmingham: Discovering local history, Barnsley 2001 samt Harald Ericksson, Hillska skolan å Barnängen 
1830–1846: Skildringar och minnen tecknade af Harald Ericksson, Stockholm 1885, s. 51, 109–122. 
146 Honey 1977 samt Honey, “The sinews of society: The public schools as a system”, i Müller, Ringer & Simon 
1989, s. 154f. Se även Chandos 1985, s. 86–109 samt Gillis 1981, s. 105ff. 
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förde – oftast tvingades lämna skolan.147 

 
Bestraffningsritual bland elever vid gymnasiet i Gävle under tidigt 1800-tal som man föreställde sig 
detta strax efter seklets mitt. Vid denna tid författades en rad detaljerade skildringar som uppmärk-
sammade förhållandena vid det gamla gymnasiet av såväl före detta elever som lärare. Från vänster: 
juniorer, inferiorer (sittande), seniorer och superiorer (tillsammans i dörrposten). Illustration/Källa: 
”Consilium vid Gefle gymnasium. Efter skizz af en d. v. gymnasist…”, i ”Om penalismen vid svenska 
läroverken”, Ny illustrerad tidning 1872: 13/14: 100.148  

 
Vid gymnasiet hölls kontinuerligt rättegångar, eller consilium, mot dem som brutit 
mot fastställda stadgar. Lagskipnings- och bestraffningsförfarandet bland gymnasis-
ter i Strängnäs gick enligt Sohlman till så att det fyra gånger i veckan hölls ”ett slags 
herredagar”, eller ”tragedier”. Vid dessa tillfällen samlades gymnasiets elevskara 
efter aftonbönen i ett av skolans auditorium, varpå en för veckan speciellt utvald 
bestraffare frågade ut de samlade avdelningarna om de hade några anmärkningar 
att göra mot de underordnade vad gällde brott mot gymnasiets stadgar. Till de van-
ligare förbrytelser en inferior kunde göra sig skyldig hörde, enligt Sohlman och 
skildringen från Gävle, att försumma tjänstgöring, att vara uppstudsig mot äldre, att 
utebli från lektioner eller bön, att springa på gatan, att utan tillstånd stödja boken 
eller armen mot läsebordet samt att besvara en av läraren ställd fråga på vilken nå-

gon elev ur de högre klasserna tidigare visat sig svarslös.149 Sohlman beskriver rätte-
gången i Strängnäs som summarisk, eftersom själva anklagelsen från en äldre elev i 
praktiken var tillräcklig för en fällande dom. Denna dom bestod alltid i att den an-
klagade kommenderades att ta plats i en utvald bänk för att ta del av en offentlig 
bestraffning. Sohlman skriver: 
 

                                                           
147 Endast i ett fall, ”der rebellen stälde sig under skydd af rector gymnasii”, kunde gymnasisten ”deporterad eller 
förvisad från samfundet” fullfölja sina återstående år vid inrättningen utan umgänget med de forna kamraterna, skrev 
författaren. ”Penalism i Gävle c:a 1808–1825”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 13f. Liknande förhållande rådde vid Karl-
berg, se Larsson 2005, s. 287–291. 
148 Illustrationen är tidigare publicerad i Lundén 1930. Denna typ av rättsinstanser skulle kunna betraktas som kopior 
av den skolrätt, eller Consilium-Gymnasticum, som påbjöds i 1807 års skolstadga. Via denna skulle disciplinen 
upprätthållas ”med lag och behörigt anseende” och varje förseelse ”med warsamhet och granlaga upmärksamhet” 
prövas. Detta initiativ framstår vidare som en viktig komponent i försöken att standardisera skolans sanktionssystem 
och göra bestraffandet av elever mindre godtyckligt. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905: 1807 års skolordning, 
ÅSU [9], Lund 1921, Cap. XII, § 9. 
149 Sohlman 1933, s. 92f samt ”Penalism i Gävle c:a 1808–1825”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 12. 
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Den anklagade vandrade då alltid utan motstånd fram […]. Sedan alla anklagelser blifvit absol-
verade, straffades delinqventerne medelst vissa slag med daggen öfver rygg och axlar. Allt det-
ta gick så gravitetiskt och högtidligt, utan hetta och ifver å den ena och utan klagan å den 
andra sidan, att scenen blef imponerande på de yngre och all tanke på motstånd och uppstud-
sighet mot den despotiska makten försvann, äfven om de kände sig lida orättvist.150 

 
Med subordinationens pedantiskhet i beaktande är det svårt att föreställa sig hur en 
elev i längden kunde undgå att bryta mot regler. Men samtidigt som våldsriterna 
uppenbarligen utgjorde viktiga inslag i den gymnasiala skolvardagen, bör ivern att 
bestraffa brott kanske inte i första hand betraktas som frukten av en vilja att tillfoga 

yngre elever fysisk smärta eller att hyvla bort deras eventuella omogenheter. Snarare 
framstår dessa ritualer som givna förutsättningar i praktiserandet av ett rättsmaski-
neri vars betydelse måste ha varit mer grundläggande. Rättegångar av detta slag gav 
exempelvis elever rikligt med tillfällen att öva och pröva maktens och maktlöshe-
tens tekniker och förutsättningar, samt självbehärskning och karaktärsfasthet.  

En ”god sida” av subordinationen var enligt minnesteckningen från Gävle – inte 
helt olikt Chandos resonemang angående public schools – att den exkluderade det 
godtyckliga våldet mellan elever. När systemet fungerade kunde inte superiorer på 
eget bevåg bestraffa lägre elever utan att först ”underkasta förseelsen ransakning 
och dom” i det interna rättsmaskineriet. På så vis kunde denna ordning även funge-
ra som ett skydd för elever ur de lägre avdelningarna. Det var också kännedomen 
om systemets lagbundna former som gjorde att lärarkollegiet hade överseende med 
dess existens, menar författaren.151 För nykomlingens del måste subordinationen 
först och främst ha legitimerats av föreställningen om att man som elev vid inrätt-
ningen tillhörde en utvald gemenskap, men även av vetskapen om att sammanhang-
et förflyttade elever till positioner där de successivt erövrade ett allt större mått av 
makt. Resan genom gymnasiet blev för eleven en rörelse från övervakad till överva-
kande, från agad till den som hade rätt att aga, från lydande till befallande, kort sagt 
– från maktlös pojke till maktägande ung man. Detta var en obestridlig ordning 
som knappast krävde vidare problematisering. Sohlman skriver: 
 

Hela denna penalism var så djupt rotad och hade så vunnit häfd i tankar och föreställningar, 
att det icke föll någon in, att det kunde vara annorlunda; den förtryckte tröstade sig, såsom vid 
dylika fall är vanligt, dermed att hans tid äfven en gång skulle komma att herrska och man un-
derkastade sig hellre de gröfsta misshandlingar, de största orättvisor och det svåraste misskän-
nande, än att med ett andedrag förråda någonting af det som hörde till Gymnasii mysterier.152 

 
Gymnasievistelsen handlade dock inte bara om utdefiniering och underordning av 

                                                           
150 Sohlman 1933, s. 93. 
151 ”Penalism i Gävle c:a 1808–1825”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 13. Denne hävdar att superiorers ställning gentemot 
inferiorer ofta var så upphöjd att de förstnämnda fann det ovärdigt att godtyckligt utdela aga. Ibid. Liknande tankar 
om pennalismens förtjänster uttrycks även i ”Ur konsistorienotarie J. V. Sjöqvists minnesanteckningar”, ÅSU [34], 
Lund 1932, s. 28. Vad gäller faggingsystemet vid de engelska internatskolorna menar Chandos att den största svaghe-
ten hos systemet var dess ombytlighet: ”Stability and order could vanish overnight with the departure of a generation 
of just oligarchs, and be succeeded by a reign of terror”. Chandos 1985, s. 96.  
152 Sohlman 1933, s. 93. 



62 
 

elever, utan också om inkorporering. Vid gymnasiet i Gävle avtog exempelvis disci-
plineringen av de lägre klasserna, åtminstone vad gällde juniorer, successivt under 
loppet av läsåret. Detta skedde inledningsvis i samband med att ett kalas hölls på 
valborgsmässoafton. Ett mer slutgiltigt förbrödrande mellan juniorer och de övre 
avdelningarna skedde vid den sista examensdagen. Då hölls av tradition ytterligare 
ett kalas av och för de till Uppsala avresande studentkandidaterna. För inferiorer 
väntade dock ännu ett år av underordning.153 Ett alternativt förfaringssätt för upp-
tagande i gemenskapen var arrangerandet av skrapor; det vill säga av högre elever 
författade och upplästa uppsatser där aspirerandes karaktärer nagelfors.154 
 
Att lära sig styra – ritualer, manlighet och makt 
Subordinationens logik framträder tydligare om man uppmärksammar riternas be-
tydelse i en elevs progression mot social mognad och status. Identiteten som gym-
nasist var uppenbarligen en tydlig etikett och ett kvitto på uppnådd manlighet som 
per definition bar på ett fjärmande från rollen som skolpojke. Upprätthållandet av 
en distinkt gräns mellan trivialskola och gymnasium, genom att förvandla det inle-
dande året eller åren till ett slags buffertzon, blir i detta perspektiv systemets mest 
grundläggande förutsättning. Med detta som utgångspunkt är det möjligt att struk-
turera särskilda led i gymnasievistelsen som delar i en övergångs- eller institutions-

rit.155 Inom antropologisk teori har Arnold van Gennep påvisat vad han menar vara 
en gemensam grundstruktur gällande riter eller ceremonier som markerar föränd-
ring i social status. Han hävdar att övergången mellan skilda sociala tillstånd eller 
gemenskaper är av fundamental betydelse i en människas liv och att det i dessa 
sammanhang går att utläsa tre övergripande faser. Den inledande fasen innebär att 
individen eller gruppen separeras från sin gamla plats i den sociala strukturen, den 
efterföljande utgörs av en transitions- eller tröskelfas där statusen är tvetydig och 
svårdefinierbar, medan den tredje innebär en inkorporeringsfas där individen eller 
gruppen upptas i en ny social position. Denna övergång är ofta behäftad med ce-

remonier som tydliggör förflyttningen mellan skilda positioner.156 van Genneps 
modell kan även appliceras på en skolpojkes inträde vid gymnasiet. Invigningsriten 
blir här ett slags farväl till skolpojksåren snarare än ett upptagande i en ny gemen-
skap. Det inledande ”penitensåret” innebär en transitions- eller väntansfas och den 
efterföljande förbrödringen ett tydligare inkorporerande i gymnasistkollektivet. 
Eleven skulle nu ha lärt sig att uppträda och handla efter vissa gruppspecifika nor-
mer. Antropologen Victor Turner, som fokuserat på tröskelfasen i van Genneps 
modell, hävdar att personer som befinner sig i denna del av övergångsriten ofta be-
rövas alla symboler för social status. Denna fas – som inbegriper ett slags dekon-
struktion av en individs tidigare identitet – underlättar inte bara gruppidentifikation, 

                                                           
153 Ny illustrerad tidning 1872: 14: 110. Jfr ”Ur konsistorienotarie J. V. Sjöqvists minnesanteckningar”, ÅSU [34], Lund 
1932, s. 28f. 
154 Jfr ”Ur konsistorienotarie J. V. Sjöqvists minnesanteckningar”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 28f samt ”Västerås: Skra-
pa vid förbrödringsakt”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 25f. 
155 Jfr Honey 1977, s. 219ff.  
156 Arnold van Gennep, Rites of passages, Chicago 1960, s. 10f samt kap. 6.  
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utan kan också ha en förberedande funktion. För blivande makthavare kan den ex-
empelvis ge erfarenhet av hur det är att befinna sig i maktlöshet eller på samhällets 
botten och därmed ge värdefull kunskap för framtida styre.157 I den aspirerande 
1800-talsgymnasistens fall skulle underkastelsen av subordinationssystemet, med 
dess initiala fas av ofrihet, springande av ärenden, bestraffningar och bugningar, 
kunna sägas ha haft en sådan funktion. Vad gäller subordinationens förtjänst och 
bidrag till elevers fostran skrev J. V. Sjöqvist, gymnasist i Västerås under sent 1820-
tal, i linje med detta att ”Det är allvaret, icke studierna, som bildar ynglingen till 
man. Den, som icke lärt sig att lyda, kan icke lära sig att befalla, heter det, och i de 
flesta fall förhåller det sig nog äfven så”.158 

I studierna av Karlberg betonar Larsson just vikten av att uppmärksamma ele-
vers självfostran som återspeglande en manlighetsskapande praktik. Detta kan gö-
ras genom att tydligare precisera ideal för manlighet och omanlighet i det specifikt 
studerade sammanhanget.159 Vad som rimligen kan konstateras är att den sociala 
drill som pågick bland elever vid det tidiga 1800-talets svenska gymnasium avslöjar 
ett internt normsystem i vilket föreställningar om manlighet, makt och bruk av våld 
– fysiskt eller symboliskt – var intimt sammanflätade. Till de centrala ideal för man-
lighet som stöddes av den här typen av fostranssystem hörde dels dygder i form av 
självdisciplin, pliktkänsla och grupplojalitet, dels förmågan att förvalta och vid-

makthålla makt.160 Till omanligheten eller pojkaktigheten, med andra ord systemets 
inbyggda anomalier, kan följaktligen dessa dygders motsatser införas, det vill säga 
att uppföra sig allmänt okontrollerat, att skvallra eller att vara oförmögen till själv-
uppoffring.161 Med detta följde inte bara ställningen som makt- och rättslös utan 
också som legitimt föremål för aga. Ytterst måste subordinationens administreran-
de ha försett elever med ingående kännedom om de egenskaper och medel som 
krävdes av personer i beslutsfattande positioner. Det är här rimligt att se subordina-
tionssystemets idealtypiske man som överensstämmande med den ämbetsmanna-
ideologi som bland annat Florin och Johansson hävdar präglade de tidiga lärover-

ken. Denna ideologi premierade karaktärsdaning för makthavare och inlärandet av 
färdigheter i konsten att styra.162  

                                                           
157 Victor Turner, The ritual process: Structure and anti-structure, New York 1995, s. 95–103. 
158 ”Ur konsistorienotarie J. V. Sjöqvists minnesanteckningar”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 28.  
159 Till de ideal för manligt uppträdande Larsson finner bland kadetterna på Karlberg hörde exempelvis förmågan att 
härda ut och ta sitt straff, att inte springa med skvaller eller visa sig klemig. Oförmåga att uppfylla dessa krav blev 
tecken på bristande manlighet och kamratskap, och därmed ett hot mot gemenskapen. Brott mot interna uppföran-
dekoder reglerades av kadetterna själva och när straffet väl avmätts var förbrytelsen oftast glömd med konsekvensen 
att den felande åter mottogs i gemenskapen. Blev avsteg för stora – i synnerhet om kadetten skvallrade eller vägrade 
underkasta sig kadettkårens egna rättssystem – innebar detta att han genom kollektivets hårdhänta försorg kunde 
tvingas lämna skolan för gott. Esbjörn Larsson, ”Manligt och omanligt på Karlberg: En studie av pennalistiskt våld 
inom Krigsakademins kadettkår”, Historisk tidskrift 2007: 3. 
160 Makt kan i denna kontext ses som förmågan att producera handlande samt förtrogenhet med de tekniker som 
upprätthåller denna förmåga. För elevers del blev exempelvis behärskandet av bestraffningen – eller kunskapen om 
hur våldet kunde användas som ett kontrollerande medel – en förutsättning för administrerandet av subordinationen. 
161 I en bevarad skrapa från vad som antas vara 1810-talets Västerås lyftes för övrigt sådant som falskhet, inställsam-
het, egenkärlek, ohyfs samt avsaknad av ”smak för det fina i uppförandet” fram som karaktärsfel hos en aspirerande 
gymnasist. ”Västerås: Skrapa vid förbrödringsakt”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 25f. 
162 Florin & Johansson 2000, s. 109f. Vad gäller engelska public schools ser Heward den hårda disciplinen och 
hierarkin på dessa internatskolor som effektiva medel för att ingjuta självdisciplin och lederegenskaper. I synnerhet 
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Subordinationen avvecklas och djäknekåren byter skepnad 
Subordinationssystemen kvarstod en bra bit in på 1800-talet som självklara delar av 
den gymnasiala ordningen. En förklaring till detta är förmodligen att systemet fak-
tiskt effektivt reglerade elevers uppträdande och därmed ansågs understödja deras 
sociala fostran såväl som upprätthållandet av ordningen vid skolan. Framför allt 
utgjorde denna interna ordning en fundamental del av gymnasiets kultur och att 
som enskild rektor eller lärare gå in och begära en omförhandling av densamma var 
sannolikt en komplicerad uppgift. Många lärare hade som elever själva varit under-
kastade subordinationen och kände rimligen väl till dessa ”gymnasii mysterier”.163 
Att ett missnöje mot grova övertramp länge existerat vittnar emellertid kollegiepro-
tokoll om.164  

Under 1800-talets första hälft inleddes dock tydligare försök att stärka skolled-
ningens auktoritet och etablera kontroll över lärdomsskolans och gymnasiets elev-
grupper. Denna utveckling har skisserats av Florin och Johansson, vilka menar att 
1820 års skolordning vad gäller ordning och disciplin skilde sig markant från före-
gående stadgor. I de äldre var ordnings- och disciplinfrågor mycket allmänt formu-
lerade medan 1820 års ordning medförde detaljerade föreskrifter med påbud, för-
bud och anvisningar för hur disciplinen i och utanför skolan skulle upprätthållas. 
De menar vidare, med inspiration från Foucault, att utvecklingen kan betraktas som 

ett led i en byråkratiseringsprocess på skolans område. Ett utarbetat regelsystem 
höll på att ta form, där klara och entydiga föreskrifter för ordning, disciplin och 
bestraffning ersatte tidigare sedvänjor, muntliga traditioner och godtyckliga formu-
leringar. Genom att officiellt och skriftligt klargöra vad som var tillåtet och inte 
kunde kontrollen successivt effektiviseras.165 I försöken att normalisera elevers upp-
trädande i skolmiljön tycks en central angelägenhet ha blivit att avveckla de sank-
tionssystem elever själva hade skapat. Föreskrifterna i 1820 års skolordning förbjöd 
exempelvis på ett tydligare sätt än tidigare ”allmänna bestraffningar” mellan elever 
utan lärares kännedom samt ”wexationer eller skymfeliga åtgärder wid flyttningar 

eller dylika tillfällen”. Emellertid gjordes tillägget att lägre elever även fortsättnings-
vis var skyldiga att visa högre ”billig aktning och företräde” vilket lämnade en del 

                                                                                                                                                                                     
blev progressionsordningen av stor betydelse: ”it was through the struggle up the competitive hierarchy from grub to 
senior to prefect, obedient follower to responsible authority, that leadership qualities were developed and tested”, 
skriver Heward. Heward 2000, s. 521f.  
163 Jfr Ödman 1990, s. 191. 
164 I uttdrag ur kollegieprotokoll från gymnasiet i Gävle framkommer att pennalismen vid upprepade tillfällen mellan 
1734 och 1742 orsakat problem. Framförallt var det lägre elever vid gymnasiet som klagade över högres vana att 
utdela bestraffningar och uppdrag. Detta föranledde skolans rektor att, ”under hotelse af tillbörlig näpst”, förmana 
gymnasister att hädanefter ”afhålla sig ifrån sådan sielftagen myndighet at på et eller annat sät inferiorerna beswära”. 
Här framgår även att man tidigare försökt förbjuda denna ”osed och sielfswåld”, och att man utmätte straff som aga 
och indragning av stipendier vid övertramp. ”Gävle: Gävle läroverksarkiv protocollsbok wid collegium gymnasticum 
uti Gefle n:o 2 s. 122–247”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 3ff. Även i protokoll från Kalmar gymnasium framträder 
elevrelationer under skilda perioder som problematiska. På 1750-talet försökte man exempelvis förbjuda 
gymnasisters självpåtagna rätt att befalla och bestraffa varandra samt upphäva ”alla gamla Laglösa wahnor, som 
Gymnasisterne sins emellan infördt, och hwilka sätta Scholae wäsendet i förackt och discredit hos alt förnufftigt 
folk”. ”Kalmar: Undersökningar och dödsdom över penalismen”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 18. Se även ”Härnösand”, 
ÅSU [34], Lund 1932, s. 30–42 samt Wennhall 1994, s. 39 och där refererad källa. 
165 Florin & Johansson 2000, s. 20ff. Se även Johansson,”Ordning i klassen!: Disciplin och straff i 1800-talets lärda 
skola”, i Utbildningshistoria, Skara 1990 samt Wennhall 1994, s. 66. 
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tolkningsutrymme. Därtill förbjöds elever att hålla kalas vid flyttningarna och vid 
avgången till akademin.166 Sammantaget tycks ordningsstadgan i denna skolordning 
på ett flertal konkreta punkter ha riktats just mot elevtraditioner. Även om ord-
ningsföreskrifterna knappast implementerades omgående i praktiken, fastställdes 
ändå med betydande noggrannhet det ordningsmässiga ramverk som härefter skulle 
gälla vid skolorna. I kollegieprotokoll från Härnösand under 1820-, 30- och 40-
talen finns intressant nog flera exempel på hur skolledningen försökte stävja 
subordinationen. Här ges prov på hur vexationer mellan elever bestraffades, hur 
förstaårselever löstes från kalvtjänstens plikt att anordna väckning – bland annat 
med hänvisningen att denna ”servitude” inte gillades av skolordningen – och hur 
ordningsstörande händelser 1845 ledde till beslut att med ”alfvarsam förmaning” 
förbjuda bestraffningar elever emellan, samt uppmaningar till dem att förhindra att 
dylikt förekom vid skolan.167 Att tillägga är att detta slags omförhandling av gamla 
elevtraditioner i riktning mot vad som uppfattades vara lämpligare uttrycksformer 
även återfinns vid engelska public schools vid tiden. Detta blev ett viktigt led i 
moderniseringen av public school-systemet.168 

Något som tycks ha accentuerat processen av stärkt ordning var läroverkets inte-
grering i och med 1849 års kungliga cirkulär. Landquist och Husén tillskriver här 
den stärkta skolledningen, i form av det gemensamma rektorat som omorganise-

ringen medförde, en nyckelroll. Under ledning av det nya rektoratet implementera-
des den föreskrivna ordningen striktare, vilket de menar ledde till bortdöendet av 
”de äldre gymnasisternas kommenderande av de yngre”.169 Wennhall, som vill ny-
ansera denna bild, hävdar att den nya skolledningen i Västerås endast utgjorde en av 
flera faktorer som låg bakom elevers förändrade kulturmönster. Vad som hände 
enligt honom var att forna gymnasister i den nya gemensamma skolan blev tvungna 
att finna uttrycksformer som tydligare distanserade dem från yngre elever. Detta 
kunde åstadkommas genom att gamla seder och bruk lämnades därhän och nya 
skapades. De traditioner som tidigare funnits vid gymnasiet förflyttades enligt 

Wennhall ner i klasserna. Samtidigt blev årsklasserna mer åldersmässigt homogena, 
vilket gjorde att distansen blev viktig att symbolisera. Genom att fler läroverk inrät-
tades krymptes därtill skolornas upptagningsområden, vilket ledde till att färre ele-
ver levde inackorderade. Banden mellan eleven och den egna familjen stärktes, sam-
tidigt som elevgemenskapen tappade mycket av sin tidigare sociala betydelse. Detta 
var den mest bidragande faktorn till att gymnasistkorporationen ”förlorade sin na-
turliga plats både i skolan och för fritiden”, hävdar Wennhall.170 Mitterauer, som 
benämner denna typ av process för refamilisering, menar att så länge elever bodde på 
internat eller tvingades flytta till studieorten, innebar skolgången även att deras till-
varo förändrades grundligt. I takt med att skolsystemet expanderade och kommu-
nikationer förbättrades förlorade dock inträdet till skolinrättningen mycket av sin 

                                                           
166 Sveriges allmänna läroverksstadgar: 1820 års skolordning, ÅSU [9] 1921, cap. X, §5, mom. 18 samt 19.  
167 ”Härnösand”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 30–42 (citat s. 36, 41). 
168 Jfr Honey 1977 samt Chandos 1985, kap. 15. 
169 Landquist & Husén 1969, s. 209.  
170 Wennhall 1994, s. 58ff.  
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forna betydelse som cesur. Auktoritet och ansvar för eleven delades på ett tydligare 
sätt mellan skola och hem, och skilsmässan från föräldrahemmet flyttades fram till 
eventuella universitetsstudier.171  

Det finns vissa problem med ovan angivna förklaringar. Lärdomsskola och gym-
nasium huserade på sina håll redan sedan tidigare i samma byggnad – det var alltså 
inte två helt främmande skolformer som skulle fogas samman – och som exemplet 
från Härnösand visat lyckades man upprätthålla gamla traditioner långt efter sam-
manslagningen. Konträrt hävdar bland andra Sohlman angående Strängnäs att pen-
nalismen mellan elever delvis försvann redan före integreringen.172 Själva samman-
slagningen av skolformer torde därför inte ha varit speciellt betydelsefull, vad gäller 
förändrade elevtraditioner. Att hänvisa till en refamilisering under 1800-talets andra 
hälft är vidare problematiskt. Det geografiska upptagningsområdet för många läro-
verk, i synnerhet de norrländska men även läroverket i Västerås, var betydande 
ännu en bra bit in på 1900-talet. Detta gäller åtminstone den gymnasiala överbygg-
naden. Med tanke på att skolan gjordes tillgänglig för allt fler under perioden är det 
kanske snarare rimligt att tala om en accentuerad defamilisering för pojkar – och 
flickor – ur medelklasskikt för många geografiska områden. Även homogenisering-
en vad gäller ålder lät sig för övrigt vänta på sig.173 Det är därtill högst tveksamt om 
man ska se gymnasiets gamla traditioner som nersipprande till de lägre klasserna.  

Samtidigt finns liten anledning att ifrågasätta den mer övergripande förändrings-
process Wennhall anger vad gäller ungdomars organisering i Västerås. Enligt ho-
nom ledde moderniseringskrafterna vid seklets mitt – bland såväl gymnasister som 
andra ungdomsgrupperingar i staden – till att hävdvunna korporativa kulturbyggen 
bröt samman. Nya former för social organisering tog vid och en ny tid av kultur-
produktion bland ungdomar inleddes.174 Detta ligger även i linje med allmänna eu-
ropeiska förändringar i ungdomars organisering i övergången mot ett industrialise-
rat samhälle. Ytterligare en aspekt i denna process var att ungdomars kulturbyggen 
tydligare än tidigare kanaliserades efter klassmönster.175 

Vid 1800-talets mitt bröt alltså subordinationssystemen successivt samman. Som 
det inledande exemplet från Härnösand visade markerade HGF:s grundande en 
uppgörelse med resterna av en äldre elevgemenskap, mot vilken den både gick i 
polemik och fyllde tomrummet efter. Ett snarlikt händelseförlopp avtecknas i Väs-
terås – här grundades en gymnasistförening 1880 – samt även vid gymnasiet och 
högre elementarläroverket i Karlstad. I protokoll från Karlstadsgymnasisters möten 
mellan 1840 och 1862 kan man få en god inblick i den verksamhet som bedrevs 
samt hur den förändrades. Liksom vid läroverket i Härnösand blev resultatet (1862) 

                                                           
171 Mitterauer 1991, s. 95, 173. 
172 Sohlman såg för övrigt detta som ett resultat av vid inrättningen nya lärare. Sohlman 1933, s. 104. Jfr Lundin och 
Strindberg 1932, s. 113. 
173 Nedslag i kataloger för Västerås högre allmänna läroverk åren 1901, 1905, 1909 samt 1914 (vad gäller den gymna-
siala överbyggnaden eller motsvarande klasser) visar att endast tre till fyra av tio elever hade Västerås som hemort. 
Källa: ”Västerås högre allmänna läroverks katalog” höstterminerna 1901, 1905, 1909 samt 1914. FA (UMU). 
174 Wennhall 1994, s. 74ff.  
175 Gillis 1981, s. 35, 92f. 
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att gymnasistkorporationen upphörde att existera.176 Omorienteringen av denna 
verksamhet kan sökas i flera förhållanden. Det är tydligt att försöken att upprätthål-
la de övre avdelningarnas makt över de lägre blev allt svårare redan under 1840-
talet. Den traditionella ordning som rådde bland gymnasister sågs dock inte som 
problematisk enbart av skolledningen, utan utmanades på samma sätt som i Härnö-
sand av yngre elever. Dessa tycks ha haft allt svårare att underkasta sig de plikter 
som traditionen anbefallde.177 Samtidigt skedde både en liberalisering och en byrå-
kratisering av verksamheten. Flera skyldigheter för underåringar avvecklades med 
hänvisning till tidens anda och kroppsbestraffningar utdömdes, åtminstone period-
vis, allt mer sällan. Med ett tydligare utarbetat inre regelverk blev bestraffningen av 
avvikelse därtill mer komplicerad.178  

Vid 1860-talets början var Karlstadsförbundet i kris. Legitimiteten som ord-
ningsupprätthållande elevmyndighet var uppenbarligen underminerad och subordi-
nationsordningen framstod som otidsenlig. År 1862 utgick en proposition från 
skolledningen där rektorn krävde att få ta del av förbundets stadgar, med löfte om 
att verksamheten skulle få fortgå såvitt stadgarna inte innehöll något oanständigt. 
Detta var emellertid just vad rektorn tyckte sig finna. Speciellt upprörande ansågs 
den myndighet vara som tilldelades elevordföranden samt den övre cirkelns inspek-
tioner av den undre. Utfallet blev sålunda att förbundet i sin befintliga form för-

bjöds. Trots ett försök att fullfölja verksamheten tillkännagavs drygt två månader 
senare dess upplösning, detta efter en tid av avhopp och meningsskiljaktigheter där 
förbundet beskyllts för att ”hvila på falska grunder”.179 

I protokollen från Karlstad tecknas även en sida av verksamheten som på många 
sätt stod i skarp kontrast till bilden av förbundet som enbart en ordningsupprätthål-
lande myndighet. Under 1840-talet organiserades exempelvis körsång med sångan-
förare, en läsecirkel eller klubb (sodalitium) initierades och det bestämdes att skoltid-
ningar veckovis skulle ges ut för ”utvexlandet af  idéer”. Dessutom fastställdes att 
den årliga maskeradbalen skulle ersättas av ett ”Societete-Spektakel” samt att in-

strumentalmusik skulle arrangeras.180 Detta kan betraktas som en begynnande för-
ändring av verksamhetsfältet, en omorientering som bättre korresponderade med 

                                                           
176 ”Karlstad: Carlstad gymnasium 1837–1862”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 103–110 (Utdrag ur UUB 1596 a). Wennhall 
1994, s. 59f, 74f. Jfr ”Stadgar för Westerås Gymnasist-Förening”, 1881. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– 
Fören. Lokala A–Ö. 
177 Enligt protokoll 26/10 1840 hade exempelvis flera artiklar utkommit i en av gymnasiets elevtidningar där lägre 
elever kritiserade den befintliga ordningen. Dessutom förlöjligades ett förmaningstal hållet av en högre elev. Detta 
ansågs som ett brott mot ordningen, men försök att straffa två elever som erkänt författandet strandade eftersom 
”5/6-delars pluralitet” inte kunde uppnås i en omröstning. I efterspelet, innehållande flera skriftliga inlagor mellan 
grupperna, synliggörs en tydlig spricka mellan under- och överåringar. Det tillfälliga brottet mellan elevgrupperna 
slutade dock i förlikning. Se även händelser 14/11 1846, 25/5 1850 samt 3/10 1861. ”Karlstad: Carlstad gymnasium 
1837–1862”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 59–63, 85f, 100f, 108f. 
178 Redan i stadgar från 1840 förbjöds en högre elev ”att med ord eller gerning misshandla någon underåring”. Här 
skrevs även att om en underårig genom sitt uppförande ”ådrager sig sina äldre kamraters missnöje” eller inte 
uppfyllde sina plikter, skulle han först, i de äldres närvaro, ”allwarligen tilltalas”. Hjälpte inte detta, krävdes för 
utdömandet av hårdare straff 5/6-delars ”pluralitet i röstetal”. ”Karlstad: Carlstad gymnasium 1837–1862”, ÅSU 
[34], Lund 1932, s. 50: § 3, 7.  
179 ”Karlstad: Carlstad gymnasium 1837–1862”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 109f. 
180 Ibid, s. 53ff, 67, 80ff (citat, s. 54, 67).  
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de idéer och ideal som låg till grund för den föreningsverksamhet som vid denna 
tidpunkt successivt etablerades vid läroverken. Den gamla korporationen i Karlstad 
höll på att anta föreningens form. Vid slutet av 1870-talet hade en gymnasistföre-
ning, med mycket liknande verksamhetsinriktning som övriga instiftade föreningar, 
inrättats även i Karlstad.181  

 
Gymnasistföreningen – gammal organisering för ett nytt samhälle 
 

Tidens ström förer oss alla med sig, äfven om vi, såsom ofta är fallet, äro nära nog omedvetna 
af sjelfva grunddragen i tidsandans sträfvanden. Hvad som för ett 60-tal af år sedan skulle fö-
refallit hardt när omöjligt, det se vi nu dagligen förverkligas inför oss. Den skuggrädsla för alla 
fria sträfvanden, som fordom var ett hjernspöke hos de styrande, försvinner allt mer och mer; 
de bojor, som fjettrade tanken och omöjliggjorde all fri forsknings framåtskridande hafva re-
dan lossats, och menskligheten är nu ändtligen efter årtusenden så att säga på väg att återfinna 
sin fria urbild. Denna omstörtning, som inträder i den menskliga utvecklingens historia är af 
det mest djupgående omfång, berörande snart sagdt alla förhållanden i stat och kyrka. Äfven 
skolan, denna plats, der slägte efter slägte danas för att sedan utgå i ll lifvets alla skiftande yr-
ken, äfven på denna har tiden tryckt sin omisskänneliga pregel. Despotism och pedantism, 
som just i de högre skolorna fordom förde sin jernspira, hafva nu för alltid lysts i band. Tiden 
tål ej mer dessa gengångare från fordomstima, ty en friskare vind blåser i nutidens skolsalar. 
‟Blind tro‟, som fordom äfven der var valspråk, har förbytts till ‟tankefrihet‟. Äfven för skol-
ynglingar börjar det nu blifva tillåtet att fritt discutera dagens brännande frågor i den mån, som 
dessa äfven för dem kunna vara af inttresse. Det är naturligtvis i synnerhet inom de högre 
klasserna vid våra allmänna läroverk detta förfarande iaktages. Nutidens gymnasister tyckas i 
allmänhet vilja, hvar och en i sin stad, skärpa sin omdömesförmåga på allt upptänkligt sätt och 
om möjligt skapa sig de grundsatser, eller åtminstone lägga grunden till de principer, de sedan 
troget skola vidhålla, då de från skolan flyttat ut i verldshvimlet. Så kallade gymnasiförbund 
hafva äfven under de närmast förflutna decennierna vid nästan alla svenska högre allmänna lä-
roverk stiftats. Afsigten härmed har varit såväl att skaffa medlemmarne tillfälle att oftare sam-
manträffa med hvarandra och härunder främja kamratandan, som ock, och detta kanske först 
och främst, för att lemna hvarje medlem tillfälle att inför liktänkande eller oliktänkande kamra-
ter framlägga sina åsigter i ett eller annat hänseende, samt afhöra deras skäl för eller mot.182 

 
Raderna ovan författades av Carl U:son Ridderborg, gymnasist och vice ordförande 
i Brageförbundet vid Malmö högre allmänna läroverk, i ett festtal vid förbundets tio-
årsjubileum 1879. Hans ord, om att världen höll på att omskapas och lösgöra sig 
från gamla bojor, får stå som inledning till avslutningen på detta kapitel. Under 
1800-talets första hälft uppkom ett associations- och föreningsväsen i en svårgrip-
bar skala. Historikern Torkel Jansson har beskrivit detta som att det i övergången 
från den söndervittrande feodala staten och den framväxande kapitalistiska uppstod 
ett tomrum, vilket snabbt fylldes av nya såväl materiella som immateriella gemen-
skapsformer. Dessa associationer ersatte successivt det gamla ståndssamhällets 
korporationer och specialiserade intressesammanslutningar. Det som generellt sett 

                                                           
181 Se ”Stadgar för sällskapet Brage vid Karlstads högre elementarläroverk, antagna i Februari 1877”, Karlstad 1877 
samt ”Stadgar för Karlstads gymnasistförbund”, Karlstad 1902. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. 
Lokala A–Ö.  
182 ”Minnen från Brageförbundets tioårsfest den 15 november 1879, upptecknade af Carl Georg U:son Ridderborg”, 
Malmö 1879. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
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skilde dessa nya former av social organisering från de äldre korporationerna, var att 
de byggde på frivillighet och individualitet samt på stånds- och yrkesöverskridande 
principer. De representerade följaktligen ett organisationsideal som skavde mindre i 
tiden, och lämpade sig därmed bättre för det framväxande medborgarsamhällets 
betoning av individ och nation.183  

Att associationsivern även nådde läroverken var alltså inte anmärkningsvärt, och 
av gymnasister som exempelvis Ridderborg framställdes föreningslivet just som ett 
utskott av en ny tidsanda. I synnerhet decennierna kring seklets mitt var en dyna-
misk brytningstid. Skråväsendet avreglerades slutgiltigt, liberalismen fick ett upp-
sving, konventikelplakatet avskaffades, demokratiseringen av statslivet accelererade 
och en ny, eller åtminstone mer synlig, offentlighet etablerades. Som nämnts var 
1830- och 1840-talen en tid då studentlivet genomgick en modernisering. Bland 
annat grundades nationsöverskridande föreningar, intressant nog i polemik mot vad 
som uppfattades vara en otidsenlig nationsorganisering (Uppsala studentkår bilda-
des 1849). Dessa föreningar använde ståndsamhället och nationsexklusiviteten som 
motbilder och såg sig istället företräda en ny nationell medborgerlighet.184 Under 
perioden från 1845 till 1860 uppstod även en rad bildningscirklar för hantverkare 
inordnade i ett liberalt bildningsprojekt med syfte att främja arbetares intellektuella 
och moraliska utveckling.185 Speciellt under 1860-talet, representationsreformens 

dekad, grundades många gymnasistföreningar.  
Ska man resonera kring samverkande faktorer för föreningslivets framväxt vid lä-

roverken måste utgångspunkten vara denna djupgående process där korporations-
samhällets organisationsformer omstöptes i nya former för social gemenskap. As-
sociationsandan låg i tiden och denna fick långtgående konsekvenser för elevers 
organisering. Föreningen erbjöd en tidsenlig social sammanslutningsform och ersat-
te en äldre korporativ modell för elevreglerad gemenskap. Konkret betydde detta 
att den rituella och ceremoniella praktiken som förts med från det gamla gymnasiet 
förlorade i betydelse, att den strikta hierarkin mellan klasserna och det auktoritära 

herre-slav-förhållandet mellan elever successivt upphörde samt att det fysiska våldet 
och våldsriterna försvann. Våldet i sig försvann självfallet inte från läroverken, men 
det hade spelat ut sin roll som sanktionsmedel i elevers självverksamhet.186 Med 
föreningsformen introducerades istället nya umgängesmönster och ideal bland ele-
ver. Hit hörde avvecklandet av tvånget att ingå i en på förhand uppställd gemen-
skap, en åtminstone formell strävan efter jämlikhet samt en betydligt plattare orga-
nisation. Det är vidare rimligt att hänvisa till förändringar av skolans organisatoriska 

                                                           
183 Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring ett sprängfullt tomrum eller sammanslutnings-
principer och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 1800–1870, Uppsala 1985, s. 10–12, 238–251.  
184 Sjöberg 2002, s. 137ff, 188f. Jfr Landquist & Husén 1969, s. 258f samt Skoglund 1991, s. 39.  
185 Johannesson 1982, s. 71–90; Jansson 1985, s. 186ff samt Frängsmyr 2004, s. 92ff. 
186 I en av de många tidskrifter för läroverksungdom som grundades strax efter seklets mitt rapporterade exempelvis 
Viktor Tynneson, själv medlem i Upsala rektoristförening, från elementarläroverket i Uppsala 1877 belysande att: ”I 
allmänhet finnes här ingen penalism kvar vid Upsala läroverk, ehuru många af de gamla oskyldigare bruken ännu 
blomstrar, som till dömes invigningsstuten. Bland klasserna, som motsvara f. gymnasium, finns dock klass-skilnad, 
hvilken den ännu nya gymnasistmössan med tiden torde afhjälpa”. Viktor Tynneson, ”Från Upsala elementarläroverk 
(brev till ‟Skoltomten‟)”, i Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 1. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. 
HGF. LI: 2. 
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struktur och inre strävan att etablera ordning som medverkande till att elevers or-
ganisering, ur skolordningsperspektiv, kanaliserades i mer lämpliga riktningar. Det 
är dock viktigt att uppmärksamma att detta lika mycket framstår som en angelägen-
het för elever som för lärare och skolledning. Det var två krafter från olika håll som 
verkade för en omförhandling av skollivet. Med tanke på den givna relationen mel-
lan gymnasistliv och studentliv bör moderniseringen av det senare rimligen ha ut-
gjort inspirationskälla även för det förra.187  

Även kontinuiteten i fråga om gymnasisters organisering måste dock uppmärk-
sammas. Trots att elevers traditioner reformerades hade organiseringen före och 
efter föreningsväsendets genomslag större likheter än olikheter. Den korporativa 
andan bland elever, eller det korporativa idiomet för att återknyta till Clawson, såväl 
som viljan att etablera autonomi gentemot det auktoritära system man befann sig i 
var även fortsättningsvis närvarande. Det gällde givetvis även mer grundläggande 
konstanter såsom homosocialiteten, den – relativt sett – åldersmässiga homogenite-
ten, skolstrukturens skiktning/hierarkisering av elevgruppen i klasser, skolgångens 
tidsbegränsning och progression, skolans karaktär av semiinternat och tendensen 
till sammanflytning mellan skolgång och fritid. Detta institutionaliserade arv lade 
upp grundvillkoren för elevers sociala tillvaro och organisering även i det sena 
1800-talets läroverk. Även om gymnasistföreningen framstår som en tidsenlig kug-

ge för social organisering i ett framväxande nytt samhälle, var den samtidigt mycket 
påtagligt en gammal organisering i ny form.188  

Vad Wennhall undgått att uppmärksamma är att gymnasisters organisering i fö-
reningar ingick i ett nationellt mönster etablerat årtionden tidigare än i Västerås, att 
föreningarna följde en högst snarlik organisatorisk mall samt att föreningsväsendets 
etablering utgjorde startskottet för ett gemensamt och landsomfattande kulturbygge 
bland unga män vid svenska gymnasier. Medan Wennhall tycks se borttynandet av 
elevers korporativa organisering i Västerås som slutet för skolungdomens fria orga-
nisering, vill jag hellre betrakta föreningslivets introducerande vid läroverken som 

en vitalisering av ett institutionellt kringliv som höll på att gå i stå. Med förenings-
formen etablerades ett mer kraftfullt redskap för elever att administrera sin egen 
socialisation. Inte minst innebar föreningslivets genomslag att det härefter ges ett 
betydligt bättre källunderlag för förståelsen av elevers sociala aktiviteter knutna till 
institutionslivet.  

 
Etableringen av en bildningskultur – nytt tankegods, nya former för socialisation 
Det framväxande föreningsväsendet förde inte bara med sig nya sociala praktiker 
bland elever, utan det korresponderade också med allmänna idéströmningar, bild-
ningsideal och pedagogiskt tänkande i sin samtid. Sundkvist anger i sin studie att 
föreningsnamnen avspeglar en förkärlek för fornnordisk, grekisk och romersk my-

                                                           
187 Detta kan även kopplas till Clawson tankar om broderskapsmodellens transformering. Clawson 1989, s. 53f. 
188 Mitterauer poängterar just hur korporationssamhällets mångskiftande traditioner, inte minst bland skolungdom, 
länge levde kvar och i betydande omfattning slog in i ”det borgerliga föreningsväsendets epok”. Detta gällde inte 
bara åthävor som initiationsriter och dryckesritualer, utan också modeller för autonom organisering. Mitterauer 1991, 
s. 236ff (citat, s. 237). 
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tologi, vårdande av det skandinaviska och svenska, att det i stadgeböckerna avteck-
nas en vilja till förbrödring, kamratskap och förädling, att vissa föreningar hyste 
litterära ambitioner samt att andra ville ägna sig åt det sköna och bildande.189 Det 
går att utveckla detta resonemang och att ge det en kontextuell inramning. 
 Sundkvist ser skandinavismen som central för föreningsväsendets etablering.190 
Det ligger något i detta, men med tanke på att de flesta föreningar grundades från 
1860-talet och framåt måste också andra drivkrafter sökas. Även om det pågick ett 
utbyte mellan gymnasister i Sverige, Danmark och Norge kanaliserades viljan till 
nationsöverskridande organisering av skolungdom snarast i en apolitisk och kultu-
rellt förankrad nordism med avstamp i den ”nordiska väckelsen” under 1870-talet 
(se vidare kapitel 7).191 Utbytet hade från början en sekundär roll och kanske bör 
hellre nygöticismen framhållas som påverkanskälla.192  

Ytterligare en samlande kraft i det framväxande föreningslivet var idealiseringen 
av broderskap, jämlikhet och kamratskap. Broderskapstanken hade djupa historiska 
rötter vid gymnasiet men fick en tydligare motivering under trycket av de national-
liberala krafter som präglade seklets mitt. En ny medborgerlighet höll på att ta form 
och denna förutsatte nedbrytandet av traditionella sociala barriärer. Jämlikhets- och 
enighetssträvanden gav tydligt gensvar i stadgeböckerna och dessa strävanden 
nämns även i minnesskildringar. Carl Rupert Nyblom hävdade exempelvis angåen-

de bildandet av nämnda Rektorist-republiken i Uppsala 1848, vars syfte bland annat 
var att upprätta ”enighet och brödraskap” mellan elever, att tankarna om jämlikhet 
vid den tiden utövade en sådan påverkanskraft ”att det ej föll någon enda in att 
skratta åt dem”.193 Samtidigt avtecknas en minst lika viktig sida av idealiserandet av 
vänskap, enighet och kamratanda, vilken hade sin motivering i bildningstanken och 
i individens förädlingsprocess. Ett exempel ges i stadgar från Vexiö Gymnasii-förening 
1865:  

 

Enighetens uttryck är kamratandan. Är kamratandan god, och hon måste vara det, då hon är 
bygd på den sanna vänskapens grund, tvingar hon individen att medvetet eller omedvetet ut-
veckla och förädla sig i samma mån som hon gifver honom tillfälle att ådagalägga sjelfständig-
het så i åsigter som handlingssätt.194  

 
Här fanns alltså en tydlig koppling till nyhumanismen. Just vikten av utvecklande av 
autonomi genom självständig aktivitet var ytterligare ett centralt motiv kopplat till 
föreningslivet. Det ansågs att föreningarna skulle fungera som fria bildningsskolor 
för ynglingars etablering av självständighet. Det samhällsliv som var i antågande 
krävde nya åtaganden av sina medlemmar. Hit hörde ansvaret att på ett individuellt 

                                                           
189 Sundkvist 2006, s. 40ff. 
190 Ibid, s. 41. 
191 Angående 1870-talet som genombrottstid för nygöticism och nordisk väckelse, se Richardsson 1963, s. 137–147 
(citat, s. 147). 
192 Många föreningsnamn kan för övrigt införas i ”namngöticismen”. Se Roland Otterbjörk, ”Hur var namnet?: Ett 
kompendium om namn – mest personnamn”, Umeå 1979, s. 17. 
193 Nyblom 1908, s. 195.  
194 ”Växjö: Stadgar för Vexiö Gymnasii-förening”, ÅSU [34], Lund 1932, s. 126. 
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plan göra sig intellektuellt och karaktärsmässigt redo inför utträdet i ”vimlet”.195 
Påpekas ska även att den typ av självaktivitet som gymnasisters föreningsliv tillät 
hade stöd i såväl den nyhumanistiskt influerade pedagogiken som hos samtida infly-
telserika pedagogiska tänkare som exempelvis Johann Friedrich Herbart och Tho-
mas Wright Hill. Skolgång och formell kunskapsinhämtning skulle lämna utrymme 
för individuellt intresse och självständig förkovran bland elever. Via uppfostran till 
självständighet ansågs intellektuell, sedlig och karaktärsmässig förbättring maxime-
ras.196 Verksamheten knöt därmed även an till den åsiktslinje som betonade social 
och sedlig fostran som en viktig sidouppgift för läroverket. Intressant att notera är 
för övrigt att gymnasiets gamla elevordning med subordination och sträng kamrat-
fostran försiktigt kunde idealiseras av skribenter i lärartidskrifter så sent som i slutet 
av 1870-talet. Den ansågs både ha hjälpt till att upprätthålla ordningen i skolan och 
förberett elever för livet utanför densamma.197 

Vad gäller kunskapsinriktningen kan det konstateras att gymnasistföreningarna 
knöt an till ett bildningsideal – det patriotiska/nationella – som höll på att stärkas 
vid den aktuella tiden. Det var i första hand ett nationellt inriktat humanistiskt kun-
skapsgods – modersmål, litteratur, nationell historia – som nämndes i stadgarna. 
Såväl Niléhn som litteraturvetaren Jan Thavenius poängterar hur dessa ämnesom-
råden vid 1800-talets mitt tydligare än tidigare lyftes fram som viktigt i ingjutandet 

av nationalkänsla, men även som bildningsmedel i mer formell bemärkelse.198  
Det räcker dock att studera stadgeböckerna för såväl de uttryckligt fosterländska 

föreningarna som de mer preciserat litterära för att inse att specialiseringen i hu-
vudsak hade karaktären av fernissa. Den kärnverksamhet som var tänkt att bedrivas 
var långt mer omfattande.199 Skribenter i redaktionen för nämnda Skoltomten hävda-
de belysande för den vittra inriktningen att denna erbjöd en omspännande verk-
samhet och därmed möjlighet till allmänbildning. Här skrevs:  
 

Att de vitra föreningarna äro talrikast torde bero däraf, att de hafva det mest vidt om fattande 
fältet för sin verksamhet och åsyfta mera än de öfriga att bibringa – så att säga – allmän bild-
ning, därigenom att ämnen för modersmålets behandling kunna tagas snart sagdt från hvilket 
område som hälst af mänskligt vetande.200  

 

                                                           
195 Jfr ”Våra läroverkssamfund”, Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 2: 9ff. HLA. Ensk. 
arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. 
196 Metodanvisningarna till 1820 års skolordning betonade i linje med detta vikten av en successivt införd självverk-
samhet. ”Anwisningar och råd; bilaga till 1820 års skolordning”, i Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905: 1878 års 
skollag, ÅSU [22] 1927, bilaga. I PT publicerades vid tiden, mot bakgrund av just Herbarts tankar, inlagor betonande 
vikten av ynglingars självständighet i uppfostran. Se exempelvis ”Om uppfostran till sjelfständighet”, PT, Stockholm 
(årgång) 1868, s. 137–151. Utgiven av L. A. A. Aulin. Hillska skolan utanför Stockholm, verksam 1830–1846 och 
upprättad i enlighet med undervisningsideal utvecklade av Thomas Wright Hill, är ett konkret exempel på hur denna 
typ av tankar materialiserades i praktisk undervisning.  
197 PT, Stockholm (årgång) 1877, s. 22. 
198 Niléhn 1975, s. 62ff, 148–167, 181f samt Jan Thavenius, Klassbildning och folkuppfostran: Om litteraturundervisningens 
traditioner, Stockholm 1991, s. 192–205. 
199 Se exempelvis stadgar för ”Sällskapet för fosterländsk bildning” vid Högre allmänna läroverket i Norrköping (1885). 
KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
200 Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 1: 4. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. 
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Varken skandinavismen, nygöticismen, nordismen, patriotismen, liberalismen, 
medborgarskapstanken, nyhumanismen eller det utökade intresset för nationell lit-
teratur och historia förklarar alltså på egen hand föreningslivets inriktning. Snarare 
tycks det ha impregnerats av många skilda idéströmmar. Som huvudsaklig generator 
avtecknas dock, oavsett medel och mål, en grundläggande kultiveringsoptimism 
som åberopade behovet av individuell förädling. Själva bildningstanken utgjorde här 
fundamentet, det underliggande koncept som ensamt bar upp och band samman all 
övrig verksamhet. Fritt översatt till Wennerholms resonemang om läroverkselevers 
naturvetenskapliga verksamhet nästan hundra år senare, kan man hävda att det var 
en bildningskultur som successivt etablerades och att denna hade en huvudsaklig 
förankring i humaniora. Med föreningslivet introducerades på allvar bildning som 
koncept i elevers självaktivitet. Via inriktningen på ett nationellt pensum kan elever 
även ses som delaktiga i moderniseringen av bildningslivet vid läroverken. 

Florin och Johansson hävdar, mot bakgrund av Foucaults tankar, att läroverkens 
föreningar blev viktiga i etableringen av självkontroll bland elever. Jämfört med 
”pennalismens råa våld” erbjöd föreningslivet mer raffinerade former av discipline-
ring.201 Intressant att notera i denna Foucault-anda är att våldets utdefiniering som 
sanktionsmedel i elevers organisering faktiskt tycks sammanfalla med bildningstan-
kens etablering. Kollektiv fysisk bestraffning omvandlades i riktning mot individuell 

själslig.202  
Hur gick det då för de gymnasister i Härnösand som presenterades i inledningen 

av detta kapitel? Det nya gymnasistförbundet utformades mycket riktigt i linje med 
andra ideal än de som tidigare varit rådande vid skolan. I bevarade stadgeförslag 
från 1868 tydliggjordes att ”Hernösands fria Gymnasiiförbund” var ”en förening af  
ynglingar, grundad på jemlikhet, vänskap och endrägt” samt att dess ändamål var 
”att genom samtlige dess medlemmars verksamhet befordra hvars och ens inre för-
ädling och framåtskridande”.203 Man fick snabbt kärnverksamheten att fungera i 
enlighet med stadgarna. En föreningstidning grundades, man publicerade egna 

stadgeböcker, ordnade offentliga begivenheter, fick igång mötesverksamhet, inledde 
korrespondens med andra gymnasistförbund, tillsatte en teaterdirektion, organise-
rade körverksamhet och inrättade ett lånebibliotek. Talande är att det inte längre 
går att finna belägg för bruk av våld i föreningens regi, och de få fall av bestraffning 

                                                           
201 Florin & Johansson 2000, s. 35. 
202 Det åsyftade är alltså Michel Foucaults tankar i Övervakning och straff. Dessa går schematiskt ut på att det under 
perioden 1760 till 1840 skedde en övergång i ”straffväsendets ekonomi” i Europa och Förenta staterna, där kropps-
bestraffningar successivt ersattes av andra icke-fysiska och mer subtila former för korrektion. Denna process ackom-
panjerades av framväxten av specifika institutioner för reglering av människors beteenden (fängelser, skolor, etcetera) 
samt av nya tekniker för övervakning, disciplinering och straff. Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse, 
Lund 1998, s. 14–24, alternativt 14–40. 
203 Stadgeförslag (”Capitlet I. Om Förbundets ändamål och grundsatser samt medlemmarnes pligter i allmänhet”), 
17/3 1868. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. FI: I. Detta var dock endast förslag och innehöll strykningar. I stadgar 
från 1874 löd syftet: ”Hernösands Gymnasii-Förbund är en af Gymnasii medlemmar sluten brödrakrets, sammanhål-
len af vänskapens, jämlikhetens och endrägtens band, hvars ändamål är att bland ynglingar, som sträfva till samma 
betydelsefulla mål, väcka och vidmakthålla vänskap och enighet, att åt dem bereda ett tillfälle att njuta kamratskapens 
uppfriskande och förädlande nöjen, att lära känna hvarandras egenskaper och derigenom utså frön till framtida in-
bördes aktning och förtroende”. Se ”Härnösands Gymnasii-Förbunds stadgar”, Härnösand 1874. KB. Okat. Under-
visning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö.  



74 
 

som nedtecknats i protokollen var uteslutande symboliska.204 Intressant vad gäller 
inval av medlemmar var att individuell karaktärsmässig utvärdering tillämpades. Här 
kunde de som inte ansågs hålla måttet riskera att nekas inträde.205 Medlemskapet 
inskränktes i praktiken snart till att endast gälla elever ur de tre högsta klasserna, 
vilket innebar att sexettorna åter hamnade på undantag. Någon kalvtjänst behövde 
de dock aldrig göra.  

Efter att med Härnösand som utgångspunkt ha belyst föreningsväsendets ge-
nomslag vid decennierna kring 1800-talets mitt ska studien inte bara flyttas in i vad 
Mitterauer benämner ”föreningsungdomens tidsålder”, utan också drygt 20 mil 
norrut till Umeå och denna stads läroverk.206 Syftet är att via en fallstudie nå mer 
preciserad kunskap om bildningsaktivitet och kamratfostran bland elever vid ett 
enskilt läroverk. Analytisk fokus flyttas därmed från vad som hittills i huvudsak 
kretsat kring stadgeböckernas intentioner till bildningstankens materialisering i 
praktiken. 

 
 
 

 
 

 

                                                           
204 En överblick över verksamheten ges i protokollen från 1860- och 1870-talet. Här ges även exempel på schismer. 
En tidig splittring inom det nya förbundet rörde maktförhållanden. I händelsernas centrum stod en stackars Bystedt 
ur nedre sexan som först lyckats erövra ordförandeposten, men som gett gensvar på en personlig kränkning med 
ännu grövre kränkningar av övre sexans elever; bland annat jämförde han dem med patricier i relation till ett eget 
plebejskap, anklagade dem för fåfänga och maktbegär, liknade dem vid hundar samt påstod att de samtidigt som de 
skröt över att ha avskaffat kalvtjänsten själva agerade herrar. Han blev först av med ordförandeposten och senare 
dömd i en utdragen rättegång. Straffet för utspelet, som ifrågasatte föreningens anda av enighet och jämlikhet, blev 
dock inte kroppsligt. Bystedt ansågs vara skyldig till kränkning men något straff annat än rättegången i sig utdelades 
aldrig. Händelsen skulle istället fungera som läronöt. Protokoll 1868 (angående schismen, se 1868, 7/4–24/4, speci-
ellt 24/4) samt Protokollsbok 1878–1880, HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. AI: I samt AI: 2. För andra bestraffnings-
förfaranden, se HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. AI: 3, Protokollsbok 1880–1884, 17/2 1880 samt 12/2 1883. 
205 Exempelvis kunde reservationer lämnas in mot föreslagna medlemmar, valda ordföranden kunde ifrågasättas om 
de inte fått toppbetyg i uppförande och kommittéer av äldre medlemmar tillsattes periodvis för att utröna om elever 
ur den sjätte klassens nedre avdelning, ”genom ålder och karaktär” var värdiga inträden. Se HLA. Ensk. arkiv. A: 31. 
HGF. AII: I, ”Styrelse-utlåtande” 12/9 1886, ”Reservation” 28/1 1886 samt AI: 3 och 4, protokoll 9/3 (citat), 23/10 
samt 6/11 1884.  
206 Mitterauer 1991, s. 237. 
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4. DET BILDANDE NÖJET – GYMNASISTERNA VID UMEÅ HÖGRE 
ALLMÄNNA LÄROVERK  
 

Ingen ålder torde så väl lämpa sig för en närmare och innerligare sammanslutning jemnåriga 
emellan som just ungdomen och särskildt den period af ungdomen, som man tillbringar i sko-
lan. Huru många intressen hafva ej skolkamrater gemensamma, så väl då det gäller förvärfvan-
det af kunskaper och själens förädlande, som då det gäller nöjen och förströelser. Inom hvarje 
större kamratkrets gör sig derföre också behofvet af en kraftig sammanslutning, till ett organi-
seradt helt gällande, för att de gemensamma intressena således bättre må kunna främjas och 
tillgodoses.207 
 
Det är icke mycket att undra på, att gymnasister nu såsom förr sluta sig samman till förening-
ar. Visserligen knyter skolan ett föreningsband mellan dem, men detta är och kommer alltid att 
förblifva ett tvångsband, hvilket gymnasisten ej alltid kan fördraga med jämnmod. Nej, ett fria-
re band bör finnas mellan gymnasisterna och ett sådant pålägga sig gymnasieföreningarne. […] 
Gymnasieföreningarne vilja först och främst verka bildande och förädlande på medlemmarnes 
karaktär. Den karaktärsutbildning, hvartill grunden blifvit lagd i hemmet och hvilken skolan ju 
satt som ett af sina mål att främja, kommer genom en gymnasieförenings goda inflytelser att 
bli större i en ej obetydlig grad. En god kamratanda, nyttiga och lärorika föredrag, utbyten af 
tankar och känslor, allt detta och mycket annat verkar främjande och rättande på karaktären.208 

 

När gymnasister vid högre elementarläroverket i Umeå senhösten 1864 bestämde 
sig för att bilda en förening, hade detta alltså sin motsvarighet vid en rad skilda lä-
roverk runt om i landet. Endast under 1860-talet och 1870-talet instiftades vid 

                                                           
207 T. Ericson, ”Afskedsord till Umeå Gymnasiiförening vid föreningens sista klubb för läsåret 1889–1890”, FAV. 
UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 143f.  
208 Erik Öberg, ”Gymnasieföreningar”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 163f.  

Umeå Gymnasii-Förening 1901. I nederkant syns symbo-
ler för samhällslivets bärstommar: von Döbelns mo-
nument, läroverket och stadskyrkan. Fotografi A27725, 
FVM.  
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norrländska läroverk, förutom i Härnösand och Umeå, även gymnasistföreningar i 
Gävle, Hudiksvall, Östersund och Luleå. I föreliggande och kommande kapitel ska 
UGF få utgöra ett lokalt exempel på hur gymnasisters föreningsliv och bildnings-
verksamhet konkret organiserades. Något bör dock först sägas om staden, dess 
bildningsliv och dess läroverk. 
 
Den lokala arenan – staden, bildningsstaden, skolstaden  
Umeå var vid 1800-talets mitt en utpräglad och relativt isolerad småstad. Till domi-
nerande näringar hörde exportinriktad handel, småskaligt hantverk, skeppsbyggeri 
och rederiverksamhet. Samtidigt var det en stad på tröskeln till modernisering, och 
seklets andra hälft medförde grundläggande förändringar av såväl stadsliv som när-
ingsstruktur. Flera traditionella näringsområden, bland annat de sjöfartsrelaterade, 
omreglerades eller försvann och stadsrummet genomgick både social och materiell 
omgestaltning. Stadsbranden 1888 blev en accelerator. Någon storskalig industri 
etablerades inte under undersökningsperioden. Gruppen av arbetare var följaktligen 
liten, och staden blev istället en allt mer påtaglig tjänstemanna- och medelklasstad. 
Här utgjorde skola och förvaltning, Umeå var residensstad, bärande stommar. An-
talet innevånare uppgick 1875 till drygt 2 500 personer. Denna siffra skulle, liksom i 
andra 1800-talsstäder, stiga markant under seklets avslutande del. År 1887 bodde 

strax över 3 000 människor i staden, 1901 omkring 4 000 och 1910 var siffran uppe 
i närmare 6 000. Även kommunikationerna förbättrades väsentligt vid seklets slut. 
Sedan 1837 fanns förvisso en ångbåtslinje mellan Stockholm och de norrländska 
kuststäderna, men vid mitten av 1890-talet nådde även järnvägen Umeå. Därmed 
kunde staden bättre konkurrera om statliga inrättningar, och ett utslag blev utlokali-
seringen av två regementen på orten strax efter sekelskiftet.209  

Som bildningsstad är Umeå tidigare beforskad. Idéhistorikern Björn Olsson, som 
studerat folkbildning i Umeå strax efter sekelskiftet 1900, har även kartlagt det loka-
la bildningslivets äldre historia. Han spårar förutsättningar för en ”intellektuell kul-

tur” till 1600-talet; här med skola och kyrka som centra. Det var dock först under 
sent 1700-tal som en mer koncentrerad kulturhärd skapades i form av ett läsesäll-
skap. I detta sällskap, bestående av män ur en borgerlig elit, sprängdes ramarna för 
de traditionella bildningsideal som funnits närvarande i lokalsamhället. I läsesäll-
skapet, som ägnade sig åt biblioteksverksamhet samt bok- och tidningsläsning, sat-
tes varken kyrklig bildning eller nyttobildning i förgrunden. Snarare var det själva 
det intellektuella utbytet som ansågs socialt betydelsefullt. 1800-talets föreningsliv 
och folkrörelser gav successivt bildningstanken bredare publik. Det var dock först 
med föreningen Minerva, bildad 1903, som folkbildningen fick ett självklart forum 
i Umeå. Denna förening riktade sig till skillnad från tidigare bildningssträvanden till 
den breda allmänheten och erbjöd föreläsningar, bibliotek och läsestuga.210  

Om bildning under 1800-talets förra hälft hade haft en relativt statisk innebörd 
                                                           
209 Birger Stecksén, Umeå stads historia 1588–1888, Umeå 1981, s. 295–328, 357–384; Sven-Ingemar Olofsson, Umeå 
stads historia 1888–1972, Umeå 1972 (folkmängd, s. 45), (näringsstruktur, s. 76, 81–115); Karin Eriksson, Studier i 
Umeå stads byggnadshistoria: Från 1621 till omkring 1895, Umeå 1975 samt Olsson 1994, s. 70. 
210 Olsson 1994 (passim) samt Olofsson 1972, s. 198ff. 
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och knutits till det högre borgerskapet, blev den enligt Olsson en mer uppsplittrad 
företeelse närmare sekelskiftet. Med detta som utgångspunkt definierar han flera 
skiljelinjer i bildningstankens mottagande bland borgerliga skikt i det tidiga 1900-
talets lokala stadsliv. Representanter för ett traditionellt, i grunden passivt och bak-
åtblickande bildningsideal återfanns enligt Olsson bland personer ur stadens aka-
demiskt utbildade ämbetsmannakrets och högre tjänstemannakår. Dessa präglades 
av en organisk samhällssyn, av nyhumanismens betoning av allsidighet och person-
lig förädling samt av ett försvarande av nation och klassiska värden. Vid sidan av 
denna kärngrupp fanns även mer måttfulla anhängare av ett sådant traditionellt 
bildningsideal. Trots ett liknande försvar av kulturarv och nation, tillät de sig att 
tänka förändring även utanför den egna personen. De hade en mer aktiv, målinrik-
tad och framtidsorienterad syn på bildning – de strävade efter att bygga ett framtida 
”folkgemenskapens samhälle” – och förespråkade därför moderata sociala reform-
strävanden. Denna typ av bildning hade en heterogen högerorienterad anhängar-
skara framför allt bestående av lägre tjänstemän, hantverkare och företagare. Ytter-
ligare ett borgerligt bildningsskikt med framtiden, och en utopisk sådan, i blick-
fånget, utgjordes av de människor som engagerade sig i nykterhet och frireligiositet. 
För dessa syftade bildningssträvandena på ett tydligare sätt till förändring och till 
skapandet av ett jämlikt demokratiskt samhälle. Bildning uppträdde alltså i många 

olika skepnader även inom borgerliga skikt.211  
Tidigare nämnd är även idéhistorikern Ronny Ambjörnssons Den skötsamme arbe-

taren: Idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930. I denna studeras, med 
utgångspunkt i sågverksamhället Holmsund strax öster om Umeå, framväxten av en 
skötsamhetskultur förbunden med arbetarrörelse och arbetarklass. Tanken är att 
arbetarklassens formering skedde i symbios med utvecklandet av en ideal livsstil, 
vilken premierande andlig såväl som kroppslig renhållning. Den gestaltades i nyk-
terhets- och bildningssträvanden, utflykter i naturen, föredrag och diskussioner, 
reflekterande läsning, med mera. Framväxten av denna kultur ska enligt Ambjörns-

son inte förstås som att arbetare ensidigt lät sig anpassas efter kapitalets krav, utan 
snarare som att den ingick som en nödvändig och kompletterande ideologisk över-
byggnad i en process av organisering och medvetandegörande bland desamma. Mer 
konkret innebar bildningsarbetet att man tog makt över språket, lärde sig att organi-
sera och därmed lade en grund för politisk mobilisering.212  

1800-talets Umeå var även en stad där skola och formell utbildning etablerades 
som delar av stadsbilden. Staden utgör här ett lokalt förankrat exempel på hur ut-
bildningsväsendet expanderade och fann segregerade former. I Umeå fanns alltså 
sedan 1600-talet en ordnad skolgång, från 1650 i form av en barnaskola, eller peda-
gogi. Denna verksamhet bedrevs med kortare avbrott under krigsåren fram till 1810 
då en trivialskola inrättades. Detta innebar att verksamheten breddades från tidigare 
två till fyra klasser. År 1842 utökades trivialskolan/lärdomsskolan med ytterligare 
                                                           
211 Olsson 1994, s. 287–293 (citat, s. 289).  
212 Ambjörnsson 1988. Ytterligare ett bidrag till Norrlands bildningshistoria är Roger Qvarsells studie om kultur- och 
idélivet i Härnösand vid 1800-talets mitt, som i synnerhet behandlar spänningar mellan traditionellt lärda och de 
attityder och idéer som uttrycktes av den under seklet framväxande medelklassen. Se Qvarsell 1988. 
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lärare och klasser, och 1858 beslutades om utvidgning till högre elementarläroverk. 
Klasserna utökades då successivt till nio. Med avgångsstadgan 1862 flyttades stu-
dentexamen (eller mogenhetsexamen) – vilken tidigare avlagts vid universiteten – 
till läroverken, men först 1865 utexaminerades de första studenterna i Umeå.213  

Vid sidan av det statliga läroverket upprättades även skolor på kommunalt och 
privat initiativ. En fattigskola inrättades 1812, och denna omvandlades 1848 till 
folkskola.214 Enligt historikern Sven-Ingmar Olofsson var folkundervisningen i sta-
den tydligt ordnad redan vid tiden för branden 1888. Den nu obligatoriska skolan 
var då organiserad i en folkskola för pojkar, en flickfolkskola och fyra småskoleklas-
ser. Först efter sekelskiftet 1900 började samundervisning diskuteras på allvar.215 
Barn i staden kunde alltså, oavsett social bakgrund, tillbringa några år tillsammans i 
folkskolan. För de familjer som för sina barn hyste utbildningsambitioner som 
översteg folkskolans utbud, och som hade medel att finansiera dem, fanns följaktli-
gen det statliga läroverket att tillgå för pojkar. Till skolor öppna för flickor hörde 
från och med 1870-talet ett folkskolelärarinneseminarium med övningsskola, samt 
ett privat elementarläroverk. Utöver detta var yrkesförberedande utbildning organi-
serad vid tiden för branden.216  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Läroverket  
Umeå högre allmänna läroverk var under undersökningsperioden ett förhållandevis 
litet, i bästa fall medelstort, läroverk beaktat elevantal. Som figur 2 visar var 175 
pojkar inskrivna vid inrättningen 1863, men redan 1868 var antalet uppe i 229. Till-
strömningen av elever varierade härefter relativt kraftigt under seklets avslutande 
decennier. Stadsbranden 1888 fick givna konsekvenser. Antalet elever minskade 
markant under tidigt 1890-tal och det dröjde nästan ett decennium innan siffran 
åter var jämförbar med åren strax innan branden. År 1903 var antalet elever 228 

                                                           
213 J. V. Lindgren (kap.), i Granfelt 1941, s. 11–20 samt Stecksén 1981, s. 401–420.  
214 Stecksén 1981, s. 410f. 
215 Olofsson 1972, s. 147f. 
216 Olofsson 1972, s. 147ff samt Stecksén 1981, s. 419f. 

Samling i Umeå högre allmänna 
läroverks aula strax efter sekelskiftet 
1900. I bakgrunden syns läroverkets 
gymnasister. Fotografi C814, FVM. 
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och 1913 hade siffran stigit till 285. Som en jämförelse kan nämnas att det hösten 
1893 fanns 36 högre allmänna läroverk i Sverige, med sammanlagt 11 301 elever. 
Högst antal hade det då nybildade Norra latin i Stockholm med 711 elever. Vid re-
alläroverket i Göteborg gick 627 elever, vid realläroverket i Stockholm 546 och vid 
allmänna läroverket i Malmö 525. Till de minsta hörde läroverken i Strängnäs, Luleå 
och Visby med 90, 136 respektive 157 elever.217  
 

 
Källa: Elevkataloger, Umeå högre elementarläroverk/Umeå högre allmänna läroverk.218 

 
Upptagningsområdet till UHAL innefattade inte bara staden och dess närområde, 
utan också betydande delar av Västerbottens läns inland och kustland. Det är svårt 
att erhålla exakta uppgifter om inackordering. Omkring hälften, periodvis fler än 
hälften, av eleverna i läroverkets två avslutande klasser hade dock under undersök-
ningsperioden sina föräldrahem eller födelseorter utanför Umeå landsförsamling. 
Även om ett antal av dessa kan ha tillhört inflyttade familjer skvallrar det ändå om 
omfånget av den grupp gymnasister som levde inackorderade. Att påstå att skol-
gången för dessa fick internatkaraktär är möjligen att överdriva, men läroverksvis-
telsen betydde åtminstone ett uppbrott från föräldrahemmet och föräldrarnas auk-
toritet. Någon refamilisering var det alltså inte fråga om. Det är dock tydligt att detta 
förhållande väsentligt skilde sig mellan högre och lägre klasser vid skolan. 

Florin och Johansson har som nämnts påvisat det sena 1800-talsläroverkets soci-
alt reproducerande funktion. Jag ska här endast ägna intresse åt Umeågymnasisters 

familjebakgrund eftersom detta ger kunskap om inrättningen som en social domän. 
Från tidigt 1890-tal började fäders yrkestitlar nedtecknas i matriklarna, och detta ger 
indikatorisk information om social rekrytering till inrättningen. Nedslag i lärover-

                                                           
217 Uppgifterna är hämtade ur ”Lärjungeantalet vid allm. läroverken”, NET 1893, s. 47. 
218 Dessa återfinns vid FAV samt FA (UMU).  
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Figur 2. Elevantal vid Umeå högre allmänna läroverk åren 1863, 1868, 1873, 1877, 
1883, 1889, 1893, 1898, 1903, 1908 samt 1913.
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kets matriklar för de avslutande fyra klasserna för åren 1893, 1898, 1903, 1908 och 
1913 (se figur 3) visar inte oväntat på en koncentration av pojkar vars fäder tillhör-
de gruppen ämbetsmän och högre tjänstemän. Över tid skedde en social breddning 
av elevunderlaget på så vis att allt fler pojkar ur vad som kan betraktas som en lägre 
medelklass, det vill säga lägre tjänstemän, småföretagare och handlande, återfanns i 
läroverkets avslutande klasser. Detta kan förklaras av att reallinjen etablerades, men 
även av att grupper kopplade till förvaltningssektorn ökade markant i Umeå vid 
tiden kring sekelskiftet.219 Gruppen av söner till arbetare och hantverkare var liten 
och stod tämligen oförändrad under perioden. Detsamma gäller pojkar vars fäder 
tillhörde ekonomiskt kapitalstarka grupper såsom exempelvis fabriksägare och 
grosshandlare. Lägre skikt av ekonomiskt borgerskap, småföretagare och handlare, 
ökade dock. Under undersökningsperiodens avslutande del bestod UHAL:s fyra 
avslutande klasser följaktligen av pojkar ur medelklassen och då framför allt ur dess 
övre skikt. Mer precist var det pojkar vars fäder kan införas i bildningsborgerskapet 
(högre/lägre tjänstemän) som befann sig vid inrättningen (se vidare bilaga 2).  
 

 
 
Källa: Umeå högre allmänna läroverks katalog, FAV/FA (UMU). 
Anmärkning: se bilaga 2 för preciserade kategorier och yrken.  

 
Lärostoff  och lärotid  
Studiet av klassiska språk hade alltså länge en stark ställning vid läroverken, men 
detta förändrades successivt under seklets gång. Redan vid tiden för denna studies 
inledning, då 1859 års skolordning gällde, gavs möjlighet för elever att komponera 
individuella studiegångar där latinet och grekiskan valdes bort och där betoning 
istället lades på realämnen. Det var dock först vid sekelskiftet 1900 som studievä-
garna vid UHAL växt sig ungefär lika starka. Ett gemensamt kunskapskitt förenade 
emellertid alla skolans elever, oavsett studiegång. I läroverkets första klass lästes 

                                                           
219 Olofsson 1972, s 112f. 
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kristendomskunskap, modersmål, matematik, naturvetenskap samt historia och 
geografi. Tillsammans med tyska, som introducerades senare, följde dessa ämnen 
med och fördjupades under resterande del av studietiden. Då studiet av latin och 
grekiska inleddes för dem som valt klassisk linje, betonades för realstuderande istäl-
let undervisning i matematik, naturvetenskap och moderna språk. I den avslutande 
sjunde klassen introducerades förberedande studier i filosofi för alla elever och de 
med klassisk skolning kunde även välja att läsa hebreiska. Välskrivning och teckning 
fanns på schemat för alla, dock i olika omfattning.220 

Lärotiden fördelades på två terminer om sammanlagt 36 veckor, med start i au-
gusti och avslutning före utgången av juni. Förutom sommarledighet gavs ledigt 
även vid jul, påsk och pingst. Skolveckan bestod av sex dagar och inkluderade van-
ligtvis 30 till 32 lektionstimmar. Skolordningen stipulerade att inte fler än sex ordi-
narie lektioner fick hållas på samma dag. Utanför schemalagd tid tillkom, förutom 
de sång- och bönestunder vilka inledde och avslutade skoldagen, även undervisning 
i musik och gymnastik samt vapenövningar. Utöver närvaron i skolan föreskrevs 
även tid för läxläsning och hemuppgifter, och slutligen ingick det i lärarnas ansvar 
att se till att elever deltog i offentliga gudstjänster på söndagar och helgdagar.221 
Den fritid elever hade att självständigt förfoga över var med andra ord begränsad. 

 

Umeå Gymnasii-Förening – ett forum mellan hem och skola  
UGF bildades senhösten 1864 som en skolnära fritidssysselsättning initierad, orga-
niserad och administrerad av elever själva. Det källmaterial som berättar om instif-
tandet är fragmentariskt, men enligt föreningens egen historieskrivning var två av 
initiativtagarna de senare namnkunniga Uppsalaprofessorerna filosofen Erik Olof  
Burman och historikern Harald Gabriel Hjärne. Burman, som valdes till ordföran-
de, hävdas ha författat de första stadgarna. Dessa ska senare ha godkänts av läro-
verkets dåvarande rektor John Unæus.222 Trots att ändamålet med föreningen redan 
initialt var att bereda gymnasister underhållande och bildande aktiviteter vid sidan 

av studierna, var det först i stadgar från 1888 som syftet formulerades explicit. Då 
fastslogs att föreningen skulle verka för att i ”intellektuelt hänseende bilda och för-
ädla sina medlemmar, att bereda dem ett bildande nöje och verka för ett sant och 
verkligt kamratskap samt att i alt söka höja gymnasiets anseende”.223 Detta syfte 

                                                           
220 Skolordningen 1878 innebar inga betydande förändringar vad gäller lärotider och ämnen. Till ändringarna hörde 
att undervisning i tyska inleddes redan i första klass för alla elever, medan latinet och grekiskan sköts upp till fjärde 
respektive sjätte klass för de klassiskt studerande. Bortsett från tidigare nämnda organisatoriska omställning samt 
flyttningar av grekiskan och latinet vidare uppåt i klasserna, innebar inte heller stadgan 1905 några omvälvande 
skiften. Källa: Läroverksstadgar 1859, 1878 samt 1905, i Rudolf B. Hall (red.), Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–
1905, Lund 1921. Lokala lösningar och variationer förekom givetvis. 
221 Källa: 1859 samt 1878 års skolordningar (”Lärotider”), i Rudolf B. Hall (red.), Sveriges allmänna läroverksstadgar 
1561–1905, Lund 1921. Detta förändrades något i skolordningen 1905 både vad gäller sammanlagd lärotid samt 
justering av undervisning/raster. Ibid.  
222 Källa: ”Minnesblad från Umeå Gymnasii-förenings 25-årsfest lördagen den 30 nov. 1889”. Umeå 1890. FAV. 
UGF. F.VII. Historiken skrevs året efter branden och bygger på uppgifter från forna medlemmar. En kort 
föreningshistorik av Olle Petrini finns i Granfelt 1941, s. 273–279. Fyra rektorer var verksamma under undersök-
ningsperioden: John Unæus (1858–1870), Pehr August Grenholm (1870–1874), Johan Johansson (1870–1901) och 
Johan Valfrid Lindgren (1901–1925). Granfelt 1941, s. 206–211 samt J. V. Lindgren, i Granfelt 1941, s. 21f. 
223 ”Umeå Gymnasii-förenings stadgar”, 1888. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
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kvarstod genom hela undersökningsperioden.  
Gymnasisters föreningsverksamhet vid UHAL var på många sätt ett passande 

tidsfördriv. Dels saknades en utbyggd infrastruktur för ungdomars fritid under pe-
rioden, dels satte skolans ordningsföreskrifter hinder i vägen för ett fritt utnyttjande 
av de nöjen stadslivet hade att erbjuda. Dessa föreskrifter hade sedan länge gått ut 
på att elever skulle visa sann gudsfruktan och vördnad inför allmän lag och ordning, 
visa ovillkorlig lydnad mot lärare, vara punktliga, rena och anständigt klädda, hålla 
rent och snyggt i sina bostäder samt hålla sig borta från värdshus, källare, biljardhal-
lar, offentliga lokaler och allmänna nöjen (om inte rektors tillstånd givits). De skulle 
inte ägna sig åt kort- eller tärningsspel, åtminstone inte utan målsmans sällskap och 
aldrig om pengar, samt uppträda vänskapligt mot varandra. Till straffskalan hörde 
tillrättavisning och varning, nedflyttning i kunskapsordningen, avvisning från lek-
tionssalen, kroppsbestraffning (för elever ur de fem nedersta klasserna), samt, i 
värsta fall, relegering.224 Även om det självfallet var svårt att upprätthålla denna typ 
av disciplin medförde skolgången ändå ett inträde i en kontrollerad sfär. Höstter-
minens inledning markerade därmed ett farväl till friheten, och här blev föreningen 
en lämplig sidoaktivitet.225  

Kollegieprotokollen erbjuder en tydligare bild av brott och straff  vid läroverket. 
Detta är intressant eftersom det ger allmän kunskap om elevers beteendemönster 

samt huruvida avsteg från den stadgande ordningen kan kopplas till elevers före-
ningsliv. Enligt kollegieprotokoll förda mellan 1874 och 1890 straffades 113 elever 
för olika typer av sedlighetsbrott (ytterligare fyra elever lämnade läroverket innan 
dom fallit och räknas därför inte med). Incidenterna skedde vid totalt nio tillfällen, 
vilket antingen tyder på att det inte fanns några överhängande ordningsproblem vid 
skolan eller att det var ovanligt att man bestraffade elever för sådana. Varning och 
anmärkning för mindre förseelser delades dock ut på vardaglig basis. Inför rektor 
och kollegium var det endast grövre felsteg, ofta kollektiva, som behandlades.226 För 
109 av dessa 113 elever var förseelserna direkt kopplade till bruk av alkohol samt 

med detta tillhörande osedligt och störande uppträdande i staden. För resterande 
fyra elever handlade det dels om ett enskilt fall av slagsmål, dels om en elev som 
kastat snöboll och visat sig vara allmänt våldsam. Straffen för 5 av dessa 113 elever 
blev förvisning från läroverket (en till fyra terminer) och ytterligare en elev lämnade 
läroverket självmant innan dom fallit. För den absoluta majoriteten utmättes emel-
lertid straffet till offentlig varning i kombination med nedsatt sedesbetyg i olika 

                                                           
224 Se 1856, 1859, 1878 samt 1905 års skolordningar (”Ordning och tukt”), i Rudolf B. Hall (red.), Sveriges allmänna 
läroverksstadgar 1561–1905, Lund 1921. Kunskapsordningen innebar att elever placerades efter betyg i klassrummet. 
Denna avvecklades dock under seklet. Florin & Johansson 2000, s. 39f. 
225 ”Med sommaren förlora vi, som ännu äro stadda i utvecklingens skede, något annat av stort värde nämligen vår 
frihet”, konstaterades exempelvis hösten 1893. Från att ha varit lämnade åt sig själva ”i makt av givande och låtande” 
blev man åter beroende av lärares ”ofta hårdsmälta godtfinnande”. Den enda ljusglimten var här föreningen. Brev 
14/10 1893 (se även 3/2 1912). HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
226 Exempel på vardaglig fysisk bestraffning vid UHAL ges bland annat i PT 1867. Här redogjordes för ett tryckfri-
hetsmål mellan läroverkets dåvarande rektor och Umebladets ansvarige utgivare. Upprinnelsen var att en lärare agat 
elever i samband med en klassrumsförseelse. Detta hade via en målsman kommit till allmänhetens kännedom via en i 
Umebladet publicerad artikel. Artikeln i sig blev dock betraktad som smädelse och den ansvarige utgivaren dömdes till 
böter. PT, Stockholm 1867, s. 175f. Utgiven av L. A. A. Aulin. 
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grad. I vissa fall fråntogs rätten till stipendium. Ofta medföljde en varning om att 
upprepade förseelser kunde leda till relegering. Två elever tilldelades endast an-
märkning.227 De dömda var närmast uteslutande elever ur de fyra högsta klasserna. 
En liknande genomgång av bestraffning mellan 1905 och 1914 visar att 26 elever 
erhöll någon form av straff. Även här var majoriteten av ordningsbrott kopplade till 
alkoholförtäring och osedligt uppträdande (20 elever), men även en tobaksincident, 
fusk och våldsamt beteende bestraffades. Hela 12 elever förvisades temporärt från 
läroverket. Gymnasister var överrepresenterade även under denna period.228 

Den överväldigande majoriteten av brott mot ordningsstadgan vid UHAL rörde 
följaktligen gymnasisters bruk av alkohol. I två fall under de undersökta perioderna 
fanns en direkt koppling till fester anordnade av UGF, och dessa berörde hela 82 
elever. I ett fall av slagsmål som involverade tre elever var upprinnelsen en uppfat-
tad oförrätt publicerad i föreningens tidning. Intressant att notera är dock den an-
nars nästan totala avsaknaden av bestraffade våldsbrott.229 Av de få brott som be-
straffades fanns alltså ändå en noterbar koppling till elevers föreningsverksamhet.  

Det faktum att gymnasister bedrev föreningsverksamhet i nära anslutning till ett 
repressivt ordningssystem motiverar ett återvändande till resonemanget om före-
ningslivets autonomi. Vilka möjligheter hade de att fritt bedriva verksamhet? Det är 
tydligt att UGF på många sätt var beroende av förhållandet till skolledningen. Ge-

nom att skolans lokaler uppläts för verksamheten subventionerades föreningen in-
direkt av läroverkets rektor och lärare, och även om föreningslivet framstår som ett 
försök att avgränsa en domän där vuxenvärldens inflytande var reducerat påpekas i 
källorna ofta betydelsen av att samtidigt ha dess erkännande. Det var helt enkelt för 

                                                           
227 1) 11/10 samt 12/10 1877 dömdes 38 elever till offentlig varning (16 fick därtill anmärkningar och 2 sedlighetsbe-
tyget nedsatt samt förlorade rätten till stipendium) efter en intagningsfest i UGF:s regi. 2) 8/4 1878 dömdes en elev 
till offentlig varning för snöbollskastning och våldsamt beteende. 3) 11/3 1879 dömdes 21 elever till offentlig varning 
för att ha festat på källare (en elev fick därtill sedebetyget nedsatt medan fyra andra förlorade rätten till stipendium; 
fyra kunde inte straffas då de lämnat skolan innan förhöret). 4) 11/5 1880 dömdes två elever till offentlig varning, 
nedsatta sedebetyg samt hotades med förvisning från skolan vid upprepade förseelser efter besök på källare. 5) 21/12 
1881 dömdes en elev till varning, nedsatt sedebetyg samt hotades om förvisning vid upprepade förseelser och ytterli-
gare en fick sitt sedebetyg sänkt för fylla och besök på källare. 6) 14/2, 17/2 samt 18/2 1882 straffades 44 elever 
(fyra relegerades, en fick anmärkning och 39 offentlig varning och/eller sedebetyget sänkt) efter en skridskofest i 
UGF:s regi. 7) 19/5 1886 dömdes två elever till offentlig varning, lägsta sedebetyg, ersättningsskyldighet samt 
hotades med förvisning vid återkommande förseelser för fylleri och skadegörelse. 8) 9/3 1887 straffades tre elever 
för slagsmål; två med offentlig varning medan en endast fick anmärkning (upprinnelsen var en oförrätt i 
föreningstidningen). 9) 18/10 1887 straffades två elever för besök på källare och stökigt uppförande; en förvisade sig 
själv, den andra fick varning, sänkt sedebetyg samt en varning om förvisning från läroverket vid upprepade 
förseelser. Även tobaksbruk reglerades. 7/9 1874 förbjöds rökning i staden och på vägar för äldre elever och även i 
hemmen för yngre. HLA. Högre allmänna läroverket i Umeå arkiv. Läroverkskollegiets protokoll 1874–1890.  
228 1) 15/3 1906 förvisades tre yngre elever från läroverket efter en tobaksincident (1–3 terminer). 2) 8/6 samt 13/6 
1907 fick tio elever från gymnasiet nedsatt sedebetyg för bruk av alkohol. 3) 7/12 1908 förvisades en förstaårselev 
från läroverket två terminer för våldsamt uppförande med mera. 4) 23/1 1909 varnades två elever för 
alkoholförtäring och osedligt uppförande. 5) 11/6 1910 förvisades en fjärdeklassare från läroverket två terminer för 
upprepade förseelser. 6) 8/9 1911 fick en elev tillsägelse för fusk. 7) 27/3 1912 förvisades en elev och ytterligare en 
straffades med lägsta betyget i uppförande för alkoholförtäring och lögnaktighet. 8) 22/4, 24/4 samt 29/4 1912 
dömdes sex elever till relegering (1–3 terminer) för upprepade ordningsförseelser (bland annat fylla och stöld samt 
radering av klassböcker). HLA. Högre allmänna läroverket i Umeå arkiv. Läroverkskollegiets protokoll 1905–1914. 
Jfr Backman Löfgren 1996, s 8f. Här nämns tobaksincidenten 1903 samt förvisningen av en elev 1912. 
229 Att tillägga är att exempelvis slagsmål med gesäller och andra ungdomsgrupper i staden i lyfts fram som åter-
kommande händelser i vissa källor. Se exempelvis Olofsson 1972, s. 168. 
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komplicerat att bedriva föreningsverksamhet utan rektors eller lärares samtycke.230 
Därtill ges flera exempel på att lärare, rektor och läroverkets inspektor – samt vid 
tillfälle även landshövdingen – gjorde visiter vid möten eller förärades platser som 
hedersledamöter i föreningen. Detta handlade inte om styrning av verksamheten 
från rektor och kollegium, utan snarare om en försäkran om att föreningen inte 
misskrediterade skolan. Brott mot ordningsstadgan tolererades alltså inte utan vida-
re: ”Ett litet åskväder hotade för en tid sedan att urladda sig, men lyckligtvis syntes 
endast kornblixtar, ingen träffades och vi sluppo undan med en varning, litet byx-
ångest och ett uttryckligt förbud att ‟gå på allmänna ställen‟”, skrevs det exempelvis 
till HGF i Härnösand 1890 i samband med ett övertramp.231 Trots att det i kollegie-
protokoll och brev ges exempel på att fester arrangerades i föreningens regi, är det 
dock svårt att betrakta verksamheten som innehållande element av motkultur. Sna-
rare är det rimligt att se föreningslivet, med dess premierande av tämligen harmlösa 
sociala aktiviteter, som en ordningsupprätthållande faktor vid läroverket. UGF er-
bjöd ett kontrollerat alternativ till stadslivets lockelser.232  

Ytterligare en aspekt av föreningslivet bör lyftas fram. Även om det var som 
skolungdom man organiserade sig fungerade föreningslivet för många även som 
ersättning för hemmets sociala samvaro. Som nämnts bodde många elever inackor-
derade och föreningens aktiviteter kunde här, liksom i kapitlets inledande citat, 

formuleras som en förlängning av den fostran som redan inletts i familjen. I ett 
brev till seminaristernas förening i Umeå, Fyrväpplingen, med en inbjudan till brev-
växling 1889, var exempelvis ett av argumenten för att inleda en sådan att dessa 
båda grupper av skolungdom levde under likartade förhållanden: ”De flesta bo ju 
långt från sina hem med deras bildande nöjen och äro i allmänhet inskränkta till 
umgänget med sina närmaste kamrater”, skrev korrespondenten. I avsaknad av 

                                                           
230 Förhållandet till lärare och rektor var ett återkommande ämne i korrespondensen och att detta förhållande var lika 
intrikat som betydelsefullt framgår: ”Det torde […] vara svårt för våra föreningar att verka med god framgång, när 
rektorerna se vår verksamhet med oblida ögon”, konstaterades exempelvis i ett brev till Härnösand 14/11 1889. 
19/10 1883 hävdades det vara en lättnad att inte behöva utgöra föremålet för kollegiets ”spioneri-lusta”, och 21/1 
1888 ges exempel på hur både skolans rektor och inspektor varit närvarande vid en klubb. Diskussionsämnet för 
dagen var passande nog ”böra våra studier endast bestå i lexläsning”, skrev korrespondenten och tillade: ”Såväl 
rektor som inspektor var högeligen belåten med våra åsigter i ifrågavarande ämne”. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. 
EI: 1. Därtill var det vanligt att lärare, rektor, inspektor och ibland landshövdingen valdes till hedersledamöter. Se 
Festgetingen 1889 FAV. UGF. F.VI. samt Protokoll 16/11 1901 och 12/9 1903. FAV. UGF. A.I.  
231 Brev 29/3 1890. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
232 Med motkultur menar jag att det finns tydliga element av motstånd mot skolans värden och den auktoritet 
skolledning och lärare innehade. Jfr Willis, ”Elements of a culture”, i Hammersley & Woods 1984. Johansson 
betecknar exempelvis HGF i Härnösand vid 1900-talets mitt som uttryck för en ungdomlig motkultur. Johansson 
2000, s. 225. Vid läroverket i Umeå tycks skolledningen i regel varit allmänt positivt inställd till UGF, även om för-
hållandet inte alltid var friktionsfritt. Johan Valfrid Lindgren (rektor 1901–1925), själv före detta medlem, hävdade 
exempelvis att han, liksom sin föregångare Johan Johansson (rektor 1870–1901), såg UGF:s verksamhet som både 
betydelsefull och nyttig för läroverkets samlade ungdom. Liknande inställning uttrycktes även av hans efterföljare på 
posten. Se J. V. Lindgren & Hugo Jungner, ”Rektorerna om U.G.F.”, Västerbottens-Kuriren 14/12 1929 samt Helge 
Granfelt, ”Den 70-åriga U.G.F. blev livligt hyllad”, Västerbottens-Kuriren 10/11 1934. Granfelt poängterade bland 
annat verksamhetens uppfostrande betydelse vad gällde organisatoriskt kunnande och ”självständigt handlande”. Vad 
gäller kamratföreningar vid amerikanska colleges under tidigt 1900-tal hävdar Fass att den fostran som bedrevs inom 
dessa opererade på två distinkta nivåer; dels uppfyllde de känslomässiga behov av säkerhet och identifiering; dels 
fungerade de som didaktiska instrument vilka övervakade och premierade ett socialt ansvarstagande uppträdande. 
Fass 1979, s. 226. Något liknande kan sägas om föreningslivet vid UHAL. 
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hemmen var det därför föreningarnas uppgift att ”bereda ersättning härför”.233 Så-
väl Gillis som Kett beskriver det tillstånd som många ungdomar i det tidiga 1800-
talets samhälle levde i som ett slags semidependence, där de befann sig i ständig pend-
ling mellan aktiviteter knutna antingen till hem, skola eller yrkes(förberedande) 
liv.234 Denna ambulerande tillvaro kan ses som träffande även för många Umeå-
gymnasisters livsbetingelser.  

 
Att bilda sig under nöjsamma former – fusionen mellan allvar och skämt 
Verksamhetens dubbla målsättning, att fungera som ett ”bildande nöje”, tog sig i 
praktiken uttryck i en ständig pendling mellan uppsluppet kotteri och fostrande ak-
tiviteter underställda ett närmast gravitetiskt allvar. Att hitta en tydlig avgränsning 
däremellan är en omöjlighet. Studiet av denna typ av verksamhet kräver dock att 
man på något sätt förhåller sig just till relationen mellan allvar och skämt. Wenner-
holm ser i sina studier av naturvetenskapliga elevföreningar skämt och allvar som 
två viktiga delar av samma kulturbygge. Elever skämtade om sådant som framstod 
som betydelsefullt. Detta hjälpte dem att tolka sin sociala värld, svetsade dem sam-
man, ”reste gränser utåt och förklarade inåt”. Samtidigt existerade det vid sidan av 
detta även något han betecknar som ett slags ”allvarets kultur”, präglad av en djup 
tilltro till vetenskap, kunskapande och dithörande praktiker.235 Det är befogat att 

närma sig gymnasisters verksamheter vid UHAL på ett liknande sätt. Internt skäm-
tande och gruppspecifik humor kan givetvis vara viktiga medel i konstruerandet av 
en kollektiv identitet och ett gemensamt normsystem. Det kan också fungera som 
en avgränsande eller utestängande praktik. När gymnasister vid en klubb 1889 dis-
kuterade frågan ”huruvida en grön näsa hör till en englauppenbarelse?” är det ex-
empelvis inte direkt uppenbart för en utomstående vari humorn låg.236 Efter lik-
nande princip fungerade även det internt utvecklade kodspråk som omgärdade äm-
nen såsom alkohol och kvinnor, och häcklandet av stadsbefolkningen eller gesäller 
är ytterligare exempel på hur humorn användes för att upprätta mentala gränser.  

Men även om skämt, distanserande humoristisk jargong och ironi var närvarande 
inslag i föreningslivet avtecknas parallellt en tillit till bildningstanken och en tro på 
vikten av intellektuell förädling som åtminstone utåt sett var fri både från humor 
och från cynism. Skämt och allvar uteslöt helt enkelt inte varandra, de blev integre-
rade delar i samma process av meningsskapande och det gick uppenbarligen att be-
driva bildningsverksamhet i nöjsamma former.237  

Organisationsmodellen – föreningslivets sociala arkitektur  
Mot bakgrund av Kosellecks tankar om bildning som förutsättande social verksam-
het samt aktivt socialt liv, ska föreningsmodellen och föreningslivets sociala arkitek-

                                                           
233 Protokoll 19/10 1889. FAV. UGF. A.I. 
234 Kett 1977, s. 14–31. Enligt Gillis var det just denna avhängighet från familjen som gav förindustriell ungdomstid 
dess ”peculiar structure and meaning”. Gillis 1981, s. 2. 
235 Wennerholm 2005, s. 43, 73f. (citat s. 43, 74).  
236 Protokoll 23/2 1889. FAV. UGF. A.I.  
237 Waltersson betonar just nöjesinslag som centrala i sina studier av JUF i Tengene. Mot bakgrund av Gustavssons 
formulerade bildningsideal ser han rent av nöjet som ett utvidgat självbildningsideal. Waltersson 2005, s. 176. 



86 
 

tur ägnas intresse. Detta är inte bara intressant av den anledning att det berättar om 
hur gymnasister i Umeå organiserade sin sociala tillvaro och bildningsaktivitet, utan 
också för att den modell som tillämpades återfanns vid en rad andra svenska läro-
verk. 
 

Figur 4. Föreningsmodell – stadgade verksamheter i Umeå Gymnasii-Förening. 

 
Källa: Stadgeböcker 1882, 1888, 1904 samt 1921. FAV. UGF. F. XIII. samt KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. 
Lärj.– Fören. Lokala A–Ö. 
Anmärkning: Frånsett marginella avvikelser avspeglar figuren kärnverksamheten under undersökningsperioden. 

 
Det var ett väl reglerat föreningsliv gymnasister i Umeå upprättade åt sig själva. Ak-
tiviteter och administration justerades in i minsta detalj och även om stadgeböcker-
nas kapitel sannolikt skilde sig från hur verksamheten i praktiken bedrevs, utgör de 
ändå en påminnelse om att föreningslivet inte bara erbjöd fri och obunden social 
samvaro, utan också verkade mot att formalisera umgänget mellan gymnasister vid 
läroverket.238 Vad gäller medlemmar och inval fastslogs i stadgarna att föreningen 
skulle utgöras av elever ur läroverkets två högsta avdelningar, det vill säga de fyra 
klasser (6: 1, 6: 2, 7: 1 och 7: 2 samt efter 1905 RI–RIV) som ansågs motsvara gym-
nasiets. Dessutom gavs utrymme att välja in hedersledamöter. Invalet föregicks all-
tid av formell ansökan och allmän röstning av föreningens medlemmar, vilket följ-
des av avläggandet av ett tystnadslöfte av den nyintagne. Utträdet ur föreningen var 
fritt, men måste föregås av en skriftlig anmälan.239 
 Trots att medlemskap i UGF krävde inval inneslöt föreningen, de år för vilka 
medlemsuppgifter finns bevarade, en majoritet av eleverna ur läroverkets högsta 
klasser. Detta rörde sig – som figur 5 visar – om ett 40-tal till ett 70-tal elever varje 
läsår. Vid ett enstaka tillfälle ges uppgifter om att föreningen hade över 100 med-
lemmar.240 De svängningar i medlemsantal som ibland gör sig gällande kan dels 

                                                           
238 Den äldsta återfunna stadgeboken är från 1882. 1889 konstateras att de då gällande stadgarna ”ej i någon väsentlig 
mån skilja sig från förbundets äldsta”. ”Minnesblad från Umeå Gymnasii-förenings 25-årsfest lördagen den 30 nov. 
1889”. Umeå 1890. FAV.UGF. F.VII.  
239 Angående inval och utträde, se stadgeböcker: 1882: kap. 1–2; 1888: kap. II; 1904: kap. I–II samt 1921 kap. II. 
FAV. UGF. F. XIII. Den forne medlemmen Nils Ahnlund (sedermera historiker och ledamot av Svenska 
Akademien) benämner tystnadslöftet ”debutantens epistel”. Nils Ahnlund, ”U.G.F. för fyrtio år sedan”, Getingen. 
Umeå 1944. Denna löd: ”Jag N.N. lofvar vid min heder att ej för någon utom föreningen stående person yppa något 
af föreningens förehafvanden och att i allo ställa mig förbundets stadgar och inrättningar till efterrättelse”. Stadgebok 
1888, kap. II, § 3. Ansökan kunde avslås om medlemmen hade skulder till föreningen eller hade begått brott mot 
stadgarna. Jfr Protokoll 8/9 1906. FAV. UGF. A.I. 
240 1880 gjordes ett försök att innefatta elever även ur läroverkets lägre klasser. Detta hade föregåtts av debatt. Många 
ansåg att föreningen hotade att bli en ”barnaförening”, men slutligen bestämdes att ett ”uppfostringsförsök” skulle 
göras. Detta resulterade i att föreningen under en kort period hade över 110 medlemmar. I ett brev till HGF berättas 
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förklaras med variationer i elevtillströmningen till läroverkets högre klasser, dels 
med att praxis för 6: 1:ornas medlemskap varierade. Dessa nyblivna gymnasister 
var, trots vad stadgarna förespråkade, inte alltid direkt välkomna in i föreningslivet. 
Detta förhållande blev därtill allt vanligare mot slutet av undersökningsperioden. 
Nedgången 1905 kan förklaras med att man temporärt införde hårdare intagnings-
krav vad gäller erhållet betyg i seder och uppförande.241 Vid denna undersöknings-
periods slut, höstterminen 1915, hade drygt 620 elever varit medlemmar i förening-
en.242 
 

 
 
 
Differentiering av elevgruppen – vilka stod utanför? 
En intressant fråga vad gäller denna typ av verksamhet är huruvida den verkade 
differentierande på elevgruppen.243 Exkluderades elever på grund av social bak-
grund i detta socialt vidgande läroverk? Var det i första hand elever som levde inac-
korderade som ägnade sig åt föreningsaktivitet och hur hängde involvering i före-
ningslivet ihop med val av utbildningslinje och studieframgång? Nedslag 1903, 1908 
samt 1914 – det vill säga då läroverkets sociala rekryteringsbas breddats på ett så-
dant sätt att denna typ av undersökning framstår som relevant – ger ett ganska en-
kelt svar på dessa frågor. Ställs elevmatriklar mot föreningens medlemsuppgifter för 
de direkt avslutande klasserna (6:1, Ring I och, vad gäller 1914 även Ring II har inte 
inkluderats eftersom elever ur dessa klasser inte haft tid nog att väljas in i förening-
en) framträder följande mönster: HT 1903 fanns i de medräknade klasserna 68 ele-

                                                                                                                                                                                     
det att de yngre till en början varken var till gagn eller skada eftersom de inte deltog i diskussioner och rättade sig 
efter äldre. Problemet var bara att de, ”när de lärt någon självständighet”, genom sin röstövervikt kom att 
”tillintetgöra all utveckling” med konsekvensen att verksamheten avstannade. Den gamla föreningen upplöstes 
därför och en ny bildades. Nu utformades även tydligare stadgar för verksamheten. 1882 års tryckta stadgebok tycks 
vara ett resultat av denna händelse. Brev 28/5 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
241 Jfr Stadgebok 1904. FAV. UGF. F. XIII. Vid en klubb påföljande år ges exempel på hur endast ett fåtal föreslagna 
medlemmar blir invalda. Protokoll 23/9 1905. FAV. UGF. A.I. 
242 Medlemsförteckningar. FAV. UGF. D.III samt Kassabok HT 1915. FAV. UGF. G.I. 
243 Sundkvist tycks exempelvis betrakta gymnasistföreningen som en exkluderande praktik även vid 1800-talets läro-
verk. Sundkvist 2006, s. 42. Backman Löfgren 1996, s. 18 tillskriver UGF sådana mekanismer av social variation, 
men använder inte en adekvat grund för kategorisering.  
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Figur 5. Antal inskrivna medlemmar i Umeå Gymnasii-Förening höstterminerna 1874, 
1888–1897, 1899–1912 samt 1914.
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ver. Av dessa var 60 föreningsmedlemmar (30 gick latinlinjen och 30 reallinjen). Av 
de åtta elever som stod utanför föreningen gick fem latinlinjen och tre reallinjen. 
Dessa elever skilde sig från varandra både i fråga om social bakgrund och födelse-
ort inom/utom Umeå med närområde. HT 1908 fanns i de medräknade klasserna 
58 elever. Av dessa var 49 föreningsmedlemmar (20 gick latinlinjen och 29 reallin-
jen). Av de nio elever som stod utanför föreningen gick fem latinlinjen och fyra 
reallinjen. Även dessa elever skilde sig från varandra vad gäller social bakgrund och 
födelseort. HT 1914 fanns i de översta två ringarna 59 elever. Av dessa var 40 före-
ningsmedlemmar (16 gick latinlinjen och 24 reallinjen). Av de 19 elever som stod 
utanför föreningen gick tio latinlinjen och nio reallinjen. Inte heller bland dessa ele-
ver kan något tydligt mönster urskiljas i fråga om social bakgrund och födelseort. 

Om man inriktar sig på de elever som gavs förtroendeposter i föreningens styrel-
se, kan man då se en överrepresentation av pojkar med bakgrund i högre sociala 
skikt? Nedslag vid fem tillfällen, höstterminerna 1893, 1898, 1903, 1908 och 1914, 
indikerar att de flesta förtroendeposter (prima, vice prima eller censor) förvisso in-
nehades av pojkar från vad som kategoriserats som en högre tjänstemannabak-
grund, men att detta avspeglar den allmänna elevsammansättningen vid läroverket. 
Det går alltså inte att hävda att styrelsen utgjorde en social flaskhals. Vad man där-
emot kan konstatera är att de tyngsta posterna tilldelades elever ur de högsta klas-
serna, det vill säga dem som varit medlemmar länge.244  

Vad detta indikerar är följaktligen att variabler som social bakgrund, val av linje 
samt geografisk härkomst fungerar dåligt för att förklara elevers föreningsaktivitet 
vid UHAL. I denna tid av social breddning av elevunderlaget verkade föreningslivet 
vid inrättningen samlande snarare än differentierande på elevgruppen. Att tillägga 
är dock att medlemskapet i föreningen, i takt med att fler befann sig i gymnasiala 
studier, på ett tydligare sätt än tidigare sköts uppåt i ringarna. Årsklass/ålder var 
alltså huvudgrund för medlemskap, även om allt fler ur de högsta klasserna succes-
sivt valde att stå utanför. Inte heller i fråga om betyg (åtminstone vad gäller kun-
skap och flit) fanns en noterbar skillnad mellan föreningsaktiva elever och de som 
stod utanför. Tänker man sig att skolgången innebar en utslagsprocess i sig utgjorde 
skolframgång förvisso en indirekt faktor för medlemskap.  

Föreningslivet framstår alltså mer eller mindre som ett självklart inslag i skolvar-
dagen för elever ur de högsta klasserna vid läroverket. UGF var därtill länge den 
enda sammanslutning som gymnasister hade att tillgå, och det var först efter sekel-
skiftet 1900 som alternativ föreningsverksamhet erbjöds vid inrättningen.245  

 

                                                           
244 Här har elevmatriklarna för nämnda år ställts mot information ur protokollböckerna för desamma. Se ”Umeå 
högre allmänna läroverks katalog” höstterminerna 1896, 1898, 1903, 1908 och 1914. FAV; FA (UMU) samt 
Protokoll 5/9 1896, 3/9 1898, 5/9 1903, 12/9 1908 och 5/9 1914. FAV. UGF. A.I.  
245 UGF hade inte ostört monopolet på föreningsverksamhet och ibland uppstod konkurrerande men kortlivade 
sammanslutningar vid läroverket. Se brev 3/10 1885. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. Vid sekelskiftet 
instiftades två mer seglivade; en nykterhetsförening 1900 samt en idrottsförening 1906. Granfelt 1941, s. 287–289. 
Ännu vid 1930-talets mitt samlade föreningen omkring hälften av läroverkets manliga gymnasister. Jfr Curt Frisén, 
”Sporten går före de ungas ideella intressen”, Umebladet 10/11 1934. 
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Ämbetsmän, byråkrati och maktfördelning – att lära sig organisera  
Föreningen upprättades kring en inre ämbetsmannastruktur och en långtgående 
byråkrati. För upprätthållande av ”ordning och stadga” ingick till att börja med en 
styrelse bestående av ordförande, eller primas, och ett skiftande antal censorer eller 
rådmän. Dessutom innefattade föreningslivet ”publika tjenstemän” såsom en tid-
ningsredaktör, en skattemästare, en bibliotekarie, en allmän åklagare (Notarius Publi-
cus), en klubbmästare samt ett flertal sekreterare. Utöver dessa tjänster tillsattes vid 
behov även en sånganförare, en teaterdirektör samt dekorationsmålare. Ett flertal 
medlemmar fungerade även som korrespondenter.246 Det fanns alltså stora möjlig-
heter för elever att erhålla ett formellt uppdrag inom föreningslivet; hösten 1874 
var exempelvis hela tjugotre av totalt femtio medlemmar i besittning av ett eller fle-
ra ämbeten. De tyngsta posterna tillföll som nämnts främst elever ur de högre av-
delningarna, medan ansvaret för sådant som sekreterarämbetet företrädesvis gavs 
till elever ur de lägre.247 Den faktiska betydelsen av alla dessa befattningar kan dis-
kuteras, men ordningen gav ändå elever möjlighet att ansvara för och utöva ett äm-
bete. Samtidigt formades en inre hierarki och karriärstege bland gymnasister. Även 
om denna alltså i första hand bands till klassordningen får man dock förmoda att 
den som utmärkte sig inom ett visst område av föreningslivet hade stora 
möjligheter att avancera till motsvarande post, det vill säga rätt man på förtjänad 

plats enligt meritokratisk melodi. 
Föreningslivet styrdes enligt maktfördelningsprincipen. Styrelsen valdes genom 

allmänna val och innefattade representanter från gymnasiets alla fyra avdelningar. 
Denna innehade den dömande och verkställande makten, medan den lagstiftande 
tillskrevs föreningen som helhet. Alla förslag angående verksamheten skulle enligt 
stadgarna antas eller avslås genom allmänna omröstningar, i vilka alla medlemmar 
hade var sin röst och en lagstadgad rätt att yttra sig. Omröstning skedde med slutna 
sedlar, efter majoritetsprincip och efter grundregeln att den som inte närvarade 
hade förverkat sin rätt till röst.248 Även om föreningslivet alltså innebar en demokra-

ti med förbehåll på så vis att de tyngsta befattningarna tilldelades elever ur de högre 
klasserna, fanns ändå tydliga parlamentariska och demokratiska tendenser inbyggda 
i dess praxis. De grundläggande principerna om medlemmarnas lika värde samt 
enskilda rätt att yttra sig och rösta var reglerade i stadgarna, och i praktiken avsattes 
ett betydande utrymme till övandet av demokratiska beslutsprocesser. Det har ofta 
påpekats att folkrörelserna var betydelsefulla genom att de erbjöd skolning i organi-
sationsteknik och demokratiska beslutsprocesser, och på liknande sätt är det rimligt 
att betrakta föreningen som förmedlare av sådant kunnande. Organisationsfrågor 

                                                           
246 Angående föreningslivets ämbetsmän, etcetera, se stadgeböcker 1882: kap. 2; 1888: kap. III; 1904: kap. II. samt 
1921 kap. II–III. FAV. UGF. F. XIII. I ett brev 1883 kommenterades ämbetsmännens titlar. Härnösandsgymnasister 
menade att de ”smaka af mystiskt frimureri eller goodtemplarism”. Umeå svarade med att det inte var märkligt att 
ynglingar som under sin skolgång ägnade mer tid åt de gamla kulturfolkens språk än sitt eget modersmål även i valet 
av ämbetsbeteckningar visade dessa folk aktning. Dessutom ansåg man att det för den ”utanförstående hopen”, låg 
en stark attraktionskraft i den mystika formen. Brev 16/2 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
247 ”Förteckning öfver medlemmarne af Umeå Gymnasii-Förening höstterminen 1874”. KB. Okat. Undervisning. 
Allm. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö.  
248 Stadgar 1882, kap. 3–5. FAV. UGF. F. XIII. 
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låg, i detta ”kommittéernas tidehvarf ”, i luften och föreningslivet upprättades kring 
ett demoratiskt credo.249 

 
Brott och straff  – att underordna sig regler 
Det fanns även ordningsupprätthållande ambitioner integrerade i föreningslivet. 
Notarius Publicus, eller den allmänna åklagaren, hade i detta hänseende ett mångskif-
tande uppdrag. Förutom att föra protokoll vid styrelsens möten och delge övriga 
medlemmar vad som avhandlats och beslutats, hade denne huvudansvar för att dri-
va in skulder och upprätthålla ordningen bland gymnasister. Denne hade exempel-
vis som sin uppgift att vid ”förekommande oordningar” informera primas och sty-
relsen om det inträffade, att utfärda stämningar åt anklagade elever samt att sam-
mankalla vittnen till förhör. Liknande funktion hade censorerna, vilka, enligt stad-
garna, skulle verka som ordningsmän vid skolan och avstyra ”oordningar i det dag-
liga umgänget” samt anmäla dessa till Notarius Publicus. Om anklagade elever ute-
blev från förhör med styrelsen utdömdes till att börja med böter, men vid upprepad 
försummelse att inställa sig, eller vid undlåtenhet att betala den summa som fast-
ställts, väntade istället uteslutning. Vägrade en medlem underkasta sig ett beslut, 
eller klagade hos lärare över detsamma, ansågs detta vara likställt med att medlem-
men avsagt sig sitt medlemskap.250  

Även om det fanns ett utarbetat rättskipningsförfarande verksamt bland gymna-
sister vid läroverket, betydde detta givetvis inte i praktiken att medlemmar alltid ris-
kerade straff  vid brott mot ordningen. Samtidigt visar föreningens kassaböcker att 
straffsystemet inte var helt uddlöst, och i protokollen ges med jämna mellanrum 
prov på att styrelsen arrangerade förhör med medlemmar. I vissa fall rörde det sig 
om tvister mellan enskilda medlemmar med bakgrund i upplevda oförrätter, i andra 
om illojalitet mot föreningen eller om misskötsel av ett ämbete. De allra flesta så 
kallade stämningar handlade dock om att medlemmar hamnat i skuld till förening-
en, antingen på grund av försenade medlemsavgifter eller via obetalda boklån. 

Straffet blev ofta att en tidsfrist sattes för inbetalningen; ibland kombinerat med 
hot om ytterligare böter, offentlig varning eller uteslutning.251 Bestraffningen var 
alltså uteslutande ekonomiskt och symboliskt betingad och inte kroppsligt. 

Föreningen förvaltade även flera kassor, till vilka medel inkom från olika håll. 
Det var inte helt betydelselösa summor man disponerade. Till att börja med av-
krävdes vid varje terminsstart en medlemsavgift (1 krona 1882) samt en inskriv-
ningsavgift av nyantagna. Utöver detta kunde speciella ”skatter” instiftas vid behov, 

                                                           
249 Protokoll 25/1 1896. FAV. UGF. A.I.  
250 Angående brott och straff, se stadgar 1882: kap. 3–4 (citat); 1888: kap. IV, VII samt 1904: kap. III, VII samt VIII. 
FAV. UGF. F. XIII. I ett brev 1883 kommenteras detta kapitel av HGF, vilka menade att bestämmelserna var ”nära 
nog drakoniska”. Umeågymnasister försvarade sig med att strängheten var nödvändig för att styrelsen skulle kunna 
förhöra anklagade elever och straffa skyldiga. Brev 16/2 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. Efter 
sekleskiftet ges dock exempel på att rösträtten inskränkts. Orsaken till detta anges aldrig. Jfr Protokoll 14/11 1903. 
FAV. UGF. A.I. 
251 Ett exempel på hur det interna rättsystemet tillämpades ges 1887. Vid denna tidpunkt hade föreningen stött på 
problem i form av en ”hotande, revolutionistisk konspiration”. Vissa medlemmar hade uppträtt störande och 
avbrutit en sångstund med visslingar. Föreningens styrelse fick därefter under en veckas tid agera ”kriminaldomstol” 
och visslarna dömdes att ”högtidligen sparkas”. Brev 19/4 1887. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
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böter samlades fortlöpande in i samband med brott mot någon ordningsregel, och 
frivilliga gåvor och bidrag mottogs.252 Inkomster flöt därtill in från föreningens lå-
nebibliotek, fester och skridskobana.  
 
Föreningstidningen Getingen 
1868: 1 samt festnummer 
1894. Framför allt i jubile-
umsnumren ägnades stor 
möda åt illustrationer.  

 

 

 

 
 
 

Kärnverksamheter eller bildningens ramverk 
Liksom andra föreningar med bildningsambitioner ägnade sig UGF åt en rad stad-
gade kärnverksamheter. Dessa formade själva ryggraden i föreningslivet, och ut-
gjorde ett slags bildningstankens fundament eller ramverk. De berättar även om 
kunskapsstoff  och kunskapsförmedling inom föreningslivet, och ska därför presen-
teras och analyseras.  
 
Biblioteket och läsestugan – läsningen som bildningsmedel 
Under trycket av 1800-talets moderniserande och liberala krafter omvandlades det 
litterära landskapet i Sverige. Böcker, tidningar och tidskrifter fick allt större bety-
delse. Det växte fram nya genrer och en sekulariserad litterär marknad i första hand 
anpassad till medelklassens behov. I samband med detta blev även läsesällskap och 
lånebibliotek allt vanligare.253 Detta fenomen fick genomslag även bland gymnasis-
ter vid läroverken, så även i UGF. Läsningen blev en central aktivitet och förening-
en upprättade tidigt ett föreningsbibliotek och en läsestuga. För ändamålet instifta-
des ett bibliotekarieämbete, på vars ansvar det låg att ge förslag på inköp av böcker 
samt att se till att bibliotekets tillhörigheter vårdades. Att låna böcker ur biblioteket 
var inte gratis, och priset skiftade beroende av boktyp samt lånetid.254 Lokalfrågan 

                                                           
252 Se exempelvis stadgar 1882: kap. 9. FAV. UGF. F. XIII. 
253 Jfr Lars Lönnroth & Sven Delblanc (red.), Den svenska litteraturen: Genombrottstiden 1830–1920, Stockholm 1999, s. 
9–34. Om det litterära landskapet i Härnösand vid 1800-talets mitt och i Umeå fram till 1800-talets mitt, se Qvarsell 
1988, s. 108–123 samt Roger Jacobsson, Boklig kultur i Umeå före 1850: Om tryckeriverksamhet och bokförmedling, 
Stockholm 1995.  
254 Vad gäller biblioteket, se stadgar 1882: kap. 8; 1888: kap. XI samt 1904: kap. III. FAV. UGF. F. XIII. Förenings-
biblioteket blev därmed en räntegivande investering. Ett av de första beslut som fattades efter stadsbranden var att 
brandförsäkra detta till ett värde av 850 kronor. Protokoll 3/5 1890. FAV. UGF. A.I. Detta översteg med råge en 
folkskolärares årslön (minimilön), och berättar om det värde biblioteket tillskrevs. Löneuppgifter hämtade ur ”Bidrag 
till Sveriges officiella statistik (undervisningsväsendet): Berättelse om folkskolorna för år 1882 utarbetad i Kungl. 
Ecklesiastik-departementet”, Stockholm 1887. 
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löstes med att föreningen fick tillstånd att inackordera verksamheten i läroverks-
byggnaden. Biblioteket huserade exempelvis periodvis i ett av skolköken, och 1890 
fick man tillstånd av rektorn att använda bönesalen som läsestuga för tidningar; 
dock endast på villkor att inga ”rabulisttidningar” fanns i urvalet.255  

Vad gäller lånebiblioteket får man i ett brev veta att boksamlingen våren 1881 
bestod av omkring 200 volymer. Detta var en siffra som ansågs vara föga impone-
rande, men förhoppningarna var stora om att beståndet skulle utökas betydligt.256 
Hur det gick med detta är oklart eftersom de flesta böcker som köpts eller samlats 
in förstördes i branden 1888. Redan 1890 hade dock en ansenlig mängd litteratur 
åter införskaffats, och eftersom biblioteksförteckningar från denna tid bevarats går 
det att få en översiktsbild av gymnasisters läsvanor (se bilaga 5).  

Vad innehöll då biblioteket? Våren 1890 utgjordes bokbeståndet av knappt 200 
volymer skrivna av omkring 100 olika författare. Här återfanns spridda verk av ro-
manförfattare, dramatiker, diktare och kåsörer vilka vi idag uppfattar som mer eller 
mindre tillhörande en internationell litterär kanon. Hit hörde Alexander Dumas, 
Mark Twain, Sir Henry Rider Haggard, Jules Verne och Johann Wolfgang von 
Goethe samt välkända svenska och nordiska namn som Fredrika Bremer, Henrik 
Ibsen, Verner von Heidenstam, Erik Gustaf  Geijer, August Strindberg, Anna Maria 
Lenngren, Zakarias Topelius och Viktor Rydberg. Många av dessa var i början av 

sina litterära karriärer, andra döda sedan länge. Majoriteten av böckerna var emel-
lertid skrivna av författare vilka, åtminstone de allra flesta, glömts bort med tiden. 
Lånejournaler finns inte bevarade men utgår man från mängden titlar som indikator 
på författarens popularitet skönjs följande mönster: bland den internationella litte-
raturen fanns en stark representation av de tyska romanförfattarna Johan Ferdinand 
Martin Oskar Meding (pseud. Gregor Samarow, tio titlar), Elisabeth Bürstenbinder 
(pseud. Werner, sex titlar), Eugenie John (pseud. Marlitt, fem titlar), Friedrich Wil-
helm Hackländer (fem titlar) samt Ernst Eckstein (fem titlar). Vad gäller Meding 
och Eckstein är det företrädesvis deras historiska romaner som återfinns i bibliote-

ket, medan Bürstenbinders och Johns verk främst kan kategoriseras som samtids-
bundna sociala skildringar. Hackländers böcker utgörs av mer lättsamma och un-
derhållande berättelser från bland annat militärlivet. Därtill fanns i biblioteket ro-
maner av den ungerske liberalen och nationalromantikern Mór Jókai (fyra titlar) 
samt av den franske författaren av populärläsning, Pierre Zaccone (fyra titlar). 
Många av dessa författare hörde till tidens mer omtyckta och lästa, vilket var anled-
ningen till att verken översatts till svenska. Bland svenska/nordiska författare var 
Carl Georg Starbäck och August Blanche representerade med åtta titlar vardera. 
Därefter följde Henrik af  Trolle (sju titlar), Zakarias Topelius (sex titlar), Alfred 
Heidenstierna (pseud. Sigurd, sex titlar) samt Maria Sofia Schwartz (fyra titlar). Både 
Starbäck, af  Trolle och Topelius skrev historiskt förankrade äventyrsromaner, me-
dan Blanche och Schwartz i sina författarskap främst engagerade sig i samtidens 
sociala förhållanden och liberala strävanden. Heidenstierna kan karaktäriseras som 

                                                           
255 Protokoll 1891 7/3. FAV. UGF. A.I.  
256 Brev 26/2 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
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humorist eller kåsör.257 
Detta bok- och författarunderlag utgör en representativ bild av biblioteket i sin 

helhet. Även om ett flertal diktsamlingar och skådespel, samt någon enstaka mer 
faktainriktad bok och filosofiskt verk, fanns i samlingarna, låg betoningen på skön-
litterära romaner eller noveller. Romangenren var den skönlitterära genre som ex-
panderade mest under seklet. Företrädesvis var det historiska romaner, äventyrsro-
maner eller detektivromaner som köptes in till biblioteket, men även samtidsskild-
ringar med liberal inriktning och med fokus på tidens sociala frågor var populära. 
Utöver detta fanns i biblioteket en mängd humoristiska berättelser och småtryck 
med minnes- och levnadsskildringar, vilka bäst kan betecknas som förströelselitte-
ratur. Noterbart är den nästan totala avsaknaden av facklitteratur med anknytning 
till skolans ämnesutbud (historia och litteratur måhända undantaget), samt av klas-
sisk, naturvetenskaplig och teologisk litteratur.  

Historikern Marion Leffler, som undersökt bokbestånden i stads- och arbetar-
bibliotek i Lund och Helsingborg med nedslag i huvudsak mellan 1860 och 1885, 
har visat att just skönlitteratur – trots att detta inte låg i linje med vad biblioteksfö-
respråkarna i allmänhet förordade – var den mest utlånade litteraturen vid denna 
tid. Framför allt var det samtidens omtyckta romaner samt ”social tendenslitteratur 
med politiskt liberala förtecken” som lånades och lästes. Likheterna med förenings-

biblioteket var följaktligen stora, och flera av de mest utlånade författarna i dessa 
stads- och arbetarbiblioteks samlingar står även att finna i gymnasisters bibliotek.258 
Vidare har litteraturvetaren Eric Johannesson visat att det vid 1800-talets mitt eta-
blerades en tradition av borgerlig familjeläsning. Denna nya sed av familjecentrerad 
högläsning – med föregångare både i de högre ståndens sällskapsläsning och i tradi-
tionen av religiöst förankrad husläsning bland allmogen – spreds via familjetidskrif-
ter. Även här utgjorde skönlitteratur och romaner det främsta stoffet. Historiska 
romaner var en av de två populäraste genrerna.259  

De två svenska författare vars verk var talrikast representerade, Starbäck och 

Blanche, ska ges ytterligare uppmärksamhet. Starbäcks författarskap inkluderade i 
första hand historiska romaner och historiska översiktsverk. Han var, liksom 
föregångsgestalten Topelius, skolad historiker och var, för gymnasisters 
vidkommande, utmärkande på så vis att han både representerade ett fosterländskt 
patos och ett historieintresse som gavs gensvar i föreningsverksamheten.260 I 
biblioteket återfanns just hans fiktiva historiska romaner, såsom Engelbrekt Engelb-
rektsson, Guldhalsbandet, Konungakronan, Testamentet, Skarpskyttens ungdomsminnen, Öf-
verste Stålhammar, Lifknektens berättelser samt Mäster Olofs bröllop. Historikern Christer 
Öhman som skrivit om Starbäcks historiska författarskap och historiesyn betecknar 

                                                           
257 Analys av bokbeståndet har gjorts mot bakgrund av uppgifter ur Bernhard Meijer, Svenskt litteratur-lexicon, 
Stockholm 1886; Nordisk familjebok (uggleupplagan); Bernt Olsson & Ingmar Algulin, Litteraturens historia i Sverige, 
Stockholm 1994 samt Lönnroth & Delblanc 1999.  
258 Leffler 1999 (passim), citat, s. 337. Även Eva-Helene Ulvros, som undersökt läsvanor bland borgerliga kvinnor i 
Sydsverige vid 1800-talets mitt, anger skönlitteratur som viktigast. Detta följdes av religiösa men även historiska verk. 
Eva-Helene Ulvros, Fruar och mamseller: Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870, Lund 1996, s. 312. 
259 Eric Johannesson, Den läsande familjen: Familjetidskriften i Sverige 1850–1880, Stockholm 1980, s. 15–36, 59. 
260 Lönnroth & Delblanc 1999, s. 81f. 
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dennes historietolkning som i huvudsak nationellt och liberalt ideologiskt 
förankrad. Som mer vetenskapliga förebilder fanns Geijer men även Fryxell.261 I 
Svenskt biografiskt handlexicon från 1906 fastslås något mindre raffinerat angående 
Starbäck att: ”Präglad af en god, nobel och fosterländsk anda, historisk tidsfärg och 
dramatisk gruppering af händelserna, har S. blifvit en älsklingsförfattare för många 
generationer af svensk ungdom”.262 Även Blanche hörde till de mest lästa svenska 
författarna under sent 1800-tal. Som liberalt inriktad politiker, författare, diktare 
och skribent  kan han ses som representant för den politiska moderniseringen. Ett 
tema i författarskapet var problematiseringen av ståndssamhällets sociala barriärer. 
Inte sällan infogades detta i romantiska ramberättelser där män av lägre börd vann 
överklasskvinnors kärlek efter mer eller mindre fantasieggande händelseförlopp. 
Detta var exempelvis temat för romanerna Sonen af Söder och Nord samt Flickan i 
Stadsträdgården vilka båda fanns i föreningsbiblioteket. I synnerhet fick barndoms-
miljöer och ungdomstid en framskjuten plats hos Blanche, vilket kan ha utgjort en 
av förklaringarna till hans popularitet bland gymnasister.263  

Innehållet i biblioteket knappt 25 år senare, 1914, uppvisar inga betydande 
förändringar. Nu hade dock 80- och 90-talisterna på allvar satt avtryck, och i 
biblioteket återfanns ett flertal verk av exempelvis Heidenstam, Karlfeldt, Fröding, 
Lagerlöf och, framför allt, Strindberg.264 

Vid sidan av biblioteket och läsningen av romaner och småtryck anordnades 
även en ”läsestuga” som försågs med tidningar och tidskrifter av allehanda slag. 
Vårterminen 1890, det vill säga vid samma tid som uppgifterna om biblioteket är 
hämtade från, bestämdes att det under läsåret skulle prenumereras på den dagliga 
upplagan av Vårt land (konservativt kristlig), landsortsupplagan av Dagens Nyheter 
(liberal), landsortstidningarna Smålandsposten, Sundsvallsposten och Skelleftebladet, folk-
kalendern Svea (denna innehöll illustrationer, kortare biografier, noveller och histo-
riska berättelser) samt skämttidningen Kaspers. Varför landsortstidningar intressera-
de ges ingen information om. Utöver detta florerade periodvis även tidskrifter så-

som Strix, Ord och bild, Varia, Ljus samt Allers familjejournal bland gymnasister samt 
tidskrifter kopplade till skolföreningslivet.265  

Bok- och tidningsläsning var följaktligen ett bärande inslag i den bildningsverk-
samhet som bedrevs, och gymnasisters läsvanor föll väl in i de allmänna lästrender 
som präglade 1800-talets framväxande medelklass. Hur böckerna lästes, det vill säga 
om det handlade om läsning i enskildhet eller gemensam högläsning (vilket var van-
ligt under seklet), framgår inte. Även om det lätt går att se ett rent ekonomisk motiv 
till bedrivandet av gemensam biblioteksverksamhet, blev böcker och tidningar gi-
vetvis viktiga medier i brytandet av lokallivets isolering. Via dessa kunde impulser 
från, och kunskaper om, den utomstående världen i form av nyheter, reseskildring-
                                                           
261 Christer Öhman, Den historiska romanen och sanningen: Historiesyn, värdestruktur och empiri i Georg Starbäcks historiska 
författarskap, Uppsala 1991, s. 160–166, 176ff.  
262 Svenskt biografiskt handlexicon 1906. 
263 Lönnroth & Delblanc 1999, s. 62–65 samt John Landquist, ”August Blanche”, förord i August Blanche, Flickan i 
stadsträdgården, Stockholm, 1924, s. 3–16 (citat s. 4). 
264 ”Katalog över Umeå Gymnasii-förenings bibliotek höstterminen 1914”. FAV. UGF. D. I.  
265 Protokoll 11/12 1897, 22/10 1898, 12/9 1903 samt 27/1 1906. FAV. UGF. A.I.  
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ar, politisk debatt, och så vidare nå gymnasister vid läroverket. I föreningslivet var 
elever därtill i huvudsak fria att själva välja sin läsning. Mitterauer poängterar just 
läsningens – och exempelvis dagboksskrivandets – centrala roll för etablerandet av 
sociokulturell självständighet bland ungdom i det förflutna. Betraktat ur ett mer 
allmänt perspektiv kan denna typ av aktiviteter även ses som viktiga i såväl indivi-
dualiseringsprocessen som i borgerlighetens kulturella formering.266 Att notera är 
slutligen att läsning av detta slag vid sidan av skoltid inte av alla sågs som oproble-
matisk. I PT ges bland annat exempel på hur romanläsning bland elever – via denna 
litterära forms oblyga framställningssätt och dess lockelse till verklighetsflykt– kun-
de problematiseras och kopplas samman med sådant som osedlighet och onani.267  

 
Klubben – ett humanistiskt kunskapsforum och en språklig arena 
 

Angående diskussionernas nytta och nödvändighet äro alla ense, hvarför enhälligt beslutas, att 
diskussioner skola hållas. Deremot äro meningarna delade angående tiden för diskussionernas 
hållande. En liflig diskussion uppstår, som fortgår öfver en timme, hvarefter man skrider till 
omröstning. Med elfva röster mot fem, som afgifvas för förslaget i dess helhet, förkastas nu 
förslaget så till vida att diskussioner ej skola hållas hvarje klubb, utan endast hvarannan.268  

 
Även om deltagandet vid klubbmötena periodvis varierade, framstår dessa ändå 
som hjärtat i föreningsverksamheten. Det var här – i bönsalen, gymnastikhuset eller 
ute i det fria – medlemmar träffades och fattade beslut angående föreningslivets 
praxis, här de deklamerade, höll föredrag och uppläsningar, sjöng, musicerade, ar-
rangerade skådespel, drev igenom eventuella bestraffningar, högläste alster ur före-
ningstidningen och diskuterade skilda ämnen. Klubben skulle enligt stadgarna hål-
las en gång i veckan och vid dessa tillfällen förväntades alla medlemmar närvara. 
Ändamålet med dessa träffar var enligt stadgarna att stärka sammanhållningen ge-
nom samtal i ”politiska, litterära och andra ämnen”, samtidigt som ambitionen var 
att detta skulle uppmuntra ett intresse för dessa områden. Klubbarna skulle därtill 
erbjuda nöje och allvarliga inslag varvades därför med underhållande.269  

Ett stort utrymme vid klubbarna tog diskuterandet och debatterandet av varie-
rande ämnen. De flesta spörsmål rörde rent administrativa frågor om föreningsli-
vets bedrivande, men ett stående inslag blev även arrangerandet av diskussioner 
kring på förhand bestämda ämnen. Ambitionerna tycks dock oftast ha överstigit 
utfallet, och de flesta diskussionsförslag togs antingen aldrig upp eller diskuterades 
utan fattad resolution. Det kan tyckas onödigt att ägna tid åt frågor varav de allra 
flesta förblev obesvarade, men samtidigt säger frågeförslagen en hel del om kun-
skapsstoffet inom föreningslivet (se bilaga 3 för en sammanställning av diskussions-
                                                           
266 Mitterauer 1991, s. 42f. 
267 Jfr ”Sedeförderfvet i skolorna”, PT Stockholm (årgång) 1866, s. 337. Utgiven av L. A. A. Aulin. 
268 Citatet (diskussionsfrågan refereras komiskt men belysande) hämtat ur protokoll 5/5 1889. FAV. UGF. A.I.  
269 Vad gäller klubben, se 1882: kap. 6 (citat); 1888: kap. V samt 1904: kap. IV. FAV. UGF. F. XIII. Klubbordningen 
skiftade under undersökningsperioden men innehållet var i huvudsak densamma. I stadgarna 1888 bestämdes att 
klubben skulle inledas med uppläsande av det föregående mötets protokoll samt avgörandet av förslag. Därefter 
förväntades föredrag, disputation, deklamation, sångnummer samt uppläsande av veckans nummer av tidningen 
följa. Angående inackorderingen av verksamheten, se Protokoll 3/5 1890 samt 3/10 1896. FAV. UGF. A.I. 
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frågor).270 
 
Figur 6. Kategorisering av diskussionsfrågor ur Umeå Gymnasii-Förenings arkiv åren 1890, 1896, 1903 samt 1909.  

 
Kategori:         1890   1896   1903   1909 
1. Existentiellt, filosofiskt och etiskt  7    3    8    2 
2. Samhälle och politik     5    7    9    5 
3. Föreningsliv        4    5    13    10 
4. Skolliv          1    1    11    4 
5. Historia         2    -    3    - 
6. Litteratur        -    -    2    2 
 

Källa: FAV. UGF. A.I. Protokoll. 

 
Att kategorisera diskussionsfrågor tematiskt är dock inte speciellt enkelt, eftersom 
de ofta tenderar att flyta in i varandra. Tydligt är emellertid att många diskussions-
förslag berörde grundläggande livsåskådningsfrågor, existentiell problematik samt 
frågor om sedlighet. Hit hörde exempelvis frågor såsom ”Hur förvärfvar man sig 
säkrast medmänniskors kärlek och tillgifvenhet?”, ”Hvarför är människan världens 
mål?” samt ”Är kortspel absolut förkastligt?”. Föreningslivet och skollivet utgjorde 
inte oväntat återkommande intresseområden och i linje med klubbens syfte åter-
fanns även politiska och samhällsrelaterade frågor bland förslagen. Exempelvis 

kunde frågeförslag som ”Skulle allmän politisk rösträtt vara önskvärd för Sverige?” 
samt ”Har den lutherska reform. verkligen haft en så stor betydelse som man vill 
tillmäta densamma?” formuleras. I mindre omfattning fanns även ämnesområden 
som litteratur och historia representerade. Bortsett från att det blev allt vanligare att 
diskussionsämnena rörde skol- och föreningslivet, går det inte att se någon egentlig 
tendens till förändring. I kapitel 5 och 6 ges mer preciserad information om hur det 
faktiskt diskuterades på specifika områden. 

Wennerholm betraktar i sina studier diskuterandet som en viktig fostrande aktivi-
tet bland elever. Genom diskuterandet gavs de möjlighet att danas i ett ”allvarligt 

beteende” samt att tydliggöra läroverkselevers ”karaktär och uppgift”. Här kunde 
vetenskapens gränser fastslås, vetenskapens roll i det moderna samhället definieras, 
samt gränser sättas upp mot ämnesområden som humaniora och religion. Ibland 
blev diskussionen som aktivitet viktigare än det ämne som avhandlades.271 Liknande 
tankar om formens företräde framför innehåll uttrycktes även av gymnasister vid 
UHAL. Man bedrev inte verksamheterna oreflekterat, utan uppmärksammade även 
deras grundläggande kunskapsmässiga värden och förutsättningar. I ett brev 1896 
skrevs exempelvis att långa men ofta resultatlösa diskussioner förekom vid klub-
barna, men korrespondenten menade att eftersom ”ändamålet med dessa egentli-
gen är att utbilda och uppöfva medlemmarnes förmåga att ledigt uttrycka sig och 
att obehindrat uttala sina åsikter i allehanda frågor, så är ju hufvudsaken den, att 

                                                           
270 Även Backman Löfgren ägnar diskussionsfrågor med fattad resolution efter sekelskiftet 1900 intresse. Hon gör 
kategoriindelningen: Kungar, Krig/Försvar, Politik, Skolan/Lärare, Tobak/Alkohol, Flickor/Kärlek samt Litteratur. 
Backman Löfgren 1996.  
271 Wennerholm 2004, s. 70ff. (citat, s. 70) 
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diskussioner komma i stånd”.272 Diskussions- och argumentationskonsten var fär-
digheter som krävde övning. Framförda deklamationer, föreläsningar och uppläs-
ningar kunde i linje med detta kommenteras i protokollen, ömsom i kritiska ömsom 
i berömmande ordalag.273 Kritiserandet ingick i verksamheten, eller som förening-
ens ordförande, Nikanor Söderlind, uppmanande framställde det i ett tal 1900:  
 

[…] endast genom att skarpt kriticera hvarandra kunnen I ha någon stilistisk nytta af föredrag, 
deklamation och bref. Dessutom är en ordentlig, rätt uppfattad kritik, hvilken naturligtvis ej 
får öfverskrida den kamratliga höflighetens gräns, ett osvikligt medel att stärka kamrat- och 
samhörighetsbanden. I såväl Edert eget som föreningens intresse uppmanar jag Eder alltså: 
kriticeren hvarandra!274  

 
Att hålla föredrag och tal samt att läsa upp egenförfattade uppsatser och sagor var 
ytterligare aktiviteter gymnasister ägnade tid åt. Även om denna typ av aktivitet, lik-
som diskussionen, gav instrumentellt kunnande, måste även innehållet ses som be-
tydelsefullt. I likhet med diskussionsämnena faller dock inte heller dessa alster in i 
självklara ämneskategorier. Spannet var brett mellan de ämnen titlarna angav och 
ibland behandlades en rad skilda teman inom ett och samma arbete. Ett fåtal av 
dem innehöll absurditeter och var uppenbart skrivna för att locka till skratt, men de 
allra flesta hade en mer allvarsam klangbotten. Att tillägga är att vissa uppsatsäm-
nen är snarlika dem som föreslogs för student- eller mogenhetsskrivningen under 
temat modersmålet. En rimlig tanke är alltså att denna typ av aktivitet delvis funge-
rade som förberedelse inför studentexamen eller mer allmänt som hjälp i skolarbe-
tet.275 I många arbeten gjordes emellertid direkta anknytningar till föreningslivet, 
och somliga skulle förmodligen svårligen ha kunnat visas för lärare. I föredrags-
böckerna återfinns alltså vad som framstår som en blandning av skolarbeten och 
för föreningslivet specifikt författade alster.  

Dessa föredrag, uppsatser, sagor och tal är värda att ägna intresse eftersom de är 
informativa på många skilda ämnesområden. Jag ska i detta skede nöja mig med att 
kategorisera dem för att på så vis ytterligare förtydliga bilden av det kunskapsstoff 
som fanns med i föreningslivet. I kapitel 5 och 6 används även exemplifieringar ur 
desamma. Följande ämneskategorier har bedömts som mest förtydligande vad gäll-
er tematiska tyngdpunkter: Livsåskådning, sedelärande och filosofi (levnadsideal, dygder 
samt existentiell problematik), Litteratur, litteraturhistoria och språk (litterära verk, för-
fattarskap och litterära gestalter), Historia och religionshistoria (historiska och religions-
historiska händelser, företeelser och gestalter), Samtidsfrågor, statsangelägenheter och na-
tion (samtidsbundna och politiska teman rörande samhälle, nation eller region), Fö-

                                                           
272 Brev 19/11 1896. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. Jfr Herman Hampusson Huldt, ”Något om tal och skrift 
med särskildt afseende på vår förening”. FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894.  
273 ”Föredraget utmärkte sig af att talaren extemporerade och detta på ett mycket ledigt och fritt sätt”, kunde det 
exempelvis nedtecknas i protokollet. Protokoll 1/2 1902. FAV. UGF. A.I.  
274 Nikanor Söderlind, ”Primas‟ afskedstal den 30/5 1900”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 38. 
275 Angående ämnen för uppsats på modersmålet uppsatta i student- eller mogenhetsexamen, se ”De skriftliga prof-
ven för mogenhetsexamen V.-T. 1898. Ämnen för uppsats på modersmålet”, i NET 1900: 17. Jfr 1893: 17, 1894: 17, 
1896: 18, 1899: 49. Se även Lena Lötmarker, Krian i förvandling: Uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska 
uppsatsskrivning, Lund 2004. 
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reningsliv och skolliv (föreningens angelägenheter, skolfrågor och sådant som berörde 
gymnasisttillvaron) samt Socialt umgängesliv (kurtis, sällskapsliv och relationer mellan 
könen). Kategorierna Naturvetenskap och teknik, Nekrologer, Idrott och Geografi behö-
ver knappast någon närmare precisering. I Övrigt/Ej kategoriserbart placeras de alster 
som rör sig utanför ovanstående ämnesområden och som inte på ett uppenbart sätt 
låter sig kategoriseras (se bilaga 4 för preciserad sammanställning). 

 
Figur 7. Ämneskategorisering av bevarade föredrag, uppsatser och tal ur Umeå Gymnasii-Förenings arkiv 1889–
1894, 1900–1905 samt 1908–1914. 

 
Kategori:                        Antal: 
1. Livsåskådning, sedelärande och filosofi                34 
2. Litteratur, litteraturhistoria och språk                 26 
3. Historia och religionshistoria                   24 
4. Samtidsfrågor, statsangelägenheter och nation              18 
5. Föreningsliv och skolliv                    12 
6. Socialt umgängesliv                     11  
7. Naturvetenskap och teknik                   4 
8. Nekrologer                        3 
9. Idrott                         1    
10. Geografi                        1 
11. Övrigt/ Ej kategoriserbart                   6 
 
Totalt:                          140 

Källa: FAV. UGF. F. IV. FÖREDRAG 1–3 samt  

 
Vad gäller kunskapsinriktningen kan konstateras att de flesta alster berörde efter-
strävansvärda levnadsideal, dygder samt existentiell problematik (ibland med tydliga 
religiösa konnotationer). Även ämnesområden som litteratur, litteraturhistoria, 
språk och historia tillhörde högt premierade. Ett flertal arbeten behandlade därtill 
samtidsfrågor, skolliv, föreningsangelägenheter samt umgängesrelaterade spörsmål. 
Endast ett fåtal alster berörde naturvetenskapliga ämnen. En jämförande utblick till 
HGF visar att de 20-tal föredrag, uppsatser och tal som bevarats från ungefär 

samma period spänner över liknande ämnesområden.276 En preciserad kategorise-
ring gjordes även av Malmögymnasister i Brageförbundet 1879. Under förbundets då 
10-åriga verksamhetsbana hade enligt egen uppgift 78 föredrag med följande inrikt-
ning hållits: 26 historia, 14 litteraturhistoria, 6 filosofi, 6 kulturhistoria, 5 naturve-
tenskap, 2 konsthistoria, 2 geografi samt 17 på blandade ämnen.277 Utbudet var allt-
så tämligen likartat. 

Vilken betydelse hade gymnasisters klubbande? Florin och Johansson betraktar 
klubbverksamheten som en miniatyr av vuxna mäns offentlighet och därmed som 
en viktig träning inför en kommande roll i densamma. Genom denna typ av öv-
ningar finslipades språket och den retoriska förmågan, menar författarna.278 Att lära 
sig behärska formerna för konversation och argumentation, eller att bemästra den 

                                                           
276 Här hölls tal, föredrag och uppläsningar om socialismen, stenografi, tekniska nymodigheter som trådlös telegrafi, 
profeten Muhammed, samiskt levnadssätt, etcetera. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. FIV: 1. 
277 ”Minnen från Brageförbundets tioårsfest den 15 november 1879, upptecknade af Carl Georg U:son Ridderborg”. 
Malmö 1879. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö.  
278 Florin & Johansson 2000, s. 55. Jfr Wennerholm 2004 s. 66f. 
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intellektuella kulturens språkliga förnödenheter, måste rimligen – inte olikt annan 
typ av föreningsverksamhet oavsett om den tog plats vid läroverken eller i arbetar- 
och nykterhetsföreningar – ses som integrerat i föreningslivet och klubbandet. Det-
ta överensstämde vidare med hur lärare vid tiden kunde framställa föreningsverk-
samhetens positiva sidor. Bortom formen fanns dock även innehåll och klubbverk-
samheten måste samtidigt betraktas som en praktik där en gemensam kunskaps- 
och värdegrund kunde etableras (se kapitel 5 och 6). Det handlade även om en 
praktik som tydligt premierade ett humanistiskt kunskapsgods före ämnesområden 
såsom naturvetenskap och teknik, idrott samt åtminstone till viss del teologi.  

En viss förändring vad gäller kunskapsgodset tycks dock ha skett strax efter se-
kelskiftet 1900. Då började ett tydligare intresse för naturvetenskap ge avtryck i så-
väl föredragsböcker som protokoll. Exempelvis hölls föredrag om personer som 
Adolf  Erik Nordenskiöld samt om sådant som blodet och blodcirkulationen, radi-
um, insektspollinering, och så vidare. Därtill köptes omfattande naturalverk såsom 
”Ur djurens lif ” in till föreningsbiblioteket.279 Naturvetenskap hade vid denna tid 
funnits på schemat vid läroverket sedan länge. Redan vid mitten av 1800-talet instif-
tades naturvetenskapliga elevföreningar och sådant som naturaliesamlingar blev 
fasta inventarier vid såväl UHAL som vid många andra inrättningar. Vid slutet av 
seklet blev det allmänna samhällsintresset för naturvetenskap och teknik allt starka-

re (inte minst på grund av det geografiska och vetenskapliga kartläggandet av nya 
landområden) och vid sekelskiftet 1900 höjdes naturvetenskapens status som skol-
ämne ytterligare.280 Detta tycks följaktligen ha avspeglats i föreningslivet. Även om 
föreningens karaktär av ett humanistiskt forum aldrig utmanades på allvar, började 
det humanistiska bildningsgodset ändå märkbart breddas.  

 
Föreningstidningen  
Till ett av föreningsverksamhetens viktigare inslag hörde sammanställandet av före-
ningstidningen Getingen, ibland utgiven med den talande undertiteln Allvar och 

Skämt.281 Den omfattande samlingen bevarade nummer tyder på att tidningen, till-
sammans med klubben, var det främsta medlet för att hålla samman verksamhe-
ten.282 Den handskrivna tidningen var tänkt att ges ut veckovis – omfång och kvali-
tet blev därefter – och skulle läsas upp i samband med klubb. Kvalitén på inskicka-
de alster var dock inte det viktigaste, utan tanken var snarare att tidningen skulle 
väcka intresse för stilistiska övningar och, som redaktören konstaterade i ett av de 

                                                           
279 Se Bilaga 4 samt FAV. UGF. A.I. Protokoll 3/2 1900 samt 1/2 1902.  
280 Frängsmyr 2004, s. 162 samt Thomas Kaiserfeld, ”Laboratoriets didaktik: Fysiken på läroverken i början av 1900-
talet”, i Sven Widmalm (red.), Vetenskapsbärarna: Naturvetenskapen i det svenska samhället 1880–1950, Hedemora 1999.  
281 Liknande tidningar sammanställdes alltså av gymnasistföreningar vid åtskilliga andra läroverk under perioden. 
Därtill pågick ett kontinuerligt utbyte av föreningstidningar mellan skilda förbund. För bevarade tidningar, se KB 
Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Stip. Lärj. – Förh. – Lärj. – Fören. samt KB Okat. Undervisning. 8: 0 & 4: 0. Allm. 
Lärov. Lärj. –Fören. [Tidskr.]. A–Ö. 
282 Exempelvis skrevs till Härnösand 1889 att man hade tidningen att tacka för att föreningen fortfarande existerade i 
den aktivitetssvacka som följt branden. När det var dags för redaktionen att kliva upp på katedern och högläsa 
veckans exemplar av Getingen var det ”idel uppmärksamhet” bland gymnasister, hävdades det. Brev 3/3 1889. HLA. 
Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
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tidigare numren, ”om möjligt utbilda de slumrande talenterna”.283 Medlemmarna 
skulle tillåta sig själva att uttrycka känslor och åsikter i skilda litterära former utan 
att hämmas av vedertagna konventioner.284 Tidningens syfte var därtill att roa och, 
som namnet antydde, dela ut stick. Satir var därför tillåten, men detta skulle göras 
med finess. Det fick exempelvis inte förekomma ”plumpa eller råa, oanständiga 
eller sedligheten sårande uttryck” eller orättfärdiga personangrepp. För att skydda 
författare av publicerade alster skrev dessa dels under pseudonym, dels skulle origi-
nalinlagor brännas för att minimera risken för avslöjande. En tillsatt tidningsredak-
tör fungerade i sammanhanget både som redigerare och ansvarig utgivare.285 

Wennerholm ser skoltidningen som ett medel dels för att odla gemenskap mellan 
läroverkselever, dels för att möjliggöra beskrivandet av de ideal läroverket var bära-
re av och som eleven sålunda skulle fostras i. Arbetet med att sammanställa den och 
fylla den med ”allvarligt och insiktsfullt innehåll” fungerade främjande för elevers 
självständighet.286 Det finns emellertid skillnader mellan de offentliga och läro-
verksöverskridande naturvetenskapliga skoltidningar Wennerholm undersökt vid 
1900-talets mitt och de föreningstidningar som sammanställdes av gymnasister vid 
1800-talets läroverk. Vuxenvärlden tycks ha haft begränsat inflytande över vad som 
skrevs i gymnasisters tidningar och de var inte tänkta för offentligheten utan rikta-
des i första hand mot en inre läsekrets. Framför allt var innehållet ett annat.  

Vad innehöll då dessa tidningar? Som nämnts var de dels till för att medlemmar 
skulle öva sina litterära förmågor, dels för att locka till skratt. Resultatet blev ett 
medium med ett mångskiftande innehåll som bestod av allt ifrån allvarsamma eller 
humoristiska inlagor av poesi och prosa till kortare berättelser eller utflyktsskild-
ringar, sagor, teatermanus, notiser, ordlekar och malheurer, illustrationer, tillkänna-
givanden, charader, och så vidare. Ämnesutbudet var lika skiftande. Rent administ-
rativa spörsmål och debattartade utläggningar delade ofta sida med framställningar 
rörande livet, döden, vänskap, kärlek, alkohol, fosterlandskärlek, religiositet eller 
naturskildringar. Sånger eller exposéer över gymnasist- och studentlivet, varvades 

med ömsom skönmålande ömsom kränkande alster bland annat i fråga om kvinnor. 
Tidningen erbjöd på så vis ett sammanhang som var avskuret från yttre insyn och 
kontroll och som tillät känslosamma utvikningar på vitt skilda områden. Det skif-
tande ämnesutbudet till trots var dock innehållet ändå allmänt sett tämligen likartat 
över tid: ”Att olikheterna inte äro så i ögonen fallande, det beror naturligtvis på att 
en skolpojkes horisont ungefär är lika vid nu, som för trettio år sedan”, konstatera-
de en anonym skribent tämligen träffsäkert 1910.287 Prosaformen tog dock över 

                                                           
283 Getingen 1868: 1. FAV. UGF. F.VI.  
284 Tidiga nummer sammanställdes efter devisen att den som umgicks med djupa känslor som ung, hade förmåga att 
hysa stora tankar som man. Getingen 1868: 1. FAV. UGF. F.VI. På ett snarlikt sätt skrev föreningens ordförande 1889 
att tidningen gav ”tillfälle att uttrycka de känslor, de åsigter, som fylla vårt sinne” samt medförde ”en klarare insigt i 
de många lifvets frågor, som en gång i framtiden skola möta oss”. ”Minnesblad från Umeå Gymnasii-förenings 25-
årsfest lördagen den 30 nov. 1889”. Umeå 1890. FAV. UGF. F.VII.  
285 Vad gäller tidningen, se stadgar 1882: kap. 7 (citat); 1888: kap. VIII; 1904: kap. III samt 1921 kap. III. FAV. UGF. 
F. XIII. 
286 Wennerholm 2004, s. 57f. 
287 ”Gode Herrar och Ume-gymnasister”, Getingen 1910: 1. FAV. UGF. F.VI. Det som åsyftades var kärlekstemat. 
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mot seklets slut. Ett högst ordinärt nummer med bilaga kunde vid slutet av 1860-
talet innefatta inlagor med titlar som ”Sista utflykten till Öhn”, ”Till gymnasisten”, 
”Ordspråk”, ”Anlända fartyg”, ”Sångaren”, ”Några beundrande suckar i all enfald 
framsuckade af  en beundrande själ” samt ”Bref  från Upsala”.288 Att tillägga är att 
det årligen gavs ut ett jubileumsnummer i vilket innehållet var mer seriöst och vilket 
var tänkt för offentligheten. Här avspeglas lite av föreningens Janusansikte.  

 
Sång, musik och teater  
Sång hade länge varit en viktig del av gymnasisters och trivialisters/lärdomselevers 
skolning och det är knappast anmärkningsvärt att den även bildade ett fundament i 
föreningslivet. I stadgarna från 1882 fastslogs att sången ”otvifvelaktigt är ett det 
verksammaste medel att höja Gymnasii anseende” och denna får därmed ses som 
en betydelsefull del av föreningslivets offentliga sida. Enligt stadgarna var det varje 
sångkunnig medlems plikt att inträda i ”qvartetten” eller kören, för vilkas ändamål 
en sånganförare utsågs varje höst.289 Med sången följde även musikaliska inslag, 
men musicerandets plats inom föreningslivet tycks ha skiftat väsentligt mellan olika 
perioder. I ett brev från 1881 berättas att sång och musik stod i blomstring. Kören 
hade vid denna tidpunkt, förmodligen på grund av föreningens kortlivade med-
lemsexpansion, utökats till att innefatta över sextio sångare, och dessutom var både 

en ”dubbelqvartett” och ett musikkapell verksamma.290 Vid andra tillfällen tycks 
emellertid de storslagna ambitioner som uttrycktes i stadgarna inte ha omsatts i 
praktiken. Drygt tio år senare nämnde exempelvis en korrespondent att tanken på 
att anordna aftonunderhållning till Magnus Stenbocks minne avförts eftersom kvar-
tetten inte var kompetent nog att uppträda inför publik.291 Samtidigt fortgick ändå 
sjungandet och framförandet av musikstycken som sporadiska inslag vid klubbarna. 
Vad var det som spelades? Även om exempel ges på att man framförde lättsammare 
stycken såsom bondvisor, dryckesvisor och gluntar, finns i föreningens bevarade 
notsamlingar även en hel del klassisk instrumental- och marschmusik.292 Att notera 

är för övrigt att Wilhelm Petersson-Berger, som tillbringade flera uppväxtår i Umeå, 
var hedersledamot i föreningen under sent 1890-tal.293 I ett föredrag vid sekelskiftet 
kunde för övrigt konstateras att sång och musik var välberättigade inslag i före-
ningslivet, men utan ”någon större fostrande och utbildande betydelse”.294 

Ytterligare en aktivitet som premierades var teatern. Enligt stadgarna skulle det i 
föreningen ingå ett internt teatersällskap under ledning av en teaterdirektör.295 Även 
om teatern åtminstone periodvis utgjorde ett viktigt inslag i verksamheten, tycks det 

                                                           
288 Getingen 1869: 7 (med bihang). FAV. UGF. F.VI. 
289 Vad gäller sången, se stadgar 1882: kap. 10 (citat); 1888: kap. XII samt 1904: kap. III. FAV. UGF. F. XIII. ”Sång 
och musik bidraga ofantligt till att höja intresset och trefnaden och äro därför nästan oumbärliga för klubbarne”, 
skrevs det till Härnösand 1893. Brev 14/10 1893. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
290 Brev 26/2 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
291 Brev 3/2 1892. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
292 Notor A–Ö. FAV. UGF. F.X.  
293 FAV. UGF. A.I. Protokoll 11/12 1897. 
294 Erik Öberg, ”Gymnasieföreningar”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 164. 
295 Vad gäller teatern, se stadgar 1882: kap. 11; 1888: kap. XIII; 1904: kap. III; 1921: kap III. FAV. UGF. F. XIII. 
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ha varit svårt att få uppträda offentligt. I ett svar på Härnösandsgymnasisters und-
ran om ”Thaliadyrkan” bland gymnasister i Umeå 1883, skrev korrespondenten att 
detta hade förvandlats till bisak inom föreningslivet. Ett problem var att få rektorns 
tillåtelse att anordna offentliga föreställningar.296 Vad gällde den inre verksamheten 
gick det dock an att uppföra pjäser eller lustspel av allehanda slag och i Getingen 
publicerades ibland pjäsmanus och recensioner av uppförda stycken. År 1868 åter-
finns exempelvis en farsartad tragedi i en akt med titeln ”Gökens begrafning eller 
Concordias jemmerliga ändalykt” i nämnda tidning. Temat var den grekiske havs-
guden Nereus skenbegravning och sensmoralen framstår som svårtydd.297 Om detta 
lustspel någonsin framfördes framgår inte, men teaterinslaget rimmar i vart fall väl 
med den spextradition som blommade ut vid universiteten från 1800-talets mitt.298  

Ett mer kontrollerbart inslag vad gällde föreningens offentliga verksamhet, vilket 
uppenbarligen hade skolledningens godkännande, var aftonunderhållningen eller 
soarén. Denna typ av evenemang ansågs av gymnasister vara av både nytta och nöje 
eftersom de både utgjorde roande och omväxlande inslag i ”det sig evigt lika gym-
nasistlifvet”, och bidrog till att pengar flöt in till föreningen.299 Samtidigt erbjöd till-
ställningarna möjlighet att uppträda inför allmänheten, att träna på att framträda 
offentligt och på samma gång höja föreningens anseende.300 Aftonunderhållningen 
följde med som ett viktigt inslag långt in på 1900-talet och skulle då även innefatta 

teaterinslag eller spex. Vid en ”musikalisk” aftonunderhållning anordnad 1886 stod, 
för att ge ett exempel, instrumentalmusik, kvartettsång, deklamation, gluntar samt 
skomakar- och bondvisor på ”landsmål” på programmet. Tillställningen avslutades 
med dans till toner av en sextett av ”regementsmusikcorps”.301 Publiken kunde, 
förutom av lärare och gymnasister, även bestå av kvinnlig skolungdom och intresse-
rade stadsbor. Tillströmningen av de sistnämnda ansågs dock ibland vara skral och 
det kunde klagas över att stadsbefolkningen inte förstod vikten av gymnasisters 
bemödanden med att ge ”publiken en nöjsam afton och på samma gång uppodla 
dess skönhetssinne”.302 Det fanns alltså en kulturell missionstanke involverad i den-

na verksamhet, och i linje med detta kunde även det lokala teaterlivet häcklas.303 
Aktiviteter såsom sång, sällskapsteater, musicerande och anordnande av afton-

                                                           
296 Brev 16/2 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. Liknande tankar ges i ett brev från 1885 där man berättade 
att man velat sätta upp en ”teaterpjes” men att detta inte tilläts av ”rektorsgubben”. Samma sak hände 1887. Brev 
3/10 1885 samt 30/10 1887. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
297 Getingen 1868: 13. FAV. UGF. F.VI. Se även 1869: 5, 1899 25/2 samt 1903: 9. 
298 Jfr Gunnar Ollén, Svensk amatörteaterhistoria 1865–1978: Med bygde- och friluftsspel, studentteater och spex, kyrkospel, dock-
teater, skapande dramatik och studieförbundsteater, Stockholm 1979, s. 129ff. Teaterlivet expanderade i Sverige under 1800-
talet, även om förankringen i norrländska städer dröjde. Exempel finns dock redan från 1800-talets första hälft på att 
borgerlig sällskapsteater etablerats längs norrlandskusten. Under detta sekel fick teatern dels en egen terminologi, dels 
distanserades den från annan offentlig underhållning. Viktigt här var borgerlighetens upplyftande av teatern till 
konstform. Claes Rosenqvist, Norrlandskustens teaterpionjärer, Umeå 2003, s. 15, 164–167. 
299 Brev 21/1 1888. Jfr 3/10 1885, 19/11 1896. Höstten 1899 hade en aftonunderhållning till förmån för biblioteket 
inbragt närmare 200 riksdaler, 25/2 1900. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
300 ”Att på ett värdigt och lyckadt sätt kunna uppträda inför publiken bidrager alltid till att höja våra förbunds 
anseende”, skrevs det till Härnösand 1890. Brev 29/3 1890. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
301 Brev 3/12 1886. Jfr 19/10 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
302 Brev 8/5 1886. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
303 Se Getingen, ”Sång om Brackopolis och Brackopoliterna”, vol. 1870–1880, 1875. FAV. UGF. F.VI. 
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underhållningar utgjorde vidare sett centrala inslag i det kulturliv som växte fram i 
städerna vid seklets mitt. Dessa aktiviteter har betraktats som viktiga medel i att 
socialt och kulturellt foga samman den framväxande medelklassen.304 

 
Arkivering och traditionens makt 
Något som avslutningsvis bör nämnas angående föreningens kärnverksamheter är 
arkiveringen. I stadgarna från 1888 gavs för första gången arkiveringen av före-
ningsmaterial ett eget kapitel. För detta ändamål inrättades även en särskild post, 
nämligen arkivarien. Denne skulle ”handhafva, sorgfälligt vårda och behörigt ord-
na” föreningens alla handlingar och tillhörigheter samt upprätta kataloger och för-
teckningar över materialet. Tanken var att handlingarna efter offentliggörandet 
skulle tas om hand och placeras i arkivet, varefter medlemmar enligt ett förfarande 
liknande det som gällde för biblioteket tilläts låna material mot en veckoavgift.305  

Arkiveringen, och den gigantiska portfolio arkivet snabbt tycks ha blivit, fick en 
praktisk administrativ betydelse på så vis att föredrag, brev och tidningar lätt kunde 
återfinnas och återanvändas; rimligen som hjälp i studierna. Samlarmentaliteten kan 
samtidigt ses som ett uttryck för viljan att skapa tradition och därmed som en bety-
delsefull del av kulturbygget och det kollektiva identitetsskapandet. Man historise-
rade den egna verksamheten och inplacerade sig samtidigt i en gemenskap som 

sträckte sig långt bortom nuet. Detta yttrade sig även i författandet av egna histori-
ker publicerade i föreningstidningen eller i samband med jubileum.306  
  Efter att i detta kapitel ha belyst social organisering, kärnverksamheter och kun-
skapsinriktning i gymnasisters föreningsliv, ska betoningen i analysen förflyttas till 
en mer utpräglad meningsskapande nivå och till de kollektiva ideal och attityder 
som tog form i föreningens regi. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
304 Se exempelvis Qvarsell 1988, s. 36–40. 
305 Vad gäller arkivering, se stadgar 1888: kap. X (citat) samt 1904: kap. III. FAV. UGF. F. XIII. 
306 Sundkvist konstaterar att föreningarnas status och legitimitet var beroende av hur många år de hade på nacken 
och att man därför ömt vårdade sina traditioner och minnen i form av äldre tiders handlingar. Sundkvist 1998, s. 15. 
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5. TANKEMILJÖN – GYMNASISTLIVETS ETOS 
 
Inriktningen på personlig förädling till trots präglades föreningsaktiviteten i regel 
även av en strävan att etablera en samfälld hållning bland elever. Detta gällde både 
frågor beträffande samhället i stort och spörsmål rörande livets mer vardagliga vä-
sentligheter. Man kan betrakta denna vilja att upprätta ”ett organiseradt helt” som 
en förutsättning för konstruerandet av en kollektiv identitet.307 Här ingick inte bara 
etablerandet av yttre markörer signalerande samhörighet, utan också skapandet av 
ett gemensamt normsystem. Något friare kan det formuleras som att det i före-
ningslivet pågick en meningsbärande dialog med etiska undertoner, och i vilken 
premierandet av en uppsättning grundläggande attityder, värden och ideal ingick. 
Det är detta meningsskapande samtal, eller denna anda, som ska stå i blickfånget i 
föreliggande kapitel. Kapitlet syftar därmed till att tydligare kartlägga den tankemil-
jö gymnasister upprättade i föreningslivets regi. Inledningsvis ska själva gymnasis-
ten ägnas intresse. 

                                                           
307 Citat ur T. Ericson, ”Afskedsord till Umeå Gymnasiiförening vid föreningens sista klubb för läsåret 1889–1890”, 
FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 143f. Att dessa elever inte helt lät sig formas efter en korporativ mall är 
självklart; oförmågan att ibland fatta resolutioner i sakfrågor är exempelvis tecken på sådant grus i maskineriet. Sam-
tidigt uttrycktes ändå återkommande förhoppningar om att framtida åsikter skulle ”framträda under en form, som 
umgänget med kamrater bidragit att framalstra”. Citat ur ”Minnesblad från Umeå Gymnasii-förenings 25-årsfest 
lördagen den 30 nov. 1889”. Umeå 1890. FAV. UGF. F.VII. 

Gymnasister på 1870-talet, alla bärande föreningsemblemet i 
mössan. Fotografi A29225, FMV. 
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Gymnasisten konceptualiserad – identifikationen med gruppen och skolan  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det är svårt att analysera gymnasisters verksamheter vid 1800-talets läroverk utan 
att uppmärksamma den vikt som lades vid gymnasisten som koncept. I samband 
med läroverkets integrering 1849 hade, som nämnts, beteckningarna gymnasium 
och gymnasist formellt försvunnit och skulle inte återintroduceras förrän med läro-
verksreformen 1905. Detta hindrade alltså inte elever från att själva föra vidare och 
odla koncepten. Gymnasisten avporträtterades, kläddes i ord och formades till en 
social schablon avsedd att återspegla skollivets grundläggande betingelser, men till 
vilken också sådant som uppfattades vara eftersträvansvärt kunde förläggas. På så 
vis blev han ett slags ideal eller optativ identitet, ett föremål för kollektiv identifika-
tion att följa eller åtminstone förhålla sig till. Backman Löfgren, som även noterar 
detta, lyfter fram ett talande exempel från ett möte 1905. Då var ett av diskussions-
ämnena för dagen ”Hvilka äro de förnämsta egenskaperna hos en idealgymnasist?”. 
Resolutionen kungjorde att denne skulle besitta: ”Själfbehärskning, sammvets-
grannhet, osjälviskhet, Hänsynsfullhet, uppriktighet, anspråkslöshet, intelligens och 
bildningsbegär, fosterlandskärlek och religiositet”. 309 Även om denna typ av värden 
korresponderade förhållandevis väl med internt förmedlade normer i föreningsli-
vet, användes gymnasisten dock lika frekvent som karikatyr i humoristiska och 
självironiserande utläggningar. Han kunde lika väl som ett moraliskt rättesnöre 
framställas som fattig vivör, känslosam punschälskare, ofri eller patetisk i förhållan-
det till kvinnor. Det var alltså ett mångtydigt koncept fyllt av antinomier.  

                                                           
308 ”Den levnadsglade gymnasisten", Getingen 1873: 4 (se även 1869: 2). Illustrationen hämtad från sången ”Nån‟ting 
vildt”, Getingen 1889: 4. FAV. UGF. F.VI. Denna innehåller ett snarlikt tema. 
309 Backman Löfgren 1996, s. 22, samt Protokoll 25/2 1905. FAV. UGF. A.I. För diskussionsförslag i liknande anda, 
se protokoll 1907 13/4. Här fastslogs att ”en god skolyngling företrädes bör beflita sig om sig själf, Gud, konungen 
och fosterlandet”. 

Ack Herre min Gud hvad det ändå är tråkigt 
Att knoga så här både nätter och dar 
Och jemt hafva tissligt och tassligt och bråkigt 
Att hålla i minnet de lexorna qvar. 
 
O, öde du grymma, hur kunde du låta 
Din lott på oss arma så tungt falla ner 
Ej kan det väl dig ens det ringaste båta 
Att jemt du oss trumpna och tråkiga ser. 
 
Ty nog är det hårdt att så här måsta kufva 
Sitt brusande svallande ynglingablod 
Och ständigt för rektor och lärare grufva 
Men dock vara glad och vid ypperligt mod 
 
Men tacka jag vill att vid pluntan få tömma 
En skål för båd‟ flickor och frihet och vin 
Och lexor och rektor och lärare glömma 
Och låta dem alla försvinna för hin.308 

 Illustration ur Getingen 1889: 4. 
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Detta kan även kopplas till Florins och Johanssons resonemang om att elevkultu-
ren försåg elever med en enhetlig kulturell identitet samt att elevföreningar tillät 
elever att själva definiera normer för den ”gode eleven”.310 Några saker tål dock att 
förtydligas. Det sammanhang som här studeras handlar alltså uteslutande om gym-
nasister och inte om läroverkselever i allmänhet. Betraktat som koncept var gymna-
sisten en tydlig distinktion riktad mot yngre elever. Till detta koncept knöts följakt-
ligen värden varav vissa rimmade illa med skolans ordningsföreskrifter; ”Den lev-
nadsglade gymnasisten” i dikten ovan var exempelvis inte en speciellt god elev ur 
skolordningsperspektiv. Gymnasisttillvaron var därtill en livsstil som – liksom stu-
dentens – sträckte sig långt utanför skolans väggar. Även om influenser hämtades 
från vuxenlivet ska den inte, vilket Sundkvist antyder i sin studie, betraktas som en 
direkt avspegling av en manlig ”borgerlig vuxenkultur”, där elever såg sig själva 
som, och försökte uppträda som, vuxna män.311 Gymnasistlivet knöts intimt till fö-
reställningar om ungdom och ungdomstid. Det hade sina egna praktiker, arenor, 
värden och vokabulär, och till viss del även symboler.  

Flera forskare har tidigare diskuterat symbolers och symbolhandlingars betydelse 
bland unga medelklassmän i anslutning till 1800-talets utbildningsmiljöer.312 Vad 
gäller gymnasister hävdar Sundkvist att de symboler som användes av den förening 
hon undersökt medverkade i skolans offentliga symbolspråk, att de visade medlem-

skap samt att de signalerade inträde i en borgerlig vuxenkultur.313 Umeågymnasis-
ters symbolanvändning avtecknar sig på ett snarlikt sätt. Jag ser dock denna som 
tydligare knuten till en utpräglad ungdomskultur. Etablerandet av ett eget symbol-
språk har sannolikt alltid varit centralt i ungdomars frigörelseprocess. Även om 
symboler hämtas från vuxenvärlden kan de lika väl markera ökad makt, status och 
självständighet i förhållande till densamma.314  

Symbolanvändningen bland gymnasister vid UHAL kan vidare sorteras i linje 
med två dimensioner; en utåtvänd social, en inåtvänd etisk. Till de symboler de an-
vände för att förklara och synliggöra sin existens utåt hörde förutom föreningsfa-

nan och gymnasistmössan med silverlyran ibland kostym, vilken under en kort pe-
riod byttes ut mot föreningsuniform i ett försök att ytterligare stärka distinktions-
kraften. Utöver detta tillkom även användandet av den lärda tillvarons tecken för 
bildning framför andra, lagrarna och den vita mössan.315 Denna typ av offentliga 
symboler, riktade mot andra ungdomsgrupperingar – gesäller, folkskoleungdom, 
kvinnliga seminarister, med mera – eller stadsbefolkningen i största allmänhet, sig-
nalerade både bildningskapital och social hemvist. Samtidigt fungerade de avgrän-

                                                           
310 Florin & Johansson 2000, s. 35.  
311 Sundkvist 2006, s. 153. 
312 Se exempelvis Tjeder 2003, kap. 4 samt Larsson 2005, s. 241–264. 
313 Sundkvist 2006, s. 47–53.  
314 Jfr Fass 1979, kap. 7.  
315 UGF:s fana skänktes till läroverket på 1860-talet, men togs omhand av föreningen. Fanan pryddes av en krona 
samt Västerbottens och Lapplands vapen omkransade av lagerlöv. Denna användes som officiell symbol för 
läroverket vid högtidsdagar till 1934 då läroverket inskaffade en egen fana. Granfelt 1941, s. 274. Oscar Lundquist, 
medlem under 1870-talet, skriver vidare i sina minnen att endast elever som valts in i föreningen hade rätt att bära 
gymnasistmössa, ”Den 70-åriga U.G.F. blev livligt hyllad”, Västerbottens-Kuriren 10/11 1934. 
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sande mot tillvaron som skolpojke vid läroverket, och uttryckte på så sätt även so-
cial mogenhet. Att vara gymnasist var inte att ännu vara vuxen man, men väl att ha 
avlägsnat sig från pojklivet.  

En analys av det inre symbolspråk som exempelvis dyker upp i form av illustra-
tioner i tidningen, och som hjälper till att belysa det interna normsystemet och 
gruppspecifika värden, kommer av utrymmesskäl inte att göras här. Nedan kom-
mer istället sådana symboler att presenteras i anslutning till det avhandlade. Alko-
holen som symbol ska dock ges närmare belysning eftersom elevers förhållande till 
drickandet illustrerar en grundläggande dubbelhet i gymnasistlivet. 

 
Gymnasisten, libertinismen och skötsamheten 

 
En stackars fattig gymnasist 
Blir ofta till humöret  ‟trist‟ 
När spriten är /utsupen/ 
Ty icke man förtänka kan 
Att han vill skölja ned allt dam 
Som fastnat uti /strupen/ 
 

Men har han pluringarna små 
Är han ej mera svartbrungrå, 
nej, då blir han så glad, så rask 
Och ställer till en djäfla gask. 
Och det blir alltid ‟nånting vildt‟, 
Ja, ‟nånting vildt‟, ja ‟nånting vildt‟, 
Ja det blir alltid ‟nåntig vildt, ja 
‟nån‟ting vildt‟!316  

 
 
 
 

Hyllandet av alkohol återkom ständigt i föreningslivet. Gymnasister sade sig inte ha 
mycket till övers för godtemplarna – ”detta vattensörplande sällskap” – och drick-
andet romantiserades i otaliga sånger och dikter.317 Så även i brevskrivandet mellan 
läroverken: ”Här hafva under terminens lopp de gamla välkända gudomligheterna, 
Bacchus, Venus och Terpsichore, dyrkats lika flitigt som förut, men om det är af  
vördnad för de gamle romarnes minne eller för de stora gudomligheternas egen 
skull, det törs jag ej svära på; dock tror jag med säkerhet, att det sednare är fallet”, 
konstaterades i ett brev till Härnösand 1886.318 Det är dock tydligt att man upplev-
de sig motarbetade på området. År 1883 rapporterade en korrespondent att lärare 
med nit försökte motverka alkoholbruket, men var snabb att tillägga att detta inte 
skulle uppfattas som att de helt rättade sig efter kollegiets vilja: ”ingalunda må gud 
Bacchus vredgas på oss”, förklarade denne och berättade att klass 7: 2 fått en pann-
kaksfest beviljad av rektorn, men att dess ingredienser i huvudsak bestått ”af  
Svensk/Norrlands-/punsch och fransk konjak”.319 Öl räknades för övrigt inte till 
rusdrycker vid denna tid.  

Gymnasister bröt alltså gärna mot skolans regelverk, men som i det mesta annat 
                                                           
316 Illustration och sång är hämtad från ”Nånting vildt”, Getingen 1889: 4.  
317 Citatet hämtat ur brev 16/2 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. Urval av dryckesvisor ur Getingen: ”Mina 
dryckesregler”, 1869: 3; ”Drick”, 1871 (korr.nummer); ”Vårt bord”, 1873: 1; ”Punchens underbara verkningar” och 
”Gymnasistens klagan” 1882 (korr.nummer); ”Mitt universalmedel”, vol. 1880–1887, s. 275; ”Nånting vildt” 1889: 4 
samt ”Skål” (korr.nummer) 1892. FAV. UGF. F.VI. samt HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 3. 
318 Brev 8/5 1886. Jfr 21/9 1912. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1 & EI: 2. 
319 Brev 16/2 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  

Illustration ur Getingen 1889: 4. 
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de företog sig var det ett förhandlingsspel med högre repressiv makt. Anordnandet 
av ett ”svängom” 1881, krävde exempelvis ”en half  timmes diplomatisk under-
handling” med rektorn, där man lovade att sluta på ett bestämt klockslag samt att 
inte dricka punsch.320 Att döma av kollegieprotokollen fanns följaktligen även en 
del att förlora för den som trotsade ordningsföreskriften. I samband med en urar-
tad skridskofest, arrangerad av föreningen 1882, utreddes och uppdagades ett om-
fattande alkoholbruk med dithörande vanemönster bland gymnasister vid inrätt-
ningen. Resultatet blev att fyrtiofyra elever straffades: fyra förvisades från lärover-
ket, tjugotre fick offentlig varning och nedsatt sedebetyg, elva endast nedsatt sede-
betyg, fem enbart offentlig varning medan en undkom med en anmärkning.321 Om-
fattningen av händelsen saknade förvisso motstycke, men straff  utdelades även vid 
andra tillfällen för liknande förseelser.322 

Även om bruket och romantiserandet av alkohol å ena sidan framstår som ett 
slags frigörelsens främsta adelsmärke, betonades å andra sidan återkommande ris-
ken med rusdrycker. Det diktades om alkoholens vådliga konsekvenser och bidra-
gande verkan till ofrihet och till karaktärsmässig degenerering, och Drinkaren kunde 
framhållas som ett utpräglat manligt anti-ideal. I ett alster i början av 1890-talet 
skrev exempelvis Axel Sidenmark att:  

 
Drinkaren ser sin hustru och sina barn utmerglade och lidande brist på det allra nödvändigaste 
stå församlade kring sin dödsbädd. O, huru gärna skulle han ej villja få tillbaka den tid, som 
han tillbragt på källare och krogar i glada kamraters lag.323 

 
Här kopplades alkoholen istället till rädslan att falla, socialt såväl som moraliskt.  

Den tvetydiga hållningen till alkohol illustrerar i vidare bemärkelse en grundläg-
gande spänning i gymnasist- och föreningslivet. Verksamheten innefattade både ett 
slags skötsamhetsiver som inbegrep vad som måste uppfattas vara en uppriktig vilja 
att omhulda många av skolans värden – ansvarsfullhet, självbehärskning, etcetera – 
samt en strävan att på somliga områden ständigt bryta mot desamma. Man kan 

formulera detta som att två sammanflätade ideal fanns närvarande: ett skötsamhets-
ideal och ett libertinistiskt ideal.  

Paralleller kan dras till av Skoglund angivna studentideal vid 1800-talets universi-
tet. Till de äldsta idealen Skoglund definierat hör ”den sorglöse studenten” (jfr 
”Den levnadsglade gymnasisten”). Till detta knöts tankar om studietiden just som 
en tid av ansvarslöshet och som en sista fri anhalt innan livets allvar tog vid. Från 

                                                           
320 Brev 22/11 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
321 Läroverkskollegiets protokoll 1874–1890, 14/2, 17/2 samt 18/2 1882. HLA. Högre allmänna läroverket i Umeå 
arkiv.  
322 Läroverkskollegiets protokoll 1874–1890, 11, 12/10 1877. HLA. Högre allmänna läroverket i Umeå arkiv.  
323 Axel Sidenmark, ”När människan står vid grafvens dörr hur annorlunda då än förr syns lifvet med dess små 
bekymmer”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 303. Se även urval ur Getingen: ”Ångersuckar framsuckade af 
en Backi träl”, 1869: 3; ”Koppis”, 1873: 4; ”Ode till punschen”, 1898: 5; ”Dryckesvisa”, 1911: 9. FAV. UGF. F.VI. 
Drinkaren blev för övrigt en flitigt använd kontratyp under sent 1800-tal. Tjeder 2003, s. 73f. Vad gäller 
nykterhetsproblematiken mer allmänt, se Lars Båtefalk, Staten, samhället och superiet: Samhällsorganisatoriska principer och 
organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 
1770–1900, Uppsala 2000. 
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seklets mitt fick dock denna etablerade självbild sällskap av andra ideal, bland annat 
vad han etiketterar som ”ljusets riddarvakt”. Här ingick ett betydligt mer ansvars-
tyngt förhållande till såväl studier som till studenters samhällsroll.324 Spår av liknan-
de ideal, och den dualism de framkallade, fanns närvarande även vid UHAL.325 

Bruket av alkohol och den förespråkade libertinismen kan dock knappast betrak-
tas som markerat motkulturella uttryck. Vad dessa elevers föreningsaktivitet, sym-
boler och, om än motstridiga, konceptualisering av gymnasisten illustrerar är snara-
re en i grunden stark identifiering med skolan och skollivet. I studier av exempelvis 
elitinternat har påvisats hur den isolation elever utsattes för vid dessa inrättningar 
ledde till att det inte fanns någon grund för identifikation annan än just medlem-
skapet i skolan. Kombinerat med känslan av utvaldhet blev en konsekvens utveck-
landet av en stark hängivenhet åt skollivet och dess normer, bland annat uttryckt 
genom bärandet av skolbundna attribut även utanför direkt skoltid.326 Det är rimligt 
att tänka sig att 1800-talsgymnasister utvecklade ett snarlikt identifikationsmönster. 
Samtidigt var det en reciprok process. Vad man parallellt gjorde när man iklädde sig 
ett ambassadörskap för den inrättning man tillhörde – höjandet av gymnasiets an-
seende var inskrivet i stadgarna – var att lika omsorgsfullt delta i skapandet av insti-
tutionslivets villkor. Detta handlade sällan om att utmana skolans grundläggande 
värden, men väl att tillföra vissa egna.  

 
Idealism, antimaterialism, intellektualism – mot högre mål 
 

Hvarje yngling har sitt lefnadsideal, ett mål, dit han sträfvar. 
Huru obestämda än konturerna af detta mål hägra för hans 
blickar, huru outförbart det än kan synas, älskar han dock att 
sträfva mot det samma. Hvarje tanke, som han tänker, hvarje 
ord han yttrar, bär prägeln af detta ideal, det blir ett visst drag i 
hans karaktär.327 
 
Pecuniera fördelar […] fästa ju, såsom vi veta, i allmänhet 
gymnasisterna föga betydelse…328 

 
 
 
 
Metafysiskt intresse och idealism ger återkommande avtryck i källmaterialet. Detta 
ska inte förstås i termer av filosofisk debatt – det var långt till dispyter om verklig-
hetens beskaffenhet och om medlen för att rätt förstå den – utan det handlade sna-
                                                           
324 Skoglund 1991, s. 36f samt ”Tolv roller söker sina studenter”, Tvärsnitt, 2000: 1, s. 17–29.  
325 Gymnasister vid UHAL kunde för övrigt hänvisa till just ”den lefnadsglade studenten” med likartat innehåll som 
Skoglund framhållit. Detta gjordes, talande nog, i syfte att betona livets allvar. Se Gustaf Asplund, ”Primas helsnings-
tal till föreningen Höstterminen 1891”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 219f. 
326 Jfr Lacy 1970, s. 50f samt Cookson & Hodges Persell 1985, s. 124–132. 
327 David Glas, ”Tal vid Umeå Gymnasii-Förenings 25-års fest den 30 November 1889”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1889–1894, s 135. 
328 Brev 19/10 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  

Illustration ur Getingen 1904 (festnummer). 
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rare om en förordad grundhållning i livet. Det gällde att höja blicken från vardagsli-
vets umbäranden och materiella (o)väsentligheter och fästa den vid högre värden 
och levnadsideal. Människor bar på potential till förändring och var därmed skyldi-
ga till förädling i riktning mot det goda.329 Individer i besittning av det goda, eller 
mer specifikt goda karaktärsegenskaper, hade i sin tur gynnande inverkan på sina 
medmänniskor såväl som på samhället i stort. Ställd mot denna bakgrund blir emfa-
sen av livsåskådningsfrågor, sökandet efter eftertraktade livsvärden och avvisandet 
av egennytta, pengabegär och materiella ting förklarlig. Idealismen var därtill intimt 
förknippad med ungdomstiden och föreställningar om ungdomens särskilda be-
skaffenhet (mer om detta nedan).  

Vilka var då de livsvärden som premierades? De flesta, är man lockad att svara 
efter att ha läst föredragsböcker och tidningar. Här hyllades eller förordades, i ett 
rudimentärt urval, mod och självuppoffring, vänskap, frihet och frihetssträvanden, 
religiös övertygelse och ett sedefullt liv, kvinnan, kärleken samt en lev för dagen-
inställning till tillvaron.330 Ibland framställdes det idealistiska förhållningssättet som 
att vara sig själv nog. Ett exempel är ett alster författat av Ernst Gafvelin 1901 i 
vilket hänförelsen hyllades. Mot bakgrund av en sentens skrev han:  
 

Hvad vore lifvet utan hänförelse? Huru matt och färglöst skulle det ej te sig utan den gudom-
liga hänförelsens eld, som sprider ljus och klarhet öfver hvardagslifvets små förhållanden såväl 
som öfver de stora världshändelsernas gång, som gifver den mänskliga tillvaron ett djupare 
och rikare innehåll, och som för vår tjusta blick öppnar de glänsande portarne till idealets 
höga, strålande skönhetsvärld.331  

 
För Gafvelin, som främst inriktade sig på vad han betecknade som religiös och pat-
riotisk hänförelse, framstod denna ”heliga känsla” som ”stora gärningars moder”. 
Den som inte drabbats av den, hade inte ”smakat lifvets fullhet”.332  

Idealismen tycks dock ha tagit grundfärg av en vanlig strömning inom svenskt 
ämbetsmannaliv, nämligen Christoffer Jacob Boströms filosofiskt idealistiska sy-
stem och statslära. Många av dess grundläggande element fanns med som självklara 
inslag i föreningslivet. Att Boström, benämnd ”den gamle mästaren”, var en för 
gymnasister bekant filosof  ger ett föredrag från omkring 1890 prov på.333 Olsson 
beskriver boströmianismen som ett slags överideologi inom svenskt ämbetsmanna-
liv även under sent 1800-tal. Han ser den samhällssyn som denna yrkeskår utveck-
lade under inflytande av Boströms statsfilosofiska lära som hierarkisk och auktori-

                                                           
329 Huruvida förståndet satte upp gränser för denna utveckling kunde dock diskuteras. Protokoll 23/4 1898. FAV. 
UGF. A.I.  
330 Se exempelvis Von Hedenberg, ”Om mod”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s.164–166 (om modet som 
”dygden i dess mest vinnande dager”, citat, s. 166); Konrad Holm, ”Medgång gifver vänner, motgång pröfvar dem 
bäst”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 29 (angående vänskap); Joel Sjöstrand ”Frihet är det bästa ting, etc.” 
FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 290; Axel Eriksson, ”En jättes barndom”, s. 205–214 (beundrande om 
religiös idealism); Albert Nordberg, ”Bland klippor och blindskär”, Föredragsbok 1889–1894, s. 151–153 (ett hyllan-
de av måttfullheten) samt Viktor Lundberg 1892, ”I dag röd, i morgon död”, Föredragsbok 1889–1894, s 263–265.  
331 Ernst Gafvelin, ”Hänförelse”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 128–135 (citat, s. 128). 
332 Ibid, s. 128ff. 
333 Se Hugo Berlin, ”Carl Pontus Wikner”, Föredragsbok 1889–1894, s. 342–350 (citat s. 345).  
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tär. Grovhugget gick filosofin ut på att samhällskroppen, liksom övriga organismer, 
delades in i styrande och närande organ. Till styrande hörde kungamakten, kungliga 
rådgivare samt statliga ämbetsmän; till närande resterande befolkningsgrupper. För 
ämbetsmän krävdes sålunda utbildning och moralisk kärna (nit, trohet, måttfullhet, 
med mera) av bättre slag än av folk i gemen. Här ingick avvisandet av egennyttigt 
handlande till förmån för det allmännas bästa, men vidare sett även orienteringen 
mot sådant som historia, filosofi och klassiska språk. Dessa ämnesområden medve-
tandegjorde statens natur och historiska utveckling samt värdefulla dygder. Resulta-
tet blev ett särställningstänkande bland ämbetsmän, där lojaliteten i första hand rik-
tades mot kungamakten och andra överordnade instanser.334 Det är motiverat att ha 
denna ideologi i åtanke eftersom mycket av det som diskuteras i följande avsnitt 
tycks falla väl inom dess ramar.  

Som för att komplicera, eller kanske hellre komplettera, det hela avtecknas även 
ett intresse för Carl Pontus Wikners filosofi bland gymnasister. I biblioteket fanns 
hans samlade verk, och föredrag om honom hölls efter hans död 1888. I dennes 
produktion återfinns en tydligare inriktning mot den individuella livssfären, ung-
domstid, själsliv, religiös idealism och fenomen som vänskap med mera; ämnesom-
råden vilka gav tydligt gensvar i föreningslivet. Intresset för Wikner var stort även 
bland studenter vid tiden.335 

 
Idrott och kroppsfostran? 
I studier av det sena 1800-talets engelska public school och dess institutionella 
kringliv har ofta tävlings- och kroppskult lyfts fram som kännetecknande. Mangan 
hävdar exempelvis att utbildningsfilosofin vid dessa inrättningar, trots att den ofta 
förmedlade bilden var att elever skulle fostras i riktning mot ett slags hårdnackad 
kristen idealism, i praktiken genomsyrades av sekulära, antiintellektuella och materi-
alistiska attityder. Detta kombinerades med tävlingsinriktad och härdande verksam-
het, vilket sammantaget låg väl i linje med tidens socialdarwinistiska tänkande. Även 

Heward betonar hur skolpojkskulturen vid dessa inrättningar premierade fysisk 
hårdhet och mod.336 Kopplat till en svensk utbildningskontext har bland annat his-
torikern Jens Ljunggren, via Linggymnastiken, analyserat kroppsfostrans utökade 
betydelse under 1800-talet. Kroppen blev allt mer ett objekt som parallellt med in-
tellektet skulle formas till en harmonisk helhet, och detta bildande av kroppen blev 
intimt förbundet med de nya ideal för manlighet som etablerades under seklet.337 

Mot bakgrund av denna typ av forskning finns det poänger med att framhålla att 
gymnasisters organisering vid svenska läroverk var uttryck för en annan typ av fost-
ran. Föreningslivet vilade i huvudsak på intellektuell verksamhet. Vad gäller UGF 

                                                           
334 Olsson, ”Arvet från det förflutna”, i Björn Olsson & Ulf Wiberg (red.), Universitetet och den regionala utmaningen, 
Stockholm 2003, samt Olsson, ”Idéernas rum: Visioner om bibliotek och kunskap”, Föredrag vid konferensen 
”Kunskapens återkomst”, arrangerad av Svensk Biblioteksförening i Umeå 2009-03-16 (i författarens ägo). Se även 
Frängsmyr 2004, s. 162ff. Boströms statslära utvecklades i ”Grundlinier till philosophiska statsläran”, i Skrifter af 
Christopher Jakob Boström (utgifna af H. Edefeldt, Andra delen), Uppsala 1883.  
335 Se exempelvis Frängsmyr 2004.  
336 Mangan 1987 samt Heward 1988, s. 81. Se även Honey 1977, s. 104–117.  
337 Jens Ljunggren, Kroppens bildning: Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790–1914, Stockholm 1999. 
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tycks dock en förändring kunna märkas åren efter sekelskiftet 1900. Vapenövningar 
och gymnastik hade funnits med i utbildningen länge (dock utan att göra avtryck i 
föreningslivet), men vid denna tid ges tydliga exempel på hur ett idrottsintresse bör-
jade etableras bland gymnasister.338 När en idrottsförening grundades vid läroverket 
1906 fick detta intresse ett reglerat utlopp, och snart bildades även ett fotbollslag 
vid skolan. I UGF blev dock kroppen aldrig mer än en bisak och idrotten aldrig 
mer än ett bihang. Föreningen kunde rent av, åtminstone av mer sentida gymnasis-
ter och skolfolk, framställas som ett fördelaktigt alternativ för unga i ett samhälle 
där sådant som sport fick allt större utrymme. Föreningen blev här ”En vårdare av 
det ideella i vår tid”.339 Vidare skönjs även en socialt återhållande kraft vad gäller 
gymnasisters idrottsutövande. När man 1899 diskuterade sportandet vid en klubb 
fastslogs exempelvis att det inte var lämpligt för ”Herrar gymnasister” att via idrot-
ten stifta kamratskap med gesäller och andra personer av ”samma skrot och 
korn”.340 Gesäller användes alltså här som motgrupp i identifikationsprocessen, och 
i liknande ordalag kunde sällskap med ”bondpojkar” framställas som ovärdigt.341 

Om det idealistiska anslaget bland gymnasister vid UHAL följaktligen fungerade 
som ett slags generator i sökandet efter ett brett register av eftertraktade livsvärden, 
blev idealet, liksom hos nämnde Gafvelin, ändå ofta synonymt med en speciell 
känsla. Denna känsla var kärleken till fosterlandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
338 Se exempelvis ”Till Sundsvalls gymnasiiförening” 5/2 1903; ”Till Dala gymnasiiförening, Falun” 7/2 1903 samt 
”Till Gäfle Gymnasieförbund” 24/9 1904. Kopiebok 1903–1911. FAV. UGF. Se även Protokoll 4/4 1903, 3/6 1903, 
26/3 1909. FAV. UGF. A.I. I föredragsböckerna finns även skrivna alster om idrott, se Curt Kempff, ”Om den 
svenska idrotten, dess organisation m.m.”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1907–1914 (1939), s. 1–15. 
339 Jfr Anders Grafström i ”Den 70-åriga U.G.F. blev livligt hyllad”, Västerbottens-Kuriren 10/11 1934. ”Jag hade öns-
kat Erik Olof Burman och Harald Gabriel Hjärne lyckan, att i dessa tider, då så många fördöma ungdomen som 
ideallös, filmbiten, sportgalen, ytlig och förflackad, se vad den av dem stiftade föreningen åstadkommit och alltjämt 
åstadkommer för höga ideal och för ett sant och verkligt kamratskap”, skrev denne. Se även Curt Frisén, ”Sporten 
går före de ungas ideella intressen”, Umebladet 10/11 1934. 
340 Protokoll 9/12 1899. FAV. UGF. A.I.  
341 Getingen 1880: 6 (minnesteckning över avliden medlem). Jfr ”Koppis”, 1873: 4. FAV. UGF. F.VI. 
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Patriotismen – fosterländsk bildning 
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[…] U.G.F. har till uppgift icke blott att verka för gott kamratskap inom den lilla krets, den 
omfattar, utan äfven för en allmännare samhörighetskänsla, den näml. som vi kalla foster-
landskärlek. Ty föreningens ändamål är ju att bilda och förädla sina medlemmar d.v.s. utjämna, 
om jag så får säga, kantigheterna på deras karakter och rikta deras sträfvanden mot ett högre, 
ädlare mål. Och hvilket jordiskt mål kan väl vara högre än fosterlandets väl? Kort sagdt, före-
ningen har äfven till uppgift att stärka fosterlandskärlekens sköna känsla.343 

 
”Älska och ära ditt fosterland!” står det ingraverat på fasaden till den nya läroverks-
byggnad som uppfördes i Umeå efter branden; strax bredvid finns inristat ”Guds-
fruktan är vishetens begynnelse”. Herbert Tingsten har i Gud och fosterlandet: Studier i 
hundra års skolpropaganda tecknat bilden av Sverige – under senare hälften av 1800-
talet men med ett kvarlevande restgods in på det nya seklet – som ”en skolpropa-
gandans mönsterstat”. Här bidrog i synnerhet läroböcker med ett ideologiskt un-
derlag vad gäller religiös och fosterländsk indoktrinering, hävdar han.344 Betoning 
på nationell fostran återfinns vidare i 1800-talets utbildning överlag, och även i 
folkrörelselivet var nationellt identitetsbyggande centralt.345 Från 1830-talet och 
framåt instiftades även en rad europeiska ungdomsrörelser för vilka nationstanken 
utgjorde en samlande kraft.346 Med fostran till nationskänsla som huvudinriktning 
har Backman Löfgrens studie redan övertygande visat hur detta kunde ta sig uttryck 

                                                           
342 Getingen 1870: 1. FAV. UGF. F.VI. 
343 Nikanor Söderlind, ”Primas afskedstal den 30/5 1900”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s 40f. Denna 
passage citerats även i Backman Löfgren 1996. 
344 Herbert Tingsten, Gud och fosterlandet: Studier i hundra års skolpropaganda, Stockholm 1969 (passim, citat s. 276). 
345 Sirkka Ahonen & Jukka Rantala (red.), Nordic lights: Education for nation and civic society in the Nordic countries, 1850–
2000, Tampere 2001, s. 13 (introduktion) samt Samuel Edqvist, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och den nationella 
identiteten 1879–1918, Uppsala 2001.  
346 E. J. Hobsbawm, Revolutionens tidsålder, Stockholm 1994, s. 177f. 

Kom broder, kom och drag ditt svärd 
För fosterlandets sak. 
Det bättre är, än vid din härd 
Du står i lugn och mak! 
Kom drag ditt svärd för kung och land 
Kom låt oss tåga hand i hand 
Och modiga som lejon två 
Till stridens många faror gå! 
 
[…] Och dör jag för mitt fosterland, 
Mitt mål jag då har nått, 
Och fri från alla fängselband 
Upp till min himmel gått. 
Der på min dyre faders hand 
Jag ber för kung och fosterland 
Säg, finns väl någon bättre lott 
Än den som tappre krigarn fått?342 

  

Illustration ur Getingen (jubileumsnummer) 

1910.  
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bland Umeågymnasister efter sekelskiftet 1900. Det manifesterades i sådant som 
anordnandet av fosterländska fester och firandet av nationella högtidsdagar (ofta 
initierade av skolledningen), i dikter och föredrag tillägnade fosterlandet samt i de-
klamerandet av Tegnérs, Runebergs, Snoilskys och Heidenstams patriotiska dikter. 
Vid tillfälle framställdes fosterlandskärleken, som citatet ovan antyder, även som ett 
delmål med verksamheten.347 Att gymnasister i Umeå inte var ensamma bland läro-
verkens föreningsungdom om att vilja bidra till fosterlandets väl vittnar förenings-
materialet vid KB om. En rad fosterländska elevföreningar instiftades under 1800-
talets senare del, och vid sekelskiftet även i regi av SSUH.348  

Backman Löfgrens resonemang ska dock kort följas upp och förankras några de-
cennier tidigare. Det är tydligt att patriotisk retorik, och arrangerandet av foster-
ländska fester, utgjorde viktiga inslag i föreningslivet åtminstone sedan 1870-talet. 
Föreningens offentliga sida begränsade sig ofta just till arrangemang i samband 
med nationella högtidsdagar; ibland minutiöst förberedda och hållna i läroverkets 
lokaler, ibland i form av mer spontana möten vid stadens monument.349 Denna pat-
riotiska inriktning accentuerades dock efter sekelskiftet 1900. Spänningen hade då 
ökat på kontinenten, unionen var i upplösningstillstånd, hotet från öst blev allt mer 
påtagligt och detta var förmodligen bidragande orsaker till att föreningen på ett tyd-
ligare sätt än tidigare togs i fosterlandets tjänst.  

I en allmän mening kan nationalism – oavsett hur man ställer sig till dess histo-
riska rötter, uppkomstvillkor samt sociala betydelser – ses som ett idésystem syf-
tande till att medvetandegöra en gemenskap med nationen som överordnad tanke-
figur. En sådan gemenskap kan legitimeras och begränsas med hänvisning till sam-
hörighet vad gäller territorium, kultur, språk, förflutet och framtid, och manifeste-
ras via symboler, motbilder och mytbildningar, hyllningar av hembygd och natur 
samt nationsbundna karaktärsdrag.350 En uttryckt känsla av tillgivenhet till denna 
gemenskap – fosterlandskärlek eller patriotism – blir här en given förutsättning.  

Många av ovan nämnda inslag återkommer i av gymnasister författade alster. 

Ofta var det fosterlandskärleken som känsla, eller rent av som karaktärsegenskap, 
som ställdes i förgrunden. Kärleken till fosterlandet kunde framställas som den äd-
laste av känslor och som ett fördelaktigt karaktärsdrag hos personer, exempelvis 

                                                           
347 Backman Löfgren redogör även för specifika händelser där nationskänslan ställdes på sin spets. Hit hörde bland 
annat en tilldragelse i anslutning till unionsupplösningen där gymnasister tvingade en ångbåtskapten att hala unions-
flagg. Backman Löfgren 1996. Händelserna diskuteras av gymnasister i brev 19/12 1905. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. 
HGF. EI: 2. 
348 Jfr bevarade programblad för fosterländska och försvarsvänliga fester samt ”Stadgar för ‟Fosterländska Förbun-
det‟ (Filial af Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförening) vid Gefle Högre allmänna Läroverk”, Gävle 
1900. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö, Uppsala samt Gävle. 
349 Exempelvis kunde Georg Carl von Döbelns monument vid utvalda kvällar illumineras med av ansjovisburkar 
egentillverkade marschaller och Joakim Zakarias Dunckers grav (denne stupade i ”Affären i Hörnefors” 1809 och 
figurerar liksom von Döbeln i Fänrik ståls sägner) bli en plats för eftertanke och uppbyggligt diktande vad gäller foster-
ländsk offervillighet. Jfr Gustaf Rutberg, ”Tankar vid dunkersmonumentet”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905. 
350 För resonemang kring nationalism, dess uppkomst, villkor och uttrycksformer, se Benedict Anderson, Den före-
ställda gemenskapen: Reflektioner kring nationalismens ursprung och spridning, Göteborg 1992 (passim, en bred definition av 
nationen görs på s. 22ff). Se även Hobsbawm 1994, s. 177–193 samt Gunnar Broberg, ”När svenskarna uppfann 
Sverige: Anteckningar till ett hundraårsjubiléum”, i Gunnar Broberg, Ulla Wikander & Klas Åmark (red.), Tänka, 
tycka, tro: Svensk historia underifrån , Stockholm 1993, s. 172–194. 
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von Döbeln, som villiga till offer satte nationen först och lät egna behov komma i 
andra hand.351 Sem Johansson gjorde i en uppsats 1889 ett försök att sätta ord till 
känslan. Han skrev:  

 
Den känsla, som gör att jag så gerna längtar till hembygden, till fäderneslandet o derför så gär-
na offra mitt lif för denna jord, nämner ja fäderneslandskärlek, o att den verkligen finnes, der-
på finnes ju så många bevis i historien. Att denna känsla är af betydelse för en hvar är klart.352  

 
Ytterligare exempel på hur det kunde resoneras kring fosterlandskärlek gavs vid en 
klubb samma år. Då var följande ämnen uppsatta för diskussion: ”Hvilken betydel-
se har fosterlandskärleken för ett lands bestånd och hvaruti består en sann och 
verklig sådan?” samt ”Hvad kan man säga om fosterlandskärleken i våra dagar och 
inom vårt land?”. Korrespondenten redogjorde senare för diskussionen i ett brev 
till Härnösand:  
 

Vi kommo då till den slutsatsen med stöd af historien, att den är nödvändig. Att en sann och 
verklig sådan skall förmå medborgaren att uppoffra alla sina egna och andras fördelar för sitt 
lands välgång; Att fosterlandskärleken i våra dagar är lika stark som fordom. Hvad särskildt 
beträffar inom vårt land, ligger den och slumrar, i följd af de fredliga tider vi lefva i, men att 
den skall komma att visa sig lika stark som förr när det behöfves.353 

 
Här avtecknas alltså en tydligare koppling till tanken om medborgarskap.  

I fosterlandsvurmen ingick även romantiseringen av natur och landsbygdskultur. 
Denna typ av fallenhet mot naturen och det landsbygdsnära livet accentuerades i 
Sverige vid decennierna kring sekelskiftet 1900. Detta brukar betraktats som en re-
aktion mot de förändringar industrisamhället förde med sig, samt som ett led i han-
terandet av känslan att traditionella levnadssätt höll på att gå förlorade.354 Ett talan-
de exempel på detta var att gymnasister i slutet av 1880-talet antog förslag om att 
börja nedteckna norrländska folkvisor och folksägner för deras bevarande åt efter-
världen.355 Samtidigt har hyllandet av natur och traditionella levnadssätt utgjort ett 

allmänt fundament i nationella ideologier.  
För gymnasister fungerade vidare hembygd, region och fosterland som tre nära 

förbundna entiteter. Vad gällde hembygdens och på följande sätt fosterlandskärle-
kens betydelse skrev exempelvis Gustav Rutberg i ett alster:  

 

                                                           
351 Jfr Axel Erikson, ”Hur har Runeberg tecknat Döbelns karaktär i ‟Döbeln vid Jutas‟?”, Föredragsbok 1889–1894, 
s. 161–163. 
352 Sem Johansson, ”Om fosterlandskärlekens betydelse”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 64. Ytterligare 
alster på fosterlandstemat, se Sem Johansson, ”Utläggning af sentensen: Det finns döda, som äro mäktigare än alla 
de, som lefva på jorden, det folk, som eger hjältar”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 124–127 samt Harald 
Gadd, ”Om försvarsfrågan”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 175–179. 
353 Brev 8/10 1889. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
354 Edqvist 2001, s. 162ff samt Christer Nordlund, ”Naturen och det nationella i det tidiga 1900-talets Sverigelittera-
tur”, i Ann-Katrin Hatje (red.), Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekelskiftet 
1900, Stockholm 2002. 
355 Protokoll 14/12 1889. FAV. UGF. A.I.  



116 
 

Måste vi ej alla älska den bygd, där vår vagga stått, där vi lekt bort ungdomens oskuldsfulla da-
gar. Kan väl någonsin i vårt sinne slockna minnet af fädernebygdens natur? Nej, vi må befinna 
oss hur fjärran från fosterbygden som helst, för våra ögon skall likväl hägra bilden af hembyg-
dens fjäll, sjöar och skär. Det är ju i denna trakt, vårt hem har stått; det var ju där, som en äls-
kad moder lärde oss knäppa händren till den första bönen till våra fäders ljud.356 

 
För Rutberg, som i arbetet manade till offervillighet och respekt för fäder och far-
fäder, framstod fosterlandskärleken närmast som ett universalmedel vilket botade 
de flesta karaktärsfel. Exempelvis var den ett recept mot egennytta, fruktan, mod-
löshet och feghet. Ett föredrag kallat ”Sverige” författat av David Markstedt i bör-

jan på 1890-talet, utgör ytterligare ett exempel på idealiseringen av landets natur, 
klimat och naturtillgångar. I ett annat alster gavs i synnerhet Norrland en upphöjd 
ställning som framtidsland och som ett geografiskt område vars utnyttjande kunde 
kompensera förlusten av Finland.357 Det fanns dock en tydlig rangordning, och 
känslan för hembygd och region underordnades alltid kärleken till nationen: ”Dock 
kärleken till den torfva där man blifvit född där man haft sitt barndomseden går 
hand i hand med en känsla, som står långt öfver denna […]. Jag menar foster-
landskärlek”, förtydligade exempelvis Axel Ericson i ett arbete från 1891 med hän-
visning till C. V. A. Strandbergs dikt ”Vårt fria ord”.358  

Patriotismen var alltså ett centralt inslag i gymnasisters bildningsverksamhet. Yt-
terst handlade det om en fostran som syftade till att frammana en stark känsla för 
hembygd, region, nation och medborgarskap, samt till ett inplacerande av den egna 
personen i en position av offervillig tacksamhet. Här fanns även en koppling till 
bildningstanken på så sätt att patriotismen sågs som ett botemedel mot karaktärsfel. 
Skolans ambitioner att göra elever till goda ambassadörer för nationen tycks alltså 
tämligen oförändrat ha vunnit gensvar och det var på många sätt en skolning för 
fosterlandet som Backman Löfgren träffande benämner det.  
 
 

 

 

 

 

 

                                                           
356 Gustaf Rutberg, ”Hvarför och huru skola vi älska vårt fosterland?”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 
43–47 (citat s. 45). 
357 David Markstedt, ”Sverige”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 256–259 samt Ivar Högström, ”Norrlands 
natur, hjälpkällor och framtid”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 331–334 (detta var dock temat för uppsats 
på modersmålet 1893). Om Norrland som framtidsland, se Sverker Sörlin, Framtidslandet: Debatten om Norrland och 
naturresurserna under det industriella genombrottet, Stockholm 1988 (se vidare nedan). 
358 Axel Ericson, ”Klingar icke modersmålet skönast? Binder ej vårt hem med dubbla garn? Lyser icke själfva ljungen 
grönast På den torfva där vi lekt som barn?”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 228. 
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Religiositet, existentiell problematik och naturmystik – sekulär andlighet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vad gäller religionen intog Gud, för att återanknyta till Tingsten, en mer undan-
skymd roll än fosterlandet. Religiositetens betydelse i föreningslivet är dock ingen 
lättgripbar fråga. Historikern och religionsvetaren Inger Hammar med flera har po-
ängterat hur forskare ofta tenderar att underskatta religionens betydelse för männi-
skor både i förfluten och samtida kontext.359 I UGF saknade den på inga sätt vikt, 
men föreningen framstår ändå inte som ett självklart forum för religiösa spörsmål. 
Detta avspeglas inte minst i bibliotekets avsaknad av teologisk litteratur samt i dis-

kussionsförslagens ovillighet att lyfta religiösa frågeställningar. Bildningsaktiviteten 
vilade i huvudsak på ett sekulärt fundament. 

Gymnasister befann sig dock vid en utbildningsinrättning som av tradition hade 
en stark koppling till kyrkan. Kristendomsämnet hade en dominant ställning under 
hela seklet och som nämnts var bön och kyrkobesök centrala inslag i skolvardagen. 
I synnerhet var det i de inledande klasserna kristendomsämnet lästes.360 Att det i 
föredragsböcker och tidningar finns religiösa eller kristendomshistoriska exposéer 
insprängda är därför inte oväntat. Dessa drunknade emellertid i vad som framstår 
som en mer omfattande etisk, andlig och existentiell reservoar, vilken varken kan 

kategoriseras som religiös eller sekulär. Här ingick även reflektioner över mer all-
mänmänskliga värden – mod, jämlikhet och vänskap – och generellt hållna kon-
templationer över livets mening.361 Som en ständigt närvarande underström fanns 
romantiseringen och förandligandet av naturen. I arkivet avspeglas detta i allt från 
ett senromantiskt intresse för det småslagna – i besjungandet och besjälandet av 
natursköna platser; forsar, skogsgläntor, med mera – till storordiga hyllningar av 
Sveriges naturrikedom och skönhet. Inte sällan användes årstiderna i tydliggörandet 

                                                           
359 Se Sven Arne Flodell (förord) samt Inger Hammar, ”Den blinda fläcken: Reflexioner kring religionens plats i 
nutida svensk genusforskning”, i Sven Arne Flodell & Inger Hammar (red.), Religionsblindhet, Stockholm 2006. 
360 Läroverket genomgick dock under slutet av seklet en sekulariseringsprocess där kyrkans inflytande ifrågasattes och 
där kristendomsämnets ställning åtminstone något dämpades. Reformen 1904/1905 innebar en mer markerad för-
ändring. Bengt Thelin, Exit eforus: Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen, Stockholm 1981.  
361 I föredraget ”Idealet” kunde exempelvis Otto Thorsen, efter en prövande utläggning om allehanda jordnära alter-
nativ, placera Gud eller gudstron som det verkliga idealet för ”människohjärtats ädlaste tankar”, medan Herman 
Hampusson Huldt i ”Hvad är lifvet?” fann den främsta meningen med tillvaron i ungdomsidealism och kamratliv. 
Otto Thorsen, ”Idealet”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 43–46 (citat s. 46) samt Herman Hampusson 
Huldt, ”Hvad är lifvet?”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 52–54.  

Illustrationer ur Getingen 1889, 1898 samt 1910 (jubileumsnummer). 
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av existentiell problematik, och intresset för döden gav upphov till såväl fantasieg-
gande illustrationer som dikter på teman som ”Wid grafven”, ”Wid wännens graf” 
och ”Döden”.362 Ibland, men inte alltid, fanns religiösa konnotationer. Vid något 
klubbtillfälle diskuterades även självmordet. Resolutionen utföll till att självmord i 
de flesta fall var bevis på feghet och därtill ett brott mot Guds bud.363 

Det tycks följaktligen ha rått ett tämligen liberalt klimat vad gällde andligt sökan-
de och religiositet i föreningslivet. I linje med detta kunde exempelvis helvetesläran 
och religiös dogmatism kritiseras i föreningstidningen. Denna typ av inlagor, förfat-
tade från positionen av att man befann sig i ”upplysningens tidehvarf”, delade i sin 
tur sidor med ett intresse för folktron och dess skilda väsen. Vid ett klubbmöte 
1903 kritiserades samstämmigt de för elever påtvingade kyrkobesöken, vilka upp-
fattades som mer skadliga än nyttiga.364 Centralt var alltså den personliga friheten 
att välja. Det till synes toleranta förhållningssättet vad gäller andlighet hade dock 
gränser. Exempelvis författades kritiska utläggningar om Frälsningsarmén, vars reli-
giösa hängivelse framställdes som förkastlig och löjeväckande, och på samma sätt 
behandlades læstadianismen.365  

Hur kan denna typ av inslag relateras till bildningstanken? Enligt Koselleck be-
höll 1800-talets bildningstanke kontakten med sina religiösa rötter och inrymde 
även fortsättningsvis ett slags meditativ och religiöst impregnerad sida. Även om 

den tyska bildningstanken aldrig behäftades med ett direkt avståndstagande från 
och kritik mot kyrkan (som exempelvis i Frankrike), förutsatte den givetvis frihet 
gentemot cementerade tankesystem. Protestantisk dogmatism ersattes av ett slags 
lärd fromhet och öppenhet för alternativa världsåskådningar, samtidigt som doktri-
nen om personlig synd transformerades i riktning mot alienation.366 Gymnasisters 
sammanvävda religiositet, intresse för allmän existentiell problematik och naturmy-
stik skulle kunna förstås i linje med Kosellecks tankar. Bildningstanken kunde 
mycket väl giftas samman med en teologisk föreställningsvärld, men sprängde sam-
tidigt dess ramar. Vad som här var sekulära eller religiösa funderingar framstår som 

mindre relevant. Tydligt är dock att visheten inte nödvändigtvis behövde ta av-
stamp i gudsfruktan och att upprättandet av moraliska referensramar kunde ske 
utan religionens hjälp.  

Det tål även att påpekas att det kan ha funnits mer påtagliga motiv till gymnasis-
ters reflektioner kring döden. 1800-talets läroanstalter brottades med bristfälliga 
hygieniska förhållanden, och i korrespondensen mellan läroverken gavs prov på att 
döden ibland var påtagligt närvarande för dessa elever. Här kunde såväl sjukdomar 
som dödsfall bland kamrater kommenteras. År 1883 berättades exempelvis att den 
stränga vintern bidragit till en medlems bortgång, att många insjuknat i mässling 

                                                           
362 Getingen 1868: 8, 1868: 10 samt 1872 (korr.nummer). FAV. UGF. F.VI. 
363 Protokoll 6/3 1903. FAV. UGF. A.I.  
364 Getingen 1882 (korr.nummer), ”Upplysningens tidehvarf”, ”Strömkarlen” och ”Necken”. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. 
HGF. LI: 3 samt Protokoll 26/9 1903. FAV. UGF. A.I.  
365 Jfr Albert Nordberg, ”En qväll på Frälsningsarmén”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 55–59 samt 
Protokoll 21/2 1903. FAV. UGF. A.I. Frälsningsarmen introducerades i Sverige 1882. Richardsson 1963, s. 74 samt 
där refererad källa. 
366 Koselleck 2002, s. 84–87. 
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samt att denna spridit sig ända upp till de högsta klasserna.367 I årsredogörelserna 
från läroverket mellan 1880 och 1914 ges därtill flera exempel på dödsfall bland 
elever till följd av sådant som scharlakansfeber eller tuberkulos. Även om dödsfall 
allmänt sett var ovanliga dog ända fyra elever vid UHAL mellan 1880 och 1885.368 
Höstens och vinterns sjukdomar framstår som ständigt återkommande hot. 
 
Att vårda och vörda det förflutna – gymnasisten och historismen  
Under 1800-talet blev det historiska betrak-
telsesättet allt mer dominerande. Utveck-
lingstänkandet fick sitt genombrott, det för-
flutna började användas som förståelse-
grund inom en rad skilda kunskapsområden, 
historieskrivningen blev vetenskap och hi-
storiefilosofin blommade ut i nya riktningar. 
De politiska ideologierna förde alla med sig 
bestämda tolkningar av det förflutna, skol-
ämnet historia fick en tydligare inramning 
och på det litterära området lanserades som 
nämnts den historiska romanen. Inte minst 

blev det förflutna viktigt i nationsbyggan-
det och i motiveringen av dess nya gemenskapsformer. Man kan allmänt tala om 
denna tankeströmning som historism eller historicism, även om begreppen är 
mångtydiga.369 Enligt Koselleck knöts 1800-talets bildningsbegrepp intimt till histo-
risk reflektion, och i skenet av allt detta är det knappast överraskande att historien 
var närvarande även i gymnasisters bildningsverksamhet. Detta avtecknades i besök 
vid historiska monument i staden, i bibliotekets betoning av historisk förströelselit-
teratur, samt i teman för dikter, diskussioner, uppsatser och föredrag.  

 

                                                           
367 Brev 16/2 1883. Jfr 26/2 1881. Även här talas om dödsfall. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
368 Mellan 1880 och 1914 rapporterades det om sju dödsfall bland elever vid skolan, se HLA. Högre allmänna läro-
verket i Umeå arkiv. EIV. Årsredogörelser för åren 1874–1883, 1883–1891, 1891–1900 samt 1900–1910 under ru-
briken ”Tabellarisk uppgift å antalet sjuka och sjukdomar bland lärjungarna vid Umeå högre allmänna läroverk” åren 
1880 (1), 1882 (1), 1885 (2), 1898 (1), 1900 (1) samt 1905 (1). Vanliga åkommor vid UHAL 1910–1914 var, när inte 
influensaepidemier härjade, halsfluss, akut magkatarr och luftrörskatarr samt tarminflammation. I så gott som varje 
klass fanns elever med bleksot (brist på näringsämnen i blodet), återkommande huvudvärk samt näsblod. Ingen elev 
avled dock under dessa år. Se Umeå högre allmänna läroverk årsredogörelser 1910–1920, ”Tabellarisk uppgift å antalet sjuka 
och sjukdomar bland lärjungarna vid Umeå högre allmänna läroverk” samt ”Tabellarisk uppgift från Umeå högre 
allmänna läroverk över lärjungarnas kroppsutveckling och allmänna hälsotillstånd samt över närsynta och döva”, 
åren 1910, 1911, 1912, 1913 samt 1914. 
369 Jfr Søren Kjørup, Människovetenskaperna: Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, Lund 1999, s. 47f samt 
Svante Nordin, Från tradition till apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna Europa, Stockholm 1998, s. 
71f. Nordin fastställer tio preliminära kännetecken för tänkandet i historicismens intellektuella miljöer (han likställer 
begreppet med historism). Hit hörde föreställningen om mänskliga ting som historiskt betingade, viljan att förklara 
företeelser genom historiskt ursprung, framhållandet av tradition, kontinuitet och arv, synen på det historiska 
förloppet som styrt av rationellt handlande, tron på den mänskliga friheten och på subjektets roll, samt en tro på 
individuella faktorers och idéers betydelse som drivkrafter i historien, ibid, s. 24f. Det tidiga 1800-talets Tyskland 
brukar betraktas som denna tidsströmnings epicentrum även om dess rötter står att finna något tidigare. Friedrich 
Meinecke, Historism: The rise of a new historical outlook, New York 1972, s. liv–lxi, samt, s. 235.  

Illustration ur Getingen (jubileumsnummer) 1890. 
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Gymnasister befann sig vid en skolinrättning som rimligtvis måste ha varit av be-
tydelse för deras historiebruk. Göran Andolf, som studerat historieämnet vid gym-
nasiet mellan 1820 och 1965, hävdar att ämnet under hela 1800-talet syftade till att 
underbygga nationella värderingar hos elever. Ambitionen var att göra dem till goda 
samhällsmedborgare, och en konsekvens blev en stark betoning av svensk historia 
och statsmaktens framväxt. Under seklets gång gavs dock successivt större utrym-
me åt allmän och nyare historia; detta analogt med att studiet av bland annat anti-
ken minskade. Ämnet betraktades även som moraliskt och individuellt utvecklande. 
Denna effekt ansågs bäst kunna uppnås genom att elever presenterades med 
”mänsklighetens största hjältar” eller ”värsta brottslingar”, vars uppträdanden av-
sågs fungera förebildligt respektive avskräckande. Andolf  ser den allmänna föränd-
ringen av ämnet under 1800-talet som en övergång från en historieundervisning 
lämpad för yrkesförberedelse av präster och ämbetsmän, till en mer samhällsorien-
terad och allmänbildande undervisning passande för ett socialt breddat ledande 
samhällsskikt. Tiden omkring sekelskiftet 1900 var ämnets blomstringstid.370  

Att litteraturen var betydelsefull i gymnasisters bildningsverksamhet har redan 
berörts. Litteraturstudiet, inom ramarna för modersmålsämne och välläsning, hade 
vidare sett nära beröringspunkter med historieundervisningen på så vis att det var 
nationella författare som gavs företräde.371 Mellan dessa två kunskapsområden 

fanns i föreningslivet inga fasta gränser. Det litterära kulturarvet intresserade lika 
mycket som det traditionellt historiska.  

 
Samtidskritik och historiefilosofiska ansatser  
För gymnasister sammanföll historieintresset med samtidskritik.372 Samtiden be-
skrevs allmänt som ett förändringens tidevarv, och även om det uttrycktes fascina-
tion över dess teknologiska landvinningar var det inte en odelad förtjusning. Före-
draget ”Skall det 19de århundradets odling gå under?” hållet av H. Strandberg 1900 
är ett talande exempel vad gäller detta. Här skildrades, med närmast spenglersk un-

dergångstematik, det imponerande såväl som fördärvbringande i seklets utveckling. 
Strandberg, som tog avstamp redan i Babylon, skrev:  
 

Om vi på inbillningskraftens vingar förflytta oss 24 århundraden tillbaka till de nejder, som 
kunna betraktas såsom historiens vagga, möter oss en i sanning förvånande odling. Det är Ba-
bylon, Österns drottning, vekligt sittande på Eufrats båda stränder. De grekiska författarne 
tröttna aldrig på att beskrifva densamma. I synnerhet beundrade man en häpnadsväckande ter-
rass, midt på hvars vidsträckta plan ett bergslandskap utbredde sig, och hvarifrån man hade en 
ypperlig utsikt öfver staden, öfver dess broar, hus, palats och tempel. Men icke blott bygg-
nadskonsten var högt uppdrifven. Förutsågo icke dess prester himlakropparnes rörelse med en 
noggrannhet, som knappast öfverträffas af våra astronomer. Var det ej i Babylon, som man 
uppfann att med några små figurer beteckna alla ljud och tankar. Hvem skulle icke hafva an-

                                                           
370 Göran Andolf, Historien på gymnasiet: Undervisning och läroböcker 1820–1965, Stockholm 1972, s. 22f, 62f, 92f, 286ff, 
317–326 (citat s. 23). Jfr Tingsten 1969, s. 121. Historieämnet var under 1800-talet förbundet med geografi och 
samhällslära. Geografi blev eget ämne 1905; samhällslära 1960. Andolf 1972, s. 35–37. 
371 1878 års skollag, s. 56–68, i Rudolf B. Hall (red.), Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561–1905, Lund 1921. 
372 Gustavsson poängterar just 1800-talets nyhumanistiska bildningstraditions aversion mot det industrialiserande 
samhället och den samtida kulturen. Gustavsson 1991, s. 215.  
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sett Babylons odling oförstörbar? Men den gick under. Skall det nittonde århundradets göra 
det?373 

 
Därefter följde en utläggning om det industrialiserade samhällets materiella och 
tekniska storslagenhet, varpå beskrivandet övergick till dess negativa inverkan på 
människors levnadsideal. Framför allt var det pengabegäret, denna odlings ”gna-
gande mask”, samt det utbredande egenintresset som bekymrade. Strandberg avslu-
tade föredraget med patos: 
 

Tidehvarfvets praktiska anda sölar karakteren lika mycket som det smutsiga eländet, i det hon 
kväfver medlidandet gentemot girigheten, tillgifvenheten genom fåfängan, blygsamheten ge-
nom begäret. Det lyser utan att lämna kvar något annat än ett såradt högmod i medgången och 
i motgången en skamlig feghet. När olyckans dagar komma, skall vår förslappade generation 
vara ur stånd till det ringaste motstånd; hon måste gå under och med henne hennes odling.374 

 
Förutom att alltså röja fascination över och misstro till samtiden, använde Strand-
berg den historiska utblicken som förståelsestöd för nuet, uttryckte en cyklisk histo-
riesyn, yttrade framtidspessimism och förde fram ett moraliserande budskap. På så 
sätt fungerar alstret även förtydligande för historieintressets möjliga dimensioner 
samt svårigheten att, med enskilda författares alster som utgångspunkt, ringa in ett 
slags kollektivt historiebruk bland gymnasister. Något som dock kan konstateras är 
att det i föredrag och uppsatser förekommer linjer som åtminstone sedan upplys-
ningstiden funnits med i historiefilosofiskt tänkande. Hit hör uppfattningen om 
historiens cykliska förlopp, utvecklings- eller framstegstron, tanken om naturtill-
ståndet och civilisationsprocessen,375 exposéer där ”mensklighetens utvecklingshi-
storia” ställdes mot en religiös fond,376 samt utläggningar präglade av en mer senti-
da socialdarwinistisk retorik.377 Denna typ av reflektioner över mänsklighetens hi-
storiska utveckling var alltså närvarande, men historiens nytta låg i regel på ett mer 
lättillgängligt plan.  

Vilket slags historia hade då företräde? Även om det fanns en strävan att söka 
lärdom hos de antika grekerna, dessa ”bildningens och skönhetens folk”, 378 eller i 
Rom, var den nationella historien, stormaktstiden och dess manliga gestalter ett 
mer självklart intresseområde. Givetvis idealiserades den, ibland i överkant: ”Få, om 

                                                           
373 H. Strandberg, ”Skall det 19de århundradets odling gå under?”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 90f. 
Denna typ av kulturpessimism fick strax efter undersökningsperiodens slut ett sammanhållet manifest i Oswald 
Spenglers Västerlandets undergång, där denne, förutom att förutspå den västerländska civilisationens förstelning som led 
i en organisk-logisk cykel, hade en del att säga om grundvalarna för den samtida historieuppfattningen. Oswald 
Spengler, Västerlandets undergång: Konturer till en morfologi om världshistorien. Bd 1, Gestalt och verklighet, Stockholm 1996.  
374 H. Strandberg, ”Skall det 19de århundradets odling gå under?”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 95. Jfr 
J. Kramer, ”Om rikedomen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 104f. 
375 Jfr Axel Eriksson, ”En jättes barndom”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 205–214 samt Herman 
Hampusson Huldt, ”Något om tal och skift med särskildt afseende på vår förening”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1889–1894, s. 171. 
376 Se Sem Johansson, ”Något om människans makt öfver naturen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 84–
89.  
377 Von Hedenberg, ”Något om ett utdöende folkslag och en dito djurras”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, 
s. 183–186. 
378 Valfrid Björkborg, ”Gymnastikens historia”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 136.  
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ens något europeiskt lands historia har att uppvisa en sådan mängd stora män såväl 
i krigets som fredens värf  som vårt fosterlands, vårt eget Sveriges”, hävdade exem-
pelvis Gunnar Mångberg i ett alster 1902,379 och i ett arbete med snarlik tematik 
skrev Gustav Asplund ett decennium tidigare att:  
 

[…] från Breitenfeldt till Poltava är vägen lång; det är en väg under oupphörlig sträfvan upp 
mot maktens tinnar; det är ett segertåg, som fyllde en beundrande verld med häpnad. Huru 
många väldiga kämpagestalter, huru många bilder af ädla och utmärkta män skulle vi ej kunna 
frammana för våra ögon vid tanken på denna ärorika tid, då svenskarnas krigsrykte stod på sin 
middagshöjd.380 

 
Historikern Ulf  Zander har poängterat den centrala ställning nationen hade för hi-
storieintresset vid sekelskiftet 1900. Det dominerande historiebruket stämplas enligt 
honom som nationalistiskt-ideologiskt, vilket just hade stormaktstiden som funda-
ment. Först efter första världskriget började dess grunder ifrågasättas.381 Bland 
gymnasister skönjs dock vidare horisonter och det är alltför förenklat att inordna 
deras förhållningssätt till det förflutna i ett slags stormaktschauvinism. Utblickarna 
rörde sig relativt obundet över tidsepoker, länder och kontinenter, och vid sidan av 
arbeten som skönmålade Sverige och svensk stormaktstid, eller gjorde nedslag i 
grekisk och romersk antik, fanns även utläggningar om Polen, Amerika, England, 
Frankrike och franska revolutionen, etcetera. Denna fördelning av gracer mellan 
nationell och allmän historia stämmer bättre överens med Andolfs karaktäristik av 
historieämnet vid seklets slut.  
 
Bland förebilder och avskräckande exempel – det goda ledarskapet, nationens tjänare 
Det är ändå i en stats-, individ- och händelsecentrerad historisk tradition gymnasis-
ters bruk av historia hade sin främsta förankring. Förutom att föredragshållandet 
och uppläsandet av uppsatser måste ha försett dem med historisk och litterär kun-
skap, eller information om personer, årtal, krigshändelser, politiska tilldragelser, lit-
terära verk, etcetera, var en central komponent i dessa alster värderandet av enskilda 
gestalters gärningar och moraliska beskaffenhet. Dessa gestalter – av vilka de allra 
flesta var män – placerades i framställningens centrum och gjordes antingen till fö-
rebilder i besittning av eftersträvansvärda egenskaper eller till klandervärda och av-
skräckande exempel. Centralt var även deras betydelse för stat eller fädernesland.382 

Nära förbunden med denna granskning av stora mäns karaktär och gärningar, 
var den starka tilltron till individers möjlighet att påverka historiens gång, samt fö-
reställningen om individ och nation som tätt sammanbundna entiteter: ”[…] ett 
lands historia är äfven individernas historia. Men individerna, särskildt de mera 
framstående sätta prägeln på sitt tidehvarf  och dess historia och sålunda blir deras 

                                                           
379 Gunnar Mångberg, ”Adolf Erik Nordenskiöld”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 205–212 (citat s. 205) 
380 Gustav Asplund, ”Magnus Stenbock”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 246f. 
381 Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, Lund 2001, 
s. 163–166.  
382 Vad gäller förebilden som inslag i skilda bildningstraditioner, se Gustavsson 1991, s. 31 samt Howard Gardner, 
Den bildade människan: Hur vi verkligen förstår det vi lär oss, Jönköping 1999, s. 35.  
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historia äfven landets”, skrev exempelvis Hampusson Huldt 1891.383 Nationers 
öden vilade ytterst på individer och det var i de stora männen som ledstjärnor för 
den egna existensen stod att finna: ”Minnen af  stora män äro ett folks rikaste skat-
ter”, klargjorde tidigare nämnde Ericsson i ett föredrag över Tegnérs sentens ”Yfs 
ej af  fädrens ära” 1890, och som sentensen lät förstå propagerade han för att deras 
minnen skulle vårdas på ett tillbörligt sätt:  

 
Vill du vinna ett stort och ryktbart namn, sök icke att vinna det genom att yfvas öfver förfäd-
rens ära, utan sök att blifva dem värdig genom att i dem hafva ett föredöme vid ernåendet af 
ditt stora mål. Då skall förfädrens ära blifva din egen.384  

 
Vilka var då de förebilder eller avskräckande exempel gymnasister plockade upp ur 
det förflutnas persongalleri? Till de förebilder som återfinns i gymnasisters föredrag 
och uppsatser hör i ett högst begränsat urval Alexander den store (för uppvisande 
av ”mod”, ”klokhet”, ”ädelmod”, ”djärvhet” samt för ”sina alla stora egenskaper, 
så väl för fredens som för krigets värf ”), Gregorius VII (för ”sina framstående 
egenskaper, sitt snille, sin djupa lärdom, sin viljekraft, sin fromhet”), Magnus Sten-
bock (för sin offervilja och lojalitet mot konungen, ”sin glänsande tapperhet” och 
”omfattande kunskaper i krigsvetenskap”), Erik Dahlberg (en ”ovanligt ädel och 
fosterländskt sinnad son af  gamla Sverige” som ”ägnade sina rika anlag i fäderne-
landets tjänst”) och Gustav III (för sina förtjänster för det allmänna litterära livet i 
Sverige).385  

På samma sätt behandlades författare, som dock, föga överraskande, hyllades för 
lärda förmågor och bidrag till litteratur samt diktkonst snarare än för bedrifter på 
slagfält. Så komponerades exempelvis hedrande utläggningar över Carl Michael 
Bellman (trots hans ”något lättsinniga lynne” och oförmåga att följa verskonstens 
konventioner), Erik Johan Stagnelius (för ”Hans sällsynt rika naturbegåfning, hans 
glödande fantasi och djupa känsla, mångsidigheten af  hans diktkonst”), Per Daniel 
Amadeus Atterbom (för att ha främjat modersmålet och väckt intresset för ”själfs-

tändiga litteraturstudier”) samt Johan Henric Kellgren (för sitt ”inflytande på den 
intellektuela odlingen i Sverige”).386  

Även om det i allt väsentligt var stora män som ägnades intresse återfanns också 
ett fåtal exempel på kvinnor som försågs med uppskattade egenskaper. Till dessa 
hörde Karin Månsdotter och Ebba Brahe, vilka behandlades i relation till Erik XIV 
och Gustav II Adolf. Den förra ”hade ej blott sin strålande yttre skönhet utan ock i 

                                                           
383 Herman Hampusson Huldt, Obetitlat föredrag, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 215. 
384 Axel Ericson, ”Yfs ej af fädrens ära! En hvar har dock blott sin”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag, 1889–1894, s. 95f.  
385 Seth Johansson, ”Om Alexander den store”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 169–174; Gustaf Vester-
mark, ”Gregorius VII”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 201; Gustaf Asplund, ”Magnus Stenbock”, FAV. 
UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 247f; G. H. Rundqvist, ”Erik Dahlberg”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–
1905, s. 234, 252 samt Andreas Grahn, ”Gustaf III:s förtjänster om Sveriges vitterhet”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1889–1894, s. 340f.  
386 Gustav Olsson, ”Karl Mikael Bellman”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 313; Peder Holm, ”Erik Johan 
Stagnelius”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 244; Per Thorsen, ”P. D. A. Atterbom såsom skald”, FAV. 
UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 28 samt Sem Johansson, ”Kellgrens betydelse för vår vitterhet”, FAV. UGF. 
F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 46. 
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lika rikt mått inre behag, hon var blyg och anspråkslös, from och kärleksfull”, me-
dan den senare ”förenade i sin person alla ättens goda egenskaper”, var ”skön som 
drottning Margareta och mild som kung Eriks Karin”. Framför allt var det dock 
deras självuppoffrande inställning som beundrades. Anna Maria Lenngren hyllades 
för litterära talanger, och om Jeanne d‟Arc, som ägnades ett eget föredrag men av-
slutningsvis jämfördes med Engelbrekt, skrev Albert Öhrman 1893:  
 

Jeanne d‟Arcs hänförande personlighet och underbara öden stå utan motstycke i historien. 
Bland de karaktärer som i någon mån kunna jämföras med henne, tillkommer främsta rummet 
hennes store samtida i Sverige. Lika som Jeanne d‟Arc räddade Frankrike så rädda Engelbrekt 
vårt fosterland Bägge hade framgått ur folkets leder Bägge voro ädla, hogsinnade, självuppoff-
rande Båda voro tillbedda af folket och båda föllo offer för ett inhemskt förräderi. Ett lif fullt 
af ära och en våldsam förtidig död blef deras lott.387 

 
Till den mindre ärorika sidan av historiens varnande exempel hörde Sveaborgs be-
fälhavare Carl Olof  Cronstedt (vars främsta fel ansågs vara avsaknaden av hand-
fasthet snarare än medvetet förräderi), fältherren under 30-åriga kriget Albrecht 
von Wallenstein (som försågs med karaktärsdrag såsom övermod, begärelse, äre-
lystnad samt ett ”vildsint och obändligt lynne”), Henrik VIII (som framställdes som 
”förryckt tyrann” och kvinnomördare), den periodvis labile och allmänt beklagans-
värde Erik XIV samt Ludvig XV (vars undfallenhet i styret ansågs ha lett till sedligt 
förfall). Den gemensamma nämnaren var i alla dessa fall utmålade karaktärsbrister, 
samt en oförmåga att tygla drifter.388 

Historiska utblickar gjordes även, på liberalt historieskrivningsmanér, till grup-
pers, folks eller nationers kamp för frihet. Puritanernas strid för att få utöva sin tro 
mot den despotiska engelska kungamakten på 1600-talet idealiserades, fransmän-
nens och Jeanne d‟Arc kamp mot engelsmännen under hundraårskriget hyllades 
som nämnts och i ett alster om Englands försök till beskattning av de amerikanska 
kolonierna under 1700-talet förklarade G. Pettersson dess misslyckande som resul-
tatet av ”amerikanernas mod, ihärdighet och frihetskänsla”. Följden blev frihetskri-
get och frigörelsen från kolonisatören.389 Enväldet, eller absolutismens förtryck, 
stod som en självklar fond. Om franska revolutionen skrev exempelvis Axel Gave-
lin 1893 på följande sätt: 

 
                                                           
387 Herman Hampusson Huldt, ”Gustav Adolf och Ebba Brahe”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 167, 
169f; Ernst Åberg, ”Karin Månsdotter”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 214f; Herman Hampusson Huldt, 
”Anna Maria Lenngrens skaldskap”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 157–160 samt Albert Öhrman, 
”Jungfrun af Orleans”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 326. 
388 H. Larsson, ”Sveaborg”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 65–73; Thorfrid Andersson, ”Wallenstein”, 
FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 195f; Axel Eriksson, ”En jättes barndom”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1889–1894, s. 208; Ernst Åberg, ”Karin Månsdotter”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 213–220 samt Adolf 
Edlund, ”Sedefördärfvet i Frankrike under Ludvig XV”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 58–64. Till och 
med den grekiska mytologins gudar kunde kritiskt ställas under luppen och, kollektivt, beläggas med laster som 
”lögn, bedrägeri, hat, grymhet, svartsjuka. o.s.v.”. Se Albert Nordberg, ”Grekernas föreställningar om sina gudars 
väsen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 79.  
389 G. Petterson, ”Englands beskattningsförsök gentemot sina nordamerikanska kolonier”, FAV. UGF. F.IV. 
Föredrag 1900–1905, s. 82. Angående idealiseringen av puritaner, se Axel Eriksson, ”En jättes barndom”, FAV. 
UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 207. 
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Knappast någon världshistorisk händelse har väl utöfvat ett så stort inflytande på den mänsk-
liga utvecklingens framgång som den franska revolutionen. Ty den ref på några år ned hvad 
sekler af förtryck och trångbröstade fördomar hade uppfört. De förnämsta orsakerna till den-
na revolution lågo visserligen i det förtryck som de högre klasserna utöfvade på den stora 
massan af folket, men den skulle dock måhända aldrig hafva utbrutit derest icke djarfva och 
snillrika män hade upptradt och förfaktat folkets sak.390 

 
Till dessa män hörde enligt Gavelin Voltaire, som ”med kraft och framgång fört 
kampen mot fanatism och intolerans samt i allmänhet stridt för frihet och upplys-
ning”.391 

Även bland folkens eller nationernas historia fanns avskräckande exempel. Till 
dessa hörde bland annat Polen vars oförmåga till enad kamp hade renderat i inre 
söndring och yttre ofrihet så att landet nu befann sig krängande ”likt masken under 
förtryckarens [Rysslands] fot”. Den lärdom som detta exempel hade att ge var en-
ligt alstrets författare nämnde Ericson kort och gott att man skulle lämna efter sig 
ett rättmätigt arv till kommande generationer: ”Ej blott vårt och de våras lif, utan 
deras, som bilda tredje och fjärde led, som skola skörda där vi sått. Ve dig, om det 
slägtet måste anlägga sorgdräkt för din skull”.392 Gustav Melander hittade ytterligare 
ett varnande exempel i Rom: 

 
Orsaken till att Rom blef ett världsrike får man söka i det romerska folkets karaktär. Att denna 
var orsaken härtill ser man däraf att då karaktären började försämras äfven rikets makt sjönk. 
De förnämsta grunddragen af denna karaktär voro följande: fosterlandskärlek, frihetskarlek 
och nationalstolthet, krigslust, rättradighet och opartiskhet, enkelt lefnadssätt och vördnad för 
gudarne. […] Dessa det romerska folkets dygder räckte ungefär till de puniska krigens slut, 
men sedan rikedomen genom de många eröfringarne allt mer tilltog, började de så småningom 
försvinna. Istället för fosterlandskärleken trädde egennyttan och vinningslystnaden. Man tänk-
te mer på egen fördel än på fädernelandets bästa. […] Man ser således att ju rikare och makti-
gare ett folk blifver, desto djupare sjunker det i lättja och sedefördärf.393 

 
Det förflutna försåg alltså gymnasister med ett brett persongalleri, samt en stor an-
hopning mer eller mindre diffusa karaktärsdanande värden. Som ett samlande ideal, 
i vilket många av dessa värden inrymdes, framstår det goda ledarskapet, det rättmä-
tiga maktutövandet samt lojaliteten mot nation och kungamakt. Det som förenade 
många av de hyllade gestalterna var nämligen deras maktägande positioner, deras 
förmåga att inspirera eller ingjuta mod i andra, deras karaktärsfasthet, mångsidighet, 
djärvhet, frihetskänsla, idealism, rättrådighet, offervillighet, oegennyttighet och fos-

                                                           
390 Axel Gavelin, ”Voltaire”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 318f. 
391 Ibid, s. 323. 
392 Axel Ericson, ”Fädernas missgärningar”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 240, 243. Jfr Sem Johansson, 
”Om fosterlandskärlekens betydelse”, Föredragsbok 1889–1894, s. 64 samt Harald Gadd, ”Om försvarsfrågan”, 
FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 178. Även här görs hänvisningar till Polen som avskräckande exempel.  
393 Gustaf Melander, ”Romerska karaktärens grunddrag”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 298, 300f.  
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terlandskärlek. Detta faller alltså tungt tillbaka på ämbetsmannarollen och på bo-
strömianismen; i förlängningen kanske även på den platonske statsmannen.394  

Signifikativt för exempel såsom Cronstedt, Wallenstein och Henrik VIII, var i sin 
tur egenskaper som gjorde dem olämpliga som just ledare. De personifierade ett 
missbruk av makt och av maktställning. I en jämförelse mellan Filip av Makedonien 
och Napoleon skrev exempelvis Gustav Melander 1893 att dessa ägde talanger både 
som militärer och människor, men att de använde dem på fel sätt: ”Båda hade en 
kraftig vilja och glänsande själsförmögenheter. Men dessa använde de tyvärr endast 
till att tjäna sin ärelystnad, sin hersklystnad och sin egoism. De betraktade mennis-
korna endast såsom verktyg för sina planer”.395 I ett alster om franska revolutionen 
lyftes vidare det omoraliska i dödsstraffet fram, men i synnerhet den fara och bruta-
litet som uppstod då människor blint lät sig ”ledas af  sina lidelser”.396 Lågvatten-
märket i detta avseende utgjorde Ludvig XV.397  

Sammanfattningsvis kan konstateras att det litterära och historiska arvet gjordes 
centralt i bildningssträvandena. I gymnasisters alster finns spår av historiefilosofiska 
resonemang om grundläggande villkor i mänsklighetens utveckling, men historiein-
tresset låg i regel på ett annat plan. Även om det är förenklat att hävda att gymnasis-
ter endast ägnade Sveriges förflutna och vad man uppfattade vara dess manliga hjäl-
tar intresse, utgjorde inriktningen på nationell historia ändå ett fundament. Na-

tionsbygget stod i centrum – även i de utblickar som gjordes mot andra länder – 
och den svenska historien idealiserades. Skilda gruppers eller nationers frihetskamp 
uppmärksammades, men mest framträdande var emellertid värderandet av enskilda 
individer ur samtidens litterära och historiska allmängods. Dessa förärades, väl i 
linje med historieämnets moraliska och karaktärsdanande dimension, roller av etis-
ka föredömen eller avskräckande exempel. Här framstår framför allt goda ledar-
egenskaper och lojalitet mot nationen som samlande ideal.  

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
394 I Statsmannen betonas vikten av harmonin mellan kraftfullhet och besinning bland de styrande: ”Statsmannagär-
ningens väv” fullbordas först ”när den kungliga konsten för samman kraftfulla och besinningsfulla människors ka-
raktärer i enighet och vänskap till ett gemensamt helt […]”. Platon, Statsmannen, Lund 2006, s. 415. 
395 Gustaf Melander, ”Jämförelse mellan Filip af Macedonien och Napoleon”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–
1894, s. 338f. 
396 Emil Snellman, ”Ett minne från franska revolutionen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 7.  
397 I ett arbete tillägnat honom lade Adolf Edlund ut texten om ”den förfärande skamlöshet och liderlighet” som likt 
”en pest” spred sig från det franska hovet, ut till såväl det egna landets som till andra europeiska länders högre sam-
hällsskikt. Problemet var dels Ludvig XV:s ”nästan totala frånvaro av vilja” och därmed oförmåga att stå emot lock-
elser, dels att de styrande i allmänhet utgjorde dåliga förebilder för folket: ”sådan herre sådan dräng”, konstaterade 
Edlund och avslutade: ”Detta lefnadssätt, som i skamlig sedeslöshet mest liknade romerska kejsartidens värsta dagar, 
var väl också en af de viktigaste orsakerna till att Ludvig XV vid sin död lämnade ett rike nära branten af så ekono-
misk som moralisk undergång”. Adolf Edlund, ”Sedefördärfvet i Frankrike under Ludvig XV”, FAV. UGF. F.IV. 
Föredrag 1900–1905, s. 58–64.  
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Ungdomens ansikten – tankar om ungdomstid  
  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det fanns ämnesområden inom föreningslivet vilka svårligen kan uppfattas som 
direkt motiverade av bildningstanken, men som likväl intog en så framskjuten plats 
att de förtjänar att uppmärksammas. Hit hörde aspekter av ungdom och ungdoms-
tid. Att studera föreställningar om ungdomstidens villkor bland gymnasister är även 
intressant för att detta ger kunskap om en kollektivt förmedlad självbild. Det berät-
tar om vilken autonomi de tillskrev sig själva samt hur de såg på sin plats i tillvaron.  

Gillis hävdar att det just var under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal som ung-
domstiden på allvar upptäcktes. Givetvis kan man tala om ungdom och ungdoms-
grupperingar dessförinnan, men i samband med seklets strukturella omvandlingar 
började ungdomen och ungdomstiden betraktas som samhälleliga angelägenheter 
som krävde ansvar och hantering. Nya organiserade sammanhang etablerades vilka 
medvetet eller omedvetet verkade i riktning mot social kontroll. Förändrade famil-
jemönster, tillsammans med institutionslivets utbyggnad, bidrog till att ungdomsfa-
sen – åtminstone för de högre sociala skikten – gjordes tydligare beroende av vux-
envärlden. Analogt etablerades nya publika och vetenskapliga föreställningar om 
ungdomstidens villkor, bland annat om dess instabilitet och sårbarhet. I bräschen 
gick medelklassen; 1800-talets upptäckt av ungdomen var enligt Gillis i första hand 
ett medelklassfenomen. Först i början av det nya seklet fick ungdom och ungdoms-
tid en mer allmän motivering. Liksom Philippe Ariès tidigare gjort, betonar Gillis 

UNGDOM. 
Så vill jag sjunga 
Om alla unga 
Och rika krafter, som ännu finnas, 
Om ungdomstider, då hågen brinner 
För all den jublande fröjd, man finner, 
Som sent i mörknande år skall minnas. 
 
Och jag vill tala  
Om alla svala 
Och ljusa, skimrande högtidsstunder, 
Då sorgen viker för vårens fläktar 
Och då man känner, att allt man mäktar 
I kraft af ungdomens rika under. 
 
Du unga släkte, 
Som hoppet väckte, 
När Svea stod där med sorgset änne, 
Din är den dag, som skall visa världen, 
Att du vill offra den sista gärden 
Af allt det bästa, du har för henne. 

Sång och illustration ur Getingen  

(jubileumsnummer) 1906. 
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utbildningsmiljöer som betydelsefulla i denna process av ungdomens upptäckt, då 
det var här som medelklassens manliga ungdom samlades.398  

Ett svenskt bidrag till ungdomsbegreppets historia har getts av Henrik Berggren 
som studerat begreppets definiering, användning och förändring i en ungdomspoli-
tisk diskurs från sekelskiftet 1900 fram till andra världskrigets utbrott. Enligt ho-
nom behäftades ungdomsbegreppet vid 1900-talets inledning med flera givna inne-
börder. Urskiljandet av ungdomen som kategori bottnade i den dubbla föreställ-
ningen att den dels var ett hot mot den etablerade ordningen, dels en historisk kraft 
med makt att förändra och förbättra. Mot denna bakgrund utvecklades ungdomsre-
toriken i olika riktningar. Här kunde ungdom intimt sammankopplas med föränd-
ring och framtid, samt tilldelas rollen av en ideologisk elit. En anledning var att 
ungdomar inte sågs som drivna av specifika gruppintressen, utan ansågs företräda 
samhället i stort. Detta förändrades dock under undersökningsperioden, då ung-
domen allt mer började betraktas som en social intressegrupp bland andra. Ung-
domsretoriken var därtill genuskodad. Ungdom var länge ett manligt fenomen och 
det var först under mellankrigstiden detta förändrades, hävdar Berggren.399  

Hur tog sig intresset för ungdom och ungdomstid uttryck bland gymnasister vid 
UHAL? Vilka betydelser behäftades tiden med och kan detta intresse rent av för-
stås i linje med social kontroll? 

 
Ungdomens glädje, omognad och avsaknad av stadga  
Det ska inledningsvis konstateras att ungdomsretoriken brukades intensivt av gym-
nasister och att ungdomen gavs många skilda ansikten. Själva ungdomstiden kunde 
i enlighet med gängse bildspråk framställas som livets vår, ljusets och glädjens tid, 
och beskrivas som det bästa av levnadsstadier: ”Glädjen är oskiljaktig från ungdo-
men, lika visst som våren ej är sorgens och dysterhetens utan glädjens och för-
hoppningens årstid”, förklarade exempelvis Nikanor Söderlind i ett föredrag 
1900.400 Med draperandet i den egna ungdomligheten följde inte bara upprättandet 

av en tydlig gräns mot en vuxen manlighet, utan också en bekräftelse av ynglinga-
skapets underordnade ställning: ”Det är ej den mognade mannen, som här verkar, 
det är ynglingen, som framträder med sin ännu delvis dunkla och måhända skefva 
uppfattning om saker och ting”, förkunnade föreningens ordförande i ett tal vid 25-
årsjubileet 1889, vilket visserligen måste ha hållits i närvaron av vuxna men som 
ändå framstår som signifikativt.401 Man betraktade sig fortfarande vara ”stadda i 
utvecklingens skede”.402  

                                                           
398 Gillis 1981, kap 3 samt s. 133. Ariès hävdar att ungdomen som livsperiod uppstod i anslutning till institutionsliv 
som skolans under framförallt 1800-talet. Philippe Ariés, Centuries of Childhood: A social history of family life, New York 
1962, s. 329. Kett betonar istället att perioden 1900 till 1920 som central. Upptäckten av ungdomen som livsfas hade 
förvisso skett långt tidigare i Europa och Nordamerika, hävdar han, men det var först i början av 1900-talet som 
ungdom uppfanns som en social kategori. Kett 1977, s. 243 (alt. 215–244). 
399 Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900–1939, Stockholm 1995, s. 224–228. 
400 Nikanor Söderlind, ”Våren och ungdomen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s 6. Jfr Theofilus Sjöstrand, 
”Vår förgår Människoår flykta. Sist stupar en dödlig själ o grafven grönskar och dermed väl.”, FAV. UGF. F.IV. 
Föredrag 1889–1894, s. 69.  
401 ”Minnesblad från Umeå Gymnasii-förenings 25-års fest lördagen den 30 nov 1889”, Umeå 1890. FAV. UGF. 
F.VII. Jfr Herman Hampusson Huldt, ”Hvad är lifvet”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 53 (”Mycket, som 



129 
 

En av Sundkvists huvudtolkningar vad gäller studier av gymnasisters förenings-
aktivitet vid läroverket är att det skedde ett slags förungdomligande vid 1900-talets 
mitt. Från att ha sett sig själva som ansvarstagande män, och som delar av en eta-
blerad borgerlig vuxenkultur, började elever istället att betrakta sig och uppträda 
som ansvarslösa ungdomar.403 Även om det mycket möjligt går att avkoda ett slags 
diskursiv förskjutning i elevers handlingar och uppfattningar av sig själva under 
1900-talet, är det samtidigt att misskänna den kraft koncept som ungdom och ung-
domstid utövade på elever långt tidigare. Det fanns tydliga barriärer uppsatta mot 
en vuxen manlighet och förståelsen av den egna gruppen knöts intimt till föreställ-
ningar om ungdomens särart. Däremot tycks manlig medelålder på vissa områden 
ha stått högst i kurs, men detta är en annan sak. 

Ytterligare en föreställning om ungdomstiden var att den präglades av känslo-
samhet och avsaknad av stadga. När primas höll sitt avskedstal 1888 hänvisades 
därför till det ”lättrörda ynglingasinnet”, och i ett alster om människors oförmåga 
att njuta av det närvarande karaktäriserade Gustav Norrman några år senare yng-
lingaskapet som en tid av stormig lidelse och känslomässig överspänning.404 Refe-
renserna till årstidens växlingar var återkommande; våren var alltså ynglingens tid. 
Detta skede framställdes av nämnde Söderlind både som betydelsefullt och riskfyllt 
eftersom det var nu som framtidens skördar skulle sås:  

 
Denna tid, såningstiden, i hvilken vi ynglingar nu befinna oss, är den viktigaste i vårt lif. Ty då 
är det, kan man säga, som lifvet får den riktning, det i de flesta fall för all framtid bibehåller. 
Om jorden ej är mottaglig för säden och sådden således ej kommer till utveckling, så fås natur-
ligtvis ej heller någon skörd.405  
 

Liksom i bondens åker, hävdade Söderlind, kunde det även i människans karaktär 
spira upp ogräs, i form av ”trögmod, egoism och det sinnliga begäret”. Detta hind-
rade själens mottaglighet för ädlare intryck. På samma sätt som lantmannen fick 
hjälp av ”småfåglar och andra nyttiga djur” för att rensa sin åker, hade föreningen 
här funktionen att stödja självförädlingen och ”taga bort ur karakteren skadliga in-
sektslarver”.406  

Dessa tankar faller alltså in i en vid tiden allmän, och kanske närmast tidlös, upp-
fattning om ungdomstiden som kritisk i människors liv. Tjeder har exempelvis po-
ängterat hur 1800-talets handbokslitteratur i mångt och mycket inriktades på ung-
domen som livsfas. Det var nu unga män skulle anlägga rätt karaktärsdrag, upprätta 

                                                                                                                                                                                     
man i ungdomstiden drömde, tål icke någon strängare kritik, utan blir till intet inför den mognade mannens lifserfa-
renhet”) samt Erik Söderlind, obetitlat föredrag, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 11–14. 
402 Brev 14/10 1893. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
403 ”Från att se och bete sig som ansvarstagande, borgerliga män, har medlemmarna förändrats till oansvariga ung-
domar”, konstaterar hon. Sundkvist 2006, s. 153. 
404 David Markström, obetitlat föredrag, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 31 samt Gustav Norrman, ”Det 
förflutna, det närvarande och det tillkommande”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 203 (”Och när de [bar-
nen] mognat till ynglingar, blir deras åtrå efter självständighet och oberoende ännu större; deras lidelser och sinnesrö-
relser blifva blott stormigare”).  
405 Nikanor Söderlind, ”Våren och ungdomen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 4. 
406 Ibid, s. 4f. 
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resistens mot allehanda drifter samt etablera äkta manlighet. Samtidigt betraktades 
ungdomstiden som en farlig tid eftersom passionerna ansågs vara speciellt starka, 
samt genom att avsaknaden av karaktärsskydd gjorde risken att falla till föga särskilt 
stor. Ytterst var det en tid att välja väg; ett dygdefullt liv eller ett liv av laster.407  

 
Idealismen som skydd och ungdomen som samhällelig kraft  
Till ungdomstiden kopplades som tidigare nämnts även sökande efter och efterlev-
nad av ideal. Ungdomstiden ansågs, snarlikt det Berggren beskrivit vad gäller en 
ungdomspolitisk diskurs, vara den tid av livet när idealismen var starkast och när 
unga män varken drabbats av livets allvar eller korrumperats av dess materiella be-
kymmer. En på detta område belysande uppsats skrevs av Axel Gavelin i början av 
1890-talet. Han hävdade att det hos de flesta unga män fanns en ljus syn på livet, en 
böjelse att i det längsta hoppas och tro på det bästa, en längtan efter att kunna ut-
rätta något stort, men likväl en överskattning av den egna förmågan.408 Till ung-
domstidens mest utmärkande drag hörde upprättandet av högtflygande levnadside-
al. Gavelin skrev: 

Ynglingen tar i allmänhet sina sorger lätt. Framtiden ligger solbelyst och leende framför ho-
nom. Det liksom sjuder i hans ådror, och han känner inom sig något, som manar, ja, drifver 
honom att ryckas framåt och att strida för det stora, sanna och sköna i lifvet. Men ehuru han 
icke just är böjd att underskatta sin egen förmåga, känner han dock, att denna uppgift är så 
stor, så sublim, att hans egen kraft i och för sig själf inför den faller till intet! – En af 
forntidens störste vetenskapsmän utropade en gång: ‟Gif mig en fast punkt och jag skall rubba 
jorden ur hennes läge!‟ Någonting dylikt är det också, som ynglingen söker. Kan han finna det-
ta, anser han sig snart sagdt i stånd till hvad som hellst. Och då han icke strax kan finna detta 
något i verkligheten, skapar han sig detta i sin fantasi. Med andra ord: Han bildar sig ett ideal. 
Hvad detta ideal egentligen är, vet mången kanske icke själf och bryr sig måhända icke ens om 
att försöka göra det klart för sig. Men det gör också detsamma. Han tror i alla fall af hela sin 
själ därpå. Det är detta ideal menar ynglingen, som skall drifva honom framåt och sporra ho-
nom till utförande af ädla bragder.409 
 

Att dessa ideal ofta gick i otakt med hur verkligheten förhöll sig, vilket ynglingen 
enligt Gavelin snarligen skulle bli varse om, innebar dock inte att idealismen var 
bortkastad. Snarare fungerade den som skydd mot ungdomstidens hotande faror:  
 

Säkert skulle mången ynglingens bättre anlag gå i kvaf under passionernas stormar, om icke 
idealet likt en fyrbåk tindrade honom till mötes ifrån fjärran och komme honom att rygga till-

                                                           
407 Tjeder betonar hotet från passionerna som central i 1800-talets sedlighetslärande handböcker. Även om passionen 
kunde förknippas med sexuella drifter och med sexuellt relaterade känslor, var den vanligaste föreställningen att den 
utgjorde en mer allmänt hotande kraft som fanns inneboende i såväl kvinnor som män. Passionen ansågs spänna 
över ett vitt spektrum av affekter (såsom hopp, glädje, rädsla, ilska, egoism, stolthet, fåfänga, omåttlighet, etcetera.) 
som hotade det kontrollerade jaget. Vanor som spelande och bruk av alkohol kategoriserades antingen som särskilt 
farliga passioner, eller sågs som acceleratorer för ett passionerat beteende. Människors, och framförallt mäns, uppgift 
blev att bemästra, kontrollera och disciplinera dessa passioner. Den man som styrdes av passionerna var inte bara 
ofri, utan även omanlig. Tjeder 2003, s. 39–44. Se även Liljeqvist 2006, s. 193–195. 
408 Axel Gavelin, ”Om barndomsdrömmarne, ungdomsidealet och deras betydelse för lifvet”, FAV. UGF. F.IV. 
Föredrag 1889–1894, s. 357. 
409 Ibid, s. 358f. 
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baka för de frestelser, som lurade på honom, om detta ideal komme honom att känna, att han 
dock hade en vida bättre lifsuppgift än att kanske med skam duka under för det onda.410 

På så sätt hade ungdomsidealismen ändå betydelse för det framtida livet; det var en 
gåva till det vuxna jaget.  

Något som uppmärksammats i studier av såväl förflutna som mer nutida elitsko-
lor är att skolgången och den miljö där den bedrivits hjälpt till att underblåsa en 
positiv självsyn bland elever. Integrerat i skolningen låg frammanandet av uppfatt-
ningar om att man som elev vid denna typ av inrättningar bar på en utvaldhet, en 
överlägsen känsla för etik och därmed även en predestination för framtida maktpo-
sitioner. Det handlade med andra ord om att skapa en passande självbild för dem 
som senare i livet skulle inta roller i samhällets toppskikt.411 Snarlika tankar fanns 
även bland gymnasister vid UHAL. Ungdom i allmänhet förknippades, till att börja 
med, intimt med framtiden och med uppbärandet av det medborgerligt nationella. 
Även om gymnasister knappast betraktade sig själva som tillhörande en social elit i 
en snäv mening, ansåg man sig åtminstone ingå i en utvald skara unga män. Man 
utgjorde ”Sveriges ungdoms hopp”, ”landets framtidshopp” eller ”Framtidens sö-
ner och dess hopp”, vilka inte endast bar på det rätta inre virket, utan även ansvaret 
att axla roller som garanter för nationens väl.412 I korrespondensen kan man i linje 
med detta läsa sådant som att: 
  

Vårt land behöfver män med kraft och beslutsamhet. Vår moder blickar blickar upp till sina 
unga söner att dessa skola ej svika hennes förväntan. De känna sin bestämmelse och bereda 
sig att rätt kunna uppfylla densamma. Detta är äfven ändamålet med vårt kamratskap, som för 
ett par decennier tillbaka stiftades. Det vill vänja sina medlemmar att sjelfva tänka klart och 
utan fruktan handla, som fria män i enlighet med sanning och rätt, på det att de sedan de ut-
trädt i lifvet och erhållit en vidsträcktare krets för sin verksamhet, ständigt må kunna följa den 
väg dit heder och pligt kalla dem, utan att låta afleda sig derifrån hvarken af tanken på egen 
fördel eller af menniskofruktan.413 

 
Även om formuleringar som denna utgjorde inslag i en högtravande retorik är det 
ändå tydligt att de verksamheter man ägnade sig åt hade en starkt framåtsyftande 
sida. Gymnasister framställde sig själva som framtidens ledande män och skolgång-
en som en mödosam offergåva till nationen.414  

För att göra ytterligare en avstickare till universiteten: Skoglund definierar i sina 
studier av studenters organisering studentideal som ”nationens hopp” och, som 
berörts, ”ljusets riddarvakt”. Den förre såg sig själv, i kontrast till tidigare nämnde 
sorglöse student, som samhällets blivande elit snarare än en ansvarslös ungdom. 
Den senare, ”ljusets riddarvakt”, hade växt fram i anslutning till student-

                                                           
410 Ibid, s. 361. Citat s. 361.  
411 Se Honey 1977, s. 228ff; Cookson & Hodges Persell 1985, s. 124–132; David Boyd, Elites and their education: The 
educational and social background of eight elite groups, Slough 1973, s. 71; Broady 1991, s. 27ff samt Bourdieu 1996, s. 102. 
412 Citat ur brev 26/2 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1, ”På gymnasistmöte i midnattssolens land”, Kamra-
ten: Illustrerad tidning för Nordens ungdom, 1903: 13/14 samt Norrskenet: Gemensam tidning för Norrlands gymnasii-förbund, 
1906: 7. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2 & 3. 
413 Brev 26/2 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
414 Jfr Harald Gadd, ”Om försvarsfrågan”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 179. 
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skandinavismen och hade tydligare politiska undertoner. Här ingick betraktandet av 
studentens roll som innefattande ett speciellt samhällsansvar och som nationens 
väktare mot orättvisor.415 Retoriken i UGF knöt an till ett likartat tänkande. Men 
medan ”ljusets riddarvakt” i Skoglunds tappning kopplas till kulturradikalismen, var 
den självpåtagna roll som bekymrade beskyddare av nationens väl som gymnasister 
vid UHAL iklädde sig av mer traditionalistisk art, vilket jag snart ska behandla.  
 Det är å ena sidan lätt att, i överensstämmelse med Gillis tankar, se gymnasisters 
internalisering av föreställningar kring ungdom och ungdomstid som uttryck för 
social kontroll. Tillsammans med ungdomsretoriken slöts kontrakt med vuxenvärl-
den som tydligt fastställde ungdomens position som vuxenhetens subordinerade 
arvtagare. Man tvekade följaktligen inte att framställa sig som omogna och känslo-
mässigt ostadiga samt som idealister med ansvar både för individuell förädling och 
för samhällets framtid. Å andra sidan är det svårt att se gymnasisters fästande av 
vikt vid ungdom och ungdomstid som koncept, på annat sätt än att ungdom även 
uppfattades som ett kulturellt/symboliskt kapital. Trots att ungdomens tillkorta-
kommanden på många områden accepterades var tiden i sig så laddad med attrak-
tionskraft att den uppenbarligen var värd att förvalta. Gymnasister behärskade en 
kulturell tillgång som äldre män var i avsaknad av – ungdom – och kanske låg det 
något i Theofilus Sjöstrands konstaterande i en uppsats 1889: 

 
Den glada vårens tid har flytt sin kos, och minnet endast minnet gjuter då och då några strålar 
af lycka o glädje öfver den mognade mannens bekymmer. […] Huru gerna skulle han icke ut-
byta de framför honom liggande åren mot blott en dag af sin för länge sedan tillryggalagda 
ungdomstid.416  

 
Vänskap, broderskap och kamratskap – vänskapens motiv och nytta  
Nära förbunden med föreningstanken och explicit uttryckt i stadgarna fanns i 
UGF, liksom i många andra gymnasistförbund, en vilja att upprätta enighet, vän-
skap, kamratskap och broderskap mellan medlemmarna. Man kan koppla detta till 

vad Clawson ser som broderskapsmodellens korporativa idiom. En utblick till det 
sena 1800-talets engelska public school visar att sådant som vänskapsförbindelser 
även här aktualiserades, men att dessa inte entydigt uppmuntrades. Honey hävdar 
exempelvis att de vänskapsrelationer mellan elever, eller mellan lärare och elever, 
som utvecklades vid dessa internat ibland gränsade till vad vi idag skulle uppfatta 
som homoerotiska. Vänskap blev därför under senare delen av seklet allt mer en 
sedlighetsfråga, nära förbunden med bland annat kampen mot masturbation.417 
Även om det sedliga tillståndet och elevers sexuella uppvaknande orsakade huvud-
bry också vid svenska läroverk,418 har jag inte funnit någon direkt problematisering 

                                                           
415 Skoglund 1991, s. 36ff samt Skoglund 2000, s. 17–29. 
416 Theofilus Sjöstrand, ”Vår förgår Människoår flykta. Sist stupar en dödlig själ o grafven grönskar och dermed väl.”, 
FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 69. 
417 Honey 1977, s. 167–194. Jfr Laqueur 1984, s. 51, 57ff (angående tyska läroanstalter, den tyska ungdomsrörelsen 
samt den liknande debatt som omgärdade dessa kring sekelskiftet). Vad gäller allmän debatt kring sexualitet samt 
ungdomens förhållande till detta under 1800-talet, se Liljeqvist 2006, s. 167–207. 
418 Se exempelvis ”Sedeförderfvet i skolorna”, PT Stockholm (årgång) 1866, s. 337f. Utgiven av L. A. A. Aulin. 
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av just vänskapsrelationer. Kanske var en anledning till detta avsaknaden av det 
moraliska omaket att behöva handskas med sovarrangemang.  

Följande sidor ska ägnas åt hur broderskaps- och vänskapsvurmen tog sig ut-
tryck i UGF, samt åt de betydelser den var förknippad med.  

 
Vänskap som köns- och klassmärkt  
I föreningslivet återkom alltså broderskap, kamratskap och vänskap som ett kluster 
av nära förbundna och högt skattade värden. Även om det i botten låg ett slags 
jämlikhetstanke, var det en vänskap med tydligt fastslagna gränser. Det var en vän-
skap mellan unga män och den riktades mot vad man uppfattade vara jämlikar: an-
tingen mot medlemmar i den egna föreningen eller mot brödraförbund vid andra 
läroverk. I korrespondensen mellan skolorna var man ”Kamrater, Bröder!” med 
varandra och ibland citerades dikter på vänskapstemat för att ytterligare understryka 
vikten av nära relationer.419 Här kunde även uttryckas affektiva förhoppningar om 
att det ömsesidiga förtroendet förbunden emellan skulle tävla med våren i dess 
skönhet, samt att vänskapens ”heliga eld” skulle brinna klart mellan dem. Man var 
alla ”kunskapssökande ynglingar” som delade samma höga levnadsmål.420 

Vänskapens och broderskapets dimensioner penetrerades ytterligare i föredrags- 
och uppsatsform, inte sällan med hjälp av det förflutna: ”Fostbrödralagen är ett 

vackert bevis på våra hedniska förfäders trohet. Att vara orygglig i sina löften och 
trofast i sina förbindelser ansågo de gamla nordborna såsom de största och vackras-
te egenskaper, som kunde egas af en människa”, skrev nämnde Eriksson i ett alster 
1890. I snarlika ordalag gav Hugo Berlin i en uppsats 1893 en rad historiska exem-
pel på såväl sanna som falska vänskaper.421 I ett föredrag med titeln ”Kamratandan 
– Broderskärleken”, vilket manade till djupare engagemang för att upprätta vän-
skapsförbindelser gymnasister emellan, diskuterade Gustaf Olsson såväl innebörd 
som gradskillnad i dessa begrepp:  

 
Kamrater, bröder, så benämna vi föreningsmedlemmar hvarandra. Kamrater, detta äro vi åt-
minstone i någon mån, men månne vi verkligen äro bröder. Nej, fåfängt skall man tyvärr söka 
efter sådana bland oss. Men blicka tillbaka på våra förfäder, se på dessa hjältar, och en bro-
derskärlek, fastare än allt fast, framstår tydligt för våra ögon. Den enighet hvarmed de slöto sig 
tillsammans gentemot sina fiender, den allt uppoffrande broderskarleken som sarskildt uppade 
sig i striden – se där saker som måste väcka vår djupaste beundran.422  

 

                                                           
419 Jfr brev 19/10 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. Redan här, knappa 20 år efter föreningarnas inrättan-
de, framställdes vänskapen som ett arv efter ”våra förfäder”, vilka svurit varandra evig vänskap och ingått brödralag. 
420 Brev 26/2 1881 samt 23/11 1882. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
421 Axel Erikson, ”Om de gamles fostbrödralag”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 120; Hugo Berlin, ”Nö-
den pröfvar vännen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 293–296. Se även Karl N., ”Medgång gifver vänner, 
motgång pröfvar dem bäst”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 127–130. Han skrev: ”I alla land och i alla 
tider såväl på samhällets höjder som i dess dalar har den sanna vänskapen aktats högt, på samma gång som den falska 
föraktats.” Enligt denne var de lyckligast lottade människorna de som omgavs av sanna och självuppoffrande vänner, 
som själva var sanna vänner, och som visste att skilja på sanna och falska vänner. Ibid (citat s. 127). Clawson poäng-
terar för övrigt hur broderskapsmodellen ofta vilade på myten om brödraskapets historiska dimension. 
422 Gustaf Olsson, ”Kamratandan – Broderskärleken”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 273f. 
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För Olsson blev kamratandan liktydig med att aldrig höja det egna anseendet på 
andras bekostnad samt att hjälpa andra ”att bekämpa den svåra fienden lättjan.” 
Framför allt handlade den dock om en kamp mot den egna personen, mot egenkär-
lek och övermod.423 Vänskaps- och broderskapstanken hade alltså givna sociala och 
könsmässiga förtecken, men det går följaktligen även att finna motiv med densam-
ma som såväl knöt an till vänskapen som filosofiskt tema som till bildningstanken.  
 
Den sanna vänskapen som karaktärsdanande och av vikt för samhällets goda 
En återkommande och närmast tidlös föreställning var, liknande den uttryckt av 
just citerade Olsson, att sann vänskap verkade förädlande på människan.424 Rätt 
sorts vänskap var gynnande för karaktären, dels för att vänner hade goda möjlighe-
ter att göra varandra uppmärksamma på karaktärsfel, dels för att sann vänskap i sig 
krävde personligt offer i form av övervinnandet av egna begär. Nämnde Berlin 
skrev om detta: 

Den människa, som erhållit en sann vän, kan vara säker på att denne i allt säger henne sanning, 
gör henne uppmärksam på hennes fel och alltid uppmuntrar henne till det goda. Blott hos 
sanna vänner kan man finna tröst i lifvets dystra stunder och det största nöje under sällare 
öden. Därför är också umgänget med sanna vänner den största fröjd och bidrager i ej ringa 
mån till människans förädling.425 

Den sanna vänskapen främjade sålunda karaktärens daning, bland annat genom att 
utgöra en prövning av densamma. Här blev även enigheten av vikt eftersom denna 
förutsatte samstämmighet kring moraliska värden.426 Enligt Konrad Holm var det 
framför allt i motgångens stund som vänners inre beskaffenhet prövades, då de 
falska avslöjades och då de sanna bestod provet. Att lära sig skilja mellan sanna och 
falska vänskapsrelationer framstod för honom som ett avgörande livsval:  
 

                                                           
423 Ibid, s. 273ff.  
424 I princip alla resonemang som fördes om vänskap är som ekon ur exempelvis Aristoteles vänskapsfilosofi som 
den tar sig uttryck i Den nikomachiska etiken. Denne delade bland annat upp vänskapens motiv i tre dimensioner: den 
nyttiga, den njutningsfulla och den goda. Den dimension som skattades etiskt högst var sålunda det goda. Den goda, 
eller sanna, vänskapen kunde endast utvecklas mellan män(niskor) som var jämlikar. Aristoteles, Den nikomachiska 
etiken, Göteborg 1994, s. 220–276 (speciellt 224ff).  
425 Hugo Berlin, ”Nöden pröfvar vännen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 295f. Jfr Konrad Holm, ”Med-
gång gifver vänner, motgång pröfvar dem bäst”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 29 (”Bland det stöd, som 
blifvit lämnade till underlättandet af människans vandring genom lifvet, är vänskap utan tvifvel de förnämsta och af 
största betydelsen. Människan är nämligen dagligen i behof af råd och hjälp, hvilket ingen annan än en vän kan gifva, 
och därför på samma gång som människan genom vänskap liksom upplyftes och förädlas, blifva därigenom såväl 
hennes andliga som lekamliga bekymmer underlättade”). Se även Viktor Lundberg, ”Vänskapen”, FAV. UGF. F.IV. 
Föredrag 1889–1894, s. 253; Erik Törngren, ”Översitteriet i skolan”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 24 
samt David Markstedt, ”Döm ej strax den vilseförde, stolte broder med förakt!”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–
1894, s. 276–278.  
426 Jfr L. B. Hemström, ”Enighet ger styrka”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 5: ”Skola vi lyckas i våra 
sträfvanden? Ja, om vi äro eniga. Om vi äro oeniga, skola vi förgäfves försöka förädla hvarandra, ty de, som äro ädla, 
äro äfven eniga och således förutsätter ädelhet enighet”. 
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Därför böra vi vid det viktiga steget, då vi välja oss vänner för lifvet, icke lättsinnigt sträcka 
handen åt den förste bäste, som erbjuder sig, utan välja med urskillning och varsamhet, ty vi 
skulle i annat fall begå en handling, som lätt kunde medföra de värsta följder för lifvet.427 

 
Även vad gällde vänskap framställdes ungdomstiden som central. Exempelvis 
uppmanade Viktor Lundberg att tidigt inleda sökandet efter densamma eftersom 
vänskap grundlagd i ungdomen tycktes ha förmåga att bli bestående. Han försökte 
även definiera vänskapens själva essens: 
 

[Vänskap] är en makt, som oemotståndligt drager två människor till hvarandra. Denna makt är 
det, som gör, att man t.ex med mera hjärtlighet trycker en människas hand än en annans. Vän-
skapen är det, som tvingar oss att säga till vår vän om han tar ett felsteg, att underrätta honom 
om, att han har den eller den ovanan eller kanske till och med lyten i sin karaktär. Och hvad är 
det väl annat än vänskapen, som är orsaken till, att man af en kamrat kan höra äfven de mest 
bitande anmärkningar, utan att det minsta förargas däröfver, då man däremot af en annan ej 
tål att han gör en jämförelsevis ringa anmärkning.428  

 
Att omge sig med sanna vänner var sålunda viktigt i strävan efter personlig föräd-
ling, men uppnådda vänskapsförbindelser var i sig även en indikator på den egna 
ställningen som människa. När man på en klubb 1898 avhandlade ämnet ”Hvarför 
hafva många människor icke några vänner?” blev resolutionen följaktligen den att 
dessa människor själva var oredliga, osympatiska och hade låg intelligens. Med detta 
följde dumhet, ogrannlaghet, egoism och för stora krav på sin omgivning.429 I för-
längningen kan vänskapen även ses som förankrad i medborgarskapstanken, det vill 
säga att vänskapsband och gemenskapsbyggande bland goda medborgare också 
främjade stat, nation och det allmänna goda.430  

Att föreningar likt UGF skulle ha verkat för upprättandet av vänskapsband och 
kontaktnät vilka senare i livet kunde utnyttjas för ekonomisk vinning eller för fram-
gång i karriären – ett genererande av socialt kapital för att tala med Bourdieu – är 
en rimlig tanke.431 Detta var dock bara ett av flera sammanhang där unga män ur 
medelklassen rörde sig, och att fastslå vänskapsbandens långsiktiga betydelser skulle 
kräva en studie av annan art. Vänskap motiverades i vart fall aldrig i termer av en 
sådan praktisk funktion; detta skulle strida helt mot dess sanna natur. Förhopp-
ningar om att den skulle bli bestående uttrycktes dock, och exempelvis Ahnlund 
hävdar att de kontakter han knöt under tiden i UGF faktiskt var betydelsefulla både 
under studenttiden och senare i livet.432 I jubileumstider författades även en rad 

                                                           
427 Konrad Holm, ”Medgång gifver vänner, motgång pröfvar dem bäst”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 
32. 
428 Viktor Lundberg, ”Vänskapen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 253. 
429 Protokoll 12/2 1898 (se även 2/3 1901). FAV. UGF. A.I.  
430 Om vänskapens betydelse för det goda samhällsskicket, se Aristoteles 1994, s. 240ff. 
431 Historikern Thomas Neidenmark, som kartlagt det tidiga 1800-talets sociala nätverkande bland manlig svensk 
medelklass, argumenterar exempelvis för att studentnationerna i Uppsala fyllde en sådan funktion. Neidenmark 2009. 
Weber har tidigare framhållit medlemskap i exempelvis ordnar som ett slags social hårdvaluta nödvändig för 
framgång i det framväxande industrikapitalistiska samhället. Max Weber, Kapitalismens uppkomst, Stockholm 1986.  
432 ”om Ödet en gång fogar det så, att vi åter en gång få träffas, må vi då visa, att vi ej glömt, att vi en gång betraktat 
hvarandra som bröder, nej må vi då åter vara kamrater och bröder, ty då först kunna vi med full rätt säga att vi varit 
medlemmar af U.G.F.”, hoppades exempelvis föreningens ordförande Gustaf Rutberg i sitt avskedstal 1901. Gustaf 
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minnesteckningar som inte bara framhöll föreningens betydelse för att främja sam-
hörighet och långsiktig vänskap elever emellan, utan också dess betydelse för att 
skapa ett känslomässigt band till själva skolan.433 

Vänskap, broderskap och enighet ingick i vart fall i det kitt av värden som gym-
nasister aktivt lärde sig att uppskatta, och den fostran som pågick beredde rimligtvis 
den mentala terrängen för knytandet av framtida vänskapsband. Det kan betraktas 
som en fostran i riktning mot ett upprättande av den ”känsla för relationer” som 
Bourdieu hävdar är en utmärkande disposition för människor i besittning av stort 
socialt kapital, och som underlättar för individer att röra sig mellan skilda samhälls-
banor.434 Med tanke på att vänskap i gymnasisters tappning var ett socialt kodat 
klister, bör strävan att upphöja vänskap till dygd även ses som ett medel i förank-
randet av klasstillhörighet. Denna typ av socialisation kunde nå längre i föreningsli-
vet än i skolan. Här kunde den ta sig organiserade och artikulerade former.  

 
Samhällsintresse och politiska vägval – bildningens politiska kanalisering 

 
 
 
 
 
 

 
 

Bildningstanken hade tagit form i ett förpolitiskt samhälle och elevers föreningsliv 
hade etablerats innan partipolitiska linjer utvecklats. Detta betyder dock inte att fö-
reningsaktiviteten inte kan förstås som politiskt präglad. Följande sidor ska ägnas åt 
hur samhälleligt och politiskt intresse tog sig uttryck i UGF. Vilka vägval gjordes 
och vad säger dessa val om föreningen som ett politiskt forum?  

                                                                                                                                                                                     
Rutberg, ”Primas afskedstal den 1 juni 1901”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 126. Jfr ”Studenter”, 
Getingen 1910: 11. FAV. UGF. F.VI Se även Ahnlund 1944. 
433 Jfr Anders Grafström i ”Den 70-åriga U.G.F. blev livligt hyllad”, Västerbottens-Kuriren 1934-11-10 (”Jag minns vad 
U.G.F. framförallt skapade: nämligen en sammanhållning utan kotteriväsen, ett trofast kamratskap, som från före-
ningen genom gymnasiet spred sig över hela läroverket, ett kamratskap, som bland övriga norrlandsläroverk gjorde 
Umeå känt. Och att detta kamratskap och denna sammanhållning icke rådde bara under skolåren utan alltjämt fortle-
ver, det kan var och en övertyga sig om, som i förskingringen möter en gammal skolkamrat”). Se även ”Umeå gym-
nasiiförening är en livaktig 70-åring: Glimtar från 1872 och 1934”, Västerbottens-Kuriren 1934-11-10 samt ”Gymnasii-
föreningens 70-årsjubileum”, Umebladet 1934-11-12. 
434 Bourdieu 1994, s. 264f (citat s. 265) samt 279f (om socialt kapital).  

Exercis och vapenövningar blev 
betydelsefulla i läroverkselevers skol-
ning under senare delen av 1800-talet. 
Här ses nio gymnasister göras bered-
da till försvar av sitt fosterland. För-
svarsangelägenheter gav även avtryck 
i föreningslivet. Fotografi BR2427, 
FMV. 
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Inledningsvis ska konstateras att dessa elever befann sig i en omvälvande samtid. 
I Sverige, liksom i många andra europeiska länder, lades grunden till parlamenta-
rism och demokratiskt styrelseskick. Folkrörelserna organiserades, en tydligare upp-
splittring i politiska partier skedde, emigrationen tog fart, skolväsendet debatterades 
mer eller mindre konstant och de första stora strejkerna blossade upp. På kontinen-
ten förändrades maktbalansen bland annat genom Slesvig-Holstein-konflikten 
(1864), fransk-tyska kriget (1870–1871) och rysk-japanska kriget (1904–1905); allt 
ackompanjerat av en ökad spänning mellan alliansblock i skilda konstellationer. I 
öst, och i det ryska storfurstendömet Finland, accentuerades vid sekelskiftet för-
ryskningssträvandena och i väst blev unionsförhållandet till Norge en allt frostigare 
historia. Upplösningen skedde som bekant 1905. Som slutpunkt för undersök-
ningsperioden står världskrigets utbrott.435  

Med detta sagt ska fastslås att UGF, trots den stadgade ambitionen att politiska 
ämnen skulle diskuteras vid klubbarna, var ett tämligen uddlöst forum för samhälls-
frågor och politik. Väckelserörelsens, nykterhetsrörelsens och arbetarrörelsens an-
gelägenheter kunde förvisso sporadiskt kommenteras eller hamna som odiskuterade 
frågeförslag. På samma sätt skedde med rösträttsfrågan, emigrationsproblematiken 
och förändringar på skolområdet. Den från 1880-talet pågående sedlighetsdebatten 
kan förmodligen ha bidragit till att sedlighetsfrågor ibland dök upp vid klubbarna. 

De områden som gavs störst utrymme, och som närmare ska belysas nedan, var 
emellertid försvaret, unionen, utrikespolitiken samt kvinnofrågan (vilken kommer 
att beröras i kapitel 6). Även dessa områden behandlades dock högst stötvis. Det 
ska dock påminnas om att det källmaterial som kan berätta om politiskt intresse 
före sent 1880-tal är begränsat.436 

Försvarsfrågan, unionen och utrikespolitiken 
Frågan om försvarets omorganisering – avveckling av indelningsverket till förmån 
för värnpliktsarmé, byggandet av permanenta befästningar, med mera – aktualisera-
des under 1800-talets andra hälft. Den gav vid 1890-talets inledning upphov till bil-
dandet av försvarsvänliga tidningsorgan och föreningar (Allmänna försvarsföreningen 
grundades 1890) och fick fortsatt utrymme på den politiska agendan över sekelskif-
tet 1900. Här blev frågan snart ett av incitamenten till polarisering mellan en för-
svarsvänligt sinnad höger och en liberal vänster. Med bondetåget och borggårds-
händelserna 1914 ställdes den på sin spets. Vid denna tid hade emellertid utveck-
lingen utanför Sverige, bland annat en tydligare hotbild från Ryssland, gjort att tan-

                                                           
435 Jfr Tommy Möller, Svensk politisk historia 1809–1975, Lund 2004; Alf W. Johansson, Europas krig: Militärt tänkande, 
strategi och politik från Napoleontiden till andra världskrigets slut, Stockholm 2006, s. 91–177 samt John Keegan, A history of 
warfare, New York 1994. 
436 Att 1800-talets skolungdom engagerade sig politiskt var heller inte självklart. Vad gäller universiteten har dock 
Sjöberg visat hur Uppsalastudenter redan under tidigt 1800-tal skapade fora där politiskt engagemang och samhälls-
kritik kunde kanaliseras och Skoglund har fastställt återkommande vågor av samhällsengagemang: den första på 
1790-talet i form av konventsrörelsen, den andra omkring 1840-talet (studentskandinavismen och revolutionsåret 
1848), den tredje från 1880-talet och framåt (kulturradikalismen), den fjärde på 1930-talet samt den femte vid åren 
runt 1968. Sjöberg 2002 samt Skoglund 1991. 
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ken om försvarets förbättring fått mer allmänt stöd. Det upplevda hotet från Ryss-
land präglade dock starkt hela seklets försvarsdebatt.437  

Försvarsfrågan fångade alltså gymnasisters intresse, och i enlighet med gängse 
synsätt kopplades den samman med patriotism eller avsaknad därav. När en litterär 
pristävling anordnades 1890 hörde därför fosterlandskärleken och försvarsfrågan 
till två sammanbundna uppsatsämnen, och året därpå utgjorde dessa frågor åter-
kommande ämnen för diskussion. I ett flertal föredrag och uppsatser behandlades 
vidare försvarsangelägenheter av skild art. Så författades exempelvis alster på teman 
som ”Den eviga freden är en omöjlighet”, ”Bodens fästning”, ”Lantbefästningar”, 
”Svenska flottan och dess utveckling” samt ”Olika slag af örlogsfartyg och deras 
ändamål”. Fascinationen över krig, försvar och militärt liv avspeglades även i före-
slagna diskussionsämnen av typen ”Hvad böra vi först göra för att upphjälpa vårt 
försvar?” och ”Hvarpå bör Sverige helst bygga sitt försvar, på hären eller flottan?” 
samt i bibliotekets alster rörande militärlivet.438 Det var en återkommande försvars-
vänlig linje som avtecknades.439 Ett liknande intresse och försvarsvänlig hållning 
återfanns även bland gymnasister vid andra läroverk. Därom skvallrar de försvars-
föreningar de bildade vid tiden. I början av 1890-talet författades även nationella 
upprop bland svenska gymnasister till förmån för en förstärkning av försvaret och 
därtill initierades en landsomfattande tidning med syfte att samla in pengar till byg-

gandet av en pansarbåt.440 
I UGF byggdes till att börja med upp en hotkänsla som gjorde gällande att kriget 

var närmare än man kunde ana: ”Böra vi icke vara tryggade, vi som ega denna gamla 
indelta armé, så rik på vunna lagrar?” frågade nämnde Johansson 1890, innan han 
själv lade svaret i munnen på eventuella åhörare: ”Nej. Det försiggår djupa hvälf-
ningar i Europas politiska verld. Ett skott – och vi äro inne i döddansen kring våra 
egna grafvar”.441 Han fortsatte:  
 

Man hör ofta detta yttrande: En utländsk armè har aldrig opererat i Sveriges mark. Måtte dessa 
ord icke allenast innebära sanning för gången tid utan äfven för dagar, som komma. Må vi 
med allvar tänka oss in i den stämningen, att kriget skulle omgifva oss, och fiendehärar trampa 

                                                           
437 Se Möller 2004, s. 64–67; Arvid Cronenberg, ”Säkerhetspolitik och krigsplanering: Huvudlinjer i arméns operativa 
planering 1906–1945”, i Bo Hugemark (red.), Neutralitet och försvar: Perspektiv på svensk säkerhetspolitik 1809–1985, 
Stockholm 1986, s. 57f; Gunnar Åselius, The ”Russian menace” to Sweden: The belief system of a small power security elite in the 
age of imperialism, 1994, s. 66–92 samt Magnus Rodell, ”Fallna svenskar och fortifikationer i vildmarken: Om det ryska 
hotet och medielandskapet kring 1900”, i Leif Dahlberg & Pelle Snickars (red.), Berättande i olika medier, Mediehisto-
riskt arkiv, Stockholm 2008.  
438 Protokoll 13/2, 7/3 1891, 14/3 1896 samt 4/4 1908. FAV. UGF. A.I. Se även bilaga 4 samt 5 (jfr Hackländer).  
439 Vid ett möte 25/1 1902 bestämdes exempelvis att UGF skulle initiera bildandet av en försvarsförening vid skolan. 
12/5 1906 konstaterades att antimilitarismen var förkastlig. 9/10 1909 gjordes dock helt om med motiveringen att 
militärkostnaden var för stor och nyttan för liten. Om detta var ironi är oklart. Protokoll. FAV. UGF. A.I.  
440 Se exempelvis ”Stadgar för försvarsföreningen Allt för fosterlandet (inom Södermalms högre allmänna läroverk) 
1892”; ”Lunds katedralskolas försvarsförbund (1892); ”Upsala försvarsförbund” (1891); ”Försvarsföreningen Göt-
ha” (Jönköping 1891); ”Stadgar för försvarsföreningen vid lägre allm. läroverket i Eksjö” (1892); ”Stadgar för Nya 
Elementarskolans ‟Försvarsförening‟” (Stockholm 1898; antagna 1896) samt ”Stadgar för Östermalms läroverks 
försvarsförening” (Stockholm 1899). Se även ”Upprop till den svenska ungdomen” 1893 (Föreningen ‟Allt för fos-
terlandet‟) samt Gymnasist-Bladet: Tidning på skämt och allvar för det unga Sverige mars 1893. KB. Okat. Undervisning. Allm. 
Lärov. Lärj.–Fören. Lokala A–Ö samt KB Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Stip. Lärj.–Förh. – Lärj.– Fören.  
441 Sem Johansson, ”Utläggning af sentensen: Det finns döda, som äro mäktigare än alla de, som lefva på jorden, det 
folk, som eger hjältar”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 126. 
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Sveriges urgamla jord, må vi ingifva alla, som omgifva oss den tanken: denna fråga gäller icke i 
morgon utan den dag som är. Må vi alla till sist samfäldt enas i de orden: Gud bevare vårt äls-
kade fosterland!442  

 
Det gällde att bereda sig för det värsta. Ytterligare ett föredrag som manade till all-
män aktsamhet, mer utbredd fosterlandskärlek samt uppgradering av försvaret hölls 
samma år av tidigare nämnde Gadd. Vid denna tidpunkt hade alltså försvarsföre-
ningar instiftats runt om i landet; också vid läroverken. Även inom UGF hade med-
lemmar, enligt Gadd, anslutit sig till denna linje. Det största hotet ansågs inte ovän-
tat komma från Ryssland. För Gadd framstod det av särskild vikt att ungdomen 
inte lät sig nedslås av negativa åsikter om Sveriges förmåga till försvar i ett eventu-
ellt krig mot denne jätte: ”ty hvad man under ungdomen tänker, slår ofta rot, mog-
nar och bär frukt under en mera framskriden ålder, och måhända blir det vi, som 
en gång skola upptaga den stridshandske, som kastas af den girige grannen i öster”, 
ansåg han.443 Med liknande retorik stöddes även pansarbåtsprojektet.444  

I anslutning till försvarsfrågan fick även regionalismen utlopp. I föredraget 
”Norrlands framtid” drog nämnde Asplund upp storslagna planer för hur Norrland 
och dess naturtillgångar bäst skulle kunna utnyttjas för såväl försvarsändamål som 
rikets allmänna bästa. Norrland ansågs av Asplund, liksom av många andra i tiden, 
ha en speciellt utsatt position och han underströk därför vikten av såväl materiell 
som immateriell beredskap för dess försvar. Denne lyckades samtidigt formulera 
rädslan för Ryssland på det kanske mest förtjänstfulla sättet. Han skrev:  
 

 […] vilja vi förblifva svenskar och behålla vår andliga och borgerliga frihet, vilja vi söka und-
slippa att för ett förfluget ord skickas att försmäkta och dö i Sibiriens grufvor och ödemarker, 
då måste vi i tid se till att vi äro rustade att upptaga kampen för oss själva och vårt foster-
land.445 

 
En lösning var alltså ett bättre utnyttjande av Norrlands resurser.446  

När försvarsfrågan ställdes på sin spets 1914 var det sålunda inte förvånande att 
gymnasister ställde sig på den försvarsvänliga sidan. Föreningen lånade ut sin fana 
till västerbottniska bondetågare och författade ett telegram till stöd för deras sak. 
Därtill skickade norrländska gymnasister ett gemensamt sympatitelegram till Gustav 
V i samband med ministerkrisen.447 Vad gäller just synen på monarkin kunde det 

                                                           
442 Ibid, s. 127. Liknande tankar uttrycks i Von Hedenberg, ”Om mod”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s 
164–165.  
443 Harald Gadd, ”Om försvarsfrågan”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 178.  
444 I en uppsats 1902 propagerade exempelvis Erik Öberg för ett drastiskt stärkande av flottan och för införskaffan-
det av pansarbåtar just med det ryska hotet i åtanke. Erik Öberg, ”Vikten af en stark flotta för Sverige i ett eventuellt 
krig”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 156–162.  
445 Carl Immanuel Asplund, ”Norrlands framtid”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 196.  
446 Idéhistorikern Sverker Sörlin har belyst hur Norrland under sent 1800-tal, bland annat som en konsekvens av 
järn- och trävaruindustrins uppsving samt genom tillgängliggörandet via järnvägsnätets utbyggnad, allt mer började 
betraktas som ett framtidsland vars utnyttjande ansågs vara nyckeln till nationellt välstånd. Sörlin 1988, s. 262–272. I 
den politiska debatten knöts snart norrlandsfrågan samman med försvarsfrågan. Jfr Rodell 2008. 
447 Detta berörs även i Olofsson 1972, s. 170 samt av Backman Löfgren 1996. Se även Protokoll 1914 17/2 samt 
20/2. FAV. UGF. A.I.  
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förvisso, utan fattad resolution, diskuteras om republik eller monarki var fördelakti-
gast för Sverige. Parallellt med detta återfanns emellertid återkommande lojala hyll-
ningar till kungamakten, inte bara historiens utan också samtidens.448  

Unionsangelägenheter hade dryftats av gymnasister redan i början av 1890-talet, 
men denna fråga återkom givetvis tydligare åren efter sekelskiftet. Vid en klubb 
1903 förespråkades dels en linje där båda länder gjorde eftergifter i ”tvistefrågor-
na”, dels ett gemensamt stärkande av försvaret. Även under den tidiga hösten 1905 
diskuterades frågan. Man hade initialt svårt att komma fram till en resolution: ”efter 
en och en half timmes lifligt meningsutbyte”, beslutades att diskussionen skulle flyt-
tas till senare tillfälle skrevs det i ett mötesprotokoll. Vid följande möte fattades 
dock resolutionen att ett krigsutbrott skulle vara fördärvligt för båda länder.449 Den 
spända relationen till Norge kunde i samtiden framhållas som ett incitament för 
stödet för försvaret, men några direkta referenser till en hotbild från väst går inte 
att återfinna i källor från UGF. En rimlig orsak till det överlag pragmatiska förhåll-
ningssättet till unionsupplösningen var att det vid sekelskiftet pågick ett omfattande 
utbyte mellan gymnasister i de nordiska länderna.  

Även internationell storpolitik intresserade. Exempelvis fördömdes Greklands 
intervention på Kreta under sent 1890-tal.450 Konsekvenserna för Sverige av ett 
möjligt krig mellan Ryssland och Japan diskuterades 1904 och i takt med att spän-

ningen ökade på kontinenten aktualiserades även frågan om hur Sverige skulle för-
hålla sig i ett eventuellt krig mellan Frankrike och Tyskland. Vid en klubb 1906 fat-
tades resolutionen att man i händelse av krig borde ställa sig på Frankrikes sida. I 
linje med detta debatterades även utsikterna för Sverige att behålla sin neutralitet 
gentemot stormakterna, vilket man kom fram till att landet kunde. I samband med 
krigsutbrottet 1914 hade dock vinden vänt. Nu ansågs istället att en tysk seger var 
att föredra. Förhoppningarna var dock att denna seger skulle ske på ett sådant sätt 
att Tyskland inte blev ”allenahärskande i Europa”.451 Trots vurmandet för försvar 
och uppmanandet till beredskap och offervillighet, var hållningen ändå långt mer 

återhållsam än krigshetsande.  
 

Konservatism, liberalism, traditionalism – samhällsbevarande metapolitik?  
Hur ska man då förhålla sig till bildning och politik i UGF? Självfallet är det så att 
det även i sammanhang med korporativ prägel kan ges utrymme för politiskt olik-
tänkande. Utifrån det presenterade går det ändå att resonera kring ett slags kollektiv 
politisk huvudriktning, även om denna inte var otvetydig.452  

Richardsson karaktäriserar 1880-talets kulturkonservativa bildningsideal som in-
nefattande en ”traditionell” bildningssyn och politisk konservatism. I det sistnämn-

                                                           
448 Se exempelvis brev 1/10 1896 samt 7/11 1897. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1 samt Gustaf Rutberg, ”Pri-
mas tal för Konungen vid U.G.F:s årsfest d. 30/12 1900”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 83–85. 
449 Protokoll 18/4 1903 samt 7/10 1905. FAV. UGF. A.I.  
450 Protokoll 15/5 1897. FAV. UGF. A.I. Detta hade då diskuterats från och till sedan början av mars.  
451 Protokoll 30/1 1904, 24/2 1906, 29/2 1908 samt 17/10 1914. FAV. UGF. A.I.  
452 Att försöka definiera höger-vänsterpolitiska falanger där höger förknippas med konservatism och vänstern med 
radikalism behöver in nödvändigtvis vara fruktbart vid tiden kring sekelskiftet. Jfr resonemang i Ann-Katrin Hatje, 
”Inledning”, i Hatje (red.) 2002. 
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da ingick en negativ syn på demokrati och parlamentarisk utveckling, en hårdför 
linje gentemot Norge i unionsfrågan, protektionism i tullfrågan samt en välvillig 
inställning till skärpta straff för uppvigling i syfte att omstörta samhället. Här åter-
fanns även mer grundläggande element som respekt för historiska traditioner och 
minnen, fosterlandskärlek och rojalism, gudsfruktan samt en idealistisk världs-
åskådning.453 Mot denna bakgrund går det åtminstone att på ett primärt plan kate-
gorisera UGF:s verksamhet som politiskt och kulturellt konservativ. Inom ramarna 
för föreningslivet försvarades kulturarvet samt de institutioner detta vilade på. Någ-
ra samhälls- eller kulturkritiska yttranden, annat än oro över vad tidens materiella 
anda gjorde med människors moral, står sällan att finna. Vidare var det sådant som 
försvar och utrikespolitik som intresserade, medan intresset för inrikespolitiskt so-
ciala brännfrågor var betydligt svalare. Strax efter sekelskiftet uttrycktes dock oro 
över fackföreningsväsendet – som förvisso ansågs vara av betydelse men som ”ur-
artat till något samhällsvådligt” – och även gentemot kvinnorörelsen avtecknades 
vid denna tid en reaktionär hållning.454 

Föreningslivet förankrades alltså vid konservativa grundelement och intressefrå-
gor, men liberala inpass återkom dock ständigt. I biblioteket fanns gott om social 
tendenslitteratur, historieintresset hade tydlig liberal färgning och man intog som 
nämnts en pragmatisk hållning i unionsfrågan. Folkliga frihetssträvanden kunde 

hyllas och bland föredragen finns tributer till sociala reformatorer såsom Sven 
Adolf Hedin.455 Med tanke på att ett mer reflekterat politiskt intresse egentligen inte 
existerade är det kanske överlag mer träffande att se verksamheten som allmänt 
traditionalistisk, eller som starkt färgad av statsidealism.  

En sådan tolkning ligger i linje med Laqueurs analys av politik inom den tyska 
ungdomsrörelsen vid sekelskiftet 1900. Han hävdar att denna rörelse framställde sig 
som opolitisk och saknade ett manifest program, men att det ändå fanns metapoli-
tik inbäddad i verksamheten. Rörelsen hade växt fram i reaktion mot samtiden och 
samtida levnadsideal, och propagerade för alternativa sätt att leva. Grunderna i det 

tyska statsbygget – kejsarmakten, institutionerna eller det existerande politiska sy-
stemet – utmanades dock aldrig, utan samhällsförändring underställdes oavkortat 
individens moraliska förbättring. Ett till synes passivt politiskt förhållningssätt blev 
därigenom ett indirekt försvar av den rådande ideologin.456 Översatt till Laqueurs 

                                                           
453 Richardsson 1963, s. 80ff. Skoglund behäftar 1880-talsstudenters kulturradikalism med sådant som en provokativ 
attityd och syn på studenter som fristående samhällskritiker, en individualistisk, optimistisk och dynamisk människo-
syn, en antimetafysisk världsåskådning samt en evolutionsoptimistisk samhällsuppfattning. Skoglund 1991, s. 54–61. 
454 Protokoll 11/4 1908 (här diskuterades ”Är fackföreningsväsendet af nytta eller skada?”). FAV. UGF. A.I. Vad 
gäller kvinnorörelsen, se vidare kapitel 6. Talande för ointresset för inrikespolitik är dock att frågeförslag i anslutning 
till storstrejken såsom ”Borde ej U.G.F. hava deltagit i arbetardemonstrationen den 1 maj 1909?” samt ”Är socialis-
men, sådan den nu är berättigad?” sköts upp tills de rann ut i sanden. Protokoll 22/5, 5/6 samt 16/10 1909. FAV. 
UGF. A.I. Ett tydligare politiskt engagemang återfinns i HGF. Här hölls bland annat föredrag om socialismen (10/12 
1905 agiterades det för ungdomens bekämpande av anarkismen till förmån för den mindre samhällsupplösande soci-
aldemokratin). HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. FIV: 1. 
455 Gunnar Mångberg, ”Sven Adolf Hedin”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 227–232. 
456 Laqueur 1984, s. 41–49. Detta skulle kunna jämföras med Liedmans resonemang kring förhållandet till en latent 
ideologi, det vill säga att den dominerande ideologins värden oreflekterat upphöjs till objektiva, neutrala och opolitis-
ka. Sven-Eric Liedman, ”Om ideologier”, i Sven-Eric Liedman & Ingemar Nilsson (red.), Om ideologi och ideologianalys, 
Göteborg 1989. 
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resonemang blir gymnasisters inaktiva samhällsengagemang samt vördnad för kul-
turarv och statsinstitutioner ändå ett metapolitiskt konservativt förhållningssätt. 
Man bildade sig för nationen, men aldrig för ett aktivt socialt samhällsengagemang.  
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6. DET SOCIALA LIVETS KUNSKAP SAMT BILDNING I GYMNASIST-

FÖRENINGEN 
 
En betydelsefull sida av bildningsverksamheten har hittills bara berörts kortfattat. 
Denna innefattade kunskapssträvanden som på olika sätt kan kopplas samman med 
färdigheter i behärskandet av det sociala umgänges- och sällskapslivet. Föreliggande 
kapitel ska ägnas åt detta. I kapitlet diskuteras även föreställningar om kvinnligt och 
manligt bland gymnasister, samt om de allmänna premisserna för umgängeslivet. 
 
Dansen som initiationsrit och konsten att kurtisera 

Koselleck uppmärksammar som nämnts hur bildningsbegreppet hade sin motiver-
ing i såväl umgängeslivet som känslolivet. Att bilda sig handlade om mer än intel-
lektuell kultivering; det var en process av självupptäckande som syftade till att for-
ma hela människan och den sträckte sig därför in i vitt skilda delar av det mänskliga 
livet. Detta krävde i sin tur en aktiv social livsstil.457 I UGF:s verksamhet fanns en 
tydlig slagsida mot ett slags social bildning eller träning, och hit hörde till att börja 
med konsten att dansa. Man såväl diskuterade som höll föredrag om dans och 1882 
skrevs rentav in i stadgarna att klubbarna, då det var möjligt, skulle avslutas med 
dansövning.458 Vad var det då som var så speciellt med dansen? ”Dansen är utan 

                                                           
457 Koselleck 2004, s. 181ff. Detta skulle delvis kunna kopplas till vad Ellen Key i föreläsningar under 1890-talet 
benämnde ”sättets bildning”. Detta åsyftade den sant bildade människans förmåga att allsidigt och till synes utan 
ansträngning behärska det sociala livets uppträdandekoder. Hit hörde också förmågan att kunna skilja mellan tomma 
former och verkligt innehållsrika gällande seder och skick. Ellen Key, Bildning: Några synpunkter, Stockholm 1897, s. 
21–26 [Elektronisk resurs]. 
458 Stadgar 1882. Tillägg. FAV. UGF. F. XIII. Liknande prov på manlig dansträning ges från HGF. Protokollsbok 
1878–1880, 5/11 1878, 21/2 1879. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. AI: 2. Vid det gamla gymnasiet kunde det för 
övrigt vara inferiorernas skyldighet att ikläda sig rollen som kvinnliga danspartners vid dansövningar. Se J. Otter-

Illustration ur Getingen 1889: 4. 
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tvifvel det äldsta, liksom det allmännaste af  alla ungdomsnöjen”, förtydligade Bengt 
Grahn i ett alster 1902. För Grahn var dansen ”till sitt ursprung ett rent naturbehof  
af  kroppsrörelse” vilket med musikens hjälp ”antagit en ordnad och rytmisk form” 
och gav möjlighet att uttrycka ”känslor och passioner”.459 Det fanns givetvis andra 
betydelsefulla sidor av dansen utöver nöjet och funktionen som känsloventil. Mitte-
rauer poängterar att ungdomars behärskande av sociala umgängesformer länge varit 
intimt sammankopplat med vuxenstatus och att detta varit nära förbundet med 
danskunnighet. Dansen förutsatte ett korrekt sätt att föra sig, konversera och kon-
trollera drifter. På så vis fungerade bemästrandet av danskonsten som en initiations-
rit i det borgerliga samhället. Därtill utgjorde danstillställningen en central arena för 
mötet mellan könen.460 Vid en klubb 1909 diskuterades för övrigt frågan huruvida 
dansen var ett värdigt och förädlande nöje. I resolutionen fastslogs att det var ett 
värdigt men inte speciellt förädlande sådant.461  

Gymnasistbalerna, vilka vanligtvis hölls årligen, utgjorde tillfällen vid vilka dessa 
elever inte bara gavs möjlighet att tillämpa färdigheter i sång och musicerande of-
fentligt, utan också att sätta danskunskaper och förmåga att socialisera med kvinnor 
på prov. Det är påtagligt att tillställningarna tillskrevs stor betydelse, och ibland 
uppläts stora summor ur föreningskassan för att få dem lyckade.462 Balerna var där-
till direkt kopplade till konsten att uppvakta kvinnor, och denna företeelse – kurti-

sen – framstår som så central att den kräver tydligare belysning.463 En sann gymna-
sist skulle följaktligen visa kvinnor sin ”ridderliga uppmärksamhet”, och i breven 
försummades knappast någon chans till redogörelse för hur detta kurtiserande för 
tillfället bedrevs: ”Kurtisörerna hafva fullt upp med arbete, genom att smickra och 
prata nonsence med stadens tärnor”, konstaterade exempelvis en korrespondent 
1887 och hävdade att de grämde sig över att föreningen ännu inte hunnit ordna en 
bal där de fått möjlighet att visa sig på ”styfva linan”.464  

I studier av unga medelklassmän i det sena 1800-talets nordamerikanska samhälle 
beskriver Rotundo hur ansträngningarna att förstå sig på kvinnor närmast utmyn-

nade i besatthet eller fixering. Man delade gärna kollektivt med sig av tankar och 
erfarenheter av möten med kvinnor, och inte sällan utvecklades kodspråk för än-
damålet.465 På liknande sätt använde gymnasister i Umeå den grekiska och romerska 
mytologin som förståelseram i utläggningar om såväl alkohol som kvinnor och kur-
tis: ”här i ‟Bracksta‟ synes denna ‟gudomliga sport‟ [kurtisen] aftaga. Blott några få 
vältroende dyrkare hålla fast vid sina ideal och visa sig i ädel utöfning av sin guds-

                                                                                                                                                                                     
ström, ”Skara skola för femtio år sedan”, Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 1. HLA. 
Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. 
459 Bengt Grahn, ”Dansen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 175. 
460 Mitterauer 1991, s. 59f. Jfr Frykman & Löfgren 1979, s. 95.  
461 Protokoll 4/12 1909. FAV. UGF. A.I.  
462 Jfr Brev 19/4 1887. Om balen, se även brev 1/5 1892, 12/12 1893, 25/2 1900. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. 
EI: 1. En humoristisk och detaljrik balskildring ges i Festgetingen 5/12 1903. 
463 Något som bör poängteras är att det föräktenskapliga svärmeriet inte direkt ska förknippas med sexuella motiv 
och handlingar. Gränserna mellan kurtis och sexuella förehavanden har för medelklassungdom framställts som både 
tydliga och välbevakade. Jfr Frykman & Löfgren 1979, s. 81.  
464 Brev 2/4 1882 samt 30/10 1887. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
465 Rotundo 1993, s. 101.  
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tjänst på stadens smutshöljda gator med sina ‟afgudar‟. Backus har segrat och Venus 
gråter, men känner jag den sistnämndas gudomligheter rätt, kommer hon väl att 
taga en fruktansvärd hämd!”, skrevs det exempelvis 1890 angående dessa två 
primärt lockande faror.466  

Detta konventionsbundna spel av uppvaktning handlade dock om mer än jar-
gong och antog ibland närmast formen av vetenskap. I föredraget ”Något om kur-
tis”, som utgör ett skolboksexempel på det meningsskapande som på många plan 
var verksamt inom föreningslivet, rätade A. Edlund ut frågetecknen på området. 
Edlund inledde föredraget med att ta avstamp i ett samtida konversationslexikons 
definition av kurtisen såsom ”en enträgen, ytlig hyllning af  det täcka könet”.467 Ut-
ifrån denna formulering utvecklade han konceptet i en styckevis humoristisk men 
ändå systematiserad framställning. Han skrev:  
 

Låtom oss antaga, att så är! En varelse af det otäcka könet bringar en do af det täcka könet sin 
hyllning, t.ex. genom att med den största vältalighet smickra hennes egenkärlek och för henne 
framhålla behag som kanhända ej ens finnas till. Detta kallar man i dagligt tal kurtis.468 

 
Enträgenheten låg enligt Edlund i det att kurtisören inte lämnade något tillfälle 
obegagnat att ”uppvakta kurtisföremålet med sina lovtal öfver dess oförlikneliga 
skönhet”, medan ytligheten kunde betraktas som dubbelbottnad: ”Kan ej med ‟yt-
lig‟ menas såväl att hyllningen endast går ut på att i en kvinnas egna ögon höja hen-
nes yttre utseende och därvid alldeles förbigå hennes inre egenskaper, som ock att 
ordet ‟ytlig‟ innebär, att kurtisören ej lägger någon djupare, allvarligare mening i 
sina ord, utan endast syftar till att vinna nåd inför den skönas ögon”, frågade sig 
denne. Vad gällde formuleringen ”hyllning af  det täcka könet”, fortsatte han:  
 

Slutligen skulle det vara en hyllning af det täcka könet, af Evas döttrar och många äro de. Dit 
höra både prinsessor och kondisfröknar, välborna mamseller, köksor och andra pigescher, 
med ett ord sagdt, allt som vanligen lefver och rör sig i kjolar. Kurtisen inom societetens crè-
me de la crème lämnar jag alldeles åsido, då jag ej haft tillfälle att personligen sätta mig in i 
den. Hoppas dock att den i hufvudsak liknar den i lägre rymder bedrifna om den än idkas med 
något större finess. […] Som ofvan sades hörde äfven pigesher till det täcka könet och jag vå-
gar påstå att den hyllning, som ägnas detta släkte ingalunda är den minst enträgna och att 
gymnasisten icke är den minst aktive idkaren af densamma.469 

 
För Edlund såg kurtiserandet alltså inga tydligt sociala gränser på så vis att den en-
dast kunde riktas mot kvinnor ur det egna samhällsskiktet; att seminarister och pen-
sionister oftast fick utgöra föremål för gymnasisters svärmanden pekade emellertid 
mot något annat i praktiken. Kvinnliga seminarister var för övrigt den ungdoms-
grupp som gymnasister mest frekvent ägnade tid åt att reflektera över.470 Larsson 

                                                           
466 Brev 29/3 1890. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
467 A. Edlund, ”Något om kurtis”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 12. 
468 Ibid, s. 12f. Kurtisen kunde därtill vara av tyst karaktär och Edlund definierade, förutom ”balkurtis”, även ”fot-
kurtis” samt ”ögonkurtis” som andra befintliga former av kurtiserande. Ibid, s. 14f. 
469 Ibid, 13ff. 
470 Ett bra exempel är Per Thorsen, ”Seminarister. Kulturhistorisk studie”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894. 
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poängterar i studiet av kadetterna vid Karlberg att dessa, samtidigt som de övade 
sig på att umgås med kvinnor ur de högre samhällsskikten, enligt straffprotokollen 
även knöt tillfälliga kontakter med kvinnor ur lägre sociala skikt. Här ges för övrigt 
en tydlig bild av hur övervakat samröret mellan könen kunde vara.471 I genomgång-
en av kollegieprotokollens straffnoteringar från UHAL har jag emellertid inte fun-
nit något enda fall där elevers relation till kvinnor orsakat problem.  

Kurtisen framstår följaktligen som en konstform som liksom diskuterandet eller 
deklamerandet gick att lära in, uppodla och bemästra. Momentet av tävlan, det vill 
säga att kvinnors favör skulle erövras under tävlingsliknande former, var ständigt 
närvarande: ”Kallt mot kallt skall det vara”, skrevs det exempelvis till Härnösand 
1892 i en uppmaning till kamp mot volontärerna, dessa uniformsprydda rivaler på 
kurtisens område.472 Var då aldrig ett djupare känsloengagemang för kvinnor invol-
verat?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Illustrationer och kärlekslyrik ur Getingen (jubileumsnummer) 1890, 1891 samt 1899. 
 

”Veni, vidi, victus sum” – den vanskliga kärleken och den gyllene måttfull-
heten473 
Om kurtisen som företeelse inte nödvändigtvis hade med kärlek att skaffa, var kär-
lekstemat ändå stadigt förankrat i föreningslivet. I synnerhet i föreningstidningen 
återfinns en välutövad tradition av att skriva dikter, sånger eller korta berättelser om 
eller till unga kvinnor, samt om kärlek och förälskelse i största allmänhet.474 Även 

                                                           
471 Larsson 2005, s. 259–265. 
472 Brev 24/9 1892. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
473 Citatet är hämtat ur Getingen 1869: 6. FAV. UGF. F.VI. Här diktade pseudonymen Öder om den makt som fanns i 
kvinnlig skönhet.  
474 Kärlekslyrik/prosa i urval ur Getingen: ”Veni, vidi, victus sum” samt “Perdu”, 1869: 6; ”En öfvergifven älskares 
poetiska utgjutelser”, 1870: 1; ”Den öfvergivnes klagan”, 1871 (korr.nummer); ”Bigten”, 1873: 3; ”Dalen”, vol. 
1880–1887, s. 37; ”Epigram”, vol. 1880–1887, s. 120f; ”Otrons artiklar” (1882), vol. 1880–1887, s. 295f; ”Till en 
flicka” (1881), vol. 1880–1887, s. 355; ”Till min flicka” 1898: 2; ”I Amors garn. En samling s.k. vers, närmare 
bestämt erotiska dikter” 1903: 6; ”Majvisa”, 1911: 5 samt ”Två ögon”, 1914: 5. Getingen. FAV. UGF. F.VI. Frykman 
och Löfgren hävdar just att det romantiska kärleksidealet slog in med kraft i det föräktenskapliga spelet i 1800-talets 
borgerliga miljöer, och att myter kring den passionerade förälskelsen grundlades tidigt i ungdomen. Frykman, Jonas 
& Orvar Löfgren, Den kultiverade människan, Lund 1979, s. 80f. 
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om denna kärleksgenre – ”den evinnerligen malda, hackade, omtuggade och 
nedsvalda s.k. kärlekshistorien” som den kunde benämnas475– var mångfasetterad 
återkom i regel tre teman eller komponenter: ett besjungande av kvinnlig skönhet, 
ett konstaterande av förlorad kontroll gentemot kvinnans dragningskraft samt ett 
efterföljande svek eller fastställande av obesvarad kärlek. Ofta kombinerades de tre 
i ett och samma alster. Från positionen som sviken var det därtill lätt att idealise-
ringen av kvinnan och kvinnlig skönhet förbyttes i misogyni samt i krassa konstate-
randen av såväl kärlekens som skönhetens temporära natur. Många gånger följde en 
varning om att akta sig både för kvinnor och för kärlek. Exempelvis diktade pseu-
donymen Nemo i ”Otrons artiklar” 1882: 
 

Tro ej kärlek! O, jag hört en mö 
Svära dyrt att för sin älskling dö. 
Trohet lyste ifrån liljepannan 
Nästa månsken valde hon en annan 
Tro den ej! Den vexlar vind och fart, snart–snart.476  

 
Behandlandet av kärlek berörde därmed ofta känslan av förlorad kontroll och svek 
samt premierandet av kvinnlig tro- eller huldhet.477  

Kärlek var sålunda en vansklig historia, och kanske just därför lockade den till ett 
sökande efter såväl dess essens som dess för- och nackdelar. I ett alster från om-
kring 1890 placerade Per Thorsen, givetvis genom att anlägga den tillbörliga distans 
humorn skapar, kärleken i den kontext i vilken han ansåg att gymnasister befann 
sig:  
 

[Kärlek] är en känsla, som i vårt framåtskridandets tidehvarf infinner sig hos den unge verlds-
medborgaren (n.b. om han är normalt konstruerad) ungefär samtidigt med de första byxorna. 
Den börjar med att ingifva honom en dunkel aning om något ännu bättre än plättar med sylt 
och slutar först med bröllopet – men då är den också ordentligt slut! Det finns ett skede i 
mannens (n.b. den studerade mannens) lif, då han är gymnasist. Vid denna tid har också den 
‟unga uppspirande kärleken‟ vaknat till lif i hans bröst och han dyrkar kanhända i fall han är 
riktigt utvecklad någon ‟stor fröken‟ – på afstånd. Men ack, snart leds han vid att endast egna 
den tillbedda en platonisk dyrkan, derför vänder han också snart sin håg till små söta pensio-
nister och seminarister i den älskvärda åldern mellan 10 och 18 år. Detta är i allmänhet gången 
af hans kärlekshistoria.478 

 
Även om gymnasistens kärlekshistoria av Thorsen återgavs som något torftig, är 
det ändå påtagligt att man föreställde sig vara i ett omvälvande åldersmässigt till-

                                                           
475 Citat ur ”Gode Herrar och Ume-gymnasister”, Getingen 1910: 1. FAV. UGF. F.VI. 
476 ”Otrons artiklar” (1882), Getingen vol. 1880–1887, s. 295f. På liknande sätt kunde man rikta förmanande ord till 
kvinnor att inte låta sig luras av mäns smicker. Se ”Ett förmanande ord till unga kvinnor” (1880), Getingen vol. 1880–
1887, s. 328f. Getingen. FAV. UGF. F.VI. 
477 Om hyllandet av trohet i skilda former: Getingen 1869: 1 (”Lyckönske sig nu varenda en/Som har en tärna så huld 
och ren”); ”Hvad jag älskar”, 1870: 1; ”Mitt ideal eller Nordan och Sunnan”, 1870–1880, s. 76 samt ”Hvem älskar 
jag” 1898: 6. Om det trogna och lyckliga paret: ”Barndomsvännerna” (1871), 1882 (onumrerat); ”Gunnhild” vol. 
1880–1887, s. 173; ”Förenade”, 1888: 8 samt ”Han och Hon”, 1911 (11/2). Getingen. FAV. UGF. F.VI. 
478 Per Thorsen, ”Några ord om den förfärliga och sig allt mera omkringgripande gymnasistkärleken med särskild 
tillämpning på dess sorgliga följder”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 23f.  
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stånd. Det var ett upptäckande av ett känsloliv som man inte tidigare haft tillgång 
till, och det var lätt att, åtminstone i retoriken, låta sig svepas med av dess kraft. I 
föredraget ”Kärleken och årstiderna” tog Erik Söderlind avstamp just i årstiderna 
för att tydligare belysa kärleken, denna ”könsmagnetism”, som kraftigt tycktes för-
stärkas i takt med den stigande vårvärmen:  
 

Kärleksbrodden i hjärtat spirar då åter upp och ofta blifva deraf stora träd, i vilka ‟små fåglar‟ 
och annat bygga sitt näste. Ofta blifva dessa träd så stora att de riktigt hota att spränga det 
stackars hjärtat. Då måste derför stora lifskraften på naturlig (väg) eller onaturlig vä[g] skaffa 
sig aflopp, och då får man understundom se det besynnerliga fenomenet att småfåglar, får och 
andra dylika varelser [läs pensionister, seminarister samt andra unga kvinnor] bli afloppsrör för 
detta öfverflöd[ande] öfverflöd på kärlek.479 

 
Denna typ av till synes mer vågade antydningar var dock tämligen få.480  

I ett samhälle där själva samvaron mellan könen för vissa framstod som proble-
matisk fanns emellertid en baksida hos de flesta nöjen. I såväl dans och kurtis som i 
kärleken fanns inbyggda hotbilder och lurande faror: ”Dansa gärna i din friska lef-
nadslust, men dansa som du äter konfekt – undantagsvis och ej till hvardagskost. 
Dansen är ej någon fiende till din bättre människa, men väl den här af  allierade, 
som följer honom i spåren: ytlighet och fåfänga, behagsjuka och afundsamhet”, 
förkunnade Harald Frykholm som en uppmaning till den ovarsamme i början av 
1890-talet.481 I mycket likartade termer skrev tidigare citerade Grahn ett decennium 
senare:  
 

Om dansens skadlighet eller befogenhet äro meningarna delade. Många äro de, som tro, att 
dansen är ett syndigt, för vår inre förkofring hinderligt nöje, och att vi genom den föras på vil-
lovägar och fängslas i världens bojor. Andra åter tro att däri ligger höjden af lycksalighet, och 
att den, som icke fått dansa, icke vet, hvad glädje är. Synnerhet skulle den kvinna, som icke 
dansat, förlorat mycket, ty just i dansen gör hon sig bäst gällande. Båda parterna skjuta öfver 
målet. De först nämnda gifva världen en alltför dyster färgton och taga lifvet från dess mör-
kaste sida. De senare åter hafva en alltför ytlig uppskattning af lifvet och en sann, människan 
fullt värdig glädje. […] Skall man då icke alls dansa? Jo, dansa men dansa med sans och måt-
ta.482 

 
På snarlikt sätt diskuterades kurtisens fördelar och nackdelar vid klubbarna. År 
1898 stod just ämnet ”Är kurtis nyttig eller skadlig?” på dagordningen – man defi-
nierade här kurtis som ”smickrande uppvaktning af  flickor”. Efter meningsutbyte, 

                                                           
479 Erik Söderlind, ”Kärleken och årstiderna”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 15. 
480 I tidningen kunde dock förförelser av kvinnor, onani och samlag, högst fantasiutlämnande, antydas. Jfr 
”Malheuren”, 1869: 2; ”Pottan” 1872: 14 (denna reproducerades ett flertal gånger) samt ”En olycklig händelse”, 
1873: 1. Getingen. FAV. UGF. F.VI. Intressant i sammanhanget är att Johan Valfrid Lindgren, rektor vid UHAL 
1901–1925, i ett uttalande om föreningslivets betydelse i en lokaltidning 1924, hävdade just att föreningstidningen 
gav elever möjlighet att uttrycka sina ”älskogstankar”. J. V. Lindgren & Hugo Jungner, ”Rektorerna om U.G.F.”, 
Västerbottens-Kuriren 14/12 1929. Det var länge innan sexual- eller samlevnadsundervisning gjorde intåg vid lärover-
ket, och det är rimligt att tänka sig att UGF hade en funktion i fyllandet av detta tomrum.  
481 Harald Frykholm, ”Om dansen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 365f.  
482 Bengt Grahn, ”Dansen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 175–177. Detta tycks vara ett plagiat av 
Frykholm, som i sin tur beskylldes för att vara plagiatör. 
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där vissa ansåg att kurtis av detta slag var ”förkastlig” medan andra istället menade 
den vara nyttig, enades man slutligen om att den i alla fall var ”nyttigare än att supa, 
spela kort och dylikt”.483 År 1906 diskuteras även huruvida kyssar var passande eller 
inte. I resolutionen fastslogs att kyssar i regel var opassande, men att undantag 
fanns.484 Hur mycket som var humor i dessa debatter är svårt att utröna, men att 
frågorna ens kunde formuleras får ses som tecken på att ämnena faktiskt bar på 
sprängkraft.  

Mötet med kvinnan var följaktligen komplicerat. Att helt och hållet hemfalla åt 
passionen var detsamma som att avlägsna sig från förnuft och självkontroll. Detta 
var i grunden destruktivt och ett hot mot såväl karriären som karaktären. Kärleken 
kunde lätt dra bort intresset från studierna, och den gymnasist som alltför mycket 
befattade sig med kurtis riskerade, enligt nämnde Thorsen, att bli betraktad som 
”omojaliskt jutten”.485 Så länge måttfullhet fick råda ansågs emellertid fördelarna 
med såväl dans och kurtis som det allmänna umgänget mellan könen kunna över-
väga nackdelarna. Albert Nordberg, gymnasist på 1890-talet, förordade i föredraget 
”Kurtisens välsignelse” ett pragmatiskt förhållningssätt. Denne definierade kurtis 
mer allmänt som ”umgänge mellan båda könen”, och menade att dess fördelar 
kunde ses från åtminstone tre olika sidor: en praktisk, en ekonomisk och en intel-
lektuell. Den viktigaste var enligt Nordberg den intellektuella:  

 
Ingen kan väl förneka att umgänget med en bildad person, det må vara man eller qvinna, är 
bildande. Det är visserligen sant, att icke hvar man eller hvar qvinna är bildade, men hvarför 
skall man just söka de obildades sällskap. Det beror helt och hållet på en själf, hvilka flickor 
man kommer att närmare umgås med. Och det står ju alltid fast, att dåligt sällskap förderfvar 
goda seder. Men om man då genom sitt eget dåliga val själf är skulden till att kurtisen länder 
en till skada, så bevisar detta på intet sätt, att kurtisen i sig själf är skadlig. Om man deremot i 
valet af umgängesvänner af det motsatta könet handlar efter sundt (förnuft) beslut, skall man 
förvisso erfara kurtisens välsignande verkningar såväl i afseende på ens kunskaper, som i afse-
ende på ens moral.486 

 
Umgänget med flickor i besittning av ”sundt förstånd” och ”moralisk renhet” kun-
de enligt Nordberg sålunda vara fördelaktigt eftersom detta bland annat tillintet-
gjorde den ”brutalitet” som fanns i mannens karaktär. För att uppnå denna positiva 
verkan skulle kurtisen emellertid bedrivas sparsamt, och utan ett flygande ”från ros 
till ros”. Sådana bekantskaper med kvinnor blev enligt Nordberg ofta ytliga och 
föga givande. Bedrevs kurtisen istället som denne föreslog, kunde unga män ”efter 
lugn öfverläggning och sansadt beslut göra sitt hjärtas val”. Detta kunde då ske 
”utan denna hastigt uppflammande och lika hastigt slocknande känsla, som mången 

                                                           
483 Vad gällde det allmänna umgänget mellan könen framkom åsikten att detta var nyttigt och måste tillåtas att 
förekomma. Protokoll 15/10 1898. FAV. UGF. A.I.  
484 Protokoll 1906 24/3. FAV. UGF. A.I. Liknande måttfullhetslinje uttrycktes beträffande kortspel 14/2 1903.  
485 Per Thorsen, ”Några ord om den förfärliga och sig allt mera omkringgripande gymnasistkärleken med särskild 
tillämpning på dess sorgliga följder”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 24f. 
486 Albert Nordberg, ”Kurtisens välsignelse”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 90.  
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kallar kärlek, men som är något helt annat”.487 Kurtisen hade därmed strategiska 
aspekter. Rätt utnyttjad kunde den, enligt Nordberg, leda till långsiktig vinst efter-
som kurtisören kunde tillförsäkra sig om kvinnans ekonomiska och moraliska be-
skaffenhet, samt finna ”en trogen ledsagarinna genom lifvets sorg- och qvalfyllda 
öken”.488 Nordberg såg till och med politiska fördelar i rätt utförd kurtis. Han 
skrev: 
 

Så länge vi ännu äro unga, hafva vi naturligtvis ej med politiken att skaffa. Men om vi under 
detta framåtskridandets tidehvarf en gång såsom riksdagsmän få ett ord att inlägga för rikets 
väl eller ve, kunna vi ju genom vår ungdoms kurtis samt genom dess lefvande följd vid vår 
sida, hafva fått en rätt inblick i de frågor, som väl då som lifligast debatteras, såsom qvinnoe-
mancipationen, det fria äktenskapet, all egendoms lika fördelning m.fl.489 

 
Moralisters repressiva maningar till måttfullhet föll dock inte alltid i lika god jord 
som hos sådana som Frykholm, Grahn och Nordberg, och i föreningslivet fanns 
även hälleberg. I föredraget ”Några ord, the gymnasister att beakta”, som tog ansats 
i kurtisens förtvinande tillvaro vid läroverket, lade exempelvis Carl Hemström an en 
mer provokativ ton. I ett uppmaningstal till sina gymnasistbröder gav denne istället 
rådet att de skulle göra sin plikt och ”aldrig låta ngn flicka (n.b. ni känner henne) gå 
oantastad, hvarest ni än påträffen henne. Skulle hon händelsevis visa det minsta 
tecken till ovilja, så vet att det endas är hyckleri, ty försök att genast säga henne far-
väl och du skall få se att hon af  alla krafter försöker hålla dig qvar”.490 Så kunde det 
alltså också låta. 

Ett långsiktigt skymtande mål med kurtisen hos såväl Nordberg som Hemström 
var att finna en partner för giftermål. Äktenskapet har av ungdomshistoriker ansetts 
vara en för ungdomstidens central och därtill avslutande cesur. Tjeder har vidare 
poängterat, vad gäller den svenska 1800-talsmedelklassens manlighetsideal, hur äk-
tenskaplig status under hela seklet framställdes som en grundläggande markör för 
manlighet.491  
 
 

                                                           
487 Albert Nordberg, ”Kurtisens välsignelse”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 90f. Om kvinnans gynn-
samma påverkan på mannen som ”väglederska” mot det rätt levda livet skrev även Hampusson Huldt (”[…] ty hen-
nes sinne är i allmänhet mer än mannens mottagligt för intryck, och hennes finkänslighet säger henne hvilket som är 
det rätta.”). Herman Hampusson Huldt, ”Hvad är lifvet”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889-1894, s. 53. Om den 
övergående ungdomsförälskelsen diktade även pseudonymen Puerilis. Denna skulle hos den vuxne mannen avlösas 
av en kärlek till det ”sanna, sköna, ädla”, för att hos den gamle mannen slutligen riktas mot Gud. ”Kärleken” 1872 
(onumrerat), s. 66. Getingen. FAV. UGF. F.VI.  
488 Albert Nordberg, ”Kurtisens välsignelse”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 92.  
489 Albert Nordberg, ”Kurtisens välsignelse”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 92f. Johan Albert Nordberg 
skulle emellertid aldrig bli riksdagsman, utan präst i Nedreluleå församling. Arne Nordberg, Prosten: Hans tid och hans 
socken. Luleå 1981. I ytterligare ett föredrag spann Nordberg vidare på samma måttfullhetslinje, se Albert Nordberg, 
”Jämförelse mellan elektriciteten och den gudagåfvan kärleken”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894. 
490 Carl Hemström, ”Några ord, the gymnasister att beakta”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 224.  
491 Mitterauer 1991, s. 54 samt Tjeder 2003, s. 274–278. Enligt nämnde Thorsen var det dock inte alla förunnat att 
tidigt finna en ”‟ledsagarinna genom lifvets ödemark”, och de flesta ”måste länge gå och känna sig för” innan de fann 
den rätta. Per Thorsen, ”Några ord om den förfärliga och sig allt mera omkringgripande gymnasistkärleken med 
särskild tillämpning på dess sorgliga följder”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 24. 
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En femme fatale hämtad ur Getingen 1888: 6 (notera flaskan i nedre högra hörnet). 
För gymnasister blev kvinnan, liksom alkoholen, ofta ihopkopplad med frågan om 
sedlighet; ett slags prövning för karaktären. Det var vidare en ambivalent hållning 
som gav sig tillkänna. Hit hörde synen att kvinnor passade bäst i hemmet och inte 
i arbetslivet, att kvinnan essentiellt sett var högt moraliskt stående, att hon var 
skönheten personifierad samt en falsk fresterska.  

Bilder av kvinnan och kvinnlighet 
 
 
 
 
 

 

 
Rotundo betonar det tvetydiga i pojkars och unga mäns förhållningssätt till kvinnor 
inom 1800-talets nordamerikanska viktorianska medelklass. I avsaknad av reella 
erfarenheter av relationer med kvinnor, utöver eventuella syskonförbindelser, blev 
de i det närmaste oskrivna blad varpå unga män projicerade växlande föreställning-
ar och förväntningar. Dessa föreställningar pendlade i sin tur konstant mellan ex-
tremer såsom tillgiven och passionerad kärlek och starkt förakt. En anledning söker 

Rotundo i den dubbelbottnade roll som modern spelade i pojkars liv. I det sena 
1800-talets kulturellt hyllade moderskap ingick dels kärlek och omvårdnad, dels ut-
övandet av kontroll, tillsyn och internaliserande av normer. Som Rotundo ser det 
var det denna första erfarenhet av kvinnan som togs med in i tonåren, och mot vil-
ken nya erfarenheter ställdes. Konsekvensen blev att sökandet efter kvinnlig affek-
tion ofta sammanföll med känslor av frustration, förlorad kontroll och avvisande.492  
 Modersgestalten var alltså, enligt Rotundo, central i unga 1800-talsmäns percep-
tion av kvinnan. Medan denne anser att modern under seklets lopp faktiskt fick en 
reell ställning som moralisk uppfostrare av tidigare ojämförbart mått, hävdar istället 

etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren att modern i medelklasshemmen i 
realiteten ofta var frånvarande. Den idealisering av moderskapet som förekom var 
snarast ett tecken på denna frånvaro.493 I föreningslivet fanns i vart fall modersge-
stalten med som en grundläggande mönsterbild vad gäller kvinnlighet. Modern 
framställdes som en hemvist för mildhet, oförvanskad kärlek och ovillkorlig trohet; 
ideal som likt i barndomen planterade frön burits med mot vuxenheten och på vä-
gen blommat ut till ett slags hjärtats kompass. I ett nummer av Getingen 1872 ställde 
exempelvis pseudonymen Puerilis ett närmast himmelskt upphöjt moderskap mot 
en jord uppfylld av falskhet: 
 
 
 
 

                                                           
492 Rotundo 1993, s. 92f. 
493 Rotundo 1993, s. 28ff samt Frykman & Löfgren 1979, s. 102. 



152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tingsten har poängterat hur moderskulten även slog igenom i läroböcker under 
sent 1800-tal, vilket ytterligare kan hjälpa till att förklara denna typ av inslag.495  

I skolstaden var dock många gymnasister utlämnade åt sökandet efter affektion 
på egen hand. I detta sammanhang fick de kvinnliga gestalter som stadslivet kunde 
uppbringa utgöra råmaterial i upptäckandet av kvinnan. Sundkvist hävdar i sina 

studier att de kvinnogestalter som gymnasister befattade sig med idealiserades och 
att kvinnan stod för något ”synnerligen positivt” fram till mitten av 1920-talet. En 
närmast hövisk hållning ersattes då av ett grövre språkbruk och sexualisering.496 
Vad gäller de gymnasister denna studie berör framträder ett mer splittrat mönster. 
Ska man slå fast ett slags yttre ramverk för deras betraktelser över kvinnor är det 
just i den ambivalenta hållningen man måste börja. Kvinnor ömsom häcklades och 
hatades, ömsom hyllades och idealiserades. De förärades smeksamma diminutiv och 
förlöjligande tillmälen såsom änglar, tärnor, småfåglar, får, fårbogar, och så vidare. 
Allt skedde i tvära kast där beskrivningar av kvinnor som kollektiv varvades med 

skildringar av specifikt utvalda individer. Resultatet blev ett tämligen osamman-
hängande porträtt. Spännvidden kan illustreras med två exempel som är tagna ur 
tidningsnummer 1868 men som är signifikativa även överlag. I dikten ”Den sviknes 
klagan” skrev pseudonymen Gerhard:  

 

                                                           
494 Getingen (korr.nummer) 1872 samt 1880–1887, s. 276. Modern och moderskärleken berörs även i ”Herrans bön”, 
1875 (onumrerat) Getingen. FAV. UGF. F.VI.; ”Damernas skål” i ,”Minnesblad från Umeå Gymnasii-förenings 25-års 
fest lördagen den 30 nov 1889” FAV. UGF. F.VII (”I qvinnohjertat en makt bor inne/du fann den först vid din 
moders bröst/det kärlek är, och i dystert sinne/Den sprider glädje och skänker tröst”); Axel Ericson, ”Klingar icke 
modersmålet skönast? Binder ej vårt hem med dubbla garn? Lyser icke själfva ljungen grönast På den torfva där vi 
lekt som barn?”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 226f; Oscar Högstadius, ”Vagga och likkista”, FAV. 
UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 266f; Nikanor Söderlind, ”Våren och ungdomen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1900–1905, s. 1f; Gustaf Rutberg, ”Hvarför och huru skola vi älska vårt fosterland”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1900–1905, s. 45 samt ”Modern”, Norrskenet: Gemensam tidning för de norrländska gymnasiiförbunden, 1898: 1. KB. Underv. 
Skol. Lärj.–fören. Fol . Norrskenet.  
495 Tingsten 1969, ej sidnumrerad bildtext.  
496 Sundkvist 2006, s. 97, 99, 152. Samma linje drivs i Sundkvist & Petersson, ”Höviska riddare och våldtäktsmän”, i 
Locus: Tidskrift för forskning om barn och ungdomar, Stockholm 1999: 3. 

Ty när svek väl moderns kärlek 
När sågs den väl svag och kall 
Aldrig om ock verldens härlek 
Sokt den bringa uppå fall. 
 

Kärlek, ren och himmelsk låga. 
Strålade emot dig då. 
Ve! Att åren skulle tåga 
Och dig skulle gäcka så! 

Se på detta milda öga, 
Hör på denna milda röst. 
Moder ifrån himlen höga 
Du fått orden i ditt bröst 

Hän du kom som yngling sedan, 
Dig förundrad såg omkring. 
Hennes lif var uti nedan. 
Hennes, som dig var allting 
 

Barn, då stapplande, blott tröga 
Steg du tog på lifvets stig, 
Du såg upp mot moderns öga, 
Hennes blick var fäst på dig 

[…] Jag vill dröja vid ditt minne 
Hulda, ömma, goda mor. 
Bilden af dig djupt härinne 
I mitt bröst inristat står.494 
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O qvinna äger trohet föga! 
Hon villig är att gjuta gift. 
Ja, detta blåa kvinnoöga 
Will gerna skada älskarns grift. 
Nej! falskhet synes kvinnan äga, 
Och är ju falskhet hennes lust; 
Hon smärtans tyngder ej lär wäga, 
Hon gerna suger älskarns must 

Men säkert mig det båtar föga, 
Att tala om den uselhet, 
Som finnes i ett qvinnoöga. –  
För alltid jag dock säkert vet 
Att akta mig för Amors pilar, 
Liksom för ormens skarpa gift, 
Men r‟en jag känner att jag ilar 
Med stora steg till dödens grift.497 

 
En tid hon låter honom njuta, 
Med falskhet parar djefvulsk list. 
Han tänker: (hon ej förr vill sluta) 
Jag äger henne ack! helt wisst! 
Då visar hon sin andra sida, 
Af falskhet svart som vinternatt; 
Så börja qvaletsandar strida 
Hos honom hon ger blott ett skratt 

 

 
Denna typ av misogyna dikter eller sånger (ofta författade av pseudonymer som, 
liksom Gerhard, iklädde sig rollen av den svikne) där kvinnan beskrevs som en 
falsk och opålitlig fresterska, kunde emellertid strax följas upp av ett villkorslöst 
idealiserande. Några nummer senare kan man därför i den vid baltider återkom-

mande ”Tärnornas skål” läsa:  
 

Qvinnan sist af alla djuren 
Frambragt blef af skaparen 
Kronan ock uti naturen 
Sågs i denna skapelsen 
Låt oss derför aldrig glömma 
Att för henne alltid ömma. 

Skål för Er I älskarinnor 
Blomstren alla när och hvar 
Hvad, vore män förutan qvinnor 
Hvad, att umbära det de h‟a 
Täcka könet är ändå 
Det bästa skaparn bjöd uppå.498  

 
Även om dessa dikter tillskrev kvinnan skilda beskaffenheter förenades de i före-
ställningen om att hon utgjorde en lockelse och prövning för karaktären. Kvinnan 
var, likt alkoholen, ett problem – om än ofta angenämt – vars dragningskraft place-
rade gymnasisten i en oundviklig offerställning. I bakgrunden låg hotet om att i för-
älskelsen, eller i det kraftfält kvinnor alstrade, förlora kontrollen. I ett föredrag hål-
let av nämnde Thorsen ställdes exempelvis seminaristen som accelerator för det 
känsloliv som hade vaknat i gymnasisten och som gjorde honom till ett villebråd. I 
liknande termer skrev Nordberg, i ett alster om kärleken som drivkraft, om den 
dragningskraft en ”kärleksladdad” seminarist utövade på ”en lefnadsglad neutral 
gymnasist”.499  

                                                           
497 ”Den sviknes klagan”, 1868: 8. Om svek och kvinnlig förställdhet, jfr ”En visa” (korr.nummer) 1872: 2; ”Huru 
man en afton blef qvinnohatare i följd af en skräddarräkning”, 1873: 3; ”Epigram”, 1880–1887, s. 120f samt 
”Kvinnan”, 1914: 4. Getingen. FAV. UGF. F.VI. 
498 ”Tärnornas skål”, 1868: 12. Jfr ”Hvad jag älskar”, 1870: 1; ”Till damerna”, 1880 (onumrerad), s. 98; ”Till 
damerna!”(1885), 1880–1887, s. 353; ”Skål”, Julgrisen 1888 samt ”Flickan 1903: 10. Getingen. FAV. UGF. F.VI. 
499 Per Thorsen, ”Seminaristen. Kulturhistorisk studie”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 28ff samt Albert 
Nordberg, ”Jämförelse mellan elektriciteten och den gudagåfvan kärleken”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, 
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Kvinnan var alltså, företrädesvis genom sin skönhet, i besittning av makt över 
gymnasister. Dessa framställde sig dock, paradoxalt nog kan tyckas, sällan som 
olyckliga offer: ”vid första lägliga tillfälle skola vi nog visa att, bland olympens gu-
dar, kan ock den hulda Venus hafva våra ynglingahjärtan helt och hållet i sitt våld”, 
skrevs det exempelvis till Härnösand 1883.500 Återkommande i linje med detta var 
även häcklandet av tafattheten i förhållandet till kvinnan; alltid med en mer eller 
mindre explicit medföljande uppmaning om att ge sig hän åt kärlek och kurtis även 
i praktiken. Ibland vändes helt på konceptet och det blev istället mannen, eller 
gymnasisten, som gjordes till föremål för en kvinnans trånad. Tanken var här att det 
bakom kvinnors uppvisade fasad av kyskhet fanns djupa lidelser, samt att kyskheten 
var spelad.501 

Det fanns alltså gradskillnad i denna dualism mellan idealisering och misogyni i 
utläggningarna om kvinnor. Ska man sortera de föreställningar om kvinnan som 
uttrycktes återfinns till att börja med synen på henne som essentiellt sett högt mo-
raliskt stående. Kvinnan var i besittning av trohet, mildhet och andra inre själsliga 
egenskaper som på vissa områden överträffade mannens och som verkade gynnan-
de på dennes karaktär. Dessa egenskaper kvalificerade henne, förutsatt att hon inte 
var den egna modern, som potentiell livspartner. Kvinnan framställdes därtill som 
skönheten personifierad och kronan på Guds verk, det vill säga ett vackert föremål 

att åtrå och hylla. Slutligen framställdes kvinnan som en falsk, opålitlig fresterska 
och förförerska som trollband mannen och som denne, så vitt han förmådde, gjor-
de bäst i att distansera sig ifrån eftersom hon förr eller senare skulle lämna honom 
sviken eller i själslig obalans. Dessa tämligen gängse bilder av kvinnan och kvinn-
ligheten samexisterade inom föreningslivet. Mot slutet av seklet dök det dock upp 
kontraföreställningar kring kvinnlighet, vilka inte med lätthet kunde infogas inom 
gällande ramar. 

 
Gymnasister och kvinnans frigörelse 

Det sena 1800-talet var även den tid då den manliga dominansen på åtskilliga sam-
hällsområden började utmanas. Föreställningar om kvinno- och mansideal samt 
relationerna mellan könen problematiserades allt mer, samtidigt som kvinnor slog 
sig in på domäner vilka tidigare varit predestinerade för män. Det var den tid då 
kvinnorörelsen organiserades, då krav på ekonomisk frigörelse och politiskt infly-
tande för kvinnor började ställas och då delar av såväl utbildning som förvärvsarbe-
te öppnades för kvinnor och kvinnlig arbetskraft.502 Hur ställde sig gymnasister vid 

                                                                                                                                                                                     
s. 108ff. Se även ”Magneten i en flickas blick”, 1868: 11; ”Perdu”, 1869: 5 samt ”Bigten”, 1869: 3. Getingen. FAV. 
UGF. F.VI. 
500 Brev 16/2 1883. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
501 Jfr ”En flickas bön”, 1868: 1; ”Förlofningen”, 1871 (onumrerad); ”Den fallna”, 1873: 1; ”Ungmöns kval”, 1873: 4; 
”Gåfvan” (1883), 1880–1882, s. 169f; ”Kyssen” 1903: 9 samt ”Längtan”, 1911: 3. FAV. UGF. F.VI. Getingen. Se även 
Protokoll 30/5 1896. FAV. UGF. A.I.  
502 Jfr Tom Söderberg, Två sekel svensk medelklass: Från gustaviansk tid till nutid, Stockholm 1972, s. 242–245; Gunnar 
Qvist, Konsten att blifva en god flicka: Kvinnohistoriska uppsatser, Stockholm 1978, s. 93–100, 164–211; Ulla Manns, Upp 
systrar, väpnen er!: Kön och politik i svensk 1800-talsfeminism, Falun 2005, s. 8–10 och bilaga s. 187 samt Manns, Women in 
Sweden: Historical facts from 1845 to 1921, Stockholm 1987. 
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UHAL till denna utveckling? Även om rösträttsfrågan, kvinnors inträde i yrkeslivet 
och samundervisning kunde dyka upp som diskussionsförslag, gavs sällan mer pre-
ciserad information om hållningen till detta stärkande av kvinnors politiska och so-
ciala position.503 I de få exempel på debatt som gavs, i vilka ställningstagandena 
ibland grundades på puerilt driven argumentation, tecknades inte heller någon fullt 
entydig linje. Vid en klubb 1898 diskuterades exempelvis ”huruvida kvinnans upp-
fostran nuförtiden är riktig”. I protokollet går att läsa: 
 

Någon förebär att större missförhållanden är rådande i Sverige än i andra land, emedan det 
täcka könet i det förra är synnerligen talrikt representeradt, och att de fulaste bland dem ej 
kunna bli gifta som ingen vågar sig på dem. Därför måste dessa söka sig utkomst på annat sätt. 
Någon annan förstår att om ej kvinnorna gåfvo sig in på den vetenskapliga och andra banor 
och sålunda stängde platserna för männen skulle långt flere kunna få tillfälle [att] ingå i äkta 
ståndet. Ingen annan resolution fattas än att uppfostran på det hela taget är missledd dock gi-
vas undantag.504 

 
På ett snarlikt sätt diskuterades ”Den moderna kvinnorörelsen” 1901. Efter debatt 
fattades då resolutionen att denna rörelse var ”förkastlig” och borde motarbetas. 
Problemet ansågs såsom tidigare vara att kvinnors tillträde till ämbeten och befatt-
ningar som betraktades tillhöra män, reducerade de senares möjligheter till inkomst, 
giftermål och familjeförsörjning. Detta var i sin tur menligt för såväl nationen som 
för enskilda människor. Kvinnan var istället skapad ”att vara mannen till hjälp och 
glädje” och hennes plats var inte i ämbetsstolen utan ”i hemmet, familjen, barn-
kammaren, köket”.505 Vid dessa tillfällen antog man alltså hållningen att kvinnan 
skulle förbli vid sin härd och uttryckte på samma gång, vilket även Backman Löf-
gren poängterat, en rädsla för att hon skulle göra anspråk på domäner gymnasister 
själva hade siktet inställt på.506 Denna reaktionära hållning sammanföll med före-
ningslivets traditionalism, men låg även väl i linje med en inom läroverksvärlden 
utbredd syn på kvinnorörelsen.507 Denna hållning kunde emellertid kombineras 
med en mer pragmatisk syn på samundervisning i skolorna. Vidare kunde man någ-
ra år in på 1900-talet, på rakt motsatt sätt än tidigare, konstatera att det inte fanns 
något skäl att neka kvinnan politisk rösträtt eller att motarbeta jämställdhets-
strävanden.508 Huruvida detta uttryckte en allvarlig omläggning i synen på kvinno-
rörelsen eller inte är svårt att säga.  

Tydligt är i vart fall att olika sätt att beskriva eller förhålla sig till kvinnan möttes 
inom föreningslivet. En äldre förankrad och välutövad tradition av att fritt besjunga 
henne, idealisera hennes skönhet samt förse henne med såväl eftersträvansvärda 
som ofördelaktiga egenskaper, mötte en samhällssituation som krävde nya referens-

                                                           
503 Se Protokoll 15/3 1890, 14/3 1891, 26/3 1898, 8/12 1900 samt 21/4 1906. FAV. UGF. A.I. 
504 Protokoll 26/3 1898. FAV. UGF. A.I.  
505 Protokoll 19/10 1901. FAV. UGF. A.I. Även Backman Löfgren berör gymnasisters förhållande till den ”moderna 
kvinnan” efter sekelskiftet 1900 och denna diskussion återges också av henne. Se Backman Löfgren 1996, s. 24f.  
506 Backman Löfgren 1996, s. 25.  
507 Jfr Florin & Johansson 2000, s. 181–203, speciellt 190f. 
508 Brev 14/11 1889. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1 samt Protokoll 21/4 1906. FAV. UGF. A.I. Jfr Backman 
Löfgren, s. 25. 
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ramar. Kvinnan skulle nu inte enbart hanteras som en lockelse och ett hot mot ka-
raktären, utan som maktägande i samhället och därmed även som ett hot mot karri-
ären. Dessa parallellt existerande förhållningssätt tycks inte på ett enkelt sätt ha 
kunnat fogas in i varandra och levde därför sida vid sida mot slutet av undersök-
ningsperioden.  

Kvinnan, dansen, kurtisen, kärleken, förälskelsen, troheten, sveket samt de mer 
allmänna premisserna för samvaron mellan könen tillhörde alltså centrala samtals-
områden inom UGF. För gymnasister utgjorde samlivet uppenbarligen en kun-
skaps- och erfarenhetsmässig gråzon som, åtminstone på ett tankemässigt plan, 
upptäcktes och debatterades i föreningens regi. Denna typ av det sociala livets kun-
skap framstår följaktligen som en central del av bildningsprocessen, även om moti-
ven för intresset på området säkert var många. På ett mer övergripande plan är 
denna inriktning givetvis ett tydligt exempel på hur det sena 1800-talets moralbarri-
ärer skapade ett komplicerat möte mellan unga människor av olika kön. 

Trots att de tankar som formulerades om kvinnor och om umgänget med dem 
möjligen kan ha resulterat i ett slags ambivalent grundhållning, hade fixeringen vid 
denna typ av områden förmodligen betydelser på helt andra plan. För att återknyta 
till Kimmels teorier skulle detta kunna tolkas som en process av defeminisering, det 
vill säga ett avlägsnande från vad man uppfattade vara kvinnliga värden, vilket 
krävde ett mer eller mindre tydligt blottläggande av sådana. Fokuseringen på dessa 
områden kan därtill ses som avspeglande en process av självupptäckt och av artiku-
lering av det egna känsloregistret. Tänker man sig att föreningslivet innebar ett 
möte även med mansrollen bör det som avspeglades kanske inte heller ensidigt ses 
som att det berörde en föreställd kvinnlighet eller som att kvinnan gjordes till en 
motpol i definitionen av manlighet. Snarare tycks känslosamheten i sig ha utgjort en 
väsentlig komponent i en premierad manlighet.  
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Illustrationer och fotografi ur Getingen 1869: 2, 1889 samt 1906 (jubileumsnummer). Illustrationen till vänster 
visar manliga förebilder i form av föreningens hedersledamöter 1889: alla bildade och utbildade män samt 
statliga ämbetsmän i olika grader. I mitten återges vad som måste betraktas som ett framträdande manligt 
anti-ideal: Brackan, eller den halvbildade mannen ur det närande borgerskapet. Illustrationen till höger 
symboliserar ungdomen, eller ynglingaskapet, och samtidigt en mer känslosam och ofullbordad manlighet. 

Mönster av manlighet – gymnasistlivets manligheter och omanligheter 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Om föreställningar om kvinnan och kvinnlighet framstår som ambivalenta, var det 
knappast heller någon entydig manlig mall som förordades. Några linjer kan dock 
urskiljas, och jag ska strax återkomma till detta. Tilläggas ska att manlighet aldrig 
stod i direkt fokus på samma sätt som kvinnlighet gjorde.  

Historieforskare med manlighet eller maskulinitet som intresseområde har hyst 
förkärlek för att använda sig av idealtyper av skilda slag. Inte sällan har detta skett i 
svepande fång. Rotundo definierar exempelvis tre dominanta faser av manlighet – 

eller manlighet som grund för identifikation – bland 1800-talets nordamerikanska 
medelklasskikt: communal manhood, self-made manhood och passionate manhood. I den för-
sta fasen, vilken dominerade under seklets tidigaste decennier, hävdar han att man-
lighet var nära knuten till den börd, plats och nytta mannen hade i lokalsamhället 
samt till positionen som hushållets överhuvud. Den andra fasen etablerades paral-
lellt med industrisamhället och förband manlighet med meritokratiska ideal och 
individuella bedrifter. Här blev istället arbete och uppnådd framgång i det ekono-
miska livet grundläggande för manlig status. Den tredje fasen inleddes under sent 
1800-tal och innebar att tidigare moraliska dygdemönster, exempelvis krav på per-
sonlig måttfullhet, fick ge vika för en mer tävlingsinriktad, aggressiv och passione-
rad individualism.509 Kimmel formulerar på likartat sätt tre övergripande manlighe-
ter med bäring i 1800-talets nordamerikanska samhälle: the genteel patriarch, the heroic 
artisian (två förindustriella ideal med hemvist i skilda sociala sfärer) och det påföl-
jande industrisamhällets self-made man. Denna tillskrivs liknande substans som hos 

                                                           
509 Rotundo 1993, s. 1–6. 
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Rotundo.510 Historikern George L. Mosse laborerar, till skillnad från Kimmel och 
Rotundo, med framväxten av endast en modern manlighet eller vad han kallar den 
maskulina stereotypen. Mosse ser uppkomsten av denna stereotyp som intimt bun-
den till nationalstatens framväxt och moderniseringen av samhällslivet. I anslutning 
till detta genomgick maskuliniteten en normalisering och antog tydligare än tidigare 
formen av ett metakoncept. Till detta knöts dels eftertraktade samhälls- och 
medborgarideal, dels en ny symbolisk och fysisk inramning. Här ingick även en 
negativ stereotypisering av oönskade element, det vill säga skapandet av anti-ideal 
(Drinkaren, Juden, etcetera) med funktionen att stärka eller illustrera normen.511  

Vad gäller undersökningsperioden har det ofta framhävts att manligheten under 
sent 1800-tal och vid tiden kring sekelskiftet 1900 var i kris. Traditionella normsy-
stem höll på att trasas sönder, och premisserna såväl för samlevnaden mellan könen 
som för könsrollerna problematiserades. I Sverige kan sedlighetsdebatten ses som 
ett uttryck för detta. I denna krockade etablerade föreställningar om sådant som 
självbehärskning och kyskhet som livets moraliska grundsatser – kopplingen mellan 
manlighet och karaktärsfasthet brukar för övrigt anges som speciellt borgerlig – 
med nya friare ideal.512 

I historieforskning om maskulinitet har därtill, i linje med Mosses teorier, oman-
ligt beteende och manliga kontratyper betraktats som motiverade att studera. Detta 

blottlägger indirekt uppfattningar om manligt normativt beteende och tillåter därtill 
en hantering av manlighet som ett dynamiskt fenomen.513 I en svensk kontext har 
exempelvis Tjeder exponerat en rad manlighets- och omanlighetsideal bland 1800-
talsborgerligheten. De manliga uppträdanden som förordades inom detta mångskif-
tande sociala skikt var enligt honom en komplex historia där många motsträviga 
ideal levde sida vid sida.514 Även om karaktärsbegreppet var centralt, är det alltså 
svårt att idag betrakta medelklassens manskultur som homogen. 

Vidare har skollivet som en arena för kollektivt manlighetsskapande rönt intres-
se. Som berörts har bland annat engelska public schools lyfts fram som drivhus i 

vilka elitens pojkar skulle blomstra till män. I synnerhet under det sena 1800-talet 
blev sådant som karaktärsfasthet, självförtroende, fysisk hårdhet och tävlingsanda 
allt mer framträdande i den fostransideologi som utvecklades vid dessa inrättning-

                                                           
510 Kimmel 1996, s. 9 samt kap. 1. 
511 Mosse 1996, s. 3–16 samt kap. 4. Jfr Lorentzen & Ekenstam 2006, s. 11f. 
512 Angående det sena 1800-talets krisande manlighet, se Mosse 1996, s. 77–105 (speciellt 78f) samt Jørgen Lorentzen 
& Claes Ekenstam (red.), Män i Norden: Manlighet och modernitet 1840–1940, Möklinta 2006, s. 9f. Vad gäller en svensk 
kontext hävdar Tjeder att manlighet problematiserats under hela seklet. Tjeder 2003, s. 286ff. Angående 
sedlighetsdebatten och borgerliga manlighetsideal, se Ekenstam 1993, s. 205ff, 212, 234f; Lorentzen & Ekenstam 
2006, s. 11; Jonas Lilieqvist (kap 6) i Lorentzen & Ekenstam 2006, s. 195–204 samt Tommie Lundqvist, Den 
disciplinerade dubbelmoralen: Studier i den reglementerade prostitutionens historia i Sverige 1859–1918, Göteborg 1982.  
513 Ett resonemang kring detta förs i Lorentzen & Ekenstam 2006, s. 10f. Ambjörnssons analys av litterära gestalter 
ur den moderna historiens manliga mytologi kan ses som ett tidigt exempel på detta i svensk forskning. Se Amb-
jörnsson, Mansmyter: En liten guide till manlighetens paradoxer, Stockholm 1990.  
514 Till skillnad från Mosse, som ser kontratyper som fungerande till att stärka en maskulin norm, hävdar Tjeder att 
dessa även kunde fungera i attraherande polemik mot densamma. Tjeder 2003, s. 268ff, 286ff. 
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ar.515 Vad gäller manlighetsfostran vid svenska läroverk tecknar Florin och Johans-
son en snarlik bild. De ser inrättningen som ett slags spegel av den borgerlige man-
nen. Här premierades ordning och reda, förnuft och logiskt tänkande, självdisciplin 
och driftskontroll, men även fysisk styrka och härdning. I elevkulturen härskade 
dock även normbrytande ideal.516 Slutligen resonerar Sundkvist, utifrån sociologen 
R. W. Connells teorier, kring hegemonisk maskulinitet bland 1800- och 1900-
talsgymnasister, men preciserar inte vad denna innefattade.517 

I föreliggande avhandling har hittills berörts sådant som läsvanor, premierat kun-
skapsstoff, gymnasisten som social schablon, grundläggande livsvärden knutna till 
gymnasisttillvaron, kollektivt förmedlad självbild, förhållningssätt i samhällsfrågor 
samt föreställningar om kvinnor och kvinnlighet. Tänker man sig att manlighet in-
direkt avspeglas i sociala praktiker, i kollektiva attityder och i föreställningar om det 
motsatta könet är ett analysunderlag därmed redan presenterat. Mot denna bak-
grund går det att illustrera huvudlinjer i hur manlighet tog sig uttryck bland gymna-
sister genom att ringa in manliga ideal och anti-ideal.  

Det fanns till att börja med ett manligt anti-ideal nära knutet till förkastande av 
materialitet och egennytta, nämligen Brackan. Brackan kunde förvisso ges en mång-
fald betydelser, men dessa hade alltid uppenbart negativa konnotationer. Störst när-
ing hämtade konceptet från mannen ur det närande borgerskapet. Diskussioner 

kring Brackan återfinns redan i början av undersökningsperioden. När det sena 
1860-talets gymnasister ägnade ett par nummer i tidningen åt temat ”Hvad är en 
Bracka?” presenterades bland annat följande förklaringar: ”En af högmod och 
egenkärlek berusad man”, ”Bracka kalla vi en kemisk förening, bestående af 9 delar 
Materia och en del ande, hvars utmärkande kännetecken är att starkt attrahera det 
reala, men reflektera det ideala”, ”Ett halfbildadt, beräknande, svårbegripligt, press- 
och brännbart, öfver sin mensklighet stolt, creatur”, ”Med Bracka förstås en kolos-
sal, i synnerhet i städer, förekommande ohyra”, ”Bracka = en menniska, inskränkt 
till sitt förstånd, uppåtsträfvande till viljan, misslyckad i utförandet. Brackans kän-

netecken äro egoism, dumdristighet, löjlig stolthet = En åsna iklädd lejonhud”. För 
att förtydliga det hela avslutades ett av numren med ett foto på vad som sannolikt 
var stadens bokhandlare tillsammans med konstaterandet ”Hoc est Bracka” samt 
det föga tilltalande tillmälet ”En vandrande gödselhög”.518  

Brackan var alltså symbolen för en obildad eller halvbildad, högmodig och egois-
tisk man som satte det materiella livet och personlig framgång före högre ideal och 
det allmännas bästa. Han saknade sann bildning och karaktär, och var på så vis en 

                                                           
515 Jfr Honey 1977, s. 209–229; Mangan 1987 samt Heward 2000. Ariés hävdade redan på 1960-talet att skolningen 
vid dessa inrättningar frammanade en för 1800-talet ny social typ, nämligen gentlemannen. Denne såg skapandet av 
gentlemannen som en aristokratisk reaktion på demokratiseringen av samhällslivet. Ariés 1962, s. 328. 
516 Florin & Johansson 2000, s. 45–55. 
517 Sundkvist 2006, s. 92–108.  
518 Getingen, ”Hvad är en Bracka?”, 1869: 2. Se även ”Sång om Brackopolis och Brackopoliterna”, Getingen vol. 1870–
1880, 1875. FAV. UGF. F.VI. Bracka kunde även användas som skällsord i bråk gymnasister sinsemellan, och då i 
betydelsen av att yvas eller framställa sig som förmer än andra. Se HLA. Högre allmänna läroverket i Umeå arkiv. 
Läroverkskollegiets protokoll 1874–1890, 9/3 1887. Om ”Brackhåla” i betydelsen av inskränkt småstad, se Brev 
7/10 1911. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 2. Jfr Getingen, ”Gymnasistens klagan” 1882 (korr.nummer) HLA. 
Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 3. 
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halv människa. Det går delvis att relatera denne Bracka till Self-made man-idealet. 
Tjeder hävdar att ett manlighetsideal motsvarande detta fick genomslag även i Sve-
rige. Efter 1800-talets mitt blev strävan efter att klättra socialt och uppnå individuell 
framgång tydliga incitament för manlighet. Även materiell rikedom blev mer mora-
liskt acceptabel och försök att nå sådan kunde av vissa rent av betraktas som karak-
tärsdanande. För bildningsborgerskapet dominerade naturligt nog aldrig fallenheten 
för materiella karriärvägar med dithörande mansideal.519 Av gymnasister framställ-
des Brackan som grus i samhällsmaskineriet och i föreningslivet fanns han länge 
med som en bespottad följeslagare. Ytterligare en manlig kontratyp som dykt upp i 
denna studie var Drinkaren. Även om förhållandet till alkohol var en komplex histo-
ria, fanns alltså tydliga gränser vad gällde kontroll över densamma. 

En i relation till Brackan närmast spegelvänd och mycket tongivande mall för 
manlighet bland gymnasister kan istället föras i riktning mot ett ämbetsmanna- eller 
statsmannaideal. Här ligger Mosses idé om den manliga normens invävdhet i ett 
slags nations- och medborgarskapstanke nära till hands, men även Florins och Jo-
hanssons definition av läroverkets institutionaliserade manliga värden. I detta mans-
ideal – en produkt av utbildning och långvariga studier – ingick fosterländskt patos, 
villighet till offer och underordnande av nationens samt det allmännas bästa, hög-
aktning av bildning och lärdom, idealism samt lojalitet mot Gud och kungamakten. 

Denne nationstjänares prejudikat förklarar exempelvis varför man utbildade sig un-
der föresvävningar om att nationen behövde pliktkännande och osjälviskt handlan-
de män, samt att man tillskrev den ideale gymnasisten dygder som självbehärskning, 
osjälviskhet, bildningsbegär, fosterlandskärlek och religiositet.520 Myllret av manliga 
historiska hjältar på statsbyggandets skilda områden i föredrag och uppsatser utgör 
exempel i överflöd på detta ideal. På närmare håll fanns även lärare som konkreta, 
om än mer anspråkslösa, förebilder. Detta ämbetsmannaideal hade djupa historiska 
rötter, och framstår som tämligen ohotat under undersökningsperioden.  

Som diskuterats härskade emellertid konkurrerande värden i gymnasistlivet, vilka 

inte med lätthet kan infogas i ett stats- eller ämbetsmannaideal. Tvärt emot äm-
betsmannadygder såsom självbehärskning, måttfullhet och pliktkänsla kunde ett 
utnyttjande av livets goda, överträdelser av moralgränser vad gäller bruk av alkohol 
samt ett levande för stunden förespråkas. Bundet till detta fanns ett starkt känslo-
mässigt anslag; att vara man var, kort sagt, att stå i förbindelse med det egna känslo-
livet. Tidningsvolymernas sidor är som berörts fyllda av affektiva utsvävningar. Det 
är lätt att se denna krock mellan en känslodriven och en rationell manlighet som 
något av en paradox, men de gick uppenbarligen att kombinera. Till och med den 
så hyllade statsmannen Gustav II Adolf  kunde framställas som passionerat föräls-
kad – ”Med hela sin starka naturs glödande känslor öfverlämnade han sig åt den 

                                                           
519 Tjeder 2003 kap. 7. Se även Tjeder, ”When Character Became Capital: The Advent of the Self-Made man in Swe-
den, 1850–1900”, Men and Masculinities 2002: 5: 53–79.  
520 Brev 26/2 1881. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1 samt Protokoll 25/2 1905. FAV. UGF. A.I.  
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första kärlekens ljufva välde”– och förses med ett ”manligt” känslofullt hjärta.521 
Mot denna passionerade manlighet gränsade även en kontemplativ sida, vilken inte 
minst uttrycktes i det ständigt närvarande intresset för livsåskådningsfrågor och 
existentiell problematik.  

Som jag ser det kan två koncept hjälpa till att förklara manlighetens uttryck bland 
gymnasister. Det ena är ungdom och det andra är bildning. Ungdomstiden kläddes i 
känslosamhet och kanske är det just i ungdomen, eller ynglingaskapet, som det pas-
sionerade idealet hade sin motivering. Att vara ung man var uppenbarligen att vara 
känslosam och att ha öppna spjäll mot det egna känslolivet. Det var en tid av idea-
lism och av manlig ofullbordan.522 Bildningskonceptet innebär en bredare och möj-
ligen inte helt oförmodad tolkning. Ett stöd i denna riktning ges av Jens Ljunggren 
i studiet av manlighetsideal inom den tyska akademiska kulturen vid tiden för första 
världskriget. Denne karaktäriserar den bildade manskulturen som gränsöverskri-
dande och mångtydig. Den var på samma gång starkt emotionellt laddad – ibland 
gränsande mot androgyn – samt hårdför och närmast militärisk. Orsaken till detta 
söker Ljunggren i det tyska samhällssystemets strikta uppdelning i skilda sfärer för 
män och kvinnor samt i konkurrensen mellan olika samhällsschatteringar vad gällde 
föreställningar om manlighet. Ytterligare en förklaring ser han i bildningstankens 
strävan att forma hela människan. Att bilda sig var att skapa en ”fullständig person-

lighet” och då kunde inte känslolivet utelämnas.523 För de gymnasister som här stu-
derats var mannen med stort M bildad och den bildade mannen var allsidig. 

Det är rimligt att tänka sig att aktiviteter utanför föreningslivet, såsom gymnastik, 
vapenexercis och senare idrottande, tillförde och förmedlade helt andra värden och 
fysiska ideal som knöts till manligt uppträdande. Backman Löfgren betonar därtill 
militärlivets påverkan på gymnasister efter sekelskiftet 1900. Bland annat infördes 
föreningsuniform och militär hälsning i UGF.524 Vid denna tid hade allmän värn-
plikt för män just införts (1901), ett regemente förlagts till Umeå och militärer blivit 
synliga inslag i stadsbilden. Rimligtvis bidrog även sakers allmänna tillstånd till 

dragningen mot det militära.  
Det säger sig självt att en man som skulle kunna behärska offentligheten, äm-

betsmannarollens myndighet och ansvar inför nationen, rollen som man bland män 
i glada vänners lag samt konsten att föra sig i det könsöverskridande salongslivet, 
var i behov av skilda masker. Kanske är det mot denna bakgrund man bör närma 
sig manlighetens konstituerande bland dessa 1800-talsgymnasister; det vill säga inte 
som en identifikationsprocess styrd mot en hegemonisk maskulinitet à la Connell, 

                                                           
521 Herman Hampusson Huldt, ”Gustav Adolf och Ebba Brahe”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 166f. 
Detta känslosamma mansideal ska dock inte förknippas med Rotundos passionate manhood vilket hade sin främsta 
grogrund i det tävlingsinriktade offentliga yrkeslivet. 
522 Historikern Bodil Formark poängterar i sin studie av flickscoutrörelsen under 1900-talets första hälft vikten av att 
i historisk forskning göra en teoretisk åtskillnad mellan flickan och den vuxna kvinnligheten. Bodil Formark, Den 
välsituerade flickan: Om den svenska flickscoutrörelsens historia 1910–1940, Lund 2010, s. 300. Ett liknande resonemang 
skulle kunna överföras till den kontext som här studerats, men då vad gäller unga män och den vuxna manligheten. 
523 Jens Ljunggren Känslornas krig: Första världskriget och den tyska bildningselitens androgyna manlighet, Stockholm 2004, s. 
68 (citat). 
524 Backman Löfgren 1996, s. 21f. 
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utan, mer i linje med exempelvis sociologen Erwin Goffmans tankar om självrepre-
sentation, som behärskandet av ett register av uppträdandekoder knutna till skilda 
möten eller fixerade sociala praktiker.525 Gymnasister lärde sig uppträda som det 
sena 1800-talets offentliga dramaturgi krävde. Då behöver inte deras premierade 
manligheter betraktas som diskrepanser, utan snarare som komplement i dynamik.  

 
Bildningssyn och bildningsideal i gymnasistföreningen 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bildningsbegreppet debatterades regelbundet i svenska skolmedier och tidskrifter 
under 1800-talets andra hälft. I synnerhet i samband med reformförslag gällande 
skolväsendet – då bildningstanken skulle appliceras på det framväxande utbild-
ningssystemets befintliga och tilltänkta skolformer – diskuterades begreppets inne-
börd intensivt. Här vändes och vreds på bildningsbegreppet i sådan omfattning att 
det hade förtjänat sin egen typologi. Exempelvis skildes grekisk bildning från ro-
mersk bildning och folklig bildning från nationell bildning. Det talades om lärd 
bildning (klassisk eller real), allmänbildning eller allmän medborgerlig bilning samt 

förekomsten av en djupare förankrad folkbildning. Därtill laborerades det med 
bildning som utveckling, bildning ställd mot karaktär, bildade klasser, vetenskaplig 
bildning, kvinnlig bildning eller huslig bildning, intellektuell bildning som motsats 
till moralisk bildning och känslans bildning, sättets bildning, halvbildning, och så 
vidare.527 Det är alltså viktigt att framhålla dynamiken i begreppet; det användes 

                                                           
525 Se Erwin Goffman, The presentation of self in everyday life, New York 1959.  
526 ”Sång om Brackopolis och Brackopoliterna”, Getingen vol. 1870–1880, 1875. FAV. UGF. F.VI. 
527 Se ”Om unga qvinnors bildning och uppfostran”, Svenska Familj-Journalen 1864: 3; ”Om Folkbildning”, Tidning för 
Folkskolan 1869: 8; ”Några ord om qvinnans husliga bildning”, Svenska Familj-Journalen 1871: 10; ”Lefnadsvett”, 
Svenska Familj-Journalen 1877: 16; ”Om karaktär och bildning”, Svensk Läraretidning 1895: 7; ”Ett okändt land”, Svensk 
Läraretidning 1896: 12; ”Läroverksreformen”, Svensk Läraretidning 1896: 18 samt Nordisk familjebok (Uggleupplagan) 
1910, s. 758. Som historikern Anne Berg betonat i studiet av ”fruntimmersbildning” under sent 1700- och tidigt 
1800-tal, var det i huvudsak män som engagerade sig i debatten. Se Anne Berg, ”Medelklassens fruntimmer: Frun-
timmersbildningen och skapandet av medelklasskvinnor, ca 1780–1820”, i Anne Berg & Hanna Enefalk (red.), Det 
mångsidiga verktyget: Elva utbildningshistoriska uppsatser, Uppsala 2009. Ett undantag vad gäller det sena 1800-talets debatt 
kring bildning var Ellen Key som å ena sidan framstår som en representant för denna debatt, å andra sidan inte som 
speciellt representativ för densamma. Key 1897. 

Det finns en stad i högan Nord, 
En stad så stor och vacker, 
Som af vår herre blifvit gjord 
Till hem för alla bracker. 
 

I fall en gymnasist har mod,  
Att visa sig på gatan, 
Då sjuder fårens tappra blod, 
Då bräka de af satan. 

De bilda der en egen stat, 
Der dumheten florerar 
Der fåren äro magistrat, 
Och åsnan preciderar  

Till strids de höja morskt sin svans, 
När de ser lyran blänka, 
Ty bildning strålar i dess glans 
Och bländar dem kan tänka.526 
 

All bildning der man fruktar mer  
Än sjelfvaste hin håle 
Och vanligt vett och folkmanér 
Man bränna [oläsligt] å båle. 
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både i talet om utbildningsanstalter, hem och vardagsliv, och kopplades till indivi-
der, grupper, klasser, folk och nationer. Hur alla dessa former av bildning förhöll 
sig till varandra framstår därtill som högst oklart. 

Med tanke på hur livlig denna debatt periodvis var, är det därför en aning nedslå-
ende att upptäcka hur lite vikt de gymnasister som här studeras fäste vid liknande 
metaresonemang kring fenomen som bildning och lärdom. Följande sidor ska dock 
ägnas åt ett tydliggörande av vad jag uppfattar vara centrala linjer i bildningstankens 
materialisering bland dessa elever.  
 
Bildning som socialt och könsmässigt kodat, som frigörande kraft samt som individuell förädling i 
kollektiva former  
Som det inledande citatet låter påskina behäftade gymnasister bildning som sam-
hällsföreteelse med socialt särskiljande förtecken. Bildning blev en social statusmar-
kör nära knuten till utbildning och användes för att skilja människor i bildade, halv-
bildade och obildade. Det i grunden obundna sociala konceptet gavs alltså en tydlig 
social laddning. Det återkommande häcklandet av stadsbefolkningens obildning 
utgör ett exempel på hur gymnasister – dessa elever vid ”vettets och vishetens […] 
fostrarinna” – använde bildningsbegreppet som en sådan distinktion.528 Något för-
akt vad gällde arbetares obildning, eller exempel på aktivitet för att höja deras bild-

ningsnivå, står dock inte att finna i källor från UHAL. Identitetsskapandet tog som 
just antytts i första hand spjärn mot stadens närande borgerskap. Att bildning eller 
obildning vanligtvis kopplades till män avslöjar även begreppets könsbundenhet. 
Bildning framstår som en naturlig markör i betraktandet av manligt och omanligt.  

Vad som kännetecknade en bildad människa reflekterades det dock sällan över i 
bevarade källor från UGF. Till grundbegreppet bildning fogades en rad språkliga 
varianter med skiftande semantik. Man talade exempelvis om folkbildning, allmän-
bildning, utbildning, intellektuell förädling, självförädling, själens förädling, karak-
tärsutbildning, halvbildning, snille, bildande nöjen, och så vidare, utan att precisera 

vad som menades. Enskilda föredragshållare kunde på nyhumanistiskt manér hän-
visa till det antika Grekland som bildningens och kulturens högst utvecklade 
land.529 Bildningens historia kunde därtill framställas som intimt sammanflätad med 
civilisationens och kulturens utbredande (begreppen bildning och kultur hölls alltså 
isär),530 samt som förutsättning för människors frigörelse från yttre förtryck. I ett 
alster av Gustav Melander 1893 framhölls exempelvis bildningens tilltagande ge-
nom utökat studium av ”de gamla klassikerna”, anläggandet av universitet samt 
boktryckarkonstens gynnande inverkan på folkbildningen som grundläggande för 
frigörelsen från påvemakten och den katolska kyrkan.531 I språknativistisk anda be-
tecknade tidigare citerade Hampusson Huldt skrivkonsten som kanske det främsta 

                                                           
528 Brev 1898 18/9. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
529 Joel Sjöstrand, ”Frihet är det bästa ting, etc.”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 292. 
530 Se exempelvis von Hedenberg, ”Något om ett utdöende folkslag och en dito djurras”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 
1889–1894, s. 184. 
531 Gustaf Melander, ”Rom tvänne gånger världens beherskarinna”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 311f 
(citat, s. 311).  
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medlet för människans framåtskridande och upphöjande ur naturtillståndet, och i 
ett fysionomiskt inriktat alster gjordes kopplingar mellan människors bildning och 
deras fysiska attribut och förfining.532 Nämnde Söderlind betonade mer allmänt 
ungdomstiden som en central livsfas för inhämtandet av kunskap och lärdom. Det 
var nu nöjet skulle stå tillbaka för nyttan.533  

Vid klubbarna reflekterades bara undantagsvis över aspekter av bildning och lär-
dom. År 1898 dryftades emellertid om fri vetgirighet var tillåten, huruvida männi-
skan var skapad att ständigt utvecklas, eller om förståndet satte upp gränser för 
hennes utveckling. Meningarna var delade.534 Här kunde även språkintresset kanali-
seras. Vid en klubb 1904 diskuterades exempelvis latinstudiets vara vid läroverken. 
I resolutionen hävdades att latinet var av stor ”praktisk, teoretisk och estetisk bety-
delse”, men att en inskränkning av latinstudiet ändå inte var förkastlig. Några år 
senare diskuterades även vilket av de främmande språken som var till störst nytta. I 
resolutionen fastslogs att detta var tyskan.535 Vid ytterligare klubbar diskuterades 
vem som var den störste humanisten bland skolans lärare samt, utan fattad resolu-
tion, vilka som var mest allmänbildade av humanister och realister.536 

Tydligt är dock att verksamheten utgick från föreställningen om bildning som en 
frigörande kraft. Att söka efter intellektuell utveckling var en förutsättning för indi-
videns frigörelse. I förlängningen handlade det om att formas till en hel människa. 

Kravet på utveckling – eller att vid skolan ”inhämta kunskapens ljus”– sammanföll 
därmed med avlägsnandet från en oönskad och ofri position: den obildade eller 
olärdes.537 Inte sällan kläddes denna förflyttning i omvändelsens retorik: ”Visserli-
gen kämpa ej vi liksom våra förfäder på ett blodigt slagfält, men vi kämpa ändå, 
kämpa för att höja oss ur okunnighetens dy, en kamp, som ej är den allra lättaste”, 
kunde det exempelvis konstateras.538  

Bildning blev under 1800-talet en religion skriver Koselleck, och det är lätt att 
knyta an till hans tankar. Något som tidigare varit ett förhållningssätt förbundet 
med ett religiöst sökande efter syndaförlåtelse och själslig bättring, inordnades suc-

cessivt i en sekulariserad världsbild. Det semantiska släktskapet kvarstod dock; ex-
empelvis fortlevde konnotationen till förändring och pånyttfödelse.539 Detta under-

                                                           
532 Se Herman Hampusson Huldt, ”Något om tal och skift med särskildt afseende på vår förening”, FAV. UGF. 
F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 171f (”I det mörkaste Afrika, der af civiliserade människor endast någon oförskräckt 
forskningsresande satt sin fot, finnes ett folkslag, som lefver i naturtillståndet. Lika mycket liknande djur som 
människor dväljas, de i de stora skogarne. Obetänksamma som små barn lefva de endast för att se och känna samt 
tillfredställa sina kroppsliga behof. Sina känslor uttrycka de medelst oartikulerade ljud. Detta deras språk, om man så 
får kalla det är mycket ljudfattigt och oböjligt och sålunda ytterst olämpligt för ett ledigt framställningssätt. Så var 
fordom förhållandet med hela människoslägtet medan det ännu låg i sin linda. Innan det ännu kunde tala, d.v.s. på ett 
klart och för alla lättfattligt sätt uttrycka just hvad man ville säga, [så] var det äfven klart med tankeförmågan. Då 
uppfanns skrifkonsten, en uppfinning, som kanske mest af alla inverkat på människoslägtets framåtskridande. Så 
hafva tankar, tal och skrift oupphörligt inverkat på hvarandra och språkets behandling nått den höjdpunkt, som den 
för närvarande innehar”) samt Konrad Edlund, ”Näsan”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 86.  
533 Nikanor Söderlind, ”Våren och ungdomen”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 3f. 
534 Protokoll 23/4 1898. FAV. UGF. A.I.  
535 Protokoll 16/4 1904 samt 24/4 1909. FAV. UGF. A.I.  
536 Protokoll 17/4 1909 samt 14/3 1914. FAV. UGF. A.I.  
537 Citat ur Erik Törngren, ”Om öfversitteri inom skolan”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1900–1905, s. 22. 
538 Gustaf Olsson, ”Kamratandan – Broderskärleken”, FAV. UGF. F.IV. Föredrag 1889–1894, s. 274. 
539 Koselleck 2002, s. 177, 184ff. 
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stryker i sin tur bildningstankens centripetala kraft; dess åberopande av en negativ 
självbild. Det som skickades ut som ett sökande efter eftersträvansvärda kunskaper, 
dygder och ideal, måste ovillkorligt ha fått en rekyl i form av ett tydliggörande av 
det egna jagets brister. Möjligen ges här bildningstankens essens bland dessa elever i 
läroverkets skugga: det vill säga mindre en frigörande utveckling av den egna per-
sonen, och mer ett medvetandegörande av den egna otillräckligheten. Under bild-
ningens ok fanns bara ofullständiga (syndfulla?) människor. 

Även om individens förädling stod i centrum, betydde detta dock inte att bild-
ning i praktiken var ett ensamgöra. Kollektivets, vänskapens och enighetens nöd-
vändighet för den personliga utvecklingen framhölls återkommande, och de flesta 
aktiviteter – att diskutera, hålla föredrag, läsa upp uppsatser och tidningar, spela 
teater, musicera och så vidare – skedde i kollektiva former. Den dialektik som Ko-
selleck framhåller mellan individens självformering och det aktiva sociala livet åter-
fanns alltså i gymnasistföreningen.  

 
Återknytning till bildningsidealen  
Koselleck ser bildning som en integrativ kraft som band samman individuella livs-
sfärer med det kulturella arvet och skilda kunskapssfärer. Analogt innefattades alltid 
exkluderande krafter.540 Hur kan detta förstås inordnat UGF:s verksamhet?  

Utgår man från bildningsidealen som illustrerats i figur 1 (bearbetade utifrån 
Niléhn) kan UGF:s bildningsaktivitet, åtminstone mellan omkring 1880 och 1914, 
motiveras i alla skilda fält. Här återfinns fortfarande en förankring i nyhumanismens 
ambition att ställa individens intellektuella förädling som mål. Vägen till samhällets 
förbättring gick via kunskaper och aktiviteter som syftade till individens inre för-
kovran snarare än nyttokunskap för aktivt medborgarskap. Utöver detta återfanns 
även formalbildningens intresse för språk och stilistik samt kopplingen mellan 
språk och tänkande. Attraktionen till de klassiska kulturerna fanns närvarande, och 
ämbets- eller statsmannaidealet var som berörts framträdande.  

Men trots att dragningen till antiken återkom var det följaktligen inte Greklands 
och Roms språk och kultur som ägnades huvudsakligt intresse, utan modersmålet 
och det fosterländska kulturarvet. För gymnasister var svenskan bildningens språk 
och den svenska kulturen bildningens främsta råstoff. Den nationella historien 
fängslade och dess galleri av stora personligheter på statsbyggandets och litteratu-
rens områden gjordes till förebilder i bildningsprocessen. Etablerandet av national-
känslan var centralt liksom – vilket kapitel 7 ska behandla – intresset för det nor-
diska kulturarvet och den nordiska gemenskapen. Denna inriktning faller alltså tyd-
ligare in i ett patriotiskt/nationellt bildningsideal. Samtidigt är det också för snävt att 
helt binda bildningsaktiviteten till detta patriotiska ideal. Det litterära landskapet, 
historiebruket och även övrigt bildningsstoff  sträckte sig långt utanför dess ramar.  

Även sedlighetsfostran kan betraktas som ett belysande ideal för att förstå verksam-
heten. Lika betydelsefull som utvecklandet av intellektuella och språkliga förmågor 
samt förmedlande av nationskänsla, var inriktningen på karaktärsfasthet och socialt 

                                                           
540 Koselleck 2002, s. 194–202. 
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uppträdande. Detta gav exempelvis återslag i diskussioner om vad som var mora-
liskt och omoraliskt beteende, samt vilka inre egenskaper som skulle premieras. Hi-
storieintressets fokus på karaktärsmässiga förebilder och avskräckande gestalter är 
ytterligare exempel på detta.  

Vad slutligen gäller medborgarfostran kan även detta ideal ses som motiverat för att 
förstå inslag i verksamheten. Trots att det först var vid sekelskiftet som det huma-
nistiska kunskapsgodset började luckras upp till förmån för realkunskaper, fanns 
även tidigare samtids- och samhällsorienterade element närvarande. Detta avspeglas 
i föredrag såväl som i diskussionsförslag. Inbäddad i själva föreningsaktiviteten låg 
därtill instrumentell kunskap – organisationstekniskt kunnande – viktig för ett ak-
tivt medborgarskap. Samtidigt tycks denna medborgartanke ha drivits i elitistisk 
riktning. Man bildade sig förvisso för samhällets väl, men inte mot utopin av ett 
jämlikt sådant, utan för att i styrande positioner bära upp en befintlig ordning.  

Det finns ytterligare sidor av bildningsaktiviteten som inte direkt fångas upp av 
dessa ideal. Hit hör orienteringen mot kunskaper för det sociala umgängeslivet 
samt aktiviteter såsom sång, musicerande, teater och dans. Detta avspeglar på ett 
tydligare sätt bildning som en socialt och kulturellt allsidig process. Att bilda sig var 
att göra sig till ett med kulturen; att göra den inre odlingen till ett med den yttre.541 
Noterbart är för övrigt att många av det sociala livets sfärer – exempelvis kurtis och 

vänskapsrelationer – faktiskt formulerades i termer av kunskap eller sågs som vikti-
ga i förädlingsprocessen. 

Vad gäller Kosellecks resonemang om bildning som suprapolitiskt tål att konsta-
teras att bildningsaktiviteten i UGF sällan kanaliserades i politisk debatt och sam-
hällsengagemang. När den väl gjorde det antog den i huvudsak en konservativ och 
traditionalistisk klangbotten, dock med liberala dissonanser. Bildningstanken tycks 
därtill tämligen oproblematiskt ha samexisterat med ett religiöst tänkande. Kritik 
mot religionen, annat än vad som ansågs vara avarter och dogmatism, uttrycktes 
aldrig i föreningslivet. Dock samsades tron på Gud med en mer grundläggande till-

tro till individens förmåga att på egen hand – och via sekulära medel – upprätta 
moraliska referensramar och handlingsmönster.  

Om man slutligen tar avstamp i läroverkets premierade kunskapsbank går det att 
resonera kring bildningsmässiga spänningar mellan skola och föreningsliv.542 Med 
tanke på att latinet och studiet av de klassiska språken och kulturen brukar framhål-
las som signum för 1800-talets läroverk är det egentligen överraskande att dessa 
kunskapsområden rönte så obetydligt intresse bland elever vid sidan av de formella 
studierna. Detsamma gällde moderna språk. Detta prioriterades alltså bort till för-
mån för modersmålet och det nationellt historiska och litterära arvet. Även kristen-
domskunskap intog en central ställning i läroverkens kunskapsutbud, men i före-
ningslivet hade detta en betydligt mer undanskymd roll. Trots att en viss förändring 

                                                           
541 Jfr Olsson 1994, s. 288.  
542 Vid läroverket ingick som nämnts – i olika omfattning beroende av utbildningslinje och med viss ämnesmässig 
fluktuation under undersökningsperioden – studier i kristendomskunskap, latin och grekiska (samt hebreiska), mo-
dersmålet, matematik, naturvetenskap, historia, geografi, moderna språk (tyska och engelska), filosofi, välskrivning, 
teckning samt, utanför direkt schemalagd tid, sång, bön och musik; tilläggas bör även gymnastik och vapenövningar. 
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kan skönjas under undersökningsperioden hade inte heller en teknisk och naturve-
tenskaplig ämnesbank en självklar plats i föreningslivet. Estetiskt riktad verksamhet 
(sång, musicerande, teater och dans) fick tillsammans med kunskap knutet till det 
sociala umgängeslivet alltså en framträdande roll. Detta hade, sång undantaget, inte 
motivering i skolans kunskapsutbud. Avslutningsvis, och framför allt, tillät före-
ningslivet självaktivitet istället för ett passivt intagande av kunskap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



168 
 

 
Norrländsk gymnasistkongress i Sundsvall/Bispgården 1903. ”Det är landets framtidshopp, som möter ögat. I dessa 
led finnas de, som i framtiden skola bli styrmän på gamla Sveriges farkost. Dessa är det, som skola veta att i fram-
tidsda‟r styra den farkosten i rätta farleden. Styra den undan blindskär och grund, undan brottsjöar, undan bränning-
ar”, skrev Umeågymnasisten Gunnar Mångberg, själv medverkande vid kongressen, i en tidskriftsartikel samma år 
angående fotot.543 

 
7. INTERAKTION MELLAN LÄROVERKEN, CA 1870–1914  

 

Detta avslutande empiriska kapitel ska återknyta till det allmänna resonemang kring 
1800-talets gymnasistförening som inledde avhandlingen och ägnas åt utbytet mel-
lan elever över läroverksgränserna. Hur isolerade företeelser var gymnasisters före-
ningsverksamhet? Går det att tala om ett rikstäckande kulturbygge, eller en sam-
manhållen gymnasiströrelse, under sent 1800-tal och det följande seklets inledande 
decennium?  

Intergymnasiala kontakter – samling av skolungdom  
Vid sekelskiftet 1900 inleddes en bred organisering av ungdom utanför skolan i fle-
ra europeiska länder. I Tyskland initierades 1896 vad som brukar anges vara den 
första fristående ungdomsrörelsen för medelklassungdom (sedermera benämnd der 
Wandervogel, vilken senare splittrades upp i olika förbund).544 I Storbritannien grund-
lades scoutrörelsen 1908 och i Sverige blev åren mellan sekelskiftet och första 
världskrigets utbrott de stora ungdomsmötenas tid.545 I anslutning till europeiska 

                                                           
543 Fotografiet och citatet hämtat ur artikeln ”På gymnasistmöte i midnattssolens land”, i Kamraten: Illustrerad tidning för 
Nordens ungdom, 1903: 13/14. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2 
544 Laqueur 1984, s. 15ff. 
545 Gillis 1981, s. 146 (samt där refererad källa); Söderberg 1972, s. 303f samt Berggren 1995, s. 55. Nu accentuerades 
även statliga försök att infoga barn och ungdomars fritid i organisationslivet. Hans-Erik Olsson, Staten och ungdomens 
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sekundärskolor hade organiseringen av och utbytet mellan manlig ungdom följakt-
ligen djupare historiska rötter. Exempelvis fungerade traditionen av sportande vid, 
och mellan, engelska public schools under hela 1800-talets andra hälft både som 
medel i inskärpandet av samhörighetskänsla mellan elever vid dessa inrättningar 
och som ett redskap för att torgföra själva public school-konceptet. Vid mer presti-
gefyllda skolor instiftandes även Old boys-föreningar av före detta elever, och vid 
seklets slut initierades gemensamma tidningar.546 

Ambitioner att i organiserade former samla skolungdom och gymnasister över 
läroverksgränserna återfinns som antytts även vid svenska 1800-talsläroverk. Om 
1840-, 1850- och 1860-talet utgjort ett slags etableringsfas för föreningslivet, inled-
des från och med tidigt 1870-tal en period av kalibrering av detsamma. Då grunda-
des de första gemensamma tidningsorganen för läroverkselever och de första histo-
rikerna över skolornas föreningsliv författades. Vid denna tid pågick redan en om-
fattande korrespondens mellan gymnasistföreningar, och detta utbyte förklarar de 
likheter som lokala föreningar runt om i landet snabbt uppvisade. Under seklets 
avslutande decennium och 1900-talets inledande förstärktes ansträngningarna för 
gemensam organisering. Samarbetet tog då mer ordnade former på både regional, 
nationell och nordisk nivå. Åren strax före sekelskiftet fram till krigsutbrottet kan 
därför betecknas som ett slags organiseringsfas. 

Vad gäller samarbeten på regional nivå hade exempelvis Concordia i Stockholm 
redan under 1870-talet ambitionen att samla gymnasister vid stadens latinläroverk 
och i Falun verkade Dala gymnasii-förening vid samma tid med landskapet som grund 
för organisering. Norrländska gymnasistföreningar, som initierat ett samarbete re-
dan under tidigt 1880-tal, bildade mer officiellt paraplyorganisationen Norrlands 
gymnasieförbund 1898. Den första kongressen hölls 1903. År 1906 organiserades Svea-
lands samarbetande gymnasieförbund, och Götalands samarbetande gymnasistförbund anord-
nade sin första konferens i Helsingborg 1910. Då startades även en gemensam tid-
ning.547 Tiden strax efter sekelskiftet var alltså den tid då storskaliga ungdomsmöten 

började arrangeras, och att kongressen som mötesform nu slog igenom även bland 
skolungdom var därför knappast anmärkningsvärt.  

Utbytet på nationell nivå tycks ha krävt ett tydligt samlande syfte. Inordnat under 
försvarsfrågan, och till förmån för byggandet av en pansarbåt, grundades under ti-
digt 1890-tal ett tidningsorgan för gymnasister i form av Gymnasist-Bladet: Tidning på 
skämt och allvar för det unga Sverige. Detta gjorde åtminstone av namnet att döma an-
språk på att nationellt samla gymnasister.548 Från 1912 återfinns vid KB ”Stadgar 
för Sveriges samarbetande gymnasistförbund”. Syftet med detta förbund, till vilket 

                                                                                                                                                                                     
fritid: Kontroll eller autonomi?, Lund 1992, s. 54ff. Vad gäller allmänt om tidigare nordiska ungdomsrörelser, se Jens 
Marinus Jensen (red.), Nordens ungdom: Nordens ungdomsrörelser och deras arbete, Stockholm 1950, s. 7.  
546 Honey 1977, kap 4.  
547 Se ”Kamrater!” (skrift av Upsala gymnasieförbund 1906), KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala 
A-Ö, Uppsala; Götalands samarbetande gymnasistförbunds årsskrift (1910). KB. Okat. Undervisning. 8: 0 & 4: 0. Allm. 
Lärov. Lärj–Fören [Tidskr.]. A–Ö samt ”Götalands samarbetande gymnasistförbund”. KB. Okat. 4: 0. Undervisning. 
Skol. Lärov. Lärj.– Fören. Se även KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–J, Allm. 
548 Gymnasist-Bladet. Tidning på skämt och allvar för det unga Sverige mars 1893. KB Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Stip. 
Lärj.– Förh.– Lärj.– Fören.  
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ett tiotal föreningar anslutit sig, var att fungera som ett samlande organ för svenska 
gymnasistföreningar. Genom att anordna kongresser och tävlingar skulle det ”verka 
för det sköna och bildande i svenskt språk och svensk konst”. Bland de till förbun-
det anslutna föreningarna återfanns även föreningar för flickor.549 Vid sekelskiftet 
skulle, som nämnts, organisering av läroverksungdom ske dels via SSUH instiftat 
1896 dels via den kristna ungdomsrörelsen KGF från omkring 1915. Dessa organi-
sationer hade mer formella band både till studentlivet och till vuxna. Under mellan-
krigstiden skulle gymnasistdagar och allmänna skolungdomsmöten arrangeras av 
såväl den kristna gymnasiströrelsen som av Föreningen Norden. Tidigast hölls träffar i 
Stockholm, Göteborg och Uppsala. På dagordningen stod utflykter, museibesök 
och växlande uppbyggliga framträdanden.550 

Gymnasisters organisering över läroverksgränserna sammanföll med den nordis-
ka väckelsen. Nordismen, eller tanken om att återupprätta en nordisk kulturell ge-
menskap, blev därför en drivkraft som på ett mycket påtagligt sätt präglade denna 
organisering. Vid läroinrättningar i både Norge, Danmark och Finland verkade fö-
reningar med högst snarlika program, och i såväl Härnösand som Umeå ges exem-
pel på att utbyte med sådana föreningar tidigt etablerats.551  
 

                                                           
549 Se ”Stadgar för Sveriges samarbetande gymnasistförbund”, Karlstad 1912, samt Organ för Sveriges samarbetande gym-
nasieförbund, Karlstad 1913. KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–J. 
550 Se ”Nordiska skolungdomsmötet i Stockholm 30 maj – 2 juni 1925” (Arrangör var Norden: Svensk förening för Nor-
diskt samarbete, senare Föreningen Norden); ”De allmänna gymnasistdagarna: En kort historik av Evert Palmer” (pro-
gram vid Allmänna gymnasistdagarna i Stockholm den 5–6 mars 1927); ”Program vid allmänna gymnasistdagarna i 
Stockholm 2–3 mars 1929” (enligt programskribent Åke Ström var syftet med dessa dagar i kristlighetens tecken att 
främja gymnasisters självverksamhet, intresse för kultur och kristna inställning); ”Inbjudan till Dansk-Svenska gym-
nasistdagar i Lund den 1–2 oktober 1932; ”Program vid allmänna gymnasistdagarna i Göteborg d 27–29 okt 1933”, 
och så vidare. KB. Okat. Undervisning. Lärjunge-Förhåll. Möten.  
551 I Trondheim, Odense och Ålborg fanns gymnasistföreningar som av stadgarna att döma drev högst snarlik verk-
samhet som deras svenska motsvarigheter. Jfr ”Love for Odense kathedralskoles to øverste klassers discipelsamfund 
‟Mimer‟”, 1886 samt ”Love for Trondhjems kathedralskoles gymnasiesamfund ‟Fraternitas Nidarosiensis‟”, 1889. 
HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. ÖI: I. u.å. Se även ”Love for discipelsamfundet ‟Ydun‟ i Aalborg Kathedralskole”, i 
Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 2: 16. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. Utbytet 
berörs i Umeå bland annat i Brev 13/3 1890. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1 samt Protokoll 1898 12/3. FAV. 
UGF. A.I.  
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Offentliga tidskrifter redigerade av eller för gymnasister grundes på 1870-talet. Nya medier för tankeutbyte etablera-
des därmed. Fotografier ur HLA. Ensk. arkiv. HGF. A: 31. 

 
Elevtidskrifter och nordism – nya medier, nya gemenskaper, ny ungdom  
Gymnasisters lokala föreningsbildande ackompanjerades alltså av ansträngningar 
för att mer officiellt samla gymnasister och skolungdom regionalt, nationellt och i 
Norden. I enskilda föreningsliv pågick aktiv brevväxling över läroverksgränserna 
och vid sidan av detta etablerades en flora av mer eller mindre långlivade tidskrifter 
som riktade sig till gymnasister, gymnasistförbund, skolungdom och läroverksföre-
ningar i allmänhet. I enstaka fall var målgruppen ungdom överlag. Redaktörskapet 
utövades både av elever själva och av vuxna som intresserade sig för ungdomens 
uppfostran. Att denna typ av tidskrifter tilltalade vittnar bland annat HGF:s arkiv 
om. Här kan man bland annat hitta nummer av Athenæum: Tidskrift för Sveriges, Nor-
ges och Danmarks läroverkssamfund (grundad av elever i Lund 1871), Skoltomten: Tid-
skrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund (grundad av elever i Linköping 1877), 
Heimdal: Tidskrift för Nordens läroverks ungdom (grundad 1878 och utgiven av K. A. 
Östergren i Uppsala/Vestgöta nation), Tidning för ungdom (nummer från 1882, utgi-
ven av E. O. Wawrinsky i Göteborg med skolungdomen som tänkt läsargrupp) 
samt Kamraten: Illustrerad tidning för Sveriges [senare Nordens] ungdom (grundad av 
Frithiof Hellberg i Stockholm 1893 och riktad mot en bredare läsekrets än 
skolungdom). I dessa tidskrifter publicerades alster om föreningslivet i skolorna, 
skolminnen, följetonger ur populära romaner samt äventyrs- och utlandsskildringar. 
Historiska och litterära utläggningar varvades med notiser, tillkännagivanden och 
reklam. Syftet med nämnda Heimdal framstår som signifikativt. Denna tidskrift 
gjorde anspråk på att bli ett gemensamt organ för Nordens läroverksungdom och 
stärka samhörigheten mellan nordiska läroverk. I tidningen skulle därför teman 
som ansågs vara elever ”af gagn och intresse” behandlas. Till dessa hörde enligt 
redaktionen följande:  
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1. Karakteristiker af framstående nordiska och utländska författare. 2. Poem. 3. Smärre prosa-
berättelser och reseskildringar. 4. Folksagor. 5. Skildringar ur lifvet vid olika skolor förr och 
nu. 6. Öfversigt af nyutkommen litteratur. 7. Följetong. 8. Skol-, gymnasii- och akademihisto-
rier m.m.552 

 
Det innehållsliga utbudet i denna tidskriftsflora breddades dock successivt och efter 
sekelskiftet återfinns även inlagor om ungdomsmöten, utflykter, idrott och scoutrö-
relsen. Tidskrifterna fungerade därtill som ett slags handböcker i föreningskonst. I 
Skoltomten redogjordes exempelvis för hur verksamhet bedrevs i enskilda föreningar 
och Tidning för ungdom kunde innehålla instruktioner på teman såsom ”Om former 
för offentliga öfverläggningar och fattandet av beslut”.553  

Under 1890-talet instiftades av elever i Oslo De unges forbund som från 1898 gav 
ut tidningen Nordens ungdom: Fællesorgan for Nordens gymnasiesamfund (senare utgiven 
med ständigt skiftande undertitlar). Detta var i huvudsak en litterär tidskrift och här 
publicerade gymnasistföreningar från hela Norden alster.554 Redaktörskapet alterne-
rade mellan olika länder. I Sverige innehades det av föreningarna Fosterländska för-
bundet vid läroverket i Norrköping samt Gymnasistföreningen Iduna i Helsingborg.555 År 
1903 fick även UGF en förfrågan om att överta redaktionsarbetet.556 

Även om nationella tidskrifter riktade mot barn och ungdom hade funnits tidiga-
re,557 var det följaktligen ett nytt medialt landskap för skolungdom som växte fram 
från och med 1870-talet. Dessa medier tillät tankar att färdas över såväl läroverks-
gränser som landsgränser och de lade därmed grunden för upprättandet av nya ge-
menskaper. Den nordiska blev alltså en mycket framträdande sådan gemenskap för 
gymnasister. En övergripande ambition var kort sagt att sammanföra skolungdom – 
i praktiken manlig skolungdom – från de nordiska länderna, låta dem lära känna 
varandra och varandras kultur samt förse dem med gemensamma referensramar. 
En sådan formering ansågs lägga grunden till en bättre framtid. I Skoltomten formu-
lerades 1877 ett slags programförklaring. Här betonades medborgarskapstanken 
och vikten av ungdomars individuella utveckling för samhällets bästa. I samman-

hanget framställdes i synnerhet skoltidningen som central: 
 
Hvilken är då en skoltidskrifts betydelse, och hvilken uppgift bör en dylik tidskrift föresätta 
sig? Ej den att uttala sig i dagens politiska och literära eller ens pedagogiska frågor; ej den att 
meddela ett i ordets vanliga bemärkelse lärorikt innehåll; ty våra uppsatser äro endast alster af 
skolynglingars pennor och kunna således ej göra anspråk på att innehålla något egentligt vär-

                                                           
552 Heimdal: Tidskrift för Nordens läroverks ungdom, 1878: 1, s. 1. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2.  
553 ”Våra läroverkssamfund: Historik öfver föreningar vid Linköpings högre elementarläroverk”, i Skoltomten: Tidskrift 
för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1878: 7/8 samt Tidning för ungdom, 1882: 2. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 
2. 
554 Se exempelvis Norden ungdom: Fællesorgan for nordens gymnasiesamfund, 1898: 2, 1898: 3, 1898: 4, 1899: 5/6 samt 1899: 
7/8. Redaktionen bestod initialt av Edvard Bull (senare akademiker, politiker och utrikesminister), Carl Rustad, Chr. 
Thorbjørnsen, Theodor Lindboe samt Aage Horn. Materialet finns vid KB. Tidskr. Nordens Ungdom, 1898–1900; 
1903–1904 samt vid HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 3. 
555 Tidskrifterna finns i HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: I samt LI: 2.  
556 Protokoll 10/10 1903. FAV. UGF. A.I.  
557 Ett tidigt exempel på en tidskrift riktad mot barn och ungdom var Hebe: Tidskrift för ungdom och barn (1834). Källa: 
Carl Georg Starbäck & Per Olof Bäckström, Berättelser ur svenska historien: Carl XIII, Carl XIV Johan (band 10), 
1885/1886, s. 432. Se även Olsson & Algulin 1994, s. 274. 
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defullt eller undervisande. Nej, en sådan tidskrifts stora betydelse ligger däri, att hon i sina 
spalter upptager alstren af skolynglingars pennor och därigenom å stad kommer och underhål-
ler ett tankeutbyte mellan kamraterna. Skolungdomen skall genom henne känna sig vara ett 
helt, som sträfvar efter samma mål här i lifvet. En sådan tidskrift skall sålunda å väga bringa en 
förtroligare bekantskap mellan ynglingar, som alla önska att bilda sig till goda människor och 
nyttiga medborgare, som lifvas af samma kärlek till alt sant, godt och skönt. Genom att i tid-
skriften se kamrater, stående på ungefär samma bildningsgrad som han själf, uttala åsigter, som 
nu grumla sig i hans egen själ för att först senare mogna och bära frukt, detta, tro vi, skall, mer 
än ett föredrag af någon högt öfver honom stående person, ägga ynglingen att arbeta för ut-
vecklingen af sina anlag.558 

 

Liknande programförklaringar författades därefter återkommande i skilda elevme-
dier. I Nordens ungdom: Organ för Nordens gymnasiesamfund 1899 skrev exempelvis elev-
redaktionen i Norrköping under titeln ”Nutidsglädje och framtidshopp: Ett ung-
domsprogram” om betydelsen av att utnyttja vad man ansåg vara ungdomens två 
stora livsintressen – livsglädje och förhoppningar på framtiden – för att skapa nå-
got nyttigt och bestående. Här betonades vikten av att ungdomar inte endast vär-
nade om den enskilda personliga framtiden utan i första hand om en gemensam 
nordisk:  
 

Och Nordens ungdom bör därför älska Nordens framtidsideal. Hvilka äro då dessa? De kunna 
sammanfattas i den stora, månghundraåriga tanken på Nordens enhet, denna tanke, som, 
grundad i sagans och häfdernas samstämmiga vittnesbörd, att vi äro af samma blod och ha 
samma språk, aldrig skall dö, förr än den nått sin fullbordan. Tider ha flytt, som burit denna 
tanke fram på våldets vägar. Andra tider ha kommit, som därför hatat tanken. Men åter har 
den brutit fram och skall alltid åter och åter bryta fram. I seklets midt hette den skandinavism 
och flög tändande och lyftande genom ungdomliga hjärnor vid högskolorna. Så kom dess 
pröfningstid i Danmarks olycksår på 1860-talet. Det visade sig, att den ej var bärkraftig nog 
för det profvet. Och så kröp den stora tanken förödmjukad åter ned i det tysta. Men efter någ-
ra decenniers hvila är den nu åter uppe i ljuset, och vis af svunna tiders pröfningar flyger den 
nu ej högre än vingarna bära. Låt oss lära känna hvarandra, säger den, låt oss inga löften ge, låt 
oss ingen politik drifva, men låt oss umgås, låt oss se och höra hvarandra, låt oss läsa hvar-
andras skrifter. I denna sträfvan vilja vi, Nordens ungdom, vara med; i vår ringa mån vilja vi, 
en del af det släkte, som skall taga Nordens kultur i arf, i tid lära oss känna och vårda detta arf, 
och på samma gång lära oss känna våra fränder och bröder.559 

 
Det som ansågs skilja denna nya organisering från skandinavismen var följaktligen 
att den inte ämnade vara politiskt utan kulturell samt fri från allmänna kontrakts-
band. Unionsbrottet tycks för övrigt inte ha inneburit någon märkbar förändring i 
detta utbyte.  

Från 1870-talet och fram till krigsutbrottet 1914 medverkade nordiska gymnasis-

                                                           
558 ”Anmälan”, Skoltomten: Tidskrift för Nordens ungdom och läroverkssamfund, 1877: 1, s. 2. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. 
HGF. LI: 2. 
559 Nordens ungdom: Organ för Nordens gymnasiesamfund, Norrköping 1899: 1/2, s. 3f. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 
3. För korta programförklaringar av elever i liknande anda, se inledningar i Nordens ungdom: Organ for de nordiske gymna-
siesamfund, Ribe 1909 samt Nordens ungdom: Tidskrift for gymnasiaster, Kristianssand 1911: 1. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. 
HGF. LI: 3. Se även programutskick från ”Ribe” angående förening mellan nordisk ungdom. Brev 16/11 1909. 
HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 2. 
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ter alltså i etablerandet av en rörelse som spände över nationsgränserna. Bärande i 
denna organisering, ”Den nordiska ungdomsrörelsen” som den kunde etiketteras 
av elever, var en ny syn på såväl skolungdomen som på dess samhälleliga roll.560 
Skolungdomen skulle göras delaktig i samhällsbygget och i skapandet av en bättre 
framtid. Detta kunde ske dels genom samverkan mellan unga över nationsgränser-
na, dels via självförbättring. Man var delaktiga i att skapa ”En ny slags ungdom” för 
att referera elevredaktionen för Nordens ungdom i Ribe strax efter sekelskiftet, ”en 
frilufsfostret, handledygtig slægt”.561 Som jag ser det är det fullt rimligt att betrakta 
gymnasister som pionjärer i den process där nya attityder kring ungdomens samhäl-
leliga roll och kring ungdom som koncept skapades. Detta skulle inte få allmänt 
genomslag förrän efter sekelskiftet.  
 

 
Samling vid Döda fallet i anslutning till gymnasistkongressen i Sundsvall/Bispgården 1903, samt det inledande num-
ret av Norrskenet.562 

 

Regional organisering – exemplet Norrlands gymnasieförbund  
Det mest fruktbara utbytet för norrländska föreningar fanns emellertid på ett regi-
onalt plan. Detta samarbete mellan norrländska gymnasister berörs även av Back-
man Löfgren men jag ska kort fördjupa belysningen av detsamma. En orsak till ut-
bytet var sannolikt inte bara den geografiska aspekten utan också universitetens 
uppdelning i nationer. Många norrländska gymnasister skulle senare mötas i Uppsa-
la och i Norrlands nation. Det samarbete som upprättades via NGF kan därför del-
vis ses som en förorganisering till nationslivet. I stadgarna för UGF bestämdes för 

                                                           
560 Nordens ungdom: Organ för Nordens gymnasiesamfund, 1900, s. 159. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 3. 
561 ”Nordiske brøder”, i Nordens ungdom 1909 (inledning). HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 3.  
562 Fotot hämtat från ”På gymnasistmöte i midnattssolens land”, i Kamraten: Illustrerad tidning för Nordens ungdom, 1903: 
13/14. Tidningen återfinns vid HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2. 
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övrigt att föreningens ägodelar skulle tillfalla just Norrlands nation i Uppsala om 
den upplöstes.563  

Korrespondensen mellan norrländska gymnasistföreningar var aktiv åtminstone 
från 1870-talet. Tanken var att brev skulle skickas varje termin, men detta fungera-
de ibland dåligt i praktiken.564 Genom brevskrivandet höll sig gymnasister ändå hyf-
sat à jour med vad som tilldrog sig vid andra norrländska läroverk. De lånade idéer 
från varandra vad gällde föreningsverksamheten, växlade och kommenterade var-
andras stadgar, skickade medlemsförteckningar, tidningar och ömma vänskapsför-
klaringar, berättade om händelser i skolvardagen, redogjorde för aftonunderhåll-
ningar, baler, kurtis, och så vidare. Utbytet tillskrevs både nytto- och nöjesaspekter: 
”nytta därigenom att vår erfarenhet vidgas genom kännedomen om Edra [oläsligt] 
och iakttagelser samt förbättringar i stadgar, och nöje bör alltid brefvexling med 
liktänkande och likställda medföra”, skrevs Umeågymnasister till Härnösand 
1893.565 I linje med viljan till samorganisering hade föreningarna i Umeå, Luleå, 
Härnösand och Östersund redan under tidigt 1880-tal ingått ett ”vänskaps- och 
brödraförbund”. År 1883 ansökte Gävle om anslutning till denna ”qvadrupelalli-
ans”, och 1885 hade förbindelser upprättats även med Vasa.566 Paraplyorganisatio-
nen NGF grundades enligt vissa källor så tidigt som 1884, men det var först 1898 
som samarbetet fick ett mer påtagligt utslag via initierandet av tidningen Norrskenet: 

Gemensam tidning för de norrländska gymnasiiförbunden. I NGF ingick, med temporärt 
bortfall av enskilda föreningar, gymnasistföreningar vid läroverken i Gävle, Hu-
diksvall, Härnösand, Luleå, Sundsvall, Umeå samt Östersund. Därtill pågick alltså 
ett nära utbyte med gymnasister vid Vasa svenska lyceum. Redaktörskapet för tid-
ningen delades mellan föreningarna. I det inledande numret från 1898 skrevs på 
följande sätt om tidningens syfte: 
 

‟Norrskenet‟ vill och skall vara det band, som sammanknyter oss alla, den kraft, som åstad-
kommer en lifligare beröring och större förtrolighet oss emellan. Utgörande vårt gemensamma 
litterära organ skall den så att säga blifva det medium, genom hvilket vi skola tala med hvaran-
dra på ungdomens ofördärfvade och lifsglada språk, och genom hvilket vi skola delgifva hvar-
andra våra renaste, ädlaste känslor.567 

 

                                                           
563 Stadgar 1888, Tillägg. FAV. UGF. F. XIII. 
564 År 1887 klagades exempelvis över att detta fick konsekvensen att breven mest reducerades till verksamhetsberät-
telser, eller årsredogörelser och att tankeutbytet blev lidande. Brev 19/4 1887. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1.  
565 Brev till Härnösand 12/12 1893. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
566 Brev 19/10 1883 samt 3/10 1885. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1 
567 Norrskenet: Gemensam tidning för de norrländska gymnasiiförbunden, 1898: 1. KB. Underv. Skol. Lärj.-fören. Fol . Norr-
skenet. Innehållet i detta nummer, som skulle följas av nummer med snarlikt stoff, utgjordes av lyrik under teman 
som ”Lifvets mål”, ”Modern”, ”En döende nordbos tankar i främmande land”, ”I höstkvällen”, ”Svalan”, ”Elegi”, 
”Till Norden”, ”Lyckan”, ”I förskansningen”, ”Försoning”, ”Skymningstankar”, ”Konungasträfvan”, ”Naturens 
klagan”, ”Strid och frid”, ”Hämnden” (teatermanus), ”I sommarkväll”, ”Vandringsmannen”, ”Idealerna”, ”Kärlek”, 
”Min flamma”, ”Höst”, ”Frieri”, ”Ansgarius”, ”Vid en fosterländsk fäst”, ”Höstkväll”, ”Ett ferieminne”, ”Tro, hopp 
och kärlek”, ”Strid-Frid”, ”Julklockorna”, ”Margit”, ”Höstekvällen” samt ”Min ros”. Senare nummer innefattade 
även utläggningar på prosa, bland annat i form av teatermanus, minnen från kongresser eller utflykter samt kritik av 
tidigare utgivna alster.  
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Den första kongressen hölls i Bispgården och Sundsvall i juni 1903. Här deltog ett 
åttiotal gymnasister från alla läroverksstäder i Norrland och även några studenter. 
Vid mötet varvades ångbåtsresor på Indalsälven med utflykter till Döda fallet och 
Forsmobron (Sveriges då största tågbro). Det marscherades, musicerades, fotogra-
ferades och hölls föredrag. Man hyllade och häpnade över det norrländska ”fram-
tidslandets” naturskönhet och sjöng sånger som ”Du gamla du friska”, ”Student-
sången” och ”Dåne liksom åskan, bröder”. Vid ett avslutande möte i Sundsvall dis-
kuterades hur relationen mellan norrländska gymnasistförbund skulle stärkas samt 
hur den gemensamma tidningen skulle förbättras. På kvällen anordnades middag 
och bal med ”fosterländskt tal till de unga” hållet av Sundsvalls högre allmänna lä-
roverks rektor Gustaf Fredrik Teodor Törnvall.568 Ytterligare kongresser hölls 1905 
och 1913.569 Vad gällde UGF arrangerades vid denna tidpunkt även resor över 
Kvarken till Vasa, varifrån man även fick besök.570  

Även om det regionala utbytet alltså ansågs betydelsefullt, blev norrländska gym-
nasisters organisering ändå ofta mer av god intention än reell programstyrd praktik. 
Att lyckas hålla organisationen vid liv tycks mer eller mindre ha blivit ett ändamål i 
sig. Rimligen berodde detta både på de betydande avstånden mellan de norrländska 
läroverksstäderna och på den ständiga cirkulationen av föreningsmedlemmar som 
gjorde långsiktiga planer mer eller mindre omöjliga.571 

 
En social rörelse – skapandet av en alternativ ideologi? 
Gymnasisters föreningar formades sålunda under seklets lopp till satelliter i ett 
riksöverskridande kulturbygge. Organiseringen skedde på fyra skilda nivåer: lokal, 
regional, nationell och nordisk. Redskapen för samarbetet var korrespondens, initi-
erande av gemensamma tidningar, tidskrifter, programskrifter och förbund samt 
organiserandet av kongresser. Även om ett utbyte pågått sedan 1800-talets mitt var 
det först vid sekelskiftet 1900 som det nådde ett crescendo. Men handlade det om 
en sammanhållen ungdomsrörelse? Om man likt kulturvetaren Erling Bjurström 

förhåller sig till sociala rörelser som ”mer eller mindre medvetna, ändamålsenliga 
och strukturerade former av kollektivt handlande” som innehåller element av själv-
definition och självreflektion, tangerar gymnasisters organisering helt klart den so-
ciala rörelsens.572 Men som med alla sociala rörelser måste man ställa sig frågan vad 
organiseringen egentligen ville åstadkomma. Jag har inget enkelt svar på detta. Det 

                                                           
568 Se ”På gymnasistmöte i midnattssolens land”, i Kamraten: Illustrerad tidning för Nordens ungdom, 1903: 13/14. HLA. 
Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2 samt ”Protokoll hållet vid Norrlands Gymnasiiförbunds första kongress fredagen den 
12 juni 1903”, HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EII: 1. 
569 Brev 29/9 1906. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 2 samt ”Stadgar för Norrlands gemensamma gymnasiiför-
bunds kongress”, 1913. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. ÖI: I. u.å.  
570 Se exempelvis brev ”Till Gävle” 23/9 1905. Kopiebok 1903–1911. FAV. UGF samt Ahnlund 1904. Denna typ av 
resor arrangerades redan på 1860-talet. Se Getingen 1869: 1. FAV. UGF. F.VI. 
571 Norrländska studenter i Uppsala, det vill säga de gymnasister som här berörts, bildade för övrigt Norrländska 
Studenters Folkbildningsförening strax efter unionsupplösningen. Bosse Sundin, ”Hembygdsforskaren”, i Erland 
Mårald (red.), När dalen var röd och kusten blev hög, Umeå 2008, s. 67f. 
572 Erling Bjurström, Ungdomskultur, stil och smak, Umeå 2005, s. 65. Ett vidgat sociologiskt resonemang kring sociala 
rörelser förs i Ron Eyerman, ”Modernitet och sociala rörelser”, i Ulla Bergryd (red.), Den sociologiska fantasin: Teorier om 
samhället, Stockholm 1987, s. 360–364. 
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finns emellertid mycket i Laqueurs tidigare nämnda analys av den tidiga tyska ung-
domsrörelsen (Der Wandervogel, ca 1896–1919) som kan överföras till svens-
ka/nordiska gymnasisters organisering. Laqueur hävdar att denna av senromantiken 
präglade ungdomsrörelse, åtminstone initialt, var ett typiskt medelklassfenomen. 
Den försåg ungdomsgrupper som varken tillhörde arbetarrörelsen eller den kristna 
rörelsen – vilka båda hade programförklaringar som tydligt förmedlade normer för 
uppträdande, etiska värden och ideal – med gemensamma referensramar. Som 
motpol till socialt och politiskt engagemang, utformades en mer diffus och aliene-
rad ideologi som innefattade moderniseringskritik och antirationalism, en bort-
vändhet från det industrialiserade samhällets materialism och sociala problem, kul-
turell patriotism samt ett bejakande av det naturnära livet. Den kretsade kring kol-
lektivet snarare än det individuella. Här ingick även en uttalad vilja till att vitalisera 
samhällslivet och till att förändra ungdomen (åtminstone en utbildad elit av den-
samma). Denna samhällsförändring betraktades dock som underordnad männi-
skors moraliska förbättring och inte direkta politiska ingripanden. Rörelsen blev 
därmed aldrig ett hot mot samhällssystemet.573 Intressant att notera är att den tyska 
ungdomsrörelsens idealism och vilja att förändra folkkroppen uppmärksammades i 
beundrande ordalag i TFSL. Det som framför allt imponerade var att rörelsen, trots 
att den var fristående från såväl skola som vuxna och syftade till självständig fost-

ran, aldrig utmanade samhällsordningen.574 
Att betrakta svenska och nordiska gymnasister som ambassadörer för en egen 

ideologi är måhända att ta i. Man verkade dock för program i vilka liknande inslag 
som i den tyska ungdomsrörelsen står att finna. Mot bakgrund av föreställningen 
om att man tillhörde en speciellt utvald samhällelig kategori måste utbytet först och 
främst ha verkat i riktning mot etablerandet av en kollektiv självbild. Trots att rörel-
sen i programförklaringar framställdes som opolitisk skönjs ändå en tydlig föränd-
ringsiver. Denna riktades, liksom i Tyskland, mot samhällskroppens mjukdelar och 
inte mot dess politiska och statliga institutioner. Det var ingen omstöpning av sam-

hället som eftersträvades, utan snarare ett klargörande av att dess öde låg i händer-
na på en ansvarskännande grupp framtida medborgare; ungdom, skolungdom och i 
synnerhet gymnasister. Nyckeln till en bättre framtid låg i att denna skolungdom 
förmåddes till dels individuell moralisk förbättring, dels samhörighetskänsla. Natur-
vurmen, idealismen, moralens och känslolivets primat, med mera, återfinns även i 
det pensum svenska och nordiska gymnasisters utbyte upprättades kring. Det är 
rimligt att se även denna organisering som en konformistisk och återhållande kraft i 
det sena 1800-talets samhälle. Man ville vitalisera ungdomen och betonade dess 
samhällsroll, men försvarade samtidigt den befintliga ordningen.  

Det är alltså viktigt att framhålla de uppenbara apolitiska elementen. Detta utbyte 

                                                           
573 Laqueur 1984, XViii, s. 4ff., 28f., 41–49 samt 231ff. Vad gäller naturromantiserande inslag i moderniseringskritis-
ka rörelser i Sverige strax efter sekelskiftet 1900, se Martin Stolare, Kultur och natur: Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 
1900–1920, Göteborg 2003. 
574 F. Israel som författat anförandet skrev: ”Det stora därvid är, att uppfostran i familj, skola och kyrka här alls icke 
sättes i fråga. Den bör blott beledsagas af den enskildes själfverksamma utveckling.”, F. Israel, ”Respekt för ungdo-
men”, TFSL 1914: 18. Artikeln utgjorde ett referat av ett föredrag tidigare publicerat i Finsk pedagogisk tidskrift.  
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mellan gymnasister framstår därmed som mer eller mindre väsenskilt från exempel-
vis det internationella utbyte som pågick bland radikala studenter under seklets av-
slutande decennier eller senare via SFS (grundat 1919) under mellankrigstiden.575   

Gymnasisters organisering var uppenbart socialt och könsmässigt exkluderande. 
Gillis poängterar just hur ungdomars gruppformering under sent 1800-tal allt tydli-
gare löpte i klasslinjer och därmed förstärkte samhällets sociala skiktning.576 Utbytet 
över läroverksgränserna är såklart ett tydligt exempel på detta. Jarausch betonar 
dock beträffande den tyska studentrörelsen under sent 1800-tal att denna byggde på 
medvetandegörandet av en utbildad elit, eller bildningsaristokrati. Denna syftade 
inte bara till att avskilja sig från småborgerskap och arbetarklass, utan också att di-
stansera sig från ekonomisk borgerlighet. Detta var med andra ord ungdomsgrup-
per för vilka utbildning och bildning var huvudsakligt kapital att konkurrera med, 
och detta krävde upprättandet av en icke-ekonomisk samhällelig statusbarriär.577 På 
samma sätt bör svenska och nordiska gymnasisters organisering betraktas, inte som 
avspeglande en formering av borgerlighet i största allmänhet, utan som en snävare 
aggregering av manlig ungdom ur dess bildade skikt. I denna tid av social och kul-
turell omvälvning medverkade gymnasiströrelsen till att synliggöra och stärka eller 
åtminstone bevaka denna bildade grupps sociala ställning. 
 

 
”Gamla gardet”. Härnösandsgymnasister på återträff i 
Steninge utanför Sundsvall 1933. Källa och citat: ”1883 
års Härnösandsstudenter: Femtio- och femtiofemårs-
jubileerna”, Stockholm 1939. Återfinns vid HLA. 
Ensk. arkiv. A: 31. HGF. LI: 2.   

 
Upptäckt av skollivet – nytt innehåll i det 
institutionella kringlivet 
Gymnasisters organisering måste dock 
ha haft sin främsta betydelse på ett in-

stitutionsnära plan. Vad dessa elever 
aktivt gjorde var att förse skolans insti-
tutionella kringliv med nya sociala 
praktiker, medier och gemenskaper. De 
angav ramar för ett nytt etos eller mo-
raliskt innehåll knutet till skolsfären, 
samt tillförsäkrade sig om att det fanns 
likatänkande ungdom som delade såväl 
den egna livssituationen som grund-
läggande uppfattningar om livets sanna 
värden. Med bland annat Fass i åtanke 
är det rimligt att betrakta det som 

                                                           
575 Se exempelvis Åhsberg 1995. 
576 Gillis 1981, s. 92f. 
577 Jarausch 1978.  
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skedde vid det sena 1800-talets läroverk som en upptäckt och homogenisering av 
skolupplevelsen. Även om det ofta är svårt att se direkta motsättningar mellan 
gymnasisters organisering och skolans normativt förmedlade värden, laddades ändå 
skollivet med ett innehåll som sträckte sig långt bortom formella riktlinjer. Med 
hänvisning till Bourdieu skulle man kunna se det som att elever deltog i skapandet 
av en institutionsrit. Man medverkade till att göra skolgången till en konsekrerande 
social ritual.578 

Ytterligare ett inslag i denna process var det sena 1800-talets organisering av ju-
bileumsmöten och återträffar samt grundandet av alumniförbund (Föreningen Norra 
latinare, Föreningen Gamla Falukamrater, och så vidare). Dessa underbyggde gemen-
skap över generationsgränser. Här skapades exklusiva åldersöverskridande platser 
där skilda årgångar av före detta gymnasister kunde mötas i de erfarenheter och 
minnen som skol- och föreningsliv försett dem med. Därmed kunde broder-
skapstanken hållas vid liv långt efter avslutade studier, kontakter (åter)knytas och 
karriärer jämföras. Skolgången, och ofta mer precist gymnasistföreningen, blev 
därmed en livslång företeelse.579  

 
 

                                                           
578 Bourdieu 1996, kap 2. 
579 Av källorna vid KB att döma initierades återträffen mot slutet av seklet. Här planerades och utgavs även jubile-
umsmatriklar där social bakgrund, karriär- och kontaktuppgifter nedtecknades just för att livsbanor skulle kunna 
jämföras. Jfr KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö, Kalmar samt KB. Okat. 4: 0. Under-
visning. Skol. Lärov. Lärj. – Fören. Vad gäller exempelvis Föreningen Gamla Falukamrater framställdes denna som en 
direkt förlängning av Dala gymnasistförening. Se Svante Svärdström, Dala gymnasistförening 100 år (1868–1968): Minnes-
skrift och årsskrift utgiven av Dala gymnasistförening och Föreningen gamla falukamrater, Falun 1967, introduktion. Se även 
Florin & Johansson 2000, s. 57. 
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8. BILDNING I SKUGGAN AV LÄROVERKET – SAMMANFATTANDE 
DISKUSSION  
 
Syftet med denna avhandling har varit att belysa och analysera bildningsaktivitet, 
kunskapsförmedling och kollektivt identitetsskapande bland gymnasister vid 1800-
talets läroverk. I fokus har gymnasistföreningen stått. I studien har företagits en 
kartläggning av föreningslivets uppkomst vid läroverken vid 1800-talets mitt samt 
en analys av en enskild gymnasistförenings verksamhet. Slutligen har gymnasisters 
gemensamma organisering analyserats. Ambitionen har varit att nå kunskap om 
föreningslivets betydelse i elevers skolgång och, vidare betraktat, betydelsen av ele-
vers organisering för läroverket som utbildningsmiljö under perioden. Ställd mot 
tidigare läroverksforskning har avhandlingen fördjupat och kontextualiserat kun-
skapen om elevers självverksamhet vid dessa inrättningar. Detta har gjorts genom 
analys av ett källmaterial som tidigare ägnats begränsat intresse (av elever författade 
programskrifter, föredrag, uppsatser, skoltidningar, tidskrifter, med mera), genom 
studiet av en tidsperiod som hittills rönt liten uppmärksamhet inom den svenska 
utbildningshistoriska forskningen samt genom en frågeställning där elevers organi-
sering och självfostran ställts i förgrunden. Vidare har nya analytiska verktyg införts 
på området, och tydligare komparativa utblickar till elevcentrerad verksamhet vid 
utbildningsinrättningar utanför Sveriges gränser har gjorts. I detta avslutande kapi-
tel ska studien sammanfattas och avhandlingens bidrag till det utbildningshistoriska 
forskningsfältet diskuteras.  

Studenttåg i Umeå strax efter sekelskiftet 1900; eller uppvisning av bildningskapital (fanan är Umeå 
Gymnasii-Förenings). I ett samhälle där studentexamen var förunnad endast ett fåtal procent av ungdo-
men, hade den vita mössan stark symbolisk laddning. Av sekelskiftets gymnasister kunde den framstäl-
las som bildning, framtidshopp, frihet och ungdomsglädje i ett enda tecken. Studentexamen var den 
högtidliga avslutningen på såväl skolgången som tiden i gymnasistföreningen. Fotografi B5878, FVM. 
Angående studentmössans symbolik, se: ”Till hvita mössan”, Norrskenet: Gemensam tidning för de norr-

ländska gymnasiiförbunden, 1901: 5. KB. Underv. Skol. Lärj.–fören. Fol. Norrskenet. 
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Som fenomen i 1800-talssamhället har gymnasistföreningen i denna studie be-
traktats som intressant av flera anledningar. Även om föreningslivet i grunden var 
ett nöjsamt tidsfördriv som fyllde ett socialt tomrum i en tid då konkurrerande inf-
rastruktur för skolungdomars fritid saknades, var denna instans ändå central i unga 
medelklassmäns fostran. Den var självfallet inte den enda. Den associationsbana 
som inleddes vid läroverket skulle för många följas upp av studentlivets växlande 
sammanslutningar, ordenssällskap, och så vidare. Gymnasistföreningen kan dock 
betraktas som en första organiserad inskolning i associationsandan. Det ska heller 
inte underskattas att denna typ av förening huserat en ansenlig mängd unga män 
vilka senare i livet skulle inta framträdande positioner inom akademin, kyrkan, sko-
lan, statsförvaltningen, försvaret, politiken eller på kulturlivets områden. I gymna-
sistföreningen sammanfördes manlig ungdom ur en, i vid mening, kommande elit, 
och den fostran som pågick i den antog kollektiva och analyserbara uttryck.  

Ur en mer avgränsad utbildningshistorisk synvinkel uppfattades gymnasistföre-
ningen som ett motiverat studieobjekt av två huvudsakliga anledningar. Dels ut-
gjorde den en semiautonom bildningsmiljö och instans för socialisation bland ele-
ver, dels var gymnasisters föreningsliv stommen i den institutionsbundna kultur 
som växte fram vid det sena 1800-talets läroverksinrättningar. Föreningen blev en 
självklar länk i elevers skolgång, och uppmärksammandet av den fostran som på-

gick i dess regi är därmed av vikt för förståelsen av läroverken som utbildningsin-
rättningar under perioden. Mer allmänt sett har avhandlingen framhållit studiet av 
elevers sociala praktiker utanför formell skoltid som viktigt för att uppnå kunskap 
om hur skolor fungerar som kulturella och sociala inrättningar i ett samhälle. Att 
upptäcka elevers bidrag till skolmiljön är att upptäcka delar av skolan vilka är och 
förblir dolda i mer formella skolkällor.  

 
Gymnasistföreningen – gammal organisering för ett nytt samhälle 
I kapitel 3 behandlades föreningsväsendets uppkomst vid läroverken vid 1800-talets 

mitt. Här tecknades bilden av en brytningstid där äldre korporativa organisations-
strukturer knutna till det gamla gymnasiet upplöstes och ersattes av nya former för 
elevcentrerad socialisation. Det kan formuleras som att skolrummet genomgick en 
grundläggande omgestaltning. Till det som försvann hörde ett för elever påbjudet 
subordinationssystem, upprättat kring en ritualiserad progression, en strikt elevhie-
rarki och en systematiserad våldsanvändning. Som ersättning bildade gymnasister 
nya fora för sin självverksamhet med föreningen som organisatorisk mall. Med fö-
reningsmodellen följde dels nya sociala aktiviteter, dels nya ideal som skavde mind-
re i tiden. Hit hörde bland annat upplösandet av tvånget att ingå i en på förhand 
upprättad gemenskap, samt strävan efter att upprätta mer jämlika relationer elever 
emellan. En markant förändring var just att det fysiska våldet avvecklades som 
sanktionsmedel till förmån för andra slags bestraffningar elever emellan. 

Ett flertal faktorer samspelade i denna omvandling av institutionslivet. Före-
ningsväsendets framväxt sammanföll först och främst med skolorganisatoriska 
strävanden efter att stärka kontrollen över elevgruppen och detronisera traditionellt 
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elevkulturellt gods. Detta tryck ovanifrån – initierat i och med 1820 års skolordning 
och accentuerat genom omorganiseringen 1849 – interagerade dock med krafter 
knutna till elevgruppen. Att göra sig av med hävdvunna traditioner var en angelä-
genhet även för elever. På ett mer övergripande plan bör denna omvandling också 
ställas i skenet av det korporativa samhällets omstöpning. I synnerhet decennierna 
kring seklets mitt har i tidigare forskning betraktats som en dynamisk tid vad gällde 
social organisering. En liberal högkonjunktur rådde, många gamla regleringar upp-
hörde, en ny offentlighet etablerades och en mängd bildningscirklar initierades. 
Gymnasistföreningen blev följaktligen en tidsenlig kugge både i ett nytt integrerat 
läroverk och i ett framväxande nytt samhälle. Utbyggnaden och systematiseringen 
av sekundärskolan ackompanjerades med andra ord av en modernisering av institu-
tionslivet, vars motsvarighet även återfanns vid universiteten vid ungefär samma tid. 
Liknande processer pågick därtill vid exempelvis engelska public schools. 

Att traditionella ungdomsgrupperingar under 1800-talets lopp successivt avveck-
lades till förmån för nya typer av sammanslutningar av och för ungdom är sedan 
tidigare väl belyst i ungdomshistorisk forskning. I övergången till det industrialise-
rade samhället, och mot bakgrund av de sociala problem som accentuerades i tiden, 
uppstod en rad nya gemenskapsformer för barn och ungdomar. Dessa syftade tyd-
ligare till integrering i samhällslivet, och gymnasisters organisering kan ses som ett 

exempel på detta.  
Det är viktigt att även framhålla kontinuiteten i elevers självverksamhet vid dessa 

inrättningar. Viljan att finna brottpunkter och förändring medför lätt att konstanta 
element i institutionsmiljön förbises eller hamnar i skymundan. Gymnasisters orga-
nisering vid läroverket hade givetvis större likheter än olikheter med dem vid det 
gamla gymnasiet. Detta gällde exempelvis homosocialiteten, den – relativt sett – 
åldersmässiga homogeniteten samt skolans prägel av semiinternat. Hit hörde även 
skolgångens skiktning av elevgruppen i klasser, dess tidsbegränsning och givna pro-
gression, sammansmältningen mellan skolgång och fritid, det korporativa idiomet 

kopplat till elevgruppen samt viljan till autonomi och självfostran. Detta institutio-
naliserade arv formade grundvillkoren för elevers sociala tillvaro och organisering 
även vid det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets läroverk.  

 
Etablerandet av en bildningskultur – nytt tankegods och ny form av fostran  
Något som förbisetts i tidigare forskning är den centrala roll bildningstanken hade 
vid etablerandet av föreningsväsendet vid 1800-talets mitt. Gymnasistföreningen 
var i grunden en bildningsförening och därmed ett barn av sin tid. Trots att självak-
tivitet syftande till kunskapsmässig förkovran existerat redan vid det gamla gymna-
siet, var det först via föreningslivets introduktion vid läroverket som bildningstan-
ken gavs ett reglerat utlopp. Det är därför motiverat att tala om etablerandet av en 
bildningskultur bland elever vid sidan av studierna. Jämfört med elevers organise-
ring vid det gamla gymnasiet var det följaktligen en självfostran som kanaliserades i 
nya riktningar. Det var inte bara nya sociala praktiker som introducerades, utan 
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också, vilket forskare som Christina Florin och Ulla Johansson tidigare noterat, en 
ny form av normreglering.  

Föreningslivet skapades alltså i en tid när gamla samhällsideal utmanades av nya, 
och när traditionella bildningsideal började få konkurrens. I ett tydliggörande av 
viktiga komponenter i föreningsväsendets organisering lyfte avhandlingen fram föl-
jande: 1) Upphöjandet av självverksamheten som form. Möjligheten till självverksamhet 
betonades som central. Att bilda sig krävde frihet och i framväxande elevmedier 
motiverades föreningarna just i termer av bildningsskolor för oberoende förkovran 
och utveckling. Självständig kunskapsinhämtning – driven av eget intresse – hade 
vid denna tid fått ett stöd såväl i den nyhumanistiskt influerade pedagogiken som 
hos pedagogiskt inflytelserika tänkare som exempelvis Johann Friedrich Herbart 
och Thomas Wright Hill. 2) Idealiseringen av jämlikhet och broderskap. Den emfas av 
jämlikhet, broderskap och enighet som återfanns i organiseringen hade inte bara 
förankring i tidens nationalliberala strömningar – och kan förstås mot bakgrund av 
det gamla gymnasiets hierarkiska elevordning – utan också i föreställningen om att 
dessa komponenter var viktiga i individens förädlingsprocess. Även här fanns där-
med en koppling till bildningstanken och till exempelvis nyhumanismens betoning 
på individens utveckling. 3) En nationellt-humanistisk kunskapsinriktning. Intresset för 
det svenska språket, litteraturen och historien fanns väl förankrat i föreningslivet 

och sammanföll med ett vid tiden uppgraderat bildningsgods. Elever gjorde sig allt-
så till ambassadörer för ett nytt bildningsideal, vilket bröt mot ett traditionellt teo-
logiskt och klassiskt pensum. 4) Medborgarskapstanken. Den nationella kunskapsin-
riktningen till trots vittnar emellertid både föreningarnas stadgeböcker och elevme-
dier vid tiden om ett mer omfattande verksamhetsideal. Exempelvis framhöll elever 
den litterära specialiseringen som många föreningar hade som möjliggörande all-
mänbildning. Här avtecknades därmed en mer utåtriktad sida med en tydligare för-
ankring i föreställningen om medborgarskap. Det antågande nya samhället tillät 
större individuell frihet, men krävde samtidigt utökat medborgerligt ansvar. 5) Nor-

dismen. Slutligen lyftes nordismen – snarare än skandinavismen – fram som tongi-
vande i gymnasisters organisering. Många föreningar grundades efter skandinavis-
mens avbräck, den gemensamma organiseringen var uttalat opolitisk och syftade till 
kulturellt utbyte.  

Vad gällde synen på det framväxande föreningslivet återfanns en kluven hållning 
bland de lärare som uttryckte sig i fackpressen. Samtidigt som elevers självaktivitet 
på många sätt framställdes som gynnsam, uttrycktes även faran med en alltför stor 
frihet.  

 
Fallstudien – föreningsmodell, bildningsaktivitet och social organisering 
Tidigare forskning har riktat ett högst begränsat intresse mot bildningsaktivitet och 
kunskapsförmedling bland elever i praktiken. De kärnverksamheter som ingick i 
gymnasisters föreningsliv har inte tydligt analyserats och inte heller har det källma-
terial som bevarats från dessa föreningar utnyttjats speciellt väl. I kapitel 4 flyttades 
därför empiriskt fokus till gymnasisters lokala föreningsliv i Umeå Gymnasii-Förening 
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(UGF) vid Umeå högre allmänna läroverk (UHAL). Syftet var att via en fallstudie 
uppnå en mer innehållsrik bild av den kamratfostran som pågick i dessa föreningars 
regi.  

Vid UHAL var gymnasisters föreningspraktik, frånsett en kort period, varken 
exklusiv eller exkluderande. Få sistaårselever stod utanför föreningen. Variabler 
som social bakgrund, geografisk hemvist (inackordering i skolstaden) samt utbild-
ningslinje visade sig därmed fungera dåligt för att förklara elevers involvering i fö-
reningsaktivitet. Vid detta socialt expanderande läroverk hade föreningslivet följakt-
ligen en homogeniserande snarare än differentierande inverkan på elevgruppen. 
Många elever bodde dock inackorderade och det är rimligt att tänka sig att före-
ningen för dem fungerade som en ersättning för hemmets sociala samvaro.  

Den föreningsmodell som återfanns bland gymnasister i Umeå hade sin ungefär-
liga motsvarighet vid övriga läroverk runt om i landet. Till kärnverksamheter hörde 
biblioteks- och utlåningsverksamhet, läsestuga för tidningar, klubbmöten (med fö-
redrag, diskussioner och deklamationer), publicerande av skoltidningar, arkivverk-
samhet, korresponderande samt musicerande, sång, skådespelande och dans. Dessa 
aktiviteter formade ett slags bildningstankens fundament. 

Vad gällde läsvanor överensstämde dessa tämligen väl med allmänna lästrender 
bland det sena 1800-talets medelklass. Det var i huvudsak skönlitteratur som fanns 

i biblioteket och mer specifikt historiska romaner, äventyrsskildringar samt social 
tendenslitteratur. Facklitteratur och teologiska skrifter saknades nästan helt. I fråga 
om kunskapsstoffet hade detta, kanske mindre oväntat, sin förankring i humaniora. 
En kategorisering av föredrag och diskussionsfrågor angav en huvudinriktning mot 
livsåskådningsfrågor och filosofi, litteratur och litteraturhistoria, historia, samtids- 
och samhällsbundna frågor, föreningsliv och skolliv samt socialt umgängesliv.  

Trots att föreningslivet erbjöd elever ett självständigt spelrum, innefattade det 
även mekanismer för kontroll. Premierandet av specifika sociala aktiviteter signale-
rade indirekt ett korrekt uppträdande, och i föreningslivet fanns ett inbyggt förfa-

rande för övervakning och straff. Även om en viss koppling mellan brott mot ord-
ningsstadgan och föreningslivets aktiviteter kunde skönjas är det överlag rimligt att 
se föreningen som ett kontrollerat alternativ till stadslivets lockelser.  
 
Gymnasistföreningens etos – fundament i tankemiljön 
Även i små sammanhang etableras grundläggande normer, värderingar och attityder 
till livet och till den egna platsen i tillvaron. I föreningslivet skedde detta i kollektiva 
snarare än individuella former, och med detta som utgångspunkt sökte avhandling-
en, i huvudsak i kapitel 5, tydliggöra idéinnehållet i elevers kamratfostran. Följande 
lyftes fram: 1) Identifikation med skolan/Konformism. Gymnasisters föreningsverksam-
het var i grunden uttryck för, och gav uttryck åt, en stark identifikation med skolan 
och skollivet. Även om vissa av de värden som premierades – exempelvis avteck-
nades en vurm för alkohol – stämde dåligt överens med av skolan uttryckta normer, 
var det i allt väsentligt en konformistisk kultur som utvecklades i gymnasistföre-
ningens regi. För dessa elever var skoltillhörigheten och identiteten som gymnasist 
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en central grund för identifikation. Bidragande till denna sammansmältning mellan 
skola och elevers övriga livsvärld torde inte bara ha varit inrättningens exklusivitet, 
utan också att många elever bodde inackorderade. Isoleringen från familj ersattes av 
ett socialt närmande till skolan. 2) Idealism och antimaterialism. Föreningslivet introdu-
cerade elever i en metafysisk åskådningsvärld samt ett idealistiskt och antimaterialis-
tiskt tänkande. Idealismen – mer preciserat betraktades Christoffer Jacob Boströms 
filosofiskt idealistiska system och statslära som tongivande (även Carl Pontus Wik-
ners filosofi uppmärksammades) – uttrycktes i ett sökande efter eftertraktade livs-
värden samt en avvisande hållning gentemot egennytta och materiella begär. Denna 
inriktning avspeglade även ett intellektualiserande bland elever som exempelvis 
kontrasterar mot vad forskning om elevers sociala kringaktivitet vid samtida eng-
elska public schools gjort gällande. 3) Patriotism och regionalism. I föreningslivet lärde 
elever varandra att älska fosterlandet. Både i retorik och i handling skedde ett med-
vetandegörande av den nationella gemenskapens fördelar på skilda nivåer och om-
råden. Här ingick inte bara kärlek till nationen, utan också till regionen, hembygden, 
språket, naturen och historien. 4) Religiositet/Sekulär andlighet. Religionen, och reli-
giös idealism, fanns närvarande i föreningslivet. Samtidigt ingick dessa inslag i vad 
som framstår som en mer omfattande andlig reservoar som inte kan kategoriseras 
som vare sig sekulär eller religiös. Här innefattades även mer allmän etisk och exis-

tentiell problematik, ett reflekterande intresse för grundläggande livsvärden samt en 
mystifiering av naturen. 5) Historism samt vördnad för kulturarvet. Bildningsverksamhe-
ten var beroende av historisk reflektion. Det förflutna var högst närvarande och 
fungerade som ett ständigt återkommande moraliskt bollplank. Man lärde sig att 
vårda och vörda det historiska arvet och att använda det i den egna förädlingspro-
cessen. Även om ett bruk av allmän historia avspeglades, var det särskilt nationens 
förflutna och det nationella kulturarvet som intresserade. Mest framträdande var en 
karaktärsmässig utvärdering av manliga gestalter ur det förflutna. I synnerhet ut-
gjorde deras ledaregenskaper och nationskänsla avgörande riktmärken. 6) Ett korpo-

rativt idiom. I verksamheten användes broderskapet som metafor, och kamratskap, 
enighet och vänskap idealiserades. Även om dylika inslag kan ses som viktiga medel 
i ingjutandet av klasskänsla och lojalitet mot den egna sociala gruppen, betraktades 
den sanna vänskapen – i linje med klassisk vänskapsfilosofi – även som central i 
den individuella förädlingsprocessen. Sann vänskap gynnade karaktärsförbättringen, 
individens utveckling och i förlängningen även samhället i stort. 7) Ungdomsretoriken 
som grundval för självbild. Ungdomsretoriken och tankar om ungdomstidens särart 
angav ramarna för hur gymnasister beskrev sig själva och sin samhällsroll. Här sam-
sades föreställningar om ungdomstiden som en tid av glädje, omogenhet och käns-
lomässig överspänning – ett riskfyllt men också dynamiskt formativt skede av bety-
delse för fortsatta livsvillkor – med tankar om ungdom som bärare av idealism och 
ansvar för såväl nation som framtid. Gymnasister framställde sig själva som tillhö-
rande en särskilt utvald grupp ungdomar, med speciella moraliska plikter för natio-
nens öde. 8) Statsidealism samt politisk och kulturell traditionalism. Politiskt intresse och 
samhällsengagemang hade en mindre betydelsefull roll i bildningsverksamheten. 
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När en sådan inriktning väl aktualiserades var det en, med få undantag, politiskt och 
kulturellt traditionalistisk hållning som avtecknades. Att förändringsivern i denna 
tid av accentuerade sociala spänningar sällan riktades mot annat än den egna perso-
nen tolkades dock i studien som ett metapolitiskt förhållningssätt och som ett för-
svar av en underliggande latent ideologi. Om föreningslivets etablering vid 1800-
talets mitt rimligen kan tolkas som ett utslag av liberala och moderniserande krafter, 
framstår fallstudien, vars huvudfokus ligger på perioden 1880–1914, alltså delvis 
som ett exempel på det motsatta. 

I kapitel 6 belystes en central sida av bildningsverksamheten, nämligen inrikt-
ningen mot kunskaper för sällskaps- och umgängeslivet. Via föreningslivet övade 
sig elever i konsten att dansa, att kurtisera samt att mer allmänt behärska umgänges-
livets former. Här analyserades även gymnasisters uppfattningar om kvinnligt och 
manligt. Trots att ideal om manlighet och manligt beteende – liksom föreställningar 
om kvinnlighet – var långt ifrån entydiga, avtecknades ändå ämbetsmannaidealet 
som tongivande. I detta institutionsbundna manliga ideal ingick sådant som känsla 
för och villighet till offer för nationen och det allmännas bästa, vördnad för bild-
ning och lärdom, avvisande av materiella värden till förmån för högre ideal, en tve-
kande hållning till politisk och kulturell omdaning samt lojalitet mot kungamakten 
och statliga institutioner. Samtidigt existerade konkurrerande ideal för manlighet, 

vilka snarare kretsade kring känslosamhet och passionerad utlevelse. Förklaringar 
till denna bredd söktes i studien dels i föreställningar om ungdomstidens speciella 
villkor, dels i bildningstankens strävan att forma hela människan. Till ett framträ-
dande anti-ideal hörde Brackan, eller den obildade och egennyttige mannen ur det 
närande borgerskapet.  

I kapitel 6 fördes även, mot bakgrund av fyra i teoriavsnittet preciserade bild-
ningsideal (nyhumanism, medborgarfostran, sedlig fostran samt patriotisk/nationell bildning) 
ett resonemang kring bildningstankens materialisering i UGF. Här konstaterades att 
aktiviteten befann sig i spänningsfältet mellan flera av dessa bildningsideal. I före-

ningslivet återfanns nyhumanismens betoning av individens allsidiga och intellektu-
ella förädling, dess språkinriktning och dess intresse för de klassiska kulturerna. Här 
avspeglades även det patriotiska bildningsidealets vurm för det nationella och nor-
diska kulturarvet samt viljan att ingjuta nationskänsla. I föreningslivet ingick därtill 
det sedlighetsfostrande idealets inriktning mot karaktärsdaning samt sökande efter 
moraliskt eftertraktade och förkastliga värden och beteenden. Slutligen fanns även 
en tunn men allt tydligare framträdande linje löpande i riktning mot medborgarfost-
ran och nyttokunskap. Inget av dessa ideal kan ensidigt sägas ha haft en domine-
rande ställning, utan de existerade snarast sida vid sida.  

I bildningsaktiviteten ingick även en kunskapsinriktning som inte direkt föll in i 
ovan nämnda ideal. Exempelvis lades, som just berörts, stor vikt vid kunskaper för 
sällskaps- och umgängeslivet (musicerande, sång, teater, dans, kurtis med mera).  
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1800-talets gymnasiströrelse – nya medier, nya gemenskaper, ny ungdom  
I kapitel 7 behandlades det samarbete som under 1800-talets andra hälft etablerades 
mellan gymnasister och gymnasistförbund. Denna organisering över läroverksgrän-
serna är något som inte tidigare har empiriskt belysts och analyserats. 

Om 1840-, 1850- och 1860-talen inneburit en etableringsfas för föreningslivet 
vid läroverken, inleddes under tidigt 1870-tal ett slags koordinering av detsamma. 
Vid denna tidpunkt pågick intensiv brevväxling mellan elever. En tidskriftsflora 
kopplad till gymnasistförbunden – något senare till läroverkselever och skolung-
dom överlag – började växa fram och historiker författades om läroverkets före-
ningsliv. I dessa elevmedier formulerades även programförklaringar för gymnasis-
ters organisering. Föreningsverksamheten samordnades därigenom och grunden 
lades till vad som under seklets avslutande decennier mycket väl kan förstås som en 
social rörelse. Ett crescendo nåddes strax efter sekelskiftet 1900. Nu instiftades en 
rad regionala och nationella gymnasistförbund, och kongresser arrangerades runt 
om i landet. 

Organiseringen av gymnasister skedde alltså på lokal, regional och nationell nivå, 
men den sträckte sig även över landsgränserna. Den var starkt präglad av nordis-
men och strävade efter att samla gymnasister och skolungdom i de nordiska län-
derna kring tanken på en nordisk historisk och kulturell gemenskap. Till skillnad 

från skandinavismen framställdes den just som kulturellt snarare än politiskt eller 
ekonomiskt förankrad.  

Även om skoltidens temporära natur satte upp begränsningar för organiseringen, 
gör omfattningen av densamma ändå att den framstår som intressesant. Dessa ele-
ver administrerade följaktligen, i huvudsak på egen hand, en egen ungdomsrörelse. 
Det var en rörelse till synes utan direkta kulturradikala och politiska inslag. Den 
intresserade sig inte för sociala samhällsfrågor och utgjorde inget hot mot vuxen-
världens auktoritet. Samtidigt innefattade rörelsen anspråk på att förändra, och på 
att bygga en bättre framtid. Detta ansågs kunna ske genom att skolungdomen dels 

förmåddes till ansvarskännande och individuell moralisk förbättring, dels bibringa-
des till samhörighetskänsla. I ungdom och skolungdom sågs följaktligen en potenti-
ell samhällelig kraft med makt att förändra. Detta förutsatte dock en förnyelse av 
villkoren för och attityderna till ungdomen, med andra ord skapandet av ett nytt 
slags ungdom. Med tanke på att det sena 1800-talet präglades av accentuerade soci-
ala problem och spänningar samt debatt för att skapa mer jämlika förutsättningar 
för olika samhällsgrupper framstår rörelsen – genom frånvaron av ett kritiskt sam-
tal kring den befintliga ordningen och socialt engagemang – som en i huvudsak 
konformistisk och stabiliserande kraft.  

Det fanns givna sociala och könsmässiga förtecken i gymnasisters organisering. 
Ungdomshistoriker som John R. Gillis poängterar att ungdomars kulturbyggen un-
der sent 1800-tal tenderade att kanaliseras i för samhället ofarliga former, samt att 
de följde allt tydligare klassmönster. Gymnasisters organisering framstår som ett 
exempel på detta. I avhandlingen betraktades dock organiseringen som speglande 
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en aggregering av bildningsborgerskapets manliga ungdom, snarare än som repre-
sentativ för borgerligheten i största allmänhet. 

Något som gymnasisters utbyte också åskådliggör är det provinsiella bildningsli-
vets högst nationella och internationella förgreningar under den undersökta perio-
den. 

 
Kulturväktare – kulturskapare? Traditionalism – modernisering? 
Studiet av elevers självfostran är bland annat intressant eftersom detta ger underlag 
för en diskussion kring något som sällan berörs i utbildningshistorisk forskning, 
nämligen genomslaget av skolans normerande intentioner bland elever. Det som 
förenar mig med forskare som Staffan Wennerholm och Maria Sundkvist – vilka 
båda tidigare bedrivit forskning om läroverksungdom – är att vi på olika sätt vill 
problematisera en enkel spridningsmodell, det vill säga att barn och ungdomar en-
sidigt formas av vuxenvärld och institutionsliv. Istället vill vi betrakta dem som del-
aktiga i skapandet av sig själva och som kulturproducenter. Wennerholm hävdar 
exempelvis att de lokala meningsskapande praktiker som elever i 1900-talets natur-
vetenskapliga elevföreningar involverade sig i gav gensvar på strukturell nivå, i all-
männa uppfattningar om naturvetenskap, vetenskapsmannen, och så vidare. Det 
vore inspirerande att betrakta 1800-talets gymnasistförening på liknande sätt, när-

mare bestämt som en dynamisk plats i vilken ny mening och kultur skapades, i vil-
ken skolans normerande och disciplinerade krafter mötte motstånd och vilken in-
gick i ett sam- och påverkansspel med det utgående seklets kulturella strömningar. 
Vad såväl fallstudien som analysen av gymnasisters organisering över läroverks-
gränserna åskådliggjort är dock i första hand det motsatta, nämligen dessa elevers 
benägenhet att bekräfta och förvalta skolans värden, att förhålla sig avvisande till 
kulturellt och politiskt nytänkande samt att axla ett ambassadörskap för ett av sko-
lan premierat bildningsgods. Det meningsutbyte som pågick handlade mer om att 
reflektera över idéer som redan låg i tiden än om att bryta ny mark. Dessa elever 

var kulturväktare snarare än kulturskapare, och med tanke på att de var på väg mot 
de politiska och kulturella sfärer som värdesattes högst i det samhälle i vilket de 
levde är det svårt att se hur det skulle kunna vara annorlunda.  

Ytterligare dimensioner kan dock lyftas fram: vad denna studie också belyst är 
elevers synnerligen aktiva roll i processen att på mer lokal nivå modernisera institu-
tionslivet, samt att skapa skolmiljöns konkreta innehåll. Elever fyllde livet vid läro-
verksinrättningarna med ett raster av sociala praktiker och medier, vilka sträckte sig 
långt bortom formella riktlinjer. De bidrog därmed till att göra läroverksvistelsen till 
ett slags institutionsrit med långtgående sociala innebörder. Gymnasister kan därtill 
betraktas som pionjärer av en ny ungdom och som högst delaktiga i etableringen av 
nya föreställningar om ungdomstidens villkor och skolungdomens samhällsroll.  

Beaktat att gymnasister på bred front började grunda bildningsföreningar vid 
1800-talets mitt, att dessa föreningar inneslöt en majoritet av de äldre eleverna vid 
läroverken och att de i huvudsak förvaltade ett humanistiskt kunskapsgods, är det 
också rimligt att betrakta dem som viktiga kuggar i den process där exempelvis de 
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litterära och historiska kulturarven medvetandegjordes och blev normerande. 
Gymnasister var förvisso inga nytänkare eller nyskapare på området, men de ut-
gjorde en synnerligen receptiv, aktiv och nödvändig publik.  

 
Elevpraktik och skolans materialitet – att skapa skolans rum 

Avhandlingen har även en koppling till den växande forskningen om skolans rums-
liga och materiella historia. En utgångspunkt i denna forskning är att en dikotomi 
mellan skolans materialitet och de sociala praktiker som pågår vid skolor saknas. 
Det finns inga döda objekt och det är i interaktionen med mänsklig aktivitet dessa 
erhåller sin mening. Artefakter – oavsett om dessa syftar på undervisningsmateriel 
eller skolmiljöns mer stationära komponenter – har därmed potential att hålla flera 
olika betydelser.580 Som jag ser det kan studiet av elevorganiserad verksamhet tillfö-
ra intressanta infallsvinklar till denna historieskrivning. Vad avhandlingen exempel-
vis visat är inte bara hur elever skapat immateriella kunskapsplatser utanför den 
formella undervisningens kontroll, utan också hur de förändrat skolans fysiska mil-
jö på påtagliga sätt. Följaktligen kunde en gymnastiksal – detta kroppsfostrans heli-
gaste tempel – på kvällar eller helger förvandlas till en plats för bildningsaktivitet, 
dans och växlande nöjen. Ett skolkök kunde bli ett bibliotek, en bönsal en läsestuga 
och en skridskobana på skolgården ett ”kurtisfält” och en arena för könsöverskri-
dande möten (detsamma gällde för övrigt stadskyrkan som via sina regelbundet på-
bjudna gudstjänster för skolungdom kunde fylla en snarlik funktion). Vidare gjor-
des monument i stadslivet till centrala samlingsplatser bland elever och samma sak 
gällde utflyktsmål ute i det fria.581 Tecknades en karta över skolgångens geografi ur 
elevperspektiv vid den studerade tiden, skulle ovan nämnda platser sannolikt behö-
va inta nästan lika centrala positioner som klassrummen. Utgår man från den elev-
ordning som existerade vid det gamla gymnasiet, och hur subordinationen omfor-
made och upprätthölls med hjälp av skolornas materiella miljö, blir detta ännu tyd-
ligare.582  
 
Att lära sig styra – bildningsaktiviteten konverterad till kulturellt värde  
Något som knappast har undgått en läsare av denna avhandling är elevers aktiva 
och delaktiga roll i formandet av varandra. Att detta skedde både explicit och fram-
åtsyftande har tydligt framgått, men bildningsaktivitetens underliggande värden tål 
att preciseras ytterligare. En återkommande berättelse om unga män vid 1800-talets 
sekundärskolor, eller elitskolor mer generellt, är att de vid utbildningsinrättningarna 
inhämtade färdigheter i konsten att styra, samt, i linje med Bourdieus terminologi, 
erhöll symboliskt kapital vilket underlättade senare framgång i samhällslivet. Detta 
skedde inte endast via de formella examina skolgången gav, utan även via erövran-

                                                           
580 Jfr Lawn & Grosvenor 2005. 
581 Vad gäller skridskobanan som kurtisfält samt exempel på stadskyrkans snarlika funktion, se brev 3/12 1886, 21/1 
1888 samt 7/11 1897. HLA. Ensk. arkiv. A: 31. HGF. EI: 1. 
582 Se Björn Norlin, “Making new meanings of school architecture: Pupil mentality materialized at the Swedish upper 
secondary school, c. 1800–1840”, paper presenterat vid konferensen Putting education in its place: Space, place and material-
ities in the history of education, Annual conference, History of education society, Sheffield 4–6 December 2009.  
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det av mer subtila kulturella värden gångbara på de samhällsområden där makt 
fanns att hämta. Mot denna bakgrund, och i anslutning till en diskussion som förts i 
tidigare forskning, går det att – med viss risk för inflation – resonera kring några 
tänkbara kapitalformer bundna till verksamheten. Man kan leka med tanken att fö-
reningslivet försåg den aktive medlemmen med en grundplåt av symboliskt kapital 
och att detta hade flera skilda valörer. 

Först och främst måste föreningslivet ha försett elever med ett icke-propositionellt 
kunskapskapital. Man lärde sig vikten av språkbehärskning och övade detta i skilda 
former (läsning, skrivning, argumentation); man erövrade kunskaper om och erfa-
renhet av föreningsteknik, kommittéarbete, styrelseuppdrag, beslutsfattande och 
beslutsprocesser, offentligt framträdande samt organisering i mer allmän bemärkel-
se. Florin och Johansson hävdar att föreningslivet vid läroverken försåg elever med 
språkligt och organisatoriskt kapital, vilket måste ses som rimliga tolkningar.583 Des-
sa vinster med föreningsaktiviteten var därtill något som såväl lärare som elever 
själva uppmärksammade och använde som argument för föreningslivets vara vid 
läroverken. Föreningslivet handlade dock om mer än bara form. Till verksamheten 
bands även innehåll och ämnesrelaterad kunskap, vilken sannolikt inte bara var till 
hjälp i de pågående studierna, utan också senare kunde användas som referensgods 
i muntliga och skriftliga framställningar (att hänvisa till och citera de rätta deviserna, 

författarna, historiska gestalterna och individerna vars gärningar bidragit till sina 
nationers väl kan givetvis här vara hårdvaluta). Det handlade således om ett acku-
mulerande av ett propositionellt kunskapskapital. Samtidigt spände bildningsaktiviteten 
över många skilda livsområden. Här ingick följaktligen även ett introducerande i 
salongslivets tysta kunskap; behärskandet av sociala uppträdandekoder, dans, kurtis 
samt känslan för vänskapsrelationer. Detta kan ses som formande ett socialt kapital.  

I sammanhang med inriktning på individuell karaktärsdaning kan rimligen uppvi-
sad moral bli av värde. Med tanke på att det i föreningslivets regi fördes ett etiskt 
samtal, innefattande oblyga utläggningar om eftersträvansvärda livsideal samt mora-

liska förebilder, kan det även vara befogat att tala om ett ackumulerande av ett mo-
raliskt kapital. Uppvisad förmåga att, under ”passionernas stormar”, åtminstone i 
tanken navigera rätt bland ”blindskär” tycks mycket påtagligt ha manifesterat social 
status. Att vara väl orienterad i gångbara moraliska värden var att ha tillgång till en 
användbar resurs med vilken auktoritet senare kunde upprättas. Att gymnasister 
lärde sig beskriva, behärska och utnyttja känslolivet har lyfts fram i avhandlingen, 
och detta gör att det även kan vara relevant att tala om ett slags känslans kapital 
bundet till den studerade kontexten. Med Max Weber i åtanke skulle moraliskt auk-
toritativa referensramar såväl som känslosamhet kunna ses som nödvändiga kom-
ponenter i ett karismatiskt ledarskap och för framgång i institutionsvärlden.584 

 

                                                           
583 Florin & Johansson 2000, s. 55 samt Johansson 2000, s. 219. Deras resonemang kring organisatoriskt kapital 
bottnar i tankar tidigare uttryckta av Donald Broady angående folkrörelselivet. Broady 1991.  
584 Jfr Max Weber, On charisma and institution building, Chicago 1968, s. 18–27, 46–65. Florin har för övrigt i studier av 
kvinnors rösträttskamp laborerat med tanken om att känslor fungerade som kapital i den politiska mobiliseringen. 
Florin, Kvinnor får röst: Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Stockholm 2006, kap 6. 
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Epilog – slutet för en bildningsmiljö? 
En studie om gymnasisters organisering behöver inte sluta med första världskriget. 
Många föreningar fanns kvar under hela läroverkets 1900-talshistoria, vissa över-
levde även institutionens nedmonterande och flyttade in i det nya gymnasiet. Något 
försvann emellertid på vägen. Vad gäller UGF upphörde exempelvis arkiverandet 
av föredrag och uppsatser redan i anslutning till undersökningsperiodens slut. Som 
Sundkvist påpekat tycks språkbruket ha förändrats en bit in på 1900-talet, och 
skämtandet intog en betydligt mer framträdande roll. Det skrivna ordet tappade 
mycket av sin kraft, samtidigt som föreningslivet övergick i ett slags charad av vad 
detta tidigare varit. Elever förvaltade en verksamhet byggd kring ett tänkande som 
inte längre tycktes vara i takt med tiden, och resultatet blev mer nöje och mindre 
bildning, kan man konstatera.585  

Orsakerna till dessa bildningsmiljöers gradvisa borttynande kan sannolikt inte 
bara sökas i att luften gick ur det sena 1800-talets kultiverings- och bildningsopti-
mism, att humaniora förlorade sin starka position, eller att den sammanhållande 
patriotismen blev en mer komplicerad historia efter kriget, utan också i förhållan-
den kopplade till läroverket som utbildningsanstalt. Hit hör exempelvis att inrätt-
ningen fick ett breddat socialt och könsmässigt elevunderlag. Samtidigt som före-
ningarna blev exklusiva och exkluderande blev de även perifera företeelser i skol-

miljön. Till detta ska tilläggas att föreningslivet vid skolorna diversifierades och 
därmed erbjöd elever specialiserad, alternativ verksamhet. Som Sundkvist noterat 
bör elevrådets – eller förtroendenämndens – instiftande på 1950-talet ha inneburit 
att gymnasistföreningens ställning som elevorgan ytterligare försvagades.586 Andra 
orsaker borde rimligtvis vara att färre elever levde inackorderade vid 1900-talets 
mitt än vid seklets början samt att en konkurrerande infrastruktur för ungdomars 
fritid – kaféer, biografer, idrottsföreningar, etcetera – etablerats vid sidan av skolan. 
Det fanns alltså andra sociala sammanhang att ingå i, vilket sammantaget måste ha 
inneburit att sammansmältningen mellan elevers skoltid och fritid försvagades. Slut-

ligen måste exklusiviteten i att vara gymnasist ha minskat betydligt, och rimligen då 
även viljan att knyta sin identitet till detta koncept.  

För att avslutningsvis återknyta till en argumentering som utgjort grundvalen i 
avhandlingen, närmare bestämt den om vikten av att bättre ta hänsyn till elevorga-
niserad verksamhet i utbildningshistorisk forskning. Vad denna studie velat visa är 
att skolningen vid 1800-talets och det tidiga 1900-talets läroverk inte fullt ut kan 
förstås utan att de traditioner av självfostran som utövats i elevkretsarna tas i beak-
tande. Först då kan en samlad bild av läroverket som kunskapsinrättning uppnås. 
Här måste först och främst konstateras att gymnasister under hela undersöknings-
perioden varit högst delaktiga i sin egen skolning, samt att detta har skett i organise-
rade former och genom skilda sociala aktiviteter. Genom att pröva nya analytiska 
redskap för att förstå dessa aktiviteter, genom fokus på bildningssträvanden samt 

                                                           
585 Se exempelvis Johanssons studie av gymnasisters föreningsverksamhet i Härnösand vid mitten av 1900-talet. 
Johansson 2000, s. 206ff. 
586 Sundkvist 2006, s. 135f. 
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genom beaktandet av ett nytt empiriskt material har jag velat bidra med en fördju-
pad och sammanhållen analys av läroverkselevers organisering. Jag har försökt 
åskådliggöra förändringar i elevers sätt att gestalta det institutionella kringlivet, lyft 
fram dem som delaktiga i utbildningens modernisering samt sökt bidra med ny 
kunskap om deras organisering över läroverksgränserna. Via den lokala fallstudien 
har avhandlingen velat nå en fördjupad kunskapsbild av de fostransmiljöer som 
utvecklades av elever i anslutning till studierna, samt av de processer av kollektivt 
identitetsskapande som ingick i desamma. Denna fördjupning har bekräftat och 
förstärkt bilden av dessa sammanhang som viktiga länkar i borgerlighetens, eller 
mer precist bildningsborgerskapets, kulturella och ideologiska formering, men även 
– exempelvis vad gäller utbytet mellan skolungdom – tillfört nya dimensioner. För-
hoppningsvis har avhandlingen sammantaget medverkat till en bättre förståelse av 
elevers utbildningshistoria.  
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SUMMARY: FRATERNAL ORGANISATION AND LIBERAL EDUCATION: 
PEER SOCIALISATION IN SWEDISH STATE GRAMMAR SCHOOLS, 

1850–1914 
 
The present dissertation investigates pupil fraternities in the Swedish state grammar 
school system from 1850 to 1914, in an effort to contribute to the understanding of 
peer group socialisation as part of the overall pedagogical process. Data has primarily 
been collected from pupil association archives and periodicals, and focus is trained 
on the practice of liberal education (Sw. bildning), the transmission of knowledge 
and the construction of collective identity, all fields from which the thesis borrows 
theoretical tools. Taking its cue from previous research, this study attempts to dee-
pen and contextualise our knowledge of pupil self-organisation. 

As a late nineteenth-century social phenomenon, pupil fraternal organisation of-
fers a number of interesting perspectives. Fraternal life not only provided a semi-
autonomous site for self-fostering among middle-class male youth, but was also a 
cornerstone of the institutional culture developed in upper secondary schools. The 
fraternity was thus a crucial component of  the school experience. 

Awareness of extracurricular activities among pupils is essential to our general 
understanding of the school as a cultural and social setting both past and present. 

Acknowledging pupils as active contributors to the shaping and reshaping of insti-
tutional life – their role in creating, upholding and transforming school traditions, 
their ways of altering the spatial and material conditions of day-to-day school life – 
is at the same time to discover latent aspects of education not easily detected in 
formal sources.  

The first strictly empirical chapter of this thesis (Chapter 3) describes the emer-
gence of modern pupil associations in the mid-nineteenth century from the ruins of 
outdated educational traditions. Due to sharpened discipline, immense institutional 
changes and external societal pressure, previously existing corporative modes of 

organisation – including hierarchical class rank and elaborate ritual practices – suc-
cessively disappeared. To fill the void, pupils began founding fraternities, thereby 
introducing a new organisational form and a new set of activities based on an ideo-
logical foundation more in sync with the ideals of the emerging industrial society. 
Infused with the neo-Romantic, liberal and patriotic ideals of the day (the neo-
humanistic concept of the necessity of cultivation of the self, the idealisation of 
brotherhood, equality and camraderie, and the interest in national culture, language 
and history), the introduction of fraternal life laid out new tools for self-
administered socialisation. It is nothing less than the establishment of a culture of 
liberal education (Sw. bildningskultur), and its content and impact on peer socialisa-
tion is thus the main object of examination. 

In a broader sense, the growth of pupil association culture was vital to the mod-
ernisation of the state grammar school system. Similar processes can be observed in 
English public schools of the same era. Moreover, self-administration and the in-
dependent pursuit of knowledge encouraged by the fraternity also corresponded 



194 
 

with contemporary pedagogical ideals popularised by influential thinkers like Jo-
hann Friedrich Herbart and Thomas Wright Hill. 

Chapters Four through Six concentrate on one particular institution, Umeå State 
Grammar School, in order to analyse self-fostering activities in day-to-day school 
life. This case study shows that fraternal activity revolved around creating lending 
libraries and reading circles, assemblies, school magazines and aesthetic pursuits 
including music-making, singing, acting and dancing. The thesis suggests that the 
fraternity, gathering a majority of the older pupils in a single organisation, had a 
structuring impact on the student body as a whole. Its built-in repressive forces dic-
tated appropriate social behaviour and thus provided an alternative to the allure-
ments of town life. Above all it served to homogenise the school experience. No 
social stratification of the pupils as a consequence of fraternal practice has been 
detected. Subjects favoured by the fraternity included philosophy and ethics, litera-
ture and history and, to a lesser extent, current events. A slight shift in interest to-
ward the natural sciences can be discerned at the end of the period under investiga-
tion.  

The thesis goes on to closely examine the ethos of upper secondary school life. 
Peer socialisation encouraged identification with the school. It transmitted a set of 
values stressing idealism and anti-materialism, patriotism and regionalism, intellec-

tualism (as opposed to athleticism), religious and/or secular piety, historism, cultur-
al and political traditionalism, an acknowledgement of the powers – and limitations 
– of youth and an idealisation of friendship and camraderie. Insofar as social mores 
and relationships between the sexes was concerned, peer socialisation provided pu-
pils with practical instruction on proper conduct, and laid the foundation for an 
ambiguous understanding of the opposite sex. It promoted an ideal of masculinity 
closely associated with what may be characterised as the civil servant ideal. 

Central to the present thesis is the perception and practice of liberal education. 
Debate was conducted among the pupils themselves about these fraternal ideals 

and the tension between them. Neo-humanism was expressed in the comprehen-
sive intellectual refinement of the individual, his language skills and interest in clas-
sical culture. Patriotic educational ideals infused students with a passion for nation-
al and Scandinavian cultural heritage. The ethical ideal concentrated on the mould-
ing of character, questing to embody morally desirable values and behaviour while 
condemning objectionable conduct. Finally, a vague yet increasingly significant ten-
dency ran toward emphasising utilitarian knowledge and responsible citizenship. 
No one single ideal dominated; rather, they all existed side-by-side. Moreover, fra-
ternal life also embraced ideals beyond these specific categories, including the im-
portance of learning to be social adept. 

Furthermore, it is revealed in Chapter 7 that strong links were forged between 
fraternities on a regional, nationwide and Scandinavian level, bearing strong resem-
blance to contemporary social youth movements. A limited exchange of thoughts 
expressed in letters from the mid-ninteenth century is extant, but from the 1870s 
onward, organised and coordinated discussion was facilitated when new media – 



195 
 

newspaper and magazines – for and by pupils were founded. The chorus of voices 
reached a crescendo just after the turn of the century when a number of regional 
and national associations were founded and conferences arranged. 

The fraternal organisation created by upper secondary school pupils was strongly 
influenced by the so-called “Nordic Revival”. Similar to the contemporary German 
youth movement, it was ostensibly apolitical, striving to establish cultural rather than 
political bonds and to disseminate knowledge and respect for the common past of 
the Scandinavian countries. Instead of involvement in contemporary society and 
engagement with contemporary social issues, the student movement advocated in-
dividual, moral transformation, especially among youth. Upper secondary school 
fraternities considered themselves guardians of the nation and its culture and be-
came a conformist force in late nineteenth-century Sweden. On the other hand, 
pupils also constituted an active force in the modernisation of Swedish institutional 
practice, in the vitalisation of the state grammar schools, and as forerunners in the 
conceptualisation of a new cult of youth. 
 

English sculpted and Swedish translated by Stephen Fruitman 
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BILAGOR 
 
1. STADGEBÖCKER (I URVAL) FÖR GYMNASISTFÖRENINGAR VERK-
SAMMA UNDER PERIODEN 1850–1914.  
Källa: KB. Okat. Undervisning. Allm. Lärov. Lärj.– Fören. Lokala A–Ö.  
Anmärkning: Stadgeböckerna visar på aktiva gymnasistföreningar under undersökningsperioden. De är sorterade 
under läroverksstäder och titlarna har standardiserats för ökad läsbarhet. I de fall där sådan information återfunnits 
anges det år föreningen – enligt egen uppgift – instiftades. Det var vanligt att föreningar ombildades och ibland bytte 
namn. Kärnverksamheten förblev dock oförändrad. 
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2. SOCIAL REKRYTERING TILL DE FYRA AVSLUTANDE KLASSERNA 
VID UMEÅ HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERK HÖSTTERMINERNA 1893, 
1898, 1903, 1908 SAMT 1913 (FÄDERS YRKE).  
 
Källa: Umeå högre allmänna läroverks katalog. FAV och FA (UMU).  
Anmärkning: Denna redogörelse gäller elever ur klasserna 6:1–7:2 samt RI–RIV och syftar till att ge information om 
deras sociala hemvist genom en kategorisering av deras fäders yrken. Eftersom kohortens ringa omfång tillåter detta 
redovisas alla yrkestitlar ur matriklarna. Kohorten delas in i tre baskategorier (övre strata, medelstrata och ett lägre 
strata). Inga bortfall av titlar har förekommit, men justeringar har gjorts i enskilda fall. Detta handlar uteslutande om 
individer som flyttats från ett lägre stratum av utbildade hantverkare till något av de två högre då det visat sig att 
dessa bedrivit småföretag eller fabriksverksamhet. Till grund för kategoriseringen ligger demografiska databasens 
kodsystem. 
 
1893 (HT) 
Antal elever: 69 
 
1. Övre strata  
a. Större företagsledare och 
entreprenörer  
 
b. Ämbetsmän och högre 
tjänstemän 
Apotekare: 1 
Bankdirektör: 1 
Bruksförvaltare: 1 
Disponent: 1 
F.d. Regementsläkare: 1 
Förste lantmätare: 1 
Förvaltare/Materialförvaltare: 4 
Ingenjör/Civilingenjör: 2 
Inspektor: 2 
Jägmästare: 1 
Kapten: 2 
Komminister: 2 
Kronofogde: 1 
Kyrkoherde: 5 
Lantmätare: 1 
Lektor: 1 
Länsman: 4 
Läroverksadjunkt: 1 
Läroverkskollega: 2 
Löjtnant: 1 
Major: 1 
Notarie: 1 
Rådman: 3 
Sjökapten: 2 
Stadsfiskal: 1 
Stationsinspektör: 1 
Stads- och lasarettsläkare: 1 
Överjägmästare: 1 
Överste: 1 
 
Totalt: 47/69 
 
2. Medelstrata  
a. Småföretagare, handlande 
och hantverksmästare 
Gästgivare: 1  
Handlande: 6  
Kopparslagare: 1 (uppflyttad) 
Skräddare: 2 (uppflyttade) 

 
b. Bönder och arrenderande 
bönder 
Hemmansägare: 3 
Lantbrukare: 1 
 
c. Lägre tjänstemän 
Bokhållare: 1 
F.d. Skollärare: 1 
Kyrkovärd: 1 
 
Totalt: 17/69  
 
3. Lägre strata  
a. Yrkesutbildade arbetare, 
hantverkare och konsthant-
verkare (lägre än mästare)  
Bagare: 1 
Färgare: 1 
Målare: 1 
Postiljon: 1 
Skräddare: 1 
 
b. Outbildade arbetare  
 
c. Drängar 
 
Totalt: 5/69 
 
1898 (HT) 
Antal elever: 78 
 
1. Övre strata 
a. Större företagsledare och 
entreprenörer 
Konsul: 1 
 
b. Ämbetsmän och högre 
tjänstemän 
Bankdirektör: 1 
Bruksförvaltare: 1 
Disponent: 1 
Förste provinsialläkare: 1 
Förvaltare/materialförvaltare: 5 
Häradshövding: 1 
Inspektor: 5 
Jägmästare: 3 
Kapten: 2 

Komminister: 2 
Kyrkoherde: 6 
Lantmätare: 4 
Lektor: 2 
Länsman: 2 
Läroverksadjunkt: 2 
Major: 1 
Postmästare: 1 
Rektor: 1 
Rådman: 2 
Stationsinspektor: 1  
Stads- och lasarettsläkare: 2 
Tullförvaltare: 1 
Överjägmästare: 1 
Överstelöjtnant: 1 
 
Totalt: 50/78  
 
2. Medelstrata  
a. Småföretagare, handlande 
och hantverksmästare 
Byggmästare: 2 
Färgare: 1 (uppflyttad) 
Gästgivare: 2 
Handlande: 7  
Kakelugnsmakare: 1(uppflyttad) 
Torghandlare: 1 
 
b. Bönder och arrenderande 
bönder 
Hemmansägare: 1 
Lantbrukare: 2 
 
c. Lägre tjänstemän 
Fanjunkare: 1 
Gränsuppsyningsman: 1 
Kronojägare: 1 
Skollärare: 2 
Tullvaktmästare: 1 
 
Totalt: 23/78  
 
3. Lägre strata 
a. Yrkesutbildade arbetare, 
hantverkare och konsthant-
verkare (lägre än mästare)  
Postiljon: 1 
Timmerman: 1 
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Urmakare: 1 
Ångslupskapten: 1  
 
b. Outbildade arbetare  
Arbetare: 1 
 
c. Drängar 
 
Totalt: 5/78  
 
1903 (HT)  
Antal elever: 100 
 
1. Övre strata  
a. Större företagsledare och 
entreprenörer 
Garverifabrikör: 1 (uppflyttad) 
Konsul: 1 
 
b. Ämbetsmän och högre 
tjänstemän 
Apotekare: 1 
Bankkamrer: 2 
Disponent: 1 
Fältskär: 1 
Förvaltare: 3 
Inspektor: 2 
Jägmästare:1 
Kapten: 2 
Kontraktsprost: 3 
Kyrkoherde: 7 
Lantmätare: 6 
Lektor: 1 
Länsman: 7 
Läroverkskollega: 1 
Major: 6 
Postmästare: 2 
Rektor: 2 
Rådman: 1 
Seminarieadjunkt: 1 
Seminarierektor: 1 
Sjökapten: 1 
Stadskassör: 1 
Överjägmästare: 1 
Överste: 1 
 
Totalt: 57/100 
 
2. Medelstrata  
a. Småföretagare, handlande 
och hantverksmästare  
Gästgivare: 1 
Handlande: 13 
Kopparslagare: 1 (uppflyttad) 
Källarmästare: 1 
Trädgårdsmästare:1 
 
b. Bönder och arrenderande 
bönder 
Gårdsägare:1 
Hemmansägare: 5 
 

c. Lägre tjänstemän 
Fanjunkare: 2 
Jaktuppsyningsman: 1 
Kassör: 3 
Nämndeman: 1 
Organist: 1 
Stationsmästare: 1 
Vaktkonstapel: 1 
Verkmästare: 1 
 
Totalt: 35/100  
 
3. Lägre strata 
a. Yrkesutbildade arbetare, 
hantverkare och konsthant-
verkare (lägre än mästare)  
Garvare: 1 
Kopparslagare: 2 
Postiljon: 1 
Skräddare: 2 
 
b. Outbildade arbetare  
Arbetare: 1 
Stationskarl: 1 
 
c. Drängar 
 
Totalt: 8/100  
 
1908 (HT)  
Antal elever: 78 
 
1. Övre strata 
a. Större företagsledare och 
entreprenörer 
Grosshandlare: 1 
Konsul: 3 
 
b. Ämbetsmän och högre 
tjänstemän 
Apotekare: 2 
Bankkamrer: 2 
Disponent: 3 
Fängelsedirektör: 1 
Förvaltare: 2 
Häradshövding: 3 
Inspektor: 5 
Jägmästare: 1 
Kapten: 1 
Kontorschef: 1 
Kontraktsprost: 2 
Kronolänsman: 1 
Kyrkoherde: 2 
Landskamrer: 1 
Lantbruksingenjör: 2 
Lantmätare: 2 
Länsman: 1 
Länsveterinär: 1 
Läroverksadjunkt: 1 
Postmästare: 1 
Kapellpredikant: 1 
Regementsintendent: 1  

Seminarierektor: 1 
Seminarieadjunkt: 1 
Sjökapten: 2 
Överstelöjtnant: 1 
 
Totalt: 46/78 
 
2. Medelstrata  
a. Småföretagare, handlande 
och hantverksmästare 
Byggmästare: 1 
Guldsmed: 2 (uppflyttade) 
Handlande: 10 
Skräddare: 1 (uppflyttad) 
Trädgårdsmästare: 1  
 
b. Bönder och arrenderande 
bönder 
Gårdsägare: 1 
Hemmansägare: 3 
 
c. Lägre tjänstemän 
Fanjunkare: 1 
Folkskollärare: 2 
Kassör: 2 
Landskontorist: 1  
Sergeant: 1 
Vagnsförman: 1 
 
Totalt: 27/78 
 
3. Lägre strata 
a. Yrkesutbildade arbetare, 
hantverkare och konsthant-
verkare (lägre än mästare)  
Bagare: 1 
Smed: 1 
Snickare: 2 
 
b. Outbildade arbetare  
Sjöman: 1 
 
c. Drängar 
 
Totalt: 5/78 
 
1913 (HT)  
Antal elever: 112 
 
1. Övre strata 
a. Större företagsledare och 
entreprenörer 
Grosshandlare: 1 
Konsul: 4 
Sågverksägare: 1 
 
b. Ämbetsmän och högre 
tjänstemän  
Avvittringsstyresman: 2  
Bankdirektör: 2 
Disponent: 2 
Distriktslantmätare: 2 
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Förrådsförvaltare: 1 
Förvaltare: 1 
Försäkringsinspektör: 1 
Häradshövding: 1 
Inspektor: 4 
Jägmästare: 3 
Kapten: 4 
Kontraktsprost: 2 
Kronolänsman: 4 
Kyrkoherde: 7 
Lantbruksföreståndare: 1  
Lantbruksingenjör: 1 
Lotskapten: 1 
Major: 1 
Provinsialläkare: 4 
Predikant: 1 
Rektor: 1 
Sjökapten: 2 
Tandläkare: 2 
Telegrafkommisarie: 1 
Tullförvaltare: 1 
Veterinär: 2 
Överste: 1 
 
Totalt: 61/112  

 
2. Medelstrata  
a. Småföretagare, handlande 
och hantverksmästare  
Bokhandlare: 1 
Byggmästare: 3 
Handelsresande: 1 
Handlande: 11 
Källarmästare: 2 
Skohandlare: 1 
Skräddarmästare: 1 
 
b. Bönder och arrenderande 
bönder 
Gårdsägare: 1 
Hemmansägare: 4 
Lantbrukare: 1 
 
c. Lägre tjänstemän 
Banmästare: 1 
Fanjunkare: 5 
Handelsföreståndare: 1 
Kassör: 2 
Landskanslist: 1 
Tulluppsyningsman: 2 

Tullvaktmästare: 1 
Tågmästare: 1 
Stationsmästare: 1 
 
Totalt: 41/112  
 
3. Lägre strata 
a. Yrkesutbildade arbetare, 
hantverkare och konsthant-
verkare (lägre än mästare)  
Bagare: 1 
Gälbgjutare: 1 
Lokomotivförare: 1 
Postiljon: 1 
Smed: 1 
Snickare: 2 
Timmerman: 1 
Vaktmästare: 1 
 
b. Outbildade arbetare  
Arbetare: 1 
 
c. Drängar 
 
Totalt: 10/112  

 

 
3. KATEGORISERING AV FÖRESLAGNA DISKUSSIONSFRÅGOR 1890, 
1896, 1903 SAMT 1909 
Källa: FAV. UGF. A.I. Protokoll. Vol. 1, 2, 3, 4, 6 och 7. Frågorna återfinns: 1890 (1/2, 8/2, 1/3, 15/3, 26/4, 20/9, 
18/10, 15/11), 1896 (2/2, 22/2, 18/4, 30/5, 17/10), 1903 (24/1, 31/1, 14/2, 6/3, 14/3, 4/4, 12/9, 3/10, 31/10, 
12/12) och 1909 (6/2, 20/2, 27/2, 3/4, 17/4, 24/4, 15/5, 22/5, 2/10, 16/10, 4/12). 
Anmärkning: Frågorna är justerade till frågeform. Stavningen är den ursprungliga. 
 
1. Föreslagna diskussionsfrågor 1890 
 
Existentiellt, filosofiskt och etiskt: 
Kan kroppsagan åstadkomma den kraftiga verkan 
som i allmänhet åsyftas med densamma? Hur för-
värfvar man sig säkrast medmänniskors kärlek och 
tillgifvenhet? Hvad har den rike blott skenbart fram-
för den fattige, och hvilka företräden eger han verkli-
gen? Hvilka fiender böra mera fruktas, de hemliga 
eller de öppna? Kan själfmord gälla såsom bevis på 
mod? Är öldrickning till nytta eller skada? Kan det för 
en gymnasist anses bra att få förfoga öfver mycket 
penningar? 
 
Samhälle och politik: 
Hvilken ställning böra vi intaga gentemot de s.k. 
samhällsförbättrarnes läror? Bör qvinnan intaga 
samma ställning inom samhället som mannen? Hvil-
ken ställning böra vi iakttaga till vår tids försvarssträf-
vanden? Skulle allmän politisk rösträtt vara önskvärd 
för Sverige? Äro krig öfvervägande nyttiga eller skad-
liga? 
 
Föreningsliv:  
Hvilka bör anses värdiga att blifva medlemmar af 
Umeå Gymnasii-förening? Är ‟kurtisen‟ till någon 
nytta för vår förening? Hvilka böra anses såsom vär-

diga att blifva medlemmar af vår förening? Hvad bör 
vara bestämmelsegrunden i fråga om nya medlem-
mars intagande i föreningen?  
 
Skolliv:  
Är latinet lämpligt såsom ett af skolans hufvudäm-
nen? 
 
Historia:  
Hvilken betydelse har Karl XII:s uppträdande för vårt 
fäderneslands historia? Var Linköpings blodbad en 
handling af hämd eller en handling af rättvisa? 
 
2. Föreslagna diskussionsfrågor 1896 
 
Existentiellt, filosofiskt och etiskt: 
Hvarför är människan världens mål? Kan en, som 
använder starka drycker anses förkastlig? Äro ej svor-
domar i högsta grad förnedrande för en skolgosse 
och för hvem som helst? 
 
Samhälle och politik:  
Hvilken styrelseform har framtiden för sig, den repu-
blikanska eller den monarkiska? Har den lutherska 
reform. Verkligen haft en så stor betydelse som man 
vill tillmäta densamma? Äro rösträttssträfvanden i 
våra dagar berättiga eller ej? Bör man vid bedömande 
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af samtiden rätta sig efter pluralitetens dom? Hvad 
skola vi säga om K.F.U.M.? Hvad är orsaken till att 
åldringar nu för tiden blifva mer och mer sällsynta? 
På hvilken lefnadsbana kan en yngling nu för tiden 
anse sig hafva största utsikten till framgång? 
 
Föreningsliv:  
Skola vi utan vidare förbigå nykterhetsstriderna inom 
U.G.F.? Hvad bör man iakttaga för att blifva en god 
deklamatör? Hvad bör göras mot seminaristernas 
öfverhanden tagande herrahvälde öfver gymnasister-
na? Hvarför hafva gymnasisterna fallit i onåd hos 
seminaristerna och äro orsakerna härtill berättigade? 
Skall någon gymnasistbal anordnas detta år med thy 
åtföljande aftonunderhållning?  
 
Skolliv: 
Bör vår undervisning reformeras och i hvad afseende? 
 
3. Föreslagna diskussionsfrågor 1903 
 
Existentiellt, filosofiskt och etiskt: 
Är kortspel absolut förkastligt? Är kronprinsessans af 
Sachsen beteende fullkomligt förkastligt? Hvad bör 
man säga om själfmordet? Hvad bör man säga om 
Darwins påstående, att det ej existerar någon väsent-
lig skillnad mellan människans och de högre däggdju-
rens själsförmögenheter? Hvilket är det mäktigaste 
vapnet, svärdet, tungan eller pennan? Hvad bör man 
tänka om vykortsvurmen? Står människans intelligens 
på något sätt i förhållande till hjärnans storlek? Kan 
”Kvinnan” uppnå ”Mannens” matematiska nivå? 
 
Samhälle och politik: 
Bör Härnösands stift delas? Hvad anser föreningen 
om den för den nu samlade riksdagen framlagda 
kungl. propositionen om borttagande af s.k. jordfäst-
ning i stillhet? Bör den politiska rösträtten utsträckas 
och, i så fall, hvar bör gränsen sättas? Hvad ha Sveri-
ge och Norge att lära af Finlands öde? Kan man anse, 
att de s.k. konsulatförhandlingarna ledt till ett godt 
resultat? Hvad bör man säga om frälsningsarmén? 
Hvad bör man anse om det svenska ordensväsendet? 
Hvilken är skidlöpningens militära betydelse? Hvilken 
är f.n. vårt lands namnkunnigaste man, de kungl. 
personerna undantagna? 
 
Föreningsliv:  
Balens drottning? Skulle föreningen bli lidande på att 
alla gymnasister inkallades som medlemmar? Är det 
önskligt, att samtliga föreningsmedlemmar erhålla 
rösträtt äfven i andra frågor än de, som röra före-
ningens ekonomi? Hvilken är gymnasistmötenas 
betydelse? Höja gymnasistbalerna föreningens anse-
ende? Skulle de ej utan väsentlig saknad kunna vara 
borta? När kan en flicka anses mogen för en gymna-
sistbal? Äro ej gymnasistflammorna till större skada 
än nytta för sina älskare? Huru skola våra diskussio-
ner kunna bli lifligare, än de vanligtvis äro? Hvad kan 
sägas för och emot den så kallade viftningen? Böra 
icke svordomar så vidt möjligt är undvikas i Geting-
en? Skola vi detta år få en gymnastikförening till stånd 

och huru bör den i så fall vara ordnad? Huru afhjälpa 
de brister, som i senaste revisionsberättelsen påpeka-
des angående lån och igenlämnande af biblioteket 
tillhörande böcker?  
 
Skolliv: 
Skall den tvungna kyrkogången anses nyttig eller 
skadlig? Har läroverket vunnit eller förlorat något på 
lärareombytet denna termin? Kunna nykterhetsföre-
ningarna vid våra läroverk vara till någon större nytta? 
Äro skolungdomens kondisbesök att fördöma? Hvad 
bör man säga om klottrandet i bibliotekets böcker? 
Månne rektorns beteende vid den beryktade brefkort-
saffären i 6.2 var berättigadt? Hvarför är det ifrågava-
rande brefkortets historia inhöljd i ett sådant mörker? 
Är lärarekurtisen förkastlig? Är en omredigering af 
vår nuv. psalmbok behöflig? Hvilka fordringar ställa 
vi skolpojkar i allmänhet på en lärare, för att han skall 
anses vara omtyckt? Religionsundervisningen vid de 
allm. läroverken? 
 
Historia: 
Hvarför misslyckades Ludvig XIV i sitt anfall på 
Holland? Hvilken svensk konung kan anses ha haft 
den sämsta karaktären? Hvilken af de personer, som 
framträdde under Hugenottkrigen, hade den sämsta 
karaktären?  
 
Litteratur: 
Hvilken är vårt lands förnämsta tidskrift? Hvem är 
Sveriges främste nu lefvande författare? 
 
4. Föreslagna diskussionsfrågor 1909 
 
Existentiellt, filosofiskt och etiskt: 
Är dansen ett värdigt och förädlande nöje? Är det 
sedvanliga promenerandet om kvällarna uppför och 
nedför Kungsgatan förkastligt? 
 
Samhälle och politik: 
Är ”gula faran” f.n det för Europa mest hotande? 
Varpå bero den spända hållningen inom svenska 
folket? Socialismen? Är socialismen, sådan den nu är, 
berättigad? Antimilitarismen? 
 
Föreningsliv: 
Vad bör göras för att upphjälpa U.G.F:s ekonomiska 
ställning? Bör en aftonunderhållning även denna 
termin anordnas för att stadga föreningens ekonomi? 
Vem är 1909 års gymnasiebalsdrottning? Vad bör 
anses som giltigt skäl vid bortvaro från klubb? Är det 
lämpligt att företaga ännu ett inval denna termin? 
Borde ej lektor Rohnström till tack för sina tjänster 
och sin frikostighet inväljas till Umeå gymnasiiföre-
nings hedersledamot? Är en rensning av biblioteket 
önskligt och i så fall i vilken riktning? Bör det ej för-
bjudas att till utom föreningen stående personer 
bortskänka föreningens speciella igenkänningsmärke? 
Huru skola diskussionerna i U.G.F. föras, för att de 
skola motsvara sitt höga ändamål? Borde ej U.G.F. 
hava deltagit i arbetardemonstrationen den 1 maj 
1909? 



201 
 

 
Skolliv: 
Extralärareeländet vid läroverket? Kan läroverket 
anses lida en förlust genom att lektor Rohnström 
lämnar detsamma? Vem är den störste humanisten av 
skolans lärare? Vilket av de främmande språk, som 
studeras i vår skola, kan anses vara till största nyttan? 

 
Litteratur: 
Gustav av Geijerstams litterära verksamhet och bety-
delse? Har Aug. Strindberg diktarverksamhet varit till 
nytta eller skada för vårt land? 

 
4. KATEGORISERING AV BEVARADE FÖREDRAG, UPPSATSER OCH 
TAL UR UMEÅ GYMNASII-FÖRENINGS ARKIV 1889–1894, 1900–1905 
SAMT 1907–1914 (1939). 
Källa: FAV. UGF. F.IV. FÖREDRAG 1–3. 
 
1. Livsåskådning, sedelärande och filosofi 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. L. B. Hemström, ”Enighet ger styrka” 
2. K. E. Pettersson, ”Lefnadsglädje” 
3. Otto Thorsen, ”Idealet” 
4. Herman Hampusson Huldt, ”Hvad är lifvet” 
5. Albert Nordberg, ”En qväll på frälsningsarmén” 
6. Theofilus Sjöstrand, ”Vår förgår Mänskoår flykta. 
Sist stupar en dödlig själ, och grafven grönskar och 
dermed väl” 
7. Albert Nordberg, ”Jämförelse mellan människors 
kroppsliga och andliga matsmältning” 
8. Theofilus Sjöstrand, ”Lär att besegra dig själf och 
du har vunnit den största af alla segrar” 
9. Sem Johansson, ”Något om människans makt 
öfver naturen” 
10. Axel Ericson, ”Yfs ej af fädrens ära, en kvar har 
dock blott sin (Tegnér)” 
11. Karl N., ”Medgång gifver vänner motgång pröf-
var dem bäst” 
12. Albert Nordberg, ”Bland klippor och blindskär” 
13. von Hedenberg, ”Om mod” 
14. Gustaf Norrman, ”Det förflutna, det närvarande 
och det tillkommande” 
15. Oscar Högstadius, ”Hvad björken talde”  
16. Victor Lundberg, ”Vänskapen” 
17. Victor Lundberg, ”Idag röd, i morgon död” 
18. Oscar Högstadius, ”Vagga och lik-kista” 
19. Gustaf Olsson, ”Kamratandan – Broderkärleken”  
20. David Markstedt, ”Döm ej strax den vilseförde 
stolte broder med förakt!”  
21. Joel Sjöstrand, ”Frihet är det bästa ting, etc.”  
22. Hugo Berlin, ”Nöden pröfvar vännen” 
23. Axel Sidenmark, ”När människor står vid graf-
vens dörr hur annorlunda då än förr syns lifvet med 
dess små bekymmer”  
24. Axel Klockhoff, ”Skördar som för evigheten gro” 
25. Axel Gavelin, ”Om barndomsdrömmarne, ung-
domsidealet och deras betydelse för lifvet” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
26. Nikanor Söderlind, ”Våren och ungdomen”  
27. C. Sandberg, ”Om friheten” 
28. Gustaf Rutberg, ”Reflektioner i ett badkar”  
29. Konrad Holm, ”Medgång gifver vänner, motgång 
pröfvar dem bäst” 

30. C. Sandberg, ”Den lutherska och den katolska 
läran om rättfärdiggörelsen”  
31. J. Kramer, ”Om rikedomen” 
32. Ernst Gavelin, ”Hänförelse”  
33. Erik Öberg, ”Små saker” 
34. O. Eneroth, ”Om öde och ‟tur‟”  
 
2. Litteratur, litteraturhistoria och språk 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Per Thorsen, ”P. D. A. Atterbom såsom skald” 
2. Sem Johansson, ”Kellgrens betydelse för vår vit-
terhet”  
3. Herman Hampusson Huldt, ”Framställning och 
utläggning af ‟Vikingen‟” 
4. Emil Snellman ”Från vår sagoverld” 
5. H. Grubbström, ”Anna Maria Lenngrens skald-
skap” 
6. Carl Schöning, ”Runebergs lif och skaldeverksam-
het” 
7. Harald Gadd, ”Almqvist” 
8. Herman Hampusson Huldt,”Anna Maria Lenn-
grens skaldskap” 
9. A. H. Grubbström, ”Om den nyare folkvisan i 
Sverige” 
10. Axel Erikson, ”Hur har Runeberg tecknat Dö-
belns karaktär i slaget vid Juutas” 
11. Herman Hampusson Huldt, ”Något om tal och 
skrift med särskildt afseende på vår förening” 
12. Harald Gadd, ”Det finska folkkynnet såsom det 
tecknar sig i Runebergs Fänrik Ståls sägner” 
13. Hjalmar Fahlander, ”Innehållet af Döbeln vid 
Juutas” 
14. Peder Holm, ”Erik Johan Stagnelius” 
15. Hugo Sandström, ”Framställning af innehållet af 
Runebergs dikt ‟Grafven i Perrko‟” 
16. Gustaf Olsson, ”Karl Michael Bellman” 
17. Axel Gavelin, ”Voltaire” 
18. Andreas Grahn, ”Gustaf III:s förtjänster om 
Sveriges vitterhet” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
19. Gustaf Rutberg, ”Striden mellan de olika riktning-
arna inom vårt lands litteratur i början av förra seklet” 
20. Gunnar Mångberg, ”Emile Zola” 
21. Gustaf Westermark, ”Svenska språkets rättskrif-
ning” 
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22. Ernst Åberg, ”Miguel de Cervantes” 
 
C. Föredragsbok 1907–1914 (1939) 
23. Nils Ahnlund, ”Rudyard Kipling” 
24. Curt Kempff, ”Rysk litteratur”  
25. Nils Ahnlund, ”En roman från Neros dagar” 
26. Nils Ahnlund, ”Om trubadurer och trubadurpoe-
si” 
 
3. Historia och religionshistoria  
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Emil Snellman, ”Ett minne från franska revolutio-
nen” 
2. Albert Nordberg, ”Några af de gudomligheter, med 
hvilka folktron uppfyllt vårt land” 
3. Albert Nordberg, ”Grekernas föreställning om sina 
gudars väsen” 
4. Axel Erikson, ”Om de gamles fostbrödralag” 
5. Herman Hampusson Huldt, ”Gustaf Adolf och 
Ebba Brahe” 
6. Axel Eriksson, ”En jättes barndom” 
7. Herman Hampusson Huldt, No. 57 (obetitlat)  
8. Gustaf Asplund, ”Magnus Stenbock” 
9. Gustaf Melander, ”Romerska karaktärens grund-
drag”  
10. Gustaf Melander, ”Rom tvänne gånger världens 
behärskarinna” 
11. Albert Öhrman, ”Jungfrun af Orléans” 
12. Gustaf Melander, ”Jämförelse mellan Filip af 
Macedonien och Napoleon” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
13. A. Edlund, ”Sedefördärfvet i Frankrike under 
Ludvig XV”  
14. H. Larsson, ”Sveaborg”  
15. G. Pettersson, ”Englands beskatttningsförsök 
gentemot sina nordamerikanska kolonier” 
16. V. Björkbom, ”Gymnastikens historia” 
17. Erik Öberg, ”Hästafveln i vårt land” 
18. Seth Johansson, ”Om Alexander den store” 
19. Ernst Åberg, ”Boktryckerikonsten” 
20. Thorfrid Andersson, ”Wallenstein” 
21. Gustaf Westermark, ”Gregorius VII” 
22. Ernst Åberg, ”Karin Månsdotter”  
23. G. H. Rundquist, ”Erik Dahlberg”  
24. Gunnar Mångberg, ”Drottning Kristina” 
 
4. Samtidsfrågor, statsangelägenheter och nation 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Sem Johansson, ”Om fosterlandskärlekens betydel-
se” 
2. Sem Johansson, ”Utläggning af sentensen: ‟Det fins 
döda, som äro mäktigare än alla de som lefva på 
jorden, det folk, som äger hjältar‟”  
3. Harald Gadd, ”Om försvarsfrågan” 
4. A. von Hedenberg, ”Något om utdöende folkslag 
och en dito djurras” 
5. Carl Immanuel Asplund, ”Norrlands framtid” 
6. Axel Ericson, ”Klingar icke modersmålet skönast? 
Binder ej vårt hem med dubbla garn? Lyser icke själf-

va ljungen grönast På den torfva där vi lekt som 
barn?” 
7. Axel Ericson, ”Fädernas missgerningar”  
8. David Markstedt, ”Sverige” 
9. Ivar Högström, ”Norrlands natur, hjälpkällor och 
framtid” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
11. Gustaf Rutberg, ”Tankar vid dunkersmonumen-
tet” 
12. Gustaf Rutberg, ”Hvarför och huru skola vi älska 
vårt fosterland” 
13. J. Kramer, ”Om dödsstraffet” 
14. Gustaf Rutberg, ”Primas tal för konungen vid 
UGFs årsfest d. 30/11 1900” 
15. Hugo Strandberg, ”Skall det 19de århundradets 
odling gå under?” 
16. Erik Öberg, ”Vikten af en stark flotta för Sverige i 
ett eventuellt krig” 
17. Andreas Nyberg, ”Olika slag af örlogsfartyg och 
deras ändamål” 
18. Gunnar Mångberg, ”Sven Adolf Hedin” 
 
5. Föreningsliv och skolliv   
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Erik Söderlind, ”Föreningens nuvarande belägen-
het” 
2. David Markström, ”Tal hållet i U.G.F. af dess 34de 
Primas vid hans afgång från embetet anno 1888 den 
26 maj” 
3. Sem Johansson, ”Studentminnen” 
4. David Glas, ”Tal vid U.G.Fs 25-årsfest den 30 
november 1889” 
5. Otto Thorsen, ”Skål! (vid U.G.F:s 25-årsfest)” 
6. T. Ericson, ”Afskedsord till U.G.F. vid dess sista 
klubb läsåret 1889–90” 
7. Gustaf Asplund, ”Primas helsningstal till förening-
en Höstterminen 1891” 
8. Gustaf Olsson, ”Primas tal vid v.t:s slut 1893” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
9. Erik Törngren, ”Om öfversitteri inom skolan”  
10. Nikanor Söderlind, ”Primus avskedstal, vårtermi-
nen 1900”  
11. Gustaf Rutberg, ”Primas avskedstal vårterminen 
1901” 
12. Erik Öberg, ”Gymnasieföreningar”     
 
6. Socialt umgängesliv 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Joel Sjöstrand, ”Björkdungen” 
2. Erik Söderlind, ”Kärleken och årstiderna” 
3. Per Thorsen, ”Lite småprat om kurtisen i den 
landsändan Brackopolis” 
4. Per Thorsen, ”Några ord om den förfärliga och sig 
allt mera omkringgripande gymnasistkärleken med 
särskild tillämpning på dess sorgliga följder” 
5. Per Thorsen, ”Seminarister. Kulturhistorisk studie” 
6. Albert Nordberg, ”Kurtisens välsignelse” 



203 
 

7. Albert Nordberg, ”Jämförelse mellan elektriciteten 
och den gudagåfvan kärleken” 
8. Carl Hemström, ”Några ord, the gymnasister att 
betrakta” 
9. Harald Frykholm, ”Om dansen” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
10. A. Edlund, ”Något om kurtis” 
11. Bengt Grahn, ”Dansen” 
    
7. Naturvetenskap och teknik 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. O. Högstadius, ”Om jorden” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
2. K. J. Andersson, ”Om insektspollinering” 
3. Edvin Andersson, ”Om radium” 
4. Konrad Edlund, ”Näsan” 
 
8. Nekrologer 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Hugo Berlin, ”Carl Pontus Vikner” 
 
B. Föredragsbok 1900–1905 
2. Gustaf Rutberg, ”Tal öfver rektor J. Johansson 
etc.”  

3. Gunnar Mångberg, ”Adolf Erik Nordenskiöld” 
 
9. Idrott 
 
C. Föredragsbok 1907–1914 (1939) 
1. Curt Kempff, ”Om den svenska idrotten, dess 
organisation m.m.” 
 
10. Geografi  
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Albert Rörström, ”Island” 
 
11. Övrigt/Ej kategoriserbart 
 
A. Föredragsbok 1889–1894 
1. Gustaf Blomqvist, ”Om Adam och Eva i paradiset 
och huru kläderna uppfunnos” 
2. A. H. Grubbström, ”Mössologiska studier” 
3. Herman Hampusson Huldt, ”Om näsan (populär 
framställning)” 
4. David Glas, ”Damernas skål” (vid Umeå gymnasii-
förenings 25årsfest lördagen den 30 Nov 1889) 
5. Oscar Högstadius, ”Sjöjungfrun (saga)” 
6. Nils Schönfeldt, (obetitlat, stora delar saknas) 
 
 
Totalt: 140 

 

5. UMEÅ GYMNASII-FÖRENINGS LÅNEBIBLIOTEK VT 1890.  
 
Källa: FAV. UGF. D.I. 1. Bokförteckningar 1888-1897. ”Förteckning öfver Umeå Gymnasii-Förenings lånebibliotek. 
Vårterminen 1890”. 
Anmärkning: Författarnamn och verk är direkt avskrivna ur biblioteksförteckningen och inte justerade. 
 

A. 
Andrieux,   
En polisprefekts memoa-
rer 
 
B. 
Besant,   
De fattigaste i London 
 
Bjursten,   
Gyltas grotta 
Egoismen 
Ödets lek 
 
Blanche,  
Banditen 
Vålnaden 
Taflor och berättelser (2 
b.) 
Bilder ur verkligheten (3 
b.) 
Minnesbilder 
Sonen af Söder och Nord 
(2 b.) 

Första älskarinnan 
Flickan i Stadsträdgår-
den 
 
Bergström,  
Gerd  
Antologi 
 
Boisgebey,  
Den afhuggna handen 
 
Bret Harte,  
Cressy 
 
Bååth,  
Vid allfarväg 
Dikter 
 
Bremer,  
Strid och Frid 
 
Bonde,   
Våra öfverliggare 
 

Billings,  
Skämt och infall 
 
Braun,  
Prosaskrifter 
Dikter 
 
C. 
Chicot,  
Hyskor och hakar 
I gungstolar och soffhörn 
 
Conway,  
Mörka dagar 
Töcken och ljus 
 
Collins,  
Den nya Magdalena. 
 
Coquelle,  
Diamantslukaren 
 
D. 
Daudet  

Konungar i landsflykt 
 
Dilling  
Genom lorgnetten 
Hvardagsmänniskor 
I kupén 
 
Dumas  
Bildhuggaren Clemenceau 
Greven af Montechristo 
Kapten Pamphile 
 
Dahn  
En strid om Rom. (2b.) 
Trogen till döden 
 
Drumont  
En döende verld 
 
E. 
Eckstein   
Nero 
Claudinerna 
Minnen från skolan 
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Pia 
Afrodite 
 
Ebers   
Ett ord 
Gred 
 
Emlekyl  
Berättelser 
 
Elster  
Farliga karlar 
 
Europas samhällen i våra 
dagar 
 
F. 
Flammarion  
I himmel och på jord 
Urania 
 
Flygare-Carlén 
Ett köpmanshus i skär-
gården (3b.) 
Gustaf Lindorm 
  
Ferry  
Skogslöparen 
 
Freytag  
Debet och kredit 
 
G. 
Galen  
Dåren i S:t James 
 
Geier  
Skaldestycken 
  
Geierstam  
Gråkallt 
 
Goete  
Faust 
 
Gjellerup  
Romulus 
 
Gunter  
Mr. Barnes från New 
York. 
Mr. Potter från Texas 
 
Grant Allen  
Sällsamma historier 
 
H. 
Hackländer  
Ur militärlifvet i fredstid 
Ur militärlifvet under 
vakttjänst 
En hemlighet m.fl. 

Fyrverkar Wortmann 
Ur ett furstehus memoarer 
 
Hubertus  
Jagtminnen 
 
Hedberg  
På båda sidor om ridån 
Högre uppgifter 
Stockholmsliv och skär-
gårdsluft 
 
Haggard  
Kung Salomos skatt 
Allan Quatermain 
Hon 
 
Heimburg  
Gamla frökens historia 
Utan hemgift 
Lore von Tollen 
 
Heidenstam  
Dikter 
 
Hjelt  
Korsika och Tunis 
 
Habberton  
Ändtligen 
 
I. 
Ibsen   
Gengangere 
Brand 
 
J. 
Jolin  
Rosen bland Kamelior 
 
Jokai  
Hans andra jag 
Lefvande död 
Svarta diamanter 
Berättelser 
 
James  
Urskogens döttrar (3.b) 
Abyssiniens perla (3.b) 
 
K. 
Kjellman-Göransson  
Vesterlånggatans ängel 
Den blifvande konungen. 
 
L. 
Lie  
Berättelser 
 
Lundqvist  
Profiler 
 

Lodbrok  
Nybygget på Vargkullen 
Millionärens dotterson 
 
Lenngren  
Skaldeförsök 
 
Lundin  
Det nya Stockholm. 
 
Lea  
Berättelser (4.b) 
 
Lindau  
Noveller från Japan 
 
Linke och Lingg  
Från Hellas och Byzanz 
 
M. 
Malot  
Millionerna 
 
Marlitt  
Gullvifvan 
Uggleboet 
Kommerserådets hus 
Damen med rubinerna 
Schillingshof 
 
Mox  
Fallfrukt 
 
Mützelburg  
Verldens herre 
 
Marryat  
Kaparkaptenen 
 
N. 
Nordensvan  
Lifsuppgifter 
 
O. 
Ohnet  
Doktor Rameau 
 
P. 
Peck  
Solglimtar 
 
Palmaer  
Eldbränder och gnistor 
 
R. 
Rydberg  
Fribytaren på Östersjön 
 
R–n   
Lustiga historier 
 
Rosegger  

Från alpernas skogstrak-
ter 
 
S. 
Samarow  
Kejsarinnans adjutant 
Peter III 
Storfurstinnan 
Hypnotismens välde 
Spelet om kronor och 
spiror 
Studentlif 
Tinnar och bråddjup 
(2b.) 
Kors och halfmåne 
Plewna 
Revolutionärer 
  
Saphir  
Raketer och svärmare 
 
Starbäck  
Engelbrekt Engelbrekts-
son. 
Guldhalsbandet 
Konungakronan 
Testamentet 
Skarpskyttens ungdoms-
minnen 
Öfverste Stålhammar 
Lifknektens berättelser 
Mäster Olofs bröllop 
 
Snolisky  
Dikter 
 
Schwartz  
Mannen af börd och 
qvinnan af folket 
Är mannens karakter 
hans öde 
Arbetet adlar mannen 
Liten Karin 
 
Strindberg  
Lycko-Pers resa 
 
Sigurd  
Kaleidoskop 
Ljud och oljud 
I svenska bondehem 
Vett och ovett 
Svenska bilder och vrång-
bilder 
Vid hemmets härd 
 
Sturzenbecker  
Grupper och personnager  
 
Schönthan  
Humoresker 
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Schröder  
Minnen från skogen 
Minnen från mitt jägarlif 
 
Sehéele  
Från hafven och hamnar-
na 
 
Sundblad  
Andeverlden 
 
Svedelius  
Anteckningar från mitt 
förflutna lif 
 
Svahn  
Svenskt skämtlynne (4 
b.) 
 
T. 
Turgenjeff  
Elena 
Obruten mark 
 
Twain  
Tom Sowyer 

Huckleberry Finn 
 
Trolle  
Jakob Duwall 
Utkastad i verlden 
Krona och Törne 
Blokadbrytaren 
Östersjöns konung 
Sjöofficern 
Katarina II och hennes 
gunstlingar 
 
Topelius  
Vinterqvällar (4b.) 
Fältskärns berättelser 
(3b.) 
Ljungblommor 
Nya blad 
Planeternas skyddsling 
Ljung 
 
Tawaststjärna  
För morgonbris 
Nya vers 
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