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Tema folkbildning

I detta nummer …
gör vi nedslag i den västerbottniska folkbildningens långa och vitala historia.
Västerbottens län är faktiskt ledande när det gäller studiecirkelarbete. Nio
aktiva studieförbund – ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, NBV,
Sensus, Studiefrämjandet och Studieförbundet Vuxenskolan – skapar tillsammans med länets sju folkhögskolor – Dalkarlså, Edelvik, Medlefors,
Solvik, Storuman, Strömbäck och Vindeln – bra förutsättningar för goda
utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturliv.
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”Jag insåg min brist på folkvett”
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Per Runesson, journalist, tidigare på Sveriges Radio, inleder med en artikel om
Vindelns folkhögskola som i år fyller 100 år.
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Därefter tar journalisten Mats Rosin vid med en reﬂektion över sina egna år
på Medlefors folkhögskola i norra Västerbotten på 1960-talet. Han berättar
också om skolans grundare och eldsjäl John Olofsson.
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Rektorn vid Medlefors folkhögskola 1979–2003, Roland Sellberg, bidrar med en
betraktelse över folkhögskolornas framtid. Den har ifrågasatts många gånger
men som så ofta annars visar det sig att pessimisternas utsagor inte håller.
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Radiojournalisten vid Utbildningsradion Rolf Granstrand ger en inblick i
västerbottnisk folkbildningshistoria med utgångspunkt i norra Västerbotten
som gjort sig särskilt känt för sitt sjudande folkbildningsarbete.
Slutligen bidrar journalisten Annika Melin med artiklar om studieförbundens
verksamhet i relation till alla nyinﬂyttade västerbottningar. Hon porträtterar
också två folkbildarproﬁler i Umeå från det nya Sverige som håller på att växa
fram, före detta salvadorianen Oscar Mejia och iranskfödda Roya Razani.
I Nära notiser rapporterar journalisten Tommy Åberg om en innehållsrik dag
till Sara Lidmans minne som hölls i våras på ABF i Stockholm. Dessutom
beskriver arkeolog Anders Huggert märkliga föremålsfynd i västerbottniska
hus som har att göra med fromma förhoppningar om ett gott förhållande till
oknytt och väsen.
Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till
Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker
och mottagningar ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten.
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JOHAN ERIKSSON

Elever vid Vindelns folkhögskola, från vänster Erik Vesterlund, Fredrik Johansson,
Emma Sjölund, Liselotte Karlqvist, Tihna Ivarsson och liggande Jacob Wallander.
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”Jag insåg min brist på folkvett”
PER RUNESSON

5 april 1944 slutade 1943–44-års huvudkurs vid Vindelns folkhögskola.
Eleverna hade fått fylla i ett formulär, och bland annat svarat på följande:
”Orsaken till varför jag sökte till folkhögskolan”. Ett av svaren ingår numera
i skolans legendsamling. Det löd: ”Jag insåg min brist på folkvett”. Eleven
som svarat så heter Filip Gerhardsson. Det kan vara lämpligt att inleda en
historik över skolan med en intervju, där just den kände före detta länspolismästaren och dialektproﬁlen Filip Gerhardsson talar och ger synpunkter.

Filip Gerhardssons berättelse liknar många
andras och inleds givetvis med frågan om vad
som ﬁck honom att söka sig till Vindelns
folkhögskola.
– Det var egentligen min äldre bror som
rekommenderade mig, han hade själv gått på
Vindelns folkhögskola. Han tyckte att jag
skulle gå där innan jag gjorde militärtjänsten.
Han nämnde att eftersom jag var skogs- och
ﬂottningsarbetare, så kunde jag få stipendium
från fackligt håll. Han kände också till att
socknen kunde ge sådant till studerande ungdom. Så jag gav mig iväg till vad vi i dag kallar
kommunens allt i allo. Han stod i potatislandet och grävde. Jag framförde mitt ärende
och han tog reda på vilka mina föräldrar var.
När han fann att jag, som han sa, var av ”bra
folkslag”, så tog han (och detta tycker jag är

fantastiskt) fram plånboken ur bakﬁckan och
gav mig femtio kronor. Och så sa han: ja, det
här är kommunens stipendium till dig, lycka
till nu med studierna”. Sen fortsatte han sitt
grävande i potatislandet utan att fråga om
kvitto! Den andra femtiolappen ﬁck jag från
mitt fackförbund, Svenska skogs- och ﬂottningsarbetareförbundet och den skulle skickas
direkt till skolan. Sedan hade jag själv sparat
en slant.
För bonden gällde som för skomakaren,
förbliv vid din läst. Studier var förebehållet
bättre mans barn. Bondens barn skulle inte
vara så pretentiösa! Men jag hamnade således
i denna fantastiska situation att jag kom in i
böckernas värld. Jag hade i grunden alltid
varit nyﬁken och hade inget emot att lära
mig mera. Vi prövades i matematik och ﬁck
3
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Den kände dialektproﬁlen och före detta länspolismästaren Filip Gerhardsson
ﬁck rådet av sin storebror att gå på Vindelns folkhögskola i början av 1940-talet.
Studierna ﬁnansierades med hjälp av ett direktstöd från kommunen och från
Skogs- och ﬂottningsarbetareförbundet.

skriva uppsats för att man skulle kunna placera en i rätt grupp. Och lärarna där, de var så
besjälade, det gällde ju även fostran, inte bara
själva lärandet. Jag kan än minnas glädjerysningen när jag hörde Carl Segerståhl stå där
4

framme och deklamera Viktor Rydbergs kantat ”vad mer om spejarblicken ser hur bortom
fästet tusen solar fejas” och så vidare (här fortsätter Filip G att deklamera). Ja, det var ett
annat språk än det man läste i tidningarna.
Nils Ferlin hade vid det här laget givit ut tre
diktsamlingar. Sedan hade Gösta Knutsson
börjat med Tjugo frågor i radion (från 1939).
Vi hade frågesporter och jag kan fortfarande
erinra mig grämelsen när jag bommade frågan
om det någon gång hände att riksdagens båda
kamrar sammanträdde gemensamt. Ja, det
gjorde dom vid riksdagens högtidliga öppnande och det kom jag på först för sent!
Jag lärde mig förresten gå på händer hos
gymnastikdirektör Stig Kihlberg, en skicklig
instruktör, vars övningar ledde till gymnastikledarutbildning för dem som så ville. Jag var
förälskad och hade tjej hemma i byn och då
passade det ju bra med alla dessa kärleksdikter som vi lärde oss. Annars var det krig och
för oss gällde värntjänst. En av eleverna, Axel
Fjällström, var utbildad militär och han drillade oss i enskild ställning och gå i grupp och
pluton och liknande. Det var en tid av harmoni och gemenskap i detta kollektiv. Vi
hade förresten korgbollslag som spelade mot
samhällets lag. Jag såg då aldrig till någon
som var påverkad av alkohol heller.
Här gör vi ett litet uppehåll i intervjun
och knyter an till krigstiden. Skolan ﬁck ta
emot evakuerade barn från Finland, något
som Göta Kramer Edlund berättat om. Hon
minns hur skolan på senhösten 1939 tog
emot barnen, ”trötta och gråtande, alla med
en nummerlapp om halsen”. Göta och hennes

kamrater ﬁck lämna sina sängar och ligga på
halmmadrasser i källaren. Det var en erfarenhet från krigsåren och ﬂera skulle det bli.
Filip Gerhardsson fortsätter:
– Vår rektor var Fredrik Borelius, radiopratare och stor kulturpersonlighet. Ja, vi
hade första klassens lärare. Segerståhl var ju
en väldig personlighet, dock med en fobi, han
tålde inte kungligheter. Jag måste nämna att
jag ju under mitt långa liv drabbats av olika
förtjänsttecken, medaljer och sköldar. Men
den ﬁnaste utmärkelsen jag varit med om var
när man på skolan röstade fram mig som den
bästa kamraten, jag ﬁck tio kronor. Det var
en känslostark upplevelse. Det var också så
stort för den som gått för sig själv i skog och
mark att nu komma till denna för den inre
människan så uppfordrande miljö. Det blev
en stor upplevelse. Vi som gick där ﬁrade förresten 50, jag fann dystert nog att de ﬂesta
var döda, slutar Filip Gerhardsson, före detta
länspolismästare, före detta populär ordbrukare i Radio Västerbotten och mycket annat.
Hur det hela började
En skildring av skolans tillkomst tar sin början år 1898. Då inlämnade riksdagsmännen
N. Boström och A. Wiklund varsin motion
till landstinget. Dessa föll i god jord. En kommitté tillsattes som varmt uttalade sig för en
”repetitions- och folkbildningskurs”. En sådan
ansågs vara till stort gagn i ett län med så
föga utvecklat skolväsen som just Västerbotten, som var det enda länet i landet vid sidan
av Jämtland som inte ägde folkhögskola. Ja,
bristen på sådana skolor hade faktiskt tving-

at icke så få unga västerbottningar att söka
sig till andra läns skolor. Medel till en folkhögskola borde man kunna få in från intresserade kommuner och så blev det. 18 kommuner förklarade sig villiga att under fem års
tid bidra med 1 100 kronor vardera. Därtill
startades en folkhögskoleförening vars medlemmar under tillika fem års tid skulle utfästa
sig att betala en årsavgift om tre kronor. 128
personer biträdde denna begäran. Utöver
detta utlovades ett belopp på 4 400:- från industrikretsar. Givetvis föreslog man också att
landstinget skulle anslå medel till skolans
verksamhet.
Emellertid vann förslaget om inrättande
av folkhögskola 1902 inte gehör utan det gick
ytterligare några år innan skolstart. Det beslutades om folkhögskola i Vindeln (Degerfors) med start 1 november 1905 och i samband därmed en lantmannaskola 1 maj 1906.
Därmed var man igång, sist i landet, 38 år efter den första svenska folkhögskolan. Den
nämnda folkhögskoleföreningen som skulle
stödja skolan, värva medlemmar och upplysa
om verksamheten upplöstes emellertid redan
1928. Dess hävdatecknare, förre rektorn Viking Winbäck, skriver att dess tillvaro avslutades ”i stor obemärkthet”.
Skolan invigdes sålunda den 1 november
1905. Det rådde högtidsstämning i hela Degerfors (Ortnamnet Vindeln tycks ha använts
mest om järnvägsstationen) upplyser oss skolans elevförbund i en minnesskrift tio år senare. ”Tidigt på morgonen såg man den rena
svenska ﬂaggan hissas”. Vädret var dock inte
det bästa. På många ställen gällde det att ta
5
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Från Vindelns folkhögskolas högtidliga invigning 1 november 1905.
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sig fram genom snödrivorna, en profetia om
hur de unga ”mången gång skulle få arbeta
sig fram genom svårigheter, misstro och fördom mot skolan”. I all vittnesbörd om skolan
som givits av elever, aktiva och före detta,
förefaller uppfattningen om den vara programmatisk. Man uppfattar skolans ambitioner och praktik så som de beskrivs i program.
Detta verkar prägla även forskningen om folkhögskolan i Sverige, mera därom senare. Anslaget ﬁnns i nämnda skrift. En elev skriver:
skolan vill i första rummet ge mig insikter
och kunskaper i sådana ämnen, som
vidga blicken, odla själen och dana min
karaktär. Så vill den fostra oss elever till
arbetsamma och ärliga samhällsmedborgare, och betona kärleken till hem
och fosterland.
Tydligare än så kan det väl inte sägas.
Ur protokollen
Skolans första rektor, eller föreståndare som
befattningen kom att benämnas, var ﬁl. kand.
A. Th. Vifell. Tjänsten hade utannonserats i
november 1904 och var på fem år med en
årlig lön av 3 000 kronor samt fri bostad om
fyra rum och kök inkl fri vedbrand. Sökande
skulle helst vara ”akademiskt bildad”. Vifell
hade varit rektor vid en liknande skola i småländska Grimslöf. I augusti 1905 hade styrelsen noterat en vacker plädering för kvinnans
möjligheter till studier. Hon ”inser och uppskattar kanske bildningens välsignelse mer än
en man”. De första åren gick männen på vin-

terkursen och kvinnorna på sommarkurserna.
Vi talar här genomgående om själva folkhögskolan. Vid dess sida fanns ju en lantmannaskola startad 1906 och nedlagd 1965, mot
slutet benämnd lantbruksskola. Därtill fanns
från 1913 lanthushållsskola, nedlagd 1976.
Båda dessa skolor hade egna rektorer och egna
styrelser men var starkt sammanknutna med
folkhögskolan. Skolorna delade på lokaler,
elevhem, matsal och fritidsutrymmen och
hade även gemensam administration. Under
en tid kallades alla tre för ”Ungdomsskolorna
i Vindeln”. Härtill kan sägas att vinterkursen
blev gemensam för män och kvinnor från
1922 och att ett mindre antal kvinnor fanns
i den manliga vinterkursen redan från och
med 1914. En speciell kvinnlig sommarkurs
kvarstod fram till 1963.
Vi fortsätter att läsa i styrelsens protokoll
och ﬁnner att man den 22 augusti 1905 beslutat anställa en degersforsbo vid namn Petrus Larsson för eldning, vedhuggning, snöskottning och städning. Betalningen blir åtta
kronor per vecka. Nu hade rektorns lön höjts
till 3 500 kronor vilket ger honom 8,5 gånger
mer än Petrus Larsson samt som vi sett fri
bostad med mera. Samtidigt beslöts att som
lärarinna oannonserat anta fru Ingeborg
Holmström-Vifell. Det skulle sedan bli tradition, en god sådan får man väl säga, att
även rektors hustru fann en tjänst på skolan.
Detta förekom senare även bland lärarna.
Den 7 mars 1906 beslöts att telefon skulle
installeras. Och sedan händer som det brukar
heta ”inget särskilt”. År 1920 inköps piano för
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Från vänster agronom N. Insulander, föreståndare för lantmannaskolan, riksdagsman N. Boström, Bodbyn,
rektor Theodor Vifelt, rektor Lindgren vid läroverket i Umeå och disponent A. Åström, Vindeln.
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2 100 kr (med frakt) och 1922 är Ingeborg
Holmström-Vifell tjänstledig varvid hon ersätts av vikarien Eva Vifell. 1929 köper man
in en radioapparat. Detta år tillkommer en
årskurs 2. Skolans yttre möjligheter förbättrades väsentligt när man 1922 kunde ta ett nyuppfört elevhem i bruk, samt en mindre vävstuga. Bara femton elever kunde bo där till en
början. Husmor blev fröken Fanny Hörnsten
som redan 1906 varit elev på skolan. Hon arbetade till sin pensionering 1949. Snart kom
de första dödsbuden. 1928 gick läraren Nils
Häggström bort, han var en av dem som varit

med från början. Två år senare avled agronomen, blomstervännen och lyrikdyrkaren Granell. År 1929 ﬁck skolan två nya lärare som
skulle komma att betyda mycket, Carl Segerståhl och Gustaf Malmros. Särskilt då
Segerståhl, som blev skolans rektor 1948.
Stränga ordningsregler
År 1935 antas en ordningsstadga där eleverna
förmanas att föra ett ”höviskt tal”. De ska
också anhålla om tillstånd för vistelse utanför skolan efter ”stängdags”. (För en dråplig
redogörelse av förhållanden under tidigt sex-

Eleverna samlade
i slöjdsalen på
Vindelns folkhögskola,
vintern 1927.
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lans läro- och samlingsrum. Dessa ordningsregler kom att tillämpas vid ﬂera tillfällen.
Sålunda upplyser oss lärarkollegiets protokoll från den 10 december 1950 om en sorglig historia. En skogsmästare O. Henriksson
anmälde till skolan att han vid Flakastugan
klockan 11 påträffat två manliga och två
kvinnliga elever från skolan. Här fanns det
nu två möjligheter till påföljd, antingen
skriftlig varning eller omedelbar relegering.
En försvårande omständighet var att ﬂickorna
”falskeligen för rektor uppgivit att de ämnade vistas hos släkting i Hällnäs över helgen”.
Saken betecknades som ”grövre förseelse” och
samtliga elever avstängdes från skolan. Tidigare samma år hade en mindre allvarlig incident ägt rum. Några manliga elever hade
mottagit besök av en ﬂicka, men där ﬁck det
lov att räcka med skriftlig varning. Majoriteten i kollegiet (7–2) ansåg att man inte skulle
meddela ungdomarnas föräldrar. Ytterligare
några fall ﬁnns nämnda från 1950-talet, men
de medförde endast muntliga varningar.
Bland annat handlade det om en yngling som
på sitt rum befunnits vara rörd av starka
drycker.
Eleven Georg Johansson från Skellefteå sitter i skolans elevhem. Foto 1928.

En rektors dagbok
tiotal, se Bo Degermans bidrag längre fram).
Elev som bor utanför skolan ska vara beredd
att när som helst få besök av rektor, föreståndare eller lärare. Eleverna är förbjudna att på
sina rum motta besök, kvinnliga av manliga
och tvärtom. Vidare förbjuds spritdrycker
liksom spel om pengar samt rökning i sko-
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Låt oss granska källorna och se vad för ting
som tog upp en rektors tid under en månad.
Här december 1972 och Sven Dahl (far till
riksdagens tidigare talman Birgitta Dahl).
Det börjar så:
November 2: Samkväm, maskerad.
3: Brandövning.

21: Föredrag om universitetsstudier av Göran
Nilsson, Umeå universitet.
24: Medverkan i religionsgruppen av Imam
Kamal Yousuf, Göteborg.
28: Yrkesvägledning, lektioner och enskilda
samtal med Gunnar Carlgren, Umeå.
28: Omdömesorientering för årskurs 2.
29: Fortsatt yrkesvägledning.
13/12: Luciaﬁrande, E. Hedlund åk 1 årets
lucia.
14: Temadag ”vård och eftervård, patientens
roll”. Föredrag av föreståndare Bertil Håkansson. Grupparbeten och gemensam redovisning.
Film.
19: Röda Korsinstruktion i vissa biologigrupper.
20: Julfest.

– Hur avvägdes det mellan karriär och
personlig utveckling?
– Nu tror jag att de ﬂesta ﬂickor tänkte sig
bli sjuksköterskor och det tror jag man inriktade sig på. Själv var jag så vilsen att jag inte
hade några särskilda ambitioner utan mera
gladde mig åt att få vara nära kunskapen. Det
var en enorm upplevelse, det är det största i
mitt liv, efter att ha fått barn, tycker jag. Jag
hade sett en annons i VLT på en kafferast när
jag jobbade på Konsum i Västerås. Det var
som en gyllene port, jag visste direkt, det ska
jag göra. Annonsen handlade om Vindelns
folkhögskola. Jag ﬁck reda på att man kunde
få stipendier men ville förstärka kassan, så
jag tog jobb i Tärnaby och lyckades under ett
år, 1956, spara ihop tio tusen! Så kom jag till
skolan, nittio elever, hösten 1957. Bara tanken att jag nu skulle få läsa på dagarna! Nu
märkte man att det lades an på folkbildning-

LEIF LARSSON/VK

15: Föredrag av redaktör Ahto Uisk, syndikalistiska tidningen Arbetaren.

Författaren Anita Salomonsson som gick på
folkhögskolan 1957–58
menar att intrycken därIfrån varit livsavgörande.

Anita Salomonsson
Nu kan det vara dags att möta några gamla
elever igen! Vi börjar med blivande författaren Anita Salomonsson, som gick kursen
1957–58, sommarkursen -58 och från samma
höst åk 3.
– Vad var grundtanken i skolans verksamhet?
– Jag tror det var att ta hand om begåvningsreserven. Vi ﬁck verkligen känna att vi
var utvalda. Det var väldigt stränga regler.
Målet tycktes vara att vi skulle bli väldigt bra
människor som kunde ta tillvara kunskapens
gåvor.

Rektorer vid Vindelns folkhögskola
Eftersom rektorerna spelat en så stor roll för skolan kan det vara av
intresse att läsa om deras verksamhetsår.
T. Vifell 1905–28
David Jakobsson 1928–38
Fredrik Borelius 1938–48
C. Segerståhl 1948–58
Bengt Grimlund 1958–66 (tjl 1966/67, vikarie Stig Kihlberg)
Sven Dahl till 1966–72
Viking Winbäck 1972–91
Gunhild Hellström 1991–98
därefter en bygdens son, Per Sjögren.
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en, det var Heidenstam och det var nog lite
nationalistiskt. (Anita visar mig några böcker;
Nordens stämma, Havamal och Den svenska
sången.) Stagnelius ”Näcken” tyckte jag var
så oändligt vacker. Annars betonades naturvetenskap. Carl Segerståhl var ju mycket intresserad av Charles Darwin och utvecklingsläran. Segerståhl manade på oss så vi läste som
galningar. Man var rädd för honom, han var
dynamisk och lite diktatorisk. Efteråt ville jag
kalla honom en kärleksfull diktator.
– Hur kunde du vara rädd för honom, skolan var ju frivillig, du kunde ju åka därifrån
när som helst?
– Jo, det är klart men du vet hur det är, arbetarklassens barn ska ju alltid känna så stor
tacksamhet över att man ﬁck vara där och
det måste jag säga, det var det största jag varit
med om. Och det förändrade mitt liv mycket… Jag hade betat mig igenom stora delar
av världslitteraturen, men här ﬁck jag det att
bottna, att få bakgrunder, andra att språka
med och då kommer man in på kamratskapet som var så ﬁnt. Det kändes att man var
på väg nånstans.
– Litterära exempel?
– Jag kom att hitta och läsa Edith Södergran. Och för första gången mötte jag här
folk jag kunde tala om poesi och annan litteratur med, lärare i första hand och särskilt en
på biblioteket, Gustaf Dannstedt. Dittills
hade jag inte träffat en enda människa som
liksom jag läste Dostojevskij. Därtill hade vi
ju en poet, Lars Englund, som lärare. Han var
en fantastisk lärare, han höll sig inte så mycket
till ämnet. Jag minns hur han läste för oss,
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som här: ”Jag ville komma ut så tidigt att jag
kunde överraska morgonen, överrumpla den,
liksom genom en annan dörr och plötsligt
vara där innan den anade det”. Att höra honom var stort, tycker jag. Rektorn skrev också
lyrik som vi ﬁck ta del av. Jag träffar ju många
som gick på skolan med mig och vi tycks vara
överens att det var en sån upplevelse fast det
var så väldigt strängt men ingen av oss tycks
ha tagit någon skada av det.
– Det var kanske så att ni kände att ni deltog i en kamp, det sunda livet på landet mot
stadens lockelser?
– Jo, det tror jag att det var, det sunda livet
på landet och betoning på Norden, så var det
nog. Och hembygden, det var rätt mycket
hembygd. Det var en specialitet för rektor
Segerståhl som förenade kärleken till hembygden med sin ateism, den första ateist jag
träffat förresten. Vi gick inte på byn för vi
hade ett eget café men vi ﬁck inte sitta där så
ofta för det var ju inte meningen att vi skulle
sitta där. Ja, den var lite uppfordrande den
här skolgången, att man skulle bli nåt, man
hade fått ett pund att förvalta. Kanske kan
man säga att vi skulle arbeta för ett bättre
samhälle men jag minns inte några politiska
diskussioner. Vi skulle öva oss i debattkonst
och då var kärnkraften uppe som ämne.
– Du var ju på skolan under ATP-striden.
– Ja, jag tror det, jag minns att det blev
mera omvärld (och mindre kulturhistoria
och hembygd) sedan Segerståhl slutat och
Bengt Grimlund blivit rektor, då blev det andra tongångar. Han var ju expert på utrikesfrågor och höll långa föreläsningar som vi

Förändra ditt läge – anmäl dig
till någon av våra kurser i Vindeln/Umeå
Allmän kurs
För dig som vill ha behörighet i samhälls- och naturvetenskapliga ämnen
Hälsoinspiratör
För dig som vill jobba med hälsa. Basår och projektledarutbildning
Slöjd
För dig som vill utveckla din handfärdighet i trä, 1–2 år
Ungdomskurs
För dig som inte fullföljt grundskolan
Synkurs
För äldre med synnedsättning
Våga växa
För dig som vill ta ett steg vidare
GF program
För ökad anställbarhet och långtidsfriskhet
Handledarkurs
För dig inom aktivitetsgarantin
Distanskurser i matte, fysik, kemi och biologi
För dig som vill läsa in gymnasiebehörighet hemma
Kommande kurser:
www kurs, wåga wälja wäg
För dig som önskar arbete
www.vll.se/vindelnsfolkhogskola

100 år i år!
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inte begrep så mycket av men vi var ju fortfarande lydiga (eftersom vi hade haft rektor
Segerståhl!). Nej, men jag kom att tänka på
konsten och det minns jag med fasa. Då skulle
rektor Segerståhl tala om för oss vad som var
god smak och inte. Han höll fram en kaffekopp som var ren i formen och så en som var
blommig. Nu kommer jag från ett hem där
vi, så att säga, ingenting hade och så skulle vi
räcka upp handen och säga vilken kopp vi
tyckte var vacker. Och jag var så feg att jag
inte vågade stå upp och säga att jag tyckte
den blommiga var vackrast, så där var det ju
lite styrt, kan man säga. Fast jag tycker att
skolan gav en grogrund för ”större” tankar, att
livet skulle tas på allvar, att det inte var oändligt och en lek. Ett glatt minne är när rektorns son Fredrik Segerståhl, sedermera författare, uppmuntrade mig. Vi hade honom i
litteratur och tyckte han var otroligt lärd och
när jag skrivit en uppsats sa han till mig: ”vet
du vad du ska göra, jo du ska skriva, skriva och
skriva”. Jag tyckte det var konstigt för att komma från en så lärd person men han påpekade,
att känna litteraturen var en sak men att kunna skriva något helt annat. Det kändes väldigt
bra att bli uppmärksammad av honom.
1960 slutade jag och läste in studentbetygen på Vuxenskolan. Jag tyckte att jag, efter
tre år på folkhögskola var halvvägs till studenten. Jag tyckte det var hög klass på min
folkhögskola. Sedan gick jag tre och ett halvt
år på Socialhögskolan. Och det måste jag
säga, det går inte att jämföra. Det var nästan
bara ﬂum, det fanns ingen eld. På den här tiden skulle man arbeta i grupp och diskutera
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och man skulle klaga bort den litteratur som
föregående kurser haft. Det gick bort tid och
jag som hade familj och barn ville förstås bli
klar fort. Och då mindes jag med tacksamhet
hur det hade varit på folkhögskolan: ordning
och reda och stora krav. Jag tror att människan vill ha det.
Tidskriften Vindeln
År 1933 beslöt elevförbundet på skolan att
tillsätta en redaktionskommitté som såg till
att det första numret av publikationen Vindeln såg dagens ljus, drygt ett kvarts sekel efter skolans tillkomst. Den utkom kvartalsvis
och den första redaktören och ansvarige utgivaren blev Carl Segerståhl som med sig
hade Seth Marklund och Ragnar Eriksson.
Redaktionen kom att bli ett männens revir
under hela utgivningstiden, det vill säga fram
till och med 1965. En kort ledare inledde
och sedan följde artiklar inom områdena historia, folkliv, studiebesök, porträtt av bemärkta personer (någon konstnär, författare),
referat av elevförbundsträffar, notiser med
bilder från muntra samkväm och revyer, enstaka bokanmälningar, enstaka dikter, åtskilliga
vittnesbörd om livet på skolan skrivna av
elever eller före detta elever. Anslaget var
högtidligt i början för att mot 1950-talet bli
ledigare. Sålunda kunde en lärare då omnämnas som ”Lasse”, otänkbart på 1930-talet.
Låt oss göra några nedslag!
Det första numret inleds ståtligt med ett
tal hållet till skolans 25-årsjubileum av landshövding Nils G. Ringstrand. Det är på elva
sidor och frågan är väl om den elev som tar

sig igenom denna text verkligen behöver någon ytterligare utbildning. Tonen är högtidlig: ”I kommen, I unga, rustade med de vapen
som kunskapen sätter i Edra händer.” Kunskap ger makt, som är ”förbunden med ansvar”, betonas det här som i andra sammanhang. Sedan följer en intressant historisk
exposé som visar att tanken på folkbildning,
studier för de många människorna, ”allmogeklassen” inte var en ny företeelse. Ett par representanter för adelsståndet hade redan under tidigt 1800-tal fört fram denna tanke och
bedyrat att menige man under inﬂytande av
mer kunskap inte alls skulle bli ”illvilligare
och djärvare” eller visa elakhet! Så följer en
plädering för demokrati, skriven av ﬁl lic. David Palm. I Sovjetunionen och Tyskland råder
diktatur. I Sverige ska vi och inte minst folkhögskolans elever värna om denna ”i tid och
otid”. En naturskildring under rubriken ”I
min hembygd” av Ragnar Eriksson är en
okonstlad, ﬁn text med inslag av dialekt och
fri från tyngande högstämdhet.
I det följande numret uppmanas läsarna
att bli så kallade ortsombud som ska upplysa
om skolan och värva prenumeranter. Annonserna som i det första numret var 29 stycken
är nu färre. Genomgående under Vindelns
tre decennier är ett par sidor fyllda med annonser för ortens butiker och småföretag,
samt biograferna, först Röda Kvarn (”Goda
ﬁlmer, snygga lokaler” tel. 18) och senare
Odeonbiografen (”Rekommenderas”). Elevförbundet (varför heter det förbund och inte
förening?) har haft sammankomst och rektor
Jakobson har talat om ”svenskarnas uppgift i

världen. Svensken lever på friheten, dör med
den”. Därtill påpekas att folkhögskolans uppgift är att lära de unga att bära friheten.
Så följer en lång text om Nationernas Förbund, föregångaren till FN. I detta nummer
ﬁnns också en charmerande text av en yngling
som senare i livet skulle låta höra tala om sig,
Helmer Grundström som gick kursen 1924–
25. Han var då 20 och en ”blyg och tafatt yngling från mörka lappmarken”. Helmer bidrog
med ytterligare ett inslag senare, också det underhållande och personligt. Ibland dyker det
upp inlägg rörande ”ungdomen av i dag”. Är
den si eller så? I en betraktelse 1934 betonas
industrisamhällets problem med arbetslöshet
och dåliga framtidsutsikter. Livet känns tomt
och måste fyllas med något och då ”ligga nöjena
närmast till hands”. Då är det en lättnad att
höra ”jazzkapellets skrammel” och man får gå
upp i den böljande massan i danssalongen. Då
har man inte längre något ansvar, några plikter,
tror man (alltså dessa ungdomar).
Emellanåt får ”det moderna” ett litet tjuvnyp. I en längre uppsats om Selma Lagerlöf
pekas på hennes livstro som inte är den ”oandliga tro på det rent materiella, som till exempel en Artur Lundkvist består sig med”. En
vanlig genre är betraktelser över själva folkhögskolan. Bidragen andas glädje över vistelsen
på skolan och det gäller även långt fram i tiden.
1935 skriver sålunda en före detta elev att skolans förnämsta uppgift är att ”öva upp blicken
för grundlighet, saklighet och vederhäftighet”.
Man söker inse sin begränsning och undvika
tvärsäkra påståenden. Folkhögskolan, försäkrar
skribenten Thure Hansson, kommer alltid att
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vara den bästa grunden för studiearbetet.
1935 manifesteras också skolans inriktning
mot konst när man publicerar en artikel av en
konstnär som vill förklara ”den moderna konstens mening”.
Folkhögskolan tycks dock inte ha haft medvind i alla folklager. 1936 skriver Gunborg
Nyström att det nu gäller att hänga med i studierna så att hon kan visa andra att folkhögskolan inte är ”värdelös, som många tror”.
Under kriget är Carl Segerståhl ansvarig
utgivare och Bertil Sandström redaktör. Återigen dyker biskopens ord upp, ”frihet är det
bästa ting”. Skribenten antyder att det ﬁnns
de som är motståndare till det svenska statsskicket men namnger dem inte (nazister,
kommunister?) och man kan undra över
denna diskretion. Rädsla för ”politik”? Så
ställs den musik som sägs ha ”högre syftning”
mot tidens jazzmusik i en betraktelse av signaturen ”Putte”. Och senare i samma nummer skriver signaturen ”Ragnar” om vårt
lands otrevliga supseder. Välmenande råd utdelas. ”Bildning och möteskultur” är en annan artikel, därtill en jakthistoria och två
bokrecensioner. Reseberättelser om besök i
grannländers skolor var vanligt förekommande
och intressant läsning. Vid ett tillfälle handlade det om Askov på Jylland. Texten är skriven när Danmark beﬁnner sig under tysk
ockupation, något som emellertid inte berörs
i den rätt långa artikeln.
I Vindeln skymtar då och då en lätt ovilja
mot staden. Ett av de få citaten som är hämtade ur storstadspressen dyker upp 1943 (Aftonbladet) och det lyder:
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Den som odlar jord, den alltså som är
herre och far över ett grönt och blommande
rike, han för ofta ett både för sig själv och
andra mer betydelsefullt liv än den som
sitter på en stol i städerna och stavar rätt.
Året därpå återges en debatt förd på Aftonbladets insändarsida rörande fenomenet swingpjatten. En försvarar och en angriper med
följande synpunkter:
Vad de dumdryga pjattarna behövde
vore ett rejält kok stryk av ‘drängarna’,
som just nu jobbar hårt med skörden för
att inte valparna skall svälta ihjäl /…/
Sitt tillhåll har de på Skansen. Tyvärr
utanför burarna.
Parentation över avlidna är sällsynta i tidskriften. Det förekom när någon tidigare
verksam föreståndare (rektor) gått ur tiden.
En som i alla fall ﬁck minnesord var Folke
Bernadotte 1948, dock nämns inte den organisation som tog hans liv. Vid den här tiden
är stilen lite ledigare i Vindeln. Ett reseminne
från 1948 är underhållande läsning. Författaren heter Gösta Hedberg och har rest till
London i anledning av de olympiska spelen.
Han besöker His Master´s Voice och får se
television. Apparaten kostar 1 300 kronor,
varav en tredjedel är omsättningsskatt. En
lustig reﬂexion är denna:
Språket gick förvånansvärt bra att klara
upp. Visserligen talar största delen av
personalen på bussar och underjordiska
järnvägar dålig engelska – de rekryteras
huvudsakligen bland cockneys.

Hedberg möter en irländare och ﬁnner att
denne talar ”en förskräcklig engelska”. Han
jämför det med en utlänning som möter burträskmålet. Ett annat livfullt och intressant
resebidrag kommer från läraren Guy Englund
och handlar om noshörningsjakt i Somaliland.
Nya lärare hösten 1948 presenteras: Ragnar Matsson, Lars Englund, Inga Tjäder, Carin Spongenberg, H.G. Olsson, Karl Blixt
och Per Berglund. Herrar Englund och Matsson ﬂankerar rektor Segerståhl på en bild, en
munter trio med snö på skorna. Även den
bilden visar en ledigare stil. Lars Englund var
vid den här tiden en rätt känd poet och han
kom givetvis att betyda mycket, dels för Vindeln i vars redaktion han ingick, dels som inspirerande lärare. Vid en omröstning om
svenska favoritpoeter placerade eleverna honom i främsta ledet. En dikt som med rätta
prisades av pressens kritiker var denna:
I dagningen
Jag ville komma ut så tidigt
Att jag kunde överraska morgonen,
överrumpla den
– liksom genom en annan dörr
och plötsligt vara där innan den anade det
Se den klä sig som en ﬂicka
I vaknande hassellöv
Och långsamt vidrört ljus och vatten –
Och märka mig och ropa till med gälla
fågelröster!
År 1953 meddelas att konstklubben ”lever
och frodas”. Man har nu 117 medlemmar

och ﬂer väntas. Årsavgiften är tre kronor och
man samarbetar med folkrörelsernas konstfrämjande. Nytillkomna lärare är nu Inga Söderholm, lanthushållslärarinnan Barbro Hylmö och agronomen John Wennerholm. Den
24 juli spelades en match i fotboll mellan lärarna och de kvinnliga eleverna. Västerbottens-Kuriren refererade och var framför allt
tjusad av rektor Segerståhls dräktkombination, en praktfull kolorit. Bäst bland ﬂickorna
var Birgitta, som visade ”för att vara ett femininum” en god bollbehandlig. Ja, så kunde
det låta före Hanna Ljungberg. Reporter var
signaturen Åke, som var Kurirens redaktör i
Vindeln, Åke Hammar.
I samma nummer skriver rektor Segerståhl om skolan och konstaterar att den har
ett gott rykte. Den behöver inte annonsera,
folk söker ändå. Ja, man räknar med att till
hösten närmare 60% av de sökande måste
avvisas. På sommaren upplåter man skolan åt
organisationer av facklig, politisk och ideell
art. Segerståhl konstaterar att folkhögskolan
blivit en träffpunkt för ”folkrörelserna såväl i
länet som därutanför”. Det är en intressant
markering. Vilka rörelser avsågs? Bondekooperationen? Arbetarrörelsen? Kanske båda.
Med nummer 4 detta år sker en betydelsefull förnyelse av Vindeln och dess redaktion.
Lars Englund blir redaktör och med sig har
han Carl Segerståhl och Jacques Tersmeden.
Nu ﬂaggas för införande av den nioåriga enhetsskolan och frågan blir då vad folkhögskolan får för roll i framtiden. I detta nummer
tar Lars Englund även plats som poet. Han
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trätt av författare och konstnärer. Jämfört
med trettiotalet var givetvis femtiotalet ett
fotograferandets decennium i vårt land. Nu
dyker det upp bilder från samkväm, och de
muntrationer där de manliga och kvinnliga
eleverna var för sig stod för underhållningen.
Man klädde ut sig och man skojade med lärarna. Därtill bilder från elevförbundets sam-

ANNIKA R. /VÄSTERBOT TENS-KURIREN

har givit ut japansk lyrik och prisas entusiastiskt av sin kollega Tersmeden, i en insiktsfull
anmälan. Med Englund och Tersmeden i redaktionen ökar antalet korta noveller, lättsamma texter och sådant som kan sägas göra
tidskriften mera lättillgänglig. Båda var litterärt bevandrade och hade ett gott öga till
konsten och det syns i tidningen med por-

Vindelns föreläsningsförening har betytt mycket för kulturlivet i Vindeln. En av dem som engagerat
sig i föreningen var folkhögskolerektorn Viking Winbäck. Han var rektor på skolan åren 1972–91.
Här ses han tillsammans med från vänster Per Jacobsson och Gunnar Sjögren.
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mankomster. Uppsatser skrivna av elever
kunde ha rubriken: ”Vad är konst”, ”Att uppleva musik”, ”Synpunkter på veckopressen”,
”Fördelen med folkhögskolan”.
I juli l959 omkom Lars Englund i en traﬁkolycka och hans gärning som lärare och
poet präglar de efterföljande numren av Vindeln. Ny lärare var Daga Grimberg-Jensen
som kom att svara för regin när man satte
upp Olle Hedbergs Rabies. Annan teater var
ett stycke av K. Capec i regi av Nils Stålberg,
Hjalmar Bergmans Swedenhielms i regi av
Gustaf Dannstedt. Året därpå uppfördes
Tjechovs komedi Björnen. Ja, eleverna på
Vindelns folkhögskola ﬁck verkligen lära
känna fru Thalia, dels som aktörer, dels som
publik. Där stod sig skolan väl vid en jämförelse med den traditionella skolan. Nya lärare l961 var Elisabeth Grimlund och Gösta
Andersson. Ett tidens tecken var att teven
gjorde sitt intåg i skolan 1960, sedan eleverna samlat ihop nödiga medel.
Vid den här tiden hade sedan några år omvärlden gjort sig påmind i Vindeln. Den nye
rektorn och ansvarige utgivaren Bengt Grimlund var väl insatt i utrikespolitiken och
skrev själv i ämnet. Kongo-krisen 1960 och
Dag Hammarskölds död året därpå kommenterades, det vill säga dennes gärning som
generalsekreterare för FN. Striden kring Vindelälven (utbyggnad eller inte) belystes i en
längre artikel redan l963. En glädjande notis
nämner att till socialinstituten sökt tolv elever från skolan. Åtta av dem, alltså två tredjedelar, antogs. Av samtliga sökande från hela
landet antogs bara en tredjedel. Skolans som-

markurs var detta år dess 58:e och sista, eftersom vinterkursen utökats till 34 veckor.
Detta år företogs en ovanlig skolresa. Lärare och elever for med buss till Storumans
folkhögskola för att träffa kamrater och kolleger. Där blev man ”älskvärt och gästfritt
mottagna”. På programmet stod idrottstävlingar, folklekar, sång, teater. Man uppförde
Ingmar Bermans Trämålning. En bild visar
Vanja Häggström och Gun-Britt Lundström
tillsammans med kamrer Caj Olsson i det till
sminkloge förvandlade lärarrummet. I årets
sista nummer meddelas att byggnaden Svithiod från 1922 nu kommer att falla för bilan
och att en ny matsalsbyggnad ska resas. I Vindeln 1964 långa texter om målaren C.M.
Lindqvist och Bruno Liljefors, ett helt nummer om den då unge författaren Erik Beckman samt om mordet på socialistledaren
Jean Jaurès. Det senare skrivet av Bengt
Grimlund i anledning av 50-årsminnet av
denna händelse. Egentligen var det utskrift
av ett radioföredrag hållet av rektor Grimlund, ett av tidskriftens inslag med kvalitet.
I början av 1965 anas det att tidskriften
går mot nedläggning, givetvis av pekuniära
skäl. Omedelbart avsäger sig Jacques Tersmeden redaktörsskapet. Två gamla medarbetare tar vid, Sten Eriksson och Elof Näslund. Den nya redaktionen led av manusbrist
och vände sig därför till gamla elever som nu
gick på Socialhögskolan i Umeå, varvid nio
intressanta uppsatser inﬂöt för publicering.
Det blev rubriker som ”Bör kyrkan skiljas
från staten”, ”Tryckfrihet och pornograﬁ”
(författaren uttalar sig positivt om denna),
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”Åldringars situation i nutidens svenska samhälle”, ”General de Gaulles roll i samtidens
samhälle”, ”Nordisk gemenskap – möjligheter och svårigheter”, ”Äktenskapsproblem i
dagens samhälle”. Till det kan läggas ﬂera
uppsatser om ”åldringarnas situation”.
I det sista numret skriver Bo Degerman
under rubriken ”Journalister och tidningar”,
nog så betecknande med tanke på Degermans fortsatta bana inom pressen. Han förestår i dag en aktad kultursida i Dala-Demokraten. Ett annat bidrag handlar om en resa i
Mexico och är skriven av en viss Bengt Persson. Efter namnet står ”BP” och man förstår
att det rör sig om den mest kände idrottsmannen i skolans annaler, landets ledande medeldistanslöpare!

Ett brev från Bo Degerman, Falun
Klockan på utomhusväggen ringde inte
med läroanstaltens disciplinton utan
klapprade trevande som för att uttrycka
folkhögskoleelevens osäkra steg in i bildningens
värld. Jag hade kommit till folkhögskolan med två
böcker och två paket långa Ritz i väskan. Den ena
boken var Kommunalkunskap av Per Edvin Sköld
och Tage de la Motte, och den andra var Erik Wellanders Riktig svenska med karolinerblå pärmar. Dunkelt föreställde jag mig att böckerna skulle komma
till användning, och de långa Ritzen skulle vara bra
att ha under sena läskvällar.
I min uppväxtmiljö uppfattades lärare som ett
högre släkte som barn var rädda för och vuxna inte
talade bonnska med. Desto mera förvånande var
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det här att lärarna sade hej och kunde tilltalas med
”du”. Eleverna var vuxna, en del yngre män redan
tunnhåriga, och ett otvunget umgänge tedde sig
naturligt. Men det är klart, lärarna hade kunskapen,
de stod på katedern, de sörjde för vår andliga spis,
de undervisade. De var inte vilka som helst. Vi härmade dem på rasterna men kände också respekt för
dem. Vi såg deras personligheter.
Jacques Tersmeden var en spenslig man med
snörrät bena och oknutna skoremmar. Han var en
utmärkt berättare med sinne för dramatik och pikanterier, och hans historielektioner var fascinerande föreställningar. Han satte sig på katederbordet
med ena benet under sig, grep tag om vristen och
lutade sig lätt framåt. Efter en halvtimme hängde
biskopen i full ornat utanför fönstret, började han.
Han undervisade också i konst. Han visade en bild
av Vincent van Gogh och sa med teaterröst i ljusbildsapparatens skymning: Den här mannen skar i
förtvivlan av sig örat. Vi gapade. Han visade en bild
av imaginisten Max Walter Svanberg: regnbågsdrömska paradisfåglar reste sig ur kvinnoskötet.
Moderna saker, skrockade han. Vi gapade ännu
mera. Eller så pekade han på ett par blå nyanser:
Vad säger den ljusare? Jag längtade hemligen till
hans lektioner.
I samhällskunskap undervisade Bengt E Grimlund, rektorn själv. Han fann stort nöje i sitt ämne.
Bevillningsutskottet, sade han med sin torra röst
och plirade vänligt bakom tjocka linser. Lunchberedning, fortsatte han och log. Vi som kände trävirket hindra fattningsförmågan förundrades över att
han aldrig bar läroboken med sig utan hade allt i
huvudet. På sitt stillsamma sätt levandegjorde han
samhällskunskapen. Han ﬁck oss att se hur samhället fungerade. Efter en lektion rekvirerade jag och
en kamrat var sitt exemplar av Kommunistiska manifestet à 2,25 kr från Tidens förlag. Vi förstod inte så

mycket av det men fann redan på första raden att
Marx hade fel, ty spöket som gick genom världen
var okunskapen. De här samhällslektionerna visade
att bevillningsutskottet var ett instrument för det nya
samhällets växande inkomstbehov. Hellre lunchberedning än revolution! På ett samkväm imiterade jag
Bengt E Grimlund. Efteråt var jag en smula skraj. Herregud, rektorn! Jag hoppas... stammade jag på skolgården där han kom i pälsmössa med bräm och glasögonen blixtrande i marssolen. Han skakade på
huvudet. Inte alls, min fru hade roligt, försäkrade han.
Jag trodde jag såg dubbelt, sade en klasskamrat som
sett oss. Själv ﬁck jag lite självförtroende. Tage de la
Mottes Kommunalkunskap ﬁck anstå.
Stig Kihlberg var gymnastikdirektör och undervisade i svenska. Han ställde upp meningarna med
orden under varandra, på raka led, och konsonanterna stod i givakt och vokalerna hade hållning enligt höfter fäst. Han skrev så att kritan dammade
och han stampade med foten. Böj! sade han och pekade på adjektivet. Han rappade till verbet: Häv
fram dig! Grammatiken blev rena gymnastiken. Han
drillade oss i satslösning. Kroppsbyggnad och meningsbyggnad övades med samma energi. Man var
alldeles matt efter en lektion. Aldrig att jag orkade
öppna Erik Wellander.
Den här tiden var inte 1930-talet då eleverna
kom till folkhögskolan från AK-arbeten och hade
tidningspapper i lågskorna och sista ﬁmpen bränd
in på bara blånageln. Det här var tidigt 60-tal, under
rekordåren då den oﬀentliga sektorns expansion
riktigt vidtog. Den välsignade kommunala vuxenutbildningen var inte uppfunnen, grundskolan befann sig på utrednings- och försöksstadiet och gymnasierna var ointagliga fästningar. Samhället ropade
efter utbildad arbetskraft. Det behövdes lärare, socialassistenter, sjuksköterskor, poliser, vägmästare,
hälsovårdsinspektörer, skogvaktare, ingenjörer, ar-

betsförmedlare, sjukkasseföreståndare, bibliotekarier, kommunalkamrerer, postkassörskor, kontorister... Listan kan göras lång
De sista kronotorparnas ynglingar tillhörde den
sista generationen som rundbarkade propsen.
Hemmansägardöttrarna tillhörde den sista generationen som kunde handmjölka. Direkt efter folkskolans sjunde klass gick det att få jobb i fabrikerna.
Städernas överklass fann det lönlöst att annonsera
efter hembiträden. Långtidsarbetslösa förekom inte
och inga lågkonjunkturer botades med ekonomiskt
undantagstillstånd. PV:n hade fått hel framruta och
bekräftade det framrullande välståndets nya utsikter.
Ungdomar kände suget, men det fattades något,
nämligen utbildning. Folkhögskolan blev utvägen.
Den har verksamt bidragit till att minska utbildningsklyftorna. Folkhögskolans idé var både utbildning och bildning. Under min tid i Vindeln rådde delade meningar olika ämnen. Ingenjörsaspiranterna,
den raka linjalens män, smygräknade på historietimmarna. Själv läste jag tyska grammatiken på
sångtimmarna och strök under med linjalen.
Jag minns inte att någon talade om bildningens
värde. Det låg kanske underförstått, var något man
ﬁck på köpet, men att orda om att Bildningen frigör
den skapande kraften inom varje människa hade
framkallat försmädligheter: Tänker du tala på kursavslutningen? Den praktiska nyttan av folkhögskolan dryftades däremot ofta: Vad måste man kunna
för att tenta in på skogsskolan i Hällnäs?
Folkhögskolan var ett internat. Flickorna på bodde
Roma, pojkarna på Hellas. Det var förbjudet att besöka varandra på rummen, men tycke gick inte att
hindra och somliga blev par, gick i armkrok på rasterna och pussades bakom björkarna. Portlampan
vid ﬂickornas Roma svartnade ofta i smygandets
kvällar. En blick bortåt lärarbostäderna: Ingen ser om
vi går in stund på rummet. Morgonen därpå: Vakt-
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Martin Hällgren
Martin var ledande kulturpolitiker i Umeå
under 1970- och 80-talen, kulturens guldålder
i staden. Han gick kursen på folkhögskolan
1946–47. Han säger sig ha haft tur i två avseenden med Vindeln. Han ﬁck Carl Segerståhl som lärare och han ﬁck möta Alva. Det
blev äktenskap och de är fortfarande gifta och
bor i en fäderneärvd Västerbottensgård som
de ﬂyttat från hemmanet Hamburg i Vännäs
till Västerhiske i Umeå. Segerståhl kunde
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mästarn, lampan på Roma är trasig igen! Hö, trasig.
Skruva i den själv när ni går hem, muttrade han.
Folkhögskolans roll har förändrats. Den når samhällets lågutbildade bäst i den meningen att den
ger ungdomar som lämnat grundskolan med ofullständiga kunskaper en ny chans. Bekymrade röster
har höjts. För mycket poäng och kompetenskomplettering, har det hetat. Bildningssyftet, folkhögskolans urgamla grundval, har tunnats ut. Samtidigt
är det uppenbart att folkhögskolorna blivit nya mötesplatser. Många folkhögskolor specialiserar sig.
De erbjuder teaterlinjer, pensionärskurser, samlevnadskurser, religiösa, politiska och fackliga linjer,
målerikurser, terapikurser. Säg någon linje eller kurs
som inte ﬁnns! På något vis har folkhögskolan kvar
sin sympatiska form just genom förankringen i folkbildning och folkrörelser. Den är ett alternativ i snuttiﬁerandets, zappandets och surfandets tid. Den är
något annat än soﬀ-TV för överﬂödiga människor.
Blev jag själv efter skolan en annan människa? Vet
ej. De långa Ritzen tog snabbt slut och åren har förﬂyktigats likt rök. Men under detta skrivförsök känner jag plötsligt saknad och blir glad.
Det är inte ﬁmpat för gott utan ännu någon liten
glöd kvar i glömskans vida askfat.

Förre detta kommunpolitikern Martin Hällgren gick på folkhögskolan åren 1946–47 och viktigt för honom var rektor
Segerståhls sätt att undervisa i historia. Här ses Hällgren med
en studieplan från början av 1940-talet som heter Folkbildningsarbetet i Sverige.

sätta in de litterära epokerna i allmänhistoriska sammanhang. I folkskolan hade man
fäst sig vid krig och kungar. Kungar satte
igång krig. Men Segerståhl betonade inte sådant utan hade en annan metod, han talade
om det som hände i ens eget liv.
Genom mitt historieintresse kom jag i

Folkhögskolan: när, var, varför?
Folkhögskolan växte fram vid 1800-talets
mitt. Den ville väcka känslan för hemlandet och stärka den medborgerliga bildningen hos de många människorna. Danmark var först, 1844, Norge kom tjugo år
senare, Sverige 1868 och Finland 1889.
Kungsnamnet är här den danske biskopen N.F.S. Grundtvig, vars pedagogik
byggde på ”det levende Ord”, det vill säga
lärarens fria muntliga föreläsningar och
samtal med eleverna. Han ville framför
allt främja bondebefolkningens andliga
frigörelse och sociala utveckling. Städernas borgerskap hade sina läroverk och nu
var det bondeungdomarnas tur. Intressant att notera är att folkhögskolan ﬁck
sitt första fäste i gränslandet mot Tyskland där danskheten var hotad genom
Preussens expansion.
De första svenska skolorna uppstod i
Skåne. Man tog intryck av den danska
föregångaren men kom att lägga mer
vikt vid naturvetenskap, samhälls- och
yrkesorientering. Eller som en tidig rektor
uttryckte saken: danskarna försökte utbilda känslan, svenskarna förståndet. Behovet av en svensk folkhögskola hade
gjort sig påmint med de reformer som
kom att ge bönderna skjuts i svensk politik, 1862 års kommunallagar och 1866 års
riksdagsordning. Först efter decennier
uppstod folkhögskolor som i första hand
riktades mot arbetarklassens ungdomar.
Redan på 1870-talet började några
skolor ansöka om statsbidrag för verksamheten. I samband därmed uppstod
häftiga debatter i pressen och på landstingsmötena rörande det lämpliga med
sådana bidrag. Skolans fria form var utmanande. Var den kanske inte rent av
samhällsfarlig? De första skolorna var en-

skilda företag, uppburna av lokala föreningar och väl förankrade i bygden. Senare kom skolor drivna av landstingen och, i
början av det nya seklet, rörelsedrivna
skolor med exempelvis arbetar-, nykterhets- och ungkyrkorörelsen som huvudmän. Dessa kunde markera sin särart i utformningen av skolans verksamhet och
blev också föremål för kritik när de statliga anslagen skulle fördelas. Några förvägrades bidrag. Det mest ﬂagranta exemplet på hotat anslag (det räddades
visserligen senare) var Hola folkhögskola
i Ångermanland 1906. Där kritiserades
den unge läraren Rickard Sandler, för
övrigt son till skolans rektor, och några år
senare initiativtagare till bildandet av
Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Han
påstods ha agiterat på skolan mot militarism, när det i själva verket var under sin
militärtjänst han fört denna agitation.
För många elever blev skolan en
etapp i vandringen uppåt, socialt. Den
var många blivande författares plantskola. Se till exempel antologin Folkhögskolan i litteraturen, en antologi till folkhögskolans 125-årsjubileum (1993). I den
anges att 1967 inte mindre än 5 statsråd
och 83 riksdagsledamöter hade gått på
folkhögskola (NE anger 74). Om man studerar kapitelrubrikerna i den nämnda boken får man en uppfattning om den
svenska folkhögskolans förändring. Kapitel 1: ”Från bondeskolor till rörelseskolor
1860–1910” Kap 2: ”Skolor för livet eller
för yrkeslivet? 1920–1940-talen” Kap 3:
”Folkhögskolan en alternativ utbildningsväg 1950–1990-talet”
År 1991 vidgades genom ett riksdagsbeslut de enskilda skolornas redan omfattande frihet och ansvar. Ett folkbild-

ningsråd inrättades, vars uppgift var att
fördela de statliga anslagen samt utvärdera verksamheten. Med andra ord, en
intresseorganisation som också har myndighetsuppgifter!
Folkhögskolans inriktning (och de enskilda skolornas) har alltid beskrivits med
ledord som ”fostran, demokrati, frihet,
hembygdskänsla”. Med sådana ord har
man sökt ringa in själva särarten (samt
givetvis sådant som internat, samvaro
med lärare, debatter, kulturaftnar). Som
professor Gunnar Sundgren påpekar i en
uppslagsrik artikel i boken Folkbildningens särart? (SOU 2003:94) så har inte bara
folkhögskolans företrädare utan även en
del forskare hamnat i rent cirkulära resonemang när de sökt beskriva denna folkhögskolans förmenta särart. Vad som skall
påvisas ﬁnns redan i själva utgångspunkten, i den tidiga självförståelsen. (I begreppet folkbildning hör givetvis också studiecirklar och annat).
Många elever har yttrat sig om sin tid
på folkhögskolan och alla har varit positiva för att inte säga rent entusiastiska. Endast en person har jag funnit som varit
missnöjd, den blivande författaren Sven
Wernström. Han gick på Marieberg utanför Norrköping 1944–45 och ser arbetarrörelsens skolor funktion sålunda: ”sossarna behövde funktionärer och författare
för att sprida sina idéer”. Orden är skrivna
1981. Folkhögskolan blev för några en
språngbräda ut ur arbetarklassen och för
de ﬂesta ett hinder i deras politiska utveckling, är Wernströms omdöme. Dock
gillade han ett och annat ämne och en
och annan lärare och framför allt detta:
han lärde sig reﬂektera över det han läst.
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kontakt med författare som Vilhelm Moberg, Salje och Hedenvind-Eriksson, säger
Martin. Helmer Grundström hör också hit.
De ﬂesta i kursen ville efter skolan bli lärare
eller sjuksköterskor. Själv tenterade jag under två dagar för inträde till Socialhögskolan
i Umeå. Tre av tentanderna kuggades fast de
hade tagit studenten, medan jag som kom
från folkhögskolan kom in. Det tyckte jag var
underligt, slutar Martin och visar runt bland
bokhyllorna som bågnar under historiska romaner och annat. Att hela livet läsa och lära
förefaller ha varit Martins stil, ett arv från
folkhögskolan, så gott som något!
Ragnar Eriksson
Ragnar är nestorn. Han var elev 1929–30
och bor i Medle. Han är 93 år gammal. Ett
samtal med honom bekräftar vad andra har
sagt om livet på Vindelns folkhögskola. Att
lärarna var bra och att Carl Segerståhl var
den härligaste proﬁlen. Han var, säger Ragnar, den givne folkbildaren, entusiasten och
pedagogen som kunde göra allting intressant.
Skolan i Vindeln präglades då av Grundtvigs
tankar, ”det levande ordet”, berättandet och
föreläsandet. En skola inte i första hand inriktad på karriär. Ragnar själv återgick till
modernäringen.
Det historiska skulle upplevas hos Segerståhl. När vi läste om en epok så kunde vi
därtill läsa lite skönlitteratur om samma tid.
Vi ﬁck också dramatisera i grupp. Vi läste replikerna ur Swedenhjelms och kom på så sätt
Hjalmar Bergman mycket närmare. Även Ib-
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sens En folkeﬁende läste vi. Vår fritid var enkel,
en kopp kaffe på Eklunds. Man skulle heller
inte vara ute på kvällarna, det ansågs annars
av omgivningen att man inte använde pengarna
på rätt sätt, landstingets medel.
– Cigaretter, öl?
– Mycket sällsynt. Några grabbar, men aldrig
ﬂickor, rökte. Sprit förekom aldrig. Och Gästis,
krogen, hade vi inte råd med. 1929 var en svår
tid överlag och de ﬂesta kom från enkla småjordbruk. Skolans inriktning var också den att
vi skulle förstå värdet av jordbruket och arbetet med jorden. Vi ﬁck lära oss hur man kunde
ta tillvara mossa för att använda som strö. Och
vi ﬁck lära oss beräkna markens lutning för att
kunna dra dikena på rätt sätt. Och annat nyttigt. Fackföreningsrörelsen nämndes nästan
aldrig, däremot kooperationen.
Innan jag lämnar Ragnar språkar vi en stund
om publicisten Stig Ahlgren. Inte många gör
det i dag. Men Ragnar Eriksson förefaller heller inte vara ”en av de många”.
Esra Ekyp
Mellan Ragnar och den elev vi nu ska få möta
ligger 71 år. Esra kommer ursprungligen från
Turkiet och har bott i Sverige sedan hon var
sex år. Hennes familj bor i Lycksele där hon
själv gick gymnasiet. Hon bor nu i Umeå och
pendlar dagligen. Att hon hamnade i Vindeln
tycks ha varit slumpens spel. Hon kände till
namnet och sökte på Internet. Den information hon där ﬁck var tydligare än från andra
skolor hon kollade på. Nu läser hon allmän
kurs.
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Slöjdlinjen vid Vindelns
folkhögskola är populär.
Många av slöjdarna
som fått sin utbildning
här återﬁnns som hemslöjdskonsulenter runt
om i landet.

– När man läst matte, fysik och kemi i tre
år blir man less, säger hon. Hon behövde
komplettera och det gör hon i Vindeln. Hon
gillar en skola där man kan möta elever i så
olika åldrar. En är 50 och några har nyss fyllt
18. Hon gillar också tempot.
– Det är anpassat för dig och fast man läser klassvis så ﬁnns alltid läraren till hands, så
var det inte i gymnasiet. Jag tycker undervisningen och skolan är bra, det är god gemenskap. Lärarna är också så kunniga på sina områden. Det är mer öppen kommunikation.
– Men varför pendlar du då till Umeå, du

skulle ju få ännu mer gemenskap om du var
kvar på kvällarna?
– Jag är för trött för att orka vara kvar efter skolan. Men det är ﬁn natur i Vindeln och
särskilt uppe kring skolan. Och när man har
trettio minuters rast så hinner man med en
promenad, säger Esra, som tänker fortsätta
efter skolan och utbilda sig till något, vad vet
hon inte nu. Hon tycker det mesta är intressant att läsa, kanske är religion hennes favoritämne. Ett särskilt lyckat projekt på skolan
var annars en vecka som handlade om demokratifrågor.
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Per Sjögren, rektor för Vindelns folkhögskola

JOHAN ERIKSSON

Ett kärt ämne att fundera över har varit motsättningen karriär – självförverkligande. Vad
säger skolans nuvarande rektor om den saken,
hur är det i dag, Per Sjögren?
– Det ﬁnns fortfarande en viss skillnad
mellan dem som är väldigt målinriktade och
de andra. De förstnämnda vill skaffa sig kompetens för studier på högskola men de upptäcker under resans gång att man får med sig
en hel del andra värden också. Sedan ﬁnns
det fortfarande sådana som är och förblir sökare och som går här snarare för att bilda sig
än att utbilda sig. Det där är två sorter som
alltid funnits. Förr var det nog vanligare att
man sökte sig en möjlighet att komma ut ur
det dåvarande jordbrukarsamhället med dess
fattigdom och arbetslöshet.
– Hur har man rekryterat lärare, kriterier?
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Gällde det inte att undvika sådana med till
exempel uttalat socialistisk läggning?
– Vi har haft lärare som varit övertygade
marxister på skolan och det har gått alldeles
utomordentligt. Jag tror att eftersom skolans
styrelse har folk från olika politiska partier så
ﬁnns det acceptans för den fria tanken här. Ta
Carl Segerståhl. Han var ju utpräglat republikan (och ateist, författarens anmärkning.),
chockerande på den tiden.
Här kommer Per Sjögren in på ett kärt inslag i den vindelska legenden. Det var när
kungen skulle besöka Vindeln som Segerståhl beordrade sommarkursens ﬂickor att
demonstrativt cykla förbi järnvägsstationen
med de hurrande folkmassorna. De gav sig i
stället av mot Abborrtjärn för att bada. Och
givetvis underlät rektorn att hissa skolans
ﬂagga! ”Det är högt i tak på folkhögskolan”,
säger Per Sjögren.
– I dag talar man om projektstudier och
probleminriktade studier. Egentligen är väl
det där gammalt gods på landets folkhögskolor. Ni har inte behövt följa mallar och skrivna läroplaner. Tror du lärarna förr i tiden kände sig vara i framvagnen med sin friare skola?
– Ja, men jag tror också att man i etablerade skolkretsar tyckte att det var förmätet av
folkhögskolorna att ta sig sådana här friheter,
man ﬁck en viss kritik från traditionellt skolhåll.
Bland uppdragsutbildningar har ni för närvarande ett åtagande som gäller elever från åk
9, som ännu inte har godkända betyg.
– Ja, det är sådana som inte har behörighet
att söka till de nationella programmen på

JOHAN ERIKSSON

Från vänster Peter Hultman, Andreas Johansson, Mikael Wennberg, Rumana Abdurehim,
Sandra Söderström, Anette Gabrielsson, Isabel Liljedahl och Maria Holm.

gymnasiet, de har inte kärnämnena klara. Jag
tror att folkhögskolan i allmänhet skulle klara av och vara ett gott alternativ till de individuella programmen, som inte tycks fungera bra överallt. Detta är alltså igång, det är
första året och vi har Vindelns kommun som
uppdragsgivare men vi ser gärna ett sådant
uppdrag även åt Umeå. Vi har ju möjlighet till
internat, en poäng bara det! Vidare har vi kurser för långtidssjuka, indirekt i den meningen
att de deltar i våra andra kurser. Dock tappar
de sin sjukpenning om de är med, för om de
studerar räknas de som friska – en paradox!
Säger Per Sjögren och visar på en mycket

inbjudande presentation av Vindeln skriven
på svenska av en ryska, ett uttryck för skolans internationella kontakter. För den som
vill veta mer anbefalls <www.vll.se/vindelnsfolkhogskola>. I dag ﬁnns 160 studerande och
internat med plats för 70 elever. Skolan är tillgänglig för rullstolsbundna, syn- och hörselskadade. Och i en presentation påpekas att
skolans proﬁl är ”friskvård”.
Visst har Vindelns folkhögskola förändrats
under detta sekel. Men, som Bo Degerman
påpekade, så har den kvar sin sympatiska
form genom förankringen till folkbildning
och folkrörelse!
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Före detta statsminister Tage Erlander föreläser inför en fullsatt samlingssal i Medlefors fokhögskola den 8 september 1975. Föreläsningen
markerade upptakten till kampanjen ”Arbete och arbetarrörelse i Skellefteå”, ett samarbete med ABF i Skellefteå och Skellefteå museum.
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Möte med Medlefors
M AT S R O S I N

Året var 1964 och oktobermorgonen klar och kylig när jag kom till Medlefors första
gången. Jag hade åkt nattåg, bytt till rälsbuss i Bastuträsk och det förundrar mig ibland
fortfarande, mer än fyrtio år senare, att jag undgick att sen kliva av i Medle. Jag hade
inte brytt mig om att ta reda på var folkhögskolan egentligen låg. Och just i Medle hade
det ju varit rimligt att tro att den kunde ligga.

Så helt fel hade det ju heller inte varit; eftersom det faktiskt var där, på en udde i Skellefteälven, det varit meningen att den skulle
byggas, dryga decenniet tidigare.
Men nu var det alltså 1964. Själv var jag
just fyllda 22 och jag hade hängt ganska löst i
tillvaron sen jag, till omgivningens bestörtning
och mina föräldrars sorg, hoppat av mina
tänkta gymnasiestudier i Umeå innan jag ens
hunnit påbörja dem.
Efter några år av tillfällighetsjobb, notisskriveri i ortspressen, kafésittande och ﬂitigt
bläddrande i prospekt från alla möjliga utbildningsanstalter hade jag kommit på bättre
tankar och insett att folkhögskola kanske
borde passa mig.
Jag hade sökt till två, kommit in på bägge
men valt Medlefors trots att den andra låg
betydligt närmare hemifrån. I välkomstbrevet
från Medlefors hade tilltalsordet varit ”du”, i
det andra ”ni” och det hade avgjort saken.

Ankomsten har också stannat i minnet
Den förste som hälsade mig välkommen var
en prydlig herre i glasögon, blazer, kulört
skjorta och slips. Han såg med andra ord ut
som en typisk folkbildare på den tiden borde
se ut, så jag tog för givet att det var han som
var rektorn. Ingalunda. I stället presenterade
han sig som Henning Lindberg och vaktmästare på skolan.
Någon stund senare, på väg att leta rätt på
rummet och kollektivet där jag skulle bo,
stötte jag ihop med en annan man, iklädd
snickaroverall och med sågspån i håret. Om
någon kunnat vara vaktmästare var det han,
men han visade sig heta John Olofsson och
var skolans grundare och rektor.
På något sätt blev hans vardagliga uppenbarelse den deﬁnitiva bekräftelsen på att jag
valt rätt då jag valde Medlefors.
Att John Olofsson gärna tog sig an enklare reparationer på skolan var inget märkvär29
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Från invigningen av Medlefors folkhögskola 22 september 1957. Rektor John
Olofsson till höger tillsammans med författaren Britt-Mari Eklund, landstingsordföranden Oscar Dahlkvist och landstingspolitikern och riksdagsmannen
Gösta Skoglund. De slitna skorna skulle symbolisera den långa vägen fram till
färdig skola.

digt skulle jag så småningom förstå. Småbrukarsonen från Djäkneboda hade faktiskt varit
byggnadsarbetare innan han slog in på folkhögskolebanan. Snickrat och murat upp
skorstenar, förutom att han skott hästar, slitit
i skogen och grävt diken. Att detta, vid sidan
av nödvändiga bokliga studier, måste ha varit
en idealisk bakgrund för den som skulle
grunda en arbetarrörelsens folkhögskola i sitt
eget hemlän insåg jag inte förrän långt senare. John Olofsson visste av egen erfarenhet
30

vad det kunde innebära att vid vuxna år bryta
sig loss från en studieovan miljö, liksom att
övergå från kroppsarbete till skolbänken. Och
inte helt fel var det naturligtvis heller med en
rektor som själv hade småbrukarbakgrund när
skolan några av de första vinterkurserna höll
sig med egen hushållsgris.
Men det visste jag inte då, det ﬁck jag också reda på senare. Och jag hann heller inte
fundera så mycket på sådana saker, varken
just då eller under de veckor som följde. Jag
hade fullt upp att bekanta mig med och ta till
mig allt det nya som folkhögskolemiljön innebar. Och hade jag känt mig en aning vilsen
första kvällen upptäckte jag snabbt att den
studiemiljö som Medlefors erbjöd var precis
vad jag behövde.
Det demokratiska umgänget mellan lärare
och elever, den öppna atmosfären, den politiska medvetenheten, onsdagskvällarnas samkväm med frågesport, de nattliga diskussionerna – det passade mig som handsken alltihop.
Inte blev det mycket läst däremot, om sanningen ska fram. Det fanns så mycket annat
som la beslag på min tid. Men som förberedelse för ett annat liv var det ändå väl använda månader.
Spridningen bland eleverna var stor, både
åldersmässigt och geograﬁskt. Från Malmfälten längst upp i norr till Kenya i söder. Våra
bakgrunder skilde sig åt och erfarenheter
blandades.
Och det hände mycket spännande också
denna höst. I Sverige och ute i världen. C. H.
Hermansson hade avlöst Hilding Hagberg
som partiledare för Sveriges kommunistiska

parti, och början till en ny vänster lät sig
anas. Kineserna sprängde en atombomb, labour vann valet i England och i Sovjet ﬁck
Nikita Chrustjov sparken.
”Ge Krusse ATP” stod det en frostig morgon på en skälmaktig banderoll som några i
nattens mörker iklätt Berto Marklunds Marsyasskulptur. Sommarhalvåret stod den fortfarande utomhus då för tiden, framför huvudingången.
Månaderna gick, våren kom, jag ﬁck hålla
vårtalet vid brasan och det blev dags att skiljas igen. När rälsbussen några veckor in i maj
rullade i väg med mig söderut igen tedde sig
framtiden lika oviss som förut, men nu kändes plötsligt allting möjligt.
Vinterkursen 1964/65 på Medlefors hade
gett mitt liv en ny inriktning och ingenting
skulle sen bli som det varit förut.
Centrum för folkbildning
I drygt ett halvt sekel har Medlefors funnits
nu, som ett centrum för kultur och folkbildning i norra länsdelen, men med både ett
rykte och upptagningsområde av betydligt
större geograﬁsk vidd.
Historien om skolans tillkomst är en berättelse om envishet och bildningsdrömmar,
liksom om idealitet och uppoffringar.
John Olofsson har en del att berätta därom i sin krönika över de första åren. Några
statsbidrag utgick till exempel inte i begynnelsen så det blev på andra vägar som nödvändiga medel ﬁck trollas fram. Fackliga uttaxeringar, lotterier, fester, auktioner och inte
minst listor som vandrade runt i bygderna.

Folk gav av det lilla de hade. Någon enstaka
femma, två kronor ibland men oftast bara en.
Till och med femtioöringar förekom. Vi talar
om ett norrländskt 50-tal där välståndet
ännu låg några år bort, men där folkbildningsglöd och idealism fortfarande levde. I
en av materialism bokstavligen överﬂödande
tid ett drygt halvsekel senare kan man ofta
undra: Vart den tog vägen egentligen, den
där hängivenheten och offerviljan?
Skolans adresser har varit både Älvslunda
och Örviken men Medlefors har den hetat
hela tiden. Någon tvekan om dess hemhörighet inom arbetarrörelsen har det heller knappast rått.
Det var inom ABF, Arbetarnas bildningsförbund, idén om skolans tillkomst föddes.
Förebilden var det anrika Brunnsvik och huvudmannaskapet är det alltjämt föreningen
Norrlands Arbetares Folkhögskola som svarar för. Bakom den döljer sig främst ett antal
politiska och fackliga lokalorganisationer.
Skolans nuvarande rektor Tomas Marklund
har heller inga svårigheter med den ideologiska placeringen. Det är kanske inte så lätt
att urskilja konkreta bevis i själva skolmiljön,
men nog är det en arbetarrörelsens folkhögskola han leder:
– Det sitter så tryggt i det kollektiva medvetandet här i bygden.
Och tecknen på detta är många. Till exempel att många lokala fack gärna väljer Medlefors för sina årsmöten och kurser. Precis som
arbetarekommunens representantskap också
ser till att hålla sina sammankomster här.
– Arbetarrörelsen lokalt här omkring be31

traktar nog Medlefors som sitt Folket hus,
tror Tomas Marklund.
Samtidigt förvaltar skolan också en tradition av öppenhet och vidsyn som han starkt
betonar. När moderaterna kom och också
ville använda skolans ﬁna lokaler var det inga
problem. Och inte när företrädare för Luleå
stift hörde sig för i samma ärende heller.
Denna öppenhet är alltså heller inte ny.
Den utgör ett arv sen John Olofssons tid och
personiﬁerades också i hög grad av honom
själv. Snävt partitänkande och onödiga ideologiska markeringar var honom främmande:
– Jag tror inte jag någonsin såg honom ens
ha ett förstamajmärke på kavajslaget. Han behövde inte heller; alla visste ändå var han
stod.
Tomas Marklund är den fjärde i raden av
rektorer på Medlefors under de snart sextio
åren skolan existerat.
Redan som ung studieledare i SSU i Boliden gjorde han sina första erfarenheter som
folkbildare, men bli folkhögskolelärare hade
han ändå inte tänkt sig.
Siktet var i stället inställt på att bli kommunaltjänsteman och han hann också så smått
påbörja en sån karriär i Norsjö innan lärarjobb
på Medlefors lockade i slutet av 1970-talet.
Rektorsansvaret övertog han 2003.
Förutsättningarna förändras
Inte heller folkhögskolan har förstås gått opåverkad av de vindar som blåst genom svenskt
utbildningsväsende under årens lopp. Dagens
Medlefors skiljer sig inte bara till det yttre från
den skola som grånade före detta elever från
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1950- och 60-talet nostalgiskt gärna försvinner
i minnen från när de träffas.
Den kanske mest avgörande skillnaden är
att internatboendet hör till det förgångna.
Istället är det pendlingsavstånd som gäller för
dem som går längre kurser. Att eleverna inte
längre bor på skolan ens under veckorna ﬁnns
det, som Tomas Marklund ser det, både för och
nackdelar med. Klart negativt är att skolan
töms när dagens lektioner är över. Den sociala
sammanhållningen eleverna emellan blir därmed inte heller densamma. Det nattliga lösandet av världsgåtorna hörde ju till det som förr
verkligen gav folkhögskoletillvaron en speciell
karaktär. Traditionella samkväm med arrangerade program har också blivit mer ovanliga.
Till plussidan hör däremot att det kommer
äldre elever än det annars skulle ha gjort. Vilket är bra eftersom de med sin livserfarenhet
fungerar som ”armeringsjärn” i grupperna.
– Många yngre som söker sig hit har tyvärr
ofta en väldigt negativ skolbild med sig i bagaget, säger Tomas Marklund.
Förutom två årskurser på allmän linje erbjuder Medlefors numera också en friskvårdslinje,
en skrivarkurs på distans och det så kallade
KOM-projektet som drivs i samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa och är ett
svar på långtidssjukskrivningarna.
På friskvårdslinjen och KOM-projektet har
den kvinnliga dominansen länge varit kompakt. Två tredjedelar av de studerande och
rentav ännu mer. Likadant även på långkurserna, fast på senare år har det skett en utjämning där så att andelen manliga elever faktiskt
närmat sig hälften.
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John Olofsson,
grundare av Medlefors folkhögskola
John Olofsson (1911–89) har i den lilla
minnesskriften Till minnet av en ungdom (1971) själv berättat om sin bildningsgång. Förutom jordbruks-, skogsoch byggnadsarbete präglades hans
ungdomsår hemma i Djäkneboda utanför Umeå av långa perioder av arbetslöshet som lämnade tid både för
föreningsliv och självstudier.
De första kontakterna med föreningslivet var i nykterhetslogen Säker
Hamn, som han anslöt sig till som 15åring, byns socialdemokratiska ungdomsklubb och den avdelning av
Skogs- och Flottningsarbetareförbundet som han var med och bildade
1937. Men det var en ABF-upptakt i
Umeå Folkets hus hösten 1934 som på
allvar väckte studieintresset. John
Olofsson berättar om den intensiva
läsning han den påföljande vintern

John Olofsson, porträtterad den 1 november 1951.

sen ägnade sig åt i den studerkammare
som han själv inrett på vinden hemma
i Djäkneboda tillsammans med en
bror.
Den vintern blev, med hans egna
ord, ”det stora språnget”. Tiden fram
till jul anslogs till svenska och nationalekonomi. Resten av vintern gick åt
till en kurs i socialism, sammanställd
av den legendariske ABF-mannen
Gunnar Hirdman och omfattande ett
50-tal böcker med en mängd stora
frågeställningar att besvara.
”Jag minns hur jag tiggde en bunt
omslagspapper av Margit Holmström
i aﬀären att använda som kladdpapper. Rullen sågades av på mitten och
ena halvan stoppades i skrivbordslådan. När jag sen skrev, matades papperet undan för undan över bordsskivan och rullade ihop sig mot golvet på

baksidan. Det blev långa sjok och för
att få bättre överblick då jag skulle rätta texterna brukade jag rulla ut papperet över hela golvet. Man bör nog
inte undra på att min far betänksamt
skakade på huvudet, när han genom
dörrspringan ibland såg mej ligga på
knä över ett sådant papper”.
Andra stationen på bildningsresan
blev sen Gripsholms folkhögskola, LOskolan på Brunnsvik och dåvarande
Socialinstitutet i Stockholm.
Förutom rektor på Medlefors från
skolans start och fram till pensioneringen 1976 var John Olofsson också
kommunalpolitiskt verksam. Bland
hans skrifter märks Byarnas förvandling (1983) och Biblioteken i Skelleftebygden 1860–1974 (postumt 1993).
1984 blev John Olofsson hedersdoktor vid Umeå universitet.
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Avslutningsdag på Medlefors folkhögskola 27 maj 1961.
Några av eleverna har samlats vid Berto Marklunds skulptur.

Till skillnad från många andra folkhögskolor
rycktes Medlefors aldrig helt med av det
”nyttotänkande” som dominerade 1970- och
80-talen. Att utbildningen absolut måste
leda fram till något praktiskt och nyttigt. På
Medlefors har grundtanken alltid varit folkbildning i en bredare, kanske rentav ﬁlosoﬁsk
mening.
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”Kom som du är, gå dit du vill” löd parollen
man i början ville följa och den gäller fortfarande.
Frågar man Tomas Marklund vad skolan
egentligen håller på med, får man följaktligen heller inte till svar att det handlar om att
bereda folk för en bana som fackliga ombudsmän eller yrkespolitiker. I stället utvecklar han sig i en liten ﬁlosoﬁsk föreläsning om
självsyn och om att ge människor möjligheter att växa och sätta in sitt ”jag” i ett större
sammanhang, både politiskt och socialt.
– Vi vill ta eleverna på allvar, möta dem
med respekt, skapa möten och ﬁxa dialoger –
det är det centrala. Egentligen handlar allt vi
sysslar med om människokunskap, säger han.
Men Medlefors är inte bara ett ställe där
människor i bästa fall kan ge sitt liv en ny inriktning eller varifrån de återvänder med
stärkt självkänsla. Skolans roll som kulturcentrum sträcker sig vidare än så. Den norrländska litteraturhistorien kan nog exempelvis aldrig bli helt rättvist skildrad utan de
många författarträffar och årliga skrivarkurser den varit plats för.
Inte heller maten bör glömmas bort i sammanhanget. Mat är ju i hög grad också kultur.
Och den som serveras på Medlefors har sen
Anna-Greta Öbergs tid som legendarisk husmor ett grundmurat gott anseende. Det kan
vara en tillgång för vilken framtida marknadsföring som helst.
För det ﬁnns väl inte så många ﬂer folkhögskolor där man delar in kurserna i två- eller
trekilos, beroende på hur många man går
upp?

NYSTEDTS FOTO/VÄSTERBOT TENS-KURIREN

Från avslutningen på en sommarkurs vid Edelviksskolan i Burträsk, juli 1952.

Folkhögskolan och framtiden
ROLAND SELLBERG

Folkhögskolans död har med jämna mellanrum proklamerats. Det var när grundskolan
inrättades, komvux startade, AMU kom till, sedan det tvååriga och därefter det treåriga
gymnasiet för alla. Varje gång skulle folkhögskolan dö. Men i stället för att lägga sig ned
och dö fördubblades verksamheten. Skolformens frihet främjar kreativiteten. Förvisso
minskade de traditionella allmänna kurserna, men i stället expanderade speciallinjer
och korta kurser. De senaste åren tillkom uppdragsutbildningar.
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Utifrån mina erfarenheter efter tio år på Kalix
folkhögskola och som rektor på Medlefors under 24 år har jag fått uppdraget att sia om
framtiden. ”Det är svårt att sia, speciellt om
framtiden” som Grönköpings veckoblad en
gång skrev. Det är lättare att hylla det förgångna, men jag gör ett försök.
Jag hade förmånen att vara rektor på Medlefors åren 1979–2003, det var under den mest
expansiva perioden av skolans historia. Vad
man kunde iaktta var att förändringstakten på
folkhögskolorna hela tiden ökar. Den förändringen kommer att fortsätta i allt raskare tempo. Att beskriva hur kursutbudet på skolorna
kommer att se ut om tio år är en omöjlig uppgift. Däremot skulle jag vilja teckna förändringstendenser och eventuella svårigheter.
I dagsläget ﬁnns ett stort intresse att starta
nya folkhögskolor, men några nya pengar kan
vi inte räkna med. Då återstår scenariet att
några av de beﬁntliga överlåts, avvecklas eller
gör konkurs. Ett skäl är att många skolor med
tanken på dagens förutsättningar är felplacerade geograﬁskt.
De ﬂesta folkhögskolor startade för femtio
till hundra år sedan. Då var det viktigt att man
skulle ha ett vackert läge, gärna lite avskilt och
helst närhet till en järnvägshållplats. Eleverna
kom som regel med tåg till höstterminsstarten, alla bodde på skolan, och man åkte hem
på jullovet. Detsamma gällde för vårterminen.
Medlefors skulle ha legat i byn Medle några
mil uppför Skellefteälven, vackert beläget vid
Johannisforsen, därav namnet Medlefors. Det
ﬁnns även en järnvägskur intill som det står
Slind på. På grund av olyckliga omständighe36

ter tvingades man ändra dessa planer och i
stället ﬂytta till Skellefteå. Då var man ledsna, i dag kan vi konstatera att detta blev skolans lycka. Medlefors skulle bara ha varit en
bråkdel av det man är i dag och haft en helt
annan karaktär.
Nu är närhet till tätort och bra kommunikationer viktigast. Många skolor är i dagens
läge felplacerade, vilket gör att de dras med
rekryteringsproblem och tvingas till satsningar på utbildningar som är tveksamma ur
huvudmannasynpunkt. Några har löst problemet med att starta ﬁlialer som övertagit
moderskolans roll. Jag tror att ett antal skolor kommer att dö sotdöden de närmaste
åren. De ständigt urgröpta bidragen kommer
att påskynda denna process. Det är förvisso
en smärtsam men nödvändig utveckling.
Ett antal relativt små organisationer har
förhållandevis många skolor. Det gäller till
exempel Pingströrelsen, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, EFS, och Missionskyrkan,
medan vår största folkrörelse, idrottsrörelsen, endast har två skolor. Detta samtidigt
som ett antal nya organisationer bland andra
olika invandrarorganisationer står i kö att få
starta egna skolor, men då i invandrartäta
områden, inte i glesbygd. Skulle man då kunna
tänka sig att de som i förhållande till sin ringa
storlek har många skolor borde överväga att
minska sin andel. Jag inser att det är svårt eftersom så många starka band och känslor
ﬁnns förknippade med skolorna. Om de
dessutom ligger i glesbygd så värnar man
dessutom om de arbetstillfällen som skolorna
genererar.
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Kurs i litteratur och
drama i Strömbäcks
folkhögskola utanför
Umeå. Foto augusti
1990.

En annan tanke jag får är när jag går in och
tittar på de olika skolornas hemsidor är denna;
måste man genomföra alla dessa kurser om
man ser till skolornas huvudmäns behov?
Behövs över 30 olika mediautbildningar som
exempel? Skulle man kunna tänka sig att
många skolor skulle kunna dra ned volymen
på sina verksamheter, till förmån för dem
som vill starta nya skolor? En svår tanke, alla
värnar om sitt och menar att allt de gör är
viktigt. Att det är viktigt för de anställda tvivlar jag inte på. Men är det viktigt för skolornas huvudmän?
Sammanfattningsvis ser jag att svensk
folkhögskola har en ljus framtid. Men eftersom behoven är betydligt större än tillgängli-

ga resurser är det önskvärt med förändringar.
Det gäller geograﬁska placeringar, huvudmannaskap, innehåll och skolornas storlek.
Bäst om dessa förändringar kunde ske i samförstånd och att man internt inom respektive
huvudmannaorganisation seriöst prövar sina
behov. Jag inser att detta är en svår uppgift,
men bättre än att slumpen får avgöra. Helt
klart är att om man tror sig kunna överleva
på endast bidrag då tror man fel. Det kommer att ställas betydligt mer krav på intäkter
från annan verksamhet.
Detta innebär en svår balansgång. Det gäller hela tiden vara observant på att inte sälja
sin själ för pengar om man vill värna sin trovärdighet även i framtiden.
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h
Strömbäcks folkhögskola 50 år

”Dagens Strömbäck lever åter. De gamla byggnaderna har fått
nytt liv. På bruksgatorna strövar ungdom. Strömbäck förmedlar
traditionsarvet till unga som sökt sig hit för att vidga sina kunskaper och fördjupa sin livsåskådning.”
Så skriver före detta landsantikvarie Gunnar Westin, i inledningen av boken Strömbäck, utgiven av Strömbäcks folkhögskolas kamratförbund, 1967.
Strömbäck har sedan århundraden tillbaka varit en kulturell
plats. I mitten på 1700-talet byggdes Strömbäcks glasbruk, eller
Ströms bruk som det till en början kallades, på den plats där folkhögskolan i dag ligger. Bruket hade sina glansdagar under de fyra
första decennierna under 1800-talet. De framställde grönt och
vitt glas, allt från fönsterglas till karaﬀer och buteljer. Glastillverkningen upphörde under 1880-talet.
Mellan 1917 och 1933 arrenderade Västerbottens läns hingstavelsförening området för uppfödning av hästar. Under den tiden byggdes Stallet som numera används som kursgård.
I början av 1950-talet köptes Strömbäcksområdet av EFS i Västerbotten (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) för att starta en
folkhögskola. Utvecklingen i samhälls- och kulturlivet ökade kravet på ungas utbildning, samtidigt som det allmänna studieintresset blev större. Efter nybyggnation och restaurering av
bruksbyggelsen stod skolan och hälften av elevbostäderna färdiga hösten 1955.
Tiden för folkhögskolans öppnande fastställdes till den 15 oktober. 45 elever började studera på vad som motsvarar dagens
allmänna linje.
Sedan dess har skolan fortsatt att utvecklas. Rektor Anna-Karin Eriksson har arbetat på skolan sedan 1973. Hon berättar att
hon har haft många olika arbetsuppgifter vilket har varit en anledning till att hon stannat kvar på skolan. En annan anledning är
att skolan aldrig slutat förändras och förbättras.
– Det har hela tiden skett en utveckling. Vi har velat förbättra
oss och aldrig slå oss till ro, menar hon.
I slutet på 1970-talet startade en medieutbildning, dagens
journalistutbildning. Från att ha varit en terminsutbildning utvecklades den med åren till en tvåårig utbildning. Med tiden har
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olika inriktningar skapats som press, radio och TV. TV-utbildningen
försvann under mitten av 1990-talet. Under 1980-talet kom också
kortkursverksamheten igång som ett komplement till de övriga utbildningarna.
I början av 1990-talet startade de två tolkutbildningarna, vuxendövtolkutbildningen och teckenspråk- och dövblindtolkutbildningen. Skolans senaste tillskott är Musikalakademien som nu är inne på
sitt femte år. I takt med att utbildningarna ökat har skolan byggt om
och byggt ut. I dag går sammanlagt 170 elever på skolan.
Jubileum

I höst är det 50 år sedan Strömbäcks folkhögskola startade sin första
utbildning. Det kommer att ﬁras på lite olika sätt under höstterminen. Den 13 augusti sparkar de första festligheterna igång med en
gospelfest. Inbjudna körer från Västerbotten och Norrbotten samt
ﬁnska Österbotten, ska delta i en workshop där de får öva sig på ett
antal musikstycken. Detta utmynnar i en utomhuskonsert med ca
300 gospelsångare och solister som Sanna Nielsen, känd från Melodifestivalen, Samuel Ljungblad, Malin Jonsson och Mikael Svarvar.
Kvällen avrundas med en mässa. Både konserten och mässan kommer att bevakas av SVT, Sveriges Television.
Utöver gospelfesten kommer skolan att ﬁra internt med bland
annat en heldag för eleverna med en festmåltid, föreläsningar om
framtiden och eventuellt en nostalgitripp om Strömbäcks forna dagar. Heldagen ägnas också tidigare elever och personal. Då får veteranerna en chans att återigen utbyta erfarenheter och minnen för
att senare på kvällen delta i ett samkväm.
Rektor Eriksson har stora förhoppningar på höstens festligheter.
– Jag hoppas att de som besöker Strömbäck under hösten inser
värdet av detta ställe.
Gemenskapen och kulturandan, en mötesplats där de kan få
kunskap och inspiration. Det handlar om möte och kommunikation. Folkbildning kommer alltid att behövas och jag hoppas att
skolan kommer att ﬁnnas kvar för att ﬁra 100-års jubileum.
Liv Fahlén

Journalistlinjen vid Strömbäcks folkhögskola
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Dalkarlså folkhögskola
Fantastisk miljö, ute och inne, kreativa
linjer och gemenskap mellan personal
och kursdeltagare är mixen här på Dalkarlså folkhögskola som ger dig ett lärande för livet.
I vår herrgård från tidigt 1800-tal
känns ännu historiens vingslag. Det är
inspirerande. Miljön runt våra hus som
numera är lagskyddade byggnadsminnen, lockar till promenader, härliga cykelturer och vintertid till spark- och
skidåkning. Det är bara tre kilometer till
havet. Här bildar historien en grund för
dagens tankar, som i sin tur leder till ny
kunskap. Nya erfarenheter behövs för
att vi människor också i framtiden ska
kunna leva i harmoni med oss själva
och naturen. Därför passar våra linjer
så bra in i vår kulturmiljö.
Dalkarlså folkhögskola har sina lokaler i släkten Häggströms hus, alltså

herrgården, Gammelgården och de
nyare lokalerna som kallas för Aspen,
Björken, Granen, Lönnen, Tallen och
Boken. I Gammelgården ﬁnns ett handelsmuseum som drivs genom Bygdeå hembygdsförenings försorg. Museet visar på släkten Häggströms
imperium med handel, skeppsbyggeri,
jordbruk och skogsbruk med mera under 1800-talet.
Folkhögskolan har allmän linje,
bibellinje, rockmusikerlinje och textillinje. Skolan har möjlighet att ha 50
kursdeltagare på internat men kan ta
emot mellan 70 och 80 studerande
varje läsår.
25 anställda arbetar vid folkhögskolan som har den svenska pingströrelsen som huvudman. Dalkarlså är en av
pingströrelsens sammanlagt fyra folkhögskolor i landet.

Varje termin tar skolan emot två studenter från andra delar av världen. Dessa berikar oss på olika sätt och vi hoppas lära
dem mer svenska. Skolan har för övrigt
riksintag och det gör att vi får kursdeltagare från hela Sverige.
Utöver de långa utbildningarna kan
skolan erbjuda kurser, konferenser och
andra arrangemang, till exempel familjehögtider, bröllop med mera.
I ett samarbete och överenskommelse med Västerbottens läns landsting arbetar skolan med ett speciellt uppdrag.
Att folkhögskolan skall vara någon form
av motor i lokalsamhället, arbeta med
friskvårdsinsatser och kulturupplevelser.
Våra lokaler och vår miljö är mycket lämpade för detta uppdrag.
Skolan hoppas i likhet med vad staten avser i sin folkbildningsproposition
”främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och män att påverka sin
livssituation och som skapar engagemang för att delta i samhällsutveckling,
stärka och utveckla demokratin”. Detta
arbetar vi med, tillsammans med kursdeltagarna som en naturlig del av kursplanen.
Dalkarlså folkhögskola är värt ett besök, både av er som bor i Västerbotten
och naturligtvis av andra som besöker
länet. Vill ni ha en guidad tur kring folkhögskola är det bara att höra av sig till
skolans expedition.
Lennart Ljung, rektor
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Intendent Ernst Westerlund,
Skellefteå museum, centralt
placerad bland kursdeltagarna
i TBV:s kurs i hembygdskunskap studieåret 1950/51.

Västerbotten och folkbildningen
ROLF GRANSTRAND

Västerbottningarna ligger i topp när det gäller studiecirkeldeltagande och har så gjort
under de senaste decennierna. År 2003 motsvarade antalet cirkeldeltagare 47,5% av
länets totala befolkning, medan genomsnittet i Sverige ligger på 28,2%. Och bland
landets tio mest cirkelaktiva kommuner återﬁnns år efter år Norsjö, Åsele, Dorotea,
Storuman, Vilhelmina, Lycksele, Robertsfors och Malå i Västerbottens län. Det är bara
Arvidsjaur, Hofors och Jokkmokk som konkurrerar. Liksom att i ligan för mer folkrika
kommuner leder Skellefteå med Umeå strax efter.
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Studiecirkel i logen
Manhems stjärna i
Rundvik, Nordmaling,
omkring 1913.

Den västerbottniska studiecirkeln är en hundraårig framgångssaga, född inom godtemplarrörelsen. Det var 1905 – mitt under diskussionerna kring unionsupplösningen – som det
inom logen 1301 ”Fjällets krona” i Åsele togs
initiativ att bilda länets första studiecirkel.
Och kort därefter skedde detsamma inom logen 809 ”Forsens klippa” i Robertsfors. Redan
samma år beslöt distriktslogen att till distriktsstudieledare utse den 29-årige köpmannen
August Löfgren, som året innan bosatt sig i
Skellefteå efter några år i Stockholm. Under
de tre år han tjänstgjorde tillkom studiecirklar
inom logerna 238 Dunker i Ursviken, 267
Manhems stjärna i Rundvik, 2918 Sveriges
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fana i Dorotea, 3041 Alprosen i Överklinten,
1327 Cardell i Skellefteå, 423 Stålhandske i
Klemensnäs samt i Skråmträsk, Ljusvattnet
och på Norrbyskär.
Löfgren efterträddes som distriktsstudieledare 1908 av postexpeditör Knut Löf, Umeå,
och under hans tre år startades cirklar inom logerna 2116 Fjällets här i Vilhelmina, 2940 Strid
i Sävar, 2987 Trohet i Bygdeträsk och 2500
Jörns Gyllene Hopp. Studiecirkeln var under
dessa år framför allt en grupp människor, som
samlades kring ett litet bibliotek och diskussionerna gällde böckerna och läsningen. Så här
beskrevs exempelvis syftet för studiecirkeln
”Nytta och nöje” inom IOGT-logen i Jörn:

Arbetet för vår studiecirkel skall vara
skönlitterärt studium. Skönlitteraturen
skall studeras såväl i bunden form som
prosa och dramatik. Vid cirkelns sammankomster må även förekomma sång
och musik i största möjliga utsträckning.
Cirkeln kom att verka under ﬂera år och behandla författare som Lagerlöf, Runeberg,
Tegnér, Tolstoj, Fröding, Bellman och Strindberg med efterföljande diskussion. Så till exempel kunde Br Lagergren ej förlika sig med
att Runeberg förhärligade kriget. ”Varför besjunga denna ohyggliga människoslaktning?”
Här och var genomfördes även regelrätta
”studiekurser”, som till exempel kommunaloch statskunskap i Rundvik och matematik
respektive svenska språket på Norrbyskär.
Minerva
Parallellt med de första studiecirklarna inom
godtemplarrörelsen växer det i stadsmiljö
fram folkbildnings- och föreläsningsföreningar.
Det främsta exemplet är folkbildnings föreningen Minerva i Umeå, vars första period
1903–12 utförligt skildrats i Björn Olssons
idéhistoriska avhandling Den bildade borgaren – bildningssträvan och folkbildning i en
norrländsk småstad (1994). Även Minerva
byggde upp ett bibliotek men här var det föreläsningen och inte studiecirkeln som stod i
centrum. Under 1930-talet omvandlades
Minervas bibliotek till Umeå stadsbibliotek
men föreläsningsverksamheten fortsatte
ända in på 1960-talet.
Under 1910-talet fortsattes och utvecklades studiecirklar i allt ﬂer av länets godtemp-

larloger, som till exempel i Lycksele, Obbola,
Bullmark, Holmsund, Lövånger, Renbergsvattnet, Vindeln, Sikeå, Bursiljum och Bureå.
Det kan konstateras att bildningsintresset
fanns i såväl industriorter som i renodlade
jordbruksbygder. Studiecirkeln inom logen
Skärgårdsblomman i Holmsund torde för övrigt vara den mest genomlysta och välanalyserade cirkeln i landet genom idéhistorikern
Ronny Ambjörnssons utomordentliga bok
Den skötsamme arbetaren (1988). I den skildras ingående den speciella form av ”begrundande läsning” och tematiska diskussioner,
som kännetecknar den tidiga studiecirkeln,
oftast inledd med en kortare föreläsning från
någon av cirkeldeltagarna. Så ger till exempel
Ragnar Bäckström den 18 juli 1917 en kort
introduktion till Jack London, författaren till
boken Skriet från vildmarken som var en av
cirkelns – och tidens – mest lästa bok. Samme
Bäckström återkommer för övrigt den 5 december 1917 med ”ett livligt applåderat föredrag över ämnet ”Mera ljus åt arbetaren”, där
han poängterar att arbetaren genom läsning
av skönlitterära verk kan nå ”en mer kultiverad ställning”.
Några år senare, våren 1920, har cirkeln
vuxit till 36 deltagare och fått en delvis ny inriktning, med kurser i kommunalkunskap och
kulturhistoria. Så småningom tillkom också
engelska, räkning, uppsatsskrivning och nationalekonomi. Men fortfarande inom ramen för
en sammanhållen, kontinuerligt arbetande studiecirkel, som nu förutom biblioteket också
samlas kring en handskriven tidning, Satir och
allvar. Först 1928 delas cirkeln i ﬂera delar.
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Intresset för arbetet är i ständigt stigande.
Och det ligger en stor tillfredsställelse i att
kunna konstatera detta faktum i vår
onda, oroliga tid. För närvarande är det
ingen gren av nykterhetsarbetet, som är så
tacksamt att arbeta för som studiecirkelarbetet. Vi ha vind i seglen.
Men redan några år senare har uppgången
brutits och ”studiecirklarnas framtid tycktes
mörk”, som det står i IOGT-distriktets jubi-

MAJA ÅSTRÖM/SKELLEFTEÅ MUSEUMS ARKIV

Åren efter första världskrigets slut 1918
innebar en kraftfull ökning av studieverksamheten inom IOGT och det samlade deltagarantalet översteg nu 1 100. I och med att
rösträtten utvidgades 1921 till att också omfatta kvinnorna samt införandet av kommunfullmäktige i alla länets kommuner, så ökade
behovet av kommunalkunskap markant. Studieledaren K.G. Backman i Jörn rapporterar
till den västerbottniska distriktslogen 1920:

Läsintresserade besökare i folkbiblioteket i Bureå 1932, öppet varje fredagskväll 19–20. Redan vid kommunbildningen 1914 var
folkbiblioteket i Bureå under uppbyggnad. Det var annars folkrörelserna som tidigt började skaﬀa sig bibliotek. Dessa kallades
ofta studiecirkelbibliotek, därför att bokbeståndet byggdes upp av böcker som anskaﬀats för studiecirklarnas behov. Studiecirkelbiblioteken, eller som de senare kom att kallas föreningsbiblioteken, utgjorde småningom ofta grunden till folkbiblioteken
i kommunerna.
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leumsskrift. Efterkrigsdepressionen viker
emellertid rätt så snart och studieintresset
ökar på nytt. Pådrivande är nu den nye distriktsstudieledaren, folkskolläraren Ruben
Ådell i Åsele, som 1926 anordnar den första
distriktskursen i studiecirkelarbete. Riksdagsman Oscar Olsson, ”studiecirkelns fader”,
var huvudtalare. Kursen hölls på Vindelns
folkhögskola 20–27 augusti och kan ses som
en bekräftelse på den nya inriktningen, där
inte längre boksamlingen och läsningen utan
i stället studiearbetet, ”kursen”, står i centrum för studiecirkelarbetet.
ABF bildas
Ovannämnde Ragnar Bäckström kom inte
bara att spela en viktig roll för studiecirkeln
inom logen Skärgårdsblomman i Holmsund
utan också inom det nya studieförbund, som
bildats 1912, nämligen Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, som inlett sin verksamhet med
följande maning (ABF, cirkulär nr 1) :
Studiecirkeln är en synnerligen enkel
organisation. Inom varje organisation
ﬁnns väl alltid ett tiotal medlemmar, som
intressera sig för att utfylla vinterkvällarna
med läsning av god litteratur eller studium
av något visst ämne. Dessa sammansluta
sig till en studiecirkel för att gemensamt
anskaffa litteratur och gemensamt utnyttja
densamma. De fastställa en medlemsavgift som grundplåt för bokinköp, utse inom
sig studieledare, som ansvarar för böckerna
och upprätthåller rapportskyldigheten till
riksförbundet, bestämma hur ofta cirkeln
skall sammanträda under arbetsåret och

insända till centralbyrån rekvisition av
böcker.
Men föret var trögt i portgången. När Ragnar
Bäckström – med erfarenheterna från Holmsund i bagaget – 1923 tillträdde förtroendeuppdraget som instruktör för ABF/Västerbotten, så fanns det i hela länet bara tre
ABF-cirklar och ett cirkelbibliotek. Tolv år
senare, när Bäckström lämnade tjänsten, så
var uppemot 200 ABF-cirklar igång och antalet bibliotek översteg 50. Då hade också
ett ABF-distrikt bildats 1930 och den första
studieledarkursen genomförts i Umeå den
25–26 oktober samma år. Och redan till midsommar följande år var det dags för en ny
cirkelledarutbildning på Vindelns folkhögskola med ett fyrtiotal deltagare. ABF var nu
redo att träda fram som länets dominerande
studieförbund, en ställning som bevarats
ända in på 2000-talet med nästan en tredjedel av länets totala studiecirkelverksamhet.
Fler studieförbund
Under 1930 tillkommer ytterligare två studieförbund, Sveriges kyrkliga bildningsförbund, SKB, och Svenska Landsbygdens Studieförbund, SLS, men det dröjer något innan
dessa har verksamhet i länet. Däremot bildas
samma år en förening som omedelbart inleder bildningsverksamhet, nämligen Västerbottens Läns Folkbildningskursförening. Till
ordförande väljs en av initiativtagarna, lektor
Anna Grönfeldt, Umeå, som samtidigt är
ordförande för Minerva och till vice ordförande Ragnar Bäckström, Holmsund. Nu inleds en ambitiös kursverksamhet som kom45
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Ernst Westerlund leder en sammankomst i Skråmträsk utanför Skellefteå i en av Studieförbundet
Vuxenskolans två studiecirklar ”Ett sekel i Skelleftebygden”. Foto 13 mars 1973.

mer att pågå under nära två decennier, noggrant
dokumenterad i Länsbildningsförbundets jubileumsskrift 1930–2000, sammanställd av
bildningskonsulenten Roland Hedberg.
Redan första vintern 1930–31 genomfördes fyra längre kurser i Umeå, Sävar, Bygdsiljum och Vindeln. Kurserna genomfördes på
kvällstid 2–3 kvällar i veckan och så här presenteras programmet för kurserna i Sävar
och Bygdsiljum:
• Föreläsningar: i kommunalkunskap 6 timmar med folkskollärare B. Frisk som föreläsare, i statskunskap 4 timmar med rekt. H.
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Granfelt som föreläsare, i jordbruksekonomi
2 timmar med agronom A. Granström som
föreläsare, i frivilligt bildningsarbete 1 timme med lekt. A. Grönfelt som föreläsare, i
studiecirkelarbete 1 timme med ABF:s instruktör Ragnar Bäckström som föreläsare.
• Studiecirkelsammanträden höllos i kommunalkunskap och statskunskap i anslutning till föreläsningarna (6 t:r).
• Övrig undervisning: övningar i formuläroch blankettskrivning, bokföring, deklaration m.m. S:a 16 timmar i Bygdsiljum och
14 timmar i Sävar.

I Bygdsiljum 7 februari–1 mars deltog 29 personer hela tiden samt 53 tillfälliga deltagare
och i Sävar 21 mars–12 april deltog 33 personer samt 49 tillfälliga deltagare.
Under åren utvecklas olika tematiska kurser
i samspel med lokala arrangörer, till exempel
medborgarkurser, hembygdskurser, psykologikurser, hälsovårdskurser och husmoderskurser.
Det är särskilt mindre orter som kommer
ifråga; så till exempel under hösten 1939 Jörn,
Frostkåge, Byske, Kusmark och Botsmark.
Men i Folkbildningskursföreningens verksamhet står expertföreläsningen i centrum;
studiecirkeln är reducerad till ett komplement för att bearbeta det man hört och lärt.
Så småningom oﬀentligt stöd
Under 1930-talet växer ABF:s studiecirkelverksamhet förbi den inom godtemplarrörelsen liksom antalet studiecirkelbibliotek, som
för ABF:s når sitt största antal 1938, nämligen
80 bibliotek spridda över länet. Nästan 6 000
cirkeldeltagare och andra låntagare hade gjort
36 708 boklån, allt inom ramen för en helt
ideellt driven verksamhet. Men just vid årskonferensen 1938 inleddes diskussionen om
en framtida kommunalisering av ABF-biblioteken, vilken sen kom att genomföras under
efterkrigstiden och avslutas i Vilhelmina
1965.
Beredskapsåren 1939–45 under andra världskriget ledde till att studiecirkelarbetet stagnerade medan bokutlåningen faktiskt ökade år
från år. Högsta antalet boklån noterades studieåret 1942–43, då ABF anordnade ”Bokens
vecka” i såväl Skellefteå som Umeå och mer

eller mindre kända västerbottningar presenterade ”Min käraste bok”.
Under beredskapsåren framträder en ny typ
av cirkelämnen, som till exempel klädvård och
sömnad, vilka rapporteras under kategorin
”Elementära och praktiska ämnen”. Det innebär också att andelen kvinnor ökar inom cirkelverksamheten. År 1942 var kvinnorna för
första gången i majoritet, en tendens som på
senare år förstärkts högst avsevärt.
Fortfarande vid krigsslutet fanns det ännu
ingen heltidsanställd instruktör eller organisatör inom den västerbottniska folkbildningen.
Men under krigsåren hade landstinget – efter
en motion av den trägne politikern och folkbildaren Gösta Skoglund – börjat lämna ett
begränsat ekonomiskt stöd till studiecirkelverksamheten, vilket möjliggjorde tankar om
att studieinstruktör kunde vara nåt mer än ett
arvoderat deltidsuppdrag. Och när även staten 1947 beslöt införa anslag till studieförbundens verksamhet, bland annat i syfte att
bredda rekryteringen till grupper även utanför de traditionella folkrörelserna, ja, då öppnades möjligheterna för en professionalisering
av folkbildningsarbetet. I november 1948 beslöt ABF-distriktets styrelse att utse Holger
Englund till sin förste heltidsanställde instruktör. Idag, ett drygt halvsekel senare, har den
västerbottniska folkbildningen långt över
hundra anställda.
ABF var snabbast att möta det växande
studieintresset och utnyttja de nya ekonomiska möjligheterna. Antalet cirklar ökade från
293 studieåret 1947–48 till över 2 000 1969–
70 och deltagarantalet mer än femdubblades
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Teckningsläraren och kursledaren
Bo Lindroth berättar om olika konststilar i ABF:s konststudiecirkel som
hölls vårvintern 1952. Bland cirkeldeltagarna märks Gullan Pettersson,
Ky Sjöberg och Gudrun Fällman.

under samma tid. Nya studieförbund tillkommer; Medborgarskolan redan 1940 och
sen 1947–48 Frikyrkliga Studieförbundet,
KFUM/KFUK:s studieförbund, Folkuniversitetet och Liberala studieförbundet. Inte
minst det sistnämnda får snabbt fäste i det
frisinnade Västerbotten och redaktör Mats
Balgård från Umeå som hade VästerbottensKuriren som sin arbetsplats blir först förbundets vice ordförande. Några år senare blir
han även förbundsordförande och tillika ofta
anlitad författare av studiematerial, till exempel Landsbygd och stad (1949).
Dagens cirkelväsende växer fram
Under de här expansiva åren får studiecirkeln den bredd och de arbetsformer, som vi
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känner igen från dagens studieprogram, annonser och broschyrer till hushållen. Likaså
växer hela tiden andelen praktisk-estetiska
cirklar, för att vid sekelskiftet 2000 utgöra
drygt fyrtio procent av studiecirkelverksamheten. Men redan tidigt sätts frågetecken för
om dessa så kallade hobbyämnen kan sägas
vara ”riktig” folkbildning; en kritik som bemöttes på följande sätt av ABF:s blivande
förbundsrektor Inge Johansson vid distriktets årskonferens i Skellefteå 1954:
Eftersom det ﬁnns massor av folk inom
arbetarrörelsens led, som äro tämligen
ointresserade för samhällsämnen men ha
stort intresse för hobbyverksamhet, är det
ABF:s skyldighet att söka tillgodose deras
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Vuxenskolans närmast legendariska
studieorganisatör Eivor Andersson
informerar församlade cirkeldeltagare
i Skellefteå museums bibliotek om
studiesatsningen ”Ett sekel i Skelleftebygden” 1970.

önskemål, i all synnerhet som man i annat
fall kan vänta sig att annan organisation
tar upp sådant på sitt program. Härtill
kommer att varje cirkel, oavsett ämnesvalet, har ett egenvärde, då den ger deltagarna möjlighet till aktivt deltagande,
ger dem social och demokratisk fostran
och lär den lyssna till varandras synpunkter.
En typ av cirklar som fått särskild omfattning
i Västerbotten är så kallade dokumentationscirklar, det vill säga där en by eller en arbetsplats eller förening tillsammans skriver sin
historia. Sådana cirklar hade förvisso genomförts här och var under 1950- och 1960-talen,
men i september 1970 tar Studieförbundet

Vuxenskolans studieorganisatör i Skellefteå,
Eivor Andersson tillsammans med museiintendent Ernst Westerlund vid Skellefteå museum initiativ till en kommuntäckande studiekampanj under rubriken ”Ett sekel i
Skelleftebygden”. Redan första vintern är 20
studiecirklar igång för att dokumentera sin
bygds historia och nästa år tillkommer ytterligare 27 och 1972 utges delar av materialet i
bokform. Och därmed är stenen i rullning …
Under de följande decennierna har otaliga
byar och arbetsplatser runt om i länet dokumenterat sin historia enligt ”Gräv där Du
står”-modell – efter författaren Sven Lindqvists banbrytande bok Gräv där du står –
hur man utforskar ett jobb från 1984 – och
den samlade utgivningen av böcker och skrif49

HENRY LUNDSTRÖM/SKELLEFTEÅ MUSEUMS ARKIV

Antikvarie Annika Hallinder vid Skellefteå museum visar kontorsmaskiner i museets magasin för deltagarna
i TBV:s studiecirkel ”Kontorister i Skellefteå kommun” som leddes av Inez Berggren. Foto i oktober 1991.

ter torde överstiga tvåhundra titlar. I antikvarie Annika Hallinders bok Dokumentera för
framtiden (1992) skildras denna unika process utförligt. Annika Hallinder arbetade då
som antikvarie vid Skellefteå museum och
det var hon som fullföljde Ernst Westerlunds
studiecirkelinitativ från museets sida.
Folkhälsoarbete
Ett annat fält där den västerbottniska folkbildningen varit föregångare är inom folkhälsoområdet. Där har samspelet mellan Västerbottens läns landsting och folkbildningen
inom ”Norsjö-projektet” och dess efterföljare
50

runt om i länet under åren kring 1990 bildat
skola även på andra håll i landet. Och så sent
som sistlidna vinter har Västerbottens läns
landsting och Länsbildningsförbundet ingått
ett treårsavtal om ömsesidig samverkan, bland
annat inom folkhälsoområdet.
Därmed är vi måhända tillbaka till utgångspunkten; den västerbottniska folkbildningen
och studiecirkelverksamheten har en unik
omfattning. Och den har aldrig varit större än
nu i vår tid. Ja, det är faktiskt så att av alla studiecirklar som genomförts i Västerbotten under dessa hundra år, så har drygt 80% genomförts under den senast trettioårsperioden!

Västerbottens läns bildningsförbund
Västerbottens läns bildningsförbund är
en regional paraplyorganisation för all
folkbildning i länet. Medlemmar i Länsbildningsförbundet är de nio studieförbunden – Studiefrämjandet, ABF, Sensus, Bilda, Studieförbundet Vuxenskolan,
Folkuniversitetet, NBV, Medborgarskolan och SISU Idrottsutbildarna – de sju
folkhögskolorna – Dalkarlså, Solvik, Vindeln, Edelvik, Storuman, Strömbäck,
Medlefors – samt Västerbottens museum. Alla medlemmar är representerade
i Länsbildningsförbundets styrelse som
på detta sätt ser till att förbundet samordnar och lyfter fram de frågor som är
gemensamma för förbundets medlemsorganisationer. Länsbildningsförbundet
är ett gemensamt utvecklings- och verksamhetsorgan för folkbildningens olika
behov och intressen i länet. Dessa kan
sammanfattas i områdena opinionsbildning, omvärldsanalys, informationsarbete,
samordning, rådgivning, folkbildning och
utbildning samt myndighetsuppdrag och
kultur. Länsbildningsförbundets huvudmål är att tydliggöra folkbildningens tankar, åskådningar, meningar och metodik
för samhälls- och individnyttan och på
så sätt fungera som resurs för utvecklingen av länets folkbildning.
Rent konkret arbetar förbundet med
att genom fördelningen av Västerbot-

tens läns landstings bidrag till studieförbunden bidra till att landstingets
prioriterade områden för regional utveckling stimuleras. Länsbildningsförbundet stöttar Landstingets strävan att
höja studieförbundens kompetens genom att ansvara för att koordinering
sker mellan studieförbunden. Att fungera som kommunikatör och ansvara för
informationsﬂödet mellan Landstinget
och studieförbudsorganisationerna blir
förstås här viktigt.
Folkbildningen har ett särskilt och
speciﬁkt mål att homogenisera och lyfta
bildningsnivån i samhället. Därför har
Länsbildningsförbundet, utifrån den
verksamhet som genomförs av folkbildningens olika aktörer, ett särskilt ansvar
för de grupper av medborgare som är
mindre gynnade i samhället. Exempel
på sådana grupper är individer med
funktionsnedsättningar, långtidssjukskrivna, människor med invandrarbakgrund, låg utbildningsnivå, personer
som beﬁnner sig i ﬂerårig arbetslöshet
eller har bristande social kompetens.
Den sammantagna innebörden av detta
är att Länsbildningsförbundet skall arbeta för att folkbildningen gemensamt
på det mest optimala sättet möjliggör
för människor från olika samhällsgrupper att påverka sin egen livssituation.

Folkbildningen är en av länets främsta kulturproducenter varför Länsbildningsförbundet aktivt jobbar för att utveckla kulturen i länet. Meningsfulla
och rika kulturtillfällen för länets invånare såväl som kulturutövare, ett rik och
meningsfull fritid, en levande bygd, bevarandet av historiska värden och traditioner är olika delar som förbundet samverkar kring.
Länsbildningsförbundet är också Folkbildningsförbundets regionala organ
och arbetar därför aktivt med studieförbundens folkbildningsarbete i de gemensamt utformade samarbetsdokument som Folkbildningsförbundet och
landets länsbildningsförbund kommer
överens om. I detta arbete ingår att
samla in uppgifter och underlag från länets kommuner, om ekonomisk- och
verksamhetsmässig utveckling, som av
Folkbildningsförbundet sammanställs i
årliga nationella redovisningar.
Länsbildningsförbundet har också i
uppdrag från Kulturrådet att förmedla
och fördela statsbidrag till kulturell
verksamhet som genomförs av ideella
föreningar i länet.
Yvonne Sawert, länsbildningskonsulent
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Integrationsarbete i cirkelform
ANNIKA MELIN

Folkbildning är själva demokratins essens. Den är inte bara lust och glädje, den är
också livsviktig. Det är stora ord de tar till för att beskriva den svenska folkbildningen,
som den bedrivs via studieförbunden. Och de som bubblar över av entusiasm är inte
några traditionella folkbildare, utan två inﬂyttade eldsjälar, med rötter långt borta.

Oscar Mejia, ursprungligen från El Salvador
i Latinamerika, och Roya Razani, född i Iran,
kom båda till Umeå på 1980-talet. Av egen
kraft hade de snart sökt sig till studieförbunden och där har de blivit kvar – därför att arbetet är så meningsfullt och roligt. Vi ska
snart återvända till Roya och Oscar.
Men först ska vi ta en titt på studieförbunden, huvudsakligen i Umeå. Verksamheten
har förändrats på senare år. Där man förr
sydde, målade porslin, pluggade språk, tog
jägarexamen, knöt ﬂugor och sjöng i cirklar,
gör man inte längre bara det. Man gör så
mycket mer och på helt andra sätt.
Nya människor och andra grupper har
sökt sig till studieförbunden samtidigt som
förbundens ekonomi blivit allt mer pressad.
De nya svenskarna, invandrarna, har på senare år satt en mycket tydlig prägel på studieförbundens verksamhet.
På 1980-talet kom ”ta-hand-om-pengar”
från staten, kommunerna och invandrarver52

ket för att studieförbunden skulle göra något
för ﬂyktingarna/invandrarna. Resultatet blev
kulturträffar med mat, fester, temadagar, etnokonferenser och olika fadderförsök. I ”Gula
Villan” uppstod till exempel ett allaktivitetshus under ﬂera år med mängder av cirklar och
försök gjordes med svenska värdfamiljer.
Det handlade mycket om aktiviteter, ordnade av studieförbunden för ﬂyktingarna.
Men under senare år har arbetet med ﬂyktingar/invandrare förändrats i grunden. I studieförbunden sker i dag många olika former
av integrationsarbete, lite i det tysta.
På lika villkor
– I dag jobbar vi mycket mer på lika villkor,
säger Karin Lindmark, Studieförbundet Vuxenskolan, Umeå. Det som skett är att invandrarna allt oftare själva bildat egna föreningar och
sedan tagit kontakt med studieförbunden för
samarbete. De har förstått att det är via föreningar man kan driva sina frågor och påverka

Varför så fort?
Riitta Lindahl, Umeås första ﬂyktingsamordnare, numera universitetsadjunkt, säger att
verklig integration sker via den egna gruppen.
– Det handlar om att först bli trygg tillsammans med sina egna, men sådant uppfattas
ofta som negativt här i Sverige, säger hon.
Allt ska gå så fort här, menar hon, man satsar pengar på integrationsprogram och vill se
snabba resultat.

TORBJÖRN JAKOBSSON/VÄSTERBOT TENS-KURIREN

sin situation i Sverige. Studieförbunden har
därför ofta fått en mer rådgivande funktion.
– Vi berättar hur det svenska föreningslivet fungerar, vi stöttar dem när de drar igång
sina föreningar, de får använda vårt kontaktnät och vi hjälper dem att söka bidrag. På
sätt och vis har vi fått en sorts kanslifunktion, säger Karin Lindmark.
Detsamma säger ﬂera av de andra studieförbunden.
– Ungefär hälften av vår verksamhet sker
idag med invandrarnas organisationer, säger
Kristina Engblom, Studiefrämjandet. Hon
säger att samtidigt som invandrarnas aktiviteter ökat har medlemsorganisationernas
verksamheter minskat.
– Aktiva människor är ju huvudmålet med
den demokratiska processen, säger länsbildningskonsulent Yvonne Sawert.
Hon menar att det är just genom att själva
bilda föreningar och driva sina egna frågor
som invandrarna på ett naturligt sätt kan
möta den svenska kulturen.
– Vår svenska kultur är en samtalskultur,
det lär man sig när man jobbar i föreningar.

Folkuniversitetet i Umeå håller kurs i kinesiska.

– Men integration tar tid! Det handlar ju
om en ömsesidig process, integration ska ju
ske från båda hållen, vi ska varken göra om
somalierna till svenskar eller svenskarna till
somalier.
Hon säger att man brukar räkna med tre
generationer innan man kan tala om en verklig integration i det nya hemlandet. Hon
tycker studieförbunden i dag gör ett storartat
jobb för att stötta invandrarnas egna organisationer.
I Umeå ﬁnns i dag många invandrarföreningar, särskilt bland somalier och iranier/irakier.
De driver projekt i Sverige och bygger
skolor och driver föreningar, även i sina hemländer. Inte minst viktiga har föreningarna
blivit för kvinnorna.
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MARTIN MAT TSSON/VÄSTERBOT TENS-KURIREN

Öppet hus i Ålidhem med iransk folkdans i januari 1988. Studieförbundens verksamhet
har förändrats på senare år och inte minst alla nya svenskar sätter numera sin prägel på
folkbildningsarbetet, långt bortom exotisk mat och dans.
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Prei för kvinnor
För 13 år sedan började sex kvinnor i Umeå,
alla födda i andra länder, träffas för att stötta
varandra i det nya landet. Gruppen växte
snabbt och med den antalet barn som var
med. I dag är Prei, Projekt för integration, en
väletablerad verksamhet under Studiefrämjandets vingar i det så kallade Färghuset, med
hyresstöd från kommunen.
Öppet varje dag med ett myller av verksamhet, kombinerat med svenskstudier.
Verksamhetsledare är Atsede Leikun:
– Här har vi skapat en hemmiljö, inte bara
för ﬂyktingar, utan hit kommer också studenter och gästforskare, och förstås många
svenskar.
Prei fungerar också som kvinnojour (på
hemlig plats), rehabcenter och för att allmänt stärka kvinnors självförtroende. 40 personer ﬁnns med i arbetsgruppen för projektet och mer än 60 nationaliteter ﬁnns bland
deltagarna.
Roma International
I Skellefteå har romerna startat en egen förening, Roma International, som blivit en sådan framgång nationellt att huvudkontoret
numera ﬂyttat till Stockholm. Men grunden
lades i Skellefteå där ABF jobbat med romerna sedan slutet av 90-talet. I staden ﬁnns
150–200 romer, en del med uppehållstillstånd, andra asylsökande.
– SFI, Svenska för invandrare, räckte inte
till för romerna, de behövde mer utbildning,
så vi erbjöd dem föreningskunskap, säger eldsjälen Maggie Zingmark.
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– Vi utbildade cirkelledare och de bildade
Roma International.
Maggie Zingmark säger att romerna lever
utanför det svenska samhället, och att de har
mycket svårt att förstå det.
– Men de vill komma in, de vill ha utbildning och arbete!
Föreningen har blivit mycket viktig för
självkänslan. Nu har ABF i Skellefteå tillsammans med Roma International dragit igång
ett ungdomsprojekt, för att skapa något för de
ungdomar som inte går på fritidsgårdarna. En
kommunal lokal, samarbete med FMN (Föräldraföreningen mot narkotika), sport, musik,
sång, data, öppet för alla. Dit kommer 40–90
ungdomar varje vecka, särskilt under loven.
Det är ABF som utbildar och står för det
ekonomiska ansvaret, redovisningar och rapporter.
– Papper, pengar och bokföring är inte deras starka sida, ännu, säger Maggie Zingmark.
Ibn Rushd på gång
En annan stor, nationell förening som är på
gång, också i Umeå, är Islamska studieförbundet Ibn Rushd (namnet på en gammal
arabisk ﬁlosof). Sedan 2001 håller föreningen på att etablera sig som eget fullvärdigt
studieförbund i Sverige. Till sin hjälp har de
ett samarbetsavtal med studieförbundet Sensus, uppbackat av Svenska kyrkan, katolska
kyrkan och KFUM/KFUK.
– Det är ju en folkrörelse, vi har ju nästan
400 000 muslimer i landet, säger Annelie
Gunnarsson, Sensus i Umeå.
– Vi fungerar som en sorts mentor för Ibn

PER A. ADSTEN/VÄSTERBOT TENS FOLKBLAD

Projektet VCAM – Västerbotten i Centralamerika syftade till att bistå centralamerikanska ﬂyktingar i Mexico. Initiativtagarna kunde
redan från början glädja sig åt en mycket bred uppslutning här i Västerbotten, bland annat ställde alla studieförbund upp. Bakre
raden från vänster Monica Persson, Svenska kyrkan, Karin Lidenmark-Nilsson, Studieförbundet Vuxenskolan samt Oscar Mejia.
Främre raden länsbildningsförbundets Roland Hedberg och Eva Linde, föreningen Syskon och vänner.

Rushd och har en halvtidsanställd muslimsk
konsulent plus ytterligare en deltidsanställd
som jobbar med projektet.
Annelie Gunnarsson säger att det här sättet
att jobba är att bygga demokratin inifrån.
– Muslimerna måste stärka sig själva som
grupp för att våga gå in i det svenska samhället. Ibn Rushd ger dem ett eget folkbildningsverktyg, ett eget sätt att handskas med
frågorna om hur de ska leva med sin religion

i Sverige. Det här är deras sätt att jobba för
integration.
Studieförbunden arbetar alltså för integration även om det inte är precis så de själva vill uttrycka det. De talar hellre om allas
möjligheter och rättigheter till utbildning
och utveckling.
Och det kanske är när man tänker i sådana termer som man lärt sig vad integration
verkligen vill säga.
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Artikelförfattaren tillsammans med Barbro Lindström, till vänster, och Oscar Mejia i samband med att ﬂyktingmottagningen
i Umeå förbättrades genom att ett informationscentrum inrättades. Foto i februari 1988.
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Oscar Mejia och Roya Razani
– två folkbildarproﬁler
ANNIKA MELIN

Han låter lika inspirerad som en dåtida agitator. När han talar om folkbildningens
ansvar för att försvara demokratin, för att återuppbygga den.
– I dag administrerar vi folkbildningen i stället för att bedriva den!

Oscar Mejia, född i El Salvador, har rest runt
i Västerbotten i många år. Han arbetar åt
Studieförbundet Vuxenskolan med ungefär
samma saker som han arbetade med i El Salvador – men ändå på ett helt annat sätt.
Oscar och hans fru Maria kom till Umeå
1985 tillsammans med två barn. Sedan dess
har ytterligare två barn kommit till.
Sedan han lärt sig grunderna i svenska språket började han med ett projekt vid invandrarbyrån, ett projekt som han själv initierat.
– Jag tyckte att byrån skulle ta reda på hur
invandrarna själva uppfattade byråns arbete.
Och det ﬁck jag göra.
Oscar är en vetgirig och positiv person.
Han fullkomligt sög i sig information om det
nya landet. Det var Roland Hedberg, länsbildningskonsulent då med förﬂutet inom
ABF, som berättade om hur folkbildningen
föddes, och det var distriktsstudieledaren
Karl-Evert Eriksson från Studieförbundet

Vuxenskolan som drog in honom i de internationella frågorna.
– Det var otroligt fascinerande att få höra
om arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen och
deras betydelse för folkbildningen i Sverige!
Oscar tyckte att hela tanken på svensk folkbildning liknade hans eget sätt att arbeta i El
Salvador.
– Jag arbetade där i motståndsrörelsen och
min uppgift var att göra organisationen synlig
i slumområdena. Det gjorde vi genom folkbildning och genom att driva demokratifrågorna. Det handlade om att lära små grupper
att demokratiskt organisera sig själva.
Han var med och startade föreningen Syskon
och vänner i Umeå, sökte pengar hos SIDA och
engagerade skolungdomar i Operation Dagsverke. Syftet med föreningen var att ge ﬂyktingfamiljer i Mexico chans till utbildning. Dit
hade ﬂyktingar tagit sig från Oscars hemland El
Salvador, från Guatemala och Honduras.
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Oscar och Maria reste till Mexico för att
driva projektet vidare, och en lång rad gymnasieelever från Umeå följde efter i omgångar.
– Alla studieförbund i Umeå jobbade med
detta projekt och vi arrangerade studiecirklar enligt svensk modell, under kontroll av
FN:s ﬂyktingkommissariat.
Maria for hem med barnen efter några månader och Oscar blev kvar ett år i Mexico.
Västerbottens ”favoritﬂykting”
Väl hemkommen blev han indragen i arbete
för Vuxenskolan. Han ﬁck uppdraget att resa
runt i Västerbotten, som en sorts kulturinformatör. Det gjorde han i tre år. Han föreläste, informerade och diskuterade. Han personiﬁerade mångfalden, den ”nya” världen
som kommit till Sverige. Med sin ödmjuka
framtoning, med sin mjuka humor och vänliga intresse har han förmodligen gjort mer
för västerbottningarnas syn på invandrare än
vad många kampanjer och broschyrer har
gjort. Oscar blev en sorts begrepp i länet, en
”favoritﬂykting”.
Själv imponerades han av vad han såg.
Speciellt undrade han över hur väl allt organiserades.
– En person ansvarade för kaffet, en annan
för brödet och någon tredje för lokalen. Fantastiskt i en by där det kanske bara bodde tio
familjer! Och tänk att folk åkte 10–12 mil
bara för att träffas och kanske lyssna på mig!
Han fascinerades av hur folkbildningen
fanns överallt.
– Jag insåg det stora värdet av folkbildning
i glesbygd. Artisterna som åker runt där, bygde60

gårdarna som bjuder på teater, utställningar i
varenda by! Det är fantastiskt och gör byarna
levande!
Han ﬁck många underliga frågor på sina
träffar, det var inte var dag folk träffade en person från Centralamerika. Fanns det snö i hans
hemland, hade de TV, villor, åt de bananer?
Under alla dessa möten ute på bygdegårdarna, på Folkets hus, på skolorna, började
Oscar lära känna Sverige.
– Och jag insåg hur lika vi människor
egentligen är. När jag pratade om hur det var
i mitt hemland kom människor fram efteråt
och sade att precis så där var det också här i
Sverige, för 50 år sedan.
Kanske det var därför han vågade språnget
ut från den stora staden Umeå. Familjen köpte
en villa och ﬂyttade till Hörnefors 1994. Och
det har de aldrig ångrat.
– Amorteringar och räntor blev lägre än den
hyra vi betalat för vår lägenhet på Ålidhem.
Men lille Daniel, fem år, ville inte ﬂytta.
Han trodde Hörnefors var något i stil med El
Salvador och Mexico.
– Han trodde att de där skulle prata ett
annat språk. Men efter en vecka på dagis i
Hörnefors var han lättad. De pratade ju
svenska…
Maria jobbade och pluggade och hon och
Oscar började pendla med buss till Umeå.
Det var inte förrän för två år sedan som de
gjorde slag i saken och köpte sig en bil.
Ett försök att ﬂytta tillbaka
Innan dess hade Oscar och Maria gjort ett
nytt försök att återvända till Centralamerika.

Det blev det sista försöket. De åkte 1992
med alla fyra barnen till El Salvador där regeringen skrivit fredsavtal med motståndsrörelsen. Men livet där blev svårt. Oscar ﬁck
jobb med utbildningsfrågor vid universitetet,
men Maria hittade inget.
– Vi hade inget hus att bo i, alla kompisar
var borta, huvudstaden var förstörd, institutionerna splittrade och maktkampen inom
motståndsrörelsen hade börjat.
Oscar och Maria pratade igenom situationen.
– Skulle vi satsa på våra barn eller på våra
ideal? Svaret kunde bara bli ett och vi återvände till Umeå.
Men Oscar gjorde en resa till, han har under senare tid jobbat ett år i Guatemala, på
ett FN-uppdrag. Det handlade om ett demokratiprojekt, att stötta den inhemska indianbefolkningen.
Han drar paralleller mellan indianernas
sätt att organisera sina liv och svenskarnas.
– I Latinamerika har folkbildning funnits i
500 år, men inte i svensk form, utan som ett
sätt att överleva.
Han arbetade i Guatemala med att förmedla kunskap och försöka ta vara på den
kunskap som redan ﬁnns. Men hade han också mycket att lära där.
Han exempliﬁerar: I Sverige innebär demokrati
ledningsgrupp,
referensgrupp,
nämnd och arbetsgrupp med mera. Men i
Guatemala fungerar stormötena.
– För mig är majoritetsbeslut något självklart, men inte så för indianerna. De vill ha
konsensus, alla ska vara med. Och då tar be-

sluten tid! Men visst handlar det mer om direktdemokrati om alla känner att de är med
om beslutet.
Säger Oscar och konstaterar förvånat:
– Jag tänker på Botniabanan. Beslutet om
banan har tagits men diskussionerna fortsätter. Tänk att folk orkar engagera sig fast de
egentligen inte har någon chans att påverka
längre.
I dag arbetar Oscar mest med u-landsinformation och utbildar ungdomar. Vuxenskolan jobbar bland annat med Zambia, Centralamerika, Karelen och Sydafrika.
Folkbildning i dag är något annat
Han sitter i ett rum i Vuxenskolans lokaler
ovanför E4-an och ser kanske aningen malplacerad ut. Den här mannen har en förhistoria där han i Centralamerika i åratal levt
inkognito med falska namn, han har levt med
livet som insats, hans drömmar har krossats
men han har rest sig. Nu sitter han i ett kontorsrum i Umeå där hans närmaste mål är att
förändra studieförbundets sätt att arbeta.
Han tycker att byråkratin tagit över.
– I dag arbetar man mer administrativt
med folkbildning i stället för att bedriva den!
Han berättar om redovisningsskyldighet
och komplicerade administrativa system, att
allt ﬂer lokalkontor läggs ned och att verksamheten centraliseras.
– Vi slutar allt mer med att söka upp folk,
vi sitter i stället och väntar på att de ska komma till oss.
Trots det har Oscar stor tilltro till studieförbundens möjligheter, han önskar att folk61

bildningen ska ta ansvar för att återuppliva demokratin. Han ler och säger att här i Sverige
lever vi ju i en demokrati, men vi verkar ha
glömt bort att den inte är en vanlig institution.
– Vi engagerar oss och röstar i valen, vi betalar skatt men glömmer att vi själva, var och
en, har ett ansvar.
Därför vill han att människor ska börja prata
med varandra igen, och engagera sig mer.
– Jag vill göra studiecirkeln till agitationsgrupp. Det ﬁnns så mycket att ta itu med, hälsa, miljö, vilken bil ska jag köra? Globaliseringen och fattigdomen i världen. Det ﬁnns så
många frågor som det är meningsfullt att arbeta med. Med hjälp av folkbildningsorganisationerna kan vi faktiskt bygga upp ett bättre samhälle.
Roya Razani
Roya Razani är en sann folkbildare, hon brinner
för sitt uppdrag och tycker det är det allra viktigaste hon kan ta sig för.
– Tänk bara, att skaffa kunskap kostar ingenting i Sverige! I andra länder måste man betala för det och de som inte har råd utestängs.
Roya jobbar på Studiefrämjandet i Umeå
och har så gjort i nio år. Hon tänker inte byta
jobb.
– Det här är mitt hem, säger hon enkelt.
Det var den 13 oktober 1986 som Roya
kom till Umeå, med man och liten son. De
kom från Iran och hamnade, som alla andra
nyanlända, på språkutbildning hos SFI, Svenska
för invandrare. Praktik ingick då i utbildningen,
på ICA, Konsum eller i second-hand-affär.
Men Roya ville något annat. Hon var intresse62

rad av den offentliga sektorn. Hon valde mellan de två ställen hon dittills besökt, polisen
och invandrarbyrån.
– Men eftersom folk i uniform väcker en
viss oro hos mig, gick jag till invandrarbyrån
och frågade om jag ﬁck praktisera där, och
det ﬁck jag.
När Roya berättar om sin första tid i Umeå
verkar det ganska enkelt. Men allt hon företog sig var på eget initiativ. Hon skapade,
mycket medvetet men samtidigt intuitivt,
sin egen framtid i det nya landet.
Med sig i bagaget hade hon en ekonomisk
collegeutbildning från England samt studier i
scenograﬁ vid Konsthögskolan i Rom, Italien.
Hon satte på invandrarbyrån igång med
att kartlägga situationen för konstnärer med
utländsk bakgrund i Sverige och hade jätteroligt i sex månader. Sedan ﬁck hon ett erbjudande från Folkuniversitetet att börja jobba i
allaktivitetshuset Gula villan.
Men sommaren tillbringade hon med
Hemtjänsten på Ersboda.
– Där rådde total byråkrati! De undrade
vem jag var och frågade om jag visste hur
man stekte köttbullar!
Sommaren på Ersboda lärde Roya mycket
och hon är tacksam för det jobbet.
– Det var nödvändigt för mig! I min kultur
skulle jag vanligtvis aldrig fått möjlighet att
duscha och tvätta en annan människa. Alla
människor borde jobba så under en tid. Det
gör en ödmjuk.
Som jämförelse berättar hon om svårigheterna hennes egna föräldrar hamnade i, i Iran,
när hennes pappa drabbades av Alzheimers
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Iranfödda Roya Razani arbetar på Studiefrämjandet i Umeå sedan nio år. Hon är en
sann folkbildare som brinner för sitt uppdrag och som ser stora möjligheter med
de svenska folkbildningstraditionerna.

sjukdom. Familjens trygghet och sparpengar
försvann snabbt.
– Sådant som vi tar för givet här i Sverige
ﬁnns inte alls där.
Arbetade på Gula villan
På Gula villan blev Roya så småningom verksamhetsledare. Hon blev ”ﬂexibel, innovativ
och förmögen att se positivt på det mesta”.
Till villan kom asylsökande och så småningom också en massa annat folk. Där erbjöds många kurser i matlagning, musik,
sömnad, språk och mycket annat, där diskuterade man världen i ett rum, spelade schack
i ett annat. Och ute på gården prövade några
kvinnor, för allra första gången, att cykla.
– Men de vägrade att använda de benskydd och armbågsskydd jag tiggt mig till

hos Björklöven, skrattar Roya. Men de lärde
sig cykla ändå.
En av de allra viktigaste lärdomarna hon
drog efter sina år i Gula villan var insikten
om hur starka människor är, hur kompetenta
de är, om de bara får chansen.
– Människor som lämnat sitt land, sitt
språk, sin kultur under vidriga förhållanden,
är starka nog. De behöver inte tas om hand,
något som Sverige länge försökte göra med
ﬂyktingarna.
Numera på Studiefrämjandet
Efter sina år på Gula Villan var Royas kapacitet känd i stan och när verksamheten lades
ner i början av 1990-talet blev hon raskt erbjuden ett jobb på Studiefrämjandet. Och
där har hon stannat.
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När hon pratar folkbildning låter det som
det roligaste och viktigaste jobbet i världen.
Hon pratar om folkbildningen som själva
grunden för demokratin.
– Den dag som ekonomin stryps för studieförbunden kommer vi att hamna i ett tydligt klassamhälle.
Och hon är orolig inför framtiden. När
hon kom till Sverige för snart 20 år sedan tog
hon raskt reda på hur budgetpropositionen
fördelade de statliga anslagen. Vart gick
pengarna, undrade hon?
– Det var fantastiskt att få höra att regeringen satsade mycket mer på barn, ungdomar
och utbildning än på polisen och fängelserna!
Men det har hänt något på senare år. Nu läggs
mer pengar på polis- och rättsväsende och allt
mindre på barn och ungdomar.
Hon säger att samhället kommer att få betala dyrt för den här snedprioriteringen. Barnen är ju vår framtid, det är ju de som ska
försörja oss, menar hon.
Men än så länge är det full rulle på folkbildningen och studiecirklarna i hennes eget
förbund. Hon ser också att en förändring skett
på senare tid, en positiv sådan, tycker hon.
– Vi har fått många ﬂer yngre deltagare.
Mycket musik och kultur. Och här i Umeå
ﬁnns så många rörelser, för veganer, djurrättsaktivister och feminister och de vill jobba
med saker i cirkelform.
De äldre cirkeldeltagarna inom Studiefrämjandet, som mest sysslade med jakt, miljö och hundar, har delvis ersatts av ungdomar. De startar rockband och tidningar, lagar
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indisk mat och studiereser ut i främmande
länder för att hälsa på fadderverksamheter.
Roya själv arbetar just nu mycket med
opinionsbildning kring Rättvisemärkt handel
och Millenniemålet. Det senare är världssamfundets målsättning att bland annat försöka halvera fattigdomen och hungern i världen till år 2015.
Tänk, säger hon sedan drömmande, tänk
vilka möjligheter studiecirklarna ger!
– Tänk att få utveckla sig, lära sig nya saker, möta andra människor och till och med
få hjälp med betalningen för hyran eller för
kurslitteratur!
Det är nu hon säger att Sverige är unikt
med vår kostnadsfria folkbildning. Den som
kan ge människor nya verktyg att uttrycka
sig, den som i sig själv är ett genuint uttryck
för demokrati.
Och som om det inte var nog, spricker
hon upp i ett stort leende:
– Vet du, jag har blivit invald i Riksteaterns styrelse, som den enda ledamot som
inte är född i Sverige!
Grattis Riksteatern!

nära
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets
hembygdsföreningar och museer välkomna.
Program, projekt och initiativ är spännande
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser
eller idéer för nästa nummer till redaktören
senast den 30 september 2005.

ULLA MONTAN

Sara Lidmans texter lever
– om en dag till och om Sara

Sara Lidman

– I min livstid har det inte funnits en större språkkonstnär än Sara Lidman. Hennes meningar är som
laddade elektriska ledningar. Orden är författaren
Agneta Pleijels. Hon var en av talarna vid ett seminarium som hölls i maj 2005 vid ABF i Stockholm,
ett endagsseminarium till Sara Lidman med författaren Elisabeth Rynell som konferenciär. Det var en
dag där närmare tjugo författare, skådespelare och
musiker på olika sätt belyste en rad sidor av Sara
Lidmans mångåriga och framgångsrika författarskap som så plötsligt tog slut. Men att hennes passionerade ande och texter lever och kommer att
fortsätta att leva ﬁck den stora publiken många exempel på. Inte minst genom skådespelerskan Lena
Granhagens ﬁna uppläsningar. Stundtals var det
som om vi hört Sara Lidman läsa själv.
Uppläsningarna, och de stycken ur regissören
Leif Sundbergs dramatiseringar av Järnbanesviten
som skådespelarna Eva Gröndahl, Birgitta Vallgårda
och Leif Sundberg framförde, visar vilken vidunderlig kraft hennes språk har.
Agneta Pleijel beskrev om sitt första möte med
Sara Lidmans texter när hon som mycket ung läste
Regnspiran (1958), ”en uppslukande och underbar
roman om mannens stora ömtålighet.”
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Pleijel berättade om hur Sara Lidman ”skrev sig hem från Uppsala till
Missenträsk” med sitt stora verk, Järnbaneeposet, hur hon ”bärgade hem
Norrland som ett Atlantis.”
– I Oskulden minut (1999) är hon
närmare poesin är någonsin, fortsatte
Agneta Pleijel. Samtidigt kunde hennes prosa vara kärv och brutal – Hemingway släng dig i väggen! Genomgående ﬁnns en rörelse, genom ögat
och alla sinnen. Hon fångar helheten
genom att växelvis förﬂytta fokus från
det nära till det största tänkbara makroperspektivet. Sara Lidman är en stor
förebild för alla som skriver, men hon
är oefterhärmlig.
Författaren och religionsvetaren
Lina Sjöberg visade hur Sara Lidman i
sina texter med humorn och skrattet
driver bort skräcken för bibeln.
Regissören Leif Sundberg talade
om kraften och det fysiska i Sara Lidmans språk under rubriken ”Dansa
med en trana, vrenskas med en häst.”
– Skådespelaren känner språket i
kroppen, det sätter igång henne, sade
Sundberg. Sara Lidman talar med
många röster och arbetet handlade
mycket om att arrangera, överföra och
glesa texterna. Först ville hon ha med
allt, men när jag hävdade att man inte
kan utreda virkespriser i en kvart på
scenen, svarade hon: ”Det säger du
bara för att såra mig!” Men när repetitionerna kommit igång ville hon stryka
i texten och vid premiären satt hon undanskymd och led med sitt eget språk.
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Det dröjde ganska länge innan Sara Lidman blev en öppet politisk författare,
berättade författaren Folke Isaksson.
– I det akademiska Uppsala möttes
hon med kyla, hon var inte med i Clarté som vi andra. Hon var en förbryllande, förﬁnad bondﬂicka.
Litteraturvetaren Birgitta Holm berättade att Sara Lidman efter den rosade och hyllade debuten med Tjärdalen
(1953), höll på att kramas ihjäl av de
svenska medierna. När hon första gången reste till Afrika gjorde hon det för att
tränga in i det afrikanska byalivet, men
hon hade inga politiska ambitioner.
”Jag är ingen Per Wästberg”, sa hon.
– Men Nadine Gordimer lotsade in
henne i ANC-rörelsen. Hon arresterades, och kom med romanen Jag och
min son (1961), där hon satte ﬁngret på
de ekonomiska förhållandena bakom
raslagarna. Debatten om apartheid förändrades sedan, sade Birgitta Holm.
Med Samtal i Hanoi (1966), blev
hon en förgrundsﬁgur för den svenska
vänsterns engagemang, för Vietnam
och mot USA:s krig.

Filmaren och författaren Erik Eriksson berättade att han mötte Sara Lidman i Hanoi, och att hon en gång varit
nära att omkomma i en av alla bombkrevaderna, när hon av en bombs
tryckvåg slungades in i en grotta.
– Men om detta har hon inte skrivit
en enda rad. Hon talade aldrig om sig
själv i dessa sammanhang. Vi skildrade
vietnamesernas liv, det var vårt uppdrag och våra avsikter, så såg tiden ut.
Bror Stålnacke, facklig och politisk
ledare under gruvstrejken i malmfälten berättar om vilken inspirationskälla Sara Lidman var bland gruvarbetarna under gruvstrejken. Och vilket stort
stöd och förtroende hon mötte, som
talare och sedan med rapportboken
Gruva (1968). Han avslutar sitt inlägg
med orden:
– När Sara Lidman var sjuk ringde
hon en dag och frågade om jag visste
om någon hade sett något väsen nere
i gruvgångarna. Jag ska fråga och be
dom rita det och skicka dig i så fall,
svarade jag. ”Skicka det i ett slutet kuvert”, sa Sara Lidman.
TOMMY ÅBERG

Medalj skulle ge tomtebolycka på gård i Ängersjö, Hörnefors
I slutet av hösten 2004 träﬀades medlemmar i samlarföreningen Botnia Antiqua på Västerbottens
museum, där undertecknad berättade om museet
och dess verksamhet inom numismatikens, det vill
säga myntvetenskapens, område. Dick Engman
från Ängersjö nämnde i sammanhanget, att hans
far Ernst fann en medalj, då han 1958 rev familjens
bostadshus i byn för att bygga ett nytt. Dick ville nu
veta, varför medaljen hade placerats under nockåsen i huset. Jag gav ett allmänt besked om företeelsen som sådan, bad att få låna in medaljen till museet för bestämning och utlovade någon form av
mer ingående redogörelse.

Fyndplats och fyndomständigheter
Byn Ängersjö förekommer i skriftligt källmaterial
första gången 1535. Det är i en hjälpskattelängd
och i den har endast en inbyggare antecknats.
Enghesijö låg vid den tiden i Nordmalings socken
– Nordanmalungen (1494), det vill säga norr om
ett ödsligt bergs- och moränområde, som utgjorde
skiljet mot ursprungsbygden i Grundsunda socken
i söder. År 1550 fanns det, enligt skatteboken för
landskapet Ångermanland, 8 bönder i byn.
Gårdarna i Ängersjö är i huvudsak grupperade
längs en byväg, som följer en i norr–söder orienterad moränrygg. På så sätt ger bebyggelsen nästan
intryck av att vara en radby. Omedelbart i söder
ansluter vägen till det som tidigare var själva
landsvägen längs Norrlandskusten. Byn Ängersjö
låg, med andra ord, vid allfartsvägen och där fanns
gästgivargård.
Bostadshuset, där Ernst Engman fann medaljen, låg centralt i byn, på vägens västra sida. Det
var fråga om en mot vägen orienterad parstuga,

Medaljen från Allmänna industri- och konstutställningen i Stockholm 1866.
FOTO GABRIEL HILDEBRAND/KUNGL. MYNTKABINET TET

67

som uppförts vid 1800-talets mitt.
Medaljen låg under åsen i den södra
gavelns nock. Under åren som gått sedan fyndet, har upphittaren (född
1920) inte uttryckt någon som helst
åsikt om syftet med att på så sätt placera en medalj i en byggnadskonstruktion.

Medaljen
Medaljen har graverats av den framstående svenska medaljkonstnärinnan
Lea Ahlborn (1826–97). Ahlborn var
för övrigt anställd som gravör vid
Kungl. Myntet och hon var Sveriges
första kvinnliga statstjänsteman. Medaljen mäter 41 mm i diameter och är
präglad i tenn. Den framställdes med
anledning av en allmän industri- och
konstutställning i Stockholm 1866,
där de skandinaviska länderna och
ryska furstendömet Finland deltog.
Medaljexemplaret från Ängersjö är
rätt illa medfaret. Av den anledningen
återges i artikeln bilder av ett välbevarat sådant, som ingår i Kungl. Myntkabinettets samling.
Texten på åtsidan lyder: OSCAR SVERIGES O. NORGES ARFFURSTE HERT. AF
ÖSTERG. Arvfurstens bröstbild i proﬁl
åt höger och nedanför denna konstnärinnans namn. På frånsidan: INDUSTRIUTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM.
Industriutställningshallen. Nedanför:
SVERIGE NORGE DANMARK OCH FINLAND I FREDLIG TÄFLAN 1866.
Evenemanget ägde rum under Karl
XV:s regeringstid (1859–72). Arvfur-
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sten Oscars bild ﬁnns på medaljen av
den anledningen att han var ordförande i den Kungl. centralkommittén för
utställningen.
Utställare belönades med diplom
och medaljer i silver eller brons. De i
tenn tillverkades fortlöpande inför publik i industriutställningshallen och såldes till besökarna som souvenirer.

Utställningen
Industriutställningen i Stockholm 1866
var av imponerande format. Den hade
en rätt lång rad föregångare, som arrangerats i framför allt storstäder i
1800-talets allt mer industrialiserade
Europa och i New York. En första sådan
satsning gjordes av fransmännen i Paris redan 1798. Syftet var helt enkelt
att sammanhållet demonstrera den
egna nationens förmåga då det gällde
industriell produktion. Genom storslagna ytterligare evenemang i Paris
under 1830- och 40-talen framstod
Frankrike som den absolut ledande utställarnationen. År 1851 öppnade kolonialmakten England i London emellertid en exposition med internationell
inriktning. Utställningshallen – Crystal
Palace – liknade mest av allt ett enormt
växthus och överträﬀade deﬁnitivt tidigare utställningars industripalats.
Världsutställningen – där även Sverige
deltog – blev en stor framgång och
Frankrike var med ens distanserat som
ledande nation. Det djärva och uppseendeväckande Kristallpalatset inspirerade till nya grepp inom arkitekturen

och lockade under år framöver på sitt
sätt till ökat utställande.
Till utställningen i Stockholm 1866
uppfördes i Kungsträdgården en tillfällig byggnad, som ﬁck göras betydligt större än vad som från början planerats; i annat fall hade det inte varit
möjligt att på ett meningsfullt sätt visa
alla de industrialster som skulle rymmas. Hallen, som ritats av arkitekten
och fortiﬁkationsingenjören Adolf Wilhelm Edelsvärd (1824–1919), känd
bland annat för sina järnvägsstationer
runt om i landet, kom att uppta Kungsträdgårdens hela södra hälft och blev i
sin fulla utsträckning en av världens
största träbyggnader. Konsten visades
i Nationalmuseum, som var helt nybyggt och som invigdes samtidigt
som industriutställningen öppnade.
Förekomsten i Ängersjö av ett tennexemplar av utställningsmedaljen låter
förstå, att det märkliga evenemanget i
Stockholm även lockat besökare från
Västerbotten. Vissa personer verksamma vid det närbelägna järnbruket i
Hörnefors, bör ha haft särskild anledning att resa dit. Samma sak kan sägas
gälla beträﬀande personer knutna till
järnbruket i Olofsfors. Resan till Stockholm kunde bekvämt företas med något av de ångfartyg som gick i regelbunden traﬁk mellan de norrländska
kuststäderna och huvudstaden.
I sammanhanget kan nämnas, att
det i Burträskbygden dykt upp ett föremål som minner om en av 1800-talets
stora världsutställningar, nämligen den
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i Wien 1873. Det är fråga om en rektangulär brevpress av glas, som visar
en, i den smälta glasmassan inpräglad,
bild av själva huvudbyggnaden. I bildens nedre kant ﬁnns texten: WELTAUSSTELLUNG WIEN 1873. – Hur nu
detta föremål kan ha hamnat på den
västerbottniska landsbygden?

Mynt- och medaljdepositioner
på andra håll
Den aktuella företeelsen kan belysas
utifrån ännu ett par, närmare undersökta, exempel från Västerbottens län.
De ﬁnns utförligt redovisade i tryckt
skrift. Här följer en kortfattad presentation:
Fågelvägen endast sex km från
Ängersjö ligger byn Bjännberg. Då
man där år 1939 radikalt byggde om
ett äldre timrat bostadshus påträﬀades två mynt, som uppenbarligen avsiktligt placerats i byggnadens stomme.
Mynten låg på gavelröstenas översta
stock, direkt under nockåsen. Det ena
var av koppar och har med tiden förkommit, medan det andra är av silver;
en ettöring präglad i den svenska besittningen Reval under drottning Kristinas tid, närmare bestämt 1651. Byggnaden kan, på grund av takets form,
inte vara äldre än från slutet av 1700talet, varför myntet placerats under
nockåsen av annat skäl än att dokumentera byggnadstillfället.
Det andra exemplet är från Nordanås i Sorsele socken i länets nordligaste
del. Sommaren 1991 revs spiselmuren i

Brevpress med huvudbyggnaden för världsutställningen i Wien 1873.

ett 1898–99 upptimrat bostadshus.
Bland stenarna i murens understa del
låg en medalj, som präglats till konung Oscar II:s 70-årsdag 1899. Upphittaren var helt övertygad om att medaljen inte hamnat i fyndläget först i
samband med rivningsarbetet. Den
har uppenbarligen medvetet placerats där. Detta kan gärna uppfattas

som ett exempel på företeelsen att
deponera mynt, medaljer och annat
för att på så sätt för framtiden dokumentera grundläggandet av en byggnad. Emellertid är också en annan förklaring tänkbar. Då handlar det om en
folklig föreställning, som var aktuell
när en ny mangårds- eller ladugårdsbyggnad skulle uppföras. I en notis i
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Sollefteå-Bladet den 22 oktober 1912
berättas om ett nyligen gjort depositionsfynd, där upphittaren tydligen
med ens förstått vad det var fråga om.
Tidningsskribenten själv har närmare
utvecklat ämnet enligt följande:
Vid rivning av en ladugård i Sörgraninge, Graninge socken, Ångermanland, visade det sig ligga ett silvermynt på sockelns ena hörnsten.
Mannen som utförde rivningsarbetet
och ”som väl hört talas om den vidskepliga seden att vid uppförande av
nya mangårds- och ladugårdsbyggnader lägga ett mynt i varje hörn till s k
tomtebolycka, misstänkte genast, att
myntet blivit ditlagt för något dylikt
ändamål, och undersökte därför noga
de övriga hörnen, med resultatet att
han inom kort var lycklig ägare till sex
klingande ”tomtemynt” [citat i tidningsnotisen!], av vilka det äldsta var präglat år 1827 under det att det nyaste
hade sett dagens ljus först 1871.”

Något om folktro vid husbygge
Människor som står naturen nära upplever starkt dess mystik. Mycket i allmänhetens tänkande i äldre tid hade
sin grund i detta och det uppstod därför lätt föreställningar om andeväsen,
som i olika bemärkelse rådde över
tingens ordning och människans förehavanden i naturen; till exempel
bergsrået, sjörået och skogsrået – den
norrländska folktrons vittra.
Det gällde att ha på känn var det
gick bra att anlägga ett svedjefall eller
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att rent av röja för åker och äng. Vissa
trakter var av gammalt förbehållna
rået. Utsyning av ny gårdsplats var av
samma anledning en verkligt grannlaga uppgift. Den som råkat bygga på
rönt land och till hinders för rået drabbades helt enkelt av diverse spökerier
– oknytt. I förebyggande syfte kunde
mynt nedläggas som en form av oﬀer
då boningshuset uppfördes. Därmed
var gårdens hela byggnadsbestånd
fredat. Eftersom djurhållningen var
det primära i gårdsbruket, förekom
myntnedläggning även vid bygge av
ladugårdar.
Folktrons föreställningar är väsentligen av allmännordisk karaktär. I publicerade folkminnesuppteckningar från
svenskbygder i Finland ﬁnns närmare
anvisningar om var i byggnaden mynt
placerades. I det nu aktuella geograﬁska sammanhanget kan sådant material utan vidare användas. Då myntmetallen nämns, är det fråga om silver.
I uppteckningarna ﬁnns uppgift om
att ett mynt placerades under grundstenen eller ett under varje knutsten,
alternativt ovanpå knutstenarna – just
på så sätt som det har gjorts vid ladugårdsbygget i Sörgraninge, Ångermanland.
Då upptimringen av byggnaden
väl kommit igång, var det ett mycket
gott tecken om verksamheten kunde
konstateras pågå även under natten.
Det betydde nämligen, att ett gårdsrå,
en tomte, sökt sig dit för att hjälpa till.
Det var verkligen angeläget att hålla

sig väl med tomten, för om han trivdes
blev han kvar på gården och bidrog till
en lyckosam utveckling, som rent av
kunde leda till välstånd. Om det under
byggnationen däremot inte märktes
några tecken på att en tomte kommit
till platsen, fanns det all anledning att
försöka göra något åt saken. När timringsarbetet i stort sett avslutats, kunde man lägga ett mynt på gavelröstets
översta stock, direkt under nockåsen.
Här känner vi igen förfarandet i Bjännberg och även i Ängersjö, fast man i
det senare fallet använde sig av en
nära nog silverfärgad medalj.
Tomten höll gärna till på boningshusets vind eller på ladugårdens skulle.
Trodde gårdsfolket, att man på något
sätt förargat tomten, så var det bäst
att kasta en silverslant upp på vinden
eller på skullen.
Folktrons föreställningar om andeväsen i naturen ägde bestånd förvånansvärt långt fram i tiden. I sin folkfostrande gärning försökte den
evangeliskt-lutherska kyrkan utrota all
sådan vidskepelse. Den inställningen
hade satts på pränt redan av Martin
Luther på 1500-talet. I realiteten bidrog kyrkans trägna budskap emellertid till att hålla liv i en del av det som
man velat avskaﬀa.
Det ges rent av exempel på att folktron låter sockenprästen medverka i
själva vidskepelsen. Då museiintendenten Ernst Westerlund från Skellefteå
1954 intervjuade Arvid Persson i Mårtensboda, Lövånger, om diverse före-

ställningar i äldre tid, ﬁck han höra
bland annat följande:
I gammelbyggningen som dom rev
ut för några år sedan fanns någonting
som dom kallade för tomten en gång.
Dom hade dit en präst från Lövånger
som skulle köra ut den där tomten och
han borrade ett hål på fönsterblyet och
läste ut tomten där. Underligt nog visa
dom bort den fastän tomten skulle
vara en god ande som skulle dra till
gårds. I alla fall vart det ett ganska svårt
oväsen när han drog ut genom det lilla
hålet då han vart utvisad av prästen.
[…] Om man kom sig på tvären med
tomten på något sätt så blev han elak
(arg). Det är inte otroligt att det gällde
en tomte som var förnärmad. När han
kom hem med sin börda suckade han
tungt när han kom på brotrappan om
det att femti mill å femti skyyl.
Enligt sagesmannen ägde händelsen rum på 1700-talet. Vi noterar, att
bostadshuset hade blyspröjsade föns-

ter. Sin vana trogen har tomten varit
ute i bygderna och från upp till 50 mils
håll skaﬀat sädesband (kärvar) till gården. Han blev ondsint, om gårdsfolket
inte tydligt visade sin uppskattning,
genom att dagligen ge honom ett rejält mål mat. Femtio skyyl var en avsevärd mängd band, eftersom varje skyl
bestod av en snes (stör), på vilken ungefär 15 band trätts upp för att stå på
tork. Tomtens talesätt motsvarade alltså i runda tal 750 sädesband.
Medaljen från 1866 års industriutställning i Stockholm kom, med andra
ord, att fylla en funktion i två helt skilda
verkligheter i dåtidens svenska samhälle; den tillverkas som souvenir i rikets huvudstad i den spirande industriella revolutionens anda, men används
snart i folktrons verklighet på den västerbottniska landsbygden. Det sker
rent av i en gård i en by som låg vid allfartsvägen. – Begreppen ”tomtemynt”
och ”tomtebolycka” leder tanken till

gårdsnamnet – sedermera stadsdelsbenämningen – Tomtebo i Umeå.
När ett mynt eller en medalj påträffas i fundamentet till ett hus, och uppenbarligen nedlagts där då bygget
påbörjades, ﬁnns det således två alternativa förklaringar till åtgärden; det
har antingen handlat om att dokumentera byggnadstillfället eller att ordna
för en lyckosam tillvaro i huset/gården. I det enskilda fallet kan det någon gång råda osäkerhet beträﬀande
tolkningen och det gäller naturligtvis
främst då lyckoslanten råkar vara präglad samma år som bygget påbörjades.
– Vem vet, de båda företeelserna kanske har gemensamt ursprung?
Artikelförfattaren tar gärna emot
tips om fynd av mynt och/eller medaljer i äldre byggnader i Västerbottens
län. Upplysningar kan sändas per post
till Västerbottens museum, Box 3183,
903 04 UMEÅ. Det går naturligtvis
också bra att ringa: 090-17 18 30.
ANDERS HUGGERT
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ROLAND BERGGREN/VÄSTERBOT TENS-KURIREN

Per-Uno Ågren vid konstnären Anders
Åbergs modell av Potatisbacken i
Ammarnäs. Utställningen om västerbottnisk forntid och nybyggarliv
öppnade 1980. Den har kommit
att betraktas som banbrytande i
utställningssammanhang med sin
betoning på lust och upplevelse.

72

I nästa nummer…
Årets sista nummer, som utkommer lagom till julmarknaden på Gammlia den andra
advent, ägnas åt den framstående museimannen Per-Uno Ågren från Obbola utanför
Umeå. Ågren började sitt långa yrkesliv i början av 1950-talet på Västerbottens
museum när han tillsammans med konservatorn med mera Evert Larsson inventerade
och beskrev byggnader i hela länet. Senare kom han att ägna sig åt folkminnesuppteckningar, båtstudier, utställningsarbete och foto- och ﬁlmdokumentärt arbete
tillsammans med Sune Jonsson, listan kan göras hur lång som helst. Ågren arbetade
vid museet tom 1983, åren 1973–78 som landsantikvarie. Han var därefter med och
byggde upp landets första universitetsutbildning i museikunskap, numera Institutionen för museologi, vid Umeå universitet. Som expert i museifrågor har han engagerats
av SIDA och ICOM, den internationella museiorganisationen, och bland annat arbetat
i Botswana och Portugal.
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