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Inledning
Idag gar 98 % av alla sextonaringar vidare till gymnasieskolan.' Detta ar
historiskt sett unika siffror. Sa sent som i barjan av 1960-talet var
gymnasiestudier fa farunnat. Ju langre tillbaka i tiden, desto fiirre svenskar var
det som studerade. Det aldsta gymnasiet i Sverige grundades 1623 i Vasteras.
Under 1800-talet reformerades den sa kallade hOgre utbildningen och fran och
med ar 1865 fanns en studentexamen, som fram till ar 1968 da den togs bort,
kanske var den viktigaste symbolen far utbildningssystemet och dess elever.
Under 1860-talet aka de visserligen antalet skolor drastiskt, men det var and a
enbart mellan tre och fem procent av landets manliga ungdom som hade
tilltrade till gymnasiet. Farutom kan spelade social tillharighet stor roll far om
ett barn skulle bOrja i gymnasiet eller inte. Ar 1915 kom till exempel cirka 85 %
av eleverna fran borgerliga hem.'
Fran ar 1878 fanns det Hagre allmanna laroverk, vilka farsvann 1966.
Laroverken bestod av realskola och gymnasium. 1927 delades gymnasiet upp i
tva linjer; real- och latinlinjen. 1953 tillkom allman linje. 1971 omfattade
gymnasiet aven fackskolan och yrkesskolan. Idag bestar gymnasieskolan av ett
antal program som i sin tur bestar av kurser. Oavsett inriktning mot
yrkesutbildning eller fortsatta studier ar programmen tre ar langa.
Uppgifterna visar att gymnasiet farvandlats fran att vara en skola far en
exklusiv elit, till att i stort sett bli en skola fOr alla.
Pedagogen Ulla Johansson och historikern Christina Florin har forskat
om laroverkets kultur fram till ar 1914. De menar att laroverket var "en sista
manlig bastion"3 Pojkarna fostrades till man, av man. Den ungdomskultur som
utvecklades yid skolorna betecknar de som bade valdsam och som en "orons
kultur", praglad av svarmod och eftertanke. Dessa ytterligheter tjanade dock
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samma syfte, den kultur som laroverkspojkarna var medskapare av skolade in
dem i den borgerliga kultur som de med stor sannolikhet skulle komma att
tillhora, om de inte redan var fOdda in i den. Florins och Johanssons fallstudier
av tva laroverk visar att drygt 90 % av eleverna som vuxna skulle komma att
tillhOra borgerlighetens olika skikt.·
Forst i mitten av 1910-talet fick kvinnor mojlighet att arbeta som la rare
och rektorer yid de allmanna laroverken, vilket inte var det samma som att de
verkligen fick sadana qanster.' Ar 1927 beslutade riksdagen att unga kvinnor
skulle kunna lasa yid de statliga laroverken. Nagot enhetligt system som var
oppet for alia utvecklades inte utan vissa skolor fOrblev manliga, andra
specialiserade sig pa kvinnor och slutligen kom nagra att bli sa kallade
samskolor. I ett uppslagsverk, speciellt skrivet fOr "den uppvaxande
ungdomen'" beskrivs de komplicerade forhallandena sa har 1939:

Man har salunda inom de allmiinna liiroverken fait ett stort antal
skolformer: realskola far gossar, samrealskola, hOgre gossliiroverk, hOgre
flickliiroverk, hogre samliiroverk, gosslyceer, samlycceer o.s. v. Da diirtill
finnas 4- och 3-ariga latin och realgymnasier i viixande kombinationer
samt latinlyceum, reallyceum och nysprilkligt lyceum (med
tyngdpunkten pa moderna sprak), maste de allmiinna liiroverken siigas
farete en ganska brokig och viixlande helhetsbild. 7
Nagot enhetligt system fanns det alltsa inte i slutet av 1930-talet, vilket ar
symptomatiskt fOr gyrnnasiet aven ur ett langre tidsperspektiv. I centrum
fanns den tidigare narnnda examen som inrattades 1865 och upphorde drygt
100 ar senare. Laroverken forsvann fran det svenska utbildningssystemet 1966
och fran och med

ar

1971 omfattade gymnasieskolan ocksa fackskola och

yrkesskola. Den sociala sammansattningen bland eleverna fOrandrades ocksa.
Liksom kvinnorna kommit in i skolan nagra artionden tidigare, hade nu
• Christina Florin oc h Ulla Johansso n, (1992), s. 44f.
, Om kvinnliga larare yid laroverken, se Christina Florin & Ulla Johansson, (1993), s. 181-203.
, Kunskapens bok, ( 1939), band 1, rororde!.
7

Kun skapens bok, 8 1939), s. 3066.

4

gymnasieskolan

oppnats

for

grupper

som

skolades

till

exempelvis

byggnadsarbetare och fordonstekniker.
Vad star dessa fOrandringar for? Gymnasieskolan ses i den har
rapporten som ett fait dar relationerna mellan man och kvinnor och sociala
klasser kan studeras. Utbildningarnas sociala och kulturella varden kan
studeras utifriln ett historiskt perspektiv pa detta fait. Efter den senaste
reformen ska alia elever ga lika manga ar i gymnasiet. Oavsett vilken
utbildning de valjer, finns vissa kurser i sa kallade karnamnen som ar
programovergripande. Syftet ar att alia ungdomar ska ha "en god bas av
allmanbildning",

vilket

ses

som

en

grundforutsattning

fOr

svensk

konkurrenskraft. Vidare ska ' gymnasieutbildningen kunna bidra "for den
enskilde [sa att hon eller han skal kunna skapa sig en meningsfull fritid" i en
tid da "Ionearbetet minskar" .' I det sena 1990-talet ar det svart for en ung man
eller kvinna att fa ett IOnearbete, vilket avspeglas i utredningens beskrivning
av gymnasieskolans nytta. Drygt tjugo ar tidigare betonades andra varden. Av
en rapport fran 1970-talet framgar:

Den gamla skolan var nastan fullstandigt uppdelad. Elever fran olika
samhallsklasser gick i parallella skolsystem ifolkskola - laroverk) och
miittes aldrig. Den sociala bakgrunden var direkt avgorande for vilken
vag eleverna gick. I dagens {1970-taletsJ integrerade skolsystem finns
alla elever inom samma organisation. Den sociala bakgrunden ar
fortfarande av avgorande betydelse for barnens vag genom
utbildningssystemet, men barnen 'valjer' nu vag efter ambition,
studieanpassning och studieresultat. Resultatet blir nastan detsamma,
men de sociala faktorernas betydelse ar inte langre lika tydlig.'
Forutom att formedla bilden av hur ett parallellskolesystem fOrandras till en
skola fOr alia, oavsett social tillhorighet, beskrivs i citatet hur ungdomar valt
utbildningar i det nya systemet. Det ar alltsa fraga om ett aktivt val, men dessa

'sou, (1997), 5.121.
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valleder anda till ungefar samma resultat som tidigare. Hur kan det komma
sig? Svaren pa fragor som den har brukar handla om de un gas bakgrund och
personlighet. I den har rapporten ar perspektivet ett annat, da skolans kultur
ges hogt forklaringsvarde till hur segregation mellan sociala grupper och
mellan man och kvinnor reproduceras. Forandringar i utbildningssystemet ar
en viktig utgangspunkt, men den grundlaggande fragan kan formuleras
ungefar sa har: Vad ar det for viirden som besttlroch/eller sknpas nar olikn skolsystem

sids

samman?

Dagens

gymnasieskola

ar

resultatet

av

sadana

sammanslagningar och genom att studera en fOreteelse, en gymnasiefOrening,
som har funnits i det gamla gymnasiet/laroverket kan fragan fa ett svar.
Studien ar inte ett bidrag till utbildningshistoria i allmanhet. Intresset ar
istallet riktat mot eleverna och den fritidspraktik som de utvecklat i nara
anknytning till skolan. Genom att studera en manlig fOrenings praktik blottas
om och i sa fall hur exempelvis genus och social klass tillmats ett varde i den
lokala skolkulturen.

Syfte och fragestallningar
Forandringar pa en nationell niva i exempelvis skolstadgor paverkar med allra
storsta sannolikhet den enskilda skolan. Ena aret ska exempelvis sarskilda
skriftliga och muntliga prov anordnas fOr att kunna examinera abiturienterna,
nasta ar finns det inte nagra sadana krav pa skolans ledning. Hur
fOrandringsprocesser gal' till bar studeras pa lokal niva eftersom lokala
faktorer paverkar skolan i kanske hogre grad an vad ett nationellt fattat beslut
gor. Processen att skapa en gemensam skola for pojkar och flickor ar ett
exempel pa hur olika lokala fOrutsattningar ledde till att det i vissa delar av
landet fortsatte att vara tva system under decennier, medan det pa andra orter
utvecklades gemensamma skolor. Exempelvis oppnades de allmanna
laroverken fOr kvinnor i slutet av 1920-talet, men det gamla systemet med
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flickskolor levde samtidigt kvar. Fram till 1950-talet fanns det flickskolor
parallellt med de manligt dominerade laroverken. 1O
Vad som kannetecknar en gyrnnasieskola och de varderingar som finns
dar, skapas av de ungdomar som ar dess elever och i relation till skolans
traditioner. Med en sadan utgangspunkt blir det intressant att stalla fragan om
hur ungdomar staller sig till den uljarnningspolitik/likhetspolitik som de
senaste artiondenas skolpolitik innebar. Ungdomarnas fOrhil.llningssatt
avspeglas i den vardagliga praktiken pa skolan, eller i skolans kultur om man
sa vill. Denna kultur behover inte vara enhetlig utan det ar troligt att det yid
en och samma skola finns en rad delkulturer som eleverna ar delaktiga i eller
tar avstand ifran. Samtidigt finns det en dominant kultur, en kultur som tar
stOrre plats saval i rummet som i manniskornas sinnen. Det ar den dominanta
skolkulturen, den kultur som de flesta som verkar i skolan beharskar eller
kanner till. Denna kultur behover visserligen inte alla elever vara medskapare
av, men alla fOrhil.ller sig till den. Anslag pa skolornas offentliga platser och
symboler i form av sarskilda kladesplagg och smycken gestaltar denna kultur.
Skolans ledning och personal behover inte stOdja denna kultur i nagon direkt
mening, men fOr att en delkultur ska kunna vara den dominanta skolkulturen,
kravs atminstone att skolledningen inte aktivt motarbetar den. Den har
studien ger flera exempel pa att skolledningen i flera fall aktivt stott den
dominerande kulturen, som pa sa satt kommit att bli en del av den officiella
skolkulturen. Med officiell skolkultur menas i det har sammanhanget, den
kultur som skolledning och personal aktivt skapar och som har stOd i de
beslutsprocesser som styr skolan. Hit raknas beslut om elevers placering i
skolans lokaler, vilka officiella ceremonier som ska fOrekomma, vilka
utbildningar som ska ges yid den enskilda skolan och sa vidare.
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Konstruktianen av en delkultur handlar i hog utstrackning om
relationer till andra. Delkulturerna har likasa olika historiska rotter.
Pastaendet leder till fragan om det ar yrkesskolans ell er laroverkets kultur som
kommit att bli den nya gymnasieskolans kultur, eller ar det nagonting helt
annat? Svaren pa fragorna kan endast sokas lokalt av den anledningen att det
ar ute pa skalorna som kulturer skapas och uppratthims. Utgangspunkten ar
att det inte gar att finna nagon enhetlig skolkultur i dagens gymnasieskala
utan resultaten sam presenteras i den har rapporten ager sin giltighet for de
skolor som studerats. Sjalva processen ager dock sin allmangiltighet, aven om
den kan ta sig olika uttryck runt om i landet.
Syftet

med

rapparten

ar

att

med

utgangspunkt

fran

en

gymnasieforening gora en studie utifran ett historiskt material. Huvudfragan
ar pa vilka satt sam granser skapas och upprattMlls mellan olika grupper,
saval inom som utom skolan. Elt for studien viktigt antagande ar alt eleverna

sjalva uppratthilller skolkulturen. Det ar sam framgatt avan ett annorlunda
perspektiv an i tidigare forskning om skolan som reproducent av samhallet."
Utgangspunkten ar att eleverna skapar grans er - distinktianer - till 'andra,
vilka antas fa synnerligen star betydelse fOr framtida studie- och yrkesval,
eller annorlunda uttryckt, fOr var nagonstans i den samhalleliga hierarkin som
de kommer att hamna. Utifran ett sadant antagande blir studiet av
gymnasisters fritidsaktiviteter en mojlighet att analysera samtida och framtida
sociala relationer. Likasa skapas fOrstaelse fOr hierarkiska system som
utesluter "de andra": Det ges mojlighet att studera hur exempelvis man
utesluter kvinnor, en social klass en annan etcetera. Pa sa satt synliggors
skillnader mellan olika grupper i det sam pa ytan ser ut att vara ett system
oppet fOr alla.

11
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Teoretiska utgangspunkter
Rapporten ingar i en studie vars grundlaggande problem handlar om dagens
gymnasieskola. De fOr projektet centrala fragorna kan formuleras sa har: Vad
utvecklar eleverna fOr kultur i ett system som viilkomnar alia personer i en
viss alder och som ska ge dem alia mojlighet till vidare studier? Hur forhaller
sig ungdomarna till en gymnasieskola som ar oppen for alia? En hypotes ar att
det ar inte en kultur utan flera som ryms inom gymnasieskolan. Men samtidigt
som utgangspunkten ar att skolan bestar av delkulturer, finns det kulturer
som reproduceras av ett fatal elever, men som i hogre grad an andra utgor den
kultur som av flertalet yid skolan (bade elever och personal) skulle beskrivas
som den dominerande kulturen och i vissa fall ocksa som den officiella
skolkulturen.
Varfor ar det intressant? Det sager sig val sjalvt att den blivande juristen
tillskansar

sig

ett

annat

kapital

(se

nedan)

an

den

blivande

byggnadsarbetaren? Givetvis ar det sa och det ar inte heller det som ar
forskningsproblemet. Fragan ror istallet hur sadana delkulturer skapas och
reproduceras. Utifran ett utbildningspolitiskt perspektiv ar det har av stort
intresse, da fOrklaringar soks i ungdomarnas mote med gymnasieskolan.
Teoretiskt anknyter projektet till Pierre Bourdieus utbildningssociologi,
liksom till hans kultursociologi. Begrepp som distinktioner, kulturellt och
socialt kapital, habitus och fait anvands. De har alltsedan det sena 1960-talet
da Bourdieu borjade att utveckla dem, haft stor betydelse for sociologer och
ocksa for historiker. Forutom att Bourdieu och hans medarbetare arbetat med
begreppen, finns det en stor sekundarlitteratur om Bourdieus sociologi, likasa
mangder av empiriska arbeten som har hamtat inspiration fran honom. Det ar
i den senare gruppen som det har arbetet hor hemma. Begreppen
dominerande kultur och delkultur anvands ocksa.

9

Faltet ar den svenska gymnasieskolan. GymnasiefOreningar skall ses
som en ingimg och en specialisering i faltet. Det ar de manliga eleverna som
star i fokus. Faltet ar inte neutralt. Dar finns olika positioner, hierarkiskt
ordnade. Gymnasisterna strider om de tillgangar som ar gemensamma far
demo Ett socialt falt kannetecknas av att positionerna befasts av individer
(gymnasister) och institutioner (gymnasieskolan). En en ski Id skola ar unik i
sin sammansattning, samtidigt som den ar beroende av det avriga faltet. En
skola i en universitetsstad har exempelvis ett annat kapital an en skola pa en
ort som ligger geografiskt avskild fran bade andra gymnasier och fran hagre
larosiiten. Begreppen habitus och kapital anvands fOr att synliggara att elever
yid en och samma skola har olika positioner i faltet.
Den kritiska lasaren staller kanske har fragan om det ar sarskilt
fruktbart att anvanda Bourdieus begrepp fOr att fOrsta ett svenskt fenomen.
Det franska skolsystemet ser ju helt annorlunda ut an det svenska, kanske
nagon tanker. Men det ar alltsa inte skolsystemet som i fOrsta hand studeras
utan fritidsaktiviteter av och fOr ungdomarna sjalva. Den svenska forskare

an

som kanske mer

nagon annan agnat tid till Bourdieus forskning

kommenterar de svenska farhallandena sa har:

Eftersom vi i Sverige saknar ett strikt hierarkiserat utbildningssystem
av fransk typ, ar det vasentligt att utbildningssociologin
uppmarksammar andra bildningsgangar dar eliterna utvaljes, formas,
legitimeras och knyter livsllinga band. Avsaknaden av exempelvis en latt
identifierbar reservoar av koncentrerat intellektuellt kapital loo.] eller en
plantskola for administratOrer och politiker loo.] tvingar svenska
ungdomar att soka sig utanfor utbildningssystemet for att ackumulera
de tillgangar som i Frankrike i hogre grad ar tillgangliga i miljoerna
kring elitskolorna. 12
Projektets hypotes ar att fritidsaktiviteter kan fungera likt en dylik reservoar
far att anvanda Donald Broadys bildsprak. I till exempel en gymnasiefarening
samlas ett kapital som medlemmarna skapat. Medlemskapet blir en
12

Donald Broody, ( 1991),

S.
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distinktion mot de som star utanfOr fOreningen. Det ar en central
utgangspunkt fOr den har delstudien.

Kiillor, metodologiska och etiska stiillningstaganden
I allt, hvad Forbundet och dess verksamhet angar, siival i tal som i skrift,
iakttage hvarje dess medlem gent emot alla detsamma stclende strang
tystliitenhet. ({N-stads] Gymnasii-Forbunds lag 1895)
Definitionen av en gymnasiefOrening ar att det ar en sammanslutning av
gymnasister som tillsammans gor nagonting i organiserad form, till exempel
spelar teater, fOrdjupar sig i naturvetenskapen, laser lyrik eller traffas fOr att
umgas. Christina Florin och Ulla Johansson menar att foreningarna "var en
ungdomlig miniatyr av de vuxna mannens borgerliga offentlighet och en
traning fOr en kommande roll i denna."13 Foreningarna staller sarskilda krav
pa sina medlemmar. Medlemmen ska till exempel vara elev yid den aktuella
skolan, dar fOreningen verkar. Ett annat aterkommande krav handlar om
genus. Sa gott som alla fOreningar ar endast oppna fOr det ena konet. Det finns
fOreningar som valjer sina medlemmar. Du kan saledes inte ansoka om
medlemskap utan fOreningen valjer dig. GymnasiefOreningar ar saledes
privata och slutna. De som star utanfor kan ha svart att fa kunskap om demo
Detta fOrhallande galler givetvis ocksa forskare och det kanske ar darfOr som
forskningen om de ungdomskulturer som fOreningarna ingar i ar sparsmakad.
Ett annat skal till att ungdomsforskare inte visat nagot stOrre intresse fOr
fenomen som gymnasieforeningar kan vara att fOreningarna attraherar sa
kallad mainstreamungdom, en grupp som fatt sta tillbaka till fOrman fOr
ungdomsgrupper som definierats om inte som ett samhalleligt problem, som
annorlunda och for vuxna problematiska. H

Il

Chri' tina Florin och Vlla Johansson, (1993 ), , .55.
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Trots denna slutenhet har projektet fatt tillgang till ett material fran en
fOrening. En del av resultaten kan vara kansliga fOr fOreningen. Detta, liksom
det faktum att projektet i sin helhet i fOrsta hand handlar om 1990-talet, har
lett till att den har delstudien liksom ovriga resultat anonymiserats. Det var
visserligen inte nagot krav for att fa tillgang till kallorna, tvart om var
informanterna intresserade av att fa en foreningshistorik skriven. Nagon
sadan ar dock inte rapporten. Materialet har istallet bearbetats utifran
projektets syften.
Foreningen kallas har for Brage och den har sin hemvist i en mindre
svensk stad som kallas for N-stad. Dagens brageiter har varit generosa och
latit projektets medarbetare ta del av det mesta i arkivet. Materialet bestar av
protokollbocker, en medlemsmatrikel, foreningens tryckta lagar, handskrivna
tidningar samt ett par opublicerade historiker som ar skrivna av brageiter.
Lagen, protokollbockerna och matrikeln har excerperats systematiskt. Fram till
och med december 1970 anvandes inbundna bocker, darefter linjerade A4-blad
fOr att skriva protokoll. Bockerna ser lite olika ut. De aldsta ar i folioformat och
omfattar omkring 800 sidor. Bockerna fran 1960- och 1970-talen ar mindre till
formatet och innehaller inte mer an hundratalet sidor. Alla protokollen ar
handskrivna.
1971 ars protokoll och fram over ar alltsa skrivna pa 16sa A4-blad som i
efterhand lagts i bun tar. Foreningen har inte latit projektet ta del av dessa
protokoll. Argumentet var att de lag for nara i tiden och att de trodde att
personer som fOrekom i kallorna inte skulle uppskatta att deras aktiviteter
skulle ligga till grund for forskning. Det skriftliga materialet stracker sig
saledes fram till och med 1970. Jag har ocksa anvant 1990-talets intervjuer vid
enstaka tillfallen i den har rapporten.
Protokollbockerna omfattar inte alla ar, bland annat darfor att
foreningen fran borjan inte fOrde protokoll pa det har sattet. Den fOrsta boken
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borjar 1910, darefter saknas protokoll fOr aren 1914-1920 och 1928-1931. 15
Bockerna innehaller anteckningar fran Brages sa kallade lagtima och urtima
koncilia, liksom fran moten som de kallar fOr hogtidskoncilia. Under hela
perioden bestar protokollen av aterkommande inslag, till exempel paragrafen
Nya Brageiters pro v, skadespelet Konungens gille samt paragrafer agnade till
att framfora musik, lyrik och prosa. Ett inslag kan visserligen uppMra och det
var givetvis sa att alla aterkommande paragrafer inte astadkoms yid det
konstituerande motet 1864. Det finns exempel pa hur medlemmar uppfattade
vissa inslag som fOrlegade. I borjan av 1930-talet uppkom traditionen att
avsluta sammantradena med nationalsangen. Med nagot end a undantag sjong
sa fOrbundet Du gamla Du fria yid varje sammankomst £ram till varen 1960 da
det star att lasa:

'Varfor sjunger vi Du gamla du fria?' Den passar inte i var tid med
sputnikar 0.5 . v. Det giiller att kunna fanga, dagens situation.' Det
pladdrades bade fram och tillbaka, och det hela borjade niistan urarta,
men lyckligtvis blandade sig den mycket erfarne 'Hampus' [efternamnl i
diskussionen och riiddade den fran att ha blivit ett fiasko. 16
Trots den livliga diskussionen fOrandrades inte traditionen. I nasta paragraf
star att lasa: "Sjongs 'Du gamla du fria' i alla fall" .17 Nationalsangen fortsatte
att vara ett staende inslag under resten av perioden och den hade, liksom
andra staende inslag, en fOrkortning i protokollen, DGDF. Handelsen
uttrycker traditionernas makt i foreningen. Ju fler aterkommande inslag yid
motena och ju aldre dessa ar, desto storre legitimitet har foreningen.
Vardagliga bekymmer som har med fOreningen att gora £inns likasa
beskrivna i protokollbockerna. Det gar till exempel att lasa om att fOreningen
behover kopa nya noter eller en ny protokollsbok. Likasa diskuteras inval av
IS

Protokollsbiickerna omfattar aren 1910-1913, 1921-1927, 1932-1940,1940-1947, 1958-1960, 1960-1961,
1964-1965, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1969, 19690ch 1970.

16

§14, 26 maj 1960.

17

§ 15 , 26 maj 1960.
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nya medlemmar och ocksa uteslutning av gamla. Protokollen gel' god inblick i
brageiternas fOrhiillande till andra grupper, exempelvis kvinnor, vilket gor
bockerna synnerligen intressanta utifran forskningsproblemet.
Brage ar langt ifril.n den enda gymnasiefOreningen i Sverige. Bara i Nstad fanns det ar 1995 ett tiotal aktiva fOreningar som liksom Brage valde in
medlemmar. Aldern pa de olika fOreningarna varierar. Brage som grundades
1864 ar aldst, 1994 bildades den yngsta fOreningen . Foreningar kommer och
gal', nagra bestar och det ar svart att kunna ge nagon samlad bild av
fOreningsaktiviteten runt om i landet.
Nagot register eller liknande over Sveriges gymnasieforeningar genom
tiderna finns givetvis inte. Aven om foreningarna under vissa tider haft en
officiell roll i gymnasieskolan, har initiativet och makten over fOreningarna
hela tiden funnits hos dess medlemmar. 18 I de fall som medlemmarna inte
velat informera omvarlden, har sa inte heller skett. Och aven da man forsokt
att synas ar chansen att verksamheten satt spar efter sig sma. Det kostar till
exempel pengar att lata trycka medlemstidningar, stadgor och liknande. Och
pengar hade i alla fall inte Brage nagot overfiod ay.
Till sa ken hor ocksa att det inte finns nagra regler for om och i sa fall hur
ett gymnasiefOreningsarkiv ska se ut och ski:itas. Med tanke pa att de fiesta
medlemmar inte ar aktiva i mer an tre, fyra ar och att stora delar av
foreningens medlemmar byts ut samtidigt, finns det uppenbara risker fOr att
traditioner som till exempel att skriva protokoll fran moten, upphor. En annan
aspekt ar att medlemmarna ar unga. Deras ekonomiska mojligheter ar som
antytts ovan begransade, nagon avlonad arkivarie har fOreningen sjalvfallet
inte rad med. Brages medlemmar bekostade sjalva arkivet (nagon hyra har de
dock inte behOvt betala till skolan) och medlemmarna fick hjalpa till med

18

Det finn s dock exempel pa att larare haft en central roll . I KalmarfOrbundet Brage - N3 skulle till exefpe' .
nagon av hu vudlararna i svenska utova inspektorat over fOrbundet. (Stadgar fOr Forbundet Brage - N " Kapltel
n.)
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'1

praktiska ting, till exempel att flytta hela arkivet." Det ar heller inte sa latt att
ordna en plats, dar arkivalierna kan forvaras. Exemplen, som skulle kunna
vara fler, tyder pa att det ar ont om arkiv fran gymnasiefOreningar och att de
arkiv som finns, inte ar sarskilt tillgangliga fOr forskning. Till arkivens fOr del
talar dock det ovan namnda att en fOrening far legitimitet just genom sin iilder
och sina traditioner. Ju aldre, ju fler gamla handlingar som finns bevarade,
desto trovardigare ar fOreningen. I fallet Brage finns det exempel pa hur
medlemmarna lagt ned resurser pa att lata binda in gamla handlingar och
arkivet ar organiser at efter gallande principer inom arkivvarlden.
Materialet har analyserats fOr att besvara fragan pa vilka siitt brageiterna
skapar och uppratthaller granser mellan sig och olika grupper, saval inom som
utom skolan. En hypotes ar att medlemskapet i fOreningen ger ett visst kapital.
Kapitalet, eller kanske hellre kapitalen, sakrar medlemmarnas tillhorighet i en
borgerlig manlig elitkultur. Syftet ar inte att undersoka om medlemskapet var
intriidesbiljetten till denna varld utan analysen handlar om hur brageiterna
beskriver sig sjalva och andra, hur de skapar och anvander symboler och vad
dessa symboler gestaltar. Nagon historik over fOreningen i egentlig mening ar
det inte fraga om aven om stort utrymme ges till att problematisera de
fOrandringar i fOreningens praktik som sker over tid. Dessa foriindringar
tolkas utifran gymnasieskolans utveckling och ocksa i viss grad utifran
samhiilleliga fOriindringar i stort.
Trots de kallkritiska problemen finns det anledning att forsoka beskriva
gymnasiefOreningslivets historia i Sverige. Syftet ar att fOrmedla en oversikt av
gymnasiefOreningsvasendet, innan analysen av en speciell fOrening borjar.
Den bygger pa de tryckta alster som sants in till Kungliga biblioteket.'o Har
finns saledes endast alster fran de fOreningar som lagt resurser pa att trycka

" Om kostnader se till exempel § 11 , 7 maj 1938. Flyttningsexemplet Or ham tat fran § 87 juni 1934.
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Materialet tinns yid bibliotekets okatalogiserade smatryck. Undervisning allmant Hiroverk. iarjungefOreningar,
lokala. Samlingen har ingen entydig bakre grans och avslutas i mitten av 1970-talet.
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stadgar, lagar och annat material och som anlitat tryckerier med rutiner att
sanda ivag de pliktexemplar som de var skyldiga att fOrse biblioteket med.
Materialet ar inte komplett. Till exempel visar Brages handlingar att det
startades en kvinnlig fOrening och ytterligare en manlig forening i N-stad
under 1930-talet. Ingen av dessa fOreningar finns med i samlingarna. Inte
heller foreningen Pallas-Brage som fanns i Orebro pa 1950-talet, fOr att ge
ytterligare

exempel. 21

Bibliotekets

samling

ger

alltsa

en

inblick

i

fOreningsvasendet, men inte nagon heltackande bild. Denna inblick ar dock
battre an ingenting.
Gymnasieforeningar i Sverige fram till 1970-talet
Som framgar av kall- och metoddiskussionen ligger en samling bland
Kungliga bibliotekets smatryck till grund fOr presentationen av fOreningarna i
Sverige. De £lesta trycken ar regelverk av olika slag. De ger kunskap om nar
fOreningar startade, vad de hette och i vilken stad de fanns. Vidare framgar
det vad fOreningen hade for syfte.
Det finns handlingar fran 80 olika fOreningar. De ar spridda over 31
stader.

Stockholm

har

£lest

fOreningar,

men

fOrutom

de

tolv

stockholmsfOreningarna och fyra fOreningar i respektive Goteborg och
Norrkoping, ar det tydligt att gymnasiefOreningar var ett smastadsfenomen. I
Arboga fanns sedan 1883 Concordia, Falun hade en Dala gymnasistforening
fran 1886, sedan 1877 fanns Sallskapet Brage i Karlstad och i Nykoping
bildades ar 1906 Foreningen Valkyrian. Forutom Stockholm hade Orebro £lest
fOreningar om bibliotekets material skulle vara representativt. I tab ell 1 visas
vilka

21

ar

foreningarna

Munllig uppgift fr&n en av 1960-lale1S medlemmar.

16

startades.

Tabe1l1 Etablering av gymnasieforeningar i Sverige 1846-1945
Period

Antal foreningar

1846-1849

1

1850-1900

51

1901-1945

22

Ingen uppgift

6

Summa

80

Kalla: Larjungeforeningar, lokala. Undervisning, allmant,
laroverk. Okatalogiserat smatryck, Kungliga biblioteket.
Som framgar av tabellen ar den aldsta foreningen fran 1846. De fiesta kom till
under senare delen av 1800-talet och efter 1945 finns det inga tecken pa
nyetableringar, trots att biblioteksserien stracker sig fram till 1970-talet.
Namnen pa sammanslutningarna varierar. Forutom att kalla sig for en
forening, vilket var det vanligaste (37 stycken), kunde namnet innehalla orden
fOrbund (15 stycken), sallskap (9 stycken), vanner (3 stycken), eller som i ett
fall cirkel respektive forum. Det fanns aven fOreningar som saknade ett sadant
ord i namnet, till exempel Verdandi i Giivle och Brage i Goteborg. For
enkelhetens skull anvands begreppet fOrening i fortsattningen.
Namnet avspeglar ofta bade var fOreningen verkade och vad den
syftade till. Det fanns en forkiirlek till fornnordisk och grekisk/ romersk
mytologi. Hit hor den ovan namnda fOreningen Concordia som tagit namnet
efter gudinnan som bade stod fOr endrakt mellan standen och var
aktenskapets gudinna. Medlem i Concordia kunde den larjunge bli som
tillhorde nagon av klasserna tre, fyra eller fern och som gjort sig kand som en
17

god kamrat och visat gott uppfOrande. vat invald skulle han agna sig at "sann
kamratanda"." Arboga var inte den end a staden som hade en dylik fOrening.
1888 bildades en Concordiaforening i Kristianstad och den allra aldsta
fOreningen enligt bibliotekets samlingar, hette just Concordia och fanns yid
Norra latin i Stockholm. A.ven Strangnas fick en Concordiaforening 1897 och
Varnersborg hade haft en sedan 1869. Forutom att odla kamratanda agnade
sig nagra av ConcordiafOreningarna at modersmaIet, eller at det skona och
bildande i stOrsta allmanhet.
Det fanns sex Brage, tva Valkyria, tva Bore och tva HeimdalfOreningar.
ValkyriafOreningarna var pass an de nog for kvinnor. Den ena fanns yid
Nykopings elementarskola fOr flickor och den andra antog medlemmar fran
Sigrid Rudebecks skola och Goteborgs Gymnasium for flickor. Den senare
foreningen verkade for fullstandig avhallsamhet fran berusande drycker som
njutningsmedel.

Dessutom

ville

foreningen

verka

fOr

"ungdomens

fOradlande,, 2J Valet av symbol kan verka forvanande. Valkyriorna var Odens
underskona

~anarinnor

och enligt Nordisk familjebok "buro de fram

dryckerna samt vardade [... ] olbagarna"14 hemma i Valhall. Att uppkalla
foreningen efter Brage, skaldekonstens gud var lampligt fOr de fOreningar som
agnade

sig

at

svenska

spraket,

dess

litteratur

och

at

att

hoja

fosterlandskarleken. Och att en fOrening i Lulea tagit namnet Bore,
nordanvindens och vinterstormens gud ar kanske inte sa konstigt.
Skandinavismen satte sina tydliga spar i fOreningslivet. Som framgar av
tabellen over nyetableringarna var det just under 1800-talets senare del som de
fiesta foreningarna kom till. Namn som Oratoriska sallskapet Balder,
Sallskapet fOr forntida minne, Svea, Fornnordiska forbundet, Sallskapet Saga,
GymnasiefOrbundet Edda, GymnasistfOrbundet Runa och Heimdall visar hur

12

Concordia. (1883), LiirjungefOreningar. Okatalogiserat smdtryck, KB.

2]

Stadgar fOr Ftireningen Valkyrian, ( 1907), § I. ), UiIjungefOreningar. Okatalogiserat smAtryck, KB.

" Nordisk familjebok , Uggleupplagan, band 31, s. 451.
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fornnordisk mytologi, historia och vardandet av det svenska och sarskilt da
det som uppfattades som det ursprungligt svenska, var starka inslag.
Namnet Heimdall kommer att aterkomma i presentationen av Brage och
det finns darfor anledning att presentera varifran det kommer och hur det
anvandes av andra grupper an gymnasister. I den fornnordiska mytologin ar
Hemidal (med ett I) son till Oden och han hade en lur som kallas for
Gjallarhornet. Heimdal fick tre soner Tral, Kar! och Jarl. Tral ar urfadern till
alla tralar bland manniskorna, Kar! till alla odalbonder och Jar! till
kungafamiljerna. I gestalten Heimdal finns he la samhallsordningen fi:irklarad
och det kanske inte ar forvanande att en konservativ studentforening yid
Uppsala universitet tog namnet yid samma tid som gymnasisterna i
Stockholm bildade sin forening.

Studenternas uppgift var att bilda

arbetarklassen och det gjorde man bland annat genom 1125 forelasningar runt
om i landet under aren 1893 till 1904. Forutom studentforeningen fanns det i
borjan av 1800-talet en litterar tidning i Stockholm som hette just Heimdall
(med tva I).
Foreningarnas namn avspeglar kulturstromningarna i tiden, men har
fanns ocksa mer till verksamheten naraliggande namn. Orebro laroverks
Naturvetenskapliga forening ha de till exempel tagit sitt namn fran murgonans
latinska namn, Hedera och i Lidkoping hette den naturvetenskapliga
foreningen Viola.

Nyetableringens tid var det sena 1800-talet, samma tid som de hogre
allmanna la rover ken oppnades runt om i landet. De allra fiesta foreningar
hade sin hemvist yid de statliga la rover ken och det medforde att det endast
var man som var valbara till foreningen. Med valbar menas att det var
fi:ireningen som beslutade om nagon ny medlem skulle komma i fraga eller
inte. Stadgorna ar mer eller mindre tydliga pa den har punk ten, men i halften
19

av fOreningarna var det uttalat att nya medlemmar maste viiljas in. De utvalda
skulle sa agna sig at "fOrbrodring" och "sann kamratskap" ."
I slutet av 1920-talet oppnades de allmanna laroverken for kvinnor. Vad
hande med fOreningarna? Oppnades de ocksa? Stadgorna fOr Verdandi i Gavle
ger ett svar pa fragan. Foreningen startade 1862 och av stadgan fran 1909
framgar att varje larjunge inom Gavle hOgre allmanna laroverk och
gymnasium var valbar. I den reviderade stadgan fran 1936 har man lagt till ett
"manlig". Pa sa satt hindrades kvinnorna fran att delta i en fOrening som
enligt samma fOrordning skulle utbilda medlemmarna fOr det allmanna livet.
En liknande insnavning aterfinns hos Brage. I "grundlag" fran 1870 star att
lasa:
§ 2 Sdsom Aktive medlemmar af detta Forbund anses alIa inom
Uiroverkets 6:te och 7:de klasser, hvilka, vederborligen upptagne, sina
skyldigheter emot detsamma jullgora26
Knappt

~ugo

ar senare var kriteriet detta:

Till de medlemmar i liiroverkets 6 och 7 klasser, hvilka af Rddet ansetts
viirdiga i Forbundet intagas, utfiirde Ordfdranden d Rddets viignar ett af
honom underskrifuet och med Forbundets sigill fdrsedt kallelsebre!,
Formuleringen finns kvar i de tva fOljande lagarna fran ar 1895, respektive ar
1899. 1908 ars lag hade en nagot annorlunda formulering, men i sak var det
samma typ av urval som finns beskrivet i de tidiga lagarna." 1933 korn ater
igen en reviderad lag, den fOrsta efter det att kvinnor fatt tilltrade till
laroverket i N-stad. Och liksom i Gavle, kom N-stadskvinnorna att hindras
fran medlemskap i foreningen, i lagen star att lasa att: "Till de manliga

" Citaten och liknande skrivningar ilterfinns i sA gott som alia fOreningars skrifter. Se UirjungefOreningar,.
Okatalogiserat smAtryck, KB
26

Grundlag fOr N-stads gymnasii-fOrbund anno 1870, Hudiksvall (1870), Artikel I, § 2.

27

N-stad gymnasii-fOrbunds lag, artikel H, § I, N-stad (1887)

"Lag for N-stads gymnasii-fOrbund Brage, ArtikellII, § I, N-stad 1908. Denna formulering levde vidare i 1913
oc h 1917 ars lagar.
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larjungar i laroverkets gymnasium, som ansetts vardiga i Forbundet intagas,
utfarde Archa a Radets vagnar ett av honom undertecknat och med
Forbundets sigill fOrsett kallelsebrev.,,19 Formuleringen ar den samma i de tva
senare lagarna som trycktes 1951, respektive 1970.
Sammanfattningsvis var gymnasiefOreningar ett utbrett fenomen runt
om i Sverige. Fenomenet tycks ha varit sarskilt frekvent i slutet av 1800-talet
och en bit in pa 1900-talet. Av en intervjustudie fran 1995 framgar att
fOreningslivet fortfarande finns i N-stad. I nagra av fOreningarnas stadgar syns
en forandrad rekryteringspolitik. Fran att ha varit oppna for alla larjungar, ar
de tillgangliga for de sa kallade vardiga. loch med att unga kvinnor fick
tilltrade till laroverken inforde en del fOreningar regler om att medlemmarna
skulle vara man. Resultaten visar att foreningslivet kan vara intressant som
objekt i en studie om gymnasieskolans fOrandring.
Kulturellt anknyter fOreningarna till grekisk och romersk mytologi,
liksom till den fornnordiska mytologin. Det finns ett skandinavistiskt drag
over flertalet foreningar, liksom vilja att verka for forbrodring och kamratskap.
Intresset for sprak, lyrik, naturvetenskap och andra till laroverkens nara
knutna

kunskaper,

kombinerades

med

det

offentliga

samtalet

och

offentlighetens ritualer. Medlemmarna tranades infOr ett framtida liv i det
offentligas tjanst om man sa vill. Utifran ett sadant perspektiv ar foreningarna
en borgelighetens plantskola.
I det fOljande avsnittet ges en presentation av Brage som bygger pa de
tidigare refererade lagarna. Dessa lagar trycktes for att spridas till saval
medlemmar som till en allmanhet. De ger inblick i hur foreningen
presenterades for omvarlden och anvands har som en kalla for brageiternas
fOrsok att skapa en idealbild av foreningen.

29

Lag fOr N-Slads Gymnasii-Forbund Brage. arlikel Ill. § I. N-slad (1933).
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Brage
Brages verksamhet vHar som framkommit tidigare, pa ett regelverk, en
"grundlag"30, eller "lag" som den kallas senare. 31 Den forsta lagen trycktes ar
1870 och den senaste som projektet haft till gang till, ar 1970. Den har
reviderats yid minst atta tillfallen under denna period. Revideringarna
fordelar sig jamnt over tid, vilket tolkas som att lagen nytryckts i samband
med att kopiorna av den gamla tagit slut. Det ror sig inte om nagra
revolutionerande fOrandringar fran den ena skrivningen till den andra. Lagen
ar uppbyggd i ett antal artiklar som i sig ar indelade i paragrafer. Paragraferna
handlar bland annat om foreningens organisation.
Infor varje ny termin fordelas arbetsuppgifter mellan medlemmarna.
Det finns en mangd poster som besatts. I 1899 ars lag omtalas till exempel
arton olika uppdrag och flera av dessa kravde mer an en person. En och
samma elev kan ha flera olika poster (ibland samtidigt) under sitt medlemskap
i foreningen. Vissa poster har uppstatt, andra fOrsvunnit under arens lopp. I
figuren nedan redovisas vilka poster som omtalas i 1870, respektive 1970 ars
lag.

]0

Grundlag fOr N-stads gymnasii-fOrbund anno 1870, (1870), opaginerad sida.

31

Lag fOr N-stads gymnasii-fOrbund Brage. Stiflat 1864, (1970).
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Figur 1. Poster i foreningen enligt lagama ar 1870 och ar 1970

Archa - Leder fOrbundet
Arkivarie - Skota arkivet och ansvara for lan ur det. (endast 1970)
Custos mOH/m - Delge kallelse till sammantradet (endast 1870)
Eforer (minst fyra stycken utses) - Bildar ett rad tillsammans med Archa
Kapellmastare - Sammankalla till simgovning (1870) och ansvara fOr
musikinstrument (1970)

Korrespondenter - Fora brevvaxling med andra foreningar och lasa upp brev
for Brage. (Endast 1970)

Protokolls-sekreterare - Skriva protokoll
Revisorer - Granska ambetsmannens fOrvaltning. (endast 1970)
Scribae -(tva stycken utses - Renskriva anteckningar. Kallas skrivare 1970.
Skattmastare och proviantmastare - Ansvarar for ekonomin. Ordna mat & dryck
till fester . Kallas endast skattrnastare 1970.

TidningsredaktOr - Ansvar for forbundets tidning
Vice Archa - Skota Archas uppgifter nar han ar forhindrad (endast 1970)
Xylograf - Forse varje tidning med vinjett (1870) Kallas tecknare 1970.
Kiilla: Grundlag for [N-stads] gymnasii-forbund anno 1870, (1870) och Lag
for [N-stads] gymnasii-forbund [Brage] stiftat 1864 (1970).
Som framgar av figuren ar det i stort sett en identisk uppsattning poster
mellan de 100 aren. Det skedde visserligen forandringar, men som tabellen
visar, finns det skal att beskriva organisationen som i grunden synnerligen
stabil.
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Den kanske viktigaste posten ar Archans. Han leder till exempel
£Orhandlingarna, talar yid hOgtidliga tillfallen och u tfardar kallelsebrev till
blivande medlemmar. Forutom att reglera vad de olika posterna innebar,
omtalar lagen en orden som ar intimt knuten till foreningen. De "som i
synnerlig grad verkat £Or Forbundets framgang och £Orkofran" kan utmarkas
till Brageriddare." Foreningen leds av ett rad som forutom Archa bestar av
vice Archa, Ceremonimastare, Riddare av Brageorden och radsherrar. Radet
beslutar det mesta i foreningen. De ovriga posterna ar till £Or att ta hand om
olika praktiska bekymmer. Korrespondenterna skriver brev till andra £Orbund,
protokollssekreteraren

har

srn

givna

uppgift

liksom

skattmastaren,

tidningsredaktoren, tecknaren och sa vidare. Uppgifterna ar noggrant
beskrivna i lagarna, liksom de straff som utmiits (det ror sig framfor allt om
boter) utifall medlemmarna inte foljer lagen.

Vem far vara med?
Den aldsta diskussionen om vilka som skulle fa bli brageiter, har jag funnit i
ett diskussionsprotokoll fran ar 1871. Detta ar togs fragan upp om "damer,
dock under vissa av medlemmarna £Oreskrivna villkor aga ratt och till3telse att
sasom passiva forbundsmedlemmar i £Orbundet upptas,,?33 Vilka kriterier som
skulle galla for val av kvinnor framgar inte. Det tycks som att de skulle ha en
annorlunda stailning an mannen, da de beskrevs som passiva. Pa 1870-talet
fanns det inga kvinnliga elever yid laroverket. De tankta passiva
medlemmarna skulle alltsa ha rekryterats utan£Or skolan, till skillnad fran de
manliga, aktiva medlemmarna. Hur diskussionen avlopte ar oklart, men nagra
kvinnliga medlemmar har inte satt nagra spar i £Oreningens handlingar.
Enligt 1870 ars grundlag, som ar den aldsta lag jag har haft tillgang till,
var det elever fran 6:e och 7:de klasserna som kunde invaljas. 1887 ars

J2

Citatet ar hamtat fr~n Grundlag fOr N-stads gymnasii-fOrbund anno 1870. (1870), artikel 11, § 13.

JJ

Diskussionsprotokoll halln. yid N-stads Gymnasium fran 16 mars 1867 tom december 1879.
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formulering vittnar om att det inte ar vem som helst som kan komma i fraga.
Endast de fran sjatte och sjunde klass "hvilka af Radet ansetts vardiga"."
skulle tillfragas. FOl'utom att ange vilka klasser som var aktuella, fOreskl'ev
lagen att den blivande medlemmen maste ha fyllt femton ar fOr att komma i
atanke och att han skulle vara "stadgad i karaktar och uppforande".35
I 1887 ars lag finns det en utforlig beskrivning av vad den blivande
medlemmen skulle gora och ocksa vad han inte fick gora. Han skulle liksom
tidigare erkanna forbundets lagar, men fOrbundet var likasa intresserat av att
den blivande medlemmen holl sig val med laroverk och samhallet som helhet.
Den som skulle bli invald fick namligen inte varit i klammeri med rattvisan
under de senaste tva aren. Varken laroverkets kollegium eller domstol skulle
ha domt en blivande brageit. Likasa skulle brageiten ha visat gott uppfOrande
mot "kamrater och fOrutvarande fOrbundsmedlemmar

I... ) samt i ofrigt ej

genom sina handlingar skadat eget eller laroverkets anseende"." Reglerna
fOrandras over tid, sa kom till exempel tillagget om att medlemmarna skulle
vara man som namnts ovan. Andemeningen ar dock densamma: ny medlem
maste ge "ett fullkomligt erkannande av

lfOreningens)

stadgar och

konstitutioner" samt ha "ett uppriktigt intresse att verka for Forbundets
basta", fOr att citera 1970 ars lag." Brageiter maste ocksa enligt de senare
lagarna uppfOra sig pa ett sadant satt sa han "ej skadar vare sig deras eget eller
skolans anseende".""
Lagtexterna visar hur fOreningen fOrhilller sig till bade skolan och till
samhallet i stort. Det finns en uttalad vilja att medlemmarna ska hillla sig val
med systemet.
"N-stads gymnasii-fOrbunds lag. (1887), § l.
3S

N-stads gymnasii-fOrbunds lag, (1887), § 2.

36

N-stads gymnasii-fOrbunds lag, (1887), § 2.
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Lag fOr N-stads gymnasii-fOrbund Brage, (1970), arlikel Ill, § 2.

38

Lag fOr N-stads gymnasii-fOrbund Brage, (1970), artikel Ill, § 4. Se aven Lag fOr N-stads Gymnasii-Forbund
Brage, (1899), (1908), (1913), (1917), (1933), (1951) i samtliga artikel III, § 4. I de tidigare lagarna handlar
det givetvis om laroverkets och inte skolans anseende.

25

Verksamheten
Enligt lagarna ar andamalet med forbundet att fOrsoka astadkomma en "sann
fOrbrodring medlemmarna emellan". Syftet skrevs in fOr fOrsta gangen i 1895
ars lag och har darefter funnits kvar. Ett liknande, men inte ordagrant syfte
fanns med redan fran borjan. I 1870 ars lag star att lasa om "ett sannare
brodraskap".39 Av presentationen av fOreningar i allmanhet framgar att
fOreningslivet kan ses som en del av skandinavismen. Nybildningarna var
manga runt senare delen av 1800-talet och namn och innehall vittnar om
intresse fOr skandinavisk kultur och historia. Detta intresse fanns likasa hos
Brage. Fran 1887 ar ett av foreningens syften just att "trada i narmare
fOrbindelse med Nordens ofrig a skolsamfund" Fran och med 1933 saknas
detta.""
Forutom detta ar syftet med fOrbundet att medlemmarna ska diskutera,
Mlla foredrag och agna sig at litterara stravanden, allt for att "bereda nytta
och nOje" .41 Aktiviteterna ar noggrant beskrivna i lagarna. Det star till exempel
sa har:

Till hvarje lagtima sammankomst ege en af Forbundets aktive
medlemmar till undersokning framstiilla en sats, som af honom
forsvaras, och hvilken tviinne andra forbundsmedlemmar ma soka
vederliigga. Amnet skall af respondenten delgifvas opponenterna minst 8
dagar forut; och iakttages for ofrigt vid diskussionen, att respondent och
opponenter forst yttra sina asigter i iimnet, hvarefter, sedan detta skett,
hvar och en ege riittighet att, efter begiirdt och af Ordforanden erhallet
tillstdnd, i diskussionen deltaga."
Talekonst, skaldekonst och musikaliska stravanden, liksom konsten att teckna
skulle utOvas inom forbundet. Dikter, prosastycken och teckningar ar bland
]9

Lag fOr N-slads gymnasii-fOrbund Brage (1970), arl l oc h Grundlag fOr N-slads gymnasii-fOrbund, (1870),
artikel I.

'0

N-slads gymnasii-fOrbunds lag, (1887), artikel I, se 'ven 1897, 1899, 1908, 1913, 1917 AIs lagar, arlikel I. Se
Lag fOr N-slads Gymnasii-fOrbund Brage (1933), artikel I,j'mfOr 1951 Dch 1970 Ars lagar.

" Lag fOr N-slads Gymnasii-Ftirbund Brage, (1933), artikel I.
"N-stads gymnasii-fOrbunds lag, (1887), § IS.
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annat bevarade i de interna tidningarna Heimdal (ibland stavat med tva 1) och
Amorosa. Tidningen Ett Apple vander sig till skillnad fran de andra till en
publik utanfOr fOrbundet. Till skillnad fran de andra trycks Ett Apple och
medlemmarna har till uppgift att salja ett visst antal nummer.
Verksamheten kommer att beskrivas utfOrligare i den fortsatta analysen
och det finns darfor ingen anledning att forlanga presentationen har.
Sammanfattningsvis ger lagarna mycket precis a beskrivningar av hur de olika
aktiviteterna skulle ga till och vilka straf£ som skulle utmatas yid forsumlighet.
Liksom i fraga om organisationen, skiljer sig inte verksamheten at pa nagra
vasentliga punkter over tiden. Brage kan karaktariseras som en hierarkisk
organisation dar ordning betonades. Medlemmarna tranades till ett manligt,
borgerligt of£entligt handlingsmonster med likheter med de vuxna liv som
vantade demo Enligt lagarna torde det inte ha varit nagon storre skillnad pa att
vara aktiv i Brage till exempel 1890, 1910 eller i slutet av 1950-talet. Om det
forhil.ller sig pa det viset finns det anledning att aterkomma till.

Relationen mellan Brage och skolan
Som framgatt ovan vittnar lagarna om att foreningen vill ha ett gott
fOrhil.llande till skolan. Det ar inte sarskilt markligt eftersom foreningen stod i
beroendefOrhil.llande till den. Utan laroverk, inga elever och utan elever ingen
fOrening. Beroendet manifesteras ocksa av att Brage holl sina sammantraden i
skolans aula eller musiksal, fOr att namna tva lokaler som fOreningen tog i
ansprak. Det finns enstaka exempel pa att sammantradena agde rum i
flickskolans lokaler. Mindre hOgtidliga moten hOlls

i klassrum och

vaktmastaren var den person som sag till att brageiterna kom ut och in pa
skolan. Veckans alia dagar anvandes fOr moten. Under 1920-talet var
sbndagen en aterkommande sammantradesdag fOr att ge ett konkret
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exempel." Aktiviteterna lag utanfOr lektionstid. Utifran protokollen finns det
inga tecken pa att liirarna och medlemmarna konkurrerade om lokalerna.
I ett tidigare avsnitt presenterades de ordningsregler som fanns inom
fOreningen. Aven liiroverket stiillde krav pa liirjungarnas uppfOrande och
dessa krav fanns bland annat formulerade i de nationella ordningsstadgorna
fOr landets liiroverk. Kraven var inte bundna till pojkarnas skoltid utan
liiroverksstadgan gay liirare och annan personal riitt att overvaka pojkarna
dygnet runt. Liirjungarna skulle till exempel enligt 1878 ars fOrordning avhalla
sig fran besok pa viirdshus, kiillare, biljarder eller liknande platser. 44 Av en
senare fOrordning framgar att liirjungen skulle uppfOra sig anstiindigt iiven
utanfor liiroverket och att han skulle Mlla det snyggt och ordentligt i
bostaden. I samma stadga omtalas att han inte far iigna sig at "sadana
fOrlustelser och njutningsmedel, hvilka kunna menligt inverka pa hans andliga
och kroppsliga utveckling eller icke liimpa sig for hans alder och egenskap af
liirjunge,,45
En god liirjunge var saJedes en pojke som inte nyttjade alkohol eller
tobak och som inte upptriidde pa stadens nojesstiillen och restauranger. Av
Brages lagar framgar att medlemmarna borde dela skolreglernas syn pa
njutningsmedel. Alkohol skulle endast fOrtiiras i samband med inval av nya
medlemmar. Detta "fOr att ej viicka fOrargelse och oordningar, som skulle leda
till fOreningens upp16sning". I samma lag fOrbjuds "tobaksrokning samt allt
spel med kort och tiirning"." Det iir tydligt att foreningen ville fOrmedla en
bild som harmoniserade med liiroverkets regler. Det finns exempel pa hur
Archa uppmanat medlemmarna att inte roka. En gang hade "tva [BrageiterJ
anyo akt fast for rokning a toiletten". Archa "Iade iinnu en gang striingligen
medlemmarna pa minnet att ej roka pa detta stiille". Yid samma tillfiille
" Protokollsbok 1921-1927,
-l4

SFS 1878:53, § 47.

45

SFS 1905:6, § 53 .
N-stads gymnasii-forbunds lag, (1887), artikel

46

n, §

19.
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berattade Archa att rektorn talat med honom om sina misstankar om att
brageiter rokte pa vag till och fran sammantraden som agde rum pa
laroverket. Archas uppmaning var att brageiterna skulle sluta upp med detta.
Nagra ar senare anmarkte skolledningen pa att de rokt i kallaren. Aven den
har gangen gick Archa rektorns arenden."
Foreningens vilja att ha god relation med skolan tog sig aven andra
uttryck. Bade rektor och la rare bjods in till baler och fester." Pa den har
punkten andrade sig foreningen over tiden. Till den stora 100-arsfesten som
firades 1964 var exempelvis inte nagra la rare valkomna. Beslutet skall dock
inte tolkas som att foreningen tog avstand fran skolan och dess auktoriteter.
Vid samma tillfalle guidade till exempel rektor gamla brageiter runt om i
la rover ket49
Ett av de allra forsta diskussionsamnena inom forbundet handlade om
att gymnasiet borde skaffa sig en fana. Likasa debatterades den sa kallade fria
flyttningen

mellan

olika

klasser

och

nagra

ar

senare

den

nya

flyttningsordningen som skulle trada i kraft under hosten. Medlemmarna
diskuterade vikten av att gymnasiet fick ett bibliotek och en vaxtsamling. Den
senare menade man att brageiterna skulle kunna astadkomma. 50 Exemplen
visar att de unga mannen inte satte upp nagra granser mellan att verka for
fOreningens och skolans val.
I borjan av 1930-talet ska en larare "yttrat sig fOrgripligt om forbundet" .
Vad lararen ska ha sagt framgar inte i protokollet, daremot foreningens
reaktion. Man beslutade att skicka en skrivelse till rektor i fragan. Radet fick i
uppdrag att fortsatta att diskutera hur konflikten skulle losas. Vid ett senare
sammantrade beslutade medlemmarna att upphava beslutet om skrivelse om
" § 6 5 m. j 1938 (om rokning po toaleller oc h rokning till oc h rran sammantriiden), § 14 I december 1945 (o m
roknin g i kallaren pa laroverket).

" Se till exempe l § 2, 12 rebruari 1911 oc h § 2, 3.december 1946.
49

§ 14, 21 november 1964.

lO

Diskussionsprotokoll halln. yid N·stads Gymn as ium rran 16 mars 1867 till och med december 1879.
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"en viss larares beteende,,51. Aven om rektor aldrig fick nagot brev, ar det
tydligt att brageiterna sag det som en rimlig strategi att soka en bundsfOrvant
hos honom i en konflikt med en larare. Nagra ar senare trodde sig Archa
kunna lana pengar av rektor. De ekonomiska problemen berodde pa att en
festskrift skulle tryckas och fOreningen var tvungen att betala 400 kronor
kontakt och ha resten av kostnaden som skuld till tryckeriet. Forutom lanet
skulle Archa be rektor om att fa anordna den fOrsta balen pa skolan fOr
terminen, vilket brukade vara ett inkomstbringande fOre tag." Med tanke pa att
rektor Arbman sjalv var brageit finns det anledning att fOrmoda att fOreningen
forvantade sig stod fran honom. 53 Det finns exempel pa hur rektorn var aktiv
yid motena. Han hall bland annat en "mycket intressant utlaggning om sitt
fOrsta konsilium". Efter rektorns framforande hade en ung medlem med
smeknarnnet "Lillen" till uppgift att fOrelasa om hur han upptackte kvinnan.

S4

Den manliga gemenskapen tycks har ha overskuggat bade skillnader i aldrar
och att en av brageiterna samtidigt var skolans ledare. Det faktum att brageiter
nar de blev aldre atervande till skolan som larare och i ett fall som rektor,
borgade for ett gott samarbete mellan skolans ledning och fOreningen. Andra
exempel pa samforstandets linje ar att foreningen donerade bocker till
laroverkets bibliotek och att rektor gay lov till en brageit fOr att han skulle
representera fOreningen yid ett gyrnnasiemote i Umea. 55 I slutet av 1960-talet
delade foreningen ut pris till skolans basta studentuppsats. Huruvida det var
medlemmarna sjalva som gjorde bedornningen eller om man tog hjalp av
lararna eller nagra andra framgar inte. Oavsett vilket, vittnar tavlingen om
Brages centrala stallning. Yid samma tid hade fOreningen en egen representant
i skolans elevrad, ocksa det ett tecken pa att den hade officiell status.
SI

§ 11, 18 november 1933 och 2 december 1933.

"§ 11, 18 november 1939.
II

Se Brages malrikel.

54

§ 10, 8 december 1944.

II

§ 13, 19 mars 1938 (gavan lill bibliolekel) och § 14 15.12 1943 (gymnasiemolel).

l6

§ 2, 24 maj 1967 (pris lill sludenluppsals) och § 9, 31 augusli 1967 (val av elevradsrepresenlanl).
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56

Tidningen Ett Apple var pa 1960-talet med i Dagens Nyheters tavling om
basta skoltidning,57 aven det vittnar om att foreningen tog pa sig uppgiften att
representera skolan. Exemplen visar att foreningen ha de en stark position i det
falt som gymnasieskolan.

Bilden av Brage
Genomgangen vittnar om en sammanslutning unga man med litterara och
musikaliska ambitioner. De tranade sig i konsten att tala och skriva, liksom i
konsten att forsvara och kritisera en asikt. De onskade ha kontakt med
likasinnade runt om i Norden och var installda pa att skota sig pa det satt som
laroverket och det ovriga samhallet onskade. I en lag uttrycks till exempel
liknande forbud mot alkohol, tobak och spel, som finns i de statliga
laroverksstadgorna.
Samtidigt som lagarna betonar att medlemrnarna maste forhalla sig pa
ett visst satt till omvarlden, finns det uttryckliga order om att ingenting om
forbundet fick yppas till nagon utomstaende. Of£entlighet och slutenhet mot
omvarlden ar inte oforenliga storheter for foreningen utifran forestallningen
att den fungerade som en reservoar dar olika typer av kapital samlades. Vilka
det var som fick tillgang till kapitalen handlar nasta avsnitt om.

Brageiter 1866-1996
1845 foddes en pojke i byn Tasjo nordost om N-stad. Som 21-aring blev han
invald i Brage och fyra ar senare tog han examen yid laroverket. Vad som gor
mannen intressant i det har samrnanhanget ar att hans namn ar det forsta i
den matrikel som an idag anvands inom fOreningen. Nar matrikeln kom till ar
oklart. Det finns exempel pa att anteckningarna inte alltid forts i kronologisk
ordning utan att en man som antagits yid ett senare tillfalle an en ann an, anda
star inskriven fore denne i matrikeln. Uppgifterna om mannen fran Tasjo kan
57 §

9, 26 november 1964.
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ha fOrts in flera ar efter det att han slutat laroverket. Matrikeln omnamns fOr
forsta gangen i 1895 ars lag, dar det framgar att nyinvalda hade fjorton dagar
pa sig att skriva in sitt namn. 58 Det verkar troligt att anteckningarna om en
person paborjats strax efter invalet. Darefter har information skrivits in fram
till personens dod i vissa enstaka fal!. Varje brageit har sitt eget nummer (aven
om det, troligtvis av misstag) £inns exempel pa att ett och samma nummer
anvants yid flera tillfallen och ibland har nummer hoppats over utan nagon
forklaring). Forutom namn och nummer, £inns det uppgifter om nar
medlemmarna ar fOdda, vilket ar de lamnade skolan, om de tog studenten
eller inte, vilka uppdrag de hade inom foreningen, om de gjorde avbrott under
studierna och ocksa vad som hande i deras liv efter skoltiden.
Det ar tva typer av uppgifter om gamla brageiter som har skrivits ned.
For det fOrsta vad de utbildade sig till och vad de hade fOr arbete. Det ar
tydligt att fOreningen ar intresserad av lyckosamma akademiska karriarer och
aventyrliga fOretag. Den andra typen av uppgifter handlar om en for tidig
dod. Om en brageit som blev student 1886 star att lasa att han var
sydpolsfarare och professor yid Goteborgs hogskola. Professorn omkom enligt
matrikeln i en olyckshandelse 59 ar gamma!.59
Det finns noteringar om flera sjalvmord och da sarskilt sjiilvmord som
agt rum i unga ar nar brageiten legat yid Uppsala eller Lunds universitet. Om
en medlem star att lasa att han "kastade sig framfor taget och omkom 1928 i
Uppsala, han var da Fil och Teo!.stud".60 Uppgifterna om sjalvmord och
dodsolyckor pa isar, i bilar och sa vidare, vittnar om att det inte bara ar fraga
om att visa upp hur lyckosamma forna medlemmar blivit. Intresset fOr den for
tidiga do den, olyckorna, titlar, var brageiterna bodde och var och vad de
utbildats till, var grunden fOr fOrestallningen om den aktive mannen i
" N-stad Gymnasii-Forbunds lag, (1895, artikel Ill, § 9, moment 8.
59

Matrikel, nummer 232.

60

Matrikel , medlem 703.
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offentlighetens rum. Har finns inte en enda uppgift om till exempel giftermiil
eller barn. Inte heller om dadsfall pa grund av iilderdom eller sjukdom.
Den senaste inskrivna medlemmen bar nummer 132661 , men raknas
antalet medlemmar blir antalet 1336. Fram till sekelskiftet 1900 invaldes drygt
100 medlemmar varje tioarsperiod. Darefter sjank antalet nyinvalda nagot.
Som lagst invaldes 77 medlemmar vilket intraffade 1957-1966. Nyinvalen har
kommit till fOreningen i en tamligen jarnn stram.62 Att antalet var hagre under
1800-talet kan bero pa att det da var synnerligen vanligt att medlemmar
uteslOts ur fOrbundet och da var det givetvis av stor vikt att dessa ersattes med
nya medlemmar. Farutom att valja in elever yid skolan, har ett fatal
hedersmedlemmar valts in. 1974 fick en amerikan och en ung man friin Costa
Rica bli hedersmedlemmar. De var biida utbytesstudenter och efter hand kom
det bli en vana att valja in just utbytesstudenter i fOreningen. I fortsattningen
var de dock inte hedersmedlemmar utan var med i farbundet som vilken
medlem som helst. Aven vuxna man valdes in som hedersmedlemmar. Tva
rektorer

och

en

vaktrnastare

yid

skolan

har

till

exempel

blivit

hedersmedlemmar.

Sociala hierarkier
Florin och Johansson menar att laroverket var en borgerlig manbarhetsskola.
Deras undersakning stracker sig fram till 1914, medan studien av Brage gar
fram till 1996. 63 Laroverket har fOrsvunnit och ersatts av en gyrnnasieskola fOr
bade man och kvinnor och de teoretiskt inriktade utbildningarna har fatt
konkurrens av yrkesinriktade utbildningar.6-l Blev Brage en fOrening fOr alia?

61

Matrikeln excerperades under senhosten 1996.

62

Berakningarna utgilr fran uppgifter i matrikeln.

63

De skriftliga kallorna (fOrutom matrikeln) ror tyvarr endast perioden 1864-1970, darefter bestar materialet av intervjuer
gjorda vid tv' tillf.illen under 1990·talet.

6-1

Om fiirdelning mellan teoretiska och yrkesinriktade gymnasieutbildningar pa 1970-talet. se SOS. Information i
prognosfragor, (1981), s. 45.

33

personer att valja bland. Farandringen frim en lardomsskola fOr en manlig elit,
till en skola fOr alla i en viss alderskategori har gatt stegvis. 1905 ars
laroverksstadga gjorde det majligt att ta ut en realexamen, en mellanexamen.
Pa sa satt fick de manga larjungar som aid rig tog studenten, majlighet att
lamna skolan med atminstone en lagre examen. 1909 fick folkskolan en
pabyggnad,

kommunala

mellanskolor. Examen

darifran

gav

samma

kompetens som realexamen. Gymnasiet kom att byggas pa realskolans femte
klass och med fOrandringarna under det tidiga 1900-talet blev det majligt att
l

. komma tilllaroverket fran folkskolan. 1927 fick kvinnor majlighet att lasa vid
laroverken. 1971 bildades gymnasieskolan. Yrkesutbildningar som tidigare
legat utan£ar den larda skolan kom nu att inga dar. Oavsett linje skulle alla
elever fa del av allmanbildande in slag i utbildningen. Det fanns en
fOrhoppning att en sammanMllen gymnasieskola skulle innebara ett steg mot
en upplOsning av "status- och prestigebundna varderingar av olika
studievagar och yrkesomraden" .66.
Dessa (och £lera andra) fOrandringar av skolan har alltsa lett till en skola
for 98 % av det sena 1990-talets sextonaringar. Paverkades fareningen av dessa
fOrandringar? Analysen av namnen pa medlemmarna vittnar om att £ler
personer med -sonnamn ar med i fOrbundet ju langre fram i tiden medlemmen
var aktiv. Fragan ar om detta ska tolkas som att Brage, liksom gymnasieskolan
fOrandrat sin sociala struktur, eller som att -sonnamnens allt starkare stallning
som efternamn lett till det aka de antalet. Ar brageiten inte lika borgerlig
langre, och i sa fall, nar slutade han vara det?
Ater igen far matrikeln ligga till grund for analysen. Brageiternas
yrkestitlar och examina har kategoriserats efter social tillharighet. Om Brages
medlemmar fOljt skolans utveckling, borde fOreningen for atrninstone 1970talets medlemmar och framat, ge en spegel av manliga yrken och
sysselsattningar i allmanhet. Analysen av brageiternas klasstillharighet utgar
66

Prop 1968:140.
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frim historikerna Sten Carlssons och Hans Wallengrens kategoriseringar av
yrken. Wallengrens arbete ror perioden 1880-1925, Sten Carlssons frim mitten
av 1700-talet och fram till 1960-talet." Wallengrens arbete vilar pa Carlssons
och jag har i min tur valt att anvanda mig av Wallengrens kategorier. De ar
arbetarklass, smaborgarklass, mellanskikt (i sin

tur indelat i hogre

tjansteman/ akademiker m.£l. samt lagre tjansteman) och borgarklass. Vilken
social position som ett yrke ger personen i fril.ga fOrandras over tid. Ett
exempel ar gymnasielararyrket som i borjan av perioden var ett yrke for ett
fMal, ofta disputerade, manliga larare. Idag ar det ett yrke fOr bade man och
kvinnor och det ar fi\. av dem som har disputerat. Antalet verksamma la rare
yid gymnasierna har givetvis ocksa okat kraftigt i samband med att allt £ler
unga sokt sig till gymnasiet. Loneutvecklingen har inte varit till det battre.
Gymnasielararyrket har, liksom £lera andra yrken, andrat social position.
Sad ana har fOrandringar har inte tagits hansyn till i analysen, vilket
givetvis minskar dess varde. En annan brist ar att jag inte kunnat kategorisera
ett yrke, meteorologens, som inte finns med i Carlsson och/eller Wallengrens
studier. En dispaschor68 har av mig kategoriserats till gruppen hogre
tjansteman/ akademiker med £lera. I andelsberakningarna nedan ar endast de
830 brageiter medraknade fOr vilka de finns uppgifter. For manga av dem
finns det £lera uppgifter, matrikeln fOljer sa att saga medlemmens karriar. Nar
sa skett har den titel som ligger hOgst upp i samhallshierarkin legat till grund
fOr berakningen.

67

Hans WaUengren, (1994), s. 24ff, 350-355.

68

En dispaschor (d) utreder haverier och fOrutom ett fatal statligt anstaUda d. som hade domares status i borjan
av 1900-talet, finns det d. som iir anstaUda av fOrsakringsbolag. Brageiten var anstaUd pa Scandia.
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Tabell 2 Brageitema fordelade efter social tillhorighet 1866- Antal.
1996
Arbetarklass

12

Smaborgarklass

35

Hogre tjanstemanl akademiker m.fl.

456

Lagre tjansteman

224
97

Borgarklass
Ej kategoriserade titlar

7

505

Brageiter som saknar uppgifter

1336

Summa
Kiilla: Foreningen Brages matrikel

Det som i tabellen gar under ej kategoriserade tit/ar handlar i fyra fall om
brageiter som emigrerat, vilket gor det svart att placera in dem i en o"v ersikt
over svensk social tillhorighet. Tva av dem fanns i USA (den ena verksam som
farmare, den andra som larare yid en baptistisk predikantskola). En tredje var
militar i Sydamerika och en fjarde plantageagare i davarande Ceylon. For tva
personer saknas titlar, men det framgar att den ena arbetar pa AB Optimus i
Vasby och att den andra ar verksam yid de tva lokaltidningarnas
kulturredaktioner. Den sjunde okatalogiserade titeln ar meteorolog.
Tolv brageiter (1 %), ska enligt matrikeln tillhora arbetarklassen. De aUra
flesta av de som har kunnat placeras in efter social tillhorighet, 456 personer
(55 %) tillhor gruppen hogre tjansteman, akademiker med flera. 97 stycken (12
%) tillhor det Sten Carlsson kallar borgarklassen. Vad sager da uppgifterna om

Brage som distinktionsskapande praktik? Det finns anledning att tro ar
mellanskiktet

och

borgarklassen

ar
38

overrepresenterade,

liksom

att

arbetarklassen ar underrepresenterad, om uppgifterna skulle stallas mot
jamnariga man fran samma omrade, yid samma tidpunkt. Om sa Yore, skulle
resultaten lika garna kunna forklaras med att pojkarna var gymnasister som
att de var brageiter. Uppgifterna visar ingenting annat an att brageiten
forutom i undantagsfall, kom att tillhora en borgerlig sfar i yid mening nar de
blev vuxna. Om pojkarna var fOdda in i borgerligheten framgar inte. De enda
uppgifter som finns om brageiters fader ar nar medlemskapet kommit att ga
fran far till son.
Det finns anledning att droja kvar yid matrikeln och analysera de fOr
vilka det saknas uppgifter om yrken. De ar namligen oproportionellt manga fOr
den senare perioden. For de 200 senast invalda personerna (om nagra fa
hedersmedlemmar raknas bort) finns det inte en enda anteckning om yrken
eller examina. Den end a ledtrad som ges ar anteckningar fOr fyra personer
som berattar att de studerar pa universitet och hogskolor runt om i landet. De
200 personerna ar invalda under perioden 1972-1996. Som framkommit
tidigare har antalet gymnasister okat under hela 1900-talet. I mitten av 1970talet var det knappt 70 % av en hel arskull i landet som skaffade sig en
utbildning i gymnasieskolan. I borjan av 1980-talet var det nastan 80 % och i
mitten

av

1990-talet borjade 98

%

av

sextonaringarna

gymnasiet."

Forandringarna ar intressanta att stalla mot matrikelns andrade inneMll.
Brageiterna upphor att notera uppgifter som kan placera in dem i den sociala
hierarkin yid samma tid som gymnasieskolan breddades. Matrikeln kan
darfOr inte ge nagon insyn i om den senaste tidens medlemmar kom att bli
mer eller mindre borgerliga i sitt vuxna liv an vad tidigare brageiter blivit. Det
finns dock ett annat material som ger inblick i foreningens sociala
sammansattning under 1990-talet. Av de intervjuer som genomfordes med
medlemmar fran fyra fOreningar i N-stad pa 1990-talet framgar elevernas
klassbakgrund. Om ungdomarnas sociala tillhorighet mats efter deras
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fOraldrars yrke, visar det sig att en av dem har arbetarklassbakgrund, fyra
kommer fran lagre medelklass och elva tillhor den ovre medelklassen. 70
Undersokningen bekraftar antagandet att Brage, liksom laroverket, var
en motesplats for de som skulle komma att tillhora de etablerade i samhallet.
Det har ar tydligt fram till 1970-talet da matrikeln inte langre inneMller
uppgifter om karriarer. Nagra tecken pa att forbundet breddades socialt i
samband med gyrnnasieskolans breddning ges alltsa inte. Istallet slutar
brageiterna i det narmaste att skriva upp information om titlar och examina.
Det borjar glesna bland anteckningarna fran de medlemmar som invaldes yid
1960-talets borjan. Intervju-undersokningen tyder pa att det fortfarande ar
morgondagens borgerlighet och mellanskikt som valjs in. Kanske det
forandrade samhallsklimatet gor det omojligt att fora bok pa samma satt som
forut. 71 Liksom bruket att anvanda titlar i direkt tilltal och i andra
kommunikativa situationer borjade forsvinna under sena delen av 1960-talet,
upphor anteckningar om titlar i Brages matrikel yid samma tid. Titlar, liksom
olika sorters efternarnn kan anvandas som symboler. Medlemmarna gjorde
detta och de tog ocksa hjalp av mangder med ytterligare symboler. Det ar om
dessa som foljande avsnitt handlar om.

Brages symboler
En av lagens paragrafer handlar om att medlemmarna inte fick beratta for
nagon utomstaende av vad som skedde i foreningen. Samtidigt fick Brage
legitimitet genom sina handlingar i det offentliga rummet. I slutet av varje
lasar brukade Archa halla ett sa kallat hogtidstal till foreningen. Talen handlar
bland annat om vad som hant under aret. Sa hiir beskrivs 1939 ars tal:

69

Uppgifterna rrAn 1970- oeh 1980-talen tir hamtade fran Information i prognosfragor 1981 :3, Social skiklllillg i
gl'/lIldskola. gylllllasieskola och hogskolall, SOS, (1981), s. 40f.

1{)

Gunilla Petersson, (1998), s. 39.
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Delstudien av N-stads gymnasiefOreningar idag visar att endast en informant har arbetarklassbakgrund, fyra
har medelklassbakgrund oeh elva av ungdomarna tillhcr den cvre medelklassen. (Gunilla Petersson, ( 1998»
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Hogtidstal av hr. Archa. Han gav ass en iiterblick pii den giigna
terminen, niimnde att kamratandan var god, concilia i regel viilbesokta,
den ekonomiska stiillningen tiimligen tillfredsstiillande. Brages
allmiinbi/dningstiivling och gJJmnastikbal ha de genomforts med ett gott
ekonomiskt resultat och pii ett viirdigt siitt befiist Brages goda anseende
!ltiit. 72
Forutom att ordna skoldanser och allmanbildningstavlingar, hade foreningen
representanter i elevradet. Man foretradde skolan yid nationella och
skandinaviska gymnastistmoten, ordnade musik- och poesiaftnar med mera.
Infor foreningens hundraarsjubileum beslutades att "laroverkets flaggor"
skulle hissas." Det var foreningen som fattade beslutet och handelsen visar pa
medverkan i skolkulturen. I samband med studentfestligheterna utsag
brageiterna tre fanbarare bland medlemmarna." Vilka fanor det var fraga om
framgar inte, men en gissning ar att det ror sig om den egna foreningsflaggan
och ett par svenska flaggor. Yid flera tillfallen diskuteras just foreningens
legitimitet och brageiterna ar alltid eniga om att det var viktigt att ha goda
relationer till skolledningen och till staden i ovrigt. Vad utomstaende ansag
om Brage gar det givetvis inte att fa svar pa utifran foreningsmaterialet. De
enda tecken som finns ar kommentarer av brageiterna sjalva. 1937 kom "ett
synnerligen mystifikt brev" till archa. Brevet bestod av ett tidningsutklipp
"betitlat:~Ung

socialistisk

Front

emot

laroverksnazisterna.'"

Brevet

makulerades." Mer an sa star det inte om hiindelsen, men det ar tydligt att
Brage pa intet vis ville associeras med nazismen och att brevet ska ses som ett
forsok att kranka foreningen . Drygt 20 ar senare var det en brageit som
karaktariserade foreningen Fanan som just "nazistforening,,76. Han tyckte inte
att Brage skulle uppvakta foreningen pa dess 20 ars jubileum och det var i det
sammanhanget uttrycket anvandes. Fanan grundades i det sena 1930-talet och
72

§ S. 10juni 1939.

73

§ 13. 12 december 1964.

14

§ 13.31 maj 1947.

"§ 12.30 oktober 1937.
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foreningens symbol; svensk flagga med hitting, har anknytning till ett
symbolspnlk som ligger nazism och fascism nara. Men att pasta att Fanan
ha de nazistiska sympatier i slutet av 1950-talet handlar troligtvis mer om att
svarta ned rugbymotstandaren an att fOreningen hade det.
For att visa omvarlden och varandra inom ftirbundet vem som var
brageit anvands ett antal symbolisk laddade kladesplagg och marken.

76

§ 6, 3 september 1959.
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Figur 2 Symboler och ftirsta gangen de namns i kallorna

Artionde symbolen introducerades

Symbol och forsta ar den omniimns
kiillorna

1870-tal

Mossa av bla sammet med svart bard,
silverlyra oeh gron krans 1870. Orden
1870 Fana 1871

1910-tal

ForbundsnaI 1910 Speciell Bragemossa
1917

1920-tal

A.mbetsteeken fOr Areha 1924

1930-tal

Brevpapper 1938

1940-tal

Troja 1947

1950-tal

Brostmarke till kavaj

1960-tal

Mork kostym 1965, mork fluga oeh vit
skjorta 1967

Kalla: Protokollsbticker fran Brage

Som framgar av figuren anvandes smyeken oeh kladesplagg som ar vanliga i
foreningar i allmanhet, till exempel naIar att bara pa roekslaget, ringar, oeh
sarskilda trojor. Foreningens aldsta symbol, sammetsmossan ar typisk fOr
larjungekulturen. Det tyeks som om det var brageiterna som infOrde
mosstraditionen pa laroverket oeh att bruket att bara mossa spreds sig bland
de andra larjungarna. Brageitmossan blev efter en tid en skolmossa. Den
symboliska fOrandringen innebar att mossan inte langre gick att anvanda som
ett teeken pa medlemskap. Ar 1917 bytte brageiterna stil pa sina mossor oeh
fiek pa det sattet tillbaka det symboliska vardet for medlemskap. Mossan var
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sa bade en signal till utomstaende att har kommer det en laroverkslarjunge.
Inom laroverket signalerade samma mossa: Har kommer det en brageit.
Musikinstrumentet lyra var en central symbol, vilket inte var sardeles
unikt. Enligt den grekiska mytologin (so m foreningarna lanade friskt fran)
spelade Apollon pa en lyra. I slutet av 1940-talet kom sa den kristliga
gymnasistforeningen i staden att anvanda samma symbol, vilket ledde till
beslut om att skriva en protestskrivelse. 77 Om brageiterna fick ensamratt till
lyran framgar inte, men handelsen speglar hur centrallyran blivit som symbol
fOr demo
De ovan namnda symbolerna kan betecknas som officiella. De sags och
kunde tydas av larare, rektorer och foraldrar och de signalerade att har
kommer det skotsamma brageiter som varnar om Kulturen. Men det kanske
inte ar detta symbolsprak som ar det mest intressanta i det har sammanhanget
utan de symboler medlemmarna skapade med hjalp av mat, alkohol och
tobak. Alkohol kommer att diskuteras i ett senare kapitel. I det har
sammanhanget skall endast noteras att vin, puns ch och 01 var aterkommande
inslag under hela perioden och dryckerna omtalas i positiva, narmast
romantiska ordalag. 1946 deklamerade en brageit med smeknamnet
"flaskalskaren" dikten Vid bdlen. Sekreteraren skrev vidare: "Markte Ni hur
han njot, nar vinguden namndes?"" Alkohol var inte tillatet for elever och det
kanske ar en av forklaringarna till de manga omskrivningar och kodord som
anvandes, till exempel kaffe till kaffet och vitaminer." Under motbokstiden
(1917-1955) tycks det ha varit extra svart att fa tag pa alkohol. Upprop om att
"samla alla droppar"so tyder pa att festerna planerades i god tid. En fest skots

77

§ 11, 11 oktober 1947.

78

§ 7, 12 oktober 1946.

79

§ 14 , 10 februari 1940.

80

Se exempel vis § 13, 20 mars 1943 och § 14, 20 januari 1945.
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pa framtiden av att man "ej kommit i fOrbindelse med representanter ur den
undre varlden,,81, nagon alkohol ha de man med andra ord inte fatt tag i.
Yid ett sammantrade 1911 fick en ha Iv studentkapp tjana som
ordfOrandeklubba, ocksa det ett exempel pa lan av den vuxne mannens
attribut, liksom bruket av mork kostym yid hOgtidliga tillfallen." Yid ett annat
mote cirkulerade en cigarrfimp runt bordet. Just det sammantradet agde rum
pa ett vardshus och inte i laroverkets lokaler som annars var brukligt. 83 InfOr
ett inval uppmanades alla medlemmar att ta med sig en cigarr som de skulle
roka

infor

de

nya medlemmarna." Cigarren markerade i det har

sammanhanget att de var overlagsna de nyinvalda, liksom att de tillhorde en
vuxen, manlig, borgerlig kultur. Eller gjorde de det? I det foljande kapitlet
diskuteras brageiterna utifran dichotomin barnsligt-vuxet. Hur ska fOrbundets
verksarnhet tolkas i det sammanhanget?

Generationsmoten
Vad som hor barndomen eller det vuxna livet till ar foranderligt, vilket
Philippe Aries var en av de fOrsta att papeka i sitt arbete om barndomens
historia. 85 Michael Mitterauer ger i sin bok Ungdomstidens sociala historia
exempel pa vad som har kannetecknat ungdomstiden i tid och rum. Han
anvander begreppet cesur for att fOrklara hur overgilngarna fran ungdom till
vuxenhet giltt till. 86 For att exemplifiera vad en cesur kan vara, foljer en
redogorelse friln en varfest som Brage hade pa ett vardshus i maj 1912:

81§ 2.

I februari 1945.

" § 1.28 januari 1911. Om kostym. se exempelvis § 8,4 februari 1965.
83

§ 11, 5 navember 1938.

"§ 6. 27 augusti 1969.
85

Philippe Aries, (1982). passim.

" Michael Mitterauer, (1991). passim.
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Vid pass 9-tiden da medlemmarna hunnit samlas biinkade man sig kring
'det slora bordet' for all diirmed borja feslen efter hr [namn]s program.
Sliimningen blev hog och lyrisk men en och annan drack mjolk. Del
'rhenska vineI' gots i glasen och Archa [namn] hov upp sin sliimma over
miingdens jubel. Han sade bland annat; 'kanske - ja /cll oss hoppas del,
bUr denna fdrbundsfesl den sisla for vara 4-ringarna. Och vi, som iinnu
in le kommit sa hogl ma diirfor onska dem en avskedshiilsning, innan de
belriida Uvels knaggUga slig. ,87
Att ta studenten var alltsa en cesur for brageiterna. Sarskilt tydligt blir det om
archas metafor om stigen, tolkas som att stigen ar det vuxna livet som de
aldsta medlemmarna ar pa vag in pa. Vilka handelser som ska raknas som
cesurer och vilka ting och beteenden som tillhor exempelvis den vuxna sfaren
ar fOranderligt over tid och rum. Studentexamen eller som det ocksa hette
mogenhetsexamen var i borjan av 1900-talet en cesur, som med tiden kommit
att fa ett annorlunda varde.
Analysen av Brage stracker sig over drygt 150 ar. Samhallet har blivit
allt mer komplext i fraga om exempelvis ekonomiska och byrakratiska system.
Skoltiden har forlangts och det finns en tydlig trend mot massutbildning som
varar upp till mitten av tjugoarsaldern. De strukturella forandringarna bor
rimligtvis ha paverkat synen pa ungdomstiden. Vad som ansags vara ett
ungdomligt beteende 1864 skulle utifran ett sadant resonemang inte behOva
tolkas som ungdomligt 1996. Trots dessa svarigheter med att konstanthalla de
kulturella uttrycken, gors har ett forsok att problematisera Brages aktiviteter
utifran dichotomin ungdomligt-vuxet. Beskrivs brageiten som en vuxen man
med ansvar fOr sig sjalv, sin omgivning, ja kanske rent utav for hela Sveriges
framtid? Eller ar han ett oansvarigt barn som roar sig efter basta formaga?
Fyra mindre studier fOrsoker besvara fragorna. Den fOrsta handlar om
brageiternas diskussionsarnnen, i den andra studeras tilltal inom forbundet
och den tredje handlar om vilka kontakter brageiterna hade med omvarlden.

87

Redogarelse aver Brages v~rfeSl av h~li e n

a Aspntis den 4 maj
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1912, prolokolisbok far ar 1912.

Den fjarde belyser varfor brageiterna borjar anteckna medlemmarnas
sabbatsterminer i matrikeln.
Innan analysen av diskussionsamnena presenteras finns det anledning
att kommentera hur sjalva protokollstekniken forandras over tid. De tidiga
protokollen ar f6rda med en synnerligen vardad handstil. De ar renskrivna
med black och det ar ytterst ovanligt att det finns blackplumpar eller
felskrivningar. De ar snarlika samtida protokoll fran exempelvis myndigheter
och filantropiska foreningar. 88 Pa 1950-talet ersatts blacket av kulspetspenna
och den vardade skrivstilen med en mindre driven handstil. Felskrivningar,
overstrykningar och grammatiska fel vittnar om att protokollen inte langre
renskrivits. Forandringarna tolkas som att Brage fram till och med 1940-talet
till det yttre skulle kunna vara vilken sammanslutning som helst. En larare pa
skolan skulle exempelvis inte pa hall kunna skilja en protokollsbok fran Brage,
fran det egna kollegiets handlingar. Bockerna ger fOr att i det har
sammanhanget uttrycka det lite klumpigt, ett vuxet intryck, vilket inte de
senare atgangarna gor. Har har den drivna handstilen som lika garna skulle
kunna vara ambetsmannens, ersatts med vad som kan karaktariseras som en
ungdomlig stil. Det finns ingen anledning att betrakta den ena pikturen som
battre eller samre an den and ra, eller som att de yngre brageiterna inte har
samma kompetens som sina aldre broder. Istallet tolkas fOrandringen som att
senare tiders brageiter sag sig som ungdomar och inte som vuxna, och till
ungdomen horde bland annat en sarskild handstil. Att skriva som en vuxen
man fungerade inte langre utan den rundade, lite bulliga stilen kom in

1

protokollsbtickerna. Hur fOrhaller sig innehallet till den forandrade formen?
I kapitlet om forhallandet till kvinnor framgar att brageiterna fran slutet
av 1950-talet hittade pa sexuella fantasterier i samband med inval och prov.
Historierna hor inte hemma i den vuxna offentligheten. De ar alltfor
" liimfOrelsen grundar sig pa handlingar fran ett landsting siigt skyddshem, Norrkopings allmanna laroverk, Nstad s allmanna laroverk, N-stads privata flickskola, en filantropisk forening for barn och Norrkopings skolrads
protokoll.
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utpekande mot bade namngivna kvinnor och pahittade kvinnogestalter. Vad
skulle till exempel fiistmon (om hon nu fanns i verkligheten), som var med pa
Birgitte Bardot-filmen anse om att kallas fOr hagga? De bryter ocksa mot
foreningens officiella gentlemannahallning. En liknande Mllning till sexualitet
finns i de samtida diskussionerna. Den allvarliga ton som kannetecknar den
tidigare periodens diskussioner, ar fran 1940-talet utbytt mot ett studentikost
bludder, med ordlekar, paradox er och spetsfundigheter. Har foljer ett exempel
frim 1958:

Fick undertecknad i uppgijt att tala over amnet: 'Gosslaroverk el/er
samskola - en scholarpsykologisk studie' Roligt var att al/t vad
undertecknad Ijog ihop tycktes uppfattas som al/var av he/a auditoriet.
Barn ar ju sa lattrogna. Darefter gick hr. [Namn] fram och talade over
amnet 'Hur jag har blivit sddan jag ar. ' Det enda som framkom var att
han var homosexuel/, vilket inte var ndgon storre nyhet. Vidare fdrsokte
aven han Iura i medlemmarna en hel del fula saker, bl.a. att
undertecknad de/tagit i hans orgier. 89
Som framgar av exemplet driver sekreteraren med de ovriga genom att
tillskriva dem att de ar barnsliga och homosexuella. Barnslighet och
homosexualitet har det gemensamt att de ar motsatsen till den heterosexuella
mannen, vilken framstar som ett ideal inom fOrbundet under hela perioden. Sa
aven nar diskussionsamnena blir till nojen fOr stunden, till ett skratt som ska
locka med sa manga som mojligt att medlemmarna, syftar de mot liknande
ideal som funnits inom Brage sedan starten. Detta ideal ar alltsa den vuxne
mannen med ansvar i offentligheten. Under perioden 1867 till och med 1879
agde 55 diskussioner rum. Samtliga utmarks av allvar och de fiesta av amnena
skulle lika garna kunna ha debatterats i riksdagen, i nagot bildningsfOrbund
eller liknande sammanslutning. Nagra amnen kom man tillbaka till under
aren. Exempelvis debatterades om Sverige skulle vara en monarki eller en
republik eller vilken konung som fOrtjanade att aktas mer an andra. Har finns

89

§ 8, 15 november 1958.
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ocksa existentiella grubblerier, brageiterna fragade sig yid ett par tilWillen om
varlden blev battre eller samre, for att ge ett exempel.
Det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets intresse for politik och
Sveriges framtid kom bland annat fram i en diskussion om foreningen skulle
skanka pengar till den fOrening som under fOrsta varldskriget samlade in
pengar for att kopa en pansarbil.t till det svenska forsvaret. Forslaget om att
skanka pengar ledde till en konflikt som ar intressant i sammanhanget.
Motstandarna menade namligen att det skulle se "lOjligt" ut med det lilla
bidrag som Brage hade mojlighet att ge. Andra menade att sa inte var fallet
utan att aven en liten summa var valkommen. I protokollet star att lasa:

Slutligen dd blev det for livligt bland medlemmarne och 'barnkammarevanorna ' Jingo overhanden ansdg sig hr [namn] som Forb:s
ordningsman bora uppmanna medlemmarna till en mera lugn
diskussion an vad jallet var. Vid rostning bejanns enligt [namn] forslag
pd 25 kr med 12 - 5 roster att denna summa pd 25 kr skall anslds till
pansarbdtsforeningen. Reserverade sig hr [namn] mat det jattade
beslutet'O
Lagg marke till att oredan beskrivs som barnkammarvanor och att man
fOrsokte lOsa konflikten med hjalp de regler som fanns i fOrbundet
(ordningsman och mojlighet till reservation). Sa i'tterstalldes den manliga
ordningen. Drygt tio ar senare deklamerade en av brageiterna ett
"Stadsfullmaktigesammantrade och belOnades med ljudliga applader"." Om
deklamationen var ett skamt eller inte framgar inte. Oavsett hur det fOrholl sig
ar det tydligt hur brageiterna hamtade inspiration fran manliga, strukturerade
sammanhang som de kanske skulle komma att tillhora i framtiden.
Diskussionerna andrade karaktar nagon gang £ran 1940-talet. Fran att
vara seriosa till att bli muntrationer, eller annorlunda uttryckt, £ran att
symbolisera manlig vuxenhet till att gestalta studentikost ynglingapladder.
90

§ 13 ,29 mars 1912.
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§ 7 7 febru ari 1925.
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Aven om det kan tyckas finnas en varld mellan 1870 at's diskussion om
"emigrationen i allmanhet [ar] skadlig fOr vart land?" och 1965 ars berattelse
om mina "ar som sangvatare och b16jknutte, en intressant parallell" 9', kan
diskussionerna ha haft en liknande funktion . Brageiterna talade infOr
varandra, foreningen gay sa mojlighet att trana infor det kommande vuxna
livet ute i offentligheten.
Som framgar av matrikelanalysen upphor noteringar om yrken under
den senare perioden. En tolkning som redan £ramforts ar att brageiterna,
liksom and ra, slutade att anvanda titlar under 1960-talet. Det verkar hogst
troligt att anteckningarna om det vuxna livet grundades pa information £ran
brageiterna sjalva. Om kontakten mellan aldre brageiter minskade borde det
bli farre anteckningar om karriarer och dodsfall. En annan tolkning blir darfOr
att se forandringen som uttryck for att Brage avgransats till att bli en del av en
ungdomskultur, vilken medlemmarna i stort sett lamnade samtidigt som de
slutade skolan. Utifdn en sadan tolkning hade inte medlemskapet samma
betydelse langre for den vuxne brageiten. Men var det sa att kontakterna
mellan aktiva brageiter och de som lamnat skolan minskade med tiden? Av
protokollen att doma forhaller det sig inte pa det sattet. Fran 1930-talet och
framat finns det noteringar om gamla brageiter, fOre detta brageiter och om
gamleman. Beteckningarna anvandes fOr person er som gatt ut skolan och som
kom och besokte sammantradena och denna vana fortsatte aven efter det att
aktiviteterna forandrades £ran det vuxna till det ungdomliga. Ett annat
exempel pa hur foreningen fortsatte att vara nagonting vuxna man brydde sig
om ar nar en nittiotva ar gammal man skrev ett brev till fOrbundet och talade
om att han kunde fira sjuttiofemarsjubileum som brageit. De unga brageiterna
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1870 ars diskussionsprotokoll och § 13.6 februari 1965.
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bestamde att man skulle svara pa brevet." Det finns aven exempel pa brageiter
som skickade kort till fOrbundet i samband med att de gifte sig."
For att fordjupa diskussionen nagot, presenteras har uppgifter om hur
manga brageiter som kom till firandet av forbundets 125-arsdag ar 1989. Av
tabell 3 framgar nar brageiterna som var med vid festligheterna hade larnnat
skolan.
Tabell 3. Narvaroforteckning vid Brages 125-ars jubileum
Decennium och antal brageiter som tog studenten/ fick
avgangsbetyg under det
1940-tal

2

1950-tal

25

1960-tal

13

1970-tal

7

1980-tal

21

1990-tal

(en

uppfOrd

som

person
student

ar

1

i

forvag i listan!)
Summa

69

Kiilla: Lista fran 125-arsjubileet 1989, Brages arkiv,
Nobelskolan, N-stad.
Tabellen visar att det ar det stor spridning over aldrarna. Den aldsta brageiten
bor ha narmat sig 70-arsaldern vid tiden for jubileet och den yngste hade annu
inte avslutat studierna, men blev i fOrhand registrerad som student.
Uppgifterna visar att brageiterna i slutet av 1980-talet inte slutat att vara aktiva
i forbundet, trots att de blivit vuxna. Deras medverkan ses har som ett tecken
pa att de var medvetna om sitt medlemskap och att de lade tid och pengar pa
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att delta i firandet. Det framgar vidare av kallan var de var bosatta. De allra
flesta (knappt 30) var kvar i hemlanet, men aven brageiter bosatta i
Landskrona, Stockholm, Enskede, Bramma, Djursholm, Lidingo, Tyreso och
GOteborg kom till festligheterna. Att helt och hallet karaktarisera det sena
Brage som en fOrening fOr och av gymnasister tycks vara felaktigt. En
hogtidsdag som ett 125-arsjubileum fick ett antal brageiter att res a till N-stad
fOr att delta i firandet och besok av aldre brageiter yid sammantraden
fOrekommer under hela perioden.
Som framgar av den tidigare diskussionen sker det en fOrandring fran
vuxenhet till ungdomlighet. Ett exempel ar fOrandringen i tilltalet brageiterna
emellan. Fram till 1940-talet ar tilltalet "herr" i protokollen och ingenting
annat, undantaget att smeknamnet "Susse" fOr en av medlemmarna anvandes
1921. 95 Tilltalet "herr" lever kvar fram till 1960-talet. Samtidigt som de unga
brageiterna slutar att kalla varandra fOr herr Lindstrom eller liknande,
diskuterade de om man skulle saga "ni" till gamla medlemmar eller inte."
Brageiterna var med i sin tid. Tilltal var problematiskt i mitten av 1960-talet,
kanske sarskilt i fOrMllandet mellan generationer. Men kanske ska
diskussionen ocksa ses i Ijuset av att alder var nagonting som brageiterna ville
stalla sig over. De aldre brageiterna var utifran ett sadant resonemang i forsta
hand personer som man var du och brar med och inte representanter for den
vuxna varlden. Hur diskussionen om att nia eller inte nia aldre brageiter
avlopte, framgar inte.
Fran 1950-talet far tilltalet herr konkurrens av smeknamn som SpermaTage, Benke, Joppe, Stor-Blot, Lill-BlOt, Pucken och Lasso for att namna nagra.
Det ar yid samma tid som nyinvalda medlemmar kallas fOr gossar, pluttar och
killar och inte som tidigare fOr herr. Denna lek med aldern (den biologiska
aIdersskillnaden mellan nyinvalen och de aldre medlemmarna var ett par ar
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som mest) intensifierades under 1960-talet. Snorvalpar, organismer, kulien,
valparna, parvlarna, rodkindat gossebarn och snorhyvlar ar nagra av de
benamningar om de nyinvalda, som forekommer. Exemplen visar att
samtidigt som verksamheten fick tydliga ungdomskulturelia drag, anvande
sig brageiterna av generationsmarkorer for att marker a status. Nyinvalen sags
som barn utan samma rattigheter och skyldigheter som den etablerade
(vuxne) brageiten.
Att vara barnslig var alltid nagonting negativt. Av en diskussion om
vilka kvinnor som skulle bjudas till en bal framgar att en "kvinnoperson" inte
var valkommen av en medlem eftersom hon "klandrat en del gymnasister
precis som smapojkar och sadant borde enligt hr [namn] asikt icke tolereras".
Diskussionen ledde fram till att kvinnan trots allt skulle inbjudas. I slutet star:
"uppmanade [Archa] samtliga fOrbundets medlemmar att inte se sura ut pa
balen fOr att olyckligtvis nagra sma flickor blivit inbjudna utan vara glada och
underhaliande"." Kvinnan togs ned fran sin position pa samma satt som hon
sjalv behandlat gymnasisterna: hon beskrivs som en smailicka, vilket ar
negativt. For att ytterligare forstarka hennes mindervardighet tas hennes
individualitet bort i och med att protokollet handlar om sma flickor i
alimanhet, trots att det verkar som om det bara den namngivna froken som
hade retat en av medlemmarna.
Om nu foreningen forandrades fran vuxet sallskap till ungdomsklubb,
fick det konsekvenser fOr vilka kontakter som foreningen hade? Var det sa att
man under den tidiga perioden umgicks med vuxna fOr att under senare ar i
hOgre grad umgas med jamnariga? Det finns lampligt material for att besvara
fragan for tiden 1910 fram till och med det tidiga 1970-talet.
Kontakter med andra gymnasieforeningar fOrekommer under hela
perioden. Inledningsvis var Brage den end a av sitt slag i N-stad. Foreningen
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hade da kontakter med fOrbund i andra svenska stiider och i Norge och
Finland. Fran 1930-talet och framat sker ett antal nyetableringar i N-stad. Det
blir aUt mer dessa lokala fOreningar som Brage hade kontakt med och de
nationella och nordiska kontakterna blir fiirre, fbr att i stort sett fOrsvinna fran
mitten

av

1950-talet.

Aktiviteterna

tillsammans

med

andra

gymnasiefbreningar fbriindras ocksa. Fran bbrjan bestar de av brevviixling och
enstaka besok hos varandra i samband med jubileer och liknande. Fran 1930talet borjar Brage att utmana och lata sig utmanas av andra manliga fOrbund i
staden pa diverse sportsliga aktiviteter. Fran och med 1950-talet minskar
bredden pa sportaktiviteterna och den viktigaste hiindelsen blir att spela
rugby mot fOreningen Fanan.· FlickfOreningen Cirkeln bjuds till fest och man
later den bjuda tillbaka. Pa 1940-talet deltar Brage i en utstiillning i samband
med den sa kallade Ungdomens vecka, vilket symboliserar fbreningens status
som en ungdomsforening.
Det fbrekommer kontakter med vuxenviirlden under hela perioden.
Fbreningen gratulerar 50-, 60- och 70-aringar yid olika tillfiillen, liksom
brudpar. Man iir iiven aktiv i samband med begravningar. Pa 1940-talet var
det brageiter som var fanbiirare pa en vaktmiistares begravning. Samme man
hyUades pa sin femtioarsdag av fOreningen ett tiotal ar tidigare. Yid ett par
tillfiillen gay fOreningen pengar till nbdlidande, bade inom liinet och till
Finlands barn under andra viirldskriget. Kontakter med en jazzfbrening och
med artister som Robert Broberg och Evert Ljusberg var en fOrutsiittning for
att man skuUe ga i land med diverse musikaftnar. Vidare hade man
diskussioner med Friilsningsarmen fbr att fa lana deras lokal.
Resultaten visar att fbreningen hade kontakter med saviil ungdomar
som vuxna. Nagon tydlig fbriindring av vare sig typ av kontakter eller
frekvens iir inte synlig. Under hela perioden har fbreningen samarbete med
saviil andra fbreningar som med vuxna personer och fOreningar som inte var
knutna till ungdomen.
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Avslutningsvis finns det anledning att iHervanda till brageiternas
matrikel. Istallet fOr att skriva ned titlar kom matrikelns utrymme att
anvandas for att notera vilka terminer medlemmarna akte till USA som
utbytesstudenter.

I en tidigare delstudie i projektet som behandlar

forhallandena i mitten av 1990-talet, visade det sig att N-stadsungdomen som
varit

utbytesstudenter

kom fran

uteslutande

teoretiska

utbildningar.

Fenomenet var tamligen ovanligt. Endast tva procent (4 personer) av de
tillfragade hade varit utbytesstudenter." Enligt matrikeln var det 22 brageiter
som var utbytesstudenter under perioden 1965-1996, vilket var 8.9 % av
samtliga medlemmar for den period en. Till detta kan tillaggas att 18 man fran
andra lander valdes in i foreningen under den tid de var elever i N-stad.
Brageiterna tycks alltsa ha rest mer an andra elever och ocksa haft intresse av
att stifta bekantskap med de som kom till staden. Uppgifterna tyder pa att
utbytesstudentverksamheten blivit en distinktionsskapande praktik for
brageiterna.

Utifran

det

har

kan

fOrandringarna

kopplas

till

ungdomskulturbegreppet. Kanske ar det sa att Brage fram till slutet av 1950talet i forsta hand ska ses som en del av en borgerlig kultur med rika Ii'm fran
den vuxna, manliga borgerligheten, och inte som ett uttryck for en
ungdomskultur, med sina fran vuxenvarlden skilda symboler. Mot en sMan
tolkning star att medlemskapet varar resten av livet. Vuxna man har ratt att
vara med pa moten och fester som anordnas av gymnasisterna och det finns
exempel pa att de ocksa ar det. Aldersskillnaderna var inte det som utrnarkte
sallskapet, utan istallet medlemskapet. Sa skulle i teorin far och son pa samma
villkor kunna delta i foreningens aktiviteter. En gang brageit, alltid brageit fOr
att uttrycka det med andra ord.
Som brageit hade man att forhalla sig till de som inte var det. Vilka var
det som brageiterna fOrholl sig till? Analysen handlar om de kontakter
foreningen hade med utomstaende, bland annat om moten med andra
98
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Om man fran borjan anordnade baler eller middagar med flera ratter, sa
kom man fran 1930-talet att anordna sa kallade "gymnastikbaler", eller
"jumpabaler". Tillstallningarna var oppna for elever som inte var medlemmar
och de fick kopa biljetter till demo Foreningen tjanade pengar pa
tillstallningarna och det ar tydligt att detta var ett vagande skal fOr att gora allt
arbete som balerna kravde. 1944 var det dags for att fira fOreningens
Mtioarsjubileum och det skulle firas med en stor fest pa ett hotell. Det skulle
komma att kosta "mycket pengar", skrev sekreteraren och fortsatte med ett
resonemang om att man maste anordna ett stort antal gymnastikbaler for att
just fa in pengar.l06 Brage hade konkurrens fr im den andra manliga
gymnasieforeningen, Fanan, som ocksa anordnade skoldanser, liksom fran
idrottsforeningar i staden. Det kunde ibland vara svart att over huvud taget fa
uppdraget att ordna dans och de danser som man fatt ansvar for kravde bade
planering och en stor arbetsinsats. Orkester skulle anlitas, entrebiljetter
tillverkas och fOrsaljas . Det skulle finnas en annons om dansen i lokalpressen.
Budskapet basunerades ocksa ut med hjalp av hogtalare fran en bil under
dagarna

strax

fore

tillstallningen.

Under

sjalva

dansen

fungerade

medlemmarna som vakter samt ansvarade for underhallning. Under kvallen
skulle det finnas kaffe for de larare som overvakade det hela och en bar skulle
hallas oppen fOr gasterna. 107 Brageiterna deltog ocksa pa Fanans skoldanser.
Yid ett sadant tillfiille byttes vaktscheman och kaffekokning ut mot "flaskor
och flickor". 108
Festligheterna bytte namn och forutom baler och konvivia anordnades
till exempel "party"l09 och "hippa,,110 Efter det att en kvinnlig forening bildats
IO'§ 15, 19.1 2 1970.

Se till exempel protokoll § 13, 28 januari 1933, §§6 och 15, 3 november 1958. Om pengar ti1l 80-~rs fes ten, se
§ 18, 4 se ptember 1943.

lOO
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Se till exempel protokoll § 6, 3 nove mber 1958, § 4, 14 november 1960,
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pa 1930-talet, kom Brage att inbjudas och lata bjuda denna till arligt
aterkommande fester. Protokollen vittnar ocksa om enskilda brageiters
kvinnliga kontakter. Det finns exempelvis anteckningar om att medlemmarna
Uimnade fOreningens hOgtidskoncilium fOr en traffs skull, vilket tycks ha varit
ett fuHt legitimt skal. lll Att komma fOr sent till ett mote av samma skal
uppskattades dock inte, vilket en medlem fick erfara 1969. Han ska enligt
protokoHet ursaktat sig "rodnande [... ] med att beratta om nagot slags
fruntimmer".1I2 Det tycks som om medlemskapet akade de unga mannens
attraktionskraft. I maj 1913 uppmanades namligen medlemmarna "att ej sa
nonchalant bortskanka (vart marke), [... ] far att tillfredsstalla unga flickors
fatanga.,,' 13 Samvaro med kvinnor debatterades alltsa pa olika satt. Ar 1911
diskuterades amnet dansen som "gymnasienaje" for och emot. Snabbt kom
diskussionen att handla om kvinnor:

Hr [xx} begick fdrst ordet oclt fdrsvarade dansen tappert. Han bevisade
dansens fdrdelar fornamligast genom att piistil att umganget med det
tiicka kanet verkade valgarande pii det manliga. Stodjande sig pa bibelns
ord: 'Det ar ej gott fdr mannen att vara alIena. [... } Hr [yy} ptlpekade att
man ej borde betrakta oclt dama dan sen blott genom det yttre vilket
yttrade sig i snurrandet runt balsalen, utan just framfora det
fdrdelaktiga genom umganget med fIickor siisom varande bildade,
Italsosamt oclt framkalIande artigltet oclt be/evenltet. Mot detta
protesterade Hr [zz}. Talaren ansiig ej detta hiirledas ur dansen. Detta
daremot kunde man fa genom samkvam o.d. Hr [pp} instamde de/vis
med [zz} men piipekade att i en siidan smastad som N-stad kunde man ej
tala om samkvam, fina middagar o.d. oclt kanske dansen har blott vara
det enda uppfostrande naje." 4
Diskussionen handlade om dans var ett kulturellt kapital eller inte. Var den
hagtstaende eller tecken pa nagonting tarvligt? De unga kvinnornas stallning
ifragasattes inte, samtliga debattarer var ense om att det var viktigt att umgas
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med kvinnor, fragan var bara under vilka former det skulle ske. Brageiterna
intresserade sig aven fOr de kvinnor som serverade dem ute i staden. Fran ett
sammantrade pa Ritz konditori finns det anteckningar om ett meningsutbyte
mellan servitrisen och brageiterna. De bestallda wienerbroden var slut och
servitrisen hade tagit med sig mazariner in i rummet dar motet agde rum.
Brageiterna lat inte brodbytet passera i tysthet utan borjade "ett fOrtvivlat
meningsutbyte" med servitrisen som "halvgratande smallde [... ] igen dorren
efter sig".IIS Kvinnor och karlek var ett aterkommande tema i de dikter som
medlemmarna skrev och publicerade i den interna tidningen. Av figuren
nedan framgar titlar pa dikterna och vilka pseudonymer som anvandes.
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Figur 3. Brageitemas pseudonymer (P) och dikter (D) i den interna
tidningen 1921-1967 som handlar om kvinnor ochleller kiirlek och andra
starka kiinslor till kvinnor
Tillkomstdecennium

Namn

1920-talet

Om karleken (D), Sten Stenmarks flicka av Svarmaren (0 & P), Flickan av
Svarmaren Kvinnohataren av d'Artagnan (D&P), Gladjeflickan av Agnar
(D&P), en lektion i Huro man vinner en kvinnas hjarta (D), Passion (D),
Drammen av Den kysste (D&P), Stora mans tankar om kvinnan ay Riella
(D&P), Ode till kvinnan, Agaton SYenssons erotiska iiventyr (D)

1930-talet

en uppslagsbok far de trangre Brageitkretsama, fran Fylla till Luder (D),
Svarmeri av Frisero, Ett misslyckat bidrag till kvinnan ay Jupiter (D&P)

1940-talet

Ballad till drottningen (D), Bortvant var ditt ansikte (D)Karleken ar en
kottling (D), Amor (D), Det vackraste hos kvinnan, en visa om hurledes
kyinnan kommer

a gar (D), Tankar eller vad iir karlek (D), Oskuld (P), Till

den brageit som amnar inga iiktenskap (D), Farlorad oskuld (D), Oskuld (P)
1950-talet

Det skrivs inga egna dikter.

1960-talet

Ni kan val erotik jag bara fragar (D), tre dikter med karleken som det
gemensamma temat namligen Erotikam, Erotika Eremita och Eritika Ergi
(D)

Kiilla: Protokollsbocker 1910-1970
Kvinnan och karleken till henne ar ett aterkornmande tema i den lyrik som
brageiterna skrev i tidningen Heimdal, sarskilt under 1920-talet. Likasa
spelades det och sjongs mangder av karleksvisor. Titlar pa valser, blues- och,
tangostycken med mer a tyder pa att dessa ofta handlade om kvinnor och
karlek. Det kanske inte heller ar en slump att Gustaf Frodings dikt "En
morgondrom" som handlar om ett samlag, lastes yid atskilliga tillfallen.

l16

Kvinnogestalterna i saval den egenhandigt skrivna lyriken som i valet av
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etablerade fOrfattares verk, star for nagonting synnerligen positivt och narmast
onabart fram till mitten av 1920-talet. Darefter blir antalet karleksdikter farre .
Medlemmarna inriktar sig istallet pa att skriva om bland annat alkohol. Fran
1950-talet finns det inga anteckningar om egna dikter och under 1960-talet
vatjer de unga mannen med nagra undantag att skriva om annat an kvinnan
och vad de kande for henne.
Under en diskussion pa 1920-talet om kvinnan, ska en brageit yttrat att:
"'Hur skall vi kunna Mlla diskussion om detta? Vi gymnasister har ingen
sakkunskap . Vi vaga ju ej ens 'kora pa en flicka,.,,'17 1911 framkom som
framkommit tidigare, asikten att umgange med flickor var bildande,
halsosamt och att det framkallade artighet och belevenhet hos mannen. l 18 Vid
en liknande diskussion 1959 var argumenten annorlunda. Nu yttrades att det
var battre att inte ha fest med "flickor for da blir det bara slibb". Andra
debattorer menade att flickor var av noden, bland annat fOr att festen da skulle
bli ett "utmarkt tillfalle att trana infOr framtida kadettbaler, nobelfester

0,

dyl."."9 Det finns givetvis ett skamtsamt inslag i det sagda, men det ar anda
intressant at vilket hall brageiterna orienterar sig nar de tanker pa framtiden.
Under 1960-talet anordnade foreningen mannekanguppvisningar och lat yid
ett tillfalle utlysa en Miss-Brage-tavling. I2O
Fram till mitten av 1920-talet var foreningens Mllning till kvinnor
nastan hovisk. En forklaring ar att kvinnor var ett tamligen okant fenomen for
brageiterna som gick i en skola for man och av man. Installningen till kvinnor
fOrandrades med aren, vilket fOljande citat vittnar om. I mars 1961 samlades
Brage tilllagtima koncilium i Polhemsskolans aula. Av protokollet att doma
ska foljande ha skett:
"Brage" 1864 _ 1947 fOredrag hMlet
inbundna histori ken.
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1947 . Nio handskrivna sidor. bl yerts. [nlagt i den

Den anklagade[ ... ] fordes in i salen. Aklagaren [ ... ] /aste upp en
stiimning, som hade inkommit fran svenska biografstiiderskeforbundet
angaende [XX]s upptriidande pa biogmf Sveasalongen den 27.1 1961,
diir ftlmen Sanningen med Birgitte Bardot i huvudrollen da visa des.
[XX] hade kommit in i berusat tillstand och med ett vilt sexuellt
uttnjck i ansiktet. Att man sliipper in sadana! Hans upptriidande hade
bevittnas av tre vid tillfiillet nyktra [bmgeiter] vilka iimnade se ftlmen i
syfte att studem fransk riittegang. Ett av vittnena [XY] som befann sig
pa en mycket utsatt plats. Niimligen pa liiktaren mkt ovanfor [XX]
hD'rjade vittnesmalet. Sa snart ftlmen borjat, borjade [XX], da med tung
andhiimtning, att ram sig fram och tillbaka samt utslunga konstiga ljud
och meningar, som tex: 'Fy fan vad jag blir kat.' Chockemnde! Ett annat
vittne, [YY] med hagga liit oss hOm exempel pa nagra ljud, som den
atalade anviint. Kalla kamr Wpte liings ryggmiirgen pa undertecknad vid
exemplen. [XX] erkiinde att han sett ftlmen den sagda dagen men
mycket mer mindes han inte. Han skulle fa lindrigare straff om han
kunde bevisa att han var oskuld. Detta var emellertid svart da [XY] hade
fatt spermier i hdret. Det fanns ju en chans att dessa hiirstammade fran
vittnet sjiilv. En undersokning foretogs pa Paulssons laboratorium och
det befanns vara rattspermier. Dom meddelades senare. Niiste atalade.
[ZZ], fdrdes fram. Han stod anklagad for att ha stiillt till med kalabalik i
Badhusparken samt tmftkstopp i tva timmar pa [tt-bran]. Han hade roat
sig med att fdrfora iinder iiven en lam hade blivit offer. Abnormt. En
biickenskadad vildsvinsgas var man tvrmgen att skjuta. [ZZ] ansags
oskyldig till ovan angivna saker men fiilldes for staid av Upsala
bordsdricka. [XX] var oskuld men skyldig. Brattslingarna domdes
naturligtvis till lagens striingaste stmff: att i en boxningsring pa
skolgarden iforda boxhandskar boxas varje rast den 7.2. 1961. [ZZ] ftck
ocksa visa sin talang i sensuell dans. Danspartnern var en kvast. l21
Citatet exemplifierar en typ av historier som forekommer i protokoll fri'm 1950talet och fram till mitten av 1960-talet. Som sakert alia lasare fiirstar har
handelserna inte agt rum. Rattspermier och backenskadad vildsvinsgas ar
fantasterier som gor historien till en skrona. Men varfor fiirekommer sadana
berattelser i Brages protokoll? For medlemmarna var berattelserna en del av
ett prov for de nyinvalda och de ar nedtecknade under paragrafen Nya

Se till exempel protokoll § 7 , 18 oktober 1960. Om Miss Bragetliylingen star att lasa i protokoll § 2, 21
oktober 1961.
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Brageiters Prov, eller NBP som det oftast star. l22 Historierna syftar till att
fOrnedra den nya medlemmen. Invalen andrade karaktar over aren och det
tycks som att medlemmarna vacklade i sin installning till hur de skulle ga till.
I september 1944 "beslots att de ceremonier som forekommo vid fjolarets inval
ej langre skall tillampas. Vi skola halla pa vardigheten.,,123 Beslutet innebar
dock inte att nyinvalen i fortsattningen slapp att utsattas for krankande
situationer.
Nya brageiters prov innebar ocksa att nyinvalet pastods ha betett sig illa
och skulle darfOr straffas enligt "lagens strangaste strafE", en aterkommande
formulering i de har sammanhangen. Proceduren omnamns fran 1940-talet.
Inledningsvis saknar brotten' sexuella inslag. Istallet hamtade brageiterna
inspiration fran vad de lart sig i skolan. Sa har kunde det till exempel se ut:

Avliigsnade sig hr Ceremonimiistaren med de nyinvalda [ ... ] Infardes hr
[xx] och fick std till svars infar allmiinna dklagaren hr [yyl, domaren hr
Archa och en junj for aU ha anstiftat Sturemorden. Svaranden domdes
till aU varje minut upprepa den mystiska formeln (a+b)2 = a2 + b2 +
2ab. 124
Efter nagra ar byttes matematiska formIer och historiska handelser ut mot de
sexuella fantasierna. De sexuella historierna har tre aterkommande inslag: Ett
"brott" har blivit beganget, vittnen, vilka alltid ar aldre brageiter, finns och ett
straff utdelas for forseelsen. I sa gott som alla historier ar brottet av sexuell art.
De nyinvalda ska ha antastat kvinnor, fOrsokt att valdta en kvinnlig elev vid
laroverket, borrat in ett paraply mellan benen pa en Afroditestaty utanfor
stadens radhus, placerat kondomer av market Silver-Tex pa fadersfiguren i
statygruppen Far och son, ofred at en farjkarl, visat travhastar en bild pa ett
skrevande sto, stulit damstrumpeband samt gjort "forsok till parning med en
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forsvarslos 14-aring,,'25 Som synes handlar de fiesta brotten om att brageiten
antastat eller stulit fran en annan manniska. I alia fall utom ett (farjkarlen), var
unga kvinnor offren. Yid tva tillfallen ar det offentlig konst som skandas. Det
finns fler kvinnor an offren i berattelserna. I citatet ovan omtalas bade
biografsUiderskor, skadespelerskan Birgitte Bardot och "haggan", den kvinna
som ett av vittnena var pa bio med. Brageiters pahittade sexualitet beskrivs
alltid i berattelserna som negativ, narmast patologisk. I Bardothistorien
spekuleras om en av de iitalade ar oskuld eller inte, och det handlar inte om
oskuld till brott utan om att vara sexuellt oerfaren. Oskulden bestar inte av att
brageiten inte ska ha varit med om samlag utan att han over huvud taget inte
ska haft utlOsning. Det langa resonemanget om vilkens sorts spermier och fran

-j

I

vem de kommer, handlar just om detta. I historien om Afroditestatyn
framkommer det att brottet berodde pa att brageiten "haft ett beklagansvart
upptradande med sin latinhona". Konflikten led de till att brageiten "i vildaste
ursinne" fOrsokte borra sig in mellan benen pa statyn. Nar det inte gick ha de
han med bar overkropp hoppat upp pa statyns axlar och klistrat fast ett
preventivmedel pa hennes nasa. Dagen efter, nar ett vittne passerat fOrbi
statyn, hade han "sett och luktat vita spermaflackar pa Afrodites barm". I26
Forutom

haggan

och

latinhonan,

forekommer

"raggarbrudar,,127

i

berattelserna. Kvinnliga gestalter ar bade orsaken till brageitens frustation och
offer for de handlingar han begar.
Nya brageiters prov som berattelserna var en del av, syftade till att
skanda den nyinvalde innan han blev en fullvardig medlem av fOreningen . De
var en del av en rit-de-passage och de kvinnliga figurerna var som framgiitt en
synnerligen viktig del i formandet av pinsamheter och fOrodmjukelser.
Historierna illustrerar hur fOreningen byggde upp en antibild till det
III

Citatet!ir hamtat fran protokoil § 12.23 januari 1965. De ovriga exempel kommer ifrAn § 5, 22 september,
1960, § 8, 7 februari 1960.
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5, 22 september 1960.
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att forhalla sig gentemot det andra konet nu nar inte langre laroverket utes16t
det. Beriittelserna kan tolkas som en upp-och-ned-vand-varld i fOrhallande till
hur brageiterna betedde sig mot kvinnor i offentligheten. Det finns flera
likheter med brageiternas berattelser fran 1950- och 1960-talen och de resultat
som Lalander redovisar fran en studie om mannen i ett politisk
ungdomsforbund idag. Ju mer kontroll som fi:ireningen/det politiska
fi:irbundet visar upp i offentlighetens ljus, desto stOrre okontroll nar mannen
traffas i det privata. Sa skapas ett vi och ett de. Okontrollen blir sa en lika
viktig distinktionsskapande praktik som den formella paragrafen som
utesluter kvinnor fran foreningen.
Men det ar inte enbart kvinnor som foreningen skapar distinktioner
mot. I det foljande avsnittet diskuteras medlemmarnas forMllningssatt till
manniskor som inte har erfarenhet av laroverket samt manniskor med en
annan etnisk bakgrund.

Klass

Dell

etnicitet

Det ar endast yid nagra fa tillfallen som brageiterna namner eller umgas med
grupper som inte tillhorde den egna kretsen. Debatter som "Ar lantbrukaren
yard att fordraga framfor ambetsmannen?" och "Vilka gagna sarnhallet mera
praster eller folkskollarare?"I47 vittnar om att brageiterna funderade kring
samhallshierarkin. Det har tidigare framkommit att de hamtade flera av sina
symboler (den vita skjortan, kostymen, kappen, flugan, cigarren, punschen
med mera) fran den manliga, borgerliga varlden. Utifran social klass var det
arbetare och underklass man distanserade sig ifran. I Heimdall publicerades
exempelvis "varning for pobeln" och "Mina erfarenheter av kroppsarbete och
kroppsarbetare".'" Invalsuppdraget 1960 for en medlem var att finna nagra
"raggarbrudar" och fraga dem om "lampliga och olampliga saker, mest om de
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senare" och darefter komma tillbaka till sammantradet om beratta om sina
erfarenheter. Nagra paragrafer senare star att lasa:

[xx] hade varit ute oeh kollat raggarbrudarna pa byn. Enl egna ord hade
han kopplat pa charmorsmilet oeh slagit sig i slang med demo Bl.a.
berattade de, att det sag dumt ut att ga med kjol, oeh dessutom var det
bara 'soeeten', som hade kjol pa sig. Efter lite rundsnaek fdrde hr [xx] in
samtalet pa rent sexuella problem oeh efter ett tag fiek [xx] reda pa att de
idkade samlag tva dagar i veekan, Onsdagar oeh Lordagar oeh sa
Sondagar forstds , oeh ibland kanske oeksa nagon annan dag i veekan,
allt beroende pa hur manga det fanns i bilen. '49
Raggarbruden tar i exemplet avstand £ran hog re klassers kladstil. Hon citeras
med sitt "soceten". Pa sa satt.lyfts annu en skillnad fram mellan honom och
flickorna De talar pa ett annorlunda satt, sociteten blir i deras munnar soceten.
Diskussionen om samlagsfrekvensen kan ses som ett mote mellan den
kontrollerade manligheten (vilka dagar ager de rum) och den okontrollerade
kVinnligheten (hon gor det i bilen (!) sa lange som det finns plats). Arbetare
var i andra invalssammanhang nagonting som man kunde gora sig lustig
over. De nyinvalda fick till uppgift att gora nagonting apart pa skolgarden
infor alla elever eller pa stadens gator infor allmanheten. Det kunde till
exempel hand la om att "aka stepkalke pa skolgarden iford storthjalm,
golfbyxor

och

motorglasogon"IS<J

Dessa

konstigheter

blandades

med

situationer dar nyinvalen skulle agera som exempelvis skoputsare eller
skogshuggare. ISI
Liksom genus och social klass ar tydliga distinktioner, finns det exempel
pa hur etnicitet ocksa ar det. I de flesta fall handlar det om svarta och svartas
kultur. Undantagen var da en nyinvald medlem skulle kla ut sig i "orientalisk
kostym" for att siilja "anden i flaskan och en annan skulle kla ut sig tilllibysk
svartrovare och "ikladd allt som hor till en akta muhammedan, pa en akta
14' §
150

16,22 oktober 1960.

§ 8, 7 februari 1960.

'5' § 8, 3 oktober 1959 och § 8 7 februari 1960.
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persisk

matta

1

ljushallen

[skolans

central a

samlingsplatsl

ta

ut

kompassriktningen mot Mekka och be en egenhandigt forfardigad bon" .'52
Under den aterkommande punkten P.T.F (Punkt Till Forfogande) klev en
brageit

fram

och

sade

sig

vilja

belysa

tva

"problem",

namligen

"skilsmassobarnens problem och rasproblemet". 153 Handelsen kan ses som en
kommentar till fragor som var aktuella under det sena 1960-talet. 1945
kaserade en medlem om en "negerorkester" och aret innan sjongs ett par
"negroida visor".I5' I samband med invalsritualerna 1959 fick en av de
nyinvalda i uppdrag att framfora tio "slagord for forsaljning av BH i morkaste
Afrika"155 Det finns likasa exempel pa pseudonymer i Heimdal som "Neger"
och "Neger IT". 156
Exemplen visar att social klass, etnicitet och religiOs tillhorighet
anvandes av brageiterna som distinktioner. Likasa var skilsmassobarnet nagon
annan an de sjalva. Pa sa satt starktes bilden av brageiten som den borgerlige,
vite, kristne mannen som kom fran ett stabilt hem.

Skolpolitik och skolkulturers distinktioner
Social snedrekn)tering var under manga ar ett av de mest diskuterade
problemen i ungdomsutbildningen. Flertalet av de stom
utbildningspoIitiska reformerna under 60-talet och 70-talet hade som ett
av sina friimsta syften att minska den sociala bakgnmdens betydelse for
ungdomarnas val av utbildning och gora ett friare val av utbildning och
yrke mojIigt.157
Det finns, vilket citatet ar ett exempel pa, en tradition i svensk skolpolitik
under 1900-talets senare del att gora gyrnnasiet till en skola fOr alla. Vad som
152

§ 9, 20 o ktober 1967 och § 7, 17 oktober 1969.

'''§ IO. lS apriI1 967.
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§ 10,2 1 aprill 945, § 14, 22januari 1944 .

' " § 7, 28 februari 1959.
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hander nar val sa gott som alia ungdomar finns inom ett och samma system
fOrsoker det har projektet att belysa. Forandras exempelvis relationern a mellan
man och kvinnor eller mellan sociala klasser nar skolsystemet foriindras? Sker
exempelvis en utjamning mellan olika klasser? Blir det mer jamlikt mellan
konen? Genom att studera skolans kultur pa ett lokalt plan kan en vi ss inblick
ges. Vad hande med en fOrening som Brage nar reformerna tradde i kraft?
Som framgar i kalldiskussionen lat inte medlemmarna projektet fa tillgang till
material yngre an 1970. De deltog yid tva tillfallen under 1990-talet i langre
intervjuer och det finns anledning att anvanda dessa i den avslutande
diskussionen. Foreningen har fortsatt att valja in sina medlemmar, man valjer
aktivt bort halva elevgruppen, det vill saga kvinnorna. Av intervjumaterialet
fran 1990-talet158 framgar hur fOreningen fOrhallit sig till de nya, yrkesinriktade
utbildningarna som allt fran 1970-talet varit en del av faltet.

Nar

medlemmarna tillfragades vilka kriterier de utgar fran nar de valjer nya
medlemmar ar det kvaliteter som att vara "framat" och "juste" som namns.
Den blivande medlemmens sociala bakgrund eller utbildningsval namns
aldrig som mojliga distinktioner. Trots detta ar det endast elever pa de
studieforberedande programmen som ar invalda i foreningen. Fragor stalldes
varfor det var sa och har ar det intressant att jamfora svar fran de tva
intervjuomgangarna.

Den fOrsta

omgangen

gjordes innan

1990-talets

gymnasiereform hade slagit igenom. I skolan fanns det alltsa elever som gick
tvaariga yrkesutbildningar och treariga teoretiska utbildningar. Svaret pa
fragan varfor det inte fanns nagra medlemmar fran de tva ar langa
programmen, handlade om att deras utbildning var for kort, att de inte hann
med allt det man skulle i fOreningen om de bara var med i tva och inte i tre ar.
Yid det senare intervjutillfallet gick alla elever tre ar i skolan. Svaren pa
friigorna

var

nu

annorlunda.

Medlemmarna

f6rklarade

att

de

yrkesfOrberedande programmen hade sa mycket praktik utanfOr skolan sa att

'" Se Gunilla Petersso n & Maria Sundkvist ( 1996) oc h Gunilla Petersson (1 998).
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det skulle vara omojligt for en medlem att hinna komma tillbaka till skolan fOr
att vara med pa veckomoten och andra aktiviteter. Exkluderingen av elever
fran yrkesforberedande utbildningar fortsatte sate des, men medlemmarna gay
en annan forklaring till varfor den fanns.
I tidigare forskning om social snedrekrytering, utbildningspolitiska
reformer och skolans del i skapandet av morgondagens samhalle, har inte
eleverna uppmarksammats som nagon central aktor. Skolan har istallet sett
som den plats for att tala med Paul Willis, arbetarpojkar socialiseras in en
arbetarkultur. Utifran en mer elevaktivt fOrhiillningssatt blir svar pa fragor om
varfOr inte den svenska gyrnnasieskolan som ar oppen fOr alla lyckas fOrandra
traditionella monster delvis annorlunda. Huvudresultatet fran den har
undersokningen ar att elevernas aktiviteter i exempelvis en gyrnnasiefOrening
ar en central forklaring till varfor faltet ser ut som det gor och ocksa varfOr de
traditionella kons- och klasshierarkierna kan fortleva. Forbundet Brage
bildades pa 1860-talet vilket var en tid da gyrnnasiet var betydligt mer
homogent i fraga om klass an vad det ar idag. Nagra kvinnliga elever fanns
det over huvud taget inte. Den borgerliga maskulinitet som var en sjalvklarhet
under de forsta aren kom allt eftersom saval gyrnnasiet som samhallet i ovrigt
fOrandrades, att bli en distinktionsskapande praktik gentemot i forsta hand
andra elever, det vill saga de som inte gick de teoretiska utbildningarna eller
var kvinnor.
Donald Broady lyfter fram den svenska folkrorelsekulturen som viktig
for att fOrsta olika typer av socialt uppiitstigande och det ar genom denna, som
"inte kan reduceras till nedsjunken borgerlig kultur,,'59 som mycket av
rekryteringen till maktfaltet sker. Broadys analys ar fruktbar, men det finns
anledning att betona att det, liksom i Frankrike, finns reservoarer for ett
borgerligt kapital aven i Sverige. De ar kanske inte lika latta att identifiera som
de franska elitskolorna, men de finns dar. Gyrnnasieforeningar runt om pa de
'" Do nald Broady, (1991), s. )00.
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svenska skolorna ar exempel pa sadana reservoarer som ger de utvalda
tillgang till kapital som ar anvandbara langt utanfor det falt som
gymnasieskolan utgor.
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The Department of Child Studies
Linkoping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is
divided into five separate departments, each of which administers its own
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (tema in Swedish,
hence the name of the Institute) . The five departments which compose the
Institute of Tema Research are: the Department of Child Studies (Tema B), the
Department of Health and Society (Tema H), the Department of
Communication Studies (Tema K), the Department of Technology and Social
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies
(Tema V).
The Department of Child Studies was founded in 1988 to provide a research
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of
both children and the social and cultural discourses that define what children
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A
specific target of research is the processes through which understandings of
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The
various research projects carried out at the department focus on understanding
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass
media and art. Research also documents and analyses the historical processes
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts.
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