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Abstract 

 

In this thesis I research a senior high school association called The Patriotic Society, and the                

records that they produced between 1887–1907. The title, which roughly translates to “The             

song of the bards is the voice of the people!”, is a quote from a poem, published in the paper                    

of the association. I seek to determine what their “thought style” – as defined by Ludwik                

Fleck – consists of through these records, and also how the inherent characteristics             

corresponded to two contemporary, educational ideals described by Hans Wennås: the           

classic-humanistic represented by the conservative aristocracy, and the utilitarian which the           

bourgeoisie sympathized with. There has earlier been research done about bourgeois and            

aristocratic ideas, and their settings in the swedish senior high schools – although there has               

not been any research done about this specific association. Moreover, to fulfill my specific              

purpose, I raise two questions in the beginning of the thesis: what was the characteristic               

features of The Patriotic Societies’ thought style, and how did they relate to Wennås              

educational ideals? By analyzing the associations paper Saga, protocols from their meetings            

and lectures that they held, I came to distinguish three primary characteristics in the thought               

style: a liberal patriotism with a strong idea of nordic community, a literary orientation that               

emphazised the patriotic and the idealistic, and lastly bourgeoisie ideas mainly consisting of a              

co-occuring liberal standpoint combined with a pronounced class consciousness. In          

conclusion, The Patriotic Society corresponded by these means the most to the utilitarian             

ideal, than the classic-humanist. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I boken Striden om latinväldet (1966) behandlar Olof Wennås den livliga debatt som från              

1800-talets början och vidare in på dess andra hälft, utspelades kring utformningen av             

läroverken samt dess undervisning. Vid detta sekels början, skriver Wennås, var “de svenska             

läroverken i stort sett samma präst- och ämbetsmanneskolor som de alltid varit”, med latin              

som sitt främsta skötebarn ackompanjerad av grekiska samt teologi. Men med tidens            1

fortskridande växer bilden av ett samhälle i en uppbrytningsfas fram – där skolpolitiken utgör              

arenan för en avgörande kulturell klasskamp. I denna batalj ställer Wennås upp två             

positioneringar, som reflekterade två olika klassbetingade bildningsideal: ett        

klassiskt-humanistiskt och ett utilitaristiskt. 

Den klassisk-humanistiska positioneringen företräddes av adeln och prästeståndet,        

medan den utilitaristiska strömningen utgjordes av den framväxande borgerligheten och          

bönderna. Det tidigare lägret förordade en undervisning som upprätthöll de klassiska           2

språkens status. Kunskapen ansågs ha ett värde i sig, vilket därmed gjorde nyttoaspekten             

sekundär. Blivande ämbets- och tjänstemän var främst de som ägde tillträde till läroverken,             

baserad på en klassmässig ordning given “av naturen”. Allmogens bildning, exempelvis, sågs            

som irrelevant och kunde begränsas till prästernas tuktande religionsundervisning.   3

Mot detta ställde det senare lägret ett alternativt starkt präglat av den franska             

upplysningens ideal, där nyttoaspekten tvärtom var det avgörande och viktigaste. Genom           

studier av “de moderna språken, naturvetenskaperna och de samhällsorienterade ämnena”          

skulle läroverken erbjuda en “allmänt mänsklig och medborgerlig bildning”. Man          

eftersträvade en utjämning av klassgränserna och ville befästa en samlande anda medborgare            

emellan, än snarare en exklusiv utbildning av aristokrater. I slutändan skulle det hela driva på               

upprättandet av den borgerliga staten.  4

Efter år av offentlig debatt följda av riksdagsbeslut hade borgarklassen flyttat fram            

sina positioner. Genom 1873 års riksdagsskrivelse hade – vad som tidigare varit – de högsta               

ståndens monopolställning undergrävts. Detta bl.a. genom en begränsning av latinstudierna          

1 Olof Wennås. Striden om latinväldet. Idéer och intressen i svensk skolpolitik under 1800-talet.  Uppsala: 
Almqvist & Wiksells, 1966, s. 9. 
2 Ibid., s. 147. 
3 Ibid., s. 15-17. 
4 Ibid, s. 14-15. 
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till enbart den fjärde klassen. Processen hade dock varit lång, omständlig och kantad av              

kompromisser till det klassiskt-humanistiska lägrets fördelar. Samtidigt visar statistik från          

1860-talet att läroverken var en institution där borgarklassens barn utgjorde en överväldigande            

majoritet av eleverna , vilket gav utrymme för främjandet av den egna klassens ideal. Inom              5

ramen för dessa uppstod diverse sociala uttryck i syfte att etablera en borgerlig kultur, varvid               

elevföreningar uppstod  – däribland Fosterländska Förbundet. 6

Fosterländska Förbundet bildades år 1887 som en sammanslutning av elever vid           

Norrköpings högre allmänna läroverk. Förbundets syfte var bl.a. att skapa en medvetenhet            

kring den inhemska litteraturen och kulturen, samt att stifta gemenskap medlemmarna           

emellan och på skolan i stort. Med läroverkens vid tiden borgerligt dominerade demografi i              7

åtanke, blir förbundets huvudsakliga klasskaraktär uppenbar.   8

Vid första anblick kan således det tankegods som dominerade förbundet, bedömas           

som lika uppenbart hemmahörande hos utilitaristerna. Men samtidigt utspelar sig inte           

historien i uppenbara och avgränsade avsnitt. Den process som sker över tid, ger utrymme för               

gråzoner mellan de kvantitativa sprången i den utvecklingen som tar plats. Under tiden för              

förbundets bildande var förvisso den klassisk-humanistiska linjen tillbakatryckt, men spår          

kunde fortfarande ses; detta inte minst på läroverken och deras undervisning. Med            

Fosterländska Förbundet som ett typexempel kan vi få insyn i hur tankegodset hos en kulturell               

läroverksförening vid den givna tiden var beskaffad, och i förlängningen en del av dåtidens              

borgerliga tankegods.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån Wennås två bildningsideal undersöka vilka idéer som              

Fosterländska Förbundet bekände sig till i deras efterlämnade material. Detta för att nyansera             

bilden av vilka strömningar som existerade inom dåtidens borgerlighet. Syftet kommer           

besvaras genom följande frågor: 

● Vad utmärker Fosterländska Förbundets tankestil? 

● Hur förhåller sig deras tankestil till Wennås två bildningsideal?  

5 Wennås, s. 383-384. 
6 Christina Florin & Ulla Johansson. “Där de härliga lagrarna gro…” Kultur, klass och kön i det svenska 
läroverket 1850-1914. Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet, 1992, s. 35-36. 
7 B:1 (1859–1902, u.å) "Fosterländska Förbundets stadgar 1887-1902". 
8 Florin & Johansson, s. 17. 
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1.3 Tidigare forskning  

De huvudsakliga ämnena som berörs här är borgerliga idéer kring kultur och bildning vid              

1800-talets senare hälft och det anslutande sekelskiftet, samt – med valet av            

undersökningsobjekt i åtanke, även – kulturen inom läroverken. Förvisso står de i direkt             

relation till varandra, men i egenskap av två skilda ämnen ger de också upphov till två olika                 

forskningsfält. På det första ämnet finns det en stor mängd arbeten, även om det tynar vid                

sidan av forskningsfältet om arbetarrörelsens motsvarighet.  

Ett arbete som först och främst bör nämnas är den tidigare beskrivna Striden om              

latinväldet (1966) av Olof Wennås. Dess betydelse för uppsatsen är avgörande, då den ger              

undersökningen två essentiella och fasta punkter att förhålla sig till. Emellertid kommer dessa             

punkter behöva kompletteras med annan litteratur, eftersom Wennås fokus ligger på debatten i             

sig än snarare en explicit beskrivning av de två strömningarna. 

I många fall har forskningen kring ämnet varit komparativ, med både proletära och             

borgerliga strömningar som föremål för undersökning. Detta är fallet med Marion Lefflers            

doktorsavhandling Böcker, bildning, makt (1999). I denna syftar Leffler till att – med Lund              

och Helsingborg som lokal avgränsning – undersöka vilken roll arbetarnas bildning spelade i             

formandet av såväl arbetar- som borgarklassen, och därmed också dess roll i            

samhällsförändringen. I och med att boken har en tyngdpunkt på det borgerliga idéinnehållet,             9

kan den vara behjälplig i den ovan nämnda kompletteringen kring Wennås arketyper. 

Samma funktion kan Gunnar Richardsons Kulturkamp och klasskamp (1963) fylla.          

Avhandlingen berör likt Wennås den debatt som fördes kring skolpolitiken, dock avgränsad            

till enbart 1880-talet. Richardsons undersökning har huvudsakligen berört diverse problem          

som tillsammans “betingar 1880-talets karaktär av en brytningstid i kulturpolitiskt avseende”,           

däribland debatten om den klassiska språkundervisningen, striden om det kyrkliga inflytandet           

i skolan och den gryende åttiotalsradikalismen. Decenniet som berörs i avhandlingen           10

undersöks endast ytligt i Wennås bok, vilket gör Richardsons verk desto mer behjälplig – i               

synnerhet då den sammanfaller med tiden för en del av mitt källmaterial. 

Wennås och Richardsons forskning är en exemplifiering av den tendens inom           

forskningen kring läroverken, som är att undersökningen sker med en kultur- eller skolpolitisk             

9 Marion Leffler. Böcker, bildning, makt: Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och 
Helsingborg 1860-1901. Lund: Lund University Press, 1999, s. 21. 
10 Gunnar Richardson. Kulturkamp och klasskamp: Ideologiska och sociala motsättningar i svensk skol- och 
kulturpolitik under 1880-talet. Göteborg: Akademiförlaget, 1963, s. 2. 
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utgångspunkt. Ett arbete som däremot, till viss del, svarar direkt till det senare nämnda              

forskningsfältet är Christina Florin och Ulla Johanssons “Där de härliga lagrarna gro…”            

(1993). I denna avhandling syftar författarna till att dels undersöka läroverken i förhållande             

till den samhällsomvandling som skedde under 1800-talet, men dels (och därmed) också            

“borgerlighetens formering och [...] den sociala konstruktionen av den borgerliga mannen”.           11

Utöver de mångfacetterade undersökningarna om läroverken och den kultur som präglade           

dem, är denna bok väldigt värdefull i och med dess omfångsrika källförteckning. Denna lär              

vara till stor hjälp, under arbetets eventuella krav på utökning av mina källor. 

Slutligen bör det nämnas ett tredje ämne, vilket är Fosterländska Förbundet i sig.             

Samtidigt som det inte kan beskrivas som ett forskningsfält av den uppenbara anledningen att              

det saknas forskningsarbeten om det, så tåls den av förbundet utgivna årsboken Fosterländska             

förbundet 100 år (1959) att nämnas. Den innehåller en, förvisso emellanåt opålitlig (felaktiga             

datum för sammankomster nedtecknade o.s.v.), verksamhetsbeskrivning som bistått mig i mitt           

arbete: detta då den isolerar specifika händelser i förbundets historia, som jag kunnat slå ned i                

under min undersökning. 

 

1.4 Teori och metod 

Den teori som ligger till grund för min undersökning är den polske läkaren och biologen               

Ludwik Flecks kunskapsteori om tankekollektiv och tankestilar, som beskrivs i hans bok            

Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum (1935). För Fleck är inte kunskap             

något som uppkommit från enskilda tänkare eller individer, utan snarare en kollektiv och             

historisk process. Dessa kommer till uttryck i s.k. tankestilar, som motsvaras av den             12

hittillsvarande tankemässiga utvecklingen i ett givet område, och som i sin tur upptas av ett               

tankekollektiv. Tankekollektivet utgörs av de individer som hänger sig åt ett “gemensamt            

dyrkan av ett ideal”, och som tillsammans bildar den “gemensamma bäraren av tankestilen”.             13

Fleck skriver följande om de båda begreppen: 

 

Vi kan därför definiera tankestil som en riktad varseblivning med en motsvarande tankemässig             

och saklig bearbetning av det varseblivna. Den karakteriseras av gemensamma kännetecken på de             

11 Florin & Johansson, s. 13-14. 
12 Ludwik Fleck. Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till läran om tankestil och 
tankekollektiv. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1997, s. 33. 
13 Ibid., s. 103, 138. 
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problem som är intressanta för ett tankekollektiv, de omdömen som tankestilen finner vara             

adekvata, de kunskapsmetoder som kommer till användning. Tankestilen kan också vara förenad            

med en för kunskapsområdet karakteristisk teknisk och litterär stil.   14

 

För Fleck existerar det ingen objektiv sanning. Ett faktum för honom är alltid subjektivt i den                

meningen att den har sitt hemmahörande i en viss tankestil och således betraktas som en               

sanning av det tillhörande tankekollektivet. Tankestilen utsätts, genom sitt kollektiva uttryck,           

för “social förstärkning på samma sätt som [...] i alla sociala bildningar”, och det blir tvunget                

att ett faktum “måste uttryckas i tankekollektivets stil”. Samtidigt menar Fleck att ett faktum              

inte verkar i ett vakuum i förhållande till annan fakta. Inte minst, så skriver han, att det i regel                   

finns spår av äldre, föregående tankestilar i dess efterföljare.   15

Jag menar på att den kunskapsteori som Fleck lägger fram kommer tjäna uppsatsens             

syften på ett optimalt sätt. Först och främst är dess möjlighet att undersöka en idémässig               

företeelse ur ett mikroperspektiv (för att jämföra med Kuhns desto mer svulstiga            

paradigmteori) något som definitivt lämpar sig, för en analys av något så avgränsat som en               

läroverksförening. Den ger också ett ramverk och en historisk kontext till de idéer jag              

kommer att analysera, även den kollektiva karaktären svarar tacksamt till          

undersökningsobjektet. Till detta får jag också en adekvat begreppsapparat som kan ersätta            

desto mer allmängiltiga (och därmed, i detta sammanhang, mer diffusa) termer som            

“idéströmning” o.s.v.  

Detta resulterar i att Wennås klassisk-humanistiska och utilitaristiska bildningsideal         

kommer betraktas som två separata tankestilar hemmahörande i ett feodalt respektive           

borgerligt tankekollektiv – det föregående mot det rådande. Fosterländska Förbundets sociala           

karaktär är sedan tidigare fastställd, och är därför även den att betrakta som ett borgerligt               

tankekollektiv. Flecks kunskapsteori ger uppsatsen den form, att genom undersökning och           

jämförelse mellan dessa olika tankestilar, kommer kärnan i Fosterländska Förbundets egna           

tankestil utrönas. 

 

 

 

14 Ibid., s. 100. 
15 Ibid., s. 100-102. 
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1.5 Källmaterial och avgränsningar  

Materialet som ligger till grund för undersökningen är Fosterländska Förbundets efterlämnade           

handlingar, som är deponerade på Norrköpings stadsarkiv sedan 2006. Det är en omfångsrik             

arkivbildning på 2,12 hyllmeter (38 volymer), vars material i sin helhet sträcker sig från 1859               

till 1968. Eftersom det efterlämnade materialet uteslutande är från Norrköpings stadsarkiv,           

samt har Fosterländska Förbundet som arkivbildare, har jag valt att inte upprepa detta i              

referenserna. Jag kommer ange seriens referenskod, tiden den omfattar, och vad den specifika             

källan benämns som i arkivbeskrivningen. 

Vad det gäller materialet i sig har jag främst valt att fokusera på förbundets tidning               

Saga, deras föredrag och tillhörande granskningar, samt protokollen uppförda över deras           

sammankomster. Materialet är varierande i vilken grad det tillgodoser mina syften, och därför             

har det varit nödvändig att ta material från olika serier, än snarare att exempelvis fokusera               

enbart på Saga. Med ett sådant omfattande material blir den tidsmässiga avgränsningen extra             

viktig.  

Jag har valt att avgränsa mig till åren 1887–1907, där början är vald utifrån att det var                 

förbundets bildningsår. Ju närmare 1800-talets slut man kommer, dessutom, desto mer har            

borgerligheten befäst sina ställningar och således skapat sociala uttryck samt tankestilar.           

Slutåret var ursprungligen tänkt att vara vid unionsupplösningen år 1905, vilket markerar en             

ny period för den svenska statsbildningen och samhället i stort. De kommande åren innebar              

även att Fosterländska Förbundet rörde sig mer mot mot en utpräglad och helhetlig             

konservatism. Det kan därför betraktas som en övergång till en tankestil utanför mitt             16

undersökningsområde. Emellertid fanns det material som kom att bli avgörande för           

undersökningen under det efterföljande året, vilket gjorde att avgränsningen istället fick           

utgöras av en tjugoårsperiod fr.om. förbundets bildande.  

De ämnena som huvudsakligen berörs och återkommer i materialet är patriotism, en            

viss litteratursyn, samt i viss mån borgerliga idéer i stil med franska revolutionens ideal              

(filantropi, broderskap och dylikt). Dessa ämnen kommer därför utgöra den primära fokusen            

för min undersökning. Med detta framlagt, låt oss se vad Fosterländska Förbundet – formellt              

sett – var för en slags förening. 

 

16 Fosterländska Förbundet. Fosterländska förbundet 100 år, 1859 – 10.11 – 1959. Norrköping: Fosterländska 
Förbundet, 1959,  s. 91. 
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2. Undersökning 

2.1 Bakgrund  

Fosterländska Förbundet var ett resultat av flertalet sammanslagningar av olika, äldre sällskap            

vid läroverket. Den äldsta föregångaren var Sällskapet för Fäderneslandets Historia och           

Litteratur, bildat år 1859 vid det dåvarande elemantarläroverket i Norrköping. Av stadgarna            17

antagna 25/1 1860 framgår det officiella ändamålet, att “bland den studerande ungdomen            

befrämja studiet av fäderneslandets historia och litteratur”, där avhandlingar, deklamationer          

och desputationer var några av de till buds stående medlena för sällskapet. Det ursprungliga              

syftet var att “genom ett närmare föreningsband, bilda en trängre krets af förtrognare vänner”.              

Svarande till denna tanke, är skrivelsen om att sällskapet även skulle syfta till att främja “en                

sann vänskap och broderlig enighet”.   18

Parallellt med detta bildades två andra elevsammanslutningar på läroverket: Sällskapet          

för Nyttiga Kunskaper och Fornnordiska Förbundet. Den första bildades år 1867 för att främja              

kunskapen kring de ämnen som studerades på läroverket. Den senare bildades år 1870,             19

ursprungligen under namnet Sällskapet 4, i syfte att ägna sig åt “utbildandet af de              20

naturgåfvor menniskan erhållit”. Namnet var baserat på de fyra graderna man som medlem             

var indelad i, där den högsta enbart var lämpade för de mest “nitisk[a]” medlemmarna. De               

övriga tre var upprättande utifrån en ämnesordnad arbetsfördelning: en litterär, en historisk            

och en naturhistorisk avdelning. Vid 1873 hade Sällskapet för Fäderneslandets Historia och            21

Litteratur gått samman med Sällskapet för Nyttiga Kunskaper, och bildat Sällskapet för            

Fosterländsk Bildning. Denna ordning skulle råda fram tills 1887, då detta sällskap gick ihop              22

med Fornnordiska Förbundet för att slutligen bilda Fosterländska Förbundet.   23

Den verksamhet som Fosterländska Förbundet bedrev var mångfacetterad. Slutna         

möten hölls minst en gång i veckan, där “allmänna förbundet rörande frågor” avhandlades av              

de sittande ledamöterna. Utöver dessa fanns hedersledamöter, som utgjordes av          

utexaminerade medlemmar, läroverkets rektor, samt godtyckligt utvalda lärare och “andre          

17 A:1 (1859-1873) “Sällskapet för Fäderneslandets Historia och Litteratur, protokoll nov. 1859-dec. 1868”. 
18 B:1 (1859–1902, u.å.) “Stadgar Sällskapet för Fäderneslandets Historia och Litteratur 1859”. 
19 A:2 (1870–1880) "Sällskapet för Nyttiga Kunskaper, protokoll okt. 1870-nov. 1873". 
20 A:4 (1870–1885) "Sällskapet 4, protokoll nov. 1870-feb. 1871. Med löst inneliggande brev från 1875". 
21 B:1 (1859–1902, u.å.) “Stadgar Sällskapet 4 1871 (se även F2:1). Med medlemsförteckning”. 
22 A:1 (1859-1873) “[L]öst inlagd protokollskladd från gemensam sammankomst 1873 mellan Sällskapet för  
   Fäderneslandets Historia och Litteratur och Sällskapet för Nyttiga Kunskaper rörande sammanslagningen”. 
23 A:7 (1881–1921) "Fornnordiska Förbundet, protokoll okt. 1886- jun. 1887. Med löst inlagd skrivelse från  
   rektor 1887". 
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aktade män”. Aktiva ledamöter beviljades efter tre bevistade sammankomster rösträtt, besatt i            

övrigt rätten att “i alla mål vädja till förbundet” och att låna böcker ur förbundets boksamling                

mot en fastställd avgift. Skyldigheterna var desto fler, och konsekvenserna för att inte följa              

dessa reglerades under §5 i 1887 års stadgar – “Straff och böter”. Ledamöter som utan giltig                

anledning uteblivit från en sammankomst fick böta 50 öre, ogiltig försening resulterade i 10              

öres böter, och tre frånvarotillfällen i rad resulterade i uteslutning. Men förutom formaliteter             

såsom krav på medlemsavgift och punktlig närvaro, utgjordes skyldigheterna främst av att            

underhålla den kunskapsberikande delen av förbundets verksamhet.   24

§12 i 1887 års stadgar fastslog vidare att var sammankomst skulle bestå av ett               

skriftligt och ett muntligt föredrag, deklamation, disputation och diskussion. Muntlig          

föredragshållare utsågs av ordförande, som också förelade fyra ämnen: ett av historisk            

karaktär, ett litterärt, ett naturvetenskapligt och ett “allmänt”, varpå den utsedde förväntades            

hålla ett sådant efter tjugo minuters förberedelsetid. Opponenter till disputationerna utsågs av            

förbundet, diskussionerna valdes av den medlem som var i turordning, och de skriftliga             

arbetena granskades av speciellt utsedda “arbetsgranskare”. Senare tillkom uppläsning av          25

“stadsmannaprotokoll”, vilket var skriftliga och humoristiska redogörelser för vad som          

försiggick på mötet bortom formalian. Enligt 1902 års stadgar skulle varje sammankomst            26

också inkludera en uppläsning av förbundets tidning Saga. Detta var hörnstenen i förbundets             27

utåtriktade arbete, men trots att den interna verksamheten till stor del bestod av litterär,              

historisk och teoretisk bildning, var Sagas syfte annorlunda. Följande går att läsa i en              

inledningstext rubricerad “Upprop”, undertecknad redaktionen: 

 

[Det] måste finnas en punkt, på hvilken hela förbundets intressen kunna koncentreras, för att              

sedermera kunna afladas på omsorgen om förbundets välfärd i det hela. Ett torrt och i mer eller                 

mindre grund självfständigt föredrag saknar all förmåga i detta afseende och likaså de i flesta fall                

torftiga deklamationer och disputationerna [...] Nej, denna brännpunkt måste sökas på ett område             

där ynglinganaturen har ofritt spelrum och där denna så att säga själf kan bestämma gränsen för                

sin flykt. Att tjäna som en tunnelplats för de ystra och glädtiga utbrotten af ungdomsyran är just                 

Sagas uppgift. [...] Kan hon fylla denna sin plats, kommer den helt visst att samla det största                 

intresset omkring sig.  28

24 B:1 (1859–1902, u.å.) "Fosterländska Förbundets stadgar 1887-1902". 
25 Ibid., 1887. 
26 De första förtecknade stadsmannaprotokollen dyker upp 1891 (se volym A:8). 
27 Ibid., 1902.  
28 F2:3 (1897–1901) "Saga 1897-1899". 
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Det som annars präglade mötesförhandlingarna betraktades alltså som ett allt för allvarligt            

innehåll, för att gagna tidningens popularitet. Samtidigt som det uppenbarligen hade en            

strategisk aspekt, så ligger här strävan att ge en lättsam upplevelse för läskretsen. Men här               

fanns också gränser. I ett nummer från 11/11 1905 refuseras en inskickad dikt, på grunden att                

den “bäst passar i en skämttidning, hvilket ‘Saga’ ej är”. Tidningens innehåll bestod till              

största del av romantisk poesi, med stundvisa inslag av prosa. Man kan därmed göra den               

tolkningen, att den funktion Saga skulle fylla var att svara till en form av eskapism hos                

läsaren – snarare än att producera uppslag fyllda med kåserier.   29

Vi har nu börjat skrapa på ytan kring innehållet i Fosterländska Förbundets tidning.             

Vid en närmare läsning av såväl Saga som det resterande materialet, kan man som tidigare               

nämnt urskilja tre distinkta teman. Dessa korsar sällan inte över varandra, eller förenas i en               

slags växelverkan: Först och främst en slags patriotism, vidare en litteratursyn vars natur vi              

senare ska fastslå, och vissa idéer med en klart borgerlig prägel. Låt oss inledningsvis beröra               

patriotismen, och undersöka det utpräglat fosterländska i förbundets tankestil. 

 

2.2 Patriotism 

Det patriotiska elementet i Fosterländska Förbundet var det som utgjorde dess           

existensberättigande. I det inledande avsnittet till 1887 års stadgar, där förbundets ändamål            

behandlas, står det först av allt att förbundet ska “upplifa kärleken till fäderneslandet och dess               

vitterhet”. Detta avspeglas inte minst i Sagas innehåll, där det myllrar av patriotiska dikter              30

och hyllningar till fosterlandet. Inte sällan blev den inhemska historien till ett verktyg för              

detta för förbundet centrala ändamål, där man inledningsvis kan man utläsa en tydlig             

anslutning till personkulten kring Gustav II Adolf.  

Förbundet uppmärksammade dennes dödsdag årligen med en högtidsfest. Till 1900 års           

upplaga av denna tillställning bjöds bl.a. prominenta personer såsom hedersledamöter, flera           

av läroverkets lektorer, och två kyrkoherdar. På samma rojalistiska tema kan man i Saga              31

från 1/12 1888 i dikten “Den 30 nov 1718–1888” läsa en sorgeförklaring över Karl XII:s död,                

29 F2:4 (1901–1905) "Saga 1903-1905". 
30 B:1 (1859–1902, u.å.) "Fosterländska Förbundets stadgar 1887-1902". 
31 Fosterländska förbundet. Fosterländska förbundet 100 år, 1859 – 10.11 – 1959. Norrköping:  
Fosterländska förbundet, 1959, s. 47. 
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och att Sverige sedan dess “lyft sitt hufvud blott” ur “dyn der det sjönk ned”. Ett annat                 32

exempel är ett omfattande föredrag från 1897 på ämnet “Karakteristik av Karl XII”, där där               

kungen trots “alla olyckor han bragt öfver [svenska folket]” utmärks till “den siste kämpen i               

detta stolthetens, bragdernas, ryktets, den krigiska ärans tidehvarf”.  33

Den inhemska historien kunde också behandlas i föredrag såsom “Slaget vid Narva            

och dess följder” och “Nordiska vinterkriget”. Vikingatiden återfinns som tema bl.a. i ett             

föredrag på ämnet “Hufvuddragen af våra hedniska förfäders världsåskådning”.         34

Framhävandet av fosterlandets förflutna inskränkte sig inte heller till produktion av litteratur            

eller föredrag. När det år 1905 uppfördes en lista till förmån för att resa ett minnesmärke över                 

historikern Anders Fryxell, lyfte förbundet frågan om att bidra till denna insamling. Det             

inledande yrkandet var att teckna en krona för detta. Kassaförvaltaren föreslog att höja             

summan till det dubbla, och detta blev mötets slutgiltiga mening.   35

Samtidigt som det historiska elementet spelade en given roll, kunde dess förekomst i             

vissa fall besitta en baktanke. I en granskning utförd 26/2 1898 av det tidigare nämnda               

föredraget om Nordiska sjuårskriget, framkommer en kritisk röst om hur detta ämne brukas av              

förbundets medlemmar: 

 

De skriftliga föredragen inom förbundet ha på senare tiden antagit karakteren af torra årtalslistor,              

där man briljerar uti att framleta de oviktigaste fakta med ty åtföljande ännu oviktigare data. Den                

ena skarpa kritiken efter den andra har höjts mot detta missbruk af de källor, som föredragare                

härflyta ur. [...] Först vill jag göra den anmärkning, som man sorgligt nog alltför ofta får tillfälle                 

att göra, nämligen om valet af ämne. Härvidlag vill jag ge de Geer [författaren av föredraget] det                 

vitsordet, att hans val gärna ej kunnat utfalla sämre. Det skulle fordras ej så obetydlig formell                

behandlindlingsförmåga för att göra ett sådant föredrag någorlunda intressant, och när man om de              

Geers stil i allmänhet kan säga, att den är tämligen konsekvent utbildad efter Odhners svenska               

historia och ibland och ej alltför sällan har den oturen att bli kongruent med denna historiska                

auktoritets språkbruk, då må man tacka de himmelske för, att föredraget blifvit sådant det är.   36

 

Även om de högtidliga och poetiska uttrycken kom ur en genuin fosterlandskärlek, ter sig              

valet av historiska händelser som föredragsämne i vissa fall ha varit rent praktiskt. Det blir               

32 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898".  
33 Ibid. 
34 Ibid. 
35 Fosterländska förbundet, s. 67.  
36 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
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mer logiskt om man tar i beaktning, att läroverksynglingens vakna timmar var under strikt              

kontroll. Skoldagen var minutiöst planerade, och följdes av en fritid – delvis tillägnad             

läxläsning – som också var reglerad. Genom 1878 års skollag var “bevistelse av allmänna              37

nöjen” utan förälder tillsammans med “besök till värdhus, källare, biljarder” belagt med            

förbud, såvida det inte hade tillåtits av läroverkets rektor; och kort- och tärningsspel tilläts              

enbart i målsmans närvaro. Även om reglerna inte alltid efterlevdes, ger detta en bild av en                38

kontroll som förmodligen gav upphov till tidsmässiga avvägningar. Att plagiera          

skolmaterialet för att fylla sin kvot, framstår då som en lockande genväg, än snarare ett               

konstlat intresse för den inhemska historien.   39

Ett febrilt hyllande av det egna landet har inte allt för sällan tenderat att övergå i ett                 

antagonistiskt förhållningssätt gentemot andra nationer. Var detta fallet med Fosterländska          

Förbundet? En av de få tillfällen man kan utläsa fientlighet mot det utländska är i dikten                

“‘Sverige åt svenskorna’” från Saga 18/2 1888. Där beskrivs en diskussion mellan två             

väninnor, angående jämlikhet mellan könen. Deras strävan förklaras som ett ondgörande över            

att svenska män “på utländsk botten” söker sig fruar, att “utländsk vara” värderas högre än det                

“äkta [f]osterländska”, och att inte ens kungahuset värnar de inhemska kvinnorna.  

Emellertid blir det utländska snarare en stilfigur för att reducera dåtidens           

kvinnorättsrörelse till en fråga om avund. Oaktat det skulle det inte ha bäring som ett bevis på                 

en utpräglad inställning hos Fosterländska Förbundet. Vad som däremot förekommer är           

beskrivningar av framstående, utländska personer och den förtjänst de gjort sitt egna folk, i              

positiva ordalag. I Saga 17/3 1888 återfinns en översatt dikt – av den tyske poeten Wilhelm                

Müller – om den grekiska nationalhjälten Alexander Ypsilantis “i Munkacs höga borg”. En             40

budbärare tröstar den nedslagne Ypsilantis med att “Hellas åter kläder sig i frihetsskrud” och              

“segra[r] öfver de barbarer”. Samma år 24/11 publiceras en dikt om “[d]en store kejsaren”              

Karl VI av det tysk-romerska rikets begravning. Den florentinska botpredikanten Girolamo           

37 Florin & Johansson, s. 24. 
38 Bror Rudolf Hall. Sveriges allmänna läroverksstadgar 1561-1905 10 1878 års skollag: vidfogad skrift: 
Anvisningar och råd; bilaga till 1820 års skolordning. Lund: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 1927, 
s. 18. 
39 Albert Engström, elev vid läroverket och medlem i F.F.: “Men så ofta vi kunde gingo vi ut och hade fest. Det 
fanns nämligen en liten sjömanskrog inne på en gård, jag tror vid Södra Strömsgatan, den hette Solen och där 
gingo inga lärare, så att dit vågade vi gå sedan det blivit mörkt om kvällarna.” (Engström, s. 32) 
40 Fästningen Muncák var där Ypsilanti tillbringade sin första tid i österrikisk fångenskap (Lieber, s. 307). 
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Savonarola hyllas i ett föredrag från 18/5 1895, där “de frön till gudsfruktan och sedlighet S.                

utsådde” blir en del av ett storartat eftermäle som ännu firas av “Florens ungdom hvarje år”.  41

Därmed kan man konstatera att deras utländska motsvarigheter högaktas. På sätt och vis blir              

svenskheten stundvis inte det centrala. I vissa fall tycks man primärt sätt, ha värdesatt              

främjandet samt värnandet av det fosterländska i sig. 

Det vore en vulgär tolkning att bedöma Fosterländska Förbundet som          

internationalister. Däremot var de inte uteslutande tillägnade svenskheten, utan tycks ha varit            

präglade av en slags nordiskhet. Man hade på initiativ av Uppsala gymnasieförening påbörjat             

bildandet av en Nordisk förening i Norrköping, vars mål skulle vara att främja “en närmare               

sammanslutning mellan de nordiska rikena”. För att återgå till 1887 års stadgar, kan man              42

även på samma plats där främjandet av det fosterländska vitterheten befästs också finna ett              

ändamål som var att “söka en närmare beröring med nordens skolsamfund”.   43

Ett mötesprotokoll från 12/9 1896 fastställer en korrespondenslista bestående till          

största del av sina gelikar i övriga nordiska länder. Dessa var Atheneum i Kristiansand,              

Förbundet i Reykjavik, De unges förbund i Kristiania och Fraternitas i Drammen. I egenskap              44

av norska sällskap behandlades unions- och konsulatfrågan åtskilliga gånger med de två            

senare i korrespondensen. När denna fråga var uppe för diskussion 4/3 1905, antogs följande              45

resolution:  

 

Fosterländska Förbundet anser, att Norge bör i alla afseenden likställas med Sverige, äfven i              

Konsulatfrågan, inom unionens ram. Och om detta ej går för sig inom unionens ram, anser F:f att                 

unionen bör upplösas.  46

 

Ingen närmare beskrivning av diskussionen – förutom att den var “liflig” – finns att tillgå.               

Vad som avses med likställning får därför jämföras med de rådande uppfattningarna vid tiden              

för diskussionen. I och med förbundets patriotiska läggning blir det därigenom naturligt att             

granska de åsikter som det fosterländskt sinnade lägret i svensk politik erhöll.  

Dessa var utpräglade protektionister, kännetecknades av en konservativ läggning med          

41 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
42 Fosterländska Förbundet, s. 45. 
43 B:1 (1859–1902, u.å.) "Fosterländska Förbundets stadgar 1887-1902". 
44 A:9 (1896–1906) "Fosterländska Förbundet, protokoll sep. 1896-okt. 1903". 
45 Fosterländska Förbundet, s. 41. 
46 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908". 
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nationella förtecken, och besatt därtill en aggressivitet mot Norge. År 1893 hade en             47

sammanslutning av denna karaktär grundats i Stockholm. De – likt det sällskap som i denna               

uppsats undersöks – kallades också för Fosterländska förbundet. I sitt program förkunnade de             

ett motstånd mot såväl radikala strömningar som allmän rösträtt och intog en allmänt             

konservativ samt protektionistisk hållning. Den officiella ståndpunkten i frågan om den           

svensk-norska unionen var att de inte kunde “‘tveka att erkänna den ökade styrka för den               

skandinaviska halvöns trygghet, som ligger i bevarandet av unionen mellan Sverige och            

Norge men på den enda och rätta grundvalen: likställighet i skyldigheter, såsom villkor för              

likhet i rättigheter’”.  48

Inför deras grundande hade de sökt sympatier från en viss Oscar Alin. Alin var i               

grunden professor, sedermera ledamot i första kammaren sedan 1888 och hade en stor             

inverkan på opinionsbildningen till den protektionistiska sidans fördel. Han menade på att            

Norge var att betrakta som svensk egendom med stöd i omständigheterna kring unionens             

grundande, alltså Kielfreden 1814. Alin hävdade här att Norge hade överlämnats till svenska             

staten, än snarare den dåvarande regenten Karl XIII . De åsikter som professorn torgförde             49

vann gehör bland majoritetspartiet i första kammaren, som 1893 antog en skrivelse som             

fodrade “lika skyldigheter för Sverige och norge att, i förhållande till folkmängden, lämna             

anslag till konungahuset och till de utrikes ärendenas förvaltning”.  50

Var det detta som Fosterländska Förbundet i Norrköping avsåg när de skrev att Norge              

skulle likställas med Sverige? Sannolikt inte. Ett vidhållande vid ett sådant krav innebar i              

realiteten att de sällade sig till den svenska opinion som ville bringa Norge till underkastelse               

genom krig, som bl.a. tidigare uttryckts av Oscar II. Fosterländska Förbundet tenderade            51

tvärtom att inta en närmast pacifistisk hållning. Höstterminen 1903 hade till stor del ägnats åt               

diskussioner kring ämnet “Kan den eviga världsfreden bli en realitet?”. Ett resolution från             52

4/5 1907 förtäljer att “F.F. utalar [sic] sig för fredssaken, som bör förverkligas enligt de               

principer som diskussionen gifvit vid handen” – de principer som åsyftas var ett             

förespråkande för en moderat form av avväpning. Man kunde även i poesin publicerad i              53

47 Stig Hadenius. Fosterländsk Unionspolitik: Majoritetspartiet, Regeringen Och Unionsfrågan 1888-1899.  
Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1964, s. 1-2. 
48 Hadenius, s. 131-133 
49 Ibid., s. 3. 
50 Ibid., s. 169. 
51 Ibid., s. 223. 
52 Fosterländska förbundet, s. 54. 
53 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908." 

16 



Saga utläsa liknande teman. En dikt vid namn “O Fosterland!”, daterad 30/9 1905,             

proklamerar: “Jag är så glad, så glad mitt land/ att du i fred har gått/ [...] Mitt land är stort och                     

skönt och fritt/ ett blodbesöladt är ej mitt/”. Det förefaller då osannolikt att man hade anslutit                

sig till en krigsivrande uppfattning, ännu mindre då för den svensk-norska unionens            

kvarlevande.   54

Den starkaste indikationen var dock att de ansåg att de båda länderna även skulle vara               

likställda i konsulatfrågan. Sedan svensk-norska unionen inrättades hade den norska          

utrikespolitiken varit underordnad det svenska utrikesdepartementet, en ordning som         

berövade Norge på ett eget konsulat. Det norska stortinget fastslog dock 1892 att frågan om               55

ett eget, norskt konsulatväsen var upp till Norge själva att bestämma. På denna punkt var               56

den strömning som var affilierad med Alin samt det tidigare nämnda sällskapet, i stark              

opposition: norrmännen var inte berättigade ett eget konsulatväsen, utan skulle finna sig i en              

“rent svensk ledning av de förenade [rikenas] utrikesstyrelse”. Då Fosterländska Förbundet i            57

Norrköping snarare ställde sig bakom norrmännen i denna fråga, kan man betrakta deras             

ställningstagande som att det norska självbestämmandet var överordnad en union med svenskt            

övertag.  

Den patriotism som präglade Fosterländska Förbundets tankestil tycks ha varit          

tudelad. Å ena sidan besitter man de storsvenska, tidstypiska dragen med hyllningar av forna              

krigarkungar. Sveriges historia spelade uppenbarligen också en stor roll, även om ämnet            

emellanåt användes som en genväg för att färdigställa föredragen de ålades att författa.             

Samtidigt besatt man ett starkt nordiskt element, där man främjade broderskapet mellan sina             

omgivande länder i den mån man kunde. Suveräniteten hos var land tycks ha varit viktigt, och                

fosterlandskärleken hänföll heller inte till en krigisk läggning: i det stora hela vittnar detta om               

en relativt liberal patriotism hos Fosterländska Förbundet.  

 

2.3 Litteratursynen 

Då Fosterländska Förbundet var ett sällskap med litterära ändamål, blir det i högsta grad              

angeläget att undersöka vilken litterär strömning de främst sällade sig till. Lyriken som             

publicerades i Saga var starkt präglad av romantiska teman såsom naturromantik,           

54 F2:4 (1901–1905) "Saga 1903-1905". 
55 Jörgen Weibull. Inför unionsupplösningen 1905: Konsulatfrågan. Stockholm: Norstedt, 1962, s. 11. 
56 Hadenius, s. 45. 
57 Weibull,  s. 84. 
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hembygdsskildringar och kärlekssvärmerier. Men ska man fastställa en positionering från          

förbundets sida, görs inledningsvis detta förmodligen bättre genom att urskilja vilka författare            

som framhålls, och vilka litterära skolor dessa i sin tur tillhörde.  

När man granskar handlingarna av litterär karaktär finns det i regel ingen direkt             

polemisk inställning till de generationer av författare som föregått medlemmarna. En           

klassicist som Carl Gustaf af Leopold erkänns en stor betydelse för Sverige, dels som              

“tänkare och skald” men också som "befrämjare af den allmänna bildningen". Samtidigt            58

kunde en fosforist som Per Daniel Amadeus Atterbom föräras ett föredrag, en romantiker             59

såsom Erik Gustaf Geijers dödsdag uppmärksammas med en dikt i Saga 10/2 1897, och              60

samma litterära uppmärksamhet fick F.M. Franzén – vars tillhörighet kan betraktas som ett             

mellanting mellan den s.a.s. gamla skolan och den nyromantiska. Skälet till detta tycks med              61

störst sannolikhet vara, att deras verksamhet primärt betraktas som något som haft en             

upphöjande effekt på Sverige och dess folk (som i fallet af Leopold), eller att de anses ha stått                  

för något utpräglat svenskt alternativt nordiskt. Relevant i sammanhanget blir ett föredrag            

med grunden i ett citat hämtat ur Esaias Tegnérs Frithiofs saga (1825) – “yfs ej fädrens ära,                 

en hvar har dock blott förr”  – daterad 2/5 1896: 

 

Häri ligger ej blott ett enkelt relaterande af att hvar o en har sin egen ära, nej, häri ligger en                    

uppmaning: ‘Lef så, handla så att du gör dig förtjänt af ära, och du skall ej behöfva oberopa dig                   

på dina förfäders bragder.’ Det är ett drag af äkta nordisk kraftfullhet och själfständighetssträfvan              

som tager sig uttryck i dessa ord.  62

 

I samma anda behandlas Gustaf Frödings artistiska kärna, i ett föredrag från 28/11 1896 på               

ämnet “Tillkomsten af Frödings ‘Stänk och flikar’”: 

 

Hvad är det då som vi finna så tilltalande hos Fröding? Det är nyss i det föregående påpekadt –                   

han är så svensk. Det är en genomgående äkta svensk humor som genomandas hans dikter, och                

det är få saker inom diktningen vi sätta så värde på som humorn inte ens stora, granna lysande                  

ord inte ens sentimentalitet  63

58 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
59 Ibid., 10/5 1895. 
60 F2:3 (1897–1901) "Saga 1897-1899". 
61 Theodor Westrin (red.). Nordisk familjebok: Konversationslexikon och realencyklopedi. Bd 8.  
Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag, 1908, s. 1231. 
62 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
63 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
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Samtidigt som de i Saga publicerade dikterna “Den gamle vikingens klagan” från 10/5 1889              64

och “Vikingen” från 25/9 1897 indikerar ett visst anammande av den göticistiska stil som              65

Tegnér brukar, så för alster av det slaget en blygsam tillvaro i tidningen. I det stora hela tycks                  

Fosterländska Förbundet ha stått 90-talisterna närmare, vilket bl.a. priserna i en s.k.            

pristävling vittnar om. Pristävlingarna skedde under årsfesten, och deltagarna var uteslutande           

förbundets medlemmar. Tävlingen i sig gick ut på att varje deltagare skulle skicka in ett               

bidrag i form av “ett af honom sjelf författadt arbete, vare sig på vers eller prosa”.                

Prisdomarna, d.v.s ledamöter utsedda av de lärare på läroverket som i sin tur hade status som                

hedersledamöter, skulle sedan kora vinnaren samt andra och tredjeplatsen. Vilka priser som            

skulle delas ut var bestämt av förbundet, och i ett mötesprotokoll från 17/10 1896 går               66

följande lista att läsa: tredjeplatsen fick Räggler och paschaser av Fröding, andraplatsen fick             

Dikter av Ivar Damm, och vinnaren kammade hem Vapensmeden av Viktor Rydberg.  67

Eftersom pristävlan skedde under så pass högtidliga omständigheter, kan valet av           

priser tillskrivas en viss symbolisk betydelse. Detta inte minst om man ser till             

upphovsmännen, och då främst första platsens pris. Rydberg figurerar upprepade gånger i            

handlingarna: hans verk kunde deklameras på sammankomster, och i Saga 19/9 1896            

publicerades exempelvis ett utdrag ur Dexippos. När Rydberg avled 21/9 1895, hölls ett             68

sorgset föredrag om skalden exakt en vecka senare. “Svea begråter en af sina ädlaste söner”               

skriver man, “ty samtidens största svenska skald, Viktor Rydberg, är ej mer”. Även om han ej                

var “ett nya tidens barn, förstod han såsom få sin samtid” och företrädde rättvisans sak               

gentemot “partihatet, fördomen och öfvermodet”. Ett år senare, i ett föredrag över filosofen             

Carl Pontus Wikner, dras en parallell till Rydberg där dennes hyllande av “den idealistiska              

åskådningen” framhålls som en föredömlig kvalitet – vilket vi senare skall återkomma till.  69

Först och främst kan man anmärka på att den nekrologiska stilen är extra hyllande och               

inlindande. Men formuleringar som “samtidens största svenska skald” får därav inte betraktas            

som betydelselösa i sammanhanget. Det blir därmed relevant att tydliggöra Rydbergs           

konstnärliga tillhörighet. Karl Warburg har i sin bok Viktor Rydberg, hans levnad och             

64 F2:2 (1887–1890) "Saga. Med register A-Ö efter rubrik". 
65 F2:3 (1897–1901) "Saga 1897-1899".  
66 B:1 (1859–1902, u.å.) "Fosterländska Förbundets stadgar 1887-1902". 
67 A:9 (1896–1906) "Fosterländska Förbundet, protokoll sep. 1896-okt. 1903". 
68 F2:3 (1897–-1901) "Saga 1897-1899". 
69 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
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diktning (1913) upprättat en levnadsteckning över denne, där han närmare berör hans litterära             

stil. Warburg skriver att Rydbergs "skaplynne ägde i mycket avgjort romantiska drag”, som             

bl.a. anslöt sig till teman såsom “[n]atursymboliken, mystiken och sinnet för det omedvetna             

själslivet”. Då han inte skrev under på de estetiska läror utvecklade ur Kant och Schiller,               

klassificerar Warburg honom som oppositionell till nyromantiken. Därtill var Rydberg inte           

heller en frände till den realistiska litteraturen i egenskap av sin "frihetskärlek och hat mot alla                

politiska och religiösa återgångssträvanden". Inte heller var han främmande de fosterländska           70

och/eller hembygdsromantiska elementen som återfinns i ett av hans tidigare verk De            

vandrande djäknarne.  71

Fosterländska Förbundet tillskrev, i ett tidigare nämnt företag, Rydberg rollen som en            

av idealismens banförare. Han har av Richardson räknats till en skara bildade som förvisso              

var idealister, men som inte kunde godta den kyrkliga doktrinen till fullo. I denna skara räknas                

också professor Christopher Jacob Boström in, som själv företrädde en s.k. “‘rationell            

idealism’” där den “‘osinnliga verkligheten är [...] ett system av individuellt bestämda andliga             

och förnuftiga väsenden eller personer, vilkas enhet och allhet den gudomliga personligheten            

är”’. Rydberg var därmed även, naturligen, motståndare till materialismen. Detta kan utläsas            72

i exempelvis hans dikt Grubblaren, där han skildrar "sin känsla av vanmakt, av ödslighet och               

förtvivlan inför den avsjälning av verklighet som läran innebär". Denna egenskap hos            

Rydberg, och i förlängningen dess påverkan på hans författarskap, hade sannolikt en            

avgörande inverkan på hans ställning inom förbundet.   73

En mer djupgående litteraturvetenskaplig analys av förbundets lyriska produktion,         

skulle säkerligen kunna konkretisera dess idealistiska element, och därigenom även          

förbundets sällande till denna strömning. Vissa alster kräver däremot inte någon omfattande            

undersökning för att denna bild ska framträda. En dikt från Saga 24/9 1904 med det               

avslöjande namnet “Idealister” skrivs ur en uppgiven, och till synes föråldrad berättares            

perspektiv. Dennes tillhörighet proklameras vara en av de “som trodde på det ljusa här i               

världen”, och våndas över att hen “mötte [...] mörker, där vi väntade ljus". Men i många fall                 74

framstår den idealistiska läggningen, som en i högsta grad medveten tillhörighet. Ett            

70 Karl Warburg. Viktor Rydberg, hans levnad och diktning. Stockholm: Bonniers, 1913, s. 147-148. 
71 Ibid., s. 154. 
72 Richardson, s. 84. 
73 Arnold Ljungdal. Marxismens världsbild. Stockholm: PAN/Norstedts, 1967, s. 84. 
74 F2:4 (1901–1905) "Saga 1903-1905". 
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klargörande och distinkt exempel på samma tema återfinns i föredraget "Seklernas skymning            

(Idealismen och den nya tidsandan)", nedtecknad 16/10 1897: 

 

Det ligger något amerikanskt, något sjukligt, jäktande och affärsmässigt i hela den närvarande             

utvecklingen. Tidsandan eger hufvud, men dess hjärta har frusit till is, den fördömer all verklig               

romantik och idealism därigenom, att den genom hela sin tendens fördärfvat det gifvna             

begreppet om ett skönhetsideal och sträfvan att framställa allt omkring oss i verklighetens             

tröstlösa nakenhet. [...] Vår tids jättar krympa ofta samman till dvärgar vid närmare betraktande.              

Man talar i våra dagar mer än någonsin förut om en tid, då hela människosläktet skall förbrödrat                 

lefva i paradisisk lycka. Och dock är vår tid den mest ofördragsamma, egennyttiga och              

småsinnade tid, som allra minst kan vara mogen för något sådant.  75

 

Samtliga av Fosterländska Förbundets föredrag kännetecknas av att de ofta de saknar en             

primärt negativ prägel. Antingen är de rent deskriptiva kring det fenomen eller den person de               

behandlar, eller så framförs de i hyllande manér: men när den s.k. nya tidsandan och dess                

anhängare är uppe för behandling, bryts denna tendens abrupt. Författaren beskriver världen            

(såväl den konstnärliga som den sinnliga) som de “vidrigaste vrångbilder”, där traditionella            

umgängesformer och kamratskap kommer vittra bort. En påstådd brist på måttfullhet regerar,            

där “männen blifva kvinnor” och vice versa. Realismen kan i viss mån godtas av författaren,               

så länge den håller sig innanför det “det skönas och naturligas gränser”. Han varnar dock för                

dess benägenhet att övergå i naturalism, en strömning som skapar “de smutsigaste taflor ur              

verkligheten" och anses ha likställt verklighet och naturlighet. Den nya tidsandans           

“‘dvärgalåt’”, är ett “utländskt gift” som inte kan “fräta bort det svenska sinnets art”. Av               

författaren betraktas den som ett övergående fenomen, oförmögen att vidhålla sin ställning            

gentemot idealismen.   76

I föredragets granskning – som utförs samma dag – får dess upphovsman både en god               

bedömning och medhåll. Den inledande kritiken består i att föredraget borde ha varit längre,              

eftersom ämnet "bör vara af djupt intresse för hvar och en af oss". Han instämmer i att “den                  

osmakliga naturalismen” hotar att ta över både litteraturen och “de bildade konsterna”.            

Granskaren är dock ännu mer pessimistisk avseende realismens effekt, och menar på att den              

s.k. frätningen har "nog redan börjat genomtränga märg och ben”, samt att tillståndet inom              

75 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
76 Ibid. 
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kort kommer lär vara oåterkalleligt. På samma möte förs en diskussion på ämnet “Den              77

moderna litteraturen sprider mera mörker än ljus”, varpå förvirring först utbryter tills            

initiativtagaren förtydligar att den litteratur som åsyftas är realismen.   78

Ett föredrag från 20/3 1897 vid namn “Om nutidens realism inom litteraturen”            

bekräftar den alarmistiska världsbilden, de stilistiska konfliktlinjerna, och motståndarsidans         

företrädare namnges. Författare såsom Alphonse Daudet, Giosué Carducci – som påstås           

representera en stundvis cynisk naturalism – och Ivan Turgenjev nämns i en översiktlig             

beskrivning, men författaren dröjer särskilt kvar vid Émile Zola: 

 

I synnerhet har Zola tvingat den realistiska romanen till en ståndpunkt, som nära nog blifvit ett                

mönster i de flesta kulturländer för andra författare på samma område. Zola är lika mycket               

vetenskapsman som han vill vara konstnärlig författare. Hans arbeten äro uppfyllda af resultaten             

till samvetsgranna forskningar [...] af ämnen tillhörande historieforskning, nutidens         

uppfinningar, industriella anläggningar o.d. Detta är, enligt Zola’s mening, det, som en författare             

med största minutiösa noggrannhet skall söka beskrifva. Det är som vi se en kall missriktad               

uppfattning af poesiens höga och ädla mål, en uppfattning, mera passande vetenskapsmannen än             

den, som skall vårda och odla den gudagåfva, som nämnes poesi, och som – det vill jag alltid tro                   

– är makten att med ordets makt tolka hjärtats språk, dess kärlek, dess sorg och dess jublande                 

fröjd.   79

 

I det egna landet nämns August Strindberg – “denne spirituelle, än verkligt tilltalande, än              

grubblande, satanistiskt bitande företeelse inom litteraturen” – som en företrädare, dock med            

tillägget att hans glansperiod påstås ha passerat. Andra företrädare såsom Ann Charlotte            

Leffler och Gustaf af Geijerstam, där den senare med anledning av sina “strängt realistiskt              

genomdrifna själsanalyser” beskrivs som den nuvarande “kanske [...] mest framstående          

representanten för den nya skolan”. Avslutningsvis får Rydberg återigen agera motpol: en            

recitering av en dikt som talar om att “‘allt är förgängelse [...] ett hemskt, oändligt fängelse’”                

används för att beskriva realismens andliga, och därmed konstnärliga, begränsningar.  80

Det är inte märkligt att Leffler, med sina feministiska samt socialistiska dramatik och             

erotiska noveller, och af Geijerstam – som i sin senare karriär ägnade sig åt rent sociologiska                

fältundersökningar – blir föremål för förbundets ogillande. Allra mest tycks de dock förakta             

77  F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
78 A:9 (1896–1906) "Fosterländska Förbundet, protokoll sep. 1896-okt. 1903". 
79 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
80 Ibid. 
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Strindberg och Zola, och naturalismen i stort. Den tycks för dem förkroppsliga allt som är fel i                 

den “nya tidsandan”: ett andfattigt, objektivt, och smutsigt betraktande av världen, helt befriad             

från det själsliga djup och fullkomlighet som det ideella representerar. Realismen är i             

egenskap av litterär materialism i sig en styggelse. Men naturalismen betraktas som en desto              

mer vulgariserad ytterlighetsvariant, och representerar det definitiva brottet med det naturliga           

och måttfulla – som anses ha blivit kutym i den tid de befinner sig i. Till denna utveckling var                   

Fosterländska Förbundet tydligt oppositionella, och framhöll istället en romantisk, strikt          

idealistisk litteratursyn med Viktor Rydberg som främsta föredöme. 

 

2.4 Borgerliga idéer 

Vi har hittills granskat den patriotiska hållningen samt den litterära smaken hos Fosterländska             

Förbundet. Till följd av sin klasskaraktär blir det därtill relevant att se vilka spår av borgerliga                

idéer som har satt sin prägel i förbundets tankestil. Även om förbundets ändamål inte var               

direkt ideologiska, kunde vissa tendenser uppenbara sig på t.ex. sammankomsternas stående           

diskussionspunkt. Ett dilemma som infinner sig med specifikt dessa diskussioner är dock, att             

de innan sekelskiftets början är dåligt återgivna. I protokollen från 80- och 90-talet finns oftast               

enbart en beskrivning av ämnet som skulle diskuteras, förvisso oftast ihop med ett utfall av               

diskussionen. Utfallet var dock inte tillräckligt utförligt beskrivet för att dra några slutsatser             

utefter, vilket på ett sätt begränsar bilden av hur den borgerligt-ideologiska uppfattning såg ut              

i 1800-talets slutskede. Samtidigt finns det definitivt andra handlingar, dock inte i protokollets             

tacksamma form, som vittnar om dylika idéer. 

För de användbara protokollens del, kan man inledningsvis beröra en diskussion           

hållen 27/1 1906 över ämnet “Hvarför motsätta sig liberalerna det proportionella valsättet?”.            

Det valsätt som åsyftas här är det äldre röstningssystemet, där det bl.a. rådde ett inkomstkrav               

som berövade en merpart av landets befolkning rösträtt. Diskussionen gick enligt           81

protokollet “ytterst trögt”, med få yttrande. I slutändan ställdes en av inledaren föreslagen             

resolution, gentemot en annan. Den förra ansåg att “majoritetsvalen” inte kunde införas förrän             

“folket en gång blir mera upplyst”, medan den senare ville befästa att förbundet "hyllar endast               

den allmänna, oförfalskade rösträtten" där en "högre folkbildning är den enda,           

eftersträfvansvärda garantien". Ingendera antogs, den senare fick 5 röster och den förra 3.   82

81 Sten Carlsson, Jerker Rosén. Svensk historia II. Lund: Berlings, 1978, s. 341-343. 
82 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908". 
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På en sammankomst 11/11 1905 hölls en diskussion på ämnet “Republik eller            

monarki”, med en inledning som tog klar ställning för ett republikanskt statsskick. Även här              

tycks diskussionen ha varit ostimulerande, då den främst tycks ha utgjorts av “ett             

meningsutbyte mellan inledaren och rojalisten Wennerblad". Enbart en republikansk         

resolution föreslogs, som i slutändan föll med 5 röster mot 8. När man 19/1 1906 skulle                

diskutera socialismen engagerade det få, men resulterade i en resolution som löd: "F.F. är              

anhängare till idéen: 'Frihet, jämlikhet och broderskap'; men kan ej gilla den omodärna [sic]              

socialismen". Den antogs inte, men fick en majoritet i omröstningen med 6 röster mot 2.  83

Man har i jubileumsboken, vid återgivandet av exempelvis ovanstående diskussion,          

hävdat att det vid denna tid fanns ett bristande politiskt intresse bland förbundets ledamöter.              84

Om man ser till diskussionernas uppenbara tröghet och bristande förmåga att engagera            

medlemmarna i föregående protokoll, tycks denna bild stämma. Bilden bekräftas ytterligare           

med ett protokoll från 17/2 1906, där en diskussion om "De social-ekonomiska            

missförhållandena och deras afhjälpande" tas övervägande oseriöst i ett annars, till synes,            

ganska allvarligt sällskap: 

 

Nästa talare var Erixon, som bland annat framhöll att den människa som icke äger någon jordbit,                

har inget fädernesland. Han höll på Egna-hemidén i dess vidsträcktaste form. När Erixon slutat              

uppträdde Fliesberg och efter honom Pettersson, hvilka båda pratade något om pängar jag             

kommer icke riktigt ihåg i hvilket sammanhang. De öfriga förbundsmedlemmarne, Torenfällt           

icke undantagen, applåderade och skrattade då och då, hvilket till den grad förargade Erixon att               

han begärde ordet och i väl valda ordalag uttryckte sin grämelse öfver att 'förbundet idag bara                

skratter och griner'  85

 

Trots att den inledande talaren hade yrkat på ett uteslutande statligt ägande av marken, var det                

enbart Erixon som bemödade sig att formulera sin ståndpunkt i en resolution. Av 13              

medlemmar som deltog i omröstningen, fick resolutionen endast 5 röster. Protokollen som            

redovisats understödjer den bild som jubileumsboken lade fram, och påvisar vissa ideologiska            

motsättningar inom förbundet. Att det fanns vissa åsiktsskillnader i de individer som utgjorde             

tankekollektivet, är inte heller förvånade: men det som i slutändan blir angeläget, är att utröna               

83 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908". 
84 Fosterländska förbundet, s. 70. 
85 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908". 
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de huvudsakliga tendenser som genomsyrar förbundets tankestil. Det blir därför relevant att            

lyfta en text vid namn “Tidens tecken” i Saga 6/5 1905.  

 

Genom hela världen går en dallring. Den tränger genom märg och ben och skakar alla               

människovarelser, som tänka och känna. Denna världsåskådning är ej ny, den är gammal, känd              

och fruktad. År 1789 gick en storm öfver Frankrike. Blodiga voro dess spår och förfärlig dess                

kraft. Allt som åldrats sopade den bort och förnyade och skapade. Det är denna storm som är den                  

genomträngande dallringens upphof. Men hvilken är väl denna dallring som icke slocknat under             

seklens lopp utan vuxit och växer tills den öfvermanna allt. Det är det sofvande människosläktets               

uppvaknande. Det är själarnas kamp för frihet.  86

 

Vi ser här en avspegling av innehållet i den tidigare nämnda resolutionen, som fordrade              

“frihet, jämlikhet och broderskap”. Till denna kategori kan man också räkna dikten "Folkvisa"             

från Saga 23/3 1889, där man talar om en svallvåg med ett mål "så vackert och ädelt",                 

nämligen "frihet, [...] sanning och dygd" och "jemlikhet mensker, emellan". Parollens           87

filantropiska aspekt reproduceras sedan i föredraget "Henrik Wergeland och hans förhållande           

till de lägre folkklasserna i Norge" från 13/2 1897. Just detta förhållande beskrivs som den               

ädlaste delen av Wergelands liv, och hans engagemang för allmogens upplysning, upprättande            

av sockenbibliotek för arbetare – men också hans jordnära umgänge med allmogen i hans              

hembygd.  88

Denna filantropi, att slåss för småfolket s.a.s., är också vad Warburg karaktäriserar            

som en del av den liberale Viktor Rydbergs drag. Genom Rydberg får vi tillfälle att               89

återknyta till den nekrolog som förbundet framställde över honom, där hans förfäktande av             

det s.k. partihatet nämns. Vad Fosterländska Förbundet mer ingående avser med detta går att              

läsa i föredraget “Om partianda” från 10/2 1897. Positioneringar och åsiktsskillnader           

framställs först som en naturlig konsekvens av ett folks högre andliga – och däribland också               

upplysningsmässiga – utveckling. Därför är de (politiska) partierna inte att betrakta som något             

ont i sig. Dock så ondgör sig föredragshållaren över den antagonistiska stilen, som samtida              

politiska motståndare i de olika partierna bemöter varandra med. Han betraktar detta tillstånd,             

denna fräckhet, som något sorgligt, och vädjar till en ömsesidig respekt för var och ens               

86 F2:4 (1901–1905) "Saga 1903-1905". 
87 F2:2 (1887–1890) “Saga. Med register A-Ö efter rubrik.” 
88 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
89 Warburg, s. 156. 
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intentioner samt sanningssökande. Granskaren ger ett varmt medhåll, då detta ämne "länge            

rört sig i djupet af min egen själ".   90

Det finns en inneboende problem i att samtidigt som man konstaterar motsättningars            

naturlighet, så kan man därtill inte godta den antagonism som lär komma i dess följe. På sätt                 

och vis tycks det vara en äldre förlaga till den paradox som Chantal Mouffe beskriver i                

Agonistics (2013):  

 

The political in its antagonistic dimension cannot be made to disappear by simple denying it or                

wishing it away. This is the typical liberal gesture, and such negation only leads to the impotence                 

that characterizes liberal thought when confronted with the emergence of antagonisms and forms             

of violence that, according to its theory, belong to a bygone age when reason had not yet                 

managed to control the supposedly archaic passions.  91

 

Om man utgår ifrån Mouffes definition, vore vämjelsen mot “partiandan” och “partihatet” att             

betrakta som en liberal och därmed borgerlig idé. Ytterligare en dimension i det borgerliga              

tänkandet hos Fosterländska Förbundet tar sig form i en klassmedvetenhet, som man            

möjligtvis skulle kunna ana i disputationsämnet "Jag anser 1866 års reform i            

representationsskicket utmärkt" från sammankomst hållen 14/11 1896. Dimensionen        92

framstår däremot med all sin tydlighet i det tidigare nämnda föredraget kring ett visst              

Tegnércitat: 

 

Var gärna stolt öfver dina fäders ära, men yfs ej öfver dem! Denna uppmaning kan aldrig för ofta                  

framställas [...] och i våra dagar torde det i synnerhet kunna tillämpas på en viss klass, en klass,                  

som det moderna samhället emottagit i arf från den halfbarbariska feodaltiden – adeln[.]             

Ober[ö]rd af tidens stormar, invaggas af fäderneärfda begrepp om ståndsförmåner o           

ståndsrättigheter, har aristokraten på många ställen öfverlefvat sig själf [...] Den har, så att säga,               

lefvat ett drömlif i en glansrik och bl[ä]ndande forntid, och därigenom blifvit fr[ä]mmande för              

sin societie, hvilken med det nyas gifna styrka o [ö]fverlägsenhet krossat de gamla fördomarne.  93

 

Adeln stod uppenbarligen inte högt i kurs inom Fosterländska Förbundet. Av handlingarna att             

döma stod de för det gamla ståndssamhälle som borgerligheten febrilt sökt bekämpa, och vars              

90 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 
91 Chantal Mouffe. Agonistics: Thinking The World Politically. London: Verso, 2013, s. 3-4. 
92 A:9 (1896–1906) "Fosterländska Förbundet, protokoll sep. 1896-okt. 1903". 
93 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898".  
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formella seger nåddes genom 1866 års representationsform. Förbundet tycks ha betraktat sig            

som förvaltare av den nya tidens ideal, och för detta krävdes medvetenhet om sin position. En                

sådan uppfattning speglas i Saga 19/2 1898 i dikten “Gammalt och nytt”: "De gamla              

akademisterna/ De adlade idealisterna/ [...] Låt gubbarna rynka ögonbryn/ Deras värld skall            

ändå ramla/". Även om adelsmän i viss mån gavs medlemskap i förbundet, kan man av ett                94

protokoll daterat 17/2 1906 se att de stod långt ner i rangordningen: En ledamot föreslår att                

välja in en greve Wachtmeister i förbundet, men vid voteringen visar ledamöterna "sin             

antipati gentemot adelsmän" genom att aktivt förvägra honom inval. Vid detta laget är             95

förbundets klassmedvetenhet obeveklig: och en sådan formell åtgärd var uppenbarligen ett           

uttryck för den klasskamp som fördes mellan adeln och borgerligheten. 

Sammanfattningsvis kan de borgerliga idéerna som präglade Fosterländska Förbundets         

tankestil inte främst härledas till rent politiska sakfrågor, utan snarare i den franska             

revolutionens ideal med en betoning på det filantropiska och upplysning i sig. Man kan också               

se tendenser till en liberal åskådning på samtidens politiska motsättningar, och en klar             

klassmedvetenhet som dominerande borgerlighet fanns bland förbundets medlemmar.  

 

2.5 Klassisk-humanism eller utilitarism? 

Med de tre primära dragen i Fosterländska Förbundets tankestil utkristalliserade, blir det            

därmed aktuellt att ställa dem i förhållande till de två bildningsidealen som redogjorts för i               

inledningen. Dessa är det å ena sidan klassisk-humanistiska, med sin utpräglade konservatism            

och hängivelse åt döda språk, samt det utilitaristiska, med ett progressivt sinne och ett              

framhållande av kunskapens nyttoaspekter. I kommande avsnitt ska vi dels se en nyansering             

av dessa, och i slutändan se vilka Fosterländska Förbundet stod närmast. 

Likheterna med det klassisk-humanistiska bildningsidealet är inte fullständigt        

obefintliga. Med detta sagt verkar dock de likheter som funnits, ej spelat en avgörande roll.               

Först och främst berörs inte frågan om latinets ställning – klassisk-humanisternas ödesfråga –             

i någon större utsträckning i förbundets handlingar. På en sammankomst 14/5 1898 hålls en              

disputation rörande avskaffandet av latinet som undervisningsämne, där diskussionen inte          

tycks ha engagerat någon förutom den utsedda opponenten. Vid en diskussion om de             96

94 F2:3 (1897–1901) "Saga 1897-1899". 
95 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908". 
96 A:9 (1896–1906) "Fosterländska Förbundet, protokoll sep. 1896-okt. 1903". 
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klassiska språken från 31/10 1905, antas däremot en resolution som säger att studiet av latin               

och grekiska “är berättigadt i dess nuvarande utsträckning” – detta antogs vidare som             

förbundets officiella hållning.  Ett sådant utlåtande är ett tydligt avståndstagande från latinet. 97

Den utsträckning som åsyftas innebar enbart 24 timmar latinundervisning i veckan,           

utspritt på samtliga årskurser. Till detta var de fem lägsta klasserna på läroverket helt fria från                

latin, och de studerande på reallinjen var generellt sätt i majoritet. Latinets marginaliserade             98

tillvaro i undervisningen sågs alltså som acceptabel. Protokollet förtäljer också att           

diskussionen främst var uppdelad mellan de elever som gick klassisk linje, och de som gick               

reallinjen. I likhet med den lyrik på horatiska versmått som kan läsas i tidiga nummer av                

Saga, kan man ana att behandlandet av frågan om de klassiska språken, eller beröring vid               

klassiska teman, var en konsekvens av den undervisning som företogs vid läroverket.  

Sett till helheten var inte det klassiska ett väsentligt tema för förbundet, vilket sätter              

dem i ett motsatsförhållande till klassisk-humanisternas mest centrala hörnsten. Inte heller kan            

man hävda att Fosterländska Förbundet var anhängare av de idéer om en naturgiven             

klassordning som var populärt hos klassisk-humanismens anhängare, och en “stram hållning           99

gentemot Norge i unionsfrågan” kan inte utläsas i deras visioner om nordiskt broderskap samt              

den antagna resolutionen i sakfrågan.   100

En gemensam nämnare som däremot är av vikt, är den idealistiska grundåskådningen.            

Samma resonemang som fördes av Fosterländska Förbundet, kan liknas vid den konst- och             

världssyn som Richardson tillskriver bl.a. Oscar II. “En människa som inte erkände någon             

annan tillvaro än den materiella”, skriver han “ansågs inte kunna ha några ‘ideella’ intressen              

eller ledas av andra än egoistiska behov”. På samma sätt resonerar författaren till ett              101

tidigare nämnt föredrag om den s.k. nya tidsandan. Där varnar föredragshållaren för att de              

realister som gav sken av något slag av idealism, enbart gjorde detta av “lumpen              

vinningslystnad” och “traktande efter materiella fördelar”. Realismen och materialismen         102

var förvisso för dem en total chimär, och dess påverkan på konsten en kollektiv vånda. Men                

97 A:10 (1903–1910) "Fosterländska Förbundet, protokoll ht. 1903-ht. 1908". 
98 Florin & Johansson, s. 108. 
99 Wennås, s. 15. 
100 Richardson, s. 80. 
101 Ibid., s. 83. 
102 F2:9 (1882–1903) "Fosterländska Förbundet, föredrag 1895-1898". 

28 



samtidigt kan man inte hävda att Fosterländska Förbundet, likt klassisk-humanisterna, såg           

klassiska studier som en “slags broms mot kulturlivets materialisering”.   103

Å andra sidan, så kan man inte heller finna att förbundet – utan att de för den sakens                  

skull var direkt fientliga till naturvetenskapen – i någon avgörande utsträckning sällade sig till              

den nyttokunskap förespråkad av utilitaristerna. Men ser man detta som ett skäl att betrakta              

den idealistiska grundåskådningen som ett säreget klassisk-humanistiskt drag, då förglömmer          

man den strömning av s.k. rationella idealister i stil med Viktor Rydberg som nämnts i               

föregående avsnitt. Genom Rydberg kommer vi in på den andra aspekten som förbundet             

förvisso delar med klassisk-humanismen, men genom sin betingelse också distanserar sig från            

dem: fosterlandskärleken. 

Som tidigare redovisat besatt Fosterländska Förbundet en liberal, men framför allt           

nordisk, patriotism. Om klassisk-humanisternas fosterlandskärlek inte stämde överens med         

förbundets, måste man fråga sig vart man i sådana fall finner deras fränder. Det blir genom                

detta relevant att beskriva den tudelning av kritiken gentemot klassisk-humanismen          

Richardson beskriver: där den ena delen av kritiken var den “på naturvetenskaplig grund             

vilande utilitarismen”, och den andra “den grundtvigianska kulturskandinavismen”.        

Fränderna tycks främst gå att finna hos de liberala intellektuella, som var anslutna till den               

senare kategorien. Dessa var under teoretisk påverkan av den danska prästen och politikern             

N.F.S. Grundtvigs idéer om “‘[d]en historiske Høiskole’” – en demokratisk lagd och            

nationellt sinnad folkskola med betoning på det inhemska språket, kulturen och historien, som             

skulle ersätta de avskydda klassiska språken samt de antika historiestudierna. När folkskolan            

grundades i Sverige på 1870-talet, uppenbart påverkad av grundtvigianismen, hade den stort            

stöd hos “många inflytelserika stadsliberaler” med en hög anknytning till Lantmannapartiet:           

däribland publicisten S.A. Hedlund och Viktor Rydberg. Deras gemensamma nämnare var en            

“allmänt [liberal] demokratisk grundsyn”, och en “hög uppskattning av den nordiska, folkliga            

kulturen” som i läroverksdebatten ofta ställdes i motsats till “den utländska och lärda”.   104

Till den skara kan man även räkna redaktören F.T. Borg, en republikan och liberal              

som också var verksam inom Lantmannapartiet. Partitillhörigheten motiverades av en          

föreställning hos Borg om att bönderna utgjorde den mest folkliga och radikala klassen i              

samhället – en landsbygdsromantik han delade med den borgerliga strömningen inom           

103 Richardson, s. 132. 
104 Richardson, s. 138–137. 
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Lantmannapartiet. Landsbydgsromantiken var inte heller Fosterländska Förbundet       105

främmande för, och den filantropiska idéerna som finns underliggande i detta fetischerande av             

allmogen kan utläsas i föredraget om Henrik Wergeland. Även godsägaren Emil Key blir             

aktuell att nämna i egenskap av sitt flitiga framhållande av den fosterländska bildningen i              

läroverksstriden, där språket och historien var av särskilt intresse. Vidare är det också             

nämnvärt att Key, likt Hedlund, framhöll ett införande av hälsolära där de klassiska studierna              

var förlagda. Hedlund åberopade även ett införande av statskunskap i läroplanen, då “‘[d]et             

gamla måste vika för det nya’”.  106

Just detta citat fångar också pudelns kärna i utilitaristernas syfte: genom en            

demokratisk folkbildning, och ett omvälvande av utbildningsväsendet, skulle man framdriva          

det borgerliga samhälle man ville förverkliga. De borgerliga idéerna som speglas i förbundets             

handlingar svarar till detta syfte, och får därmed också betraktas som en stor motsättning              

gentemot klassisk-humanisternas aristokratiska karaktär. Att Fosterländska Förbundet vidare        

inte var speciellt intresserade av naturvetenskap och nyttokunskap utanför det språkliga och            

estetiska, får inte betraktas som ett eget, tredje fack i förhållande till Wennås två ideal – det                 

påvisar enbart vilken strömning inom utilitaristerna som deras tankestil efterliknade mest, och            

slutligen också vilken av dessa två bildningsideal som de stod närmast.  

 

2.6 Sammanfattning 

Den borgerliga litteraturföreningen Fosterländska Förbundet bildades år 1887 vid         

Norrköpings högre allmänna läroverk, med ändamålen att främja kunskapen om – och            

kärleken till – den inhemska vitterheten, att stifta kamratband invalda ledamöter emellan,            

samt att knyta band till skolsamfund i de närliggande länderna för en ökad nordisk              

gemenskap. För att gå detta till mötes höll man regelbundna sammankomster med bl.a.             

muntliga diskussioner och föredrag. Utöver detta ägnades stor tid åt den egna tidningen Saga,              

där förbundets medlemmar stod för den absoluta majoriteten av textproduktionen. De           

efterlämnade handlingarna av förbundets arbete påvisade tre hörnstenar i deras tankestil.  

För det första var det tal om en slags patriotism, som var starkt präglad av en                

fosterlandskärlek med ett åberopande av den svenska vitterheten, och vad man definierade            

som det typiskt svenska i litteraturen. Man hade en stor emfas på nordiskheten, vilket kunde               

105 Ibid., s. 106. 
106 Richardson, s. 114. 
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ses genom det nära samarbetet med nordiska skolsamfund och en liberal hållning i             

unionsfrågan. För det andra besatt de en litteratursyn som anknöt till fosterländska teman,             

men som också var strängt idealistisk och förtäljde en särskild aversion mot naturalismen.             

Den tredje och sista hörnstenen var de borgerliga idéer som gick att utläsa i tankestilen. En                

form för dessa var hyllande samt idealiserande av franska revolutionens paroll om frihet,             

jämlikhet och brödraskap – därtill en filantropi och en (enligt Chantal Mouffes definition)             

liberal syn på politiska motsättningar. Ytterligare en form var distinkta yttringar av ett             

borgerligt klassmedvetande, genom förfäktandet av adeln och en positiv inställning till           

aristokratins allt mera marginaliserade ställning.  

När man ställer denna tankestil i förhållande till Wennås två bildningsideal, framgår            

det med all tydlighet att Fosterländska Förbundets tankestil till största del präglades av de              

karaktärsdrag som kunde tillskrivas det utlitaristiska bildningidealet. Förbundet saknade den          

agressiva nationalism som återfanns hos klassisk-humanisterna, de klassiska språken         

engagerade dem föga alternativt negativt, och trots att man i likhet med klassisk-humanisterna             

besatt en idealistisk världsåskådning – så var detta också något som kunde återfinnas hos              

utilitaristernas intellektuella. Patriotismen och nordiskheten hade en grundtvigiansk karaktär i          

stil med Rydberg och Borg, och de borgerliga idéer som återfanns hos såväl ulitaristerna som               

Fosterländska Förbundet gör de senare ännu mer distanserade från klassisk-humanismen.          

Avslutningsvis kan man alltså karaktärisera Fosterländska Förbundets tankestil som en          

grundtvigiansk liberalism med en bestämd idealistisk grundsyn, tillhörande utilitaristernas         

läger enligt Wennås definition. 

 

3. Avslutande diskussion 

3.1 Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att utreda karaktären i Fosterländska Förbundets tankestil, samt             

att jämföra detta med Wennås bildningsideal. Vi kan nu se att Fosterländska Förbundets             

tankestil hade en distink borgerlig karaktär och uppenbart stod närmast det utilitaristiska            

bildningsidealet. Dock inte genom ett primärt förespråkande av naturvetenskapliga studier,          

utan genom släktskapet med de grundtvigianska s.k. stadsliberalernas nordiskhet och          

borgerliga idéer. Det släktskap som fanns med klassisk-humanismen, d.v.s idealismen, blir           

desto mindre hållbart med den världsåskådning som Rydberg exemplifierar. Oaktat att den            
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naturvetenskapliga fokusen var obefintlig, så får karaktäriserandet av Fosterländska         

Förbundets tankestil som utilitaristisk betraktas som mest korrekt. Den grundtvigianska          

liberalismen var på utilitaristernas sida, och främjade i slutändan samma klassintresse.           

Uppsatsen påvisar att denna strömning uppenbarligen hade en effekt på läroverksungdomen,           

och Fosterländska Förbundet får under dessa år som undersökningen uppmärksammat utgöra           

en exemplifiering av detta. 

En tanke jag återkom till under undersökningen var om förbundets tankestil i            

slutändan bara var ett speglande av den undervisning som bedrevs vid läroverket. Tanken             

uppstod först vid de klassiska stilfigurerna som fanns i Sagas dikter, och förstärktes av den               

läsningen av föredragen om svensk historia och dylikt, som var plagierade direkt från             

läroböcker. Man ska inte förringa skolans inverkan på ledamöternas tankevärld (och även dess             

förmodligen begränsande inverkan på förbundsarbetet). Det var ju just i denna institution de             

skulle formas och bli till föredömliga företrädare av borgerligheten. Men de klassiska            

stilfigurerna kunde också återfinnas hos förbundets idol Rydberg och hans romantiska gelikar,            

utan att de därav skulle var klassisk-humanister. Även om så inte vore fallet, så kan               

undervisningen oavsett inte tillskrivas det absoluta och slutgiltiga inflytandet, för formandet           

av tankestilen. Här fanns större bakomliggande krafter, som inte bara genomsyrade           

Fosterländska Förbundet och läroverket. 

Richardson, Florin & Johansson och Wennås, som jag i slutändan kom att använda av              

mig mest, hade ett tydligt klassperspektiv i sina avhandlingar. Jag vill mena på att detta var                

absolut nödvändigt för att kunna se drivkrafterna bland de idéer redovisade i uppsatsen – och i                

samhället i stort. Den främsta motsättningen mellan Fosterländska Förbundet och          

klassisk-humanismen, var egentligen inte mellan deras idéer i sig: den främsta motsättningen            

var den klassbetingade, en borgerlighet som befäster sina ställningar, och en aristokrati som             

sakta tynar bort. En sådan uppfattning får stöd i den italienska marxisten Antonio Gramsci              

idéer. Han menade på att var samhällsklass besitter ett intellektuellt bihang som i första hand               

skapar medvetenhet kring dess “homogenitet och medvetenhet om den egna funktionen”. Men            

förutom tjänstemän av mer teknisk karaktär, kan man däribland räkna de “organisatörer av en              

ny kultur”, som jag vill mena på att intellektuella såsom Rydberg tillhörde – och som vi sett                 

Fosterländska Förbundet stod närmast avseende patriotismen, litteratursynen samt i det          

gemensamma klassintresset.  107

107 Antonio Gramsci. En kollektiv intellektuell.  Staffanstorp: Cavefors, 1967, s. 143. 

32 



Den sista nämnaren är vad jag i slutändan menar på hade den största påverkan på               

Fosterländska Förbundets tankestil, även om det inte tog uppenbara ideologiska uttryck. Det            

jag åsyftar är vad som Sven-Eric Liedman definierar som latent ideologi, vilket skiljer sig mot               

manifest ideologi som återfinns i exempelvis politiska program och teoretiska skrifter. Latent            

ideologi är de bakomliggande premisserna samt uppfattningarna, som gör ideologin          

representerad i de manifesta doktrinerna giltiga och trovärdiga. Jag vill mena på att den              108

patriotism och litteratursyn som finns inneboende i Fosterländska Förbundets tankestil, främst           

av allt egentligen var latent, borgerlig ideologi. Detsamma får då alltså sägas om             

utilitaristernas idéer som förbundet svarade till, och klassisk-humanisterna som den          

aristokratiska motsvarigheten. Slutligen kan man därmed inte enbart betrakta Fosterländska          

Förbundet som borgerligt rent socialt: utan var utöver det i högsta grad, ett borgerligt              

tankekollektiv. 

 

3.2 Vidare forskning  

Jag har i denna uppsats berört en högst avgränsad period i det mastiga arkivbestånd som utgör                

Fosterländska Förbundet, med dess föregångares, efterlämnade handlingar. För förbundets del          

finns det handlingar som sträcker sig långt inpå 1900-talet, vilket skulle ge förutsättningar för              

en vidareutveckling av deras tankestils utveckling. Om man i framtida forskning skulle vilja             

blicka bakåt, har föregångarna i form av bl.a. Sällskapet för Fäderneslandet Historia och             

Litteratur och Fornnordiska Förbundet efterlämnat en del användbart material, som skulle           

resultera i ett intressant forskningsarbete. Det materialet jag ägnade mig åt tillförde dessvärre             

inte tillräckligt mycket data kring eventuella motsättningar ledamöterna emellan. Även om det            

rådde en borgerlig dominans, skulle det vara intressant att se vilka andra strömningar som              

eventuellt funnits representerade i förbundet. Möjligtvis kan det finnas i föregångarnas           

handlingar, men det hela beror på den sittande sekreterarens flitighet. 

Med Fosterländska Förbundets tankestil fastställd, kan man vidare fråga sig om den            

besatt några fränder i landet. Den uppmaning till nordisk sammanslutning utskickad av            

Uppsala gymnasieförening vittnar om detta: frågan blir vidare om deras tankestil skilde sig i              

väsentlig grad från Fosterländska Förbundet, även om de båda uppenbarligen besatt           

nordiskheten. En mer omfattande undersökning utifrån ett urval av olika svenska           

108 Sven-Eric Liedman & Ingemar Nilsson (red.). Om ideologi och ideologianalys: uppsatser och texter. 
Göteborg: Institutionen för idé- och lärdomshistoria, 1989, s. 26. 
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läroverkssällskap, skulle kunna ge en mer omfattande bild av vilka tankestilar som återfanns             

och reproducerades på läroverken – och i det stora hela möjligtvis en desto mer homogen,               

nationell läroverkskultur, alternativt en splittrad sådan. Att jämföra en skolförening med           

överhängande aristokratisk klasskaraktär vore intressant, och därmed kunna nyansera bilden          

samt eventuellt ge det klassisk-humanistiska bildningsidealet en motsvarande undersökning. 
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