
Kerstin Rydbeck 
Inst. för ABM, Uppsala universitet 
Box 625, 751 26 Uppsala 
Tel: 018-471 79 78 
Kerstin.Rydbeck@abm.uu.se
http://www.abm.uu.se/index.php?sida=5&id=4
 
 
Paper till Svenska historikermötet 22–25 maj 2005 i Uppsala 
Utbildningshistoria, sessionen Kvinnors utbildningsvägar 
 

Från kvinnliga kurser till kvinnokurser 
Folkhögskolan och verksamheten för den kvinnliga eleverna fram till idag – exemplet 

Bollnäs. Delrapport från en större undersökning om folkbildning och genus. 

Grundläggande utgångspunkter för hela undersökningen 

Folkbildning är för många svenskar ett positivt laddat begrepp. Men det är samtidigt svårdefinierat. 

Definitionerna av både ordet ”folk” och ”bildning” är tidsbundna och i högsta grad ideologiskt 

betingade, och det som för en grupp eller en individ framstår som bildande i positiv mening kan för 

andra framstå som fostran eller disciplinering i negativ bemärkelse. I beskrivningarna av 1800-talets 

folkbildningsinitiativ brukar framhållas att bildningsivrarna själva tillhörde samhällets elit och 

riktade sina ambitioner nedåt, mot samhällets lägsta klasser, ”folket”. De som skulle bildas utgjorde 

således passiva objekt för verksamheten och fick inte själva definiera vad som skulle räknas som 

bildning. Det handlade om ett patriarkalt bildningsideal, med en strävan att snarare bevara än för-

ändra de grundläggande maktförhållandena i samhället. I beskrivningen av den moderna, organise-

rade folkbildning som utvecklades inom de stora folkrörelserna under 1900-talets första hälft brukar 

å andra sidan framhållas det motsatta, d.v.s. att den hade − och fortfarande nu idag på 2000-talet ska 

ha − som mål att ställa den som bildar sig i centrum och låta denna själv definiera sitt bildningsbe-

hov. Människor blir inte bildade, de bildar sig − bildning ska vara en aktiv handling. Folkbildnings-

verksamhet i ordets ”sanna” mening ska vara fri och frivillig, och den ska utgå ifrån deltagarens 

förutsättningar, behov och önskemål. Deltagaren ska utgöra subjektet. Andra viktiga aspekter som 

brukar lyftas fram i definitionen är, att verksamheten skall stärka demokratin och fungera frigörande 

─ bidra till förändring, att den betonar gruppen, kollektivet, framför individen samt att den ska vara 

ickekommersiell och ej direkt yrkesförberedande. Begreppet ”folk” har också vidgats och omfattar 
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numera alla oavsett klass. 1900-talets folkbildning brukar sammantaget beskrivas som emancipato-

riskt inriktad och har varit starkt knuten till medborgarskapsbegreppet.1

Dock handlar det inte bara om de betydelser vi på ett mera teoretiskt och ideologiskt plan väljer 

att lägga i orden ”folk” och ”bildning”, utan lika mycket om vilka konkreta aktiviteter som har 

kommit att definieras som folkbildning och som därmed i praktiken fungerat som det civila sam-

hällets utbildningsvariant, skild och fristående från både det offentliga utbildningsväsendet och det 

privata näringslivets utbildningssatsningar. Eftersom folkbildande verksamhet i Sverige stötts av det 

offentliga ända sedan slutet av 1800-talet, har folkbildningsbegreppet emellertid i praktiken blivit 

hårt knutet till det offentliga bidragssystemet. Med det menar jag att begreppet både i det allmänna 

medvetandet, bland politiker och även bland forskare ofta på ett ganska oreflekterat sätt kopplats 

specifikt till de institutioner som bedriver bildande verksamhet på ett sådant sätt, att den definierats 

som folkbildning i diskussionerna om offentliga bidrag (framför allt statsbidrag). Konsekvensen har 

blivit ett cirkelresonemang: folkbildning är den verksamhet som av staten får bidrag därför att det är 

folkbildning. Vi har fått ett institutionsbaserat och därmed ganska snävt folkbildningsbegrepp som 

idag fokuserar främst på folkhögskolor och studieförbund samt i ett historiskt perspektiv även före-

läsningsföreningar och folkbibliotek (de institutioner som jag här sammantaget kommer att 

benämna den organiserade folkbildningen), medan all annan verksamhet som innehållsligt och i 

övrigt ideologiskt uppfyller kriterierna för att kallas folkbildning, faller utanför.2 Hur pass fri den 

organiserade folkbildningen egentligen varit till staten är därför en relevant fråga. 

I diskussionen om folkbildningsbegreppet och folkbildningsverksamheterna har klassperspekti-

vet alltid varit den självklara utgångspunkten, både bland företrädare för den organiserade folkbild-

ningen och inom forskningen. Det går aldrig att bortse ifrån att den moderna folkbildningens insti-

tutioner, bildningsideal och metoder växte fram som ett alternativ av och för dem som av klasskäl 

inte fått tillgång till det offentliga, högre utbildningssystemet. Klassperspektivet är centralt. Men 

mot bakgrund av folkbildningens förväntade emancipatoriska funktion och dess målsättning att 

stärka demokratin är det i högsta grad angeläget att även integrera könsperspektivet i diskussionen, 

vilket hittills knappast gjorts. Inte minst 1900-talets kvinnopolitiska historia med kvinnorörelsens 

framväxt, kvinnors ökade möjligheter till politiskt inflytande och den kvinnliga rösträtten under-

                                                 
1 En sammanfattning av olika forskares diksussioner kring definitionen av folkbildningsbegreppet finns i Gunnar 

Sundgren 1998, Folkbildningsforskning − en kunskapsöversik: om forskningsfältets historiska bakgrund, nuläge och 
framtid. Se även antologin Om folkbildningens innebörder − nio försök att fånga en företeelse 1995 och Inge Johansson 
1986, För folket och genom folket: om ideer och utvecklingslinjer i studieförbundens verksamhet. 

2  Länge var det Skolöverstyrelsen (SÖ) som hade tillsynsansvar och uppgiften att fördela statsbidragen till dessa − i 
sig en viktig faktor för inlemmandet under folkbildningsbegreppet. Föreläsningsföreningar finns idag nästan inga kvar. 
Dock bedrivs en omfattande föreläsningsverksamhet i studieförbundens regi. För en diskussion vad det snäva 
folkbildningsbegreppet fått för konsekvenser för kvinnornas insatser i det fria bildningsarbetet och kring alternativa 
definitioner av folkbildningsbegreppet, se Kerstin Rydbeck 2001, ”Kvinnorna innanför och utanför ramarna: om 
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stryker vikten av könsperspektiv, liksom frågan om kvinnors möjligheter till vidare utbildning och 

förvärvsarbete utanför hemmet. Vad har folkbildningsarbetet betytt här? Hur har den organiserade 

folkbildningens verksamheter levt upp till sina målsättningar om man tar hänsyn till inte bara mäns 

utan även kvinnors rättigheter, behov och önskemål? Vad har skett vid de tidpunkter då kvinnor och 

män varit oense om hur folkbildningen bör definieras och bedrivas? Och hur har den organiserade 

folkbildningen ställt sig till verksamheter som explicit velat utmana genussystemet och förändra 

könsmaktordningen – d.v.s. velat fungera emanciperande för kvinnor inte bara i förhållande till de 

rådande klasstrukturerna utan även i förhållande till mannen; i ett mera övergripande samhälleligt 

perspektiv, i arbetslivet, och inte minst inom familjen? Detta är frågor som på olika sätt kommer att 

beröras i den folkbildningshistoriska undersökning som jag håller på med. Ytterst handlar det 

naturligtvis om makt; makten att definiera vad som räknats som folkbildning och därigenom också 

inflytandet över de avsevärda summor som det svenska samhället avsatt just för folkbildande verk-

samhet, från 1800-talets slut fram till idag. 

Sammantaget kommer min undersökning om folkbildning och genus att bestå av tre delar, tre 

empiriska undersökningar, varav detta paper således presenterar delar av den första, om hur folk-

högskolan som institution förhållit sig till begreppen manligt och kvinnligt, hur man här sett på 

kvinnors utbildningsbehov och vad detta sammantaget betytt för de kvinnliga elevernas utbildning 

från det att skolformen kom till i slutet av 1860-talet, fram till idag. Del två i undersökningen kom-

mer att beröra kvinnoorganisationernas bildningsarbete, hur diskussionerna gick när dessa försökte 

bilda egna studieförbund i slutet av 1940-talet och misslyckades. Del tre kommer att fokusera på 

folkbibliotekens verksamhet i ett historiskt perspektiv. Här ska beröras hur det gick till när folkrö-

relserna överlämnade sina studiecirkelbibliotek, vilka oftast förestods av män, till de kommunala 

folkbiblioteken med sina oftast akademiskt utbildade, fast anställda kvinnliga bibliotekarier. 

Det övergripande syftet med undersökningen är således att utifrån studiet av några som jag ser 

det genusteoretiskt intressanta och viktiga delar av folkbildningens historia diskutera på vilket sätt 

synen på manligt och kvinnligt inom den organiserade folkbildningen påverkat kvinnors strategier 

och möjligheter till ett bildningsarbete på egna villkor i enlighet med den definition av det moderna 

folkbildningsbegreppet, som redovisades ovan. Det handlar också om hur den organiserade folk-

bildningen bidragit till att konstituera genus − i samverkan eller ej med andra samhälleliga krafter. 

Slutligen – men inte minst – är ambitionen att undersökningen ska bidra till att lyfta fram den orga-

niserade folkbildningens ”herstory”. I mångt och mycket har den förment könlösa beskrivningen av 

folkbildningens historia fokuserat på männens insatser, aktiviteter och behov, det är med andra ord 

ett manligt perspektiv som förmedlats både av krönikörer och forskare (av vilka majoriteten varit 

                                                                                                                                                                  
folkbildningsbegreppet och könsperspektivet” samt Kerstin Rydbeck 2003, ”Folkbildningen och det kvinnliga 
medborgarskapet: kvinnors positioner och strategier i 1900-talets fria bildningsarbete”. 
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män och själva haft ett förflutet inom den organiserade folkbildningen). En konsekvens av detta har 

blivit att de verksamheter som bedrivits av och för kvinnor i stort sett blivit helt osynliggjorda. 

Centrala begrepp och tidigare forskning rörande avsnittet om folkhögskolan 

I denna första delundersökning om folkhögskolan kommer jag att, med utgångspunkt från ett stu-

dium av verksamheten vid två olika skolor, visa hur utbildningarna för kvinnor växte fram, utveck-

lades och förändrades över tid, och hur de kommit att avspegla det omgivande samhällets föränd-

ring och utveckling. En grundläggande fråga är hur det kvinnliga medborgarskapsbegrepp sett ut, 

som folkhögskolan byggt sin verksamhet kring och sökt förmedla till de kvinnliga eleverna. 

Först är det dock väsentligt att diskutera ett annat centralt begrepp i sammanhanget, nämligen 

adjektivet ”kvinnlig”. Oftast ligger i användningen av detta ett slags värdering kopplad till genus-

systemets normer för hur män och kvinnor bör vara; vad som anses manligt och kvinnligt. När 

begreppet dyker upp i beskrivningar av folkhögskolans historia används det dock oftast på ett annat 

sätt, nämligen för att beteckna att det handlar om verksamhet riktad till människor av kvinnokön − 

även om det samtidigt måste understrykas att denna verksamhet naturligtvis utformades så att den 

uppfyllde vad som kunde anses kvinnligt i en mera normerande betydelse. Exempelvis var begrep-

pen manlig och kvinnlig slöjd ända till mitten av 1960-talet de gängse beteckningarna inom folk-

högskolan för trä- och metall- respektive textilslöjd. 

Men begreppet ”den kvinnliga folkhögskolan” betecknar således först och främst den verksam-

het som riktades specifikt till kvinnor, samt gruppen kvinnor inom folkhögskolan − framför allt 

eleverna men också deras lärare av kvinnokön − så länge könsuppdelad undervisning förekom fram 

till slutet av 1960-talet. När begreppet kvinnokurser istället började användas under 1970-talet för 

verksamhet som specifikt riktade sig till kvinnor, så var detta i sig ett uttryck för en ideologisk för-

ändring. Mera om det strax. Jag vill bara i detta sammanhang slå fast att jag valt att följa de gängse 

sätten inom folkhögskolan att benämna verksamheten för kvinnor, utan att detta ska ses som uttryck 

för mina egna värderingar. På samma sätt kommer jag att använda begreppet ”den manliga folkhög-

skolan”. Det bör dock noteras att ”manlig” sällan använts i den traditionella beskrivningen av folk-

högskolans historia för att beteckna den verksamhet som riktades till männen, eftersom mannen 

utgjorde den könlösa normen för verksamheten: människan. 

Trots den generella bristen på folkbildningsforskning med genusperspektiv finns några fram-

ställningar om just folkhögskolans verksamhet, som måste lyftas fram här. Det är först och främst 

Berit Larssons bok om den tidiga kvinnliga folkhögskolan, Ljus och upplysning äfven för quinnan 

(1997). Larsson har här delat in den svenska folkhögskolans övergripande historia i vad hon 

betraktar som tre olika perioder, beträffande hur man förhållit sig till kategorin kön. Under den 

första perioden ungefär fram till demokratins genombrott kring 1920, hade kön en explicit betydelse 
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för hur verksamheten utformades inom folkhögskolan, menar hon. Samundervisning förekom sällan 

eller aldrig under denna tidiga period. Kvinnorna var hänvisade till kortare kurser, så kallade som-

markurser, som till sitt innehåll var helt fokuserade på uppgifterna i den privata sfären, som husmor 

i ”eget eller andras hem”. Männens längre kurser, de så kallade vinterkurserna, inriktades på man-

nens roller i det offentliga livet och skulle förmedla ”medborgarkunskaper”. Under de allra tidigaste 

åren, på 1860- och 1870-talet, gjordes också några försök att etablera kvinnostyrda folkhögskolor 

för kvinnor, men de misslyckades och folkhögskolan som institution framstod därefter som ett 

genomgående manligt styrt folkbildningsprojekt. 

Folkhögskolans verksamhet riktade sig under den första perioden först och främst till de 

självägande bönderna och deras barn, och skolorna hade i de flesta fall landstingen som huvudmän. 

De rörelsestyrda folkhögskolor som började växa fram efter sekelskiftet 1900 bidrog till en bredd-

ning av elevunderlaget ur klassynpunkt, och nu började också exempelvis torpare, skogsarbetare 

och industriarbetare att tas emot. Även förhållningssättet till kategorin kön förändrades. Medlem-

skapet i de moderna folkrörelserna var i allmänhet könsneutralt och det avspeglades i sättet att 

organisera studieverksamheten. Kvinnorna fick sålunda tillträde till männens längre vinterkurser 

och samundervisning blev efterhand allt vanligare också på de gamla skolorna. Det ledde till en 

folkhögskola där kön inte längre tillmättes någon explicit betydelse i organiseringen av undervis-

ningen eller i undervisningens innehåll, menar Berit Larsson. Denna könsblinda eller förment köns-

neutrala period, som i stor utsträckning sammanfaller med byggandet av välfärdsstaten och där 

samskola, jämlikhet och folkhemstanke varit viktiga begrepp, gick mot sitt slut först i och med 

1970-talets kvinnorörelse. Ett nytt slags kurser för kvinnor växte då fram på vissa skolor, kurser 

som arbetade utifrån feministiska ståndpunkter med ambitionen att ifrågasätta rådande könsmakt-

ordning och patriarkala stukturer. År 1985 bildades också en helt ny folkhögskola med rötterna i 

kvinnorörelsen: Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. Tiden från slutet av 1970-talet fram till idag ser 

Berit Larsson således som en tredje period, vilken kännetecknas av att kategorin kön åter börjat 

problematiseras inom folkhögskolan.3

Jag kommer att återkomma till denna periodindelning av folkhögskolans utveckling. Berit Lars-

son har själv inriktat sin undersökning på den första perioden, det vill säga tiden fram till omkring 

1920. Ursprungligen var henns syfte att studera verksamheten vid de kvinnodrivna folkhögskolor 

som existerade under ett fåtal år på 1860- och 1870-talet, men brist på källmaterial gjorde en sådan 

undersökning svår att genomföra. Istället har hon fokuserat sitt studium till två viktiga debattörer i 

den tidens debatt om kvinnlig bildning, vilka hon betraktar som representanter för två olika mater-

nella bildningsideal. Det husmoderliga bildningsidealet hade sin främsta förespråkare i Cecilia 

                                                 
3 Berit Larsson 1997, särskilt s. 17 ff.  

 5



Bååth-Holmberg, känd debattör och starkt engagerad inom folkhögskolerörelsen genom sitt gifter-

mål med Theodor Holmberg, rektor vid Tärna folkhögskola i Västmanland. Cecilia Holberg ansva-

rade här för de kvinnliga elevernas utbildning. Bildning innebar för henne att de kvinnliga folkhög-

skoleeleverna skulle medvetandegöras om sin djupt liggande moderlighet, vilken sedan skulle kon-

kretiseras och utgöra grunden för en rationell husmoderlighet. Bildningen skulle genomsyras av natio-

nalism, andlighet, god smak och renhet och det husmoderliga bildningsidealet var ur klassynpunkt 

präglat av 1800-talets patriarkala bildningsideal, eftersom det byggde på uppfattningen att det var 

den bildade klassen som skulle rena, höja, förädla och ge de lägre klasserna, ”folket”, goda vanor och 

bättre smak. Folkhögskolans uppgift var således att lära de unga kvinnorna aktning för ärligt arbete 

så att de med glädje kunde utföra de enklaste sysslorna. De skulle bortse från egna intressen och 

behov och istället trofast tjäna familjens intressen. Tjänandet skulle uppfattas som ett kall och folkhög-

skolans uppgift var att lyfta tjänstefolksklassen så att den fick en annan och positivare uppfattning 

om sitt arbete, nya färdigheter samt hyfs. Således kan konstateras att Cecilia Bååth-Holmberg såg 

ordningen inte bara mellan klasser utan även mellan könen som naturgiven, och hon var därför 

kritisk till kvinnors samhällspolitiska engagemang och till reformer som rubbade denna ordning, 

eftersom hennes uppfattning var att detta skulle leda till att kvinnorna förlorade sin kvinnlighet.4

Ellen Keys tanke om att ”skönhet åt alla” skulle leda till en förädling av arbetarna ledde till att 

hon fick stort inflytande över inte minst arbetarrörelsens syn på folkbildning, och när hennes bild-

ningssyn parades med uppfattningarna om kvinnans bestämmelse blev detta till vad Berit Larsson 

betecknat som det samhällsmoderliga bildningsidealet. Även om Key och Bååth-Holmberg förena-

des i sin uppfattning om att kvinnans specifikt kvinnliga egenskaper medförde ett från mannen sär-

skilt medborgarskap, vilket i sin tur krävde en speciell kvinnlig bildning, så fanns också viktiga och 

avgörande skillnader emellan dem. Key var för det första inte samhällspolitiskt reaktionär utan sna-

rast socialliberal och på vissa områden radikal. Även om hon var könskonservativ i den meningen 

att hon betraktade personlighetsutvecklingen som könsspecifik, så kämpade hon samtidigt för röst-

rätten och hade en radikal syn på äktenskapet och den fria kärleken. Kvinnligheten var enligt Key 

en biologisk instinkt. Den hade sin grund i det biologiska moderskapet och hade genom utveckling-

ens gång förfinats till en social instinkt, en naturgiven oegennyttig och empatisk förmåga som hon 

kallade moderlighet. Denna moderlighet tillförde både samhället och familjen omsorg, ansvar och 

kärlek och skulle kompensera mannens egoistiska instinkt så att harmonin i familj och samhälle 

upprätthölls. För att balansen inte skulle rubbas och för att samhället skulle utvecklas på ett sunt sätt 

                                                 
4 Berit Larsson 1997, s. 122 ff och 127 ff. 
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krävdes följaktligen att det kvinnliga måste aktas och odlas och moderligheten utvecklas. Den kvinnliga 

egenarten moderligheten skulle tillföra politiken en hittills saknad dimension, samhällsmoderlighet.5

Begreppen husmoderlighet och samhällsmoderlighet kommer jag också att återkomma till i reso-

nemangen kring folkhögskolans kurser för kvinnliga elever. ”Folkhögskolemödrarna” är ytterligare 

ett begrepp som används längre fram och som avser de kvinnliga centralgestalterna inom den tidiga 

folkhögskolerörelsen ─ varav Cecilia Bååth-Holmberg nog var den mest kända. Marianne Marcus-

dotter har i Folkbildarkvinnor: om ”folkhögskolemödrar” och folkbildarkvinnor innanför och 

utanför ramarna − från 1873 till nutid: identitet och frigörelse (1990) och i artikeln ”Elisabeth de 

Vylder ─ pionjärkvinna och folkhögskolemoder” (1999) beskrivit några av dessa folkhögskolemöd-

rar och sökt lyfta fram deras gärning. 

Slutligen vill jag i denna forskningsövbersikt nämna ett par artiklar som berör vår tids folkhög-

skola, nämligen Kerstin Engmans ”Behövs kvinnofolkhögskolor?” som bland annat tar upp vad 

faktorer som rekrytering, pedagogik och feministisk ideologi betyder för behovet idag av särskilda 

folkhögskolor för kvinnor, liksom Berit Larssons ”Könsskillnad och folkbildning”, som utifrån 

exemplet Kvinnofolkhögskolan i Göteborg för en diskussion kring kring de problem som uppstår då 

en folkbildningsinstitution har som huvudsyfte att fokusera på kategorin kön.6

Källmaterial och metod 

Jag har som redan nämnts valt att spegla utvecklingen inom den kvinnliga folkhögskolan genom att 

närmare studera verksamheten vid två specifika skolor, nämligen Bollnäs och Värnamo. Undersök-

ningen kommer härigenom i sin slutgiltiga form att ha en komparativ karaktär. Valet av just de 

skolorna har inte gjorts med motiveringen att de på något sätt skulle framstå som typiska eller 

representativa för alla skolor. Det är viktigt att understryka att verksamheten nog kunde utvecklas 

ganska olika, på olika skolor. Anledningen till valet av just Bollnäs och Värnamo är enbart, att de 

på olika sätt framstår som intressanta just genom sitt sätt att förhålla sig till kategorin kön. Värnamo 

var den allra första folkhögskolan som införde samundervisning för manliga och kvinnliga elever, 

1895. Bollnäs tog under perioden 1928−1955, som enda skola i landet, enbart emot kvinnliga ele-

ver. Frågan är, hur de två skolornas olika val av strategi påverkade innehållet i den kvinnliga utbild-

ningen. Det bör även nämnas att både Bollnäs och Värnamo tillhör kategorin landstingsägda skolor. 

Det källmaterial som använts är i första hand årsredovisningar, vilka som regel utgavs av sko-

lorna i tryckt form varje år. Även minnesskrifter som utgivits vid bägge skolorna har kommit till 

                                                 
5 Berit Larsson 1997, s. 130 ff. Ellen Keys tankar kring manligt och kvinnligt behandlas utförligt i Claudia Lindén 

2002, Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, särskilt s. 178–188, dock berörs aldrig Keys 
bildningssyn. Denna har har dock ingående studerats av Bernt Gustavsson i Bildningens väg: Tre bildningsideal i 
svensk arbetarrörelse 1880–1930 (1991). 

6 Bägge finns publicerade i antologin Folkbildning och genus ─ det glömda perspektivet (2001). 
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användning. Dessutom har jag studerat skolornas arkiv, framförallt protokoll från skolornas styrel-

ser. Även handlingar ur landstingets arkiv i Gävle rörande folkhögskolan i Bollnäs har använts. 

Likaså har jag genomgått de elevtidskrifter som utgivits både i Bollnäs och Värnamo, samt annat 

informationsmaterial som skolorna producerat rörande sina kurser. Jag har också haft kontakt med 

personer vid bägge skolorna som är eller tidigare varit verksamma som lärare eller rektorer, samt 

fått tillgång till en avliden lärares kvarlämnade papper. 

Undersökningen kommer att disponeras på så sätt, att jag först ger en ganska utförlig redovisning 

av utvecklingen vid dessa två skolor, för att sedan göra en mera övergripande analys där jag försö-

ker lyfta fram några viktiga teman till diskussion, jämföra, återknyta till vad som framkommit i 

redovisningen av de två skolorna och koppla till folkhögskolans utveckling i ett mera övergripande, 

nationellt perspektiv. 

 

OBS!  

I detta paper till den svenska historikermötet redovisas dock enbart den empiriska undersökningen 

om verksamheten i Bollnäs, som föreligger i ett ganska färdigt skick bortsett från en del uppgifter 

rörande de allra senaste årens verksamhet. Anledningen till att jag avstått från att här presentera 

verksamheten i Värnamo är först och främst att framställningen då vida skulle ha överskridit vad 

om är rimligt att lägga fram som ett paper vid en konferens. Och även om också avsnittet om 

Värnamo finns i en preliminär version, så saknas fortfarande en del viktig redovisning, framförallt 

rörande de senare decennierna. 

Även ifråga om slutanalysen återstår en hel del att göra. Jag kommer dock avslutningsvis att 

redovisa mycket kortfattat hur utvecklingen av de kvinnliga kurserna kom att se ut i Värnamo samt 

några av de teman som jag ämnar ta upp till diskussion i min slutanalys. 

Exemplet Bollnäs 

Hjalmar och Maria Dahms kvinnliga folkhögskola 

Skolan startar 

Historien om Bollnäs kvinnliga folkhögskola tar sin början 1886. Då grundades folkhögskolan i 

Bollnäs efter en omorganisation av Bollnäs högre folkskola, som bildats med landstinget som 

huvudman fem år tidigare. Skolan tog då enbart emot manliga elever och som andrelärare rekryte-

rades agronomen Hjalmar Dahm (1862−1946), som tidigare varit verksam vid Tärna folkhögskola i 

Västmanland. Dahm var ung och förlovad, och han och hans fästmö Maria Fernström (1863–1928) 

ville gifta sig. Men lönen som folkhögskolelärare var inte tillräcklig för att kunna försörja en familj. 

Genom sina brev hade Dahm emellertid väckt ett intresse hos fästmön för folkhögskoletanken, och 

hon beslutade genomgå en tre månaders kurs vid Lunnevads folkhögskola i Östergötland. Efteråt 
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bestämde de båda att genast gifta sig och att starta kurser för kvinnor även i Bollnäs. Med hjälp av 

inkomsterna härifrån räknade man med att klara familjeekonomin. De kvinnliga kurserna vid Boll-

näs folkhögskola startades således som ett enskilt initiativ, med privatekonomiska intressen som en 

viktigt motiv. Dahms lyckades dock utverka folkhögskolestyrelsens tillstånd att använda folkhög-

skolans lokaler gratis. Den nya kvinnliga kursen, rubricerad ”Lärokurs för allmogeflickor”, skulle 

omfatta tre månader och ges en gång per år, som en höstkurs. Den skulle vara öppen för konfirme-

rade flickor som var minst 16 år gamla och kunde uppvisa frejdebetyg. År 1888 startade man, och 

nyheten slogs upp stort i den lokala pressen med rubriker som ”Kvinnlig folkhögskola för Gävle-

borgs län” och ”Norrlands enda folkhögskola för kvinnor”. Så även om den i strikt mening inte var 

en folkhögskola, uppfattades den ändå av omgivningen som en sådan redan från första början och 

intresset var stort.7 Det bör i det sammanhanget också nämnas att Dahms i Bollnäs var ensamma i 

Norrland om att erbjuda kurser för kvinnor fram till 1896, då Sunderby folkhögskola utanför Luleå 

startade och 1897 då Hola i Ådalen startade.8

Sammanlagt 18 flickor började den första kvinnliga kursen i Bollnäs och undervisningen bedrevs 

i två små rum på folkhögskolans andra våning. Den inriktades till största delen på sömnad. Under-

visningen i strykning var också viktig, vilket förklaras av uppfattningen åtminstone i borgerliga 

kretsar under den här tiden, att istort sett allt skulle stärkstrykas. Egentligen skulle även vävning ha 

ingått i kursen, men lokalerna var för små för att rymma några vävstolar och istället fick eleverna sy 

kläder enligt tidens mode. Bland annat arbetade de med tillverkning av krinoliner − kanske inte det 

allra första man förknippar med en kurs för allmogeflickor.9

Av redovisningen för 1890 års verksamhet framgår, att Dahms lyckats samla 20 flickor från 12 

olika socknar i länet och att medelåldern låg på 18 år. Här framgår också att man redan inrättat en 

andra årskurs. Alla utom två tillhörde dock den första årskursen. Knappt hälften av lektionstiden var 

avsatt för teoretisk undervisning, med mycket rättstavningsträning och med uppsatsskrivning och 

välläsning ur Tegnérs Frithiofs saga. I räkning genomgicks de fyra räknesätten och decimalbråk 

samt bokhålleri för husmödrar på landet. Man studerade också ”Mjölkens behandling enligt is- och 

kallvattenmetoden”, smör och ostberedning med hjälp av Nils Grotenfelts Handledning i mjölkhus-

hållning (1886), hälso- och sjukvårdslära samt matlagningens teoretiska grunder. Karaktärsskild-

ringar över viktiga personer och perioder i Sveriges historia samt Sveriges geografi stod även på 

schemat. Inom slöjden hade man nu lyckats skapa förutsättningar för undervisning i vävning. Den 

andra årskursen var helt husmodersinriktad, och ägnades åt matlagning i familjen Dahms hushåll 

samt handarbete i den mån tid fanns för detta. Under de allra första åren skötte Maria och Hjalmar 

                                                 
7 Bollnäs folkhögskola 1886–1936, s. 6 ff. 
8 Se tabellbilaga över samtliga skolors elevantal i Svenska folkhögskolan 1868−1918 (1921). 
9 Karin Jonsson 1953, ”Mormorsmor sydde krinolin på Bollnäs folkhögskola”. 
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Dahm undervisningen i stort sett helt själva, eftersom man inte hade råd att engagera andra lärare. 

Han ansvarade för undervisningen i mjölkhushållning samt i de teoretiska ämnena, och på hennes 

lott stod undervisningen i välskrivning och de traditionellt ”kvinnliga” områdena: handarbete, väv-

ning, mönsterritning, hushållslära, matlagning, hemvård, barnavård och kvinnohygien.10

Ända fram till 1907 drevs den kvinnliga kursen som ett enskilt företag, även om Dahms tidigt 

lyckades få landstingets kommitterade för folkundervisningens befrämjande att som privatpersoner 

fungera som en styrelse, och det bidrog sedan i sin tur till att man lyckades få bidrag från lands-

tinget. Den manliga folkhögskolan i Bollnäs hade också redan från början en andra årskurs som var 

jordbruksbetonad. År 1905 omorganiserades denna andra årskurs till en fristående lantmannaskola, 

vilket innebar att man fick ekonomiskt stöd inte bara från landstinget utan även från Hushållnings-

sällskapet. De två skolorna skulle därför vara skilda i ekonomiskt hänseende, men styrelsen var 

gemensam och pedagogiskt hängde de också ihop, bland annat genom att lärarkåren var densamma. 

När landstinget övertog det officiella ansvaret för Dahms kvinnliga folkhögskola 1907 så kan detta 

delvis förklaras av, att Hjalmar Dahm blivit rektor också för den manliga folkhögskolan och för 

lantmannaskolan.11 Därmed fick eleverna vid de tre skolorna inte bara dela lokaler och lärare utan 

även rektor. Det är ett rimligt antagande att de i det vardagliga arbetet inte märkte så mycket av att 

de egentligen gick på tre olika skolor. 

I de bevarade årsredovisningarna framgår hur undervisningen inom den kvinnliga folkhögskolan 

i Bollnäs successivt utvecklades. I redovisningen för 1911 konstateras att antalet elever nu växt till 

31 och att man inom ämnet historia behandlat bland annat ”de olika samhällsklassernas förhållande 

till och beroende af hvarandra samt för de enskilda medborgares skyldigheter och rättigheter i för-

hållande till stat och kommun”. Vid välskrivningsövningarna tränades de kvinnliga eleverna samti-

digt på att ”uppsätta sådana skrifvelser, som kunna väntas blifva behöfliga i deras dagliga lif”. Inom 

matematiken omfattade kursen nu procenträkning. Sång ingick också numera samt naturlära med 

undervisning om bland annat ”alldagliga kemiska och fysiska företeelser”. Sammantaget kan den 

teoretiska utbildningen beskrivas som en kraftigt förkortad variant av den som de manliga eleverna 

fick. Inte minst gällde detta samhällsläran som för de manliga elevernas del var omfattade, med 

bland annat kommunalkunskap med fingerade kommunalstämmor och övningar i protokollföring, 

statskunskap, skattelagstiftning, skogslagstiftning och träning i att utforma självdeklarationer. 

Sådant förekom inte på den kvinnliga kursen, även om man kan se att skolan nu lade något större 

vikt på att bedriva en undervisning som satte fokus också på kvinnornas roll som samhällsmedbor-

                                                 
10 Dahm, Hjalmar, Kvinliga folkhögskolan i Bollnäs år 1890, passim. Dock tycks den andra årskursen ha dragits in i 

mitten av 1890-talet, för att sedan återuppstå 1905. 
11 Gävleborgs skogs- och lantmannaskola 50 år, 1955, s. 7 f. 
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gare. De manliga eleverna fick slutligen även lära sig italiensk bokföring, linearritning, och geome-

tri, liksom geologi och skogsskötsel. 

Att Hjalmar Dahm var agronom satte emellertid sin prägel även på den kvinnliga kursen, som 

omfattade teoretisk undervisning i ”förädling, uppfödning och vård af nötkreatur, ordnande och 

beräknande af mjölkkons utfordring samt grunderna för skötandet af en mindre hönsflock”, det vill 

säga kunskaper om sådant som traditionellt förknippades med kvinnornas ansvarsområden i skogs-

bygdernas småbrukarhushåll. Hjalmar Dahm ansvarade fortfarande själv för undervisningen i de 

teoretiska ämnena tillsammans med en annan manlig lärare. Hustru Maria fungerade dock som före-

ståndare för de kvinnliga kurserna numera, där hon undervisade om kvinnlig hygien och barna-

vårdslära samt föreläste om ”hemmets bildande och dess vård”. Tillsammans med makens ogifta 

syster samt de två nu vuxna döttrarna som också engagerats som lärarinnor, stod hon likaså för 

merparten av undervisningen i de textila ämnena, som omfattade både linnesömnad, knyppling, 

virkning, stickning, lagning och olika typer av broderier. Vävningen var också viktig och i kursen 

genomgicks en lång rad olika vävtekniker − flera med regional anknytning. Slutligen stod träd-

gårdsskötsel även på schemat och här fick de kvinnliga eleverna bland annat inhämta kunskaper om 

köksväxt-, bär- och fruktodling samt odling av prydnadsväxter inomhus. Inom husmodersavdel-

ningen fick de förutom matlagning, bakning och konservering lära sig bland annat städning, tvätt 

och mangling. Dessutom ingick undervisning i uppassning, vilket möjligen indikerar att skolled-

ningen såg kursen som en förberedelse för hembiträdesyrket. Slutligen kan konstateras att gymnas-

tik nu införts på schemat även för de kvinnliga eleverna. Detta hade förekommit redan från början i 

den manliga folkhögskolan. Gymnastiken hade då en mycket militär prägel, med påverkan från den 

tidens skarpskytterörelse. Här förekom således både marschövningar, gevärsexercis och målskjut-

ning, vilket i det senare fallet möjliggjorts genom att kronan deponerat 40 gevär vid Bollnäs folk-

högskola. Skjutövningarna fanns med på schemat fortfarande 1912, men nu hade man även infört 

redskapsgymnastik för de manliga eleverna. Något sådant var det ännu inte tal om för de kvinnliga 

eleverna, som mest gymnastiserade ”för att motverka följderna af stillasittandet i skolan”.12 Längre 

fram infördes dock redskapsgymnastik. 

Från höstkurs till sommarkurs 

I redovisningen från 1918 framgår att den kvinnliga folkhögskolan nu hade nu förlagts till somma-

ren − dvs. under samma period som vid de flesta andra skolor − och att man övergivit årskursindel-

ningen och istället talade om ”den allmänbildande kursen” och ”den husmodersinriktade” vilka 

                                                 
12 Dahm, Hjalmar, Redogörelser för 1. Gefleborgs läns folkhögskola för män under år 1912 [...] V. Gefleborgs läns 

folkhögskola för kvinnor 1911..., s. 4–7 och 17–21. Se även Bollnäs folkhögskolas webbsida: www.bollnas.fhsk.se/, 
”Bollnäs folkhögskolas historia” samt Meddelande om Gefleborgs läns folkhögskola och lantmannaskola i Bollnäs, 
informationsbroschyr från 1913, s. 6–9.  
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båda omfattade tre månader, från början av april till början av juli. Det totala elevantalet hade ökat 

kraftigt och uppgick till hela 56 kvinnor (med en medelålder på 18–19 år) varav den stora majorite-

ten gick den allmänbildande kursen. Detta ska jämföras med de 12 män som samma år genomgick 

Bollnäs folkhögskola och de 11 som genomgick lantmannaskolan. Kvinnodominansen var således 

stor, vilket sannolikt delvis förklaras av att många män fortfarande låg ute i beredskap. Kriget satte 

också viss prägel på undervisningen för kvinnorna. En särskild kurs i sjukvård ingick nu och sjuk-

sängar hade ställts upp i gymnastiksalen, där eleverna fick turas om att agera patienter och sjukskö-

terskor under ledning av en Röda korssyster. En annan nyhet var, att eleverna under handarbets-

timmarna fick lyssna till högläsning ur litteratur av kända författare. 

Intressant nog har Hjalmar Dahm detta år, för första gången, presenterat en redovisning av de 

kvinnliga elevernas sociala bakgrund. Här framgår att nästan alla varit sysselsatta som biträden i 

hemmet före kursens början, förutom några som hade haft plats i familj. Av elevernas fäder har 

mera än hälften givits beteckningen jordbrukare. Även om den beteckningen kan rymma en ganska 

vid skara i social bemärkelse, så är det rimligt att anta att det i många fall handlade om småjordbru-

kare i skogsmiljö. Den ursprungliga beteckningen skola för ”allmogeflickor” stämde fortfarande 

ganska väl, även om det samtidigt måste understrykas att en stor andel av eleverna kom från Boll-

näs tätort och dess närområde, och hade gjort så ända från starten av den kvinnliga folkhögskolan.13

Någon samundervisning var aldrig aktuell under Dahms tid eftersom kvinnorna undervisades 

under sommaren eller hösten och männen under vintern, och inga diskussioner tycks ha funnits om 

att öppna vinterkursen kvinnorna, så som förekommit på andra håll. Sammantaget kan man konsta-

tera att Dahms kvinnliga folkhögskola i allra högsta grad tillhör den första perioden i Berit Larssons 

indelning. Här förmedlades en undervisning som byggde dels på ett tydligt isärhållande av könen, 

dels på vad Berit Larsson beskrivit som ett maternellt bildningsbegrepp baserat på husmoderlighet, 

där kvinnans funktion i familjen sågs som det centrala kring vilket allt byggdes. Utbildningens syfte 

skulle vara att ”bibringa kunskaper, som äro behöfliga för den kvinna, som med tiden skall fostra ett 

uppväxande släkte och förestå ett hem. Häraf synes, att folkhögskolan ej är en yrkesskola. Den vill 

ej genom att ensidigt bibringa en eller annan praktisk färdighet inleda kvinnan i frestelse att öfver-

gifa sin naturliga verkningskrets, hemmet”, fastslogs i en presentation av skolans verksamhet från 

1901.14 Karakteristiskt är också att genusarbetsdelningen mellan rektor och hans hustru blivit 

mönsterbildande för hela verksamheten. Mannen utgjorde normen och hade makten att definiera det 

kvinnliga i relation till medborgarskaps- och bildningsbegreppet, och gjorde det sålunda i enlighet 

med en traditionellt komplementär könsrollsuppfattning och ett husmoderligt bildningsideal. Hjal-

                                                 
13 Statistik över elevernas antal, geografiska hemvist och målsmans yrke finns femårsvis för perioden 1886–1936 i 

Bollnäs folkhögskola 1886–1936, s. 44 ff. 
14 Citatet är hämtat ur ”Bollnäs kvinnliga folkhögskola” i: Vid sekelskiftet: Helsingekalender (1901), s. 26 f. 
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mar Dahm var den ytterst ansvarige för verksamheten samt undervisade i den manliga folkhögsko-

lan och inom de teoretiska ämnena i den kvinnliga folkhögskolan. Hustru Maria skötte omsorgen 

om eleverna och ansvarade för undervisningen inom de traditionellt kvinnliga ämnena tillsammans 

med andra kvinnliga famljemedlemmar. Denna könsarbetsdelning gick igen istort sett överallt på de 

folkhögskolor i landet som hade kurser för kvinnor. Som redan nämnts hade Hjalmar Dahm innan 

han kom till Bollnäs varit verksam vid Tärna folkhögskola, och sannolikt var det därifrån som han 

fick inspirationen till sin kvinnliga folkhögskola. Där huserade, vilket redan nämnts, ett av de allra 

mest kända föreståndarparen, det husmoderliga bildningsidealets frontfigur Cecilia Bååth-Holmberg 

och hennes make Theodor Holmberg, och där hade kvinnliga sommarkurser startats redan 1881 

efter ett likartat mönster. Hustru Maria Dahm hade fått sin folkhögskoleutbildning hos en annan 

känd folkrörelsemoder, Hanna Odhner (f. Stenberij, 1849–1932), som tillsammans med maken 

Herman ─ också han en av den tidiga folhögskolerörelsens frontfigurer ─ förestod Lunnevads folk-

högskola där liknande sommarkurser för kvinnor givits sedan 1883.15

Den husmoderliga verksamheten för de kvinnliga eleverna i Bollnäs framstod ─ inte minst ifråga 

om de praktiska kurserna ─ som ett möte mellan landsbygdskvinnors traditionella kunnande och 

den framväxande, borgerligt förankrade hembygdsrörelsens föreställningar om allmogen, upptäkten 

av ”det genuint svenska” med lokala traditioner och hantverkstekniker. Både mjölkhantering, höns-

skötsel och linberedning torde redan ha varit bekanta sysslor för de flersta flickor med rötterna i 

skogsbygdernas småbrukarmiljö innan de kom till skolan. Stärkstrykning och krinolinsömnad var 

det kanske inte, men illustrerar på ett tydligt sätt den tidiga folkhögskolans ambition att samtidigt 

sprida en borgerligt förankrad livsstil nedåt i de sociala skikten. 

 

Epoken Ingeborg Bosson 

Kvinnlig rektor för kvinnliga elever 

När Hjalmar Dahm pensionerades 1922 tog en annan av skolans manliga lärare över som rektor i 

Bollnäs under några år. Men problemen med att rekrytera manliga elever fortsatte, och efter utred-

ning och diskussion i landstinget beslöts därför 1927 att rationalisera folkhögskoleversamheten i 

länet på så sätt, att kurserna för manliga elever skulle koncentreras till Västerbergs folkhögskola 

och kurserna för kvinnor till Bollnäs. Sannolikt hade beslutet att stänga den manliga folkhögskolan i 

Bollnäs till viss del sin grund i ett missnöje med rektor. Men främst fanns ekonomiska motiv, och 

missmod och en allmänt pessimistisk syn på framtiden i samband med krigsslutet och under 1920-

talet tycks ha spelat in. ”Däremot bör den kvinnliga sommarkursen därstädes icke allenast icke 

indragas utan istället utvidgas till huvudkurs, och detta så mycket hellre, som denna kurs under 

                                                 
15 För en diskussion kring de tidiga ”folkhögskolemödrarnas” gärning, se förutom Marianne Marcusdotter 1990, 
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många år varit den vid skolan mest besökta och av ungdomen med största intresset omfattande”, 

fastslog landstingets utredare i sin rapport.16 Från och med hösten 1928 blev Bollnäs därför en 

folkhögskola helt och hållet förbehållen kvinnliga elever − den första och enda i Sverige sedan de 

tidiga, kortvariga kvinnliga folkhögskoleprojekt som strandat redan på 1870-talet! Kurserna i Boll-

näs bedrevs emellertid fortfarande under sommaren, och under vintern användes lokalerna som tidi-

gare av lantmannaskolan. I samband med att den manliga folkhögskolan lades ned fick rektor sluta, 

och istället påbörjades rekryteringen av en ny, kvinnlig rektor till Bollnäs. Förslaget kom från 

landstingets (manliga) utredare, som menade att kvinnliga elever bäst leddes av en kvinna, och 

uppenbarligen var männen i skolans styrelse också eniga om den saken.17

Det blev Ingeborg Bosson som fick tjänsten. Hon blev därmed den första kvinnliga folkhögsko-

lerektorn i Sverige sedan Frederique Paijkull, som var initiativtagare till två av de ovan nämnda 

tidiga kvinnofolkhögskoleprojekten på 1870-talet. Ingeborg Bosson stannade som rektor i Bollnäs 

under 26 år, fram till sin pensionering 1954. Under hela den perioden var hon den enda kvinnliga 

folkhögskolerektorn i landet. Inte förrän 1960 tillsattes ånyo en kvinna, då Valborg Järner blev 

rektor för Hjälmareds nybildade folkhögskola i Västergötland. Ingeborg Bosson är en förhållande-

vis okänd person i folkbildningshistorien, och det är inte så lätt att hitta uppgifter om henne. Men 

hon torde utan tvekan kunna betraktas som en av de kvinnliga folkbildarpionjärerna i vårt land. Av 

den anledningen och för att förstå hennes utveckling av de kvinnliga kurserna i Bollnäs är det på sin 

plats att beskriva henne lite närmare. 

Ingeborg Bosson (1888–1976) var född i Kristianstad samma år som den kvinnliga folkhögsko-

lan i Bollnäs startade, och hade genom sin familj en en mycket stark förankring i folkhögskolerörel-

sen och i skolvärlden överhuvud. Hennes pappa, Sven Nilsson, hade varit lärare och föreståndare 

vid Önnestads folkhögskola i Skåne under skolans allra tidigaste år på 1860- och 1870-talen, men 

dog tidigt. Hennes mamma Anna, f. Svensson, var ursprungligen utbildad folkskollärarinna vid 

Högre lärarinneseminariet i Stockholm och hade före sitt giftermål arbetat som lärarinna både i 

Landskrona och Ängelholm. Efter makens död flyttade hon med sina barn till Lund där hon, som 

många andra änkor i universitetsstäderna vid den här tiden, hyrde ut till studenter. På detta sätt 

lyckades hon försörja familjen och till och med ge alla fyra barnen möjlighet till universitetsstudier. 

Inte minst hennes värnande om döttrarnas möjligheter till högre studier gör henne intressant och 

hon framstår som radikal för sin tid, ifråga om synen på kvinnors rätt till utbildning. Alla fyra bar-

nen blev så småningom rektorer! Den ene sonen, Nils Hjalmar Bosson, var först lärare vid Fridhem, 

                                                                                                                                                                  
s. 21−30 och Marianne Marcusdotter 1999 även Signe Fredholm 1943 ”Kvinnliga pionjärer inom svensk folkhögskola”. 

16 Utredning angående länets folkhögskolor utförd på uppdrag av Gävleborgs läns landsting 1927. Landstingets 
arkiv i Gävle. 
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blev sedan rektor först vid Hammenhög 1908 och efterträdde 1913 Theodor Holmberg som rektor 

för Tärna folkhögskola, där han stannade till sin pensionering 1947. Hans hustru, Anna Alin-Bos-

son, var först var biträdande föreståndare i Hammenhög och fick sedan överta Cecilia Bååth-Holm-

bergs ansvar som rektor för lanthushållsskolan vid Tärna. Den andre sonen, Gunnar Bosson, var 

1911–1915 rektor för Tornedalens folkhögskola. Ingeborg Bossons syster, Signe Bosson-Alin, var 

gift med teologen Folke Alin men blev liksom modern tidigt änka, och var sedan under några år 

föreståndare för Anna och Eva Bunts skola för flickor i Malmö, innan hon flyttade till Stockholm 

och blev förbundssekreterare i KFUK. Längre fram arbetade hon som läroverksadjunkt i Sundsvall. 

När Ingeborg Bosson kom till Bollnäs hade hon några års erfarenhet som lärarinna vid Torneda-

lens, Hampnäs och Tärna folkhögskolor. Men främst hade hon arbetat under många år som lära-

rinna vid Lindebergska skolan, Lunds fullständiga läroverk för flickor. Ingeborg Bosson hade såle-

des länge verkat som lärarinna i en enkönad, kvinnlig skolmiljö. Men hon var knappast någon tra-

ditionell representant för det husmoderliga bildningsideal som hängde samman med folkhögskole-

mödrarna under den första perioden, och som hennes svägerska i viss mån fortfarande represente-

rade Hon förblev ogift och tillhörde en ny generation akademiskt välutbildade kvinnor. Hon hade en 

fil.mag.examen från Lund och kom i Bollnäs framförallt att utveckla de teoretiska kurserna, där hon 

undervisade i historia och engelska, men även i svenska och tyska. 

Ingeborg Bosson hade dessutom ett omfattande folkrörelseengagemang, bland annat i Akade-

miskt bildade kvinnors förening, Fredrika Bremerförbundet, Lottakåren, Rädda barnen, Hembygds-

rörelsen och Hälsinglands bildningsförbund. Politiskt var hon liberalt sinnad, vilket bland annat 

ledde till att hon under 1930-talet satt i kommunfullmäktige i Bollnäs som representant för Folk-

partiet. Den kristna tron var också central för Ingeborg Bosson under hela livet. Föräldrahemmet hade 

utgjort en religiös miljö präglad av väckelsen, och fadern var missionsförbundare medan modern 

tillhörde Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Detta religiösa intresse, som gått i arv till barnen, ledde 

till kontakter med andra kyrkligt engagerade. Under de tidiga studieåren i Lund knöt Ingeborg 

Bosson nära vänskapsband med bland andra Manfred Björkkvist och hans syskon. Ett stort engage-

mang för kvinnofrågan ledde också till att hon skapade kontakter med andra kristna kvinnor som 

intresserade sig för detta. Kanske var det genom Manfred Björkkvist som hon första gången kom i 

kontakt med Jeanna Oterdahl, vilken på sina föreläsningsturneer besökte henne i Bollnäs. Den kvin-

nliga teologen Ester Lutteman tillhörde de allra närmaste vännerna under hela hennes vuxna liv.18

                                                                                                                                                                  
17 Bollnäs folkhögskolas arkiv, A:I, 4, Protokoll fört vid styrelsesammanträde 6/5 1928, § 3 och 4 och 18/7 1928, 

§ 8. Det är viktigt att understryka att beslutet att göra Bollnäs till en kvinnlig folkhögskola togs av Landstinget innan 
beslut togs om att rekrytera en kvinnlig rektor.  

18 Uppgifterna om Ingeborg Bosson och hennes släktingar bygger på uppgifter ur Svenska folkhögskolans lärare: 
matrikel, 1947, samt ur Svenska folkrörelser 1, 1936 och Kvinnor i fosterländsk gärning. Samlingsverk över svenska 
kvinnor i arbete för land och folk, 1943. Framförallt har jag dock fått många viktiga uppgifter i samtal med Sven Alin, 
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Vinterkurser på sommaren 

Fram till 1946 var ordningen sådan i Bollnäs att folkhögskolan bedrev sina kurser under sommar-

halvåret, medan lantmannaskolans kurser låg under vinterhalvåret. Ingeborg Bosson såg dock efter på-

tryckning från landstinget till att öka sommarkursernas längd, från 13 veckor till 24, vilket innebar 

att de i praktiken blev precis lika omfattande som en vinterkurs. Det betydde i sin tur ökade stats-

bidrag. I redovisningen från 1929 framgår att det fortfarande fanns en teoretiskt inriktad ”kvinnlig 

huvudkurs” (första årskurs), vilken samlat totalt 36 elever, samt en ”husmodersavdelning” (andra 

årskurs) som samlat 11 elever. Här framgår vidare att medelåldern på eleverna varit 17 år för första 

årskursen och 21 år för den andra. Majoriteten av eleverna i den andra årskursen hade genomgått 

den första, men nu hade man också tagit emot tre flickor med realskoleexamen, som ville komplettera 

den med en praktisk husmodersutbildning. Den stora majoriteten elever kom från närområdet runt 

Bollnäs tätort. De flesta, 33 flickor, hade tidigare haft sysselsättning i hemmet. 10 hade varit hem-

biträden, 2 sjuksköterskebiträden, 1 handelsbiträde och 1 kontorist. 14 hade fäder som var lantbrukare 

och lika många var arbetare, medan resten (19) givits beteckningen ”andra sysselsättningar”. 

Siffrorna visar i sin enkelhet att skolans förankring i jordbrukssamhället numera inte var riktigt lika 

tydlig och självklar. Beteckningen ”kurser för allmogeflickor” stämde inte längre lika väl om man ser 

till elevernas bakgrund. Hur innehållet i första årskursen fördelades framgår av tabell 1. 
 

Tabell 1: Undervisningsämnen i Bollnäs kvinnliga folkhögskolas första årskurs 1929. 
 

Ämne 
  

Veckotimmar 

Historia  4 
Samhällslära, tot 6 tim  
Litteraturhistoria  3 
Svenska språket  5 
Diskussion  1 
Geografi  3 
Naturlära och hälsolära  3 
Räkning  2 
Välskrivning och bokföring  1 
Gymnastik, bollekar och sånglekar  5 
Sjukvård, kvinnohygien och barnavård  1 
Trädgårdsskötsel  0,5 
Fria föredrag  1 
Slöjd 15,5 
Vävteori  1 

 
    Källa: Bollnäs kvinnliga folkhögskola: läsåret 1929, s. 9. 

Förändringen avspeglades också i undervisningen, där mejerihantering och husdjursskötsel inte 

längre ingick. Tabellen visar också att en förhållandevis stor del av undervisningen numera ägnades 

åt de teoretiska ämnena, i jämförelse med Dahms tidigare kurser. Övning i muntlig framställning 

fick eleverna via det nya ämnet diskussion, och här avhandlades teman som exempelvis ”Motorflu-

                                                                                                                                                                  
som är systerson till Ingeborg Bosson och bosatt i Uppsala. Muntliga uppgifter har även lämnats av Martha Wandin, 
tidigare lärarinna vid Bollnäs folkhögskola. Det kan noteras att Folke Alin och Anna Alin-Bosson var syskon. 
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gan”, ”Varför vi gå i skolan”, ”Hur jag vill inreda mitt hem” och ”Vad kan göras för att stärka 

hemmets band?”. Av de traditionellt kvinnliga ämnena gavs fortfarande textilslöjd stort utrymme, 

med både vävteori, linne- och klädsömnad, knyppling och vävning. Dessutom hade bägge årskur-

serna hälsolära, sjukvård, kvinnohygien, barnavård, trädgårdsskötsel och sång. Hemvård och skol-

köksundervisning koncentrerades numera helt till andra årskursen, som dominerades av matlagning, 

bakning, konservering och dukning. 

Under Hjalmar Dahms tid deponerade landstinget ett tjugotal vandringsbibliotek vid folkhög-

skolan i Bollnäs.19 Men de var inte avsedda främst för skolans egen undervisning, utan skickades ut 

i länet till organisationer som bedrev lokalt bildningsarbete. I 1929 års redovisning syns dock en 

ambition att stimulera folkhögskoleeleverna till aktiv användning av biblioteket i studierna. Redo-

visningen lyfter för allra första gången fram just skolans eget bibliotek och konstaterar att det 

använts ”synnerligen flitigt” och att här även skapats ett läs- och studierum, ständigt tillgängligt för 

eleverna. Uppenbarligen försökte Ingeborg Bosson också stärka den sociala sammanhållningen och 

de kulturella aktiviteterna på skolan, något som blivit lättare sedan eleverna börjat inkvarteras på 

skolans elevhem. Detta hade inte förekommit under Dahms tid, då elevhemmet varit förbehållet de 

manliga eleverna medan de kvinnliga fick hyra rum hos privatfamiljer i Bollnäs. Numera hölls fria före-

drag varje vecka av lärarna eller av inbjudna föreläsare, varav många var Bollnäsbor. Bland dem som 

besökte skolan fanns även rektorsparet på Tärna − rektor Bossons bror och svägerska − som bland 

annat höll föredrag om Fredrika Bremer. Obligatoriska samkväm med kulturella inslag stod också 

på programmet varje torsdags- och lördagskväll. Slutligen började man även söka sig utanför sko-

lans väggar i en omfattning som man inte gjort tidigare. Utflykter organiserades till sevärdheter 

runtom i Hälsingland och en två dagars studieresa till Dalarna och Fornby folkhögskola genom-

fördes.20 Sammantaget associerar beskrivningen i årsredovisningen mycket till den klassiska bilden 

av (den manliga) folkhögskolan som en ”storstuga” och många av aktiviteterna avspeglar intresset för 

svenska seder och traditioner och för hembygden. De många inbjudna föreläsarna och skolans ökade 

ambitioner att söka sig ut understryker också att banden med det omgivande lokalsamhället stärkts. 

Rektor Bosson har också avgivit ett slags programförklaring och en tydlig deklaration om hur 

hon såg på det kvinnliga bildningsprojektet vid skolan, i en informationsbroschyr som utgavs 1936. 

Syfte ska, fastslås här, vara att  

meddela god och nyttig kvinnobildning: allmän bildning på ideell grund, medborgerlig bildning och praktisk 
utbildning. 

Vår tid behöver tänkande och karaktärsfasta kvinnor, och den behöver varmhjärtade kvinnor med offervilja. 
Kan folkhögskolan genom sitt arbete i någon mån möta detta behov, då har den fyllt sin viktigaste uppgift. Skolan 
bjuder också sina elever utbildning i praktiska ämnen, t.ex. svenska, räkning, bokföring, välskrivning, sjukvård och 
kvinnlig slöjd samt − i husmodersavdelningen − matlagning. Säkerligen är det mer än en, som har de praktiska 
ämnena i tankarna vid ansökan om inträde, och därom är blott gott att säga. Den praktiska utbildningen är, inte 

                                                 
19 Se exempelvis redovisningen av verksamheten i Bollnäs i Svenska folkhögskolans årsbok 1910, s. 94. 
20 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: läsåret 1929, passim. 
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minst i den hårda livskampen just nu, synnerligen viktig. Men ingen bör stanna vid blott detta. De flesta, som söka 
sig till folkhögskolan, har ej haft tillfälle att efter den obligatoriska skolgången fortsätta studierna utan ägnat sig åt 
praktiskt arbete. Men den unga kvinnan behöver något mer än det, hon lärde som barn. Hon måste skaffa sig en 
självständigare och djupare bildning, en bildning, som utvecklar hennes personlighet och tillfredställer hennes 
längtan efter något för själen att leva av. Inte minst betydelsefullt kan detta bli, om hon en gång blir maka och mor. 

Sist bör också erinras om de ökade krav, samhället ställer på kvinnan, sedan hon fick full medborgarrätt. Vårt 
land behöver kunniga, kloka och ansvarskännande kvinnor.21

Intressant är bland annat definitionen av bildningsbegreppet, och det kan noteras att de praktiska 

ämnena (till vilka för övrigt både svenska och matematik förts) vid skolan först och främst beskrivs 

som en utbildning. Målsättningen med slöjdundervisningen var att ”ge eleverna kunskap i sådan 

praktisk sömnad, som förekommer i ett hem, och den vill genom konstsömnad och vävning 

utveckla deras smak och förmåga att skapa trevnad i hemmet.” Här finns också ett betonande av 

nationen och dess behov av det kvinnliga bildningsprojetet och det finns en knytning av det kvinn-

liga medborgarskapet till kvinnans traditionella roll som maka och mor. Samhällsläran skulle såle-

des behandla ”kvinnans plats i nutidens samhälle, hennes plikter mot detsamma, och hur de bäst 

skola fyllas”.22 Sammantaget är det ett maternellt bildningsideal grundat snarare på vad som kan 

beskrivas som en samhällsmoderlighet i Ellen Keys anda som framträder, än det bildningsideal 

grundat på husmoderlighet i Cecilia Bååth-Holmbergs anda som funnits under Hjalmar Dahms tid.23

Den teoretiska undervisningen utökas 

Kurserna i Bollnäs såg i slutet av 1930-talet ut ungefär som de gjort 1929. Dock hade möjligheten 

införts i början av 1930-talet att gå en andra årskurs som var teoretiskt inriktad. Dessutom hade den 

teoretiska undervisningen inom husmodersavdelningen ökats och omfattade nu både historia och 

litteratur. En nyhet var också undervisningen i främmande språk. Numera fanns engelska som val-

fritt ämne för dem som var beredda att avstå från tre slöjdtimmar per vecka i första årskursen, och 

inom andra årskursens teoretiska avdelning lästes både engelska och tyska. Även för dem som gick 

husmoderskursen fanns nu möjlighet att läsa engelska. Alla tre avdelningarna hade gemensam 

undervisning i sång och i det nya ämnet ”Veckans nyheter”, som innebar tidningsläsning och dis-

kussioner om aktuella ämnen utifrån artiklar i pressen. Föga förvånande satte tidens oroliga världs-

läge en stark prägel på ämnesvalen här. Bland det som diskuterats 1938 fanns exempelvis ”Natio-

nernas förbund och abessinska frågan”, ”Spanska problemet”, ”Mötet mellan Chamberlain och 

Hitler”, ”Hitlers tal i sportparlamentet, Chamberlains i parlamentet” och ”Tjeckoslovakiens öde”. 

Slutligen kan noteras att skolan endast hade en manlig lärare i teoretiska ämnen. Det innebar att 

huvuddelen av den teoretiska undervisingen i Bollnäs bedrevs med kvinnliga lärare, vilket torde ha 

varit ytterst ovanligt inom den svenska folkhögskolan under 1930-talet. De kvinnliga folkhögskollä-

rarna var länge i stark minoritet. Framförallt undervisade de som övningslärare i de praktiska, 

                                                 
21 Bollnäs folkhögskola, informationsbroschyr från 1936, s. 2 f. 
22 Bollnäs folkhögskola, informationsbroschyr från 1936, de två korta citaten är hämtade från s. 9 och 7. 
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kvinnliga ämnena, vilket innebar sämre anställningsvillkor än ämneslärarna. Många kvinnliga lärare 

var dessutom timanställda och därmed helt utan anställningstrygghet och rätt till pension, dels för 

att inställningen bland folkhögskolerektorerna till ökad andel kvinnliga lärare (inte minst inom de 

teoretiska ämnena) länge generellt var negativ, dels för att Skolöverstyrelsen, som måste godkänna 

alla inrättningar av nya övningslärartjänster, var ytterst restriktiv i sina bedömningar. År 1942 då 

likalönsprincipen för manliga och kvinnliga lärare genomfördes, fanns folkhögskolor som bedrev 

samundervisning eller hade en majoritet kvinnliga elever utan att ha en enda enda kvinnlig fast 

anställd kvinnlig lärare i teoretiska ämnen. Sammanlagt fanns år 1942 endast 19 ordinarie och 

extraordinarie kvinnliga folkhögskollärare i hela landet, mot 192 manliga.24 Fortfarande levde såle-

des den genusarbetsdelning kvar ute på skolorna, som vuxit fram under den första perioden. 

Av redovisningen över eleverna i Bollnäs 1938 framkommer, att 30 flickor med en medelålder 

på 17 år genomgått den första årskursen, 15 den andra, varav 11 valt husmodersavdelningen och 4 

den teoretiska. Här var medelåldern 18 år, och 2 av flickorna i husmodersavdelningen hade tidigare 

genomgått realskola. Drygt hälften av eleverna kom från Bollnäs med omnejd, och nästan alla 

övriga från andra platser i länet. 25 hade innan de kom till skolan haft sin sysselsättning i hemmet, 

10 hade varit hembiträden och 8 butiksbiträden, en sjukvårdsbiträde och en hade arbetat inom hant-

verk. 11 elevers föräldrar arbetade inom jordbruket eller dess binäringar, 15 inom industri och hant-

verk och 10 inom handel och samfärdsel.25

Ungefär på detta sätt såg det ut fortfarande i mitten av 1940-talet, med den skillnaden att allt 

flera av eleverna som kom till skolan nu hade en bakgrund som sjukvårdsbiträden, medan andelen 

som haft sin sysselsättning i hemmet minskade något. En viktig förklaring till detta var, att folkhög-

skolekurser från mitten av 1940-talet blev behörighetsgivande för studier bland annat inom vården 

− mera om detta nedan. När det gäller kursinnehållet kan också noteras att samhällsläran fått kraf-

tigt ökat utrymme på schemat, och numera tog man bland annat upp huvuddragen i Sveriges författ-

ning, central- och lokalförvaltningen, sociallagstiftning och socialpolitik, de viktigaste kommunal-

lagarna och det kommunla självstyret, folkrörelserna och samhället, demokrati och diktatur och 

demokratins innebörd och försvar.26

1940-talets slut − en tid av expansion 

I mitten av 1940-talet beslutade så Landstinget att lantmannaskolan i Bollnäs skulle flyttas och 

återigen ifrågasattes folkhögskolans existens. Det tycks ha varit ytterst nära att detta ledde till ned-

                                                                                                                                                                  
23 För en diskussion om det maternella bildningsidealet, husmoderlighet och samhällsmoderlighet, se Berit Larsson 

1997, kapitel 5.  
24 Kerstin Mustel 2002, ”SFHL 1902−2002: historik”, s. 63 ff och 196 samt Monica Roselius 2002, ”SFHL och 

jämställdheten”, s. 289 f. 
25 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: femtioförsta lärokursen 1938, passim. 
26 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: femtionionde årskursen 1946, passim. 
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läggning. Men beslutet blev till sist att skolan trots allt skulle få leva kvar, och därför satsade man 

nu på en utveckling och omorganisation av verksamheten. Ett nytt elevhem byggdes. Lantman-

naskolans flytt betydde att man nu kunde disponera lokalerna under hela året och huvudkurserna 

förlades därför från hösten 1946 under vinterhalvåret, samtidigt som man införde kortare sommar-

kurser. Både sommar och vinter erbjöds nu två årskurser. För första gången skapades också en möj-

lighet att genomgå en praktiskt inriktad variant inte bara av andra årskursen utan även av den första. 

Den skiljde sig från den teoretiska genom att en ansenlig del av undervisningstiden ägnades åt hus-

lig ekonomi och födoämneslära. Med andra ord fungerade skolan nu även som en mera renodlad 

hushållsskola, för dem som valde de praktiska kurserna. Vissa traditionellt kvinnliga ämnen lästes 

dock även fortsättningsvis inom den teoretiska kursen: textilslöjd med tillverkning bland annat av 

”småbarnsutstyrslar”, vävteori, mösterkonstruktion, hemvård samt sjukvård, barnavård och kvinno-

hygien. Inom vävläran hade undervisningen om traditionella lokala vävtekniker fortfarande stort 

utrymme. Den nya organisationen innebar en kraftig ökning av elevantalet. Totalt deltog detta år 85 

kvinnor i skolans kurser, varav en tredjedel valde de praktiskt inriktade husmodersutbildningarna.27

Att de husmodersinriktade kurserna levt vidare på folkhögskolorna från 1920-talet och framåt 

förklaras bland annat av att de inneburit möjligheter till ökade statsbidrag. På många skolor skapa-

des till och med separata lanthushållsskolor, framför allt runt mitten av 1910-talet, vilket också gav 

möjligheter till bidrag från Hushållningssällskapen − på samma sätt som lantmannaskolan i Bollnäs 

kommit till. Ett sådant exempel var Tärna folkhögskola, där Ingeborg Bossons svägerska som tidi-

gare nämnts ansvarade just för lanthushållsskolan. Men de ökade möjligheterna till bidrag för de 

hushållsinriktade kurserna förklaras i sin tur av det allmänna intresse för kvinnans husliga bildning 

som växte sig allt starkare, och som också ledde till bildandet av organisationer som Föreningen för 

rationell hushållning (1917) och Sveriges husmoderföreningars riksförbund (1919), samt senare 

under 1930- och 1940-talen till husmorskurser i radio och till bildandet av Hemmets forskningsin-

stitut 1944.28 Husmodersideologins vision var att skapa en kompetent, rationell och teknikbejakande 

husmoder, och detta betraktades inte som något som stod i motsättning till det kvinnliga frigörelse-

projektet. Den ”professionella”, rationella husmodern blev istället successivt till ett nytt kvinno-

ideal, en modell för den moderna kvinnan − även inom kvinnoorganisationer som Fredrika Bremer-

förbundet.29 Den moderna husmodersideologin skilde sig därmed i viss mån från den husmoderlig-

het som den första generationens folkhögskolemödrar representerade och som utgjort grunden för 

folkhögskolans maternella bildningsideal under den första perioden. 

                                                 
27 Bollnäs kvinnliga folkhögskola: Vinterkursen 1946–1947, sommarkursen 1947, s. 5–11 och 15–21. 
28 Om husmorskurser i radio som folkbildning, se Karin Nordberg 2001 ”En flitig, förnuftig, finurlig, förnöjsam, 

föredragsam, fredsälskande, föreningsaktiv fru och flerbarnsmor med förråden fyllda. Om husmorsfostran och 
medborgarbildning i radion”. 
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Det kan konstateras att den kraftiga ökningen av kvinnliga folkhögskoleelever under 1940-talet 

inte bara gällde Bollnäs, utan generellt i landet, och betydde att det totala antalet kvinnliga elever 

inom folkhögskolornas vinterkurser nu för första gången var större än antalet manliga elever (ett 

mönster som för övrigt hållit i sig sedan dess).30 Samtidigt nådde intresset för husmoderns roll i 

hemmet sin topp under dessa år, vilket i sin tur delvis kan förklaras genom frågan om vad man 

skulle göra av de män som nu efter beredskapens upphörande behövde komma tillbaka till arbets-

marknaden. En uppvärdering av husmodersrollen blev ett sätt att försöka få kvinnorna att gå tillbaka 

till hemmet och därigenom lämna plats åt männen. Dessutom fanns behov av kvinnlig arbetskraft 

inom områden, kopplade till utvecklandet av den nya välfärdsstaten. Befolkningsutredningen 1945 

föreslog således en satsning på nya yrkesutbildningsmöjligheter inom det husliga området, med ett 

utbyggnadsprogram för ett 20-tal nya husmodersskolor.31 En reform genomfördes också som inne-

bar att längre kurser vid hushållsskolor och folkhögskolor blev behörighetsgivande vid ansökan till 

vissa yrkesutbildningar inom framförallt vård och utbildning. Många kvinnor utnyttjade den möj-

ligheten. Bland de kvinnliga eleverna på folkhögskolornas vinterkurser 1946/47 angav över 90 pro-

cent att de sökt sig till folkhögskolan för att sedan kunna läsa vidare vid sjuksköterskeutbildning, 

annan vårdutbildning eller lärarutbildning. Nästan 50 procent hade siktet inställt på att bli sjukskö-

terskor.32 Enligt Svensk sjuksköterskeförenings statistik hade följaktligen nästan 40 procent av de år 

1952 antagna eleverna vid sjuksköterskeskolorna genomgått just folkhögskola.33 Historikern Lena 

Milton har i sin avhandling Folkhemmets barnmorskor (2001) lyft fram folkhögskolans avgörande 

betydelse som bildningsväg också för barnmorskorna − en yrkesgrupp som, konstaterar hon, ända in 

åtminstone på 1960-talet till allt övervägande delen rekryterades bland flickor från landsbygden. 

När andelen barnmorskeelever med folkhögskolebakgrund var som störst kring 1950 utgjorde de 80 

procent av eleverna vid barnmorskeutbildningen i Stockholm.34

Det är mot bakgrund av detta som man ska se flytten av lantmannaskolan i Bollnäs och den därav 

följande kraftiga expansionen av folkhögskolans verksamhet. Inte minst gäller det inrättandet 1946 

av en första årskurs med praktisk husmodersinriktning. I den tidskrift som skolan började utge 

1948, Bollnäsringen, gavs rapporter om vad som blivit av de gamla eleverna. I en av de mest omfat-

tande redovisningarna, publicerad 1952, framgår följande om dem som nyligen avslutat sina studier: 
 

                                                                                                                                                                  
29 Ulla Manns 1997, Den sanna frigörelsen: Fredrika Bremerförbundet 1884–1921, s. 204 ff. Se även Yvonne 

Hirdman 1992, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier samt Karin Nordberg 2001. 
30 Bertil Pfannenstill 1968, ”Elev- och lärarrekryteringen” Svensk folkhögskola 100 år, del IV, s. 26 f. 
31 Johanna Overud 2002, ”I beredskap med fru Lojal: husmodern i nationens tjänst 1939–1945”, s. 97 f. 
32 SOU 1953:24, Folkhögskolans ställning och uppgifter, s. 113 ff. 
33 Kerstin Mustel 2002, s. 112. 
34 Lena Milton 2001, s. 50 ff och s. 110 ff. 
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Tabell 2: Bollnäselevernas sysselsättning efter kursernas slut 1951. 

provelev vid lasarett 28 
biträde vid lasarett eller barnhem  7 
affärsbiträde  2 
anställd på kontor  2 
telefonist  1 
köksbiträde  1 
i föräldrahemmet 10 
elev i andra årskursen i Bollnäs 23 
elev vid annan folhögskola  3 
genomgår sömnadskurs  1 

Källa: Bollnäsringen 1952, vinternumret, s. 15. 

Som synes sökte sig även en mycket stor andel av Bollnäseleverna till vårdområdet efter studiernas 

slut, och detta avspeglas också i rektor Bossons avslutningstal till eleverna vid ett flertal tillfällen 

under de här åren, bland annat i talet vid avslutningen 1948, ”Icke synas men vara”. Viktigt att 

notera här är även hennes traditionella syn på sjuksköterske- och lärarinneyrket, med kallelsetanken 

som det centrala. Glädjen att på ett självuppoffrande sätt få möjlighet att stödja, hjälpa eller vårda 

barn och sjuka skulle utgöra kvinnornas främsta lön i yrkeslivet: 

Mer än en av er har sjuksköterskekallet i tankarna. Vilka är det månne där, som blir till verklig välsignelse? Ja, ni 
vet nog svaret. Det är de, som känner ett inre behov av att få hjälpa de lidande, lindra deras plåga och sprida glädje 
bland dem, och gör sin gärning utan tanke på att synas och få tack och uppskattning som lön. 

En och annan av er har också tänkt på skolgärningen. Säkert kommer ni en gång, när ni får ta hand om barn 
eller unga människor, att erfara, att ni kan ge mest, när ni själva blir en bisak, och när er högsta önskan är att få ge 
allt det bästa ni vet åt era elever.35

Ingeborg Bossons tid som rektor vid folkhögskolan i Bollnäs ligger inom den period som Berit 

Larsson benämnt den andra perioden, och som hon beskrivit som könsblind eller könsneutral. Men 

detta stämmer definitivt inte som beskrivning på verksamheten vid folkhögskolan i Bollnäs 1928–

1955. Istället för att övergå till samskoleidén förstärkte landstinget den isärhållande principen i 

Bollnäs genom att skapa en folkhögskola enbart för kvinnliga elever. Samtidigt hade skolan 

utvecklats, bort från den första periodens särartstänkande med ett maternellt bildningsideal byggt på 

en husmoderlighet i Cecilia Båth-Holmbergs tappning. I Ingeborg Bossons kvinnliga folkhögskole-

kurser lades en stor vikt vid kvinnors teoretiska utbildning i enlighet med ett maternellt bildnings-

ideal vilket i mångt och mycket byggde på den komplementära könsrollssyn som brukar förknippas 

med Ellen Keys tankar om samhällsmodern, och på det moderna, rationella husmodersideal som 

växte sig allt starkare fram till 1900-talets mitt. 

Den kommunala flickskolan och Fågelstadskolan −  andra kvinnliga bildningsvägar vid samma tid 

Som redan nämnts hade Ingeborg Bosson innan hon kom till Bollnäs varit verksam som lärarinna 

vid en flickskola. Det är mycket intressant att notera, att den period då folkhögskolan i Bollnäs var 

öppen endast för kvinnliga elever sammanfaller med den tid som ekonomhistorikern Ingela Schån-
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berg i avhandlingen Genus och utbildning: ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning 

1870–1970 (2001) betecknat som de kommunala flickskolornas blomstringstid i Sverige. Samtidigt 

som samskolan blev allt vanligare, övergick från slutet av 1920-talet de enskilda flickskolorna suc-

cessivt till kommunalt huvudmannaskap och integrerades i det offentliga utbildningssystemet.36 

Flickskolan avskaffades sedan 1962, när grundskolan infördes. Tanken om en separat flickskola 

byggde på uppfattningen att det behövdes en särskild utbildningsväg för flickor, och stöddes även 

av kvinnoorganisationer som Socialdemokratiska kvinnoförbundet och Fredrika Bremerförbundet. 

Även Frisinnade kvinnors riksförbund var positivt och i språkröret Tidevarvet argumenterade inte 

minst Fogelstadkvinnorna för flickskoleidén.37 Vid kommunaliseringen förstärktes inriktningen på 

hemmet i undervisningen, genom att ämnet hushållsgöromål blev obligatoriskt. Nu infördes dess-

utom linjedelning i de sista årskurserna, vilket innebar att flickorna kunde välja en teoretisk eller en 

praktisk variant. Detta var ett led i målsättningen att göra den kommunala flickskolan mera praktisk. 

Bland det som framhävdes som positivt med flickskolan fanns examensfriheten, den lugnare 

arbetstakten, den humanistiska inriktningen och just den praktiska fostran.38 1940 års skolutredning 

gav följande förslag till målformulering för flickskolan: 

att bereda kvinnlig ungdom tillfälle till inhämtande av ett högre mått av allmän medborgerlig bildning med hänsyn 
till denna ungdoms särskilda behov och intressen och att i samband därmed teoretiskt och praktiskt förbereda för 
verksamhet inom hemmets område.39

Ingela Schånberg har i en separat studie om flickskolorna i Lund under 1920- och 1930-talet beskrivit 

flickskolekulturen och utbildningens funktioner.40 En jämförelse med kvinnliga folkhögskolan i 

Bollnäs blir intressant inte minst mot bakgrund av att Ingeborg Bosson själv arbetade så många år 

vid den ena av dessa studerade flickskolor i Lund. Och sammantaget torde nog kunna hävdas att 

verksamheten vid den kvinnliga folkhögskolan i Bollnäs under Ingeborg Bossons tid hade klara lik-

heter med flickskolan, när det gällde arbetssätt och funktioner − med den viktiga skillnaden att flick-

skolan i mycket högre utsträckning fungerade som en ”pluggskola” än vad folkhögskolan gjorde. 

Frågan är också vilka likheter som fanns med Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad, som 

bedrev sin verksamhet mellan 1925 och 1954 − det vill säga under ungefär samma period som Boll-

näs folkhögskola enbart var öppen för kvinnor. Det har inte gått att se att Ingeborg Bosson hade 

några personliga band till de ledande kvinnorna på Fogelstad eller att non någonsin besökte skolan. 

Men hon var nära vän med Jeanna Oterdahl som i sin tur hade vissa kontakter med Fogelstadgrup-

pen. Om Elin Wägner, som var den kanske mest tongivande ideologen inom Fogelstadgruppen, höll 

                                                                                                                                                                  
35 Ingeborg Bosson 1948, ”Icke synas men vara: vid avslutningen av vinterkursen 1948”. Se även t.ex. Ingeborg 

Bosson 1950, ”Det ringa och det stora: ur tal vid avslutningen sommaren 1950”. 
36 Ingela Schånberg 2001, s. 51. 
37 Ingela Schånberg 2001, s. 86 ff. 
38 Ingela Schånberg 2001, s. 91 ff och 101 ff. 
39 SOU, 1947:49, X, Flickskolan, s. 107–108. 
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Ingeborg Bosson många föreläsningar i Bollnäs. Fogelstadskolans övergripande målsättning var att 

förbereda och träna kvinnor inför sitt nyvunna medborgarskap. Av de beskrivningar som finns om 

verksamheten framgår att man hämtade mycket från folkhögskolans sätt att arbeta, både ifråga om 

val av undervisningsämnen, pedagogisk grundsyn och undervisningsmetoder.41 Den slutsats som 

måste dras är, att det nog också fanns en hel del som förenade verksamheten vid Ingeborg Bossons 

kvinnliga folkhögskola i Bollnäs med verksamheten vid Kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad. 

Ingeborg Bossons önskan i samband med omorganisationen 1946 var emellertid att skolan nu 

åter skulle börja ta emot manliga elever, så att Bollnäs blev en blandad folkhögskola. Men skolans 

styrelse gillade inte detta och avslog hennes begäran med motiveringen att den ville avvakta och 

hålla frågan öppen för att se på vilket sätt förhållandena skulle förändras efter beredskapens upphö-

rande.42 Den fråga man ganska automatiskt ställer sig är emellertid, om inte den egentliga orsaken 

till motståndet inom Bollnäs folkhögskolestyrelse mot en blandad skola var att det fortfarande vid 

1940-talets mitt ansågs omöjligt att ha en kvinnlig rektor för en skola med manliga elever. 

 

Vad hände sedan? 

Bollnäs blir samskola 

När Ingeborg Bosson i slutet av 1954 avgick med pension och efterträddes som rektor av den enda 

ordinarie manliga läraren sedan länge vid skolan, Sven Elg, infördes omgående och utan någon som 

helst diskussion möjligheten att anta manliga elever. Därmed kan man säga att Bollnäs folkhögskola 

nu organiserades enligt den könsneutrala princip som Berit Larsson tillskrivit den andra perioden. 

Samtidigt beslutade styrelsen att hustru Inga Elg skulle vara sin make ”tillhanda ifråga om den 

kvinnliga eleverna, samt lämna honom de råd och upplysningar om dem som kan vara av bety-

delse”.43 I praktiken handlade det nog framförallt om undervisningen i kvinnohygien. Man var såle-

des tillbaka i en situation som liknade genusarbetsdelningen under epoken Dahm, nämligen en 

manlig rektor vars hustru fick ta ett speciellt ansvar för de kvinnliga eleverna. Den stora skillnaden 

var dock, att Inga Elg på inget sätt var någon representant för den gamla typen folkhögskolemödrar, 

utan representerade en betydligt modernare typ av rektorshustru och lärare. Hon var utbildad gym-

nastikdirektör och anställd som extraordinarie ämneslärare. Eftersom hon var skolans enda gym-

nastiklärare innebar det att hon undervisade även de manliga eleverna i gymnastik. Dessutom 

undervisade hon i svenska och matematik. 

                                                                                                                                                                  
40 Ingela Schånberg 1997, ”kvinnors utbildning och ’livskarriärer’: flickskolorna i Lund på 1920- och 1930-talet”. 
41 Lena Eskilsson 1991, Drömmen om kamratsamhället: kvinnliga medborgarskolan på Fogelstad, särskilt s. 152 ff. 

Se även Margareta Broon m. fl. 2000, ”Fogelstad: kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1925–1954”. Uppgifterna 
om Ingeborg Bossons intresse för Elin Wägners ideer framhölls av systersonen Sven Alin vid samtal 2/2 2004. 

42 Bollnäs folkhögskolas arkiv, A:I, 6, Protokoll fört vid styrelsesammanträde 17/6 1945, § 2. 
43 Bollnäs folkhögskolas arkiv, A:I, 8, Protokoll fört vid styrelsesammanträde 11/10 1954, § 20 och 22/4 1955, § 48. 
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Skolan fortsatte som tidigare med både vinter- och sommarkurser, båda med två årskurser. Även 

om elevförteckningarna i årsredovisningen noga delade upp eleverna i en manlig och en kvinnlig avdel-

ning, sannolikt mot bakgrund av att man på elevhemmet gjorde en sådan åtskillnad, verkar ändå 

undervisningen i de teoretiska ämnena ha bedrivits i blandade grupper. Varje årskurs var dock i sin 

tur uppdelad i dels en teoretisk avdelning, dels en praktisk. Andra årskursens praktiska avdelning 

kallades fortfarande husmodersavdelning, men ser man till innehållet så fanns egentligen ingen skillnad 

mellan första och andra året. Bägge ägnade två tredjedelar av undervisningstiden åt traditionellt 

kvinnliga ämnen. Allra mest tid gick till sömnad, vävning samt ämnet hushållsgöromål, där eleverna 

fick lära sig matlagning, bakning, slakt, dukning, servering, födoämnenas inköp, behandling och för-

varing, övningar i matsedlars uppsättande, beräkning av priset på bakverk och middagar, tillagning 

av finare provmiddagar, tvätt, mangling och strykning. I ämnet hemkunskap studerades hemvård och 

heminredning.44 Eleverna skulle formas till moderna, rationella husmödrar i 1950-talets tappning. 

De manliga eleverna återfanns endast inom de teoretiska kurserna. Men det är viktigt att under-

stryka att majoriteten av de kvinnliga eleverna också återfanns här.45 En viktig förklaring till kvinnodo-

minansen var fortfarande behörigheten kurserna gav till högre studier, framförallt inom vårdområdet. 

I mitten av 1960-talet hade könsfördelningen blivit jämnare på de teoretiska kurserna, med ett 

trettiotal män och ett trettiotal kvinnor både i första och andra årskursen. Till detta kom ett tiotal 

kvinnor i första respektive andra årskursens praktiska avdelningar. Dessutom hade nu införts en 

teoretiskt inriktad tredje årskurs, som lockat åtta kvinnor och sex män. Samundervisning praktisera-

des inom de teoretiska kurserna i allt utom gymnastik, medan de praktiska kurserna undervisades 

för sig och därigenom bildade enkönade grupper. Noteras kan också att trä- och metallslöjd nu hade 

införts på schemat. Detta hade inte tidigare förekommit i Bollnäs, sannolikt på grund av att skolan 

haft endast kvinnliga elever. När man nu införde det nya ämnet så valdes denna könsneutrala be-

teckning framför beteckningen ”manlig slöjd”, som tidigare varit den gängse inom folkhögskolorna, 

och man införde detta för alla elever, både män och kvinnor − även de som gick på de praktiska, 

husmodersinriktade kurserna. Elever i de teoretiska kurserna kunde även fortsättningsvis ha sömnad 

och vävning, men detta var frivilligt, och ämnen som hemvård, barnavård eller familjekunskap 

fanns inte kvar inom de teoretiska kurserna. Man skulle kunna uttrycka det så, att en traditionellt 

manlig praktisk syssla nu gjordes till en norm för alla, medan det traditionellt kvinnliga successivt 

utdefinierades som oviktigt. Och någon diskussion kring nyttan även för manliga folkhögskole-

elever av kunskaper i t.ex. barnavård eller familjekunskap uppstod, såvitt jag kunnat se, aldrig.46

                                                 
44 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: läsåret 1955−1956, passim. Procentsiffran är baserad på vinterkursernas 

undervisning. 
45 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: läsåret 1955−1956, s. 23–25. 1955 var det totala antalet män på 

vinterkurserna 5 och antalet kvinnor 74. Av dem fanns totalt 33 inom de praktiska kurserna. 
46 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: redogörelse för läsåret 1964–1965, s. 11 och 15–22. 
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Några sommarkurser i traditionell bemärkelse fanns heller inte längre, men istället anordnades 

under sommaren kortare fristående kurser för ungdomsledare. Dessutom fanns en fem veckors kurs 

i hem- och familjekunskap, vilken lockade ett trettiotal kvinnor från hela landet. Den framstår i hög 

grad som en arvtagare till de husmodersinriktade sommarkurser som funnits tidigare. Huvuddelen 

av tiden ägnades åt hemkunskap med matlagning, bakning, dukning och servering. Vävning och 

vävteori var också ett viktigt ämne. Men kursen hade nu en tydligare estetisk inriktning, här ingick 

även litteraturstudier (som främst ägnades åt lyrik), ”att uppleva och förstå konst”, musiklyssnande, 

teckning och målning, keramik samt trä- och metallslöjd. Och beskrivningen av de teoretiskt inrik-

tade studierna i familjekunskap signalerar att man nu i undervisningen börjat problematisera famil-

jeinstitutionen och lyfte fram kvinnohistoria, att det ideologiska innehållet i de kvinliga folkhög-

skoleelevernas utbildning höll på att förändras, att något nytt var på väg. Här berördes bland annat 

”Olika familjetyper. Dagens familj och gårdagens. Familjelivet i olika kulturer. Några kapitel 

kvinno- och äktenskapshistoria.”47

Av årsredovisningen 1964/65 framgår slutligen också att huvuddelen av eleverna till vinterkurserna 

fortfarande rekryterades inom det egna länet, även om man numera hade elever från de flesta landsdelar 

och dessutom några utländska studerande. Den allra största gruppen bestod av dem som tidigare ar-

betat som hembiträden. De utgjorde nu hela 19 procent av det totala antalet elever på vinterkurserna, 

vilket var en uppgång i förhållande till tidigare. Möjligen kan en förklaring till detta vara, att arbets-

marknaden för hembiträden minskade. Allt färre svenska hushåll hade numera hembiträde. Men 

sannolikt var detta i sin tur en konsekvens av att möjligheterna till arbete inom andra expanderade 

arbetsmarknadsområden framstod som mera lockade för många unga kvinnor. 14 procent av eleverna 

hade tidigare haft sin sysselsättning i hemmet och 13 procent hade arbetat inom sjukvården.48

Vi kan, vi törs, vi vill! ─ Kvinnokurser istället för husmoderskurser 

År 1970 hade de praktiska husmodersinriktade kurserna helt försvunnit från Bollnäs ordinarie kurs-

utbud. Istället hade man nu skapat en tvåårig musiklinje. Därmed var Bollnäs en skola som förhål-

landevis tidigt släppte tanken på speciella kurser för kvinnor vilka byggde på ett traditionellt kom-

plementärt särartstänkande. 

Istället började på skolan organiseras aktiviteter som indikerar att här fanns krafter som ville 

lyfta fram kvinnors erfarenheter och situation till diskussion på ett sätt som inte gjorts tidigare. 1975 

genomfördes i samband med FN:s kvinnoår en utställning på temat ”Kvinnans roll i samhället”, som 

bland annat gav exempel på kvinnoförtryck i olika delar av världen, pekade på fördomar rörande 

mans- och kvinnoroller i skolornas läroböcker och lyfte fram goda alternativ där det framgick ”att 

                                                 
47 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: redogörelse för läsåret 1964–1965, s. 28. 
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även en pappa kan vara hemma och sköta barn!”, redovisade hur kvinnor förtryckts historiskt, 

presenterade de kvinnliga författarna ”Selma, Elin, Karin och Astrid” (dvs. Lagerlöf, Wägner, Boye 

och Lindgren) och hade en speciell avdelning med ”tjejlitteratur” där några av tidens internationellt 

mest kända kvinnliga politiska aktivister, Angela Davies och Bernadette Devlin, samsades med 

bland andra Sveriges första kvinnliga journalist Wendela Hebbe och Marit Paulsen, ”dagens Fredrika 

Bremer”. Utställningen ackompanjerades av Elisabeth Hermodssons skiva Vad gör vi med sommaren 

kamrater? och alla böcker av kvinnliga författare i skolans bibliotek hade dessutom markerats med 

en röd rosett. Utställningen var, enligt skolans nye rektor Ingel Jakobsson, ett led i satsningen på 

den nya progressiva folkhögskolan och var tänkt att användas för projektarbeten bland eleverna.49

Därmed var steget inte långt till en regelrätt kvinnokurs. 1978 tog skolans styrelse beslut om att 

inrätta en sådan och i augusti 1979 kunde den första kullen om 12 elever påbörja sina studier. Att 

kursen, eller kvinnolinjen som den kallades i Bollnäs, kom till tycks (liksom på andra skolor där 

kvinnokurser givits) i hög utsträckning ha berott på en enskild lärares engagemang i kvinnofrågan 

och påtryckningar på skolledningen. Torgärd Vramming (1921–1988), själv folkhögskollärardotter 

uppväxt vid Sörängens folkhögskola i Jönköpings län, hade tillsammans med sin man kommit som 

lärare till Bollnäs vid samma tid som Ingeborg Bosson slutade 1954. Hon var den som, tillsammans 

med sin dotter Ylva, skapade kvinnoutställningen 1975 och hon utvecklade kvinnolinjen som i stor 

utsträckning byggde på erfarenheter hon skaffat sig under arbetet med en studiecirkel för yrkesverk-

samma kvinnor i Gävle. Målgruppen var alla kvinnor mellan 18 och 80 år boende i Bollnäs närom-

råde, som själva kände att de tillhörde ”de bortglömda kvinnorna som hamnat utanför det stora 

utbildningskalaset” och som ville ”kunna mer, veta mer och våga mer”. Ett grundläggande syfte 

med kvinnolinjen var att öka deltagarnas själförtroende. Uppläggningen var mycket flexibel med 

möjlighet för de studerande att själva bestämma takt, omfattning och inriktning på studierna. Det 

var en så kallad dagkurs (vilket innebar att kvinnorna inte bodde på internatet) med tre timmars 

undervisning mitt på dagen, då de flesta kvinnor hade lättast att komma ifrån hemmets plikter och 

kunde rå sig själva eftersom eventuella familjemedlemmar befann sig på arbetet eller i skolan. Kur-

sen omfattade totalt två terminer, men nya deltagare kunde antas fortlöpande varje termin. Tanken 

var att kvinnorna skulle kunna fortsätta inom folkhögskolans allmänna linje efter ett års studier eller 

─ om de så ville ─ redan från början utöka kvinnolinjen till heltidsstudier genom att även delta i 

undervisning på den allmänna kursen, och på så sätt även få den kompetensrätt som den gav. Det 

fanns också möjlighet för elever inom den allmänna kursen att delta i undervisningen inom kvinno-

                                                                                                                                                                  
48 Gävleborgs läns folkhögskola i Bollnäs: redogörelse för läsåret 1964–1965, s. 11. Av den resterande delen hade 

17 % arbetat inom industrin, 13 % inom serviceyrken, 9 % i affär, 8 % inomskogs- och jordbruk, 3 % på kontor och 
4 % haft ”annan anställning”.  

49 Pressklipp och foton från 1975 i Torgärd Vrammings efterlämnade papper om kvinnolinjen i Bollnäs, i dottern 
Ylva Vrammings ägo. 
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linjen. Sammantaget var Torgärd Vrammings ambitionen att kvinnolinjen skulle bli till en integre-

rad del i skolans övriga verksamhet. 

Huvudämnet på Kvinnolinjen kallades ”Kvinnospecial” och ägnades 5 timmar per vecka. Det 

bestod i sin tur av olika delkurser, som framgår av nedanstående sammanställning. 

Tabell 3 delkurser inom ämnet kvinnospecial, kvinnolinjen vid Bollnäs folkhögskola 1979─1986. 

1. Kvinnor i Sverige idag: Kvinnor på arbetsmarknaden, kvinnor i hemarbete. Jämlikheten. könsrollerna. Hur har 
kvinnor haft det och hur ska de få det? 

2. Kvinnohistoria: Hur kvinnor haft det genom tiderna. Hur kvinnorrörelsen växt fram. 

3. Kvinnor i andra länder: Vi undersöker olika länder och kulturer med särskild hänsyn tagen till kvinnornas situa-
tion. 

4. Kvinnokultur: Vi söker kvinnornas inslag i kultur och samhällsliv. Det handlar om hus och hem, om umgänge 
och fritid, arbete och lek, och vårt sätt att vara tillsammans. 

5. Kvinnomyter: Sådana är kvinnor… så skall en flicka vara… det passar inte en tjej… den GODA modern… Vi 
undersöker vad vi uppfostrats till, vad man trott om oss och vad vi lär våra barn. 

6. Kvinnor skaffar mat: Från odla till köpa ─ tillbaka till odla? Det är alltid i sista hand en kvinna som skaffar mat. 
Vad ─ varifrån ─ hur? Det finns mycket att diskutera. 

7. Kvinnor skriver ─ skrivet av kvinnor: Hur beskrivs kvinnor i romaner av män? Hur skriver kvinnor om kvin-
nor? Vi studerar den nya litteraturen och den nya kvinnan. 

8. Kvinnorna och framtiden: Om kvinnorna får sin jämlikhet ─ vad kommer det att betyda? Kan kvinnorna bidra 
till en livsduglig framtid? 

Källa: Torgärd Vrammings efterlämnade papper rörande kvinnolinjen, i Ylva Vrammings ägo. 

Som kurslitteratur här användes exempelvis Birgitta Onsells Morske män och menlösa mamseller: 

en bok om roller och kön (1978), Ingrid Palms Kvinna i Sverige, kvinna i världen (1975), Ruth 

Nilssons & Lennart Thorsells Kvinnoroller genom tiderna (1976), Harriet Clayhills’ Kvinnfolks-

göra: den märkliga historien om kvinnors arbete och liv i Norden under tiotusen år (1980), Eva 

Adolfssons Kvinnomyter: kvinnan i produktionen och familjen, i psykologiska teorier och terapeu-

tisk praktik, i kvinnodrömmar och frigörelsekamp (1976) Odla för att leva (1977), Ingrid Olaussons 

Naturligt-vis: en handbok för en ny livsstil (1976) samt Kerstin Anérs bägge böcker Hon ler mot 

den dag som kommer (1976) och Framtidens insida: om en uthärdlig värld för våra barn (1978). 

Studierna skedde genom enskild läsning, samtal och diskussioner, där en viktig strävan var att få 

deltagarna att dela med sig till varandra av sina erfarenheter ─ dvs. genom vad som skulle kunna 

beskrivas som ”klassisk” folhögskolepedagogik. Vid undervisningen i kvinnospecial fick inga män 

finnas i lokalen, eftersom Torgerd Vrammings uppfattning var att dessa alltför lätt tog över diskus-

sionen och gjorde kvinnorna osäkra och rädda att yttra sig. 

De övriga ämnenas innehåll var anpassat till kvinnospecialen. I svenska tog man bland annat upp 

”krångelsvenska”, kvinnospråk, övade praktisk skrivning och argumentation. I psykologin studera-

des familjekunskap (”Hur fungerar vi tillsammans? Är familjen en bra utgångsmiljö?”), barnpsy-

kologi (”Hur har vi blivit som vi är?” Det är inte bara mammas fel…”) och kriser. Inom ämnet 
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naturkunnighet fick kvinnorna bland annat lära sig hur elektriciteten fungerar för att själva kunna 

avhjälpa enklare fel i hemmet, byta proppar samt få igång en strejkande bil med hjälp av startkablar, 

och kemi studerades utifrån frågan om näringsämnen och gifter i maten. Dessutom ingick engelska. 

Torgärd Vramming höll själv i undervisningen i kvinnospecial, psykologi och svenska, medan två 

av skolans manliga lärare ansvarade för naturkunnigheten och engelskan. 

I informationsmaterial och till journalister i lokalpressen var Torgärd Vramming alltid mån om 

att understryka att kvinnolinjen inte handlade om kvinnokamp utan om utveckling. Deltagarna ville 

ha det så, hävdade hon, för att ingen skulle missförstå syftet med kursen. ”Det är ingen tvekan om 

att kvinnokamp behövs, men jag tror inte det är nödvändigt att dra ut till strid i ett litet samhälle 

som Bollnäs” menade hon vidare. Man anar en viss ängslan både hos henne och hos eleverna för att 

kursen skulle verka alltför provocerande på omgivningen. Men ”om det inte är kvinnokamp när 

kvinnor lär sig hur samhället fungerar, att det de kan och tycker är värdefullt, och när kvinnors 

självförtroende strärks, då vet inte jag vad kvinnokamp är för något”, fastslog journalisten Helene 

Egnell i en artikel om kvinnolinjen i tidningen Ljusnan. Att Bollnäs nu hade en utbildning som kan 

hänföras till den tredje perioden i Berit Larssons indelning − dvs. en kurs som arbetade utifrån 

feministiska ståndpunkter ─ råder ingen tvekan om. Bollnäs blev därmed en av de folkhögskolor 

som tidigast genomförde en lång kvinnokurs. 

Så länge Torgärd Vramming själv höll i kvinnolinjen rullade verksamheten på och elevtillström-

ningen var god. Tanken var att man skulle ta emot ca 15 elever åt gången, men ibland blev man fler. 

Deltagarnas ålder och sociala bakgrund varierade men de flesta tycks ha varit lågutbildade hemma-

fruar från 40 år och uppåt samt pensionerade kvinnor, vilka alla såg kursen som ett sätt att bryta sin 

isolering. Många hade tidigare i livet inte fått någon möjlighet alls till utbildning. I de vittnesmål om 

verksamheten som givits av eleverna är omdömena genomgående mycket översvallande. ”Inte en enda 

negativ synpunkt lyckades vi få fram ─ trots idoget frågande”, konstaterade journalisten Alf Zettersten 

lite häpet i en artikel i Ljusnan efter att han besökt kursen när den pågått en termin, och eleverna 

kom inte sällan att stanna betydligt längre än de två terminer som kursen var tänkt att omfatta.50

Bollnäs folkhögskola idag 

Att kvinnolinjen fungerade så bra och blev så uppskattad var utan tvekan Torgärd Vrammings för-

tjänst. En verksamhet som i stor utsträckning vilar på en enda person är dock mycket sårbar och ris-

kerar att snabbt bryta samman om denna person försvinner, särskilt om verksamheten ifråga upp-

                                                 
50 Alla uppgifter om kvinnolinjen är hämtade ur Torgärd Vrammings efterlämnade papper, som omfattar både 

beskrivningar av kursens uppläggning och innehåll, informationsmaterial, pressklipp (daterade och odaterade) med 
artiklar om kursen i lokalpressen, där både Torgärd Vramming och elever uttalat sig om verksamheten. Jag har också 
samtalat med Ylva Vramming som själv växte upp vid Bollnäs folkhögskola och även fungerade som lärare på 
kvinnolinjen under en period på 1970-talet. De två första citaten är hämtade från en artikel i Ljusnan 7/9 1982 och det 
tredje ur en artikel 8/12 1979. 
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fattats som lite kontroversiell. Och detta var precis vad som hände i Bollnäs. När Torgärd Vram-

ming pensionerades fanns ingen given efterträdare, och kvinnolinjen upphörde efter endast ett år, 

1986. Anledningen var enligt Lennart Rosén, rektor då och fortfarande nu idag, bristen på sökande 

till kursen.51 Sannolikt var skolledningens intresse för könsproblematiserad undervisning och 

feministiska kurser för äldre kvinnor i realiteten ganska ljumt under 1980-talets backlash-år, och av 

Torgärd Vrammings visioner om kvinnokursens integrering i den övriga undervisningen i Bollnäs 

tycks inte ha blivit så mycket av. Verksamheten kom även fortsättningsvis att i det stor hela bedri-

vas enligt den traditionella principen, med mannen som könlös norm. 

Under de tio år som följde fanns ingen kurs som i sin uppläggning problematiserade kön. I slutet 

av 1980-talet startades dock en medieutbildning, och år 1996 togs ytterligare ett steg på den vägen, då 

man plockade upp en gammal tråd från kvinnolinjen, nämligen kvinnors skrivande, och skapade en 

speciell skrivarlinje som bara var öppen för kvinnliga deltagare. Den har senare utökats med ett andra år 

och syftet är att ”genom diskussioner kring egna och andras texter stimulera deltagarna att bearbeta 

och utveckla sina texter”. Dock har man nu beslutat att det andra året även ska vara öppet för man-

liga sökande. Skrivarkurser finns idag på ett ganska stort antal folkhögskolor och förutom Bollnäs 

har även Marieborgs folkhögskola utanför Norrköping inriktat sig just mot kvinnors skrivande.52

 

118 års kvinnokurser i Bollnäs − en sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Bollnäs från början tryckte hårt på isärhållandet och 

utformade sina kvinnliga kurser enligt ett maternellt bildningsideal vilket formulerats med Cecilia 

Bååth-Holmberg som den kanske viktigaste ideologen, och där den praktiska utbildningen i tradi-

tionellt ”kvinnliga ämnen hade en central plats. Målsättningen med bildningsarbetet var dels att 

kvinnorna skulle fungera bättre i en traditionell husmodersroll med förankring i 1800-talets jord-

brukssamhälle, dels att stärka deras självkänsla genom att uppvärdera de insatser som hörde till den 

kvinnliga sfären. 

Under den period då skolan endast tog emot kvinnliga elever, utvecklades och fördjupades sedan 

den teoretiska undervisningen och hushållsundervisningen avskaffades helt inom de kurser som inte 

var direkt husmodersinriktade. Samtidigt hade de teoretiska kurserna i väsentliga stycken utformats 

med tanke på just kvinnliga elevers behov. Det blev en utbildning som tydligare tog sikte på kvin-

nornas roll som aktiva, moderna samhällsmedborgare och rationella husmödrar, och där rollen i hög 

utsträckning blev att förbereda kvinnorna för högre studier och yrkesverksamhet inom sådana 

områden − vård, omsorg och undervisning − där de ”kvinnliga” egenskaperna kunde komma till sin 

                                                 
51 Uppgiften lämnad av Lennart Rosén i telefonsamtal 2003-12-01. 
52 Här kommer att kompletteras med mera information om bakgrunden till skrivarkursen, innehåll, elevrekrytering 

ed.Folkhögskolor 2003/2004, s. 11 och sammanställningen på s. 117. 
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rätt i enlighet med det samhällsmoderliga bildningsideal som byggde på Ellen Keys komplementära 

könsrollssyn. De praktiskt inriktade husmoderskurserna levde kvar i Bollnäs parallellt med de teo-

retiska kurserna fram till 1970 då husmoderskurserna mer eller mindre självdog här, på grund av 

bristande intresse från de kvinnliga eleverna. Hemmafruepoken hade börjat gå mot sitt slut, och det 

kan noteras att istort sett samtliga hushållsskolor runt om i landet också successivt avvecklades 

ungefär vid denna tid, då staten avskaffade möjligheterna till statsbidrag. 

Sedan 1970-talets början har Bollnäs folkhögskola inte haft någon husmodersinriktad utbildning. 

Istället tillhörde man de skolor som allra tidigast startade en teoretiskt inriktad kvinnokurs i modern 

mening, med ett maternellt bildningsideal som för första gången i folkhögskolans historia tryckte på 

frigörelse. Man är 2005 en av ett mycket litet antal skolor som erbjuder kurser riktade enbart till 

kvinnor. Kanske kan man tolka ambitionen med kvinnliga skrivarkurser idag, som att arvet efter 

Hjalmar & Maria Dahm, Ingeborg Bosson och Torgärd Vramming i någon mån fortfarande lever i 

Bollnäs − även om detta inte tycks vara någon medveten strategi från skolans ledning. 

Avslutning 

Det finns således idag inom folkhögskolan kurser som har till syfte att problematisera kön utifrån 

ett kvinnoperspektiv och ta upp ämnesområden som särskilt berör kvinnors livsförhållanden, dvs 

kurser som stämmer in på den tredje perioden i Berit Larssons indelning av folkhögskolans historia. 

Antalet kvinnokurser har, med en svacka i början av 1990-talet, ökat långsamt sedan slutet av 1970-

talet, men är fortfarande lågt. Läsåret 2003/04 fanns längre kvinnoinriktade kurser på totalt 10 sko-

lor − varav Bollnäs var en.53 Möjligen har genusperspektivet även börjat ges visst utrymme i 

undervisningen inom folkhögskolans andra kurser, på samma sätt som detta håller på att ske exem-

pelvis inom högskoleutbildningen. Någon kurs med explicit inriktning mot män och med syfte att 

problematisera mansrollen har aldrig ägt rum i Bollnäs. Ännu så länge finns, såvitt jag kunnat kon-

statera genom en granskning av folkhögskolornas samtliga kurskataloger från 1965 och framåt, bara 

någon enda, mycket kort sommarkurs som tagit sikte på att explicit problematisera kön utifrån just 

ett mansperspektiv.54 Den slutsats som måste dras är att folkhögskolan som institution generellt 

                                                 
53 Bl.a. finns tre folkhögskolor som har s.k. allmän kurs med kvinnoinriktning, här finns de två skrivarkurserna för 

kvinnor, några har kurser för kvinnor med invandrarbakgrund, en folkhögskola har naturvetenskapligt basår för kvinnor 
och en annan en speciell musiklinje för tjejer. En har en facklig samhällspolitisk kurs för kvinnor och på en skola finns 
en kurs i feministiska studier. Se under rubriken ”Kurser för/om kvinnor” i: Folkhögskolor 2003/04, s. 115 samt på s. 60 
(Långholmen som fallit bort i sammanställningen). De aktuella katalogerna över folkhögskolornas kurser finns även på 
Folkhögskolornas informationstjänsts webbsida: http://wwwfolkhogskola.nu/. Se även Kerstin Engman 2001 för en 
beskrivning av kvinnokurserna vid Långholmens folkhögskola, samt Berit Larsson 2002 som berör verksamheten vid 
Kvinnofolkhögskolan. 

54 År 1997 fanns exempelvis en fyra dagars sommarkurs vid Kyrkeby folkhögskola med rubriken ”Gubbkursen, 
mäns möte med konst och kultur”. Se Folkhögskolornas sommarkurser 1997, s, 39. 
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undviker att lyfta fram manlighet och mansroll till diskussion och fortfarande betraktar mannen som 

den könlösa normen. 

Därmed har min beskrivning av 118 års verksamhet för kvinnor inom folkhögskolan och särskilt 

vid Bollnäs folkhögskola kommit fram till sitt slut. Avslutningsvis skulle jag än en gång vilja 

understryka att utvecklingen av de kvinnliga kurserna i Bollnäs tydligt visat på hur tidens samhälle 

avspeglat sig i folkbildningen och format den efter skiftande behov och ideer kring manligt och 

kvinnligt. Folkbildningen är således i allra högsta grad tidsbunden till sin karaktär. Samtidigt finns 

naturligtvis också vissa grundläggande drag som gått igen genom hela den studerade perioden och 

därigenom bidragit till att folkbildningen ur vissa aspekter även kan beskrivas som förhållandevis 

tidlös. Ett sådant drag är dess inriktning fram till idag på att förmedla en undervisning som i mycket 

få fall ifrågasatt den grundlägande genusordningen och som fortfarande i det stora hela utgår från 

mannen som norm ─ trots folkbildningens uttalade emancipatoriska målsättning. 

Hur såg utvecklingen ut i Värnamo? Kort sammanfattning 

Skolan grundlades 1876 och redan 1880 skapades den första sommarkursen för kvinnor. Efter två år 

upphörde den dock beroende på ekonomiska problem. 1888 gjordes ett försök med en aftonskola i 

Värnamo (där även folkhögskolans elever deltog) enligt modellen från Anton Nyström och Stock-

holms arbetarinstitut. Här deltog även kvinnor. Den fungerade under några år. 1895 öppnades 

folkhögskolans vinterkurs för kvinnor. Sannolikt hade beslutet främst ekonomiska orsaker och 

skolan behövde ett bättre elevunderlag. Men viktigt var även att rektor var anhängare av samunder-

visning. Samundervisningen på vinterkurserna fortsatte fram till 1913 då skolan fick ny rektor. Det 

innebar en radikal kursändring. Han startade en lanthushållsskola i anslutning till folkhögskolan, 

och efter några år återupptogs de kvinnliga sommarkurserna med både teoretisk och praktiskt huslig 

utbildning. Samtidigt delades eleverna på vinterkursen så att männen undervisades för sig och kvin-

norna för sig. Rektor gifte sig med skolans hushållslärarinna och gjorde henne till föreståndare för 

lanthushållsskolan och för de kvinnliga kurserna vid folkhögskolan, till en ”folkhögskolemoder” 

enligt känt mönster från den första perioden. Denna hustru, Julia Fredricsson, kom att betyda oer-

hört mycket för hur utvecklingen i Värnamo sedan blev. Hon fanns kvar vid skolan ända till slutet 

av 1940-talet, nästan 20 år efter det att mannen dött, och hade ett stort intresse för hembygdsforsk-

ning och det textila kulturarvet ─ inte minst klädedräkten, vilket kom att sätta stark prägel på de 

kvinnliga kurserna. Hon samlade även material till Nordiska museet om bl.a. sagor, matlagning, 

äppelsorter etc. Julia Fredricsson bidrog mycket starkt till att framhäva de traditionellt kvinnliga 

ämnesområdena och gav dessa en central roll i undervisningen för kvinnor vid Värnamo folkhög-

skola. Värnamo var en av de skolor som allra längst fortsatte med praktiskt inriktade kurser för 

flickor enligt det gamla mönstret. På 1980-talet ändrades beteckningen till ”hemteknisk kurs” och 
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sedan drygt ett decennium existerar inte denna typ av utbildning längre. Dock finns numera en 

ettårig kurs med specialinriktning mot textilområdet som bl.a. syftar till att fungera förberedande för 

textillärarutbildning och högre vävutbildning. Så arvet efter Julia Fredricsson är, kan man säga, fort-

farande levande i Värnamo. Kvinnokurser som trycker på frigörelse och förändring av det rådande 

genusstystemet, dvs. sådana som kan hänföras till den tredje perioden i Berit Larssons indelning 

har, såvitt jag kunnat konstatera, aldrig givits vid Värnamo folkhögskola. 

Viktigt att beröra i en övergripande slutanalys är bl.a.: 

• Statsbidragens och de statliga direktivens betydelse för den riktning utvecklingen tog på de 

två skolorna och i stort inom folkhögskolan. 

• Rektorernas betydelse för skolornas olika utveckling och bibehållandet av ett partiarkalt 

mönster. 

• Kursinnehåll och bildningsideal ─ folkhögskolans kvinnliga medborgarskapsbegrepp. 

• Folkhögskolans husmoderskurs och hushållsskolan − vari bestod egentligen skillnaden? 

Beröringspunkter med andra skolformer för flickor och kvinnor, tex Fogelstad, flickskolan. 

• Vad blev det av eleverna? Folkhögskolans betydelse för kvinnors (och mäns) vidare studier 

och yrkesval. 

• Internatets betydelse för isärhållandet och bibehållandet av den könsuppdelade undervis-

ningen vid folkhögskolorna. 

• Folkhögskolan som kvinnlig karriärväg ─ folkhögskolemödrarna ex. på tidiga yrkeskvinnor 

som lyckades kombinera ett yrkesliv med familj och barn. 

• Folkhögskolan idag, vart är den på väg? (antalet kvinnliga rektorer är fortfarande lågt och 

har under de allra senaste åren dessutom minskat). Vad säger senaste folkbildningsutvärde-

ringen och folkbildningsrådet ang. genusfrågorna? 
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