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KAPITEL 6  
Rökningens revolution 
– från förbud till rökruta 

Germund Larsson 

Ordet revolution innefattar inte sällan konnotationer till våld, uppror och sam-
hällsomstörtning, där en underprivilegierad klass slåss för sina sociala och eko-
nomiska rättigheter mot en styrande minoritet. I en sådan kontext blir revolut-
ion något som visar på ett samhälles polaritet och kan sägas ”[...] involvera den 
djupaste rädslan och de högsta förhoppningarna”.1 Revolter och uppror beskri-
ver ofta snabba förlopp som inte sällan får stora konsekvenser för ett samhälle 
och dess befolkning. Men alla revolutioner, revolter och uppror kan inte ses ge-
nom en sådan klar och dualistisk uppdelning.  

Utgångspunkten för den här studien är att revolutioner – genomgripande 
förändringar orsakade av motstånd och kamp mot en dominerande maktstruk-
tur – även sker i någorlunda tysthet inom samhället och dess institutioner. Med 
tysthet menar jag att maktens auktoritet utmanas och undergrävs genom att 
maktens disciplinära regelsystem ignoreras. En av de institutioner där det tysta 
motståndet kan studeras är skolan. Den makt som utövas inom skolorna är 
speciell utifrån skolans roll i en elevs liv. Tiden som en elev går i skolan är 
temporär och skolans disciplinära system äger bara legitimitet över de elever 
som är inskrivna vid skolan. Viktiga förutsättningar för elevernas motstånds-
vilja är å ena sidan att skolans makt är övergående, å andra sidan att det är 
skolan som ger eleverna betyg som är avgörande för framtiden. 

I texten studeras det tysta motståndet som läroverkselever praktiserade mot 
läroverkens auktoritet under första hälften av 1900-talet. Läroverkens ställning i 
det svenska utbildningssystemet och samhället i sin helhet var speciell vid denna 
tid. Genom parallellskolesystemets uppdelning av folkskola och läroverk intog 
läroverken en särställning. Läroverket fungerade som en institution för social re-
produktion av samhällets övre skikt vid denna tid. Institutionen var riktad till 
den kommande samhällselitens barn – som till stor del redan tillhörde de be-
suttna och priviligierade klasserna. De som gick ut från läroverken med en real- 
eller studentexamen hade rätt till en rad olika statliga högstatusyrken och högre 

                                                
1 Dale Yolder, ”Definitions of revolution”, American journal of sociology 32:3 (1926) s. 433–441. 
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studier. Men att studera vid ett läroverk innebar inte bara rättigheter då lär-
jungen, som eleven kallades, också var tvungen att foga sig under institutionens 
hierarki och dess auktoriteter. Detta medförde att lärjungarna under hela sin stu-
dietid var ställda under läroverkens omfattande kontrollapparat som även 
sträckte sig utanför läroverkens väggar och över dygnets alla timmar. 

I detta kapitel utgör läroverkselevernas rökpraktiker och deras organisering 
i frågan ett exempel på motstånd som tillslut revolutionerade läroverkens re-
glering av rökningen. Rökningen och i synnerhet cigarrettrökningen kom att 
öka dramatiskt under 1900-talet, och för många ungdomar blev cigarretterna 
en symbol för revolt och ett uttryck för individualitet. Och även om rökning-
ens roll inte ska överdrivas, då den knappast var något hot mot samhällets fun-
dament, visar ungdomens rökvanor på ett motstånd och avståndstagande mot 
en auktoritär vuxenvärld. Utifrån den aspekten kom rökningen att spela en 
central roll för lärjungarna vid läroverken och deras kamp för ökad makt och 
självbestämmande. Rökningen säger även något om de spänningar som fanns 
inom samhället, inte bara mellan ungdoms- och vuxenvärlden utan även på 
spänningar mellan olika klassade ungdomsgrupper och ungdomskulturer. 

Utifrån tesen att rökningen kan ses som ett uttryck för motstånd syftar detta 
kapitel till att analysera rökningsförbudet vid de svenska läroverken under 
1900-talet och visa på hur en priviligierad elevgrupp inom en högt aktad in-
stitution i samhället kämpade för få samma rättigheter som de ungdomar som 
stod utanför institutionens disciplinära apparat. Studien behandlar hur rök-
ningen reglerades vid läroverken och hur man såg på den rökande lärjungen 
och hur detta förändrades över tid. Studien belyser vidare på vilka olika sätt 
som eleverna gjorde motstånd mot rökningsförbuden, och vilka motåtgärder 
som togs till från den styrande makten. Utgångspunkten för denna syn på mot-
stånd och makt kan teoretiskt sättas samman med den relationella teorin om 
makt som Michel Foucault driver, det vill säga ”att där makt finns, finns mot-
stånd […]”, och att maktens tekniker på många sätt blir synlig just genom en 
analys av motståndets utformning och förändring.2 Rökningsförbudet som 
maktuttryck kom att mötas av motstånd från lärjungarna som trotsade förbu-
det i både lönndom och i organiserade aktioner, och därigenom gjorde mot-
stånd genom att både uppföra sig subversivt och agera genom de institutioner 
de hade att tillgå.  

Studien bygger på arkivkällor, tidningsdebatter om rökning samt offentliga 
tryck. Arkivkällorna består främst av material som är knutna till disciplinären-
den och kapitlet grundar sig i huvudsak på information som är hämtad från det 
Högre allmänna läroverket i Uppsala. Tidningsdebatten är hämtad från Läro-
verkslärarnas riksförbunds organ Tidningen för Sveriges Läroverk. Dessutom har 
material från Sveriges folkskolelärarförening (SAF) använts. De offentliga do-
kument som har använts är statens offentliga utredningar och Aktuellt från 
Skolöverstyrelsen, som var de offentliga tryck som gavs ut av Skolöverstyrelsen. 

                                                
2 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Viljan att veta b.1. (2002 [1976]) s. 105–106. 
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Bild 1. Illustration till Einar Wetterwik, ”Skolan och tobaksrökningen.” Tidningen för 
Sveriges Läroverk nr: 5 (1940). 

Makt, cigaretter och läroverk 
Det kan verka långsökt att något så vardagligt som cigaretter och rökning skulle 
kunna berätta något om revolt eller motstånd. Rökning kanske främst anses 
vara ett njutningsmedel som används i samband med pauser i arbete eller var-
dag. Och som solitär aktivitet kan man nog knappast heller se rökning som ett 
uttryck för revolt eller motstånd utan mer en företeelse som mer indikerar 
passivitet än revolt. Men genom att rökningen under 1900-talet tog allt större 
plats och blev ett allt vanligare inslag i vardagslivet började man införa vissa 
regler för rökningen. Inom läroverken innebar denna reglering olika former av 
rökförbud, vilket gjorde att rökningen kom att sättas in under läroverkets di-
sciplinära paraply och blev därigenom föremål för läroverkens maktutövande. 

Förutsättningen för rökning som disciplinärt trätoämne fick en ny skepnad 
under slutet av 1800-talet genom att pip- och cigarrökningen fick konkurrens 
av cigaretten. I Sverige var cigaretten ett relativt okänt begrepp under större 
delen av 1800-talet. Första gången som ordets finns belagt i offentlig debatt är 
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år 1860, då man det användes i en riksdagsdebatt men var då så pass okänt att 
talaren fick förklara vad han menade för åhörarna. Men som princip var ciga-
retten känd innan, i svenska läkarsällskapets tidskrift Hygiena från år 1848 be-
skrevs en metod där man skulle dra in röken från ihoprullade papper indränkta 
i arsenik för att bota röstförlust.3 Denna typ av cigarett kallades kamfer-cigar-
rett och skiljde sig från tobakscigaretten som inte användes i medicinskt syfte. 

Den moderna cigaretten kom att populariseras i Europa genom Krimkriget. 
Utvecklingen fortsatte både i Europa och i USA där den första cigarettmaski-
nen togs i bruk på 1870-talet varpå den industriella produktionen tog sin bör-
jan. I takt med cigarettens landvinningar kom cigaretten även att etablera sig i 
Sverige, och år 1889 togs ordet cigarett in i Svenska akademins ordlista. Till en 
början tillfredsställdes den svenska cigarettkonsumtionen genom import från 
Finland, men under 1900-talets första år byggdes fabriker i både Stockholm 
och Gävle. Cigarettindustrin växte snabbt och på några år kom den att mång-
dubblas. I Rettigs fabrik i Gävle producerades år 1902 7,2 miljoner cigaretter4 
och år 1915 producerades 121,5 miljoner i hela landet.5 Med tiden kom cigarett-
tillverkningen att bli en mångmiljonindustri och år 1962, som är i slutet av 
undersökningsperioden producerades i Sverige drygt 7,2 miljarder cigaretter.6 

Cigarettens frammarsch gjorde att bruket även spreds till ungdomen. Inom 
läroverket förde det med sig att i 1905 års läroverksstadga infördes en regel om 
njutningsmedel i paragrafen om Ordning och tukt. Där gavs läroverket en sär-
skilt uppgift att stävja bruket bland lärjungarna som kunde ”menligt inverka 
på hans andliga och kroppsliga utveckling”.7 Orsaken till att skolungdomen och 
berusningsmedlen kom att tas med i 1905 års läroverksstadga kan ses i ljuset av 
den föregående samhällsdebatten där man varnade för bland annat rökningens 
skador för barn och ungdomar. 

En företrädare i denna debatt var dr Peter Silfverskiöld som gav ut boken 
Vår skolungdoms hälsovård (1893). Silfverskiöld som bland annat tjänstgjorde 
som läkare vid Nya elementarskolan i Stockholm och Kjellbergska flickskolan 
i Göteborg, varnade för farorna med att utsätta barn för olika njutningsmedel. 
Barn som var under två år skulle avhållas från kaffe, te, frukt, sötsaker, öl och 
i synnerhet svagdricka.8 Han menade att de barn som nått pubertetsålder stod 
inför andra lockelser från njutningsmedel som alkohol och tobak. Tobaksbru-
ket menade han gav direkta symptom: ”Som bekant medför den första pipan 
eller cigarren snart en känsla af sammansnöring i svalget, kväljningar och allmän 
svaghet eller eländighet, hvilket äfven till det yttre ger sig till känna genom 

                                                
3 Walter Loewe, ”Liten svensk cigarett historia”, (Borås 1992). 
4 Loewe, (1992). 
5 Ulf af Trolle, ”Från monopol till fri konkurrens” i Om tobakens i Sverige: Jubileumsskrift 1915–1965, 
bilaga 3 (Stockholm 1965) s. 356. 
6 Statistisk årsbok för Sverige 1965 (Stockholm 1965) Tab. 100, s. 98. 
7 SFS 1905:6, Kungl. Maj:ts nådiga stadga för rikets läroverk (1905) § 51 mom 2. 
8 Peter Silfverskiöld, Vår ungdoms hälsovård, (Stockholm 1893) s. 75. 
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blekhet, insjunkna ögon och förfallet intryck.”9 Och genom ett längre bruk kom 
den smygande nikotinförgiftningen, vilket förde med sig att de som ”älskade 
pipan eller cigarren” drabbades av osäkerhet, darrningar, ängslighet, nedstämd-
het, håglöshet och oförmåga till andligt arbete.10 

För att få bukt med eller åtminstone få stävja tobaksbruket menade 
Silfverskiöld att rätt väg att gå inte var något rökförbud vid skolorna – eller att 
föräldrarna skällde på barnen – utan han pekade på att bekämpande av tobaks-
bruket skulle göras genom undervisning om tobakens faror. 

Det utbredda tobaksbruket var inte bara en fråga som berörde läroverken 
utan även folkskolan. Sveriges folkskolelärareförening (SAF) tog år 1899 upp 
frågan om minderårigas tobaksbruk och vilka åtgärder som man skulle ta till.11 
SAF stödde sig på läkarvetenskapen och förutom Silfverskiölds skrift hänvisade 
de till hospitalläkaren Nils Gustaf Kjellbergs iakttagelser, att ökningen av to-
baksanvändning kunde sättas samman med ökningen av sinnessjukdomar.12 Ut-
ifrån dessa farhågor menade SAF att undervisning om tobakens skador inte var 
tillräckligt utan förespråkande ett förbud för lärjungarna att bruka tobak inom 
skolans område och på offentliga platser. 

SAF:s intresse för frågan hade föregåtts av två motioner i riksdagen. Dels 
en där rektor Hj. Sjövall ställde kravet att alla folkskolor, allmänna läroverk 
och jämförbara läroanstalter som fick statsunderstöd skulle utfärda rökförbud 
för sina elever och lärjungar, och dels en motion där rektor J. Persson ställde 
kravet om ett förbud att sälja eller överlämna tobaksvaror till personer under 
en viss ålder. 

I ett utlåtande från andra kammarens första tillfälliga utskott förkastades för-
slagen då de ansågs vara omöjliga att tillämpa eller upprätthålla. Men någon form 
av åtgärd mot tobaksbruket ansågs ändå vara lämpligt varpå frågan hemställdes 
till andra kammaren för att undersöka möjligheten till eventuella lagändringar. I 
den andra kammaren röstades ett förslag som förordade försäljningsförbud ned, 
och i övrigt framfördes åsikten att denna fråga inte var riksdagens ansvar.13 Orsa-
ken till att riksdagen inte hade så stort intresse i att begränsa tobaksbruket kan 
möjligen ha sin grund i att man redan då hade planer på att införa tobaksmono-
polet. Fröet till tobaksmonopolet såddes redan vid 1901 års riksdag, då den då-
varande finansministern uppmärksammade att en beskattning av tobak skulle 
liksom i andra länder ge avsevärt högre inkomster till statskassan än tullarna, vil-
ket skulle vara behövligt vid införandet av värnpliktssystemet.14 

                                                
9 Silfverskiöld, (1883) s. 149. 
10 Silfverskiöld, (1883) s. 150. 
11 Föreningen: Tidskrift för Sveriges allmänna folkskollärarförening, första häftet (Stockholm 
1899) s. 71 f. 
12 Noterbart är att man menade att vuxnas tobaksbruk var i stort sätt ofarligt. 
13 Sveriges allmänna folkskollärareförenings årsskrift, första häftet (Stockholm 1899) s. 72 f. 
14 Ulf af Trolle ”Den slingrande vägen till ett monopol” i Om tobak i Sverige Jubileumsskrift 1915–
1965 (Stockholm 1965) s. 15 ff. Se även SOU 1924:15 Statens offentliga utredning. Det svenska to-
baksmonopolet. En undersökning av dess verksamhet 1915–1922 (Stockholm 1924). 
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Riksdagens svala intresse för tobaksbruket vid skolorna ledde till att SAF 
begärde att alla kretsföreningar skulle ta ställning till vad man skulle göra mot 
skolungdomens tobaksbruk. Utifrån kretsarnas svar bestämde centralstyrelsen 
att SAF skulle verka för att ta fram en lista över småskrifter om tobaksbruket 
och dess skadlighet som medlemmarna kunde använda i sin undervisning. Där-
utöver formulerades en petition till Kung. Maj:t där man framställde kretsarnas 
krav om att Kung. Maj:t skulle sända ut ett cirkulär med föreskrifter om under-
visningen om tobakens faror för minderåriga.15 I petitionen tonades argumen-
ten om de fysiska och psykiska farorna ner och istället lyfte man fram tobaks-
brukets faror i moraliskt hänseende. 

Silfverskiölds och SAF:s krav om undervisning uppfylldes i 1905 års läro-
verksstadga. Under de nya bestämmelserna rörande fysisk fostran och sund-
hetsförordningar bestämdes att undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena 
skulle ta fasta på tobakens och rusgivande ämnens natur och verkningar.16 I de 
nästkommande läroverksstadgorna från år 1928 och 1933 varnade man också 
för de rusgivande ämnenas verkningar och förutom alkohol och tobak pekade 
man ut kaffet som ett rusgivande ämne.17 

Med undervisningsskyldigheten i läroverksstadgan kom tobaken och dess 
faror formellt att etableras i läroverksmiljön, vilket gjorde att rökningen även 
kom att behandlas av läroverkens disciplinära regelverk. 

Rökning som moraliskt och medicinskt problem 
Vid läroverken styrdes disciplinfrågorna utifrån läroverksstadgan, men varje 
läroverk fick självt utforma sina ordningsregler. Den exekutiva makten vid 
läroverken var kollegiet som bestod av rektor tillsammans med lärarna. När 
läroverken fick i uppdrag att utbilda sina lärjungar om tobakens faror kom 
tobaksbruket således att föras in i som en del av läroverksdisciplinen genom 
att ordningsreglerna ändrades för att tydligt markera rökningsförbudet. 

Ett exempel på det är kollegiebeslutet som togs vid det Högre allmänna läro-
verket i Uppsala i september år 1905. Ordningsreglerna var kort hållna, och för-
utom att lärjungarna skulle påminnas om alkoholens faror skulle lärjungarna även 
påminnas ”om det skadliga inflytandet af tobaksbruk i hvarje form, samt att un-
der tobaksrökning på gator och under allmänna platser äfvensom vid exkurs-
ioner, utmarscher och skjutöfningar är under förhållanden lärjungar förbjuden”.18 

Ordningsreglernas formulering kan ses utifrån två perspektiv. Dels varnade 
man rent generellt för tobakens skadliga inflytande och att bruket var förbjudet 

                                                
15 Sveriges allmänna folkskollärareförenings årsskrift, första häftet (Stockholm 1899) s. 14 ff. 
16 SFS 1905:5 § 66. 
17 SFS 1928:412 Kungl. Maj:ts nådiga stadga för rikets läroverk (1928) § 65 mom. 1; SFS 1933:109 
Kungl. Maj:ts förnyade stadga för rikets allmänna läroverk (1933)§ 65 mom. 1. 
18 Kollegiets protokoll A1a:7, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
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av medicinska skäl; dels stadgades rumsliga restriktioner och att rökningen inte 
fick ske i offentligheten. Att rökningen inte bara sågs som ett medicinskt hot 
eller ett enskilt disciplinärt problem, kan man se i hur man hanterade fallet 
med lärjungen Erik Gunnar Malmström. Denne Malmström, som gick i tredje 
latinring, ställdes år 1910 inför kollegiet för att han hade skolkat och rökt på 
allmän plats. I samband med disciplinutredningen undersöktes han av lärover-
kets läkare som kom fram till att Malmström visade symptom på nikotinför-
giftning vilket gav sig uttryck i indolens, det vill säga lojhet, och viljeslapphet. 
Detta behövde lärarkollegiet, menade läkaren, ta hänsyn till när straffet skulle 
utmätas. Kollegiets dom över Malmströms blev att han skulle tilldelas en of-
fentlig varning, men även, med stöd av § 64 i läroverksstadgan, ställas under 
läroverksläkarens observation.19 

I vilken omfattning som denna observation genomfördes är ovisst men i 
läroverksläkarens årsredovisning från år 1910 finns en notering att rökningen 
bredde ut sig och att det hade resulterat i ett par av hjärtrubbningar bland 
eleverna i de högre klasserna.20 År 1914 återkommer läroverksläkaren till rök-
ningen i sin årsredovisning och varnar för dess spridning: 

[…] cigarettrökning synes hava vunnit en betydande utbredning även bland de 
yngre lärjungarna, företrädesvis de i 13–14 års åldern varande. Åtskilliga lärjungar 
synes redan vid den åldern hava upparbetat sig till verkliga vanerökare, för vilka 
cigaretter blivit ett slags behov.21 

Att rökning och nikotinförgiftning skulle vara den underliggande orsaken till 
bristande disciplin var inte en särskilt utbredd uppfattning. I de flesta andra fall 
var det tvärtom. När rökningen förekom i protokollen så utgjorde de främst en 
försvårande faktor i samband med andra disciplinbrott, där rökningen svärtade 
ned den anklagades karaktär, där det ena tillkortakommandet ledde till det andra. 

Men även om fallet med Malmström är ett enstaka fall visar det och läka-
rens redogörelse på hur allvarligt man såg på rökningen inom läroverken. Att 
man betraktade rökningen inte bara som ett moraliskt hot, utan även som ett 
hälsoproblem. Det säger också något om bilden av läroverkslärjungen. Inom 
läroverket ansågs den rökande lärjungen inte bara visa sig moralisk svag utan 
var också oansvarig mot sig själv och sin egen hälsa, vilket var ett uttryck för 
en allmän fallenhet för lättja. Genom sin dubbla position som medicinskt och 
moraliskt hot kom rökningen även utmana bilden av den moraliskt självre-
glerade läroverkslärjungen.  
  

                                                
19 Kollegiets protokoll A1a:7, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
20 Skolläkarens verksamhet F3a:1, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
21 Skolläkarens verksamhet F3a:1, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
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Bild 2. Cyril Arthur Edward Ranger Gull (1875–1923) var engelsk journalist och förfat-
tare. Hans novell The cigarette smoker (1902), som översattes till svenska samma år, 
berättar med inlevelse om hur rökningen bryter ned en människa inte bara fysiskt, utan 
även intellektuellt och moraliskt. Cyril Arthur Edward Ranger Gull, Cigarettrökaren: 
Berättelse ur verkligheten (Stockholm 1902). 

Tyst motstånd 
Rökningsförbuden vid läroverken stoppade dock inte lärjungarna från att röka. 
Det finns otaliga berättelser om smygrökning inom läroverken och rökningen 
låg till grund för många sänkta betyg i uppförande. 

Rökningsförbudet vid läroverken blev dock aldrig särskilt verksamt. Det var 
inte sällan som lärare och rektorer fick resignera då de inte kunde kontrollera 
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att förbudet följdes. Dock förekom det att ledningen inte resignerade utan tog 
upp striden med rökningen på allvar. I ett fall vid Härnösands läroverk blev 
kampen mot smygrökandet grunden för det som kom att kallas för ”bullstri-
den” under hösten år 1924. Upprinnelsen var att man ertappat lärjungar att röka 
på vägen till ett närliggande bageri där de brukade köpa bullar och godis. Rek-
torn införde då ett besöksförbud för lärjungarna för både bageriet och gränden 
på väg till bageriet. Förbudet blev startskottet för ”bullstriden”, som inte bara 
ifrågasatte rektorns auktoritet och rätt att införa ett bevistandeförbud inom 
staden, utan där läroverkets hela organisation ifrågasattes. 

Efter förbudets införande började det cirkulera olika rykten om läroverket 
i staden vilka pekade på hur läroverket misskötte sin disciplinära uppgift ge-
nerellt. Ett av ryktena gick ut på att rektor betalade ut angiveripengar till de 
lärjungar som angav en medlärjunge som hade krossat fönsterrutor. Andra ryk-
ten gjorde gällande att lärare använde svordomar mot lärjungarna och sa att de 
var odugliga. Ryktesfloden kom att göra att läroverket tillkallade ett föräldra-
möte, där rektor förklarade bakgrunden till förbudet. Vid mötet läste man upp 
ett brev från landshövding Stenströms fru där hon anklagade lärarna för att vara 
odugliga. Efter föräldramötet kom ”bullstriden” att föras i den lokala dagstid-
ningen, där man bland annat anförde det horribla i det påstådda angiverisyste-
met, och hur illa det var att bageriet genom förbudet kom att förlora inkomst. 
Efter ett andra föräldramöte kom ”bullstriden” att bli något av en riksnyhet. 
Det följdes av att både rektorn och riksdagsmannen Ivar Österström (fp) före-
slog att Skolöverstyrelsen skulle genomföra en extra inspektion vid läroverket. 
Kritiken och misstron mot läroverket kom att späs på ytterligare när fadern till 
en realskolegosse gjorde en anmälan mot gymnastikläraren kapten G. Hulthén 
för att ha slagit sonen under en gymnastiklektion; dessutom skulle gymnastik-
läraren ha luktat sprit vid tillfället. Gymnastikläraren Hulthén förnekade inte 
att han örfilat gossen, men han menade att han inte varit berusad och han ge-
nom tidningarnas skriverier fått sitt namn släpat i smutsen och tog ut stämning 
mot anmälaren för ärekränkning (ett mål som han senare vann). 

Till en början valde Skolöverstyrelsen att inte ingripa då man ansåg att ”bull-
striden” skulle kunna redas ut av rektor med hjälp av eforus, (eforus var bisko-
pens titel vid läroverken, som hade en stor makt över läroverken innan år 
1905). Men efter ärekränkningsmålet och ännu ett föräldramöte genomfördes 
en inspektion av Skolöverstyrelsen som inte visade på några större missförhål-
landen vid läroverket. Efter inspektionen kom kritiken mot läroverket att 
tystna och ”bullstriden” var över. Någon vinnare i striden kunde inte utses, man 
kan möjligen påstå att det blev oavgjort, då ”bullförbudet” aldrig upphävdes 
officiellt utan lärjungarna fogade sig – och rökte någon annanstans.22 Men även 
om ”bullstriden” inte ledde till någon förändring så visar det på hur läroverks-
ungdomen med föräldrarnas stöd satte sig upp mot läroverket och dess disci-
plinära ordning.  

                                                
22 Sigvard Ekelin, Bullstriden vid Härnösands läroverk 1924–1925 (Härnösand 1965) s. 3–18. 
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Viktigare för lärjungarnas möjlighet att själva påverka disciplinen vid lärover-
ken var den förändring som kom med 1928 års läroverksstadga. I stadgan bestäm-
des att ”[…] lärjungarna må fostras till en sund kamrat- och medborgaranda, böra 
de under lämpliga former medverka vid upprätthållandet av skolans ordning 
samt därigenom vänjas vid en under ansvarskänsla utövad självstyre.”23 Införan-
det av självstyre var en del i en disciplineringsstrategi där man överlät viss disci-
plinering till lärjungarna själva. Det var ett system där tanken var att lärjungarna 
skulle organisera disciplineringen genom att de bildade ordningsmannanämnder, 
ordningsråd eller elevråd.24 Och genom att läroverkens disciplinära tekniker för-
ändrades kom också motståndets karaktär att förändras.  

Organiserat motstånd  
Genom självstyrelsens införande och de olika ordningsnämnderna fick lärjung-
arna utrymme att påverka den disciplinära ordningen. Smygrökningen försvann 
inte med denna förändring, utan läroverken gav lärjungarna möjlighet att bed-
riva ett mer aktivt och organiserat motstånd. Självdisciplineringen kom till ut-
tryck genom olika former av ordningsnämnder vid läroverken. Vid Högre all-
männa läroverket för gossar på Norrmalm i Stockholm (Norra Latin) kom man 
att införa ett ordningsnämnd redan år 1934 som skulle verka för att upprätthålla 
ordningen vid skolan. I stadgan som beskriver ordningsnämndens och dess 
medlemmars uppgifter finns det instruktioner om olika former av vakthållning 
och tjänstgöring, som att agera som rastvakter, utrymma skolan under rasterna 
och övervaka att lärjungarna deltog i morgonbönen.25 Något specifik regel om 
att ordningsnämnden skulle övervaka rökningen finns inte i stadgan, dock fö-
rekommer rökning som förseelse i ordningsnämndens rapporter.26 I vilken ut-
sträckning som självstyret påverkade rökningen vid läroverken är svårt att fast-
ställa, men man kan notera att i den utvärdering av självstyret som gjordes år 
1937 i julnumret av Tidning för Sveriges läroverk, så nämns inte rökförbudet 
vare sig av lärare eller de intervjuade lärjungarna.27 Det omdiskuterade rök-
ningsförbudet fick dock lärjungarna att organisera sig och kräva förändringar.  

Under höstterminen 1939 gjorde gymnasisterna vid Stockholms statliga läro-
verk en gemensam framställning till rektorerna för att restriktionerna runt rök-
ning skulle lättas. Man ställde dock inte några krav om att rökförbudet skulle 
slopas helt, utan att gymnasisterna skulle få röka utanför läroverkets område 
                                                
23 SFS 1928:412 § 51 mom. 4. 
24 Joakim Landahl, Auktoritet och ansvar. Lärares fostrans. Och omsorgsarbete i historisk belysning 
(Stockholm 2006) s. 74–75. Se även Joakim Landahl, Stad på låtsas. Samhällssimulering och disci-
plinering vid Norra Latins sommarhem 1938–1965, (2013) kapitel 2. 
25 Landahl, (2013) s. 46. 
26 Joakim Landahl, Stad på låtsas: Samhällssimulering och disciplinering vid Norra Latins sommar-
hem 1938–1965, (2013) s. 53. 
27 "Lärar- och eleverfarenhet av självstyrelse i skolan", Tidning för Sveriges läroverk, Julnumret 1937, 
s. 12–19. 
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och dess närhet. Ett av de argument som fördes var att den ungdom som var 
lika gammal som gymnasisterna fritt kunde röka på stadens gator och torg, nå-
got som inte gymnasisterna kunde, vilket de ansåg vara djupt orättvist. Det 
argumentet avfärdades av läroverksläraren Einar Wetterwik28 som menade att 
om man från läroverkens sida tillät rökningen för gymnasisterna undergrävdes 
föräldrarnas auktoritet i rökningsfrågan i hemmet. Det faktum att man vid 
Lunds läroverk tillät rökning på staden menade han dock var svårt för en upp-
svensk att bedöma.29 Förändringen av rökförbudet vid Lunds läroverk var re-
sultatet av läroverkets ordningsnämnd, som tillsammans med kollegiet genom-
förde en begränsning av rökförbudet att inte gälla på stadens gator.30 

Vid Stockholms läroverk förändrades dock inte rökförbudet år 1940, och rök-
ningen kom även fortsättningsvis vara ett stort disciplinärt problem. I mitten av 
1940-talet var situationen synnerligen hopplös, där man vid vissa skolor helt givit 
upp och resignerat till åsikten ”hellre intet förbud än ett förbud, som ej kan upp-
rätthållas”.31 Den ohållbara situationen gjorde att frågan om en uppmjukning av 
rökningsförbudet åter kom på bordet, denna gång kom initiativet från lärarkol-
legiet. År 1946 inkom en skrivelse från Norra Latin till Skolöverstyrelsen om att 
man ville ändra formuleringen i rökningsförbudet till att gälla ”endast då lärjung-
arna stode under skolans omedelbara ledning och uppsikt”.32 Efter att förslaget 
hade haft sin rundvandring vid läroverken visade det sig att de flesta Stockholms-
läroverk var positiva till förändringen och bara några få ville ha kvar den gamla 
ordalydelsen. Däremot var stödet långt ifrån lika starkt i det övriga landet, där tre 
fjärdedelar av kollegierna motsatte sig förslaget. Norrlandsläroverken utgjorde 
dock ett undantag och var mer generellt mer positiva till förslaget än i andra delar 
av landet. Det visade sig också att ändringen av rökningsförbudet inte bara hade 
behandlats av kollegierna, av de tillfrågade kollegierna hade ett tjugotal grundat 
sina uttalanden utifrån föräldraopinion och målsmannasammanslutningar.33 Att 
inställningen skiljde sig mellan storstad och landsbygd menade Hilding West-
berg,34 i Tidningen för Sveriges läroverk, berodde på städernas storlek. I och med 
att Stockholm var så stort så var det svårare att övervaka förbudet, något som 
var enklare i mindre städer. Dessutom så hade man en mer ”familjär miljö” i de 
mindre städerna vilket gjorde det svårare för lärjungarna att begå förseelser utan 

                                                
28 Einar Wetterwik var lärare vid Högre allmänna läroverket å Kungsholmen, och gav även ut en 
biografisk matrikel över Strängnäs högre allmänna läroverk och en del matematiska skolböcker. 
29 Einar Wetterwik, ”Skolan och tobaksrökningen.” Tidningen för Sveriges Läroverk nr: 5 
(1940) s. 80. 
30 Josua Mjöberg, ”Från mina rektorsår 1918–1942”, Lunds Katedralskola 1900–1940. Sveriges stu-
denter del III. (Stockholm 1951) s. 62 f. 
31 Hilding Westberg, ”Rökningsförbudet vid läroverken” Tidningen för Sveriges Läroverk nr: 14 
(1946) s. 217 f. 
32 Sakregister till huvuddiariet, 16/4 1946, BIb:29 (1944–1952), Skolöverstyrelsen, läroverksavdel-
ningen, RA. 
33 Hilding Westberg, ”Rökningsförbudet vid läroverken” Tidningen för Sveriges Läroverk nr: 14 
(1946) s. 217 f. 
34 Hilding Westberg var lärare vid samrealskolan i Ronneby, och författade även flera olika skrifter 
om dyrortssystemet. 
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att bli upptäckta.35 Resultatet av Norra latins skrivelse blev att allt fler läroverk 
följde deras exempel och frångick eller gjorde ändringar i bestämmelserna om 
det offentliga rökförbudet.36 

Vid Högre allmänna läroverket i Uppsala fattade kollegiet beslut om nya 
ordningsregler den 26 oktober 1948. Förutom de mer allmänt hållna ordnings-
reglerna om att lärjungarna inte fick gå på restauranger, studentnationer och 
andra ställen där det fanns alkohol, följde mer utförliga bestämmelser om rök-
ningen. De nya reglerna tillät inte rökning villkorslöst utan bara med ganska 
omfattande begränsningar. Först och främst var det bara lärjungar som gick i 
realskolans högsta klass eller på gymnasiet som fick röka, vilket innebar en ål-
dersgräns på sexton år. Rökning fick inte ske på skolans område, och inte heller 
i dess närmaste omgivning mellan klockan 7.45 och 16.00, vilket innebar en 
gränsdragning vid Skolgatan i söder, Kyrkogårdsgatan i väster, Vasagatan i norr 
och Börjegatan i öster. Ingen rökning fick heller förekomma under 10-minu-
tersrasterna. Dessutom gällde regelverket bara vid det egna läroverket, om en 
lärjunge var på besök vid ett annat läroverk gällde den skolans förskrifter. Även 
rökförbudet i samband med utflykter lättades och det blev upp till läraren att 
avgöra om rökning var tillåten eller inte.37 

Men det var inte bara läroverksungdomens disciplinära problem som dis-
kuterades under 1930- och 1940-talen, utan detta var också moralpanikens 
och ”dansbaneeländets” epok. År 1939, samma år som gymnasisterna krävde 
en ändring av det offentliga rökförbudet, tillsattes en statlig kommitté rö-
rande ungdomsvården. Kommitténs uppgift var att bekämpa den ökande 
ungdomsbrottsligheten vilket ledde till en rad olika betänkanden.38 Men 
kommitténs arbete berörde inte bara ungdomarnas brottslighet utan även 
områden som kunde påverka ungdomen. I utredningen kom man att be-
handla frågan om ungdomarnas rökning. Utredningen kom dock inte att be-
röra rökningen utifrån läroverksungdomens perspektiv. I kommitténs förslag 
fanns inga tankar om rökförbud, utan tvärtom menade man att ungdomar 
och deras rökning skulle ges mer utrymme. Dock visar förslaget på att man 
gjorde en skillnad mellan läroverksungdom och annan ungdom. Ett förslag 
gick ut på att folkskolorna skulle användas som fritidslokaler efter skoldagens 
slut och i förslaget menade man att en förutsättning var att man beredde en 

                                                
35 Hilding Westberg, ”Rökningsförbudet vid läroverken” Tidningen för Sveriges Läroverk nr: 14 
(1946) s. 217 f. 
36 Kollegiet vid Högre allmänna läroverket i Uppsala röstade 23 maj 1946 för att man skulle stödja 
den förfrågan om ändring i läroverksstadgan som inkommit till Skolöverstyrelsen från Högre real-
läroverket Norrmalm; Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med fö-
regångares arkiv. SE/ULA/10472. 
37 Bilaga till protokoll AIB:2 1940–1958, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares 
arkiv. SE/ULA/10472. 
38 Jonas Frykman, Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen. (Stockholm 
1988) s. 61 ff. 
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korridor eller annat utrymme där det ungdomarna kunde röka.39 Liknande 
förslag fanns inte för läroverksungdomarna. 

I synen på rökningen och ungdomen pekades England ut som ett föregångs-
land där man tillät fester med modern dans vid skolorna, och det var fritt för 
alla som var över de lagstadgade sexton år att röka överallt.40 Kommittén ut-
redde inte bara frågan om rökning skulle vara tillåten inom folkskolan, man 
kom även att beröra rökningen på ungdomens fritid och de så kallade ung-
domskaféerna, vars verksamhet man utredde i fråga om de skulle få statsbidrag. 
Det första ungdomskaféet öppnades i januari 1945 i Johanneshov i Stockholm 
och drevs i barnavårdsnämndens regi. Kaféet var till för att ungdomen skulle 
ha en plats att träffas och umgås på under fritiden, dricka kaffe eller läsk, spela 
spel och röka. Verksamheten förespråkade visserligen inte rökning och man 
sålde inte heller några cigaretter, men kaféet gjorde det möjligt för ungdomen 
att umgås och röka i lokaler som drevs av barnavårdsnämnden. 

Utifrån försöksverksamheten i Johanneshov förslog kommittén att verk-
samheten kunde utökas och att man skulle ge bidrag till liknande verksamheter 
i andra städer.41 Kommitténs arbete visar på hur synen i samhället skiljde på 
rökningen utifrån vilken samhällsklass som ungdomen tillhörde. Inom de lägre 
klasserna förespråkades inget förbud utan man arbetade aktivt för att under-
lätta ungdomens rökning. Och barnavårdsnämnden hade en viktig roll i att 
skapa miljöer där de lägre klassernas barn kunde vistas och även röka. Läro-
verksmiljön däremot präglades alltjämt av ett regelverk som bekämpade rök-
ningen, och lärjungarna fick fortsättningsvis kämpa för rätten att röka i offent-
ligheten. Men ungdomens rökvanor var inte färdigdebatterade genom 1940-
talets förändringar. Under 1950-talet kom andra organisationerna att engagera 
sig i frågan. 

Den nya disciplinära strategin 
Den förändrade synen på rökning i samhället och vid läroverken under 1940-
talet fick dock inte stå oemotsagd. Man kan säga att ungdomens rökvanor 
gjorde att det antogs en ny disciplinär strategi mot ungdomens rökning från 
samhällets sida. År 1955 kom Skolöverstyrelsen gå i bräschen för en samlad 
insats som vände sig mot institutioner och intressegrupper som låg långt utan-
för både folkskolornas och läroverkens räjong. Tillsammans med företrädare 
inom Målsmännens riksförbund42, AB Svenska tobaksmonopolet och bland lä-
rare och andra personer som var verksamma inom skolan, utlyste man en täv-
ling på olika lektionsförslag som man skulle använda inom hälsoläran för att 
                                                
39 SOU 1947:12, Ungdomens fritidsverksamhet. Ungdomsvårdskommitténs betänkande del IV (Stock-
holm 1947). s. 201–204. 
40 SOU 1947:12, s. 279. 
41 SOU 1947:12, s. 96–99. 
42 Målsmännens riksförbund bildades 1945 och var föregångaren till Riksförbundet Hem och Skola. 
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utbilda skolungdomen om rökningens risker.43 Denna nya strategi var en åter-
gång till utbildningstanken. Till tävlingen inkom 110 förslag och av dess valdes 
tio ut som man tryckte i ett kompendium. De tryckta bidragen delades upp i 
två kategorier, fem lektionsförslag som var ämnade för de yngre åldrarna och 
fem för tonårsungdomen. Lektionsförslagen visade på rökningen utifrån olika 
aspekter som hälsofara, ekonomisk kostnad och påverkan för den som idrot-
tande. Vidare introducerades figuren Nikotinus som kan anses vara en något 
mer allvarlig variant av figurerna Karius och Baktus i den pedagogiska skriften 
om tandhälsa.44 

Samarbetet mellan Skolöverstyrelsen, Målsmännens riksförbund och AB 
Svenska tobaksmonopolet kom att fortsätta och året därpå hölls en konferens 
där man dessutom bjöd in SAF, Läroverkslärarnas riksförbund, Riksförbundet 
mot tobak, Svenska frisksportsförbundet och Svensk skolsköterskeförening. 
Konferensen syftade till att på bred front arbeta mot ungdomens tobaksbruk, 
varvid man även i samband med konferensen tog kontakt med Kioskägarnas 
riksförbund.45 Med konferensen som bakgrund anvisade Skolöverstyrelsen se-
dermera ett cirkulär med anvisningar där argumenten från slutet av 1800-talet 
återkom. Man poängterade skolornas autonomi i frågan om att formulera rök-
förbudet genom ordningsregler och att något generellt lagförbud inte var lämp-
ligt då det var svårt att efterleva. Synen på utbildningens kraft mot rökningen 
återkom också, där de inkomna tävlingsbidragen till den tidigare utlysta täv-
lingen skulle utgöra utbildningsmaterialet.46 Utöver kompendiet utformade 
Skolöverstyrelsen en skrift där man visade hur man inom skolan kunde visa på 
rökningens fara genom ett kemiskt experiment, denna skrift kom sedermera 
spridas som ett cirkulär till skolorna.47 

Någon större framgång rönte dock inte Skolöverstyrelsen antirökningskam-
panj vid läroverken. Under 1950- och 1960-talen blev rökningsfrågan allt mer 
viktig för lärjungarnas och var ständigt återkommande när deras inflytande över 
disciplineringen ökade. Denna utveckling kan följas vid Högre allmänna läro-
verket i Uppsala, där rökningen var en viktig fråga för lärjungarna. För elevrådet 
blev rökningsförbudet något av en hjärtefråga, och man lämnade återkom-
mande in skrivelser till kollegiet för att få till stånd förändringar i ordningsfö-
reskrifterna. Och slutligen, den 19 december 1962 beslöt kollegiet att man 
skulle tillsätta en kommitté för att utreda frågan.48 Dock kom kommittén fram 

                                                
43 Aktuellt från skolöverstyrelsen 32 (1955) s. 269. 
44 Ungdom och tobaksrökning: 10 lektionsförslag, prisbelönade i Kungl. Skolöverstyrelsens, Målsmän-
nens riksförbund och AB Tobaksmonopolets tävling, (Stockholm 1957); Thorbjørn Egner, Karius och 
Baktus; i översättning av Ulf peder Olrog och Håkan Norlén. (Stockholm 1961). 
45 Aktuellt från skolöverstyrelsen 26 (1956) s. 190. 
46 Aktuellt från skolöverstyrelsen 26 (1956) s. 190. 
47 Aktuellt från skolöverstyrelsen 2 (1959) s. 4. 
48 I samma protokoll finns en notering om den enda kvinnliga eleven som är upptagen i protokollen 
för ett disciplinbrott. Eleven hade rökt på rasterna och på väg till badhuset. Ett ordningsbrott som 
skulle kunna påverka hennes möjlighet att få studiebidrag, men man beslutat att vitsordet inte 
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till att frågan inte bara skulle behandlas av kollegiet, utan det förslag som kom-
mittén kom fram till remitterades den 11 mars 1963 till den nystartade föräld-
raföreningen vid läroverket.49 

I det remitterade förslaget påpekade kommittén ett flertal brister i det gäl-
lande ordningsreglerna. Det främsta problemet var den utbredda smygrökning, 
som skedde på kaféer, portuppgångar och gårdstoaletter, något som inte kunde 
stävjas utan att lärarna förde någon form av spioneriverksamhet mot eleverna, 
vilket i hög grad hindrade ett förtroendefullt samarbete mellan lärare och lär-
junge. Man visade även på att rökförbudet inte bara var svårt att kontrollera 
utan förbudet togs inte på allvar vare sig bland lärare eller lärjungar. Systemet 
förde med sig en osäkerhet, där lärjungen visste att läraren var medveten om 
att denne rökte, vilket bidrog till misstro mellan lärare och lärjungarna. Dock 
framhölls det som motargument att det rådande rökförbudet åtminstone av-
höll eleverna från rökning större del av dagen. Men det menade kommittén 
inte var orsak nog för att behålla de rådande reglerna.50 

Kommittén kom fram till två förslag som båda förespråkade att rökning 
skulle tillåtas fast under olika förutsättningar. Det första förslaget propagerade 
för att raströkning skulle tillåtas utanför skolans område (utanför tomtgränsen). 
Vidare att ingen kontroll skulle göras av de elever som oavsett ålder rökte ut-
anför skolans område. Rökförbudet skulle dock även gälla vissa gator i direkt 
anslutning till skolan. Slutligen innehöll förslaget att raströkning utanför de an-
givna områdena bara skulle vara tillåtet för gymnasiet, men inte för realskolan 
och högstadiet.51 

Det andra förslaget som kommittén förespråkade stödde sig på ett planerat 
försök med så kallad rökruta på Lundellska läroverket i Uppsala. Försöket hade 
redan genomförts vid Blackebergs läroverk och visats sig fungera bra enligt Sve-
riges elevers centralorganisations (SECO) undersökning. Förslaget med rökruta 
gick ut på att skolan skulle utse ett visst område där det var tillåtet att röka. 
De föreslogs tre varianter av rökrutemodellen. Den första var att rökrutan 
skulle vara för alla elever oavsett ålder. Den andra var att rökrutan endast skulle 
vara öppen för de elever som hade målsmans tillstånd. Den tredje varianten var 
att rökrutan skulle beläggas med åldersgräns (med eller utan målsmans till-
stånd). En viktning mellan de tre förslagen gjordes där man menade att ålder 
och tillstånds-systemen medförde en kontrollapparat som kunde vara svår för 

                                                
skulle ha någon inverkan se Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala 
med föregångares arkiv. SE/ULA/10472. 
49 Föräldraföreningen vid Högre allmänna läroverket i Uppsala grundades hösten år 1959. 
50 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
51 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
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skolan att uppehålla, samtidigt som man med systemet skulle kunna tillmö-
tesgå de målsmän som ville ha hjälp med att förhindra elevens rökning.52 Kom-
mittén yttrade sig också om bestraffningarna, där man vände sig mot det rå-
dande systemet där man använde uppförandebetyget som bestraffningsmetod. 
Istället propagerade man för en mildare behandling för elever i de yngsta åld-
rarna, där klassföreståndaren skulle meddela föräldrarna/målsmännen om att 
eleverna rökte. Dessutom skulle skolstyrelsen och föräldraföreningen involve-
ras i en intensifiering av upplysning om rökningens faror för eleverna.53 

Elevrådet hade varit mycket angeläget om att få bort rökförbudet som gällde 
i klubblokalerna fram till kl. 15.30. De menade att det borde vara tillåtet att 
röka under raster och håltimmar, men kommittén avslog den begäran då man 
menade att det skulle göra att icke-rökarna inte hade någon lokal och att det 
skulle utgöra en farlig lockelse för de elever som inte rökte.54 

Kommitténs förslag remitterades till föräldraföreningen med en anhållan om 
en opinionsundersökning bland målsmännen angående rökförbudet, men något 
svar från föräldraföreningen kom aldrig. Och utan någon inlaga från målsmän-
nen tog kollegiet den 26 augusti 1963 beslut om att en försöksverksamhet på 
ett år med en rökruta skulle införas. Kollegiet stödde sitt beslut på att Lun-
dellska läroverket i Uppsala redan hade tagit ett formellt beslut om samma sak 
i maj månad samma år. Enligt de nya reglerna bestämdes att rökning skulle vara 
tillåten under rasterna mellan lektionerna för eleverna i gymnasiet, realskolans 
högsta klass och klass 9 av grundskolan, på ett särskilt anvisat område utanför 
skolans område. Såsom lämpligt område föreslog rektor allén vid Vasaparken 
som låg ett stenkast från läroverket. Och efter man gjort en förfrågan till kom-
munen iordningsställdes rökrutan av parkförvaltningen. Men om försöket 
skulle få någon fortsättning skulle bestämmas efter utvärderingar genom elev-
enkäter vid vårterminens slut.55 

Förbudet som gick upp i rök 
Rökningen var inte något som dök upp med cigaretterna utan bruket av tobak 
i form pip- och cigarrökning var vanligt förekommande långt innan cigaret-
terna. Med cigarrettens ökade popularitet bland ungdomar från olika samhälls-
klasser, i kombination med det vetenskapliga och politiska meningsskapandet 

                                                
52 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472 
53 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472 
54 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
SE/ULA/10472. 
55 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
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av cigaretten som medicinskt och moraliskt skadlig, kom rökningen att defi-
nieras som en förseelse vid läroverken. Synen på rökningen kom dock att ge-
nomgå förändringar. Vid 1800-talets slut präglades debatten av de medicinska 
frågorna där läkarexpertis satte samman rökningens inverkan med den ökande 
förekomsten av sinnessjukdomar, till att rökningen kom att ses mer som ett 
ordningsproblem. Att röka kom att förknippas med att äga låg moral och inte 
ta hand om sig själv, att vara okontrollerad och brista i självdisciplin. Detta var 
bakgrunden till läroverkens införande av rökförbudet under år 1905.  Detta 
ledde till att eleverna började röka i smyg och således utöva ett slags tyst mot-
stånd genom att begå subversiva handlingar. Under 1930- och 1940-talen fick 
de medicinska och moraliska argumenten dock stå tillbaka för lärjungarnas 
ökande krav på självbestämmande och egenmakt, vilket ledde till att den di-
sciplinära makten vid läroverken förändrades. Med den disciplinära maktens 
utlokalisering på lärjungarna själva, främst i form av en institutionaliserad typ 
av självdisciplinering via nämnder, elevråd och rastvakter, kom motståndets 
tekniker att förändras. Det tysta motståndet i form av smygrökning bestod men 
eleverna kunde nu organisera sig i sina egna nämnder och kräva en förändring 
av rökrestriktionerna.  

Orsakerna till att rökförbudet kom att kritiseras och förändras kan tillskrivas 
olika anledningar. Främst var rökförbudet i stort sett verkningslöst, då det inte 
frånhöll lärjungar från att röka utan på sin höjd hade en dämpande effekt, vilket 
hade sin grund i att övervakning av lärjungarna var omöjlig att genomföra i 
praktiken. Det medförde även ett osäkert rättsläge, där det mest handlade om 
otur om rökningen skulle få någon påföljd; det vill säga att lärjungen inte bara 
skulle ha oturen att bli påkommen av en lärare när denne smygrökte utan även 
ha oturen att läraren skulle välja att rapportera förseelsen. 

Samhället såg inte på ungdomars rökning på samma sätt. Läroverksungdo-
mens leverne styrdes och reglerades genom läroverkens disciplinära apparatur, 
De var inte bara förbjudna att röka i offentligheten; de var också frånkopplade 
från den dans- och musikkultur som växte fram under 1930-, 1940- och 1950-
talen, genom att de var förbjudna att gå på danstillställningar där rökning var 
vanligt förekommande.  

I många av filmerna utgjorde rökningen en viktig symbol för frihet, ung-
domlighet och äventyrslust. I en offentlig utredning från år 1945 undersökte 
man filmens påverkan på ungdomen och förutom synen på sex och alkohol 
uppmärksammades hur rökningen porträtterades, och man menade att den 
”[…] ringlande röken bildar ett dekorativt inslag i filmbilden och bidrar att 
förläna hjälten eller hjältinnan ett drag av säkerhet, otvungenhet och mog-
nad […]”.56 

Uppdelningen mellan den priviligierade läroverksungdomen och övriga 
ungdomen kan ses utifrån ett maktperspektiv. Läroverksungdomen hade inte 

                                                
56 SOU 1945:22 Ungdomen och nöjeslivet. Ungdomsvårdskommittéens betänkande del III. (Stockholm 
1945) s. 253. 
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samma frihet som ungdomar från de lägre klasserna i offentliga sammanhang. 
Möjligen var det denna orättvisa som gjorde att läroverkslärjungarna förde 
kampen mot rökförbudet, att de skulle ha samma rättigheter i det offentliga 
rummet som sina jämnåriga. 

Läroverkens kapitulation inför rökningen kan ses som ett bevis på en del av 
disciplinens nedmontering, där eleverna tog makten över skolans regelverk, och 
i sin frihetssträvan drev genom en regelförändring som var hälsofarlig och be-
kämpades av skolledning och andra organisationer redan från sekelskiftet. Men 
det handlade inte om någon villkorslös kapitulation, utan det visar på den an-
svarsförskjutning som skedde under 1900-talet. Läroverken var nämligen inte 
längre ensamt ansvariga för disciplinen och ordningen utan ansvaret kom att 
delas av lärare, elever, målsmän, men även av andra aktörer i samhället såsom 
socialvård, polismyndigheten och sjukvård. 

Den enkät som elevrådet genomförde vid Högre allmänna läroverket i Upp-
sala under läsåret 1963–1964 rörande rökrutan redovisades i elevtidningen Katt-
testrofen. Svarsfrekvensen var hög, närmare 90 % av eleverna (780 st) besvarade 
enkäten. 70 procent ville behålla rökrutan, 72 procent ansåg att åldersgränsen 
var lämplig, 76 procent ansåg att skolans information om tobaken var otillräck-
lig. Enkäten visade även att 38 procent av eleverna i gymnasiet var rökare, pro-
centsiffran i klass 9 var något högre och i realskolans avslutningsklass väsentligt 
högre. Gällande konsumtionen så hade 6 procent ökat och 2 procent hade 
minskat sin konsumtion. Kollegiet lät meddela att försöket med rökrutan 
skulle fortsätta trots att det hade förekommit vissa fall av rökning utanför om-
rådet. Den direkta fördelen var att anmälningarna om rökning i trappuppgångar 
och på skolans toaletter hade upphört. 

Förändringarna i rökförbudet kom att leda till att man vid läroverket fick 
bukt med ett vanligt förekommande ordningsproblem. I de diarieförda med-
delanden som man skickade ut till målsmännen i samband med begränsningen 
i betygssättningen av uppförande och ordning visar på att rökningen i stort sett 
försvann som ordningsproblem efter införandet av rökrutan. Under vårtermi-
nen 1964 rapporterades två fall av otillåten rökning, vårterminen 1965 ett fall, 
höstterminen 1965 åtta fall och vårterminen 1966 elva fall.57 

Maktförhållandet mellan läroverken och lärjungarna var ett fundament 
långt innan 1900-talet, men med cigaretternas ökande popularitet och lärover-
kens reglering accentuerade läroverkens makt och gjorde även lärjungarnas 
motstånd tydligare. Rökningens reglering vid läroverken och det motstånd som 
lärjungarna förde visar inte på någon våldsamt motstånd, utan var en kamp som 
till en början drevs av ett tyst motstånd, där man struntade i regelverket och 
hoppades på att man inte skulle bli påkommen eller slippa påföljd. Att man 
inte gjorde något mer samordnat motstånd mot rökningen berodde nog på att 
rökning ansågs vara en avsevärt mindre förseelse än vad subordination var, och 

                                                
57 Kollegiets protokoll, A1A:10, Högre allmänna läroverket i Uppsala med föregångares arkiv. 
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om man satte sig upp mot systemet riskerades hela ens framtid. När lärjungarna 
genom självstyret fick makt över disciplineringen blev rökningen en viktig 
fråga att driva, och därigenom kunde man föra ett mer öppet motstånd; i syn-
nerhet då rökningens position och acceptans var annorlunda vid läroverken än 
i det övriga samhället, där man inte bara accepterade ungdomens rökning utan 
även framställde förslag om att underlätta den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3. Cigarrettrökningen kom från 1940-talet och framåt att bli en viktig symbolfråga i 
lärjungarnas motstånd mot läroverkens makt över deras vardag. Örebro museum. 
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