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Läraren och sällskapsmänniskan 
Erik Gustaf Geijer som social kulturbärare 

Thomas Neidenmark1 

Efter att ha inlett doktorandstudier under Torkel Janssons överinseende, var 

det en frisk och klar höstdag 2006 som min egen akademiska väg på allvar 

påbörjades. Vid detta tillfälle satt jag och professor Jansson i hans arbetsrum 

på Historikum i Uppsala och nystade i de trådar, som man kunde ana avslö-

jade sambanden mellan de många historiska personer som bidrog till fram-

växten av medborgarnationen Sverige i början på 1800-talet. I sin frustration 

utropade Torkel Jansson högljutt: ”Kan man inte bara få se alla dessa gubbar 

och vad de gjorde på ett och samma ställe?” 

Detta tog jag fasta på och konstruerade ett dataprogram som jag kallar 

Neiden, och som idag innehåller omkring 20 000 personer och många tusen 

sällskap, ordnar och föreningar.2 Neidens innehåll växer ständigt tack vare de 

forskare som lägger in uppgifter för att analysera samband i sociala nätverk. 

Målet är också att visualisera detta forskningssamarbete för allmänheten. 

Visionen – med Torkel Janssons ord – “att medborgerliggöra vetenskapen”, 

ter sig med Neidens hjälp allt mindre futuristisk.  

Uttrycket att “medborgerliggöra vetenskapen” handlar om Janssons forsk-

ningsmässiga jämlikhetssträvan och vilja att överbrygga geografiska, ämnes-

mässiga och tekniska hinder. En viktig del i detta arbete är att digitalt tillgäng-

liggöra det enorma arkivmaterial som finns i Sverige. Här framträder den gode 

vetenskapsmannens infriande av de förväntningar som ställs på högskolorna-

universiteten och på den enskilde forskaren, d.v.s. att undervisa, forska och 

samverka med övriga samhället, samt informera om sin vetenskapliga verk-

samhet, den s.k. tredje uppgiften.  

Om det finns de som anser att forskning och undervisning är åtskilda, före-

faller de för Torkel Jansson vara sammanvävda, inte bara med varandra, utan 

också med den tredje uppgiften. Hans framgång i att sprida nyttan av histo-

                                                
1
 I författandet av artikeln har jag fått hjälp av personer som bidragit till att både ta fram svår-

tillgänglig information samt till att strukturera, visualisera och analysera forskningsdata. Ett 
varmt tack riktas till Mattias Gustavsson, Bertil Neidenmark, Adrian Thomasson, Ulf Åsén 
och Åke Pilotti. 
2
 Forskningsverktyget är ett Internetbaserat program som finns på www.neiden.se. Forsknings-

verktyget som metod presenteras utförligt i Thomas Neidenmark, Pedagogiska imperativ och 
sociala nätverk i svensk medborgarbildning (Stockholm 2011). 
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risk kunskap hänger samman med att han i mina ögon är en modern förebild 

för såväl allmän folklig bildning, som för specialiserad akademisk forskning.  

Nutida ambitioner att överbrygga av de svårförenliga uppdragen att vara 

lärare, forskare och sprida vetenskapliga rön till en större krets i samhället, 

fanns också i det tidiga 1800-talet. En historiker och lärare som då lyckades 

med att förena dessa uppdrag var Erik Gustaf Geijer.  

Det finns givetvis åtskilligt att berätta om honom som lärare och forskare. 

Många har diskuterat hans liv och verksamhet i politiska, samhälleliga och 

kulturella avseenden.3 Ändå finns ny kunskap att få fram kring hans verksam-

het som författare, informator och social medborgare. Det rör sig framförallt 

om tidigare icke nämnda anslutningar till olika sällskap som jag iakttagit un-

der den tid, då Geijer var informator under det som kallats hans tidiga litte-

rära ”storhetstid” och då han var särskilt benägen att delta i det stockholmska 

sällskapslivet. Det är kring betydelsen av detta Geijers sällskapsliv jag ämnar 

uppehålla mig i denna artikel. Jag gör inte anspråk på att analysera Geijers 

verksamhet och intellektuella bidrag inom filosofi och historia, utan avgränsar 

mig till den metod med vilken jag tidigare avtäckt ny kunskap på redan väl 

utforskade områden.4 Jag vill helt enkelt visa hur nya tekniska möjligheter 

vad gäller att kartlägga personers nätverk och förbindelser – här Erik Gustaf 

Geijers – kan bidra med såväl viktig ny kunskap till vad som förefaller vara 

“genomtröskade” forskningsområden, som till formulerandet av nya veten-

skapliga frågeställningar.  

I min forskning om det tidiga 1800-talets utbildningsdebatt har jag analy-

serat anslutningar till sällskap av olika slag. Då framkom bl.a. att Geijers tid 

som informator och sällskapsmänniska har åtskilligt mer att berätta om hans 

liv och hans samtid, än vad vi idag känner till. 

                                                
3
 Av de många böcker som fokuserat på Geijer har jag särskilt studerat: Att följa sin genius: tio 

studier om Erik Gustaf Geijer sammanställda av Geijersamfundet (Karlstad 1982); Anton Blanck, 
Geijer i England 1809–1810 – en biografisk studie på grundvalen av bref och dagboksanteckningar 
(Stockholm 1914); Bengt Henningsson, Geijer som historiker (Uppsala 1961); Carl Arvid Hessler, 
Geijer som politiker: hans utveckling fram till 1830 (Uppsala 1937); John Landquist, Erik Gustav 
Geijer: hans levnad och verk (Stockholm 1924); John Landquist, Geijer: en levnadsteckning (Stock-
holm 1954); Adrian Molin, Geijer-studier (Göteborg 1906); Edvard Rodhe, Geijer och samhället: 
en studie i svensk tradition (Stockholm 1942); Sven Stolpe, Geijer en essay (Stockholm 1947). Av 
Geijers egna skrifter har jag särskilt använt: ”Svar på Svenska akademiens Prisfråga 1810: Hvilka 
fördelar kunna vid menniskors moraliska uppfostran, dragas af deras Inbillnings-gåfva m.m.?”, 
Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796 (Stockholm 1813); Erik Gustaf Geijers samlade 
skrifter, afd 1, bd 3 (Stockholm 1851); Erik Gustaf Geijers samlade skrifter, afd 2, bd 3 (Stockholm 
1852); Henrik Schück, Geijers ungdomsbrev: familjebrev av Erik Gustaf Geijer (2:a uppl. Stock-
holm 1920); John Landquist (red.), Geijers samlade skrifter. Del 1, Essayer och avhandlingar 1803–
1817 (Stockholm 1923). 
4
 Metoden presenteras i Neidenmark (2011). 
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Erik Gustaf Geijer (1783–1847). På bröstet syns Riddartecknet som sällan nämns i Gei-
jerforskningen. Geijer blev utnämnd till Riddare av Kungl. Nordstjärneorden 16 januari 
1828 och sedermera Kommendör av samma orden 14 oktober 1844. 

Källa: Kungl. Maj:ts Orden och Erik Gustaf Geijer, Samlade skrifter, bd 1 (Stockholm 
1875). Foto: Stockholms universitetsbibliotek. 
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Geijer som engagerad informator 1808–1816 

Tidigt formulerade Geijer pedagogiska idéer som han förefaller ha praktiserat 

som informator, d.v.s. då han åtföljde sina disciplar i praktisk såväl som teore-

tisk kunskapsinhämtning. År 1808 tog han sig an undervisningen av den unge 

brukspatronen Johan Fredrik Schinkel. Med denna tjänst följde den för Geijer 

länge åtrådda möjligheten att få resa till England. Hans brev till föräldrahem-

met i Värmland vittnar om att han i England såg den sanna republikanismen 

förverkligad, och han omfamnade därför det brittiska statsskicket. Efter Eng-

landsresan, var det en intellektuellt stärkt Geijer som fattade pennan och 

skrev fram sina pedagogiska reflektioner i ett svar på Svenska akademiens 

essäfråga: Vilka fördelar kunna vid människors moraliska uppfostran, dragas av 

deras inbillningsgåva…? Med denna uppsats vann Geijer Svenska akademiens 

stora pris 1810. 27 år gammal satte han sitt namn på den svenska utbildnings-

debattens karta.  

Skriften om inbillningskraften är färgad av Geijers egna lärare och sociala 

kontaktnät, som han haft då han låg vid universitetet i Uppsala. Några av 

hans lärare och vänner, bl.a. Benjamin Höijer, Daniel Boëthius och Gustaf 

Abraham Silverstolpe, var de främsta introduktörerna av Immanuel Kants 

filosofi i Sverige, vilket satte avtryck i Geijers uppsats om inbillningskraf-

ten. Kortfattat kan man säga att den var ett pedagogiskt manifest som för-

ordade att undervisningen skulle vara fri och uttrycka det sköna. Den utgör 

en mogen reflektion på Kants filosofi, en reflektion som fick nytt bränsle av 

intrycken från Englandsresan. När uppsatsen skrevs hade Geijer varit 

brukspatron Johan Fredrik Schinkels informator i tre år, och alltså hunnit 

avverka Englandsresan. Väl hemma i Sverige igen, fortsatte Geijer att på-

verkas av Englandserfarenheterna i sitt samhällsengagemang.  

Historikern Sten Carlsson har betonat att svenska kulturbärare under 

1800-talet i hög grad var släkt eller umgicks med varandra.5 Vad Carlsson 

dock inte diskuterar särskilt mycket är det tidiga 1800-talssamhällets sociala 

liv. Medlemskap i sällskap och ordnar var i hög grad något som reproducera-

des inom samma samhällsskikt och mellan generationer. Sådant engagemang 

innebar att samhällsviktiga kulturella och intellektuella värden skapades och 

stärktes med associationerna. Det är i denna kontext man skall se Geijers 

benämnande av frivilligföreningarna som den nya tidens ”anryckande hjälp-

tropper”, d.v.s. i betydelsen att associationerna bidrog till att göra medborgare 

av tidigare undersåtar.  

Associationsandan och pedagogiska reformsträvanden är aldrig långt borta i 

studiet av Geijer – han har rättvist kallats en av den svenska kulturella och 

politiska odlingens stormän, vilket vittnar om hans inflytande på den samtida 

utbildningsdebatten. I Torkel Janssons forskning finns också beröringspunkter 

                                                
5
 Sten Carlsson, ”Svenska kulturbärare. Ståndscirkulation och släkttradition”, Att följa sin ge-

nius: tio studier om Erik Gustaf Geijer sammanställda av Geijersamfundet (Karlstad 1982). 
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mellan de pedagogiska reformerna och associationerna, om man som Jansson 

definierar associationer som nationellt orienterade initiativ engagerade i, och 

formade av, en brytningstid mellan gammalt och nytt tankegods.6 

I Geijers samtid var de pedagogiska reformerna många och de planterades i 

det spirande föreningsväsendet, där de bidrog till att omkasta begrepp och 

perspektiv på vad som skulle känneteckna den nye medborgaren i en sorts 

accelererande pedagogisering av samhället. Med hjälp av förbättrad utbildning 

och medborgerlig fostran skulle nämligen nationens rådande svaghetstillstånd 

och moraliska förfall, symboliserat av förlusten av Finland i finska kriget 

1808–1809, botas. 

Geijer var engagerad i föreningslivet och han fäste stor vikt vid dess sociala 

potential. Kanske använde han sällskapen som ett experimentfält för olika 

idéer; den känslan infinner sig i alla fall när man tittar på Götiska förbundet, 

som jag strax återvänder till. Under informatorsåren 1808–1816, då Geijer 

huvudsakligen levde i Stockholm, inledde han sitt samhälleliga engagemang. 

Mycket är okänt av detta. Geijers brev, som beskriver tidsperioden på ett bra 

sätt, har studerats ingående av t.ex. W. Gordon Stiernstedt, Elsa Norberg och 

Henrik Schück.7 Utöver att undersöka vad Geijer själv skrivit kan man, som 

jag har lagt vikt vid, fokusera på de efterlämnade spår som finns i form av 

anslutningar till sällskap.  

Detta har jag gjort genom att samla in stora mängder uppgifter om perso-

ner och sällskap i det tidigare nämnda forskningsverktyget Neiden. Där finns 

anslutningar mellan personer och organisationer som kan sprida nytt ljus över 

assocationer och medborgerlighet under det tidiga 1800-talet. Kartorna som 

ritas av sådana anslutningar ger uppslag till närmare granskning av personer.8 

Tillvägagångssättet i detta fall var att undersöka personer i Geijers närmsta 

krets. Var, när och i vilka sällskap var hans vänner medlemmar? Detta visade 

vägen till källor som inte kommer på fråga då man studerar Geijers litterära 

produktion, hans brev eller biografier. En given utgångspunkt är nyss nämnda 

Götiska förbundet, som grundades 1811. 

Götiska förbundet är ett bra exempel på hur ett ordenssällskaps sociala 

komposition hörde samman med en väv av anslutningar till andra ordenssäll-

skap. Det är sedan tidigare känt att det bildades som ett ordenssällskap och 

att majoriteten av medlemmarna var ungdomsvänner från Värmland, aktiva 

ungefär samtidigt vid Uppsala universitet. Geijer blev huvudperson i förbun-

                                                
6
 Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer: forskning och problem kring ett sprängfullt 

tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 
1800–1870 (Uppsala 1985), s. 20. 
7
 W. Gordon Stiernstedt, Ur Erik Gustaf Geijers liv: skildringar och brev, de flesta opublicerade, 

del 1 (Stockholm 1963); Elsa Norberg, Geijers väg från romantik till realism (Uppsala 1964); 
Henrik Schück, Geijers ungdomsbrev: familjebrev av Erik Gustaf Geijer, andra upplagan (Stock-
holm 1920), s. 269. 
8
 Se vidare Neidenmark (2011), passim. 
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det och gav där uttryck för krav på återställande av den allmänna sunda mo-

ralen i samhället.9  

Det är inte svårt att hos Geijer under den här perioden se drag av den 

kantska moralfilosofin, som inspirerat honom att skriva prisskriften om in-

billningskraften, och som kom ut samma år Götiska förbundet grundades. 

Edvard Rodhe menar att Geijers moraliska appell hörsammades av kretsar 

med politiskt inflytande. Det förefaller i mitt perspektiv vara tydligt. Efter-

forskningar visar också att Geijers argumentation kan kopplas till samma 

inflytelserika kretsar. Geijer, liksom många av hans värmländska vänner, hade 

under de sista åren av gustavianskt styre – år präglade av Gustav IV Adolfs 

misslyckade utrikespolitik – sökt sig till det svenska frimurarsamfundet, som 

befolkades av många inflytelserika personer.  

Under åren före Götiska förbundets stiftande hade flera av Geijers bekanta 

i förbundet – exempelvis Göran Gustaf Uggla, Olof Erik Bergius, Arvid Au-

gust Afzelius, Carl Fredrik Hammarhjelm och brodern Carl Fredrik Geijer – 

inträtt i Frimurarorden.10 Geijer själv gick med i februari 1809, några månader 

innan han startade den viktiga resan till England. Detta är ett inte oviktigt 

förhållande som förtjänar att följas upp i fler studier. Jag har i min avhandling 

visat att även skolkollegan Per Reinhold Svensson, som utsändes till England 

för att inhämta kunskaper om den Bell-Lancasterska undervisningsmetoden, 

upptogs i Frimurarorden på kronprins Karl Johans befallning, före Svenssons 

resa till England. Möjligen hade man på utlandsresor fördelar av medlem-

skapet i Frimurarorden. 

Det är egentligen inte överraskande att Geijer anslöt sig till Frimurarorden. 

Jag har tidigare påvisat samband mellan medlemskap där och pedagogiska 

reformer.11 Mina tidigare studier har understrukit att många personer som 

hade eller senare fick samhällsbärande positioner, var frimurare. Geijers bror 

Carl Fredrik var kamrerare vid Frimurarbarnhuset och ansvarig för dess rä-

kenskaper. Det var också i barnhuset som både Geijer och ”Calle”, som Geijer 

kallade sin bror, bodde i en boställsvåning vid denna tid.12 Arvid August 

Afzelius var lärare vid samma barnhus. Det blir därmed begripligt att de, 

tillsammans med sina frimurarbröder, grundade Götiska förbundet i just 

barnhusets lokaler.13 

Frimurarbarnhuset genomgick under perioden en omorganisation genom 

införlivandet 1817 av Frimurarordens barmhärtighetsdirektorium. Både Arvid 

August Afzelius och Carl Fredrik Geijer var ledamöter av detta direktorium 

                                                
9
 Rodhe (1942), s. 12. 

10
 Minnesskrift i anledning af S:t Johannislogen S:t Eriks etthundrafemtio års jubileum 1756 30/11 

1906 (Stockholm 1906); Christofer Adolf Westin, Strödda minnesblad i anledning af etthund-
rade årsdagen af S:t Johannislogernas S:t Jean Auxiliaire och L’Union till förening till Den Nor-
diska Första S:t Johannislogen, enligt uppdrag af logen utg. 14/12 1899 (Stockholm 1899). 
11

 Neidenmark (2011), passim. 
12

 Stiernstedt (1963), s. 101. 
13

 Harald Hjärne, Götiska förbundet och dess hufvudmän: fosterländska teckningar (Stockholm 1878). 
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samt av barnhusdirektionen, styrt av greven, och sedermera riksmarskalken, 

Claes Adolf Fleming (ordförande) och greve Jacob De la Gardie (vice ordfö-

rande).14 Uppnystandet av sådana gemensamma anslutningar – vilket kan 

fortgå i oändlighet – visar att många inflytelserika män inte befann sig särskilt 

långt borta från Geijer. 

Med tanke på att Frimurarorden samlade en stor del av den svenska 

ämbetsmannakåren, vilket framgår vid en jämförelse mellan Sveriges hov- 

och statskalendrar och Frimurarordens kalendrar, är det inte orimligt att anta 

att Geijer använde den för att vinna kontakter och för att staka ut karriär-

vägar. Hans samröre med landshövdingen och tillförordnade statssekreteraren 

i ecklesiastikexpeditionen Nils von Rosenstein och hovpredikanten Johan 

Jacob Hedrén, kan ha fått honom att söka kyrkoherdesysslan i Norrköping 

åren 1811–1812, vilket skedde samtidigt som han bevakade sina intressen i 

Uppsala.15 Sällskapen öppnade dörren till sådana karriärval. Nils von Ro-

sensteins brorson var Carl von Rosenstein, biskop i Linköpings stift och se-

dermera ärkebiskop. Geijers brev till föräldrarna 1811 berättar att han avsåg 

att uppvakta biskopen.16 Det kan ha legat nära till hands, inte enbart för att 

Geijer hade god kontakt med landshövding von Rosenstein, utan även för att 

Carl von Rosenstein och Erik Gustaf Geijer initierades i samma frimurarloge 

våren 1809 av samme fadder, stadsmäklaren Jakob Lorens d’Ailly.17 Frimurar-

logen kan således mycket väl ha stärkt banden mellan de båda. 

Geijer och kretsen kring Götiska förbundet hörde inte enbart samman 

med Frimurarorden. En tredjedel av alla Götiska förbundets medlemmar var 

också värmlänningar. Praktiskt taget samtliga av dessa var med i Werm-

ländska Sällskapet i Stockholm, grundat 1816.18 Ledamöterna i detta sällskap 

var antingen beständiga eller ”resande”. De senare avkrävdes ingen medlems-

avgift. Anledningen var att landsmaninnor och landsmän från Värmland 

skulle vara välkomna i sällskapet närhelst de befann sig i huvudstaden. Värm-

ländska kadetter vid Karlberg betraktades exempelvis som ”resande”. Möjlig-

en uppfattades även Geijer som sådan, då han inte upptogs i medlemsmatri-

keln, men enligt uppgift deltog han ändå i sällskapets festligheter.19 Utifrån 

Wermländska sällskapets handlingar förklaras Geijers frånvaro i matrikeln av 

att han flyttade till Uppsala. Han lär alltjämt ha varit engagerad och han blev 

senare ledamot när han bodde i Stockholm, varför man vid Geijers jordfäst-

ning omnämnde honom som ”vår vördade ledamot”.20 

                                                
14

 Lars Otto Berg, 250 år i barmhärtighetens tjänst. Frimurarnas barnhusverksamhet 1753–2003 
(Stockholm 2003). 
15

 Norberg (1964), s. 12. 
16

 Brev från Erik Gustaf Geijer 2 december 1811 till föräldrarna i Schück (1920), s. 271. 
17

 S:t Johanneslogen S:t Eriks anmälningsbok (SFMO). 
18

 Wermländska Sällskapet i Stockholm 150 år (Karlstad 1966), s. 11. 
19

 Wermländska Sällskapet (1966), s. 73. 
20

 Wermländska Sällskapet (1966), s. 106. 
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Även om Geijer senare blev en namnkunnig historiker och pedagogisk re-

formator, var han vid Götiska förbundets grundande 1811 tämligen okänd; 

han hankade sig fram på undervisning i storstaden. Detta framgår av hans 

medlemskap i Par Bricole, en föreningstillhörighet han delade med åtskilliga 

av Götiska förbundets medlemmar. Även Par Bricole har undgått Geijer-

forskningens uppmärksamhet. Geijer fick första graden i Par Bricole 1809 och 

andra graden, Överkommendörsgraden, 1813.21 Han vann inga särskilda förde-

lar vid denna tid, som mer namnkunniga personer som Geijers fadder i Fri-

murarorden, Johan Jacob Hedrén. Geijer anges i matrikeln som betalande 

ledamot, medan Hedrén upptogs utan avgift. Fritt medlemskap förefaller 

förekomma för just mer ryktbara personer. Geijers medlemskap i Par Bricole 

tillför information till den redan utbredda kunskapen om hans musikaliska 

engagemang i olika sammanhang. Det är i anslutning till just Par Bricole som 

fler band framträder till Geijers disciplar. 

I denna miljö, i hjärtat av det stockholmska sällskapslivet, finner vi Geijer 

som lärare till ett antal elever. Det har redan nämnts att han var informator åt 

Johan Fredrik Schinkel 1808–1814, men han hade fler elever. Vilka som blev 

Geijers lärjungar förefaller ha beröringspunkter med hans sociala nätverk, 

som alltså spände över flera olika sällskap. Av det jag presenterat ovan fram-

går att Geijer inom två månader efter att han antagit Schinkel till informator, 

recipierade i både Par Bricole, där Schinkel var medlem, och i Frimurarorden, 

där Schinkel kom med efter Englandsresan.  

Det är sannolikt att Geijers inträde i Frimurarorden och Par Bricole upp-

muntrades av inflytelserika personer som deltog i spelet bakom kulisserna när 

han blev Schinkels informator. Vid Geijers första möte med Schinkel närva-

rade affärsmannen och sedermera statsrådet Hans Niclas Schwan, samt hä-

radshövdingen och sedermera presidenten Josua Sylvander. Båda var frimu-

rare.22 Efter detta möte fick Geijer uppfattningen att discipeln Schinkel var 

naiv, och önskade att han kunde fostra ”den unge prinsen” i en miljö där 

Schinkel inte var alltför bekväm. Geijer hade redan tidigare varnats om 

Schinkels sturska manér av den förre informatorn, sannolikt Geijers samtida 

vid Uppsala universitet, Gustaf Ernst Sprinchorn. ”Hade jag honom blott väl 

härifrån Stockholm!”, skrev Geijer brevledes till sina föräldrar.23 Han och 

Schinkel fick emellertid med tiden ett gott förhållande till varandra. På senare 

dagar lånade den forne lärjungen t.o.m ut pengar till sin gamle lärare,24 som 

också vid något tillfälle bodde hos Schinkel på Lilla Nygatan.25 Geijer deltog 

även i firandet av Schinkels bröllop i januari 1813.26 
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 Öfver-Commendeurs Gradens Matrikel 1809–1859, Stockholms stadsarkiv (SSA). 
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 Register öfver Adertonde Seclets Prowincial Matrikel (SFMO). 
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 Schück (1920), s. 89. 
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 Wahlström (1907), s. 47. 
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 W. Gordon Stiernstedt, Ur Erik Gustaf Geijers Liv, del 1 1805–1817, (Stockholm 1963), s. 96. Lys-
ningsboken i Maria Magdalena församling säger 5 januari och Riddarhusets ättartavlor 19 januari. 
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Både inom och utom sällskapen upprätthöll Geijer kontakten med elever-

na, vilket vittnar om att den långsiktiga undervisningen – stärkt av personliga 

band – vägde tyngre än den rent ekonomiska utkomsten. För Geijers del är 

det känt att han befann sig i ekonomiska trångmål under perioden, men han 

upprätthöll likväl kontakten med Schinkel genom hela livet. 

Johan Fredrik Schinkel var son till kommerserådet David Schinkel som 

kommit till Stockholm 1760, och där byggt sig en stor förmögenhet som 

affärsman.27 Det inflytelserika kommerserådet deltog flitigt i det stock-

holmska sällskapslivet. Tidigt efter sin ankomst till Sverige hade han gått in 

i Frimurareorden. Han hade recipierat 1769 i samma loge som sin affärs-

partner Philip von Bippen.28 Senare anslöt sig Schinkel till både Par Bricole 

och Kungl. Sällskapet Pro Patria.29 Kommerserådet Schinkel avled 1807. 30 

Därmed fick sonen Johan Fredrik, redan vid 16 års ålder, ta över faderns 

affärsverksamhet och fastigheter i Stockholm. Till förmyndare fick Schinkel 

underståthållaren Daniel Edelcreutz.31 Den unge förmögne brukspatronen 

följde i faderns fotspår, men lade ned mycket tid på musik- och sällskapsli-

vet i Stockholm. Redan 1806 blev han ledamot av Par Bricole, där sådana 

musikaliska kvaliteter fick blomma ut.32 Snart blev han även medlem i Pro 

Patria och Svenska Frimurareorden.33 Som frimurare var Schinkel mycket 

engagerad i filantropiska frågor genom sitt ledamotskap i Frimurarbarnhu-

sets direktion. Direktionen har jag berört ovan – Geijers bror var ledamot 

där – och nu kan även tilläggas att Schinkels förmyndare Edelcreutz med-

verkade. Senare, 1818, blev Johan Fredrik adlad von Schinkel och under 

1820-talet var han också engagerad i Debatterande sällskapet, Sällskapet för 

växelundervisningens befrämjande och Svenska bibelsällskapet.34 Dessa säll-

skap hade viktiga funktioner i framväxten av det moderna Sverige genom 

att de hyste samhällsförbättrande ambitioner. 

Geijer var vidare informator till Jakob och Lars Peterson, söner till justitie-

rådet Johan Henrik Peterson.35 Enligt Stiernstedt är det oklart hur Geijer kom-

mit i kontakt med Peterson.36 Men man kan med viss säkerhet säga att de soci-

ala sammanhang som här presenteras, visar att det fanns mötesplatser för dem 

att skapa den kontakt som gav Geijer informatorsuppdraget. Såväl Schinkels 

som bröderna Petersons fäder, var ledamöter av sällskap som Geijer anslöt till. 
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 David von Schinkel föddes 1743 i Stralsund. Riddarhusets ättartavlor på CD-rom: von 
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 Par Bricole 1779, Pro Patria 1805. 
30
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Kommerserådet Schinkel, far till Johan Fredrik Schinkel, gick in i Par Bricole 

1779. Justitierådet Peterson kom in 1792. Han var också känd som ”Näkterga-

len” och blev 1830 stormästare i samma sällskap. De båda sistnämnda herrarna 

var även frimurare.37 Peterson ägde från 1812 Hägerstens gård, som från denna 

tid blomstrade och lär ha varit en mötesplats för den litterära och musikaliska 

Stockholmsaristokratin.38 Det var möjligen på Hägersten som Geijer blev be-

kant med tonsättaren Olof Åhlström och författarinnan Anna Maria Lenngren. 

Sedan 1810, och alltjämt då Geijer för andra gången recipierade i Par Bricole, 

var han informator för justitierådets söner.39 Disciplarna följde också Geijer till 

Värmland, och Geijer själv bodde åtminstone under en tid hos justitierådet 

Peterson i dennes sommarhus i Nacka.40 

Geijers informatorskap var således tätt knutet till hans personliga intressen 

och förefaller ha gett honom många användbara kontakter. Geijers engage-

mang i Par Bricole torde vara värt att utforska vidare för den som har tillgång 

till sällskapets arkivalier. Som också framgår av denna korta blick på Geijers 

tid som informator, var han aktiv med sina disciplar på olika sätt. Han åt-

följde dem bl.a. på resor och introducerade dem till sällskap av skilda slag. 

Avslutning 

Det pedagogiska perspektivet var framträdande redan tidigt i Geijers litterära 

produktion.41 Perioden mellan 1808, då han blev informator i Stockholm, och 

1815, då han inledde sin karriär som akademisk lärare i Uppsala, präglades av ett 

socialt, pedagogiskt och filosofiskt sökande.42 Då formulerade han många tankar 

om bildning och utbildning. Under denna tid var Geijer också aktiv inom det 

stockholmska förenings- och associationsväsendet, vilket påverkade hans pedago-

giska och samhälleliga engagemang. Även om Geijers pedagogiska filosofi är känd 

av forskningen, har det hittills varit okänt att Geijers karriär som informator var 

helt eller delvis knuten till dennes sociala liv i olika sällskap. Uppenbart överlap-

pade Geijers engagemang som ung forskare, lärare och samhällsengagerad med-

borgare varandra. Det pedagogiska skriftställeriet lade ut ambitionen med att i 

praktiken leda disciplarna till djupare teoretiskt studium. I de olika sällskapen 

Geijer var aktiv inom, var disciplarna eller deras fäder aldrig långt borta. Geijer 

var medlem i Frimurarorden, Par Bricole, Värmländska hushållningssällskapet, 

Svea Orden samt aktiv i Wermländska sällskapet. 
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Det är anmärkningsvärt att så liten uppmärksamhet har ägnats åt de orga-

niserade sociala sammanhang kulturbäraren Geijer förkovrade sig inom. I bl.a. 

Svenskt Biografiskt Lexikon och Svenska Män och Kvinnor, som är tongivande 

biografiska informationsverktyg, framgår Geijers formella anslutningar till 

vetenskapliga sällskap som Samfundet för utgivande av skrifter rörande Skan-

dinaviens historia (korresponderande ledamot 1817), Svenska Akademien 

(ledamot 1824), Vetenskapsakademien (ledamot 1835) etc.43 Årtalen indikerar 

att det är den erkände vetenskapsmannens sällskapsliv som står i fokus. Hans 

anslutningar till sällskap före denna tid är mindre studerade, förutom hans 

engagemang i Götiska förbundet förstås. Inom detta forskningsområde finns 

således åtskilligt mer att finna för den som gräver djupare eller, som jag själv, 

väljer att experimentera med nya metodverktyg för att finna nya samband på 

redan väl beforskade områden. Därför är det relevant att studera relationerna 

mellan det sociala livet och de intellektuella avtrycken. Vilka människor 

omgärdade händelserna som skall studeras? Kan invalen i särskilda sällskap 

vittna om en förändring av den intellektuella och kulturella orienteringen? 

Min forskningsmetod visar att helheten kan vara långt mycket större än 

summan av delarna.44  
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