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Abstract

Ester Boman and Theatre at the Tyringe Helpension

Drama at a Progressive Education Girls’ School 1909–-1936

It has long been taken for granted that no serious drama work was done in
Swedish schools before the 1950s. However, at the Tyringe Helpension –
a progressive education girls’ boarding school that existed between the
years 1909-1936 – drama was used as a method in many school subjects,
as well as for social training. Ester Boman, the founder and principal of
Tyringe, even talked about theatre as an experimental laboratory of the
humanities. This study explores how that drama work evolved and why it
has been forgotten.

The study uses traditional history research methods with an emphasis
on hermeneutics, and with some addition from recent critical text analy-
sis.

The educational drama at the Tyringe Helpension is contextualized
from five aspects: 1) The life and work of Ester Boman. 2) The private
Swedish girls’ school system. 3) The international and the Swedish pro-
gressive education movement – Ester Boman was strongly influenced by
Sofi Almquist and Ellen Key. She was also a member of the New Educa-
tion Fellowship. 4) The teaching methods of the Tyringe Helpension as a
whole. 5) Previous and contemporary use of drama in education and the
theory of the dramatic instinct.

The study shows that these five contexts were all important for the
evolution of educational drama at the Tyringe Helpension and contributed
in making the drama work there exceptionally rich and varied. These
contexts are also crucial for the explanation of why this work was so
quickly forgotten. However, it also had some importance that the Swedish
drama pioneers of the 1950s were not particularly interested in what had
been done before.

Written in Swedish with a Summary in English.

KEY WORDS: drama in education, theatre in education, girls’ school,
boarding schools, progressive education, dramatic instinct, Ellen Key, Sofi
Almquist, New Education Fellowship, Ester Boman, Tyringe Helpension.
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Förord

Många människor har hjälpt mig under arbetet med denna avhandling.
Här finns bara utrymme att tacka några.

Professor Lars Lindström har varit min handledare. Ord räcker inte till
för att uttrycka min tacksamhet till honom. Han har varit en outtröttlig
samtalspartner, en skarp kritiker och en oförbehållsam inspiratör genom
hela min arbetsprocess.

Närmast efter honom vill jag nämna de före detta elever och lärare
från Tyringe Helpension som frikostigt delat med sig av sina minnen från
skolan. Eftersom några av dem vill vara anonyma nämner jag inga namn,
men min tacksamhet är gränslös.

Jag har fått ovärderlig hjälp av många barn, barnbarn och andra släk-
tingar till lärarinnor och elever på skolan. Här kan jag bara nämna Una
Segelmark – som biträtt mig med så mycket – Karin Sterner, Arne Ek-
strand, Cecilia Bruun och familjen Boman.

Ett stort antal hembygdsforskare har underlättat mitt arbete genom att
dela med sig av sina kunskaper och genom att leta fram material som jag
skulle haft svårt att finna själv: Leif Fransson i Hovmantorp, Börje Öst-
berg och E. Börje Bergsman i Falun, Monica Beijer i Vimmerby, Sven
Rosengren och Waldemar Lundberg i Tyringe, Enar och Margareta Sahlin
i Hindås – vi har till och med gjort pedagogikarkeologiska exkursioner
tillsammans – Åke Magnusson i Mölnlycke, Öved Anell på Lundsbergs
skola och Palle Larsson i Göteborg. Jan Lewin har rett ut teatertekniska
termer och gett andra råd. Hjördis Lundén har väglett mig beträffande
Paula Müntzing.

Namnen på de flesta av dem som assisterat mig på pastorsexpeditio-
ner, arkiv, bibliotek och muséer är okända för mig. Men jag vill nämna
Monica von Brömsen på Alingsås museum som sökt information om Ty-
ringe Helpensions tid i staden och Ingrid Roos Björklund på Nordiska Mu-
séet som daterat några fotografier utifrån personernas kläder.

Flera av bibliotekarierna på Lärarhögskolan i Stockholm har bistått
mig. Jag vill särskilt tacka Lotten Häggström som snabbt sökt upp och
lånat in den mest obskyra litteratur och Annika Une som vårdar och i
detalj känner skolans förnämliga samling av äldre pedagogisk litteratur.

På Lärarhögskolan har jag kunnat diskutera utkast till olika avhand-
lingskapitel i professor Per-Johan Ödmans pedagogikhistoriska grupp, i
professor Lars Lindströms forskningsgrupp för praktisk-estetiska ämnens
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didaktik och i professor Sven Hartmans Äppelakademi. Många kollegor –
och studerande – har också spontant intresserat sig för min forskning och
kommit med uppmuntrande kommentarer när jag som bäst behövt det.

Per-Johan Ödmans kunskaper, entusiasm och noggrannhet kom att be-
tyda mycket för mig redan på flera kurser i forskarutbildningen, och han
var också viktig som deltagare i min synnerligen omsorgsfulla och kreati-
va läsgrupp. I den medverkade också Karin Helander, Agneta Linné och
Annika Ullman. Alla bidrog till att göra läsgruppsseminariet till bästa
tänkbara avstamp för slutarbetet med avhandlingen.

Manuset till läsgruppen plöjdes också igenom av ytterligare några kol-
legor och vänner som tillförde värdefulla synpunkter: Maud Backeus, Be-
rit Lindberg, Berit Ljung, Birgitta Knutdotter Olofsson och Mia Marie F.
Sternudd.

Under åren har det varit ovärderligt att kunna diskutera rön och hug-
skott med Agneta Linné och Annika Ullman, för att de är så kvalificerade
forskare och för att deras forskningsområden tangerat mitt. I slutskedet
av mitt eget arbete har jag även haft förmånen att läsa manuskriptet till
Annikas kommande bok om skolgrundarinnorna. En annan viktig sam-
talspartner har varit Silvano Lopez vid Umeå universitet, som arbetar
med en avhandling om Kungliga Högre Lärarinneseminariet. Han har fri-
kostigt låtit mig ta del av sina rön och även språkgranskat min engelska
sammanfattning.

Jag har konsulterat många dramaforskare i USA och Storbritannien.
Särskilt värdefull hjälp har jag fått från Gavin Bolton, professor Jeanne
Klein och Virginia Jane Tennyson. De har delat med sig av sitt forsk-
ningsmaterial och de två sistnämnda har också blivit viktiga samtalspart-
ners per brev och telefon. Tennyson har dessutom hjälpt till med språk-
granskningen.

Tack också till Eric Fridén, som bistått mig i arbetet med källförteck-
ningen, Ulla Terling-Hasán, som inte bara skrivit in min text på dator
utan också varit en skarpsynt och stimulerande läsare, samt till Eva
Spångberg, som varit ett stöd i så mycket mer än den grafiska formgiv-
ningen.

En avhandling kostar pengar. Ett bidrag från Helge Ax:son Johnsons
stiftelse gjorde det möjligt för mig både att åka till England för arkivstudi-
er där och räckte dessutom till några studieresor i Sverige. Ester Bomans
stiftelse har gett ett generöst bidrag som täckt en stor del av kostnaden
för tryckning av avhandlingen. Lärarhögskolan i Stockholm har gett mig



11

möjlighet att ägna mycket arbetstid åt avhandlingen och stött mig på alla
upptänkliga sätt.

Sist tackar jag dem som jag är mest tack skyldig – min familj. Kirsten
och Julianna har tålmodigt härdat ut alla helger och kvällar och semester-
dagar som jag ägnat åt Tyringe Helpension. Utan deras stöd och uppmunt-
ran hade jag aldrig blivit färdig.

Stureby den 8 september 2001

Kent Hägglund



Bild 1. Ester Boman 1879-1947. Bilden publicerades första
gången i Tyringe Helpensions sista årsredogörelse 1936.
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1 Inledning

Upptakt och uppläggning

Denna avhandling handlar om teater på en näst intill bortglömd flicksko-
la. Avhandlingens tillkomsthistoria har en viss betydelse för dess form.

Jag hade inlett en undersökning av hur det gick till när pedagogiskt
drama på 1960-talet blev ett ämne i den svenska utbildningen av grund-
skollärare, förskollärare och fritidspedagoger. Många intervjuer var gjor-
da, kontakter för fler var knutna och jag hade börjat söka i arkiven. Un-
der arbetet blev jag nyfiken på var de pionjärer, som undervisade i drama
på lärarutbildningarna under 1960-talet hade fått sina influenser. Det fick
mig att söka aktivt efter äldre handböcker och andra beskrivningar av
teaterverksamhet i skolor.

I början av januari 1996 hittade jag på ett antikvariat boken Två studi-
er av pedagogiska pionjärinsatser.1 Där ingick en 60-poängsuppsats av
Alice Kollén som skildrade flickskolan Tyringe Helpension 1909-1936.
Innehållsförteckningen utlovade ett helt kapitel om teater. Jag läste med
stigande förvåning om denna reformpedagogiska skola, där man redan på
1920-talet flitigt använde sig av drama i undervisningen.

På min söklista antecknade jag titlar från Kolléns källförteckning och
redan ett par dagar senare fann jag Uppfostran genom undervisning från
1932.2 Den beskrev pedagogiken på Tyringe Helpension och innehöll
inte bara två kapitel om teater i skolarbetet – hela boken kryllade av ex-
empel på hur dramatisering användes som metod i olika ämnen.

Tyringe Helpension var helt okänd i den dramapedagogiska litteratu-
ren. Inledningsvis hoppades jag att den skulle ge stoff för ett helt kapitel i
min planerade avhandling, men ju mer jag tog reda på om verksamheten
där, desto mer utrymme pockade den på. Hösten 1998 bestämde jag mig
för att ägna hela min doktorsavhandling åt denna skola.

Mitt fokus ligger på teaterverksamheten vid Tyringe Helpension.
Denna var dock så integrerad i undervisningen som helhet att jag först
måste sätta mig in i skolans historia och den pedagogik som bedrevs där.
Ingendera gick att förstå utan att jag också studerade Ester Boman som
grundade, drev och lade ned Tyringe.

Under forskningsprocessen har jag många gånger vandrat fram och
tillbaka mellan dessa områden. I den färdiga avhandlingen börjar jag med
Ester Boman och landar i teaterverksamheten. Den läsare som är mest
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intresserad av dramapedagogik kan bli otålig under läsningen, för det drö-
jer ända till kapitel sju innan teater i undervisningen tas upp på allvar.

I detta första kapitel går jag igenom teori, metod och källor, samt tar
upp begreppsdefinitioner och tidigare forskning. Kapitel två skisserar den
svenska flickskolans historia, som bakgrund till kapitel tre om Ester Bo-
mans bildningsväg. Kapitel fyra skildrar Tyringe Helpensions historia och
följer Boman fram till hennes död 1947. Kapitel fem ger en skiss över den
reformpedagogiska rörelsen som bakgrund för kapitel sex, som undersöker
hur dess idéer konkretiserades på Tyringe. Kapitel sju skisserar hur teater
använts i undervisning från antiken till 1910-talet, kapitel åtta ägnas åt
teatern på Tyringe Helpension och i kapitel nio sätts denna i relation till
annan svensk dramapedagogik 1930-1960. I kapitel tio knyts det hela
ihop.

Vetenskapsteori

Någon gång efter år 404 f Kr fullbordade atenaren Thukydides (ca 460-ca
400 f Kr)  sitt stora historieverk om det långa kriget mellan Sparta och
Aten. Han brukar tillsammans med sin äldre samtida Herodotos ses som
historieskrivningens fader.3 Medan denne kryddade sin historik över per-
serkrigen med berättelser om gudar och hjältar, var Thukydides mer
stram.4 I början av sitt verk redovisar han sina metoder:

Vad gäller de faktiska händelserna under kriget följde jag principen att inte hämta
mina uppgifter från förste bäste eller lita på mina personliga intryck. Vare sig jag
själv var närvarande eller andra rapporterade till mig kontrollerade jag allt så om-
sorgsfullt som möjligt. Även så var det emellertid svårt att finna sanningen:
ögonvittnen återgav samma händelser olika beroende på de sympatier de kände
för endera parten eller på vad de kom ihåg.5

Att inte lita på sitt allmänna intryck och att noga väga olika uppgifter
mot varandra är källkritiska principer som gäller än idag. Mer ålderdomlig
känns Thukydides metod att återge många tal som personer hållit under
kriget. Han förklarar att han och hans uppgiftslämnare inte kunnat kom-
ma ihåg de exakta formuleringar som använts. Därför har han hållit sig
nära andemeningen i det som sagts, samtidigt som han låtit talarna säga
det som situationen krävde.6 Även här är Thukydides dock modern i det
att han för läsaren redovisar hur han gått tillväga.
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En sådan vilja finns även hos andra antika historiker. Romaren Arria-
nos (ca 85-ca 160 e Kr) skrev i sin historik över Alexander den store om
händelser som ägt rum flera sekler före hans egen tid. Han hade tillgång
till många texter, men valde att basera sin bok på verk av Aristobolus och
Ptolemaios. Han redogör varför: Båda hade deltagit i Alexanders fälttåg
och de skrev efter dennes död. Ptolemaios var därtill Egyptens kung när
han skrev, vilket skulle gjort det skamligt för honom att beslås med lögn.7

Nutida historiker har inte denna tilltro till kungars ärlighet. Men att lita
till dem som varit med om det de skildrar, och att föredra dem som inte
står i ett beroendeförhållande till den de skriver om, är goda principer än
idag.

Under 1800-talet och tidigt 1900-tal utvecklade historiker en metod-
apparat som skulle hjälpa dem i deras strävan att bli så exakta som möjligt
i sin strävan att utforska gångna tider. Senare kritiker har påpekat att de
stora metodbyggarna inom historievetenskapen sällan själva levde upp till
de stränga regler de satt upp, men detta har inte minskat kraven eller sy-
nen på sanningen som mål. Att kritiska forskare under 1900-talet hittat
allt fler luckor, skygglappar och blinda fläckar hos tidigare historiker, har
bara inspirerat till forskning inom nya områden och utifrån andra per-
spektiv.8

Under 1900-talets sista decennier har emellertid historievetenskapens
grundvalar ifrågasatts av strukturalister, postmodernister och andra skep-
tiker. Hayden White menar att det i grund och botten inte finns någon
skillnad mellan historieforskning och -skrivning å ena sidan och skönlitte-
ratur å den andra. Ett av hans huvudargument för detta är att historikerna
inte har något annat verktyg än det vanliga språket för att diskutera,
analysera och redogöra för sitt forskningsområde. Detta ställer han i mot-
sats till naturvetenskapen, som utvecklat en fristående begreppsapparat.9

Hayden White sätter också frågetecken för den berättande form som
så mycket historia skrivs i. Hans kritik utvecklas av Louis O. Mink, som
hävdar att själva narrativet gör våld på verkligheten. Världen presenterar
sig inte för våra sinnen i form av välkomponerade berättelser med början,
mitt och slut.10 Elisabeth Deeds Ermarth ifrågasätter den traditionella
synen på tiden. Den kronologiska tidsuppfattningen med dåtid, nutid och
framtid är enligt henne en fiktiv konstruktion som gjordes under renäs-
sansen, och som demolerats av postmodernismen.11

Sådana här texter är mycket stimulerande att läsas för de ifrågasätter
mycket som tas för självklart. Whites och andras angrepp på historie-
forskningen har tvingat filosofer och historiker att skärskåda sina meto-
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der och slipa såväl sina argument som sina verktyg.12 Problemet med de
flesta av de här skeptikerna är att de är så pretentiösa. När de till exempel
hävdar att allting är subjektivt, och att alla ståndpunkter därför har lika
värde, så utgår de från att just denna ståndpunkt är en objektiv sanning,
och att andra synsätt är utan värde.

Den postmodernist som jag har haft mest utbyte av i mitt arbete är
Robert F. Berkhofer Jr. Han gör en genomgång av många olika teorier
som är kritiska mot den traditionella historieforskningen och formulerar
en syntes som han benämner Reflexive (Con)Textualization. I sitt slutka-
pitel ger han en guide för hur man kan berika skrivandet, läsandet och
undervisandet av historia med kritisk reflektion. Han framhåller att histo-
rikern måste se till kontexten – inte bara den han eller hon skriver om,
utan också den där man själv verkar. Det är också viktigt att vara medve-
ten om den genre historikern själv skriver inom, och som hans eller hen-
nes källor har tillkommit inom. Institutioner, politik, historiesyn och etik
är andra viktiga punkter för den kritiska reflektionen. Berkhofer argu-
menterar för att historiker ska lyfta fram denna reflektion i sina texter.13

Skeptikerna står inte oemotsagda. Filosofen David Carr tar stöd hos
Friedrich Hegel, Edmund Husserl och Martin Heidegger när han avvisar
Hayden Whites och Louis O. Minks syn på berättelsen som en förvräng-
ning av verkligheten. Carr hävdar att människor alltid förnimmer världen
i narrativa strukturer. Det gäller alla upplevelser, från musiklyssnande och
tennisspel, till enskilda livsöden och staters historia. Vi orienterar oss i
tillvaron genom att uppfatta den i sekvenser där det alltid finns en början,
en mitt och ett slut. Vi alla upplever oss som delaktiga i många olika hi-
storier, och vi har inga som helst problem med att växla från en till en
annan. Det är bara sinnesförvirrande människor som kan uppleva världen
på det sätt som postmodernister ser som det normala – utan struktur och
utan kontakt med det förgångna, nuet och framtiden.14

Den brittiske historikern Richard Evans hävdar att skeptikerna aldrig
lyckas tillämpa sina teorier i sin egen forskning. Han är kritisk mot post-
modernisternas anspråk på att sitta inne med den absoluta sanningen, men
menar att deras kritik har berikat historieforskningen på många sätt. Mot
de postmodernistiska historikernas puritanism ställer han den postmoder-
nistiska arkitekturen. Inom den låter man olika material och traditioner
berika varandra inom en och samma byggnad. Historikern borde ha sam-
ma frihet.15

Inspirerad av Evans låter jag stommen i mitt avhandlingsbygge utgöras
av några traditionella våningsplan som berättar om Ester Bomans liv och
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verksamhet, Tyringe Helpension, pedagogiken där och framför allt tea-
terverksamheten. Byggnadens fönster är emellertid designade med ut-
gångspunkt från skeptiskt reflekterande textkritik, och på flera ställen
genomkorsas huset av hermeneutiska spiraltrappor, så att man lätt kan ta
sig mellan de olika våningsplanen. Ett par stora terrasser ger utsikt över
den svenska flickskolan och den omgivande reform- och dramapedagogis-
ka terrängen. En bakdörr leder till en liten detektivbyrå där existerande
och obefintliga spår närgranskas. Och högt uppe i ett hörn finns en liten
kontrafaktisk balkong.

Kontrafaktisk historieskrivning är ett växande sidoskott inom den hi-
storiska vetenskapen. Den går ut på att kunniga historiker med största
noggrannhet fantiserar om vad som kunde ha hänt om historien hade tagit
en annan väg. Till exempel om perserna segrat vid Salamis år 480 f Kr16

eller om 1963 års attentat mot John F. Kennedy hade misslyckats.17 Den
brittiske historikern Niall Ferguson påpekar att det som faktiskt hände
ofta var något annat än vad samtida bedömare väntat sig. I efterhand får
dock händelserna lätt ett skimmer av oundviklighet. Kontrafaktiken ger
historiker möjlighet att undersöka det förflutna mer förutsättningslöst.18

Det kontrafaktiska inslaget i min avhandling är blygsamt.
Detektivbyrån är inspirerad av Carlo Ginzburgs essä Ledtrådar. Han

pekar på hur tydandet av tecken genom århundradena spelat en viktig roll
i det mänskliga tänkandet. Mot den matematiska och experimentella me-
tod som går ut på att allting måste kunna mätas och vägas, har hela tiden
funnits ett betraktelsesätt som tagit vara på det unika och särpräglade.
Han visar också på hur teckentydandet i slutet av 1800-talet fann nya
former i Giovanni Morellis moderna metod för att bestämma vilka tavlor
som målats av vilken konstnär, i Sigmund Freuds psykoanalys och i Ar-
thur Conan Doyles berättelser om Sherlock Holmes.19

En annan viktig inspirationskälla är antikhistorikern James N. David-
son. I förordet till sin studie av mat-, dryckes- och sexualvanor i antikens
Aten pekar han på faran med att läsa källtexter alltför bokstavligt.
Mycket som skrivits och sagts var polemiska inlägg i en debatt. Texter
producerades och produceras för att påverka. Vad man inte talar eller
skriver om är lika betydelsebärande som det som sägs eller skrivs.20

Hermeneutik betydde ursprungligen tolkning av bibeltexter. Använd-
ningsområdet har dock vidgats och idag betecknar termen teorin om och
praktiserandet av tolkning och förståelse i olika human- och samhällsve-
tenskapliga sammanhang.21 Hermeneutiska historieforskare arbetar lik-
som andra historiker med arkivforskning, källkritik med mera. Men me-
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dan många icke-hermeneutiker oftast gör tolkningen till en bisak – snudd
på smusslar med den – så fokuserar hermeneutiken på tolkningsprocessen.
Målet är att nå förståelse för människors livsvillkor och sociala förhål-
landen i gången tid.22

Hur avgör man då om en tolkning är riktig? Per Johan Ödman, den
främste hermeneutikern bland svenska historiker, lånar två kriterier från
Arne Trankell: 1) En tolkning ska kunna förklara föreliggande väsentliga
data; 2) En tolkning kan betraktas som säkerställd först då den ensam
förklarar informationen.23

Ödman betonar att tolkningen är en process där forskaren går från
helheten till delarna och tillbaks till helheten igen. Detta kallas den her-
meneutiska spiralen. Ödman framhåller skrivandets centrala roll i tolk-
ningsprocessen. När forskaren överför sina tankar och begrepp till en
skriven text tvingar det fram en reflektion längs nya våglängder. När han
eller hon sedan läser sin skrivna text blir det ett möte med de egna tan-
karna i objektifierad form.24

I den hermeneutiska forskningsprocessen har historikerns förförståelse
en viktig funktion. Forskaren vet något om sitt forskningsobjekt i förväg,
och tar med sig den kunskapen in i arbetet. Det är viktigt att han eller
hon formulerar sin förförståelse, både för sig själv och för dem som får ta
del av forskningsresultaten.25

Ända sedan jag första gången läste Thukydides har jag uppfattat det
som om han lyfter fram sin forskarreflektion i inledningen till sitt histo-
rieverk (se ovan sid 14). I slutet av år 2000 rubbades jag i den uppfatt-
ningen när jag läste en nyutkommen bok av antikhistorikern Mark Munn.
Han sätter in Thukydides text i sitt tidssammanhang, och menar att den-
nes historik över kriget mellan Sparta och Aten troligen tillkom nära tio
år senare än vad forskningen tagit för givet. Thukydides skrev inte som
en neutral vetenskapsman – han gjorde en genomgång av kriget i avsikt
att påverka Atens ställningstagande inför en hotande ny konflikt.26

Detta är en färsk teori som kan komma att mötas av invändningar
från andra historiker. Faktum är dock att den ger en rimlig förklaring till
textavsnitt som tidigare framstått som inkonsekvenser och utvikningar.
Stämmer Munns teori så innebär det att Thukydides tal om sina metoder
och syften främst måste tolkas som retoriska grepp. Uppiggande är at t
Mark Munn genom att läsa Thukydides och samtida texter kritiskt, sätta
in dem i sitt tidssammanhang och genom att vidga vyerna kunnat komma
fram till en ny tolkning av ett av de mest lästa och mest omskrivna histo-
rieverken genom tiderna.
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Min förförståelse

Jag har varit dramapedagog i hela mitt yrkesverksamma liv. Först på Vår
Teater, Stockholms barn- och ungdomsteater, sedan 1976 på utbildningen
av fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare. Jag har även gjort
många gästinsatser på olika dramapedagogutbildningar vid universitet och
folkhögskolor. Inom amatörteatern har jag själv stått på scenen i blyg-
samma sammanhang och även regisserat och lett en del kurser. Jag har
skrivit handböcker och läroböcker i teater och drama,27 och även arbetat
som kulturjournalist med teater som ett av mina specialområden. Under
nära två decennier var jag teaterkritiker, såg ett mycket stort antal före-
ställningar och gjorde många intervjuer med olika scenkonstnärer.

När jag våren 1993 antogs till forskarutbildningen vid Lärarhögskolan
i Stockholm var min första tanke att skriva en avhandling om ett eller
flera pågående dramaprojekt. Vad som fick mig att ändra inriktning var en
lärobok som jag och Kirsten Fredin gav ut hösten samma år. I den hade
jag skrivit ett kort kapitel om dramas historia i Sverige. Bortsett från
några enkla undersökningar använde jag mig av kunskaper som jag såg
som allmängods. Till min förvåning väckte detta kapitel stark genklang
även hos dramapedagoger som varit verksamma inom yrket i decennier.
Liknande reaktioner kom under ett seminarium om dramaforskning i no-
vember 1993. Efter seminariet bestämde jag mig för att rikta mina fors-
karmödor bakåt i tiden. Jag kände att den svenska dramahistorien var
alltför litet utforskad, och ett behov av att titta på min yrkesgrupps och
mitt verksamhetsområdes historiska rötter.

Mina mångåriga yrkeserfarenheter som dramapedagog och teaterskri-
bent gör mig väl rustad att tolka och förstå teaterverksamheten på Ty-
ringe Helpension. Jag har arbetat med undervisningsprocesser som ligger
nära dem som användes där, och jag har stor erfarenhet av att skriva –
och tolka – texter som handlar om teater och drama.

I denna min stora förtrogenhet med ämnet finns också en fara. Jag är
positiv till drama och teater som metod och aktivitet i undervisningen.
Jag har sett hur övningar, rollspel och föreställningar kan väcka och un-
derblåsa kunskapstörst. Jag har gång på gång upplevt hur drama kan få
människor att upptäcka nya sidor hos själva, och utvecklas som individer
och som grupp. Jag fastnade för Tyringe Helpension för att eleverna där
fick spela så mycket teater och ju mer jag tog reda på om pedagogiken på
skolan i stort, desto mer förtjust blev jag.
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Därför finns det en risk att jag övertolkar de inslag i Tyringepedagogi-
ken som jag uppfattar som positiva, och blundar för mindre angenäma
delar. Den risken förstärks av att jag har en mission, jag vill bidra till dra-
mapedagogikens historia i Sverige. I likhet med Thukydides är jag också
övertygad om att vi har mycket att lära av historien.

Ett motsatt problem är att medan eleverna på Tyringe Helpension hu-
vudsakligen kom från samhällets högre skikt, så stammar jag från lägre
delen av arbetarklassen. När jag började forska om Tyringe Helpension
var det inte bara tidsavståndet som skilde mig från skolan, utan också
mina sociala erfarenheter. Det är avstånd som kan leda till missförstånd
och övertolkningar.

Mitt motmedel har varit att jag hållit mig medveten om dessa risker
och haft dem i tankarna när jag prövat mina tolkningar och slutsatser.

Forskningsfrågor och arbetshypotes

Redan tidigt fastställde jag tre forskningsfrågor beträffande teaterverk-
samheten vid Tyringe Helpension:

A: Hur formades den?
B: Hur fungerade den i praktiken?
C: Hur kunde den glömmas bort?

När jag fann det omöjligt att undersöka teaterverksamheten på Tyringe
Helpension isolerat från sitt sammanhang vidgades min undersökning till
att omfatta tre områden:

I Teaterverksamheten på Tyringe Helpension.
 II Tyringe Helpension och pedagogiken där.

  III Ester Boman.

Det kändes fruktbart att använda samma forskningsfrågor ABC på alla tre
områdena. Även om mitt huvudfokus ligger på teaterverksamheten på
Tyringe Helpension, så blir avsnitten om Ester Boman, hennes skola och
den pedagogik som bedrevs där med nödvändighet omfattande.

Min arbetshypotes är att dessa tre forskningsområden har med var-
andra att göra på ett avgörande sätt. Att förklaringen till hur teatern på
Tyringe Helpension kom till, fungerade och glömdes bort hänger ihop
inte bara med pedagogiken på skolan i stort samt skolans historia och
organisation utan också med Ester Bomans livsöde.
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Källmaterial

Några elever på Tyringe Helpension fick följande uppgift:

Gå till skolans kontor och bed om  hela serien av annonser om skolan från dess
första början! Gör reda för, om den sista annonsen till innehåll och form är bättre
anordnad ur reklamsynpunkt än de första! Föreslå och motivera ändringar! 28

Ämnet var psykologi och citatet visar att Tyringe Helpension hade ett
arkiv. Detta är försvunnet och Ester Bomans privata papper brändes ut-
ifrån hennes instruktion, vid hennes död.29

Otryckt material

Jag har funnit två kvarlevor från Tyringe Helpensions arkiv. Den ena är
skolans Hufvudbok (bokföring) för läsåret 1928-29. Den andra är Matri-
kel över Lärjungar, intagna vid Tyringe Helpension för Flickor. I den är
samtliga elever och lärare på skolan, från starten 1909 till nedläggningen
1936 förtecknade. Tidvis, framför allt i början, har matrikeln förts
mycket noggrant, med angivande av elevernas födelsedatum, fäder med
yrke och adress och vart varje flicka ämnade ta vägen när hon lämnade
skolan. Andra år är uppgifterna mer sparsamma. Boken har överlevt i et t
privat arkiv med anknytning till Tyringe Kamratförening och flera ele-
vers och lärares nya adresser och efternamn har förts in med blyerts.

1913 sände Tyringe Helpension in ansökan till Kungl. Maj:t om att få
utfärda avgångsbetyg med normalskolekompetens. 1923 sökte skolan
statsbidrag. Bägge ansökningarna har bevarats bland Ecklesiastikdeparte-
mentets konseljakter i Riksarkivet. Där finns även Ester Bomans ansökan
från 1907 om att förklaras behörig att söka ordinarie lärartjänst. Dessa
handlingar omfattar många sidor med bland annat Bomans meritförteck-
ning och betygsavskrifter, hennes programförklaring för Tyringe, inspek-
tionsrapporter och myndighets yttrande. I Skolöverstyrelsens arkiv –
även det på Riksarkivet – finns även några andra inspektionsrapporter.

J. Sigfrid Edströms arkiv, som deponerats på Riksarkivet, innehåller en
stundtals intensiv brevväxling mellan honom och Ester Boman 1917-
1929. Då hade han och hans hustru Ruth Randall Edström tre döttrar och
hustruns systerdotter på Tyringe. Edström blev också involverad i skolan
på andra sätt.

Una Segelmarks privata arkiv innehåller Ebba Sjöbergs, född Hagberg,
efterlämnade papper. Hon var lärarinna på Tyringe 1917-1928 och beva-
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rade ett mycket stort antal brev, många sång- och spextexter samt några
pjäser som skrivits i undervisningen. Bland breven finns sådana som hon
skrivit till sina föräldrar och till sin fästman, samt sådana som hon fått
från elever, kollegor och från Ester Boman.30 Samtliga brev jag funnit av
Bomans hand – förutom ett – finns i Edströms eller Segelmarks arkiv.

Alice Kolléns arkiv innehåller allt det material som hon samlade på sig
under arbetet med sin 60-poängsuppsats om Ester Boman och Tyringe
Helpension (se ovan sid 13). Här finns bland annat utskrifter av talen vid
skolans nedläggning, brev från några lärare och elever som fortfarande
levde i början av 1980-talet samt en del papper som Kollén hade fått låna
från Una Segelmark.

Utöver dessa större arkiv har jag fått tillgång till ett halvdussin brev
som elever skrivit hem till sina föräldrar, cirkuläret om skolans nedlägg-
ning 1936, två elevdagböcker, två arbetsböcker och ett par pjäsmanu-
skript. Samtliga dessa handlingar är i privat ägo.

Kungliga Högre Lärarinneseminariets arkiv innehåller mycket material
om Ester Boman och andra Tyringelärarinnors utbildning där, bland annat
inträdesansökningar och läkarjournaler. Det finns på Stockholms stadsar-
kiv, där man också hittar arkiven från Stockholms Borgarskola, Småsko-
leseminariet vid Atheneum och Sofi Almquists skola där Ester Boman
utbildade sig respektive arbetade.

Familjen Bomans privata arkiv innehåller många biografiska uppgifter
om Ester Boman, hennes föräldrar och syskon, samt en maskinskriven
förteckning över lokalerna på Tyringe Helpension 1936.

I New Education Fellowships arkiv, School of Education, universitetet
i London, finns en blygsam brevväxling mellan den svenska sektionen, där
Boman var styrelsemedlem, och den internationella sekreteraren.

Intervjuer

Jag har intervjuat två lärarinnor och 38 elever från Tyringe Helpension.
En av eleverna arbetade dessutom som sekreterare på skolan i tre läsår
och hade då en del undervisning i de förberedande klasserna.31

Dessutom har jag intervjuat ett halvdussin personer som hade att göra
med Ester Boman efter 1936 och några elever på andra samtida skolor.
En del intervjuer som jag har hunnit göra med dramapedagoger verksam-
ma på 50-talet har också kommit till viss användning i avhandlingen.
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Tryckta källor

Ett prospekt inför Tyringe Helpensions start 1909 finns på Kungliga
Biblioteket. Skolans samtliga årsredogörelser från läråren 1912-13 –
1935-36 finns i Läroverksöverstyrelsens respektive Skolöverstyrelsens
arkiv på Riksarkivet. Dessa redogörelser innehåller även katalog över
skolans lärare och elever samt det sista läsåret dessutom en kortfattad
historik över skolan.

Boken Uppfostran genom undervisning32 innehåller ett stort antal be-
skrivningar av arbetspass och projekt skrivna både av lärare och elever.
Två pjäser skrivna av elever återges i sin helhet. Här finns också två till
artiklar omarbetade föreläsningar som Ester Boman hållit.

Ytterligare tio föreläsningar och/eller artiklar av Boman och andra
Tyringelärarinnor finns publicerade i samtida tidskrifter eller i tryckta
berättelser från flickskolemöten. Två föredrag som Boman höll på New
Education Fellowships världskongresser 1929 och 1936 refereras i de
tryckta rapporterna från dessa.

Ca 1922 började Tyringe Kamratblad ges ut som skoltidning. I Kolléns
arkiv finns några nummer, bland dem ett extra tjockt nummer från jubile-
et 1929. Tillsammans med exemplar i privat ägo har jag sammanlagt fått
tillgång till ett dussin av numren före 1936. År 1938 återuppstod tidning-
en som organ för Tyringe Kamratförening. Det utkom med ett nummer
om året fram till 1956. De flesta av dessa finns på Kungliga Biblioteket
där de emellertid är katalogiserade som bygdetidningar för orten Tyringe.
En har jag funnit i privat ägo.33

En kvinna som gått på Tyringe Helpension beskrev skolan i en
svensk-amerikansk tidskrift 1935. Utomstående journalister skrev långa
dagstidningsartiklar 1921, 1934 och 1936.34 Uppfostran genom under-
visning recenserades i ett stort antal tidningar och tidskrifter och klippen
finns samlade i förlaget Natur och Kulturs arkiv.

På Bodleian Library i Oxford finns några prydliga små band med diver-
se tryckt material från sommarkurserna vid stadens universitet, där Ester
Boman  deltog 1899 och 1901. På universitetet i London finns material
om sommarkurserna där, dock ej från den som Ester Boman deltog i
1910. I biblioteket vid School of Education på samma universitet finns
New Education Fellowships arkiv, med berättelser och program för dess
världskongresser.

Viktig information om Ester Bomans liv finns i samtida dagspress.
Tryckta kataloger från olika skolor innehåller uppgifter om henne, hen-
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nes syskon och lärarinnor på hennes skola. Tidens pedagogiska tidskrifter
och rapporter från lärarmöten nämner ibland Tyringe Helpension och ger
en bild av teman som var aktuella i den samtida skoldebatten.

Alice Kolléns 60-poängsuppsats om Ester Boman och Tyringe finns
tryckt i Två studier av pedagogiska pionjärinsatser som kom ut 1985 i
serien Årsböcker i svensk undervisningshistoria.

Icke verbala källor

Våren 1936 gjordes en 26 minuter lång stum dokumentärfilm om Tyringe
Helpension. Cirka 1979 försågs den med en speakertext som lästes in av
lärarinnan Britta Kastman. Den finns i Sveriges Televisions arkiv.

I Una Segelmarks arkiv och i många privata fotoalbum finns åtskilliga
fotografier från skolan, andra hittar man i Uppfostran genom undervis-
ning och i Tyringe Kamratblad från tiden efter 1938. I familjen Bomans
arkiv finns bilder av Ester Boman som barn och som ungdom.

I stort sett samtliga hus där Tyringe Helpension varit inrymd finns
kvar. Villan där skolan startade 1909 är idag Bed & Breakfast-hotell, Nol-
haga slott är kommunal utställningslokal. De två äldsta skolhusen i Hindås
har byggts om till hyreshus, den nya skolbyggnaden från 1927 är pensio-
närshem för korttidsboende. Ester Bomans villa är konsthantverkslokal
och skolans sportstuga vid Nedsjön är sommarstuga. En sportstuga som
uppfördes i Storlien 1935 brann dock ned 1997. Tyringe Helpensions
utomhusteater finns kvar övervuxen i skogen, 50 meter från skolbyggna-
derna.

Metoder

Materialinsamling

Insamlandet av källmaterial har gått ryckvis. Dels för att jag inledningsvis
var inställd på att behandla Tyringe Helpension mer kortfattat, dels för
att mycket av materialet varit svårt att finna.

Jag utgick från Alice Kolléns 60-poängsuppsats och fann merparten av
de tryckta källor hon nämner på Kungliga Biblioteket. På Riksarkivet.
hittade jag inte bara hela serien av Tyringe Helpensions Program, Årsre-
dogörelse och Katalog från 1912-13 och framåt, utan också jämförelse-
material i motsvarande redogörelser från andra skolor. Däremot tog det
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lång tid innan jag anade att skolans ansökningshandlingar till Kungl. Maj:t
1913 och 1923 fanns bevarade i Ecklesiastikdepartementets konseljakter.
Inte förrän jag höll dem i min hand förstod jag hur rika de var på informa-
tion.

Min första Tyringeelev fann jag genom tips från Stig G. Nordström i
Föreningen för svensk undervisningshistoria. Hon ledde mig vidare till
flera. Jag har också sökt utifrån en stencilerad lärar- och elevförteckning
från 1971. Notiser i Dagens Nyheter och Göteborgstidningen, ett halvdus-
sin artiklar jag skrivit om Ester Boman och hennes skola samt omnäm-
nanden i två radioprogram har lett till att elever eller deras anhöriga tagit
kontakt med mig. Två lärarinnor fann jag genom tips från elever.

19 av mina intervjuer med lärarinnor och elever har skett vid person-
liga sammanträffanden, 20 har utförts per telefon och till en svårt hörsel-
skadad kvinna sände jag frågor som hon besvarade skriftligt. Två elever
jag intervjuat har därutöver skrivit ned utförliga minnen från skolan för
min räkning. Med en lärarinna och några elever har jag gjort flera tims-
långa intervjuer, andra har jag bara talat med vid ett tillfälle. Samtliga
intervjuer är inspelade på band. Eftersom några begärt att få vara anony-
ma så anger jag inte vem som berättat vad, utom vid ett fåtal tillfällen där
det är okontroversiellt och samtidigt viktigt för tolkningen.

Intervjutekniken har varierat stort. Jag har haft hjälp av flera hand-
böcker35 men de har inte berett mig på hur man intervjuar människor om
något som de var med om för 61-85 år sedan. En grundprincip har varit
att utgå från att jag inte vet något om Tyringe Helpension, och att be
mina meddelare att berätta allt de minns av skolan för mig. Det har varit
fruktbart, även om det inte fungerat fullt ut. När jag börjar fråga om de-
taljer avslöjas alltid hur mycket jag vet. Flera av dem jag intervjuat har
dessutom tagit kontakt med mig efter att de läst någon av mina artiklar.

En annan grundprincip har varit att låta dem jag intervjuar bestämma
och att anpassa mig efter situationen, Några har velat träffa mig tillsam-
mans med en eller flera skolkamrater. Det har varit lyckat, så till vida att
de väckt minnen hos varandra – det är vid sådana gruppintervjuer jag fått
höra Tyringe Helpensions skolsång ”Sillpudding och havresoppa”, för at t
bara ta ett exempel. Några gånger har jag gjort så att vi efter en stunds
intervju tittat på filmen från 1936 innan samtalet fortsatt. Det har också
hänt att jag läst upp avsnitt ur Uppfostran genom undervisning eller nå-
gon artikel eller föreläsning under intervjuns gång.

Genom de personer jag intervjuat har jag också fått tillgång till mycket
material i privat ägo. Det var även en elev som berättade att Sigfrid Ed-
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ström tog många fotografier när han besökte sina döttrar på Tyringe.
Detta fick mig att söka i hans arkiv på Riksarkivet i hopp om att finna
bilder från teaterföreställningar. Några sådana fanns där, men än viktigare
var att jag hittade hans långa brevväxling med Ester Boman 1917-1929.

Genom att ringa runt till folk i Bollebygd som hette Kollén fick jag
kontakt med Alice Kolléns dotter och fick tillgång till hennes mors ef-
terlämnade papper. Eftersom många av dem jag intervjuat nämnde att
lärarinnan Ebba Hagberg hade varit särskilt intresserad av teater gjorde jag
extra ansträngningar för att få reda på om hon hade några efterlevande
släktingar. Till slut fick jag tag i hennes dotter Una Segelmark, som hade
sin mors alla papper sparade i källaren. En kombination av ihärdigt sö-
kande och osannolika sammanträffanden gjorde att jag fick kontakt med
en brorsdotter till Ester Östrand, som grundade Tyringe Helpension till-
sammans med Boman. Genom henne fick jag många fakta om Östrand,
som annars lämnat mycket få spår efter sig.

Med hjälp av kyrkbokföringen har jag spårat efterlevande till fyra
andra Tyringelärarinnor som haft viktiga upplysningar att dela med sig
av, men inga efterlämnade papper. Merparten av sådana eftersökningar
har dock varit helt fruktlösa – de flesta lärarinnorna levde och dog ogifta.
I den mån de hade några handlingar sparade har dessa försvunnit.

Telefonsamtal och brev till hembygdsforskare – alltifrån enskilda ama-
törer till museifolk – har gett mig tillgång till rik och mångfacetterad
information om de samhällen och den tid där Ester Boman levde och ver-
kade. En del av dem har dessutom för min räkning letat efter källmaterial
i lokala arkiv.

Sommaren 2000 kunde jag tack vare ett stipendium från Helge A:son
Johnsons stiftelse göra en resa till England för att på arkiv i Oxford och
London söka material om Ester Bomans deltagande i universitetskurser
1899, 1901 och 1910, samt om hennes engagemang i New Education
Fellowship. Jag fann mycket intressant i dessa arkiv. Givande var också
att jag hade tagit med mig en guidebok från 1900. Den läste jag noga un-
der resan och använde som ledsagare under långa promenader där jag för-
sökte förstå hur Oxford och London tedde sig när Boman kom dit.

Detta gav mersmak. Vid hemkomsten stal jag mig tid från avhand-
lingsarbetet för att resa till Tyringe, Alingsås och Hindås för att titta på
husen där Tyringe Helpension varit inhyst, och samhällena kring dem.
Alingsås och Tyringe var nya för mig, i Hindås hade jag varit några tim-
mar 1997, men nu fick jag guidning av två hembygdsforskare, som jag fått
kontakt med.
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Dessa resor gav mig synnerligen viktiga kunskaper. Jag insåg att det
som den brittiske militärhistorikern John Keegan skrivit om landskapets
betydelse även gäller för pedagogikhistorien. Fast för mig har hus större
betydelse än träsk och öknar:

Rivers, mountains, forests, swamps and plain, desert and plough, valley and pla-
teau: these are the primary raw materials with which the military historian
works.36

Hindåsbesöket blev dubbelt fruktbart, eftersom mina guider i efterhand
talade med någon som kände någon som hade hittat Tyringe Helpensions
kassabok från 1928-29 på sin vind. Vid ett förnyat besök den 17 juni
2001 hittade vi tillsammans lämningarna efter skolans uteteater.

Bristen på litteratur om teater och drama i skolan i ett historiskt per-
spektiv har fått mig att brevledes ta kontakt med amerikanska och brit-
tiska forskare. De har frikostigt delat med sig av sina kunskaper och även
låtit mig ta del av sitt eget forskningsmaterial.

Under arbetets gång har jag läst stora mängder sekundärlitteratur. En
del av den har gett mig material som kommit med i avhandlingen, mycket
som inte platsat här har ändå varit viktigt för att fördjupa mina insikter
om den tid och det samhälle som Ester Boman och hennes skola fungera-
de i. Denna sekundärlitteratur har jag funnit genom metodiskt sökande
inom vissa kunskapsområden, råd från forskare som jag tagit kontakt
med, information i tidningsartiklar och radioprogram med mera. Några
böcker som fått stor betydelse har jag funnit vid slumpartat letande på
antikvariat och loppmarknader.

Bearbetning

För att komma förbi mina personliga intryck och komma under ytan på
källmaterialet har jag använt mig av olika tekniker. En viktig sådan har
varit att göra kartotek över lärarna på Tyringe Helpension, över eleverna
och över de teaterföreställningar som nämns i källorna. Genom att sorte-
ra dessa kartotek utifrån olika kriterier har jag upptäckt att mina allmän-
na intryck i många fall inte stämmer med de verkliga förhållandena. Ge-
nom elevkartoteket upptäckte jag hur stor del av eleverna som var halv-
pensionärer bosatta i Hindås med omnejd, hur många som var nykomling-
ar varje år och hur få som gick på skolan mer än tre år.
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Arbetet med pjäskartoteket fick mig att inse att eleverna på Tyringe
spelade så många fler pjäser per läsår än jag kunnat ana, att inte alla före-
ställningar nämndes i årsredogörelserna och att antalet nämnda minskade
under skolans två sista läsår. Med hjälp av lärarkartoteket har jag kunnat
göra diagram som klargjorde för mig hur stor genomströmningen var i
kollegiet, vilka som arbetade på skolan i många år och också ett par tid-
punkter för kraftiga generationsväxlingar.

När jag vägt olika källor mot varandra har jag lagt störst vikt vid sam-
tida förstahandskällor. Men jag har också bemödat mig om att förstå varje
text i det sammanhang den har tillkommit. En elev som skriver hem till
sina föräldrar styrs av andra faktorer än en lärarinna som skriver till sina.
När samma lärarinna skriver till sin fästman tar hon upp andra företeel-
ser, och/eller beskriver dem på ett annat sätt. En lärarinna som skriver till
en kollega kan vara öppenhjärtig om – eller fixerad vid – problem och
motsättningar på skolan. Den som ställer samman en årsredogörelse cen-
surerar självklart bort allt som kan ge ett negativt intryck. Redogörelsen
är ju: a) en officiell rapport till myndigheter, b) information till föräldrar
som har barn på skolan och c) reklam riktad till dem som funderar på att
sätta sina döttrar där.

När jag fick låna två elevers dagböcker från läsåret 1935-36 trodde jag
att de skulle vara privata dokument som enbart var riktade till skrivaren
själv. De visade sig tvärtom utåtriktade – flickorna visade sin dagbok för
sina närmaste väninnor, för en älskad lärararinna med flera, och bad till
och med dem skriva kommentarer i den.

De lärarinnor och elever från Tyringe Helpension som jag intervjuat
har gett mig en direkt kontakt med livet och undervisningen på skolan,
som jag inte skulle kunnat få på något annat sätt. Med stöd av dem har jag
kunnat förstå uppgifter i det andra källmaterialet som annars skulle varit
svårbegripliga.

Mina intervjupersoner kommer dock naturligtvis bara ihåg delar av det
de var med om för så många decennier sedan. En del minnen har också
vanställts under årens lopp. Själva situationen – att en forskare kommer
och frågar om den skola där man gick som barn och tonåring – uppmunt-
rar de intervjuade att plocka fram sina positiva minnen. Sättet på vilket
jag hittat de personer jag intervjuat ger också materialet en övervikt åt
det positiva. Det är de som tyckte om Tyringe Helpension som har hållit
kontakt med gamla skolkamrater genom åren och/eller har reagerat på
mina artiklar och kontaktnotiser.
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Under bearbetningen har jag också varit vaksam på hur stora luckor
det finns i mitt källmaterial. Från skolans tre första läsår nere i Skåne har
jag bara funnit en reklambroschyr, skolans matrikel, en svårtydbar eko-
nomisk översikt, två korta berättelser av Ester Boman samt huset. Från
läsåret 1912-13 finns det mycket material: tre brev från en elev, skolans
ansökan om rätt att utfärda avgångsbetyg med normalskolekompetens
och den första tryckta årsredogörelsen. De äldsta intervjuuppgifterna är
från 1914, då Tyringe Helpension flyttade till Hindås.

Från perioden 1917-1932 finns det ett överflöd av källmaterial bero-
ende på Alice Kolléns och Una Segelmarks arkiv samt Uppfostran genom
undervisning. Från skolans fyra sista år är materialet något tunnare. In-
tervjuerna med lärarinnan Britta Kastman är en ovärderlig källa för perio-
den 1926-35, men när jag träffade henne var jag i början av mitt forsk-
ningsarbete. Många viktiga frågor blev aldrig ställda för att jag inte hade
kunskaper nog att formulera dem.

Årsredogörelserna verkar vid första påseendet vara en tillförlitlig källa
till vad som gjordes på Tyringe Helpension 1912-13–1935-36. De är
dessutom lätta att jämföra år för år eftersom de har samma uppläggning
hela tiden. Urvalsprinciperna växlar dock stort. Lärarinnor har varit olika
noggranna med vad de rapporterat om arbetet i klasserna och ämnena och
den som har ställt samman helheten har valt att ta med olika saker. Detta
är särskilt tydligt vad gäller teaterarbetet: vissa läsår specificeras exakt
vilka pjäser som har spelats och av vilka klasser, andra nöjer man sig med
svepande formuleringar.

Många källor har också en dubbel natur. Uppfostran genom undervis-
ning återger till exempel elevuppsatser som i detalj beskriver hur man
arbetat med teaterföreställningar, och till och med enskilda roller. Dessa
texter ger en stark närhet till det konkreta dramatiska arbetet på skolan,
och har betytt mycket för mina tolkningar. I detta har jag dock bemödat
mig om att ta hänsyn till att dessa uppsatser valts ut för att ingå i en bok
som skulle presentera pedagogiken på Tyringe Helpension. Man kan för-
utsätta att Elsa Busck, som ställde samman boken, valde sådana uppsatser
som bäst motsvarade det som hon uppfattade som väsentligt.

Brokigheten i källmaterialet är ett motmedel både mot luckorna i det
och mot de olika tendenserna. Genom att väva samman och konfrontera
uppgifter från olika håll har jag försökt att skapa en så rättvisande och
mångfacetterad bild av Tyringe Helpension som möjligt.

Skrivandet har varit mitt främsta redskap i bearbetningen av materia-
let. Dels i själva avhandlingsskrivandet, dels i artiklar för olika publikatio-
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ner, alltifrån Hovmanstorps hembygdsförenings årsskrift till en interna-
tionell forskningstidskrift.37 Det har varit fruktbart att skriva om Boman
och Tyringe från olika utgångspunkter och med inriktning på olika mål-
grupper.

Viktigt för min hermeneutiska spiral har varit att jag skrivit mig ige-
nom hela avhandlingen fyra gånger. I skrivandet har jag formulerat min
bild av  Tyringe Helpension, Ester Boman och teaterverksamheten. Jag
har skapat en helhet som jag sedan kunnat pröva mot alla detaljerna som
finns i källmaterialet. Det har tvingat mig att tänka om, revidera och dra
nya slutsatser.

I denna forskande skrivprocess har jag också följt en av retorikens
grundregler: att göra en sak i taget. Vid första genomskrivandet strävade
jag bara efter att få ned allt vad jag visste på papper, utan att tänka på
formuleringar, urval och utrymme. Den andra gången började jag sålla
fram vad som var viktigt att ta med, men utan att lägga ned någon möda
på den språkliga utformningen. Först under de sista genomskrivningarna
har jag ansträngt mig för att hitta de bästa sätten att formulera det jag vill
säga. På de tidiga stadierna av skrivandet har jag tillåtit mig att testa djär-
va tolkningar, att experimentera med dispositionen, att skriva invecklat
och tråkigt, att göra utvikningar som jag själv inte förstått. Med mera.
Allt i trygg förvissning om att den här texten kommer jag att skriva om
många gånger.

För att sammanfatta kan jag säga att jag varken har litat på mina egna
intryck eller på enstaka uppgifter i källorna, Jag har bemödat mig om att
kontrollera alla uppgifter så noga som möjligt, och avvägt utifrån vilket
perspektiv och i vilket sammanhang de kommit till. Häri skiljer sig inte
mina metoder så mycket från dem som Thukydides och Arrianos angav i
historieforskningens barndom.

Begreppsdefinitioner

Namn och benämningar

Skolan, som denna avhandling handlar om, kallas i sina egna papper ibland
Tyringe Helpension, ibland Helpensionen Tyringe. I vardagligt tal använ-
des Tyringe eller Hindås. Jag har också sett beteckningen Hindås flickpen-
sion och Ester Bomans flickpension i andrahandskällor. I min text använ-
der jag genomgående Tyringe Helpension, med kortformen Tyringe.
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Enligt Nordisk Familjebok (1909) betyder helpension ”läroanstalt, där
eleverna ej blott erhålla undervisning, utan även bo och inta sina målti-
der”.38 Jag har bara sett beteckningen använd i samband med flickskolor.
För pojkar används termen internatskola. I artiklar, skolkataloger med
mera från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal kallas den flicka, som bor och
studerar på en helpension för helpensionär, medan den som bara studerar
där men bor och äter hemma för halvpensionär. Så gjorde man också på
Tyringe Helpension. I vardagligt tal sade man helor och halvor. Dessa
termer finns inte alls med i ordböcker.

Ester Boman utbildade sig till flickskolelärarinna på Kungliga Högre
Lärarinneseminariet i Stockholm. Denna läroanstalt existerade mellan
1861 och 1943, och namnet skiftade under åren. Andra varianter var
Statens högre lärarinneseminarium och Högre lärarinneseminariet. Var-
dagligt benämndes den ofta Kungl. Högre. Dessutom förekom förkort-
ningarna KHLS och HLS. Jag använder genomgående Kungliga Högre
Lärarinneseminariet, med Kungl. Högre som kortform.

Tyringe Helpension var en åttaårig flickskola, som ibland hade 1:a, 2:a
och/eller 3:e förberedande klasser. Liksom på andra svenska flickskolor
var det vanligt att en flicka började i klass I när hon var 10 år och gick ut
klass VIII när hon var 18.39 Jag använder genomgående romerska siffror
för att beteckna flickskolans årskurser, och påminner på ett par ställen
också om detta.

Lärarinnan Ebba Hagberg har en relativt framskjuten plats i avhand-
lingen. Hon gifte sig 1928 och fick då efternamnet Sjöberg. När hon själv
höll en föreläsning några månader efter sitt giftermål använde hon båda
sina namn: Ebba Sjöberg, född Hagberg. Jag försöker vara konsekvent och
kalla henne för Hagberg innan hon ingått äktenskap och Sjöberg efter,
men det fungerar inte rakt igenom.

Drama, dramapedagogik och teater

The possibility even of raising questions depends upon the existence of concepts,
or a vocabulary, in which they could be formulated.40

Det är ett problem för all forskning, analys och debatt kring pedagogisk
användning av drama och teater att det inte finns en etablerad gemensam
terminologi.

Orden drama och teater stammar bägge från teaterkonstens barndom i
Aten på 500- och 400-talen f Kr. Drama kan härledas ut ordet dra’o, som
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betydde att handla, medan teater kom från thea, som betydde att se.
Åskådarplatserna på den antika grekiska teatern kallades för theatron.
Detta kom så småningom att beteckna hela teaterbyggnaden, och även
den konstart som utövades där.41

I modern tid har pedagoger länge använt drama och teater som syno-
nymer. Ester Boman använde 1919 dramatisk framställning för att be-
teckna samma företeelser som hon 1925 benämnde teater. Under 1900-
talets senare hälft har det dock växt fram en stark tendens att använda
drama och teater för att beteckna två skilda inriktningar. I drama ligger
tonvikten på arbetet inom den grupp som håller på med dramatisk verk-
samhet. I teater arbetar man för att få fram en föreställning, som ska
spelas upp för en publik,

I nuläget finns fyra beteckningar som konkurrerar med varandra. Alla
har sina fördelar och nackdelar.

Drama är kort och har en direkt engelsk motsvarighet, vilket underlättar
internationell kommunikation. Det är lätt att använda som förled
och skapa adjektiv av. Grundbetydelsen av ordet på svenska är
emellertid ”litterärt verk i dialogform, vanligen avsett att framfö-
ras av skådespelare på teaterscen”.42

Pedagogiskt drama är en översättning av engelskans Educational Drama.
I svenska bildar man dock normalt nya begrepp genom att sätta
samman två ord, inte genom att ställa dem bredvid varandra (som
i engelskan). Det går varken att använda pedagogiskt drama som
förled eller att bilda adjektiv av det.

Dramapedagogik är svårt men inte omöjligt att använda som förled, och
är lätt att bilda adjektiv av. Men det är långt och otympligt, och
går inte att översätta till engelska annat än som Educational
Drama.

Teater är kort, har engelsk motsvarighet, kan användas som förled och är
lätt att göra adjektiv av. Men associationerna kring ordet går inte
till pedagogisk verksamhet utan till konstarten teater.

Trots otympligheterna tycker jag att dramapedagogik är att föredra. Or-
det är entydigt, eller borde kunna vara det. Begreppsförvirring råder. Slår
man upp dramapedagogik i Pedagogisk uppslagsbok (1996) hänvisas
man till pedagogiskt drama. Under det ordet kan man läsa:
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Pedagogiskt drama (dramaundervisning) förekommer från förskola till gymna-
sieskola och inom vuxenutbildningen. I vårt land bedrevs försöksverksamhet re-
dan på 1950-taket. Första gången pedagogiskt drama introducerades i läroplanen
var i Lgr 62. Pedagogiskt drama innebär ett arbete i grupp med låtsad (fiktiv)
handling och med pedagogiska mål, där tyngdpunkten ligger antingen på elevens
egna resurser, på budskapet eller på mottagaren (ett multimedialt språk med indi-
vider som basmedier). P. integreras med olika skolämnen och utgår från erfaren-
heter och situationer från elevens egen värld. P. kan utvecklas till teaterspel, sär-
skild barn- och ungdomsteater. Det används även i yrkesutbildning och terapi
(särskilt > psykodrama). Ämnet pedagogiskt drama är utvecklat ur barnkunskap,
reformpedagogik och teater och har en tvärvetenskaplig prägel. Pionjär i Norden
var Elsa Olenius, som skapade Vår Teater… 43

Beskrivningen av dramaarbetet och av integrationen med olika ämnen
stämmer väl med det som gjordes på Tyringe Helpension. Men texten
hävdar att det bedrevs försöksverksamhet i vårt land ”redan på 1950-
talet”. I en modern lärobok i pedagogiskt drama används drama för at t
beteckna dramatisk verksamhet före 1930 i USA och före ca 1950 i Sve-
rige, medan dramapedagogik används för sådant som gjorts därefter.44

Denna terminologi bygger inte på något samtida språkbruk. De som
arbetade inom 1950-talets försöksverksamhet betecknade det de höll på
med som dramatik, dramatisering45, skapande dramatik, creative dra-
matics46, dramatisk framställning, dramatiskt framträdande och skapan-
de improvisation47. Det är visserligen tydligt att man sökte komma ifrån
beteckningen teater, men Ester Boman använde termen dramatisk fram-
ställning redan 1919. Om en skola idag arbetade med teater i undervis-
ningen på samma sätt som man gjorde på Tyringe Helpension skulle ingen
tveka att kalla det för dramapedagogik eller pedagogiskt drama.

För att komma ifrån den här begreppsförvirringen använder jag mig av
en begreppsapparat som dramapedagogen och forskaren Mia Marie F.
Sternudd utvecklat i sin doktorsavhandling Dramapedagogik som demo-
kratisk fostran (2000). Hon talar om fyra dramapedagogiska perspektiv:
konstpedagogiskt, personlighetsutvecklande, kritiskt frigörande och holis-
tiskt lärande. I analysen av den dramatiska verksamheten på Tyringe
Helpension håller jag mig i stort sett till de termer som användes där, men
i en avslutande jämförelse tar jag hjälp av Sternudds begrepp.
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Tidigare forskning

Länge var Anita Lindvågs studie av Elsa Olenius (1978) den enda svenska
doktorsavhandling som ägnats åt dramapedagogikens historia i Sverige.
Den fokuserar framför allt på Olenius verksamhet på Vår Teater i Stock-
holm, men tar också upp hennes insatser vid Sofia kommunala flickskola.
Avhandlingens värde begränsas av att Lindvåg okritiskt anammat vad
Olenius själv sent i livet berättade om sin tidiga verksamhet och sina in-
fluenser.48 En mer nyanserad och fördjupad bild av dramapedagogiken på
Sofia flickskola ges i en 20-poängsuppsats av Gösta Alm.49

År 2000 lades det dock fram fyra avhandlingar som tog upp olika
aspekter av dramapedagogikens svenska historia. Viveca Rasmusson skis-
serar framför allt utvecklingen efter 1965 i sin avhandling om den norska
tidskriften Drama, men förankrar framställningen längre bakåt i tiden.50

Istvan Pusztai tar upp 1930-talet och framåt i sin studie av hur den ryske
teaterreformatören Konstantin Stanislavskijs metod för träning av skåde-
spelare har påverkat modern dramapedagogik.51 Berit Lindberg berör i sin
avhandling om Honorine Hermelin hur teater och rollspel användes på
den Kvinnliga Medborgarskolan vid Fågelstad.52 Mia Marie F. Sternudd
undersöker dramapedagogikens potential för demokratisk fostran, ställd i
relation till fyra svenska läroplaner från 1962 och framåt.53

Nils Braanaas och Bjørn K. Rasmussen kommer in på svensk drama-
pedagogik i sina översiktsverk, och sätter in den i ett internationellt per-
spektiv.54 Richard Courtney går igenom de idétraditioner som ligger till
bakgrund för modern dramapedagogik.55 Philip Coggins skrev för snart
ett halvsekel sedan en historik över användandet av drama i undervisning,
som ännu inte fått någon efterföljare.56

Enskilda utländska dramapionjärer och skolorna där de verkade tas upp
i några nya avhandlingar. Gavin Bolton har skrivit om Harriet Finlay-
Johnson, Caldwell Cook och Peter Slade. Wendy Lement om Susannah
Rawson och Virginia Page Tennyson om The Ethical Culture School i
New York.57 Två äldre arbeten av James Popowich och Philip Jay
Schwartz ger värdefulla aspekter på Winifred Ward och hennes föregånga-
re.58

Det finns ingen omfattande studie över den svenska flickskolans hela
historia. Gunhild Kyles avhandling om 1800-talets flickskola lägger grun-
den för all vidare forskning.59 Elisabeth Dahr har gjort några översikter
och delstudier60 och Marie Nordström har studerat samundervisningens
historia.61 Gunnar Herrström har undersökt turerna kring 1927 och 1928
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års skolreformer.62 Men fortfarande är Ebba Heckschers Några drag ur
den svenska flickskolans historia från 1914 oumbärlig.63

Den enda av de stora svenska skolgrundarinnorna som fått sitt liv och
verk skildrat i en hel bok är Anna Sandström.64 Om Sofi Almquist och
hennes skola finns en lång uppsats, om Alma Detthow en kortare och om
Anna Ahlströms en minnesbok med olika uppsatser. Anna Whitlocks och
Ellen Keys värv skissas av Susel Hedström Huveröd.65 Inga Elgqvist-
Saltzman har forskat mycket om lärarinnornas historia.66

Mycket forskning pågår också inom området. Silvano Lopez arbetar
med en doktorsavhandling om Kungliga Högre Lärarinneseminariet. Anni-
ka Ullman skriver om de kvinnliga skolgrundarna. Och i projektet For-
mering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor
1880-1920 pågår mycket forskning som berör lärarinnor och skolfrå-
gor.67 Jag har haft stort utbyte av att ta del av delar av deras forsknings-
material och att diskutera min egen forskning med dem som driver detta
projekt.

Någon översikt över den svenska reformpedagogiken finns inte, men
den berörs i många av de ovan nämnda verken, speciellt i boken om Anna
Sandström och uppsatsen om Sofi Almquist.
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2 Bakgrund ett: Den svenska flickskolan

Ester Boman och Tyringe Helpension fungerade inom den svenska flick-
skolans ramar. I detta kapitel skisserar jag denna flickskolas utveckling
och struktur samt tar upp några förgrundsgestalter som Boman kan ha
påverkats av.

Förutsättningar och uppkomst

Före 1840-talet var det ovanligt med formaliserad utbildning för flickor i
Sverige. Döttrar i de högre samhällsklasserna undervisades främst av mo-
dern i hemmet.1 Under 1700-talet och det tidiga 1800-talet startades dock
ett antal flickpensioner, Undervisningen där beskrivs oftast som mycket
tunn.2 Sådana beskrivningar är dock inte helt att lita på. De flesta gjordes
av företrädare för den moderna flickskolan, som var angelägna om att
framhålla sin egen tids skola på föregångarnas bekostnad.

1842 års riksdagsbeslut om en allmän folkskola ledde till en förändring.
Nu gällde skolplikt för alla barn, men de högre samhällsklasserna såg folk-
skolan som en fattigskola. ”Bättre” familjer ville sätta sina barn i skolor
där de inte behövde möta barn ur de lägre befolkningsskikten. Många pri-
vata småbarnsskolor startades. Pojkarna kunde gå vidare i läroverk, flick-
orna i det växande antalet flickskolor.3

En annan förutsättning för flickskolans tillväxt låg i kvinnans ändrade
samhällsställning. Fler kvinnor ur över- och medelklassen blev tvungna
att försörja sig.4 Samhällets regelverk ändrades för att ge möjlighet för
detta. År 1846 och 1859 kom lagändringar som gav kvinnor rätt att driva
handel och butik. År 1864 avskaffades de sista resterna av skråväsendet.
Därmed fick ogifta kvinnor samma näringsfrihet som män.5 Under 1860-
och 1870-talen öppnades många statliga tjänster för kvinnor.6

År 1858 fick ogift kvinna rätt att bli myndig, men måste anmäla till
domstol att hon ville bli det. 1863 togs anmälningstvånget bort, så at t
ogift kvinna automatiskt blev myndig vid 25 års ålder. Gifta kvinnor stod
däremot under sin mans förmyndarskap ända till början av 1920-talet.7

Ogifta kvinnor kunde ha rösträtt i kommunala val redan på 1800-
talet, för där var egendom och inkomst avgörande. I riksdagsvalen hade
kvinnorna ingen rösträtt, men det hade inte heller 79% av männen. Det
dröjde till 1909 års riksdag innan alla män över 24 år fick rösträtt. Kvin-
norna fick vänta till 1919 års kommunalval och 1921 års riksdagsval.8
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År 1870 fick flickor rätt att ta studentexamen och tre år senare fick
de också rätt att studera vid svenska universitet. De statliga läroverken
öppnades dock inte för dem förrän 1928. Innan dess var de hänvisade till
privata flickskolor som, i motsats till de statliga pojkläroverken, hade
terminsavgifter. Några flick- och samskolor hade rätt att utfärda student-
examen, men de flesta flickor som ville ta studenten var tvungna att gå
upp som privatister.9

Vid tiden för riksdagens folkskolebeslut 1842 fanns fem högre flick-
skolor i Sverige. Gemensamt för dessa var att de hade en ordnad skolgång,
ett brett ämnesregister och mer omfattande kurser än andra flickskolor,
samt undervisning i främmande språk. De nya flickskolor som tillkom
utformades i hög grad med dessa fem som mönster.10

Under 1800-talets andra hälft ökade antalet flickor som gick i flick-
skola betydligt snabbare än antalet pojkar i läroverk. Det var dock bara en
liten del av alla barn som fick chans till en sådan högre utbildning. Flick-
skolan var en skola för borgerlighetens döttrar.11 På de flickskolemöten
som arrangerades vart tredje eller fjärde år talade deltagarna självklart om
att deras skolor riktade sig till ”de burgna” eller ”de lyckligt lottade”. De
som inte hörde dit kallades för ”arbetarklassen” eller ”de vars lott är at t
vara tjänarinnor”.12

Terminsavgifterna stängde ute flickor ur de lägre samhällsskikten. Alla
skolor erbjöd visserligen friplatser, något som också blev ett villkor för
att erhålla statsunderstöd. Dessa var emellertid i praktiken vikta för flick-
or från ”bättre” familjer som kommit på ekonomiskt obestånd.13

Med undantag av Statens Normalskola (se sid 38) var alla flickskolor
privatägda fram till slutet av 1920-talet. Det innebar att undervisningens
innehåll och uppläggning inte var helt beroende av centrala myndigheters
beslut. Friheten hade gränser, och dessa blev allt snävare. Men jämfört
med de strängt reglerade pojkläroverken hade flickskolorna ett stort
handlingsutrymme.14

Lundaprofessorn Seved Ribbing (1845-1921) gav 1873 ut en skrift där
han varnade för sjukligheten hos den kvinnliga ungdomen. Den bot han
anvisade var enklare seder och klädedräkt, undvikande av lyx och fåfänga,
samt stärkande kroppsövningar och aktning för arbete. 1885 gjorde pro-
fessor Axel Key en utredning åt läroverkskommittén. Han fann att flick-
skolornas elever hade en avsevärt sämre hälsa än läroverkens. Detta var
särskilt markant under året före puberteten, och i dess början.15

Slutligen fanns vid 1800-talets slut en utbredd oro för att flickskolorna
skulle bli alltför lika pojkläroverken. Reglerna för statsbidrag tvingade



38

skolorna att lägga allt högre vikt vid formella meriter och många manliga
lärare med hemvist på läroverk anlitades som extralärare av flickskolor-
na. Många fruktade att undervisningen höll på att avfeminiseras.16

Sammantaget mynnade detta ut i en enighet om att flickskolor skulle
vara annorlunda och att flickor på grund av sin klenhet kring puberteten
behövde mer tid på sig. Flickskoleflickorna fick åtta år på sig för i stort
sett samma kurs som läroverkspojkarna läste på sex år. Detta i kombina-
tion med friheten från statlig styrning skapade en viktig frizon. I flick-
skolan fanns tid och möjlighet att experimentera med nya undervisnings-
metoder och nya inslag på schemat. Det är på flickskolorna som den mo-
derna reformpedagogiken får några av sina starkaste fästen i Sverige.

Det kan synas paradoxalt att reformpedagogiken också fick en stark
ställning på några privata samskolor. Dessa grundades dock av pedagoger
som stod flickskolan nära både ifråga om idéer och praktisk pedagogik. De
båda skolformerna och deras lärare hörde också samman organisatoriskt i
Flick- och samskoleföreningen som grundades 1901.17

Kungliga Högre Lärarinneseminariet

Redan på 1844 års riksdag väcktes en motion om att staten skulle inrätta
en flickskola som dels skulle vara förebild för andra skolor, dels skulle
fungera som ett seminarium för utbildning av lärarinnor. Det dröjde dock
ända till 1861 innan Kungliga Högre Lärarinneseminariet grundades.18

Redan två år dessförinnan hade dock några flickskoleanhängare i Stock-
holm startat en högre lärarinneutbildning med namnet Lärokursen för
fruntimmer. Flera lärare därifrån anställdes på Kungl. Högre, en del av
eleverna fick anställning som assisterande lärarinnor.19

Inledningsvis var annars samtliga lärare vid seminariet män. Många av
dem var lektorer eller professorer. Det fanns dock en kvinnlig förestånda-
rinna vid sidan av rektor. Under skolans två första år var undervisningen
fritt upplagd med många valbara kurser. Sedan stramades det åt, samtidigt
som utbildningstiden ökade från två till tre år. Redan 1863 hade man in-
rättat Statens Normalskola, en övningsskola som var knuten till seminari-
et. I början av 1890-talet gjordes en ny omorganisation då valfriheten
ökade, och seminariet fick en frivillig ettårig påbyggnadskurs.20

Länge var Kungliga Högre Lärarinneseminariet landets enda högre ut-
bildning för lärarinnor till flick- och samskolor. År 1896 startade dock ett
privat högre lärarinneseminarium i Stockholm. Under de närmaste 11
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åren grundades ytterligare två seminarier i huvudstaden samt ett i Lund
och ett i Göteborg. Dessa skolor tillkom för att ett enda seminarium inte
räckte för att täcka behoven. De upphörde med sin verksamhet långt före
1943, då Kungl. Högre lades ned.21

Varje år utexaminerades 20-25 lärarinnor från Kungliga Högre Lära-
rinneseminariet. De flesta av förgrundsgestalterna inom flickskolan fick
sin utbildning där. Flera seminarister blev också framstående författare,
som till exempel Anna Maria Roos och Selma Lagerlöf.22

Filosofie doktorn och rösträttskämpen Lydia Wahlström (1869-1954)
hade inte gått på Kungl. Högre. Hon hade studerat vid Uppsala universitet
innan hon blev studierektor vid Åhlinska skolan och lärare vid Privata
Högre Lärarinneseminariet. I sina memoarer skrev hon 1949:

Så gott som hela lärarinnestaben var ju utexaminerad från Kungl. Högre Lärarin-
neseminariet, och eftersom de under sin utbildning haft män endast till lärare,
aldrig till kamrater, uppstod det på det hållet en subordination, som påminde om
sjuksköterskornas gentemot läkaren…23

Argumentet är slående, men Wahlström var inte någon neutral bedö-
mare. Det fanns en stark rivalitet mellan akademiskt utbildade lärarinnor
och dem som gått seminarium. De konkurrerade om tjänster på flicksko-
lor, samskolor och seminarier. I många fall fick de som gått Kungl. Högre
företräde, med hänvisning till att de hade större allmänbildning.24

Även flickskolerektorn Elisabeth Dahr (1895-1978) hade en akade-
misk examen. Ändå beskriver hon Kungl. Högre som ”ett verkligt kvin-
nouniversitet, som drog till sig en elit av begåvade och dugliga unga kvin-
nor”.25 Silvano Lopez, som arbetar med en avhandling om Kungliga Hög-
re Lärarinneseminariet, pekar på att de som gått där alls inte betedde sig
som om de formats till en underordnad roll. Tvärtom, de var ledande ge-
stalter i rösträttsrörelsen, de grundade egna skolor och seminarier.26

De som gått på Kungl. Högre bildade ett tätt nätverk där man gav var-
andra stöd i livets olika skiften. De kallade varandra ”syster” även om de
hört till helt olika årskurser.27 Ester Boman är ett exempel på hur en
lärarinnas hela liv kunde ramas in av detta nätverk. 1887 började hon i
flickskola i Falun. Såväl föreståndarinnan som de flesta lärarinnorna där
hade gått på Kungliga Högre Lärarinneseminariet. 1904-1907 gick Boman
själv på seminariet. På Tyringe Helpension anställde hon många lärarin-
nor som utbildats där, och bjöd också sina gamla klasskamrater dit på
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klassträffar. Vid Bomans begravning 1947 läste en av dessa kamrater en
egenhändig dikt där hon tackade för livslång trogen vänskap.

Fem skolgrundare och en fri radikal

Under 1800-talets sista decennier och början av 1900-talet var flick- och
samskolorna en karriärväg för kvinnor ur medelklassen. Det var inte bara
så att lärarinneyrket låg öppet för dem, de hade också möjlighet att avan-
cera till föreståndarinnor, Kungliga Högre Lärarinneseminariet kunde
dessutom fungera som ett trappsteg till helt andra yrkesbanor.28 Därtill
kom att några lärarinnor grundade egna skolor.

Ester Boman bodde i Stockholm 1895-1907. Under den tiden fick hon
sin utbildning och hade sin första anställning som lärare (se sid 59-67).
Hon kom i direkt kontakt med några av de viktigaste kvinnliga skolgrun-
darna och måste ha känt till de övriga.

Anna Whitlock (1852-1930) var dotter till en grosshandlare, Hennes
mor Sophie gick Lärokursen för fruntimmer (1859-61, se sid 38), blev
aldrig lärarinna men började göra tomt- och fastighetsaffärer i stor skala
efter att hennes make gått i konkurs.29  Anna gick 1869 Jenny Rosanders
lärokurs för vuxna fruntimmer, där hon blev vän med Ellen Key.30 1872-
75 gick hon Kungliga Högre Lärarinneseminariet och 1877-78 var hon
Aftonbladets korrespondent i Paris.31

År 1878 hyrde Anna Whitlock in sig i riksdagsmannen Emil Keys (far
till Ellen) lägenhet vid Hötorget och öppnade där en liten flickskola med
sju elever. Den växte, flyttade och ombildades 1892 till samskola. Från
1903 hade Whitlockska Skolan rätt att utfärda studentexamen och 1913
flyttade den till sitt eget nybyggda hus på Eriksbergsgatan 8A.32

Anna Whitlock var radikal både i sin pedagogik och i sitt övriga liv.
Hennes skola var konfessionslös och hon var pionjär för kooperationen
såväl som för sommarlovskolonier. 1903-1909 och 1912-1914 var hon
ordförande i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.33 1916 gick
Whitlock i pension. Hon donerade sin skola till en stiftelse och satt i dess
styrelse till sin död. Skolan levde kvar till 1978.34

Anna Sandström (1854-1931) föddes i Stockholm, blev faderlös vid
fyra års ålder och togs om hand av en officer och hans syster. Familjen
flyttade ofta och den enda ordnade skolgång Anna fick var två läsår vid
Statens Normalskola. 1871-74 genomgick hon Kungl. Högre och arbetade
sedan som timlärare vid Åhlinska flickskolan.32
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1880 och 1882 publicerade Anna Sandström två reformpedagogiska
stridsskrifter under pseudonymen "Uffe". Idéinnehållet knöt an till tidiga-
re svenska och danska reformpedagogiska traditioner och förankrades så
elegant och logiskt i den aktuella skoldebatten att skrifterna väckte stor
uppmärksamhet. Några unga pedagoger bildade till och med en informell
diskussionsgrupp, som kallades Uffe-kretsen. Där ingick bland andra Sofi
och Sigfrid Almquist, folkskolläraren Fridtjuv Berg, Sandström själv och
hennes väninna Fredrique Runquist.36 De två sistnämnda startade 1883
Verdandi, tidskrift "för Ungdomens målsmän och vänner i hem och sko-
la". Den fortsatte att komma ut ända till 1929 och var ett viktigt organ
för den pedagogiska debatten i Sverige.37

År 1883 grundade Anna Sandström och Fredrique Runquist en skola där
de skulle tillämpa de pedagogiska principer som hävdades av "Uffe". Vid
starten hade de 17 elever, men skolan växte snabbt. Efter en termin drab-
bades dock Runquist av ett nervsammanbrott som övergick i obotlig sin-
nessjukdom. Anna Sandström fortsatte och fick hjälp av sin fosterfar med
att täcka underskott. Vid sekelskiftet lämnade hon över skötseln av sko-
lan till en medarbetare, för att ägna sig åt sitt nystartade högre lärarinne-
seminarium. 1907 flyttade skolan och seminariet till en ny egen byggnad
på Karlavägen 25. År 1926 avgick Sandström som föreståndarinna, och
den sista kullen seminarister gick ut 1929.38 Under sina sista levnadsår
brottades Anna Sandström med svåra ekonomiska problem, till stor del
beroende på att hon inte tagit ut normal vinst och lön från sin skola.39

Skolan ombildades 1939 till kommunal flickskola.40

Sofi Almquist, född Hultén (1844-1926), var dotter till en bergsingen-
jör på Ålberga gods i Sörmland. Vid 17 års ålder började hon i den första
årskullen på Kungliga Högre Lärarinneseminariet. Efter examen arbetade
hon som guvernant, tills hon 1867 anställdes på Beskowska skolan. 1875
gifte hon sig med sin kollega Sigfrid Almquist. Normen var att lärarinnor
slutade arbeta när de ingick äktenskap, men Sofi Almquist fortsatte sin
lärargärning. Hon skrev läroböcker, hon var timlärare och såväl hon som
hennes make var medlemmar i Uffe-kretsen.41

År 1886 startade Sofi Almquist en liten skola där hon undervisade sin
dotter Signe tillsammans med en handfull andra barn. Under några år hyste
hon in verksamheten i hemmet eller i andra skolor. Men hösten 1892
grundade hon en samskola på Artillerigatan 8. Vid sekelskiftet omfattade
den tre förberedande klasser och åtta elementarklasser - allt enligt möns-
ter från flickskolorna. 1901 startade skolans första gymnasieklass.42

1904 flyttade den in i ett eget nybyggt hus på Nybrogatan 13.43 Sofi
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Almquist arbetade som föreståndarinna fram till 1916, sedan tog Signe
Almquist över. Skolan lades ned 1936.44

Alma Detthow (1855-1937) föddes i Adolf Fredriks församling, med
fadern okänd. 1871 började hon vikariera som småskolelärarinna och
1876 tog hon examen som folkskolelärarinna. Från 1880 var hon före-
ståndarinna för småskoleseminariet vid en skola som 1881 fick namnet
Ateneum för flickor. År 1896 tvingades hon att säga upp sig därifrån men
startade samma år en egen skola med tillhörande seminarium.45

Detthowska skolan låg på Birger Jarlsgatan 35 tills den 1913 flyttade
in i ett eget skolhus på Eriksbergsgatan 10. Den hade lägre terminsavgifter
än andra flickskolor och fick därför en större social spridning bland ele-
verna. Maskinskrivning och stenografi fanns tidigt på schemat. Alma
Detthow ledde själv sin skola fram till 1925. År 1933 slogs den ihop med
den reformpedagogiska Anna-skolan och 1939 kommunaliserades den.46

Anna Ahlström (1863-1943) var dotter till en framgångsrik Stock-
holmsbyggmästare. Hon tog studentexamen 1885 och doktorerade 1899
efter universitetsstudier utomlands och i Uppsala.47 Då hade hon också
hunnit gå provår på allmänt läroverk och arbetat som timlärare, bland
annat på Sofi Almquists samskola.48 1902 grundade hon Nya Elementar-
skolan för flickor, med 15 elever som hon undervisade i sin bostad.49

År 1903 kritiserade Anna Ahlström i en artikel i Svenska Dagbladet
att dittills bara två kvinnor anställts som läroverkslärare och att Kungliga
Högre Lärarinneseminariet inte anställt en enda akademiskt utbildad
kvinnlig lärare. Hon angrep också bestämmelsen att kvinna för att an-
ställas som timlärare måste visa intyg på att hon var ogift - och var
tvungen att lämna tjänsten om hon gifte sig. År 1904 sökte Ahlström en
kombinerad tjänst som lärarinna vid Kungl. Högre och föreståndarinna för
Statens Normalskola. Tjänsten gick till Matilda Widegren, som gått semi-
nariet och undervisat där i många år. Överklaganden och offentlig debatt
ändrade ingenting.50

Ahlströms egen skola växte. 1907 köpte hon ett hörnhus på Öster-
malm för att få plats för den, och 1926 flyttade skolan in i ett nybyggt
skolhus på Kommendörsgatan 31. År 1930 försökte myndigheterna ersät-
ta den 67-åriga Ahlström med en ny föreståndarinna, men hon fortsatte
att styra sin ägandes skola med fast hand. 1937 lyckades hon hindra att
den kommunaliserades. Den övergick inte i kommunal ägo förrän 1973
och bestod som egen skola till 1995.51

Det finns stora likheter mellan dessa fem kvinnliga skolgrundare. Alla
startade de sina skolor i liten skala men var så framgångsrika att de så
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småningom kunde flytta in i stora nybyggda skolhus som var skräddarsyd-
da för deras verksamhet. Whitlockska skolan och Detthowska skolan låg
vägg i vägg, Anna Sandströms skola fanns bara några kvarter därifrån, och
till Ahlströmska och Almquistska var det inte längre än en knapp kilome-
ter. Därtill kom att den sistnämnda skolans hus låg intill Kungliga Högre.
Alla fem skolorna fick också namn efter sina grundarinnor.52

Men här fanns också skillnader. Ahlströmska skolan och Whitlockska
skolan överlevde 30-talet som välbärgade läroanstalter, medan Detthows-
ka skolan och Anna Sandströms skola kommunaliserades och Sofi Alm-
quists samskola lades ned.53 Och medan Anna Whitlock, Anna Sandström
och Sofi Almquist tillhörde Kungliga Högre Lärarinneseminariets nätverk,
så rörde sig Alma Detthow och Anna Ahlström utanför det. Detthow hade
inte högre utbildning än folkskolelärarinnexamen, medan Ahlström var en
av Sveriges första kvinnliga universitetsdoktorer.

Ellen Key (1849-1926) växte upp i en politiskt radikal högreståndsfa-
milj nära Västervik. Sin enda formella skolgång fick hon på Åhlinska
skolan i Stockholm 1865-66 och på Jenny Rosanders lärokurs för vuxna
fruntimmer 1869. I hemmet fanns tidvis guvernant och även modern
undervisade Ellen och hennes syskon. Sin högre bildning fick Ellen genom
att läsa, genom att vara sekreterare åt sin far, som var riksdagsman, och
genom att lyssna på föreläsningar.54

När Ellen Key var 17 år gammal startade hon en sommarskola för
barnen på familjegodset. Vid 25 års ålder erbjöds hon posten som före-
ståndarinna för en kvinnlig folkhögskola som skulle starta i Skåne. Efter
en studieresa till de främsta danska folkhögskolorna tackade hon nej.55

1880 började hon undervisa på väninnan Anna Whitlocks skola och för-
blev där till 1899. Åren 1883-1903 föreläste hon en kväll i veckan på
Stockholms Arbetarinstitut. Därtill höll hon föreläsningar på många andra
håll, ledde privata kurser och skrev otaliga tidskriftsartiklar.56

Ellen Key gjorde sitt första stora inlägg i skoldebatten i en artikel i
Verdandi år 1888. Den artikeln och många andra ingick i omarbetad och
utvidgad form i boken Barnets århundrade, med tryckåret 1900. Den är
Keys mest berömda verk och kom att påverka skoldebatten i Sverige och
andra länder under hela 1900-talet. Titeln har blivit ett begrepp.57

Barnets århundrade är en flammande stridsskrift för barns rättigheter.
Key riktar också hård kritik mot samtidens skola, där kunskap fragmenta-
riseras och ingen hänsyn tas till barns individuella intressen och behov.
Hon skisserar en utopisk skola där alla barn börjar vid 10 års ålder. Den
skall vara en sann samskola för flickor och pojkar ur alla samhällsklasser.
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Efter en gemensam allmänbildande grund råder valfrihet i alla ämnen.
Modersmålet och andra språk studeras främst genom talande, läsande och
skrivande. Eleverna läser bara ett främmande språk i taget och även övri-
ga huvudämnen koncentreras till olika delar av läsåret. Hantverk, träd-
gårdsskötsel och andra praktiska göromål har stort utrymme. Ingen klass
har mer än 12 elever. Key betonar att detta förverkligas först i en avläg-
sen framtid när staterna slutat att satsa så mycket på militarismen.58

I denna utopiska skola finns drag av Ellen Keys egen barndom, kombi-
nerat med hennes bästa erfarenheter av 20 år på Whitlockska skolan.
Men hon tog också in läsfrukter från internationell pedagogisk litteratur
och från sina studieresor. Det mest radikala i hennes idéer var förmodligen
att hon hävdade att alla barn hade rätt till en sådan här skola, inte bara de
vars föräldrar hade råd att betala höga terminsavgifter.

Redan 1901 grundades Göteborgs Högre Samskola som var mycket in-
fluerad av Ellen Keys idéer.59 Och Ester Boman berättade i en föreläsning
1919 att det var Barnets århundrade som gav henne första impulsen att
skapa en skola med annorlunda pedagogik.60 Göteborgs Högre Samskola
och Tyringe Helpension tog emellertid enbart fasta på Keys idéer om
innehåll och arbetsformer. För att kunna förverkliga dessa måste under-
visningen finansieras med avgifter som innebar att enbart övre medelklas-
sens och överklassens barn kunde gå där.

Helpensionerna

Enligt Nordisk Familjeboks andra upplaga var det i Norden sällsynt med
helpensioner - internatskolor "där eleverna ej blott erhålla undervisning,
utan äfven bo och inta sina måltider."61 I Sverige fanns det dock under
1800-talet några helpensioner som var så långlivade och inflytelserika att
de kan ha påverkat Ester Boman, trots att tre av dem lades ned innan hon
blev lärarinna. I likhet med de skolor i Stockholm, som nämndes i föregå-
ende avsnitt, fick dessa helpensioner namn efter sina grundarinnor.

Systrarna Sophie och Augusta Landberg startade sin pension i Norr-
köping 1828. Till att börja med hade de ingen klassindelning, men med
tiden anpassade de sig till normen med åtta flickskoleklasser plus förbere-
dande avdelningar. Elevantalet varierade mellan 50 och 60, men det är
oklart hur många av dessa som var helpensionärer. Det var inte ovanligt
att flickor efter avslutad skolgång återvände till Landbergska pensionen
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och arbetade en tid som assisterande lärare. En sådan erfarenhet var meri-
terade för den som sökte arbete som guvernant. Skolan lades ned 1891.62

Cecilia Fryxell (1806-1883) kom från en välkänd värmländsk präst-
släkt. Efter en religiös väckelse ville hon bli missionär, men befanns för
klen. Efter att ha studerat skolor i Tyskland och Schweiz grundade hon en
skola i Helsingborg 1848. År 1852 flyttade den till Carlslund utanför Väs-
terås, där den växte till ett hundratal elever plus en lärarinneklass. 1858
var det dags för en ny flytt, denna gång till egna lokaler i Rostad vid Kal-
mar. Här hade skolan cirka 60 elever - varav hälften helpensionärer - och
en lärarinneklass. 1876 lade Fryxell ned sin skola och donerade den till
staten som lokal för Kalmars nystartade folkskolelärarinneseminarium.63

Cecilia Fryxell gav stort utrymme för språkundervisningen och tog in
franska, tyska och engelska lärarinnor. Eleverna läste bara ett främmande
språk per vecka. Bland helpensionärerna hade varje äldre elev ansvar för
att se till och hjälpa en av de yngre. Många av dem som utbildade sig till
lärarinnor hos Fryxell blev själva föreståndarinnor och skolgrundare på
annat håll.64

Eva Maria Rappe (1834-1885) växte upp i ett strängt religiöst hem
och kom som 14-åring till Fryxells skola i Helsingborg. Hon erbjöds arbe-
te där efter avslutad skolgång, men avböjde. I stället arbetade hon som
privatlärarinna och studerade, tills hon 1861 startade en egen skola i när-
heten av Jönköping. Den växte snabbt. Efter ett par år måste Rappe flyt-
ta den till Sjöholmen vid Sävsjö och 1874 till Edsviken, nära Stockholm.
1882 lade hon ned sin skola på grund av sjukdom och ekonomiska be-
kymmer.65

Rappe var en ivrig skandinavist och reste ofta i Danmark och Norge.
1869 fick hon kontakt med danska folkhögskolemän och "återvände till
sin skola som en ny människa". Hennes pedagogik hade varit strikt
pliktinriktad, men nu menade hon att hon hade gett eleverna stenar i
stället för bröd. I fortsättningen krävde hon av sig själv och sina lärarin-
nor att undervisningen skulle vara rolig. Eleverna fick stor valfrihet och
svensk historia, modersmål och litteratur blev de dominerande ämnena.
Hon anställde också danska lärarinnor. Hennes skola satte inte betyg på
eleverna.66

Två traditionsrika helpensioner bestod under 1900-talets första decen-
nium:

Aurore Storckenfeldt (1816-1900) var officersdotter och genomgick
en stark religiös väckelse i ungdomsåren. 1847 startade hon en skola för
kvinnlig ungdom i Jönköping. Efter några år utvecklades den till en kom-
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binerad hel- och halvpension med plats för ett 20-tal internatelever.
Skolan fick ett eget hus, byggde till och kom så småningom att följa nor-
men med åtta flickskoleklasser. Därtill hade den en lärarinneklass. 1891
togs Storckenfeldtska pensionen över av Aurores fosterdotter Carolina
Neumann, som drev den ända till nedläggningen 1909.67

De bästa manliga lärarna från Jönköpings pojkläroverk undervisade på
Storckenfeldtska som timlärare. Utländska lärarinnor togs in för språkun-
dervisningen., 1874 fick skolan statsbidrag på villkor att den tog minst tio
frielever. Det visade sig dock att 50 flickor redan gick utan avgift!68

Systrarna Hilma och Emelie Zander  (1826-1894 resp 1830-1902) var
döttrar till en rådman i Stockholm. Emelie hade en så rik musikalisk be-
gåvning att hon råddes att välja sången som levnadsbana. Systrarna ville
dock ägna sig åt undervisning och öppnade 1848 en liten skola i Stock-
holm. 1855 flyttade de till Bårarp i Halland och grundade en helpension
där. Deras skola flyttade många gånger: 1862-71 fanns den på Partilleds
herresäte i Göteborgstrakten, 1871-75 på Karlslund nära Örebro, 1875-83
på Hjulsta, en mil från Enköping. 1883 lämnade systrarna Zander pensio-
nen till lärarinnan Helena Hallström. Hon drev den vidare genom ytterli-
gare två flyttar - 1893 till Sparreholm och 1894 till Ström nära Södertälje
- innan den lades ned 1910.69

Enligt en uppgift 1914 var Zanderska pensionen med 57 helpensionä-
rer under åren på Karlslund den största helpension som funnits i Sverige.
Eleverna var indelade i sex klasser. Tre utländska lärarinnor var anställda
för språkundervisningen, man hade gymnastik varje dag och musik var
lika viktigt som de teoretiska ämnena.70  Behovet av nya lärarinnor lös-
tes i hög grad genom att skolan rekryterade tidigare elever och lärde upp
dem.71 På Zanderska pensionen spelades mycket teater, både färdiga pjä-
ser och sådant som flickor och lärarinnorna skrev.72 (Se sid 165)

De fem helpensioner jag tagit upp här var långlivade. Gemensamt för
dem är att de var förknippade med en person eller två systrar. Såväl Auro-
re Storckenfeldt som systrarna Zander kunde dock lämna över sina skolor
till medarbetare som drev dem vidare i många år. Helpensionerna utbildade
lärarinnor - ofta tidigare elever, ofta för att täcka sina egna behov. Dess-
utom anställde flera av dem lärarinnor från andra länder.

Dessa gemensamma drag behöver inte ha varit typiska för 1800-talets
svenska flickpensioner. De här fem skolornas långa livslängd gav dem bäst
utsikter att bli ihågkomna, skolor av annat slag kan ha förekommit och
till och med varit vanligare. Såvitt jag kunnat finna har ingen utforskat de
äldre helpensionerna efter Ebba Heckscher 1914.73
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Den statliga styrningen av flickskolan

Inrättandet av Kungliga Högre Lärarinneseminariet 1861 var en statlig
styråtgärd. Lärarinnorna som utbildades där kom att undervisa vid flick-
och samskolor över hela Sverige och Statens Normalskola, som var semi-
nariets övningsskola, kom att fungera som en modell för den goda flick-
skolan.74 Det var där som normen med åttaklassig flickskola, med en eller
flera förberedande klasser, fick sin utformning.75

Under 1860-talet slog Generalpoststyrelsen fast att examen från högre
läroverk krävdes för tjänst vid Postverket. Kvinnor som hade gått ige-
nom Statens Normalskola kunde uppnå samma kompetens genom att
tentera i modersmål, franska och geografi. När allt fler statliga tjänster
öppnades för kvinnor tog man Postverkets krav som förebild.76

Från 1880-talet var det vanligt att statliga verk uttryckligen krävde
avgångsbetyg från Statens Normalskola eller därmed jämställd skola.
Normalskolans kurser blev normerande för inträdesproven till Kungl.
Högre och till Gymnastiska Centralinstitutet.77 Detta ledde till att allt fler
privata flickskolor såg sig tvungna att utforma sina kursplaner så att de
överensstämde med Statens Normalskola.78

Riksdagen avvisade länge av ekonomiska skäl alla krav på att staten
skulle bidra till finansiering av flickskolor.79 År 1872 infördes emellertid
ett statsbidrag, som var förknippat med stränga krav på låga elevavgifter
och ett antal friplatser. Efter några år mildrades kraven. Det ledde till at t
så många skolor sökte bidrag att anslagstaket sprängdes.80

År 1896 fördubblades anslaget till flickskolorna. Samtidigt slogs fast
att statens anslag till varje skola var avhängigt av vad den kunde få från
kommun och/eller privata donatorer, Staten gav lika mycket som läroan-
stalten fick från sådant håll. Ytterligare ett villkor för bidrag var att sko-
lan underkastade sig vissa bestämmelser ifråga om antal klasser och elever,
lokaler och undervisning. Detta var en avgörande skiljelinje: dittills hade
flickskolorna setts som rent privata läroanstalter, nu blev de en reglerad
statlig angelägenhet.81

Länge bestämde varje flickskola hur den skulle avlöna sina lärare. De
flesta skolorna hade svag ekonomi och lönerna hölls nere. År 1901 inför-
des emellertid ett nytt villkor för statsbidraget, i samband med en höjning:
lärarinna med full tjänstgöring skulle ha en minimilön motsvarande lägst
avlönade folkskolelärarinna på orten. Kostnadsökningen blev än större
1906 när minimilönen för folkskolans lärarinnor höjdes. Vid 1908 års
riksdag förelåg ett förslag om statlig lönereglering för privatskolorna. För
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att behålla någon grad av självbestämmande genomförde Centralstyrelsen
för Flick- och Samskoleföreningen en frivillig lönereglering.82

År 1904 beslutade riksdagen om införandet av statliga samskolor. Det
var en detalj i en stor utbildningsproposition. Motivet var inte omsorg om
flickors skolgång, utan en önskan om att hålla liv i läroverk i mindre stä-
der där antalet pojkar inte räckte till.83 19 mindre läroverk ombildades till
sexåriga samskolor, där hälften av lärarna skulle vara kvinnor. Studier vid
statlig samskola ledde fram till realexamen.84

Reformen oroade flickskolans folk. De statliga samskolorna var av-
giftsfria och gav en examen. Oron var befogad, på de orter där den nya
skolformen inrättades slogs många anrika flickskolor ut av konkurren-
sen.85 Flick- och samskoleföreningen agerade för att avgångsbetyg från
flickskolans åttonde klass skulle få ett officiellt värde. 1909 införde
Kungl. Maj:t normalskolekompetens. Den gav i stort sett samma behörig-
het till statlig tjänst som realexamen. En högre flickskola kunde få rätt
att utfärda denna kompetens efter inspektion och prövning. Måttstocken
var hur väl skolan slöt an till Statens Normalskolas kursplaner och under-
visning.86

Under första världskriget ökade levnadskostnaderna i Sverige med
70%. Statsanställda fick ett dyrtidstillägg. Åren 1918 och 1919 beviljade
riksdagen kristillägg till flickskolor som hade statsbidrag.87 Skolor utan
statliga bidrag måste höja lönerna ändå, för att behålla sin personal.88 Med
statsbidrag följde också att lärarinnor inlemmades i pensionskassa och
andra förmåner.89

Det blev allt svårare att stå utanför bidragssystemet. Under 1920-talet
organiserades det svenska skolväsendet om. De för flickskolan avgörande
besluten togs av riksdagen 1927 och 1928. De flesta pojkläroverk öppna-
des för flickor och en sjuårig kommunal flickskola inrättades. Samtidigt
togs statsbidragen till klass I på de privata flickskolorna bort. Redan tidi-
gare hade förberedande klasser varit utan bidrag, men lärarinnor hade trots
det fått räkna in tjänstgöring där vid beräknande av tjänsteår. Även detta
togs nu bort.90 I den nya sjuåriga flickskolan ökade hushållskunskap och
andra traditionellt kvinnliga ämnen.91 Detta i kombination med att ut-
bildningen blev ett år kortare innebar att friutrymmet för pedagogiska
experiment minskade.

1929 kom en statlig förordning som reglerade de privata skolornas rätt
att anställa och avskeda lärare, samt att avstänga elever. Det slogs också
fast att alla privata skolor måste ha en styrelse. Från 1932 krävdes med-



49

givande från Skolöverstyrelsen för att en skola skulle få anställa manlig
lärare över 67 år, eller kvinnlig över 63 år.92

Dessa beslut innebar i stort sett slutet för de privata flickskolorna. Un-
der 1930-talet lades de flesta ned, eller ombildades till kommunala skolor.
1943 avvecklades Kungliga Högre Lärarinneseminariet. De kommunala
flickskolorna bestod ända till grundskolereformen, men lades successivt
ned 1962-1973.93

I efterhand hyllades den privata åttaåriga flickskolan av många för sin
samhällsinsats och sin pedagogik. Så här skrev 1940 års skolutredning:

Flickskoleväsendet hade länge framstått som det verksamhetsfält, där kvinnlig
begåvning och initiativkraft kunde utvecklas mest fritt och självständigt. Flick-
skolorna drogo därför under 1800-talets senare år till sig en mycket stor del av
vårt lands kvinnliga elit i avseende på begåvning, duglighet och organisations-
förmåga, och raden av framsynta, kloka och kraftfulla föreståndarinnor och lära-
rinnor vid dessa skolor ter sig imponerande. Privata flickskolor blevo tidigt för-
kämpar för moderna pedagogiska principer och öppnade möjlighet för en för-
söksverksamhet och för en diskussion av pedagogiska problem, som blevo be-
fruktande för svenskt undervisningsväsen över huvud.94

Flickskolan: Sammanfattning

Den svenska flickskolan uppstod och utformades i ett samhälle där kvin-
nor inte sågs som fullvärdiga medborgare. Skolorna utbildade flickor ur
medelklassen och överklassen så att de stod rustade att klara av de allt fler
kvalificerade yrken som öppnades för kvinnor. Genom att flickskolan
hade fler läsår på sig för att förmedla samma lärostoff som pojkarna läste
i läroverken, så fanns det större utrymme att experimentera med under-
visningens former och innehåll. Detta underlättades av att de flesta flick-
skolor var privata, och därmed inte underkastade samma detaljerade kon-
troll som de statliga läroverken, Flickskolan erbjöd också en god karriär-
väg för kvinnor.

Det fanns två stora orättvisor i systemet. Den ena var könsbetingad:
medan pojkläroverken bekostades helt genom skattemedel, så finansiera-
des flickskolorna till stor del med terminsavgifter. Den andra var klass-
mässig: de allt större bidrag som staten gav till flickskolorna innebar att
allmänna medel stödde en skola där bara medelklassens och överklassens
döttrar hade råd att gå.
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Efter att allmän rösträtt införts 1919 hamnade den privata flickskolan
i korseld från både jämlikhets- och jämställdhetssträvanden. Skolformen
sågs som en kvarleva från ett föråldrat mans- och klassamhälle. För att
bevara något av flickskolans arbetsformer inrättades 1928 en sjuårig
kommunal skolform. Denna hade dock inte samma utrymme för experi-
ment. Efter 1928 befann sig flickskolan vid sidan om den skolpolitiska
debatten. Däremot har många dragit fram pedagogiken i flickskolan som
föredömlig.
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1 Ester Bomans bildningsväg

Barndom: Hovmantorp och Falun 1879-1894

Ester Katarina Boman föddes i Hovmantorp, Kronobergs län, den 26 april
1879. Hon var yngst av sex syskon. Modern Catharina var dotter till en
bruksförvaltare och sondotter till en bruksingenjör.1 Fadern Lars Erik
Boman var disponent vid Lessebo Bolag, med en årslön på 7.500 kronor2

och hade också startat en egen nickelfabrik i Hovmantorp nära Lessebo.3

En enda berättelse finns bevarad om Ester Bomans barndom. Den
skrevs av henne själv 1938:

Jag minns att jag som liten alltid lekte mamma, pappa och barn och alltid ville
vara mamma och ha många barn. Store bror Erik, 12 år äldre än jag, lät sig vil-
ligt daltas med som mitt barn. Så fort han kom hem från skolan, blev han mitt
villiga offer för all slags omvårdnad från min sida. S’en kom skolan, och då
skulle jag  förstås leka skola och dominera över kamraterna som mina lärjungar.
Det kanske var de väl kända gula böckerna med de röda ryggarna om ”Katy i sko-
lan” och alla möjliga andra engelska pensionsberättelser som kom mig att fanti-
sera om att en så’n pension skulle jag en gång själv ha.

Dagdrömmar om detta tog mig en tid helt i sitt våld. Litet visste mina lära-
rinnor om vad som så ofta kom mig att inte höra på, inte följa med, under tråki-
ga lektioner. Jag levde i min fantasivärld så intensivt, att den till slut blev verk-
lighet och skolan startade 1909.4

Denna idylliska bild tycks Ester Boman ha givit i alla sammanhang. Var-
ken hennes medarbetare eller hennes efterlevande släktingar har känt till
den stora tragedi som drabbade familjen Boman.5

Lars Erik Boman var född i Gävle 1834. Hans far, farfar och farfarsfar
var borgare och fiskare i staden. Själv tog han studentexamen vid Uppsala
universitet 1852 och bergsexamen 1859.6 Bergsexamen ansågs vara en av
Sveriges svåraste universitetsexamina.7 Den skulle kompletteras med
auskultationer samt med studier vid Bergsskolan i Falun, Sveriges första
civila tekniska högskola, som hade till syfte att förse bergsbruket med
vetenskapligt och praktiskt skolade tekniker. En fjärdedel av dem som
gick där 1819-1868 hamnade i ledande positioner som brukspatroner och
bruksägare.8
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Bild 2. Lars-Erik Boman 1834-1886. Bild 3. Catharina Boman
 med Ester i knät och sina

andra barn omkring sig.
Ca 1880.

1864 anställdes Lars Erik Boman som överingenjör vid Högbo järnverk
nära Sandviken, året därpå utsågs han till direktör för Falu gruva och kop-
parverk.9 Stora Kopparbergs bergslag, dit gruvan och verket hörde, präg-
lades av sekelgamla traditioner och arbetsformer, men var på väg att om-
vandlas till en modern industrikoncern.10 Efter fem år lämnade Boman
sin befattning och blev disponent vid Finspångs styckebruk, 1876 fick han
samma post vid Lessebo Bolag.11 Där stred olika medlemmar av ägarfa-
miljen om makten och Boman kom i korseld. 1880 avsattes han.12

Cirka 1882 flyttade Lars Erik Boman upp till Falun och drog igång
egen industriverksamhet där. Den gick ut på att utnyttja restprodukter
från gruvindustrin.13 En myckenhet av värdefull metall – silver, nickel,
kobolt – fanns samlad i den outnyttjade bottensatsen till smälthyttorna.
Stora mängder gult slam hade med gruvbäckarna förts till sjön Tisken
intill Falun, där den kunde tas upp och brännas till rödfärg.14

Lars Erik Bomans företag gick så illa som det kunde gå. Stora Koppar-
bergs Bergslag ansåg att han gjorde intrång på dess domäner och försökte
stoppa honom med alla medel. Hos myndigheterna bestred man hans rätt
att ta upp sjöslam. Hos banker försökte man stoppa hans krediter. På
Tisken lade man ut timmerlänsar för att hindra hans pråmar. I stora tid-
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ningsannonser hävdade man att rödfärgen från hans fabrik höll undermålig
kvalitet. Hösten 1885 stämde Boman Stora Kopparbergs Bergslag och ett
halvdussin av dess chefer inför Falu Rådstuvurätt för ”obefogade processer
och egenmäktigt förfarande, åsyftande att…bringa honom och hans indu-
stri på obestånd.”15 Hans skadeståndsanspråk uppgick till över 150.000
kronor.16  Stora Kopparberg stämde i sin tur honom och några av hans
arbetare för att ha förstört företagets timmerlänsar på sjön Tisken.17

Den 1 januari 1886 dog Lars Erik Boman i lungsot. Dödsrunan i Tid-
ning för Falu stad och län var lång och detaljerad. Boman beskrevs posi-
tivt i texten, utan att tidningen för den skull tog öppet parti mot Stora
Kopparberg.18 Rättegången fortsatte vintern 1886, men det enda utfallet
blev att tre av Bomans arbetare dömdes att betala 20 kronor var för at t
ha förstört länsarna, och att gruvdirektören Baltzar Vult von Steijern fick
böta samma summa för falsk angivelse mot Lars Erik Boman.19

Denna spektakulära rättegång, där Falu gruvas förre direktör stämde
Stora Kopparberg inför rätta, har i stort sett inte lämnat några spår efter
sig. Den har inte beskrivits i någon hembygdsskildring eller företagshisto-
rik och det finns inte ens uppgifter om den i Stora Kopparbergs välre-
nommerade arkiv. Efter att rättegången snabbt avslutats blev det som om
den aldrig hade ägt rum. En annan märklig omständighet har att göra med
den skolgång som Lars Erik och Catharina Bomans döttrar fick. De fyra
sönerna gick redan i läroverk i Falun.20 Nioåriga Märta Boman  började i
första klass vid Elementarläroverket för flickor i Falun hösten 1886 och
Ester kom dit året därpå. Skolans kataloger anger nogsamt att Märta gick
för halv avgift och att Ester var frielev.21

Att Ester och Märta fick gå för ingen respektive halv avgift stämmer
väl med mönstret i det sena 1800-talets flickskola. Skolor med statsunder-
stöd var skyldiga att ha friplatser, som flickor från bättre familjer som
kommit på obestånd hade goda utsikter att slippa skolavgifter.22 Det var
vanligt att medel- och överklassflickor bosatta på landet inackorderades i
någon stad för att gå i skola. De behövde inte byta kyrkbokskrivnings-
adress.23 Däremot var det märkligt att systrarna Boman kunde få denna
förmån trots att de under alla år var skrivna hos sin mor nere i Hovman-
torp.24 Styrelsen för flickskolan beslutade nämligen att endast flickor som
hörde hemma i länet kunde beviljas nedsättning eller friplats.25 I skolka-
talogerna angavs Falun som Esters och Märtas hemort, men de bodde på
typiska inackorderingadresser.26

Det snabba slutet på rättsprocessen, den näst intill totala ”glömskan”
kring hela affären samt det faktum att systrarna Boman fick en friplats
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och en nedsättning som de inte hade rätt till är litet för många märklighe-
ter för att det skall kunna vara ett sammanträffande. Dessutom fick Es-
ters och Märtas bror Gustaf efter studentexamen vid Falu Högre Allmänna
Läroverk anställning inom Stora Kopparberg och arbetade där i 40 år,
fram till sin pensionering 1932.27

Den enda tolkning jag kan finna som förklarar alla dessa omständighe-
ter är att familjen Boman och Stora Kopparberg måste ha ingått en sorts
överenskommelse. Företaget tog på sig att se till att barnen fick en
grundläggande utbildning, mot att dödsboet släppte alla rättsliga krav.28

År 1887, då Ester Boman började sin skolgång, hade Falun 7.613 invå-
nare.29 En majoritet av dessa var beroende av gruvan för sin försörjning,
direkt eller indirekt. Fränt stickande roströk från gruvområdet vällde in
över staden när vinden låg på från väst. Svaveloxiden i röken förstörde
alla växtlighet väster om den stora åsen som gick genom Falun från nord
till syd. Roströken var dock för tung för att komma över Åsgatan, så på
den östra sidan var luften ren. Trots att roströk sades skydda mot farso-
ter, så bosatte sig alla som hade råd öster om åsen.30 Man talade om den
”gruvliga” och den ”ljuvliga” delen av Falun.31

Slaskvatten från hushållen skulle hällas i rännstenen, som bara var et t
grunt dike i gatan. Dikena gick tvärsöver de stora längsgående gatorna och
ställde till problem för dem som färdades med häst och vagn. Kuskar och
hästar som hörde hemma i Falun visste att de måste sakta in vid tvärga-
torna, men det hände att utsocknes ekipage kom i för hög fart och välte.
Gatubelysning fanns i form av gasoljelampor. Dessa gav ett svagt ljus som
bara lyste upp marken under lyktan.32 1889 infördes elektrisk gatubelys-
ning i delar av staden.33

Elementarläroverket för flickor hade grundats år 1868, fick kommu-
nala anslag från 1874 och statsbidrag från 1877. Undervisningen skedde i
sex årsavdelningar plus en överklass. Skolan var ”Fritt och sunt belägen i
den vackraste delen av staden”.34 Den låg med andra ord i den ljuvliga
delen av Falun. Ett år var Ester och Märta inackorderade på Åsgatan, men
större delen av sin skoltid bodde de i stadsdelen Elsborg, nära gruvan.35

Våren 1893 gick Ester Boman ut klass VI, samtidigt som Märta full-
bordade den sjunde överklassen. De hade båda gått rakt igenom skolans
alla klasser. Sådant var ingen självklarhet, i skolans kataloger ser man att
många fick gå om.36 Ester fick goda betyg. I sju ämnen fick hon högre
betyg i flit än i insikter.37

Ester Boman skrev den idylliska berättelsen om sin barndom för 1938
års nummer av Tyringe Kamratblad, som gick ut till de före detta elever-
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na och lärarna i skolans kamratförening. Det är naturligt att hon inte
nämnde sin fars olycksöde här. Anmärkningsvärt är dock att hon inte tog
upp att hon som barn bott inackorderad på främmande ort i sex läsår, för
att gå i skola. Det hade passat väl in i berättelsen, och varit intressant för
medlemmarna i kamratföreningen

Åren i Falun nämndes inte heller i de artiklar om Ester Boman som
fanns i olika uppslagsböcker.38 Min tolkning av detta är att åren i Falun
var så traumatiska för henne att hon ville glömma bort dem. Det var där
som hennes far hade dött, och familjens välstånd gått förlorat. Dagligen
kom hon i kontakt med barn och vuxna som kände till hennes olycka.
Skolkatalogen pekade ut henne som frielev och därmed som mindre be-
medlad. Roströken som ofta vällde in över den gruvliga delen av staden
kan inte ha gjort saken lättare.

I sin minnesbild lyfte Ester Boman däremot fram flickboken Katy i
skolan av Susan Coolidge. Den kom ut i USA 1872 och på svenska 1892.
Handlingen utspelas på en flickpension i östra Amerika. Ett 40-tal flickor
bor där och undervisningen går ut på att bibringa dem lite hyfs, disciplin,
grunderna i franska och annat som fina flickor behöver. Berättelsen foku-
serar på flickornas kamratskap, deras reaktioner mot skolans stränga reg-
ler, samt konflikter och försoningar med lärarinnorna. En komplikation
är att skolans avgudade föreståndarinna fröken Florence avgår och efter-
träds av en mindre kompetent person.39

Boken är en klassiker som nämns i de flesta översikter över barn- och
ungdomsbokens historia.40 Den var före sin tid i det att den tar parti för
Katys kamrat Rose som blivit illa behandlad av en lärare. Flickans brutala
hämnd framställs som rättvis. Hon blir inte upptäckt, inte straffad och
drabbas inte ens av ånger.41 Måhända var det inte bara skolskildringen
som grep Ester Boman. Katys mor är död, men hennes kloke, milde och
välbärgade far tar hand om henne på bästa sätt. När hon har det som värst
på skolan kan hon härda ut i trygg förvissning om att det bara skulle be-
hövas ett brev för att han skulle komma och hämta henne. Vilken ljuv
kontrast mot Esters egen situation!

Det är inte orimligt att Katy i skolan väckte Ester Bomans drömmar
om en egen skola, och fick henne att välja läraryrket. Hon hade dock inte
så mycket att välja på. Lärarinnebanan låg nära till hands för flickor ur
medelklassen som måste försörja sig själva.42 Så här säger Ryttmästaren i
August Strindbergs pjäs Fadren (1887) om sin dotter Berta:
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Jag vill att hon skall bli lärarinna. Förblir hon ogift, så försörjer hon sig och har
inte tyngre än de stackars lärarna, som skola dela sin lön med familj. Gifter hon
sig, så kan hon använda sina kunskaper på sina barns fostran.43

Stockholm 1895-1907

Catharina Boman och hennes två döttrar flyttade till Stockholm den för-
sta januari 1895.44

Staden

Stockholm var med sina 259 304 invånare rikets i särklass största stad,
och den växte snabbt. Sedan 1879 hade befolkningen växt med 98 000
personer.45

Landtransporterna i huvudstaden sköttes framför allt med hästar och
av människor med dragkärror. Antalet dragdjur var fortfarande i tillväxt
och nådde sitt maximum med ca 7 000 civila och 2 000 militära hästar
under 1900-talets första år. Kollektivtrafik med hästspårvagn fanns sedan
1877. På Södermalm hade Södra Spårvagnsbolaget infört ångspårvagn
redan 1887 för att klara de branta backarna. 1901 kom de första elektris-
ka spårvagnarna. 1905 togs stadens sista hästspårvagn ur drift.46

Cykeln var en nymodighet som spreds snabbt. 1894 registrerades 1597
cyklar i Stockholm, vid sekelskiftet hade antalet stigit till över 35 000.
Den första bilen hade importerats till Sverige 1891, men det dröjde ända
till 1905 innan myndigheterna i huvudstaden ansåg det mödan värt at t
registrera antalet bilar. Då fanns 177 i trafik.47 Den enda vägförbindelsen
mellan Stockholms norra och södra delar gick över Slussen. Vattnet trafi-
kerades av ett stort antal ångslupar som gick i färjetrafik.48 Gatubelys-
ningen kom främst från gaslyktor, även om elektriciteten var på fram-
marsch.49

På 1890-talet var Stockholm världens telefontätaste stad, räknat i
abonnemang per tusen invånare. Detta betydde inte att telefoner var i
allmänt bruk. De flesta stockholmare kunde bara telefonera om de gick till
en telefonstation, eller lånade hos en välbeställd granne.50

Befolkningstillväxten ledde till att bristen på bostäder var enorm.
Många bodde i ruckel och kåkstäder och även där var hyrorna så höga att
människor måste tränga ihop sig. En utredare hittade en familj på fem
personer som bodde i ett rum på 18 kvadratmeter, en meter under gatuni-
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vån. För att klara hyran måste denna familj ha sex inneboende.51  Enligt
1899 års officiella statistik var nära 25 000 stockholmare utfattiga.52

Träcket från Stockholms dryga 80 000 avträden kördes nattetid till
Lövsta sopstation. Där blandades det med torv och fördes sedan medelst
pråmar ut till jordbruk runt hela Mälaren. Sophanteringen havererade gång
på gång. I oktober år 1900 sattes prispengar på varje inlämnad råttsvans.
Hälsopolisen fick in 146 191 svansar.53

Skansen öppnades 1891, med utökad verksamhet 1892. Artur Hazelius
(1833-1901) genomförde ett storartat pedagogiskt och nationalistiskt
projekt, där bevarandet och visandet av kulturhistoriskt viktiga byggnader
kombinerades med Stockholms första djurpark.54 År 1893 började Hazeli-
us arrangera stora fester och spektakel på Skansen. De viktigaste festerna
låg på Gustav II Adolfs och Karl XII:s dödsdagar, samt på den 6 juni som
på Skansen firades som nationaldag 90 år innan Sveriges riksdag gav dagen
denna status. Mer uppsluppen var Bellmansfesten den 26 juli och mest
populär den stora vårfesten. Dit värvade Hazelius varje år 100 borgarfru-
ar, som bakade, lagade mat och bemannade försäljningsstånd.55

Till 1897 års Allmänna Konst- och Industriutställning byggdes ett vid-
sträckt utställningsområde upp på Södra Djurgården. Under maj till sep-
tember hade den över 1 200 000 besök. Bland de många byggnaderna
fanns repliker av svenska gruvor och industrier. Mest uppmärksammad
var en fullskalig men komprimerad version av 1500-talets Stockholm,
befolkad av människor i tidstypiska dräkter. Liknande historiska rekon-
struktioner var vanliga på 1890-talets stora utställningar och förekom
bland annat i Antwerpen 1894 och Bryssel 1897.56 Syftet här sades vara
att ”i det ultra moderna Stockholm lemna en historisk rigtig kulturbild
från Sveriges hufvudstad sådan den tedde sig under Vasakonungarnas
tid.”.57

I Gamla Stockholms nöjeslokaler förevisades två av utställningens
mest moderna tekniska nyheter. För 25 öre kunde man få sin hand eller
portmonnä genomlyst av röntgenstrålar, Det var också här som filmen
introducerades i Sverige.58 Den franska firman Lumières resande chefsfo-
tograf filmade den 15 maj kung Oscar II:s ankomst till utställningen och
invigningen. Redan samma dag visade han dessa enminutersfilmer för det
kungliga sällskapet och några dagar senare hade de offentlig premiär. Un-
der de närmaste åren blev filmvisningar ett inslag i nöjeslivet i Sverige
liksom i andra industriländer. Repertoaren dominerades av korta doku-
mentära upptagningar, och visades länge enbart i tillfälliga lokaler.60

Stockholms första fasta biograf invigdes 1904.61



Bild 4. Ester och Märta Boman i mitten av 1890-talet.
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Inflyttningen, Borgarskolan och småskoleseminariet

År 1893 tog Ester Bomans 24-årige bror Lars Josef över driften av nickel-
fabriken i Hovmantorp. Den expanderade snabbt.62 När Catharina Boman bo-
satte sig i Stockholm med sina döttrar årsskiftet 1894-95 flyttade de in i två
rum och kök på Upplandsgatan 44.63  Det var en stor bostad - arbetarfamiljer
fick ofta tränga ihop sig i köket på en enrumslägenhet och hyra ut rummet till
inneboende.64 Huset var byggt 1880 och låg i södra Vasastaden, en tjänste-
mannastadsdel utifrån mellaneuropeiskt mönster. Stadsplanen följde ett strikt
rutnät, husen hade fyra eller fem våningar och deras höjd var aldrig mer än 1,5
gånger gatans bredd. Fasaderna var i enhetlig nyrenässansstil. Stadsdelen sak-
nade paradvåningar, men många av lägenheterna var moderna, med både vat-
ten- och gasledningar indragna från början.65

I januari 1895 började Ester Boman studera på Stockholms Borgarskola.
Den hade stiftats 1836, börjat ta emot kvinnliga elever 1880 och fick kommu-
nalt stöd från 1882.66  Många av kurserna låg på tider så att även de som
arbetade kunde delta. På 1890-talet var majoriteten av eleverna i skolans högre
avdelning kvinnor. Ester Boman tillhör de yngsta i elevförteckningen för 1895,
men det var långt från unikt med 16-åringar.
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Första vårterminen 1895 var hon inskriven i fyra ämnen: svensk uppsats-
skrivning, räkning, skönskrivning och engelska.67 I slutet av hösttermi-
nen samma år fick hon ett betyg där det anges att hon läst engelska tre
terminer och fått vitsordet ”med beröm godkänd”.68

Att Ester Boman kunde läsa engelska tre terminer på ett år berodde på
att Borgarskolans rektor Per Fishier hade märkt att det långa sommarup-
pehållet var negativt för språkstudierna och infört en andra vårtermin.
Även i övrigt var han en pionjär för modern språkundervisning. Han före-
skrev att eleverna skulle skriva hemuppsatser och att en av fyra undervis-
ningstimmar skulle anslås till konversation.69

Den sjätte september 1895 började Ester Boman på småskoleseminari-
et vid Ateneum för flickor. Skolan låg på Kungsgatan 2 och innehöll även
småskola och elementarskola för flickor.70 Alma Detthow (se sid 42) var
föreståndarinna för seminariet men blev sjuk mitt under läsåret.71

Utbildning av småskolelärarinnor bedrevs på 1890-talet av många pri-
vata, statliga och landstingsdrivna seminarier. Enligt en kungörelse från
1878 skulle utbildningstiden vara minst sju månader. Ända till 1897 be-
hövde dock den som ville bli småskollärare inte gå någon kurs över huvud
taget. Det räckte med att visa tillräckliga kunskaper inför skolrådet.72

Den 16-åriga Ester Boman tillhörde de yngsta i sin klass. Medelåldern
bland de 33 seminaristerna låg strax över 17 år, den äldsta var 30 år. I
svensk skrivning för avgångsexamen valde de flesta att skriva om
”Engelbrekt Engelbrektsons frihetskrig” eller ”Min hembygd”. Ester Bo-
man skrev om ”Storken”.73 Jag tolkar det som att hon inte hade någon
hembygd att skriva om och att en frihetshjälte i spetsen för dalkarlar inte
heller var lockande efter åren i Falun.

Sofi Almquists samskola

Höstterminen 1896 började Ester Boman arbeta på Sofi Almquists sam-
skola, Artillerigatan 8. Där undervisade hon i 13 terminer, först som små-
skolelärarinna, men under de sista sju terminerna även i elementarskolans
lägre klasser.74 I ett tal 1936 framhöll Boman sin tid här: ”Vid detta till-
fälle vill jag vittna om hur mycket de åtta åren hos min läromoder Sofi
Almquist betytt för mig i min lärargärning.”75 Detta är det enda tillfälle
jag kunnat hitta där Boman yttrar sig om någon av de pedagoger hon stu-
derat eller arbetat under.

I programmet för Sofi Almquists samskola betonades att man ville ge
akt på individerna bland eleverna, motverka mångläseri och främja själv-
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verksamhet. Detta skulle genomföras via lämpliga hemuppgifter för de
yngre barnen och studier på egen hand för de mognare. Skolan lade stor
vikt vid handarbete, slöjd och kroppsarbete. Samskoletanken genomfördes
i högre grad på Almquistska skolan än på andra reformskolor. Där hade
man separata listor för pojkar och flickor i sina kataloger, här stod alla
elever i strikt bokstavsordning.76 Pojkar och flickor hade till och med
gymnastik tillsammans.77

På de flesta pojkläroverk var tyska det första främmande språket, me-
dan flickskolorna i regel började med franska. Hos Sofi Almquist fick ele-
verna börja med engelska. Tonvikten lades på att höra, tala och läsa språ-
ket samt att skriva det. Grammatik fördes in senare, Allt detta stod att
läsa i skolans program. Där nämndes dock ej att eleverna fick formella
betyg först i de högsta klasserna. Andra reformpedagogiska skolor hade en
liknande inställning, men betygsfrihet tillämpades mest renodlat här.78

Det är inte klarlagt när alla reformer genomfördes. Möjligen kom en
del av dem inte i bruk förrän Ester Boman hade lämnat Sofi Almquists
samskola. Dit hör praxisen att låta eleverna i de högsta klasserna skriva
utan vaktande lärare.79 Det är dock rimligt att tänka sig att en reform
diskuterades i kollegiet långt innan den genomfördes, och lika rimligt at t
tro att Boman höll kontakt med sin läromoder åren 1904-07 då hon gick
på Kungliga Högre Lärarinneseminariet.

Flera lärare som Ester Boman arbetade med på Sofi Almquists skola
gick vidare till ledande uppgifter på annat håll. Sofi Andersson blev 1899
föreståndarinna på det nystartade Privata lärarinneseminariet. Gustava
Hjelmerus var med om att starta Anna Sandströms högre lärarinnesemina-
rium 1901. Ester Lager blev föreståndarinna för Djursholms samskola och
Gerda Martin för flickskolan i Falun.80 Anna Ahlström arbetade här som
timlärare innan hon grundade sin egen skola.81

Ester Östrand (1875-1970) arbetade på Sofi Almquists skola 1897-
1900.82 Läsåret innan hade hon studerat på Alma Detthows nystartade
seminarium och fått högsta betyget 3 i franska, pedagogik, matematik
och undervisningsskicklighet.83 Det innebar inte någon lärarexamen, men
ända fram till 1897 räckte det att en blivande småskolelärarinna visade
tillräckliga kunskaper inför skolrådet.

Det var de yngre eleverna som Östrand undervisade på Almquistska
skolan. Hennes tjänstgöringsbetyg är daterat den 17 mars 1902:

Fröken Ester Östrand har under läsåren 1897-1900 tjänstgjort i min samskola och
därvid undervisat i alla ämnen i kl 1 förb – I och skött denna undervisning med
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synnerligt nit, intresse och skicklighet och förstått att genom vänlighet och be-
stämdhet vinna lärjungarnas såväl tillgivenhet som förtroende.84

Ester Östrands bakgrund påminde mycket om Ester Bomans. Även hennes
far Herman var född i Gävle och hennes farsfarsfar och farfars farfar hade
i likhet med Bomans förfäder varit borgare och fiskare i staden. Herman
Östrand hade utbildat sig till civilingenjör och varit verksam med järn-
vägskonstruktioner bland annat i England innan han 1874 gifte sig med
Maria Olsson från en förmögen Helsingborgsfamilj. Efter det blev han
entreprenör och innehavare av en stor grosshandlarfirma.85 Skillnaden
var att Herman Östrand lyckades, medan Lars Erik Boman misslyckades.

Ester Boman och Ester Östrand blev väninnor, och de två grundade
tolv år senare Tyringe Helpension tillsammans. När skolan lades ned
1936 var Östrand med som gäst och harangerades av Boman:

Jag är glad att idag hälsa dig välkommen bland oss, Ester. Nog minns både du
och jag hur vi som mycket unga och nybakade lärarinnor i Sofi Almquists Sam-
skola i Stockholm gick och dillade om att vi skulle göra en helpension för flick-
or. – Det skulle i våra hjärnor och uttryckt på nutidens slangspråk bli alla tiders
helpension. Det var om jag minns rätt 1896. Sedan dröjde det till 1909 innan
tankarna tog form. Kanske hade de aldrig tagit form om inte du kommit med i
början, Esse? 86

Oxford och Enköping

Alltsedan 1888 organiserade universitetet  i Oxford stora sommarkurser.
Det var ett led i dess folkbildande strävan och lockade också många ut-
ländska deltagare. Kurserna hölls ibland varje, ibland vartannat år. Inkvar-
tering, bespisning osv anordnades centralt, inlärningsmaterial kunde sän-
das ut ett halvår i förväg.87 Det var inte unikt att svenska lärarinnor reste
till dessa Oxfordkurser. De kunde även få statens resestipendium för at t
delta.88

Ester Boman deltog i 1899 års sommarkurs. Utbudet var imponerande
brett. De cirka 850 deltagarna kunde välja mellan allt från avancerade
akademiska föreläsningsserier till elementära språkkurser – till och med
simundervisning, separat för damer och herrar. 21 svenskar var där.89 Et t
kursintyg berättar att Boman genomgick ”a course of instruction in the
English language by dr Sweet and others.”90 Förutom kurserna hade hon
och de andra deltagarna möjlighet att delta i många andra aktiviteter. Den
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10 augusti avgick till exempel ett extratåg till Blenheim dit hertigen och
hertiginnan av Marlborough hade bjudit in kursdeltagarna.91

Sommaren 1901 återkom Ester Boman till Oxford. Årets sommarkurs
var den tionde i ordningen, med nytt deltagarrekord: 1.125 personer. En
del tidningar uttryckte sig ironiskt om att en så stor del av deltagarna var
kvinnor. Kursledningen bemötte kritiken genom att be de närvarande på
en allmän samling se sig om i salen och konstatera hur många män som
fanns där: hela 240 stycken.92

Detta år deltog 28 svenskar. Ester Boman var den enda av dem som
hade varit med 1899 och nu hade hon Ester Östrand med sig. De bodde
inackorderade långt från stadens centrum. Kursutbudet var lika brett som
två år tidigare, och den här gången var det earlen och grevinnan av War-
wick som bjöd på den största utflykten. På morgonen den 14 augusti av-
gick extratåg till Stratford-upon-Avon, där deltagarna hade 125 välstruk-
turerade minuter på sig att bese Shakespeare Memorial Theatre, diktarens
grav och födelsehus samt äta lunch. Därefter fortsatte tåget till Warwick
och en lika späckad eftermiddag.93

Ester Bomans kursintyg visar att hon denna gång läste en mer avance-
rad kurs i engelska.94 Lika litet som 1899 finns det några uppgifter om
vad övrigt hon deltog i. Med tanke på den livliga teaterverksamheten på
Tyringe Helpension är det emellertid intressant att lyfta fram två inslag.
Under 1899 års kurs hölls en akademisk föreläsningsserie om George Elli-
ots romaner. Parallellt med den inbjöd miss Beatrice Hatch deltagarna att
anmäla sig till en grupp som skulle dramatisera och uppföra scener ur Elli-
ots böcker. Detta var inte med i det ordinarie kursprogrammet, utan var
en extra möjlighet som presenterades under en av de första dagarna.95

Ingenting sådant nämns i pappren från 1901 års kurs. Men då framför-
de The Elisabethan Stage Society medeltidsmoraliteten Everyman (Spelet
om Envar) utomhus på en fullspäckad kringbyggd universitetsgård.96 Den
är en berömd uppsättning som har beskrivits som en av 1900-talets vack-
raste engelska teaterföreställningar. Med den visade forskaren och regissö-
ren William Poel att medeltida dramatik kunde spelas för modern publik,
och att bästa sättet att göra det på var att lägga sig nära den medeltida
teaterns formspråk. En innovation var dock att huvudrollen Everyman
(Envar) spelades av en kvinna.97

Det är föga troligt att Ester Boman på sin första utlandsresa skulle ha
slutit sig till dem som dramatiserade Elliot, och inte säkert att hon vare
sig såg resultatet av det eller Everyman 1901. Men hon – och i det senare
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6. Ernst Westerlund och hans medika-
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fallet även Östrand – måste ha hört talas om föreställningarna. Teater var något
som hörde hemma även i avancerade utbildningssammanhang.

Läsåret 1902-03 antecknade Sofi Almquist att Ester Boman var ”tjänstledig
vårterminen, sjukdom”.98 Den 21 december 1902 skrev hon ett tjänstgörings-
betyg:

Fröken Ester Boman har sedan hösten 1896 tjänstgjort såsom lärarinna först i de 3
förb kl i alla ämnen och sedan i kl I-IV i kristendom, sv språket, geografi och
engelska och har nu anhållit om tjänstledigt för 3ne terminer. Då EB nu begärt
tjänstgöringsbetyg, lämnas henne det vitsord, att hon vid så väl undervisningen
som barnens behandling i övrigt ådagalagt ett sällsynt nit och intresse, utmärkt
undervisningsförmåga och goda kunskaper.99

Ester Boman kom inte tillbaks efter tjänstledigheten, År 1906 kompletterade
Sofi Almquist hennes betyg:

Fröken Ester Boman, tjänstgöring enl föreg betyg. Omdöme: utmärkt nit, utmärkt
undervisningsskicklighet, mycket berömvärt sätt att behandla lärj och utmärkt för-
måga att bland dem upprätthålla ordning.100



64

Två mångåriga medarbetare till Ester Boman har berättat att hon under
sin tid som småskollärarinna led av dåliga nerver och sökte behandling hos
doktor Ernst Westerlund.101 Han var en av Sveriges mest kända läkare:

Westerlund, Ernst, ”Enköpingsdoktorn”, 1839-1924, stadsläkare i Enköping
1867-86, därefter privatpraktiker. W var en god psykolog, diagnostiker och kli-
niker och behandlade med särskilt stor framgång neurotiska patienter. Den regim
han föreskrev var vanligen sträng och byggde ofta på någon form av arbete. Han
hade själv en osedvanlig arbetsförmåga och kunde ha upp till 300 patienter i sin
vård, oftast inackorderade i familjer i staden. Därtill hade han dagligen upp till
60 patienter på sin mottagning, W medverkade aktivt vid Storliens utbygg-
nad.102

Enköpingsdoktorn var ryktbar även utanför Sverige. Han var en pionjär
för friskvård i stället för sjukvård och föreskrev ofta hälsosam diet och
friluftsliv i stället för mediciner.103 Idé- och lärdomshistorikern Karin
Johannisson menar att Westerlund förnyade läkekonsten genom att ta in
lärdomar från naturmedicinen.104

Ernst Westerlund hade ett enastående minne, förde inga journaler och
lämnade efter sig ytterst litet skrivet material.105 Anna Sandström har
dock i några brev beskrivit den behandling hon 1886 fick sig föreskriven
av Westerlund mot sin vårtrötthet. Sandström skulle gå upp varje morgon
klockan 7, promenera i en halvtimme och sedan äta tre tallrikar gröt och
mjölk, två ägg och en stor kopp kaffe med skorpor. Före målet mitt på
dagen skulle hon promenera i ytterligare en halvtimme och sova lika
länge. Efter måltiden skulle hon sova ytterligare en halvtimme. Klockan
8 skulle hon äta kvällsmat, promenera 30 minuter och lägga sig före
klockan 10. Westerlund fick också Sandström att tillbringa tid i fjällen.
Den vistelsen fann hon tråkig, men kuren i stort stärkte henne.106

Enköpingsdoktorn var känd för att ge varje patient en individuell be-
handling, men man kan utgå från att även Ester Boman underställdes ett
noga reglerat dagsschema med mycket motion och ordentlig matföring.
Att hon tog ledigt i hela tre terminer tyder på att hennes problem var
allvarliga, men det kan också hänga ihop med en strategi inför framtiden.

Ester Boman stod vid ett vägskäl. Genom att hon var en duktig lärare
hade hon fått följa en klass genom tre förberedande klasser och elemen-
tarskolans 3 1/2 första år. Det var högt över hennes formella kompetens.
Blev hon kvar på Sofi Almquists samskola måste hon rimligen börja med
en ny första förberedande klass nästa läsår.
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Intagningsproven till Kungl. Högre låg på våren. De tre terminernas
tjänstledighet gav Ester Boman god tid att kurera sig och att läsa in sådant
som hon behövde för att komma in på seminariet. Våren 1904 sände hon
in sin ansökan. Det obligatoriska friskintyget var skrivet av Ernst Wes-
terlund, betygsavskrifterna var bevittnade av Ruth Östrand.107 Hon var
syster till Ester Östrand, sjukgymnast och arbetade i Enköping 1901-
04.108

En neurasteniker på Kungl. Högre

Av de 39 unga kvinnor som sökte in till Kungliga Högre Lärarinnesemina-
riet våren 1904 var 34 i åldrarna 18-19 år. Äldst var den 25-åriga Ester
Boman. Trots sin mångåriga erfarenhet som lärare glänste hon inte i pro-
ven – hon hamnade på en delad bottenplats bland de 28 som togs in.109

Inträdesproven var avpassade efter läroplanen för Statens Normalsko-
la.110 Boman som gått sexårig flickskola hade ett dåligt utgångsläge.

I inträdesprovets svenska uppsatsskrivning valde Ester Boman ämnet
”Ett brev om en resa” och skrev om en fjällvandring som hon gjort till-
sammans med sin syster. Gestaltningen av naturupplevelserna är exakt
och målerisk. Boman rycktes med så av sitt skrivande att tiden gick ut
och hon måste avsluta uppsatsen mitt en mening.111

Utbildningen på Kungl. Högre omfattade tre läsår, plus ett fjärde på-
byggnadsår. Från 1892 var bara kristendom, historia, modersmål och pe-
dagogik obligatoriska under hela utbildningen. I övrigt hade seminaristerna
en tämligen stor valfrihet.112 Ester Boman valde att läsa engelska som
enda främmande språk under de två första årskurserna, Det tredje läsåret
läste hon inget främmande språk utan ägnade sig i stället åt kemi, botanik
samt biologi och hälsolära. I svensk uppsatsskrivning i slutexamen valde
hon fackämnet ”Klorföreningar”.113

Ester Boman var den i sin klass som hade den i särklass högsta sjuk-
frånvaron. Hon var borta många enstaka dagar, med olika diffusa sym-
tom. Gymnastik var hon befriad från under en stor del av sin seminarietid,
med hänvisning både till klenhet och till lång skolväg.114

Seminaristerna läkarundersöktes en till två gånger per termin. Av
journalen framgår att Boman hade tydlig blodbrist de två första åren, och
någon blodbrist det tredje. Hjärta, rygg och lungor var det inget fel på,
men hennes hälsotillstånd och kroppsbeskaffenhet betecknades genomgå-
ende som klent. Hennes vikt pendlade mellan 52,5 och 54,5 kilo. 1904
skrev läkaren ”hos Westerlund på gödning”.115 Journalen anger inte Ester
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Bomans längd, och jag har heller inte kunnat hitta någon exakt uppgift på
annat håll. Hon beskrevs dock ofta som en mycket lång kvinna. I ungdo-
men kallades hon och Märta för ”majstångssystrarna”.116 På foton från
Tyringe Helpension tornar hon upp sig huvudet högre än de andra lärarin-
norna, Gissningsvis var hon minst 175 cm lång.

Läkaren på Kungl. Högre skrev också ”neurastenisk” i Ester Bomans
journal.117 Enligt en dåtida läkarbok används den termen för att beteckna
en person som har för stora besvär för att kallas nervös, men som inte
lider så mycket att hon kan betecknas som hysterisk. I neurastenibegrep-
pet inryms hypokondri, tvångsföreställningar, huvudvärk, magerhet,
ojämnt humör med mera.118

Ser man till frånvarobok och läkarjournal framstår det som ett under
att Ester Boman inte tvingades lämna Kungl. Högre redan under första
läsåret. Men den här klena, neurasteniska kvinnan var en mönsterelev
som uppskattades högt av lärarna. Hon tilldelades ett förnämligt stipendi-
um, och var en av tre elever som föreslogs till ytterligare ett.119 Fastän
hon haft låga betyg vid intagningsproven 1904 så tillhörde hon de främsta
i klassen vid examen 1907.120 När Boman två år senare grundade sin egen
skola stod några av seminariets lärare som referenser.121

Klasskamraternas syn på Ester Boman kan man ana från ett tal som
en av dem höll på hennes 50-årsfest 1929:

Redan under vårt första studieår väckte Du vår förundran genom Din målmed-
vetenhet och förmåga av koncentration, medan vi andra följde det traditionella
mångläseriets och splittringens allfartsvägar. Vår förundran byttes snart i beund-
ran, som ständigt stegrats inför Din pedagogiska gärning.

Det är inte min sak att tala om den. Jag ville bara å kamraternas och mina
egna vägnar tacka dig för den trofasta vänskap du under de gångna åren bevarat
för oss, den storartade gästfrihet Du visat oss, när Du upplåtit Ditt vackra Ty-
ringe för våra kamratmöten. Då ha vi upplivat våra ljusa minnen från studietiden
och återknutit gamla vänskapsband, och Du har med moderlig ömhet sörjt för al-
las trevnad, haft förståelse för våra bekymmer, tröstat och uppmuntrat trötta sin-
nen. Jag vet, att alla studiekamraternas tankar vandra hit idag, och att alla önska
Dig ljusa och glädjerika år.122

Det som sägs i 50-årstal måste tas med en nypa salt, men hyllningen ger
en del  information om Bomans ställning i klassen. Någon annan källa till
denna finns inte.

Sensommaren 1907 lämnade Ester Boman Stockholm. Hon hade bott
där i tolv år och haft ett halvdussin olika hemadresser på Östermalm och i
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Vasastan.123 Det finns en karta från 1897 som visar hur lång tid en häst-
dragen vagn behöver för att tillryggalägga vägen från Gustaf Adolfs torg
till olika adresser i staden. Ju kortare resväg, desto högre status hade adres-
sen.124  Boman bodde hela tiden inom 20-minuterszonen, men gick på
utbildningar och arbetade på skolor som låg på gränsen mellan 15- och
10-minuterszonerna.

Vimmerby 1907-1909

Inför höstterminen fick Ester Boman tjänst på Statens samskola i Vim-
merby. Orten hade redan på medeltiden varit en samlingsplats för krea-
turshandel i Småland och Storgatan hade rykte om att vara en av de äldsta
gatorna i Sverige.125 År 1907 hade staden 2.205 invånare.126  Handeln
med boskap var fortfarande viktig och bedrevs på månadsmöten som
samlade besökare från den omgivande landsbygden och uppköpare från
andra städer.127

Vimmerby var en järnvägsknut sedan 1902, då Östra Centralbanan
öppnade med trafik Linköping-Vimmerby. Den knöt an till Vimmerby-
Hultsfred järnväg.128 Ett par år senare gjorde tidskriften Hemmet ett
resereportage:

Det var en vacker kväll och vi hade godt tillfälle att vid den nedgående solens
strålar konstatera det faktum att hurudan Vimmerby nu än måtte vara som stad,
så är det en vacker sådan.

Då vi beträdde Vimmerby torg, blefvo vi angenämt överraskade af att finna
att detta till storleken ej är mycket mindre än Gustaf Adolfs torg i Stockholm.
Säkerligen skulle ock Vimmerbys invånarantal utan vidare trängsel kunna rym-
mas på detta torg….Vi gingo ett kvarter och kommo snart ut på rena rama bond-
landet hvilket för resten nåddes efter ett par minuter på hvilken gata vi än slogo
in på.129

Detta jättelika torg finns idag uppbyggt i miniatyr, så som det tedde sig
när Ester Boman anlände till staden. Rekonstruktionen finns i Astrid
Lindgrens värld i utkanten av Vimmerby. Författarinnan föddes i staden
hösten 1907 och växte upp här. De flesta av hennes böcker utspelas i mer
eller mindre väl maskerade versioner av staden. I det kollektiva svenska
medvetandet är Vimmerby etablerad som den arketypiska småstaden.
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Direkt efter riksdagens beslut om att inrätta statliga samskolor (se sid
48) begärde Vimmerby att stadens anrika pojkläroverk skulle ombildas till
en dylik. Riksdagen beslutade så. Vid samskolans start hösten 1905 var
skolan inhyst dels i det gamla läroverkshuset, dels i rådhuset. Hösten 1907
kunde man flytta in i en ny skolbyggnad.130 Den var ritad av Georg A
Nilsson (1871-1948) som tidigare hade ritat Adolf Fredriks folkskola i
Stockholm. Planlösningen var påverkad av Kungsholmens läroverk, vars
arkitekt i sin tur var influerad av den berömda engelska villan Red House i
Bexley, Kent, ritad för William Morris.131

Den officiella invigningen skedde i januari 1908. Wimmerby Tidning
hade ett långt reportage från ceremonin då stadens styresmän tillsammans
med samskolans lärare och elever gick i procession genom Vimmerby.
Tidningen beskrev det som en av de stora händelserna i stadens historia,
större än inrättandet av vattenverket och införandet av elektrisk gatube-
lysning.132 Samskolans byggnad var mycket imponerande. Tretton år
senare beskrevs den som stadens största och vackraste byggnad.133 Den
var dock inget skrytbygge. Georg A Nilsson följde tidens krav på ventila-
tion, ljusinsläpp med mera, och då blev det så här stort.134

Ester Boman kyrkobokskrev sig i Vimmerby den 4 oktober 1907.135

Samma dag sände hon in en underdånig ansökan till Kungl. Maj:t om att
förklaras behörig att söka ordinarie tjänst vid samskolan. Ansökan bifölls
i konselj den 8 november.136 Den 21 februari 1908 utnämnde och förord-
nade Kungliga Överstyrelsen för Rikets Allmänna Läroverk Boman till at t
från och med 1 juli vara ordinarie lärarinna i matematik och naturlära vid
Statens samskola i Vimmerby.137 Hon undervisade även i modersmålet,
engelska, historia och geografi samt i välskrivning. Läsåret 1907-08 hade
hon undervisning i fyra klasser, 1908-09 i fem.138

En gång förekom Ester Boman i Wimmerby Tidning. Det var våren
1908 då en notis meddelade att en Förening för kvinnlig rösträtt är grun-
dad i staden, med henne som ordförande. Bildandet ägde rum efter en fö-
reläsning av dr Lydia Wahlström och föreningen har anslutit sig till lands-
föreningen.139 Wahlström var en av de mest kända förkämparna för röst-
rätten och gjorde långa föreläsningsturnéer runt hela landet.140

I Wimmerby Tidning, med en upplaga på 5.000 exemplar, framstår
Vimmerby som en lugn landsortsstad. Tidningen domineras av annonser
om kreatursmarknader och missionsmöten, samt av notiser om skyttefö-
reningars möten och tävlingar. Resande teatersällskap besöker staden
ofta. Den 12 september 1907 invigdes stadens första fasta biograf, med
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tre föreställningar i veckan och stort nytt program varje gång. Fyra hovkapell-
ister som höll en konsert i kyrkan samlade 500 åhörare.141

Bild 7. Lärarkåren vid Statens samskola i Vimmerby 1908. Ester Boman är tvåa
från vänster. Rektor Alfred Björklund sitter fjärden från höger.

Inför höstterminen 1909 tog Ester Boman tjänstledigt. Samskolans rektor
måste ha känt till hennes avsikter att starta en egen skola, för han stod som
referens i Tyringe Helpensions första prospekt.142 Bomans tjänstgöringsbetyg
var daterat 5 maj 1909 och anger att hon ”ådagalagt utmärkt nit och redlighet.
Utmärkt sätt att behandla lärjungarna och utmärkt förmåga att bland dem upp-
rätthålla ordning, samt fört en hedrande vandel.”143

I en tidningsintervju 27 år senare förklarade Ester Boman att:

…hennes egen skola blev till som en protest…. Högre lärarinneseminariet var
genomgånget och hon var välbetald lärarinna vid en av statens skolor. Men trevna-
den i arbetet ville ej infinna sig, Hon kände sig trängd och bunden i sin uppgift och
så småningom började himlastormande reformplaner att växa. Längtan att få dessa
omsatta och prövade i praktiken, på eget ansvar och risk, blev henne till sist för
stark, och vid 30 års ålder kastade hon sin trygga statsanställning och gick att bryta
sin egen väg.144
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På samskolan skulle Ester Boman undervisa ett 80-tal elever i fyra-fem
årskurser, varje vecka.145  Schemat var sönderhackat i korta lektionspass,
lärarna och eleverna kastades hit och dit mellan olika ämnesstoff. Det var
den typ av skola som Ellen Key och de andra reformpedagogerna hade
kritiserat hårt.146 En skola som var väsensskild från den Boman hade
upplevt hos Sofi Almquist.

Att Boman på samskolan hamnade i en manlig värld kan ha bidragit
till hennes beslut att bryta upp. Ett foto av kollegiet visar sju prydliga
män som brer ut sig och ramar in fem hopträngda kvinnor. Den enda kar-
riärmöjligheten för henne här var att så småningom bli första lärarinna.
Men även det var en underordnad position, utan möjlighet att förändra.

Man kan heller inte bortse från möjligheten att Ester Boman och Es-
ter Östrand hade planerna för sin egen skola klara redan när Boman börja-
de i Vimmerby. I sådana fall var åren på Samskolan bara ett sätt att skaffa
sig en tjänst att falla tillbaka på om skolprojektet misslyckades.

Bildningsvägen: Sammanfattning

Ester Boman miste sin far vid sex års ålder, Hans död innebar att den väl-
bärgade familjen kom på obestånd. I sex år bodde hon inackorderad och
gick i skola i Falun, där fadern dött under dramatiska omständigheter. I
skolkatalogen angavs att hon var frielev. Vid 17 års ålder var hon utbildad
småskollärarinna och arbetade sedan 13 terminer på en radikal reformpe-
dagogisk samskola. Där fick hon en läromoder i dess föreståndarinna Sofi
Almquist och lärde känna sin blivande kompanjon Ester Östrand. I 20-
årsåldern mötte hon brittisk pedagogik på två sommarkurser vid universi-
tetet i Oxford. 1902 blev hon sjuk och kom genom det att stifta bekant-
skap med doktor Ernst Westerlund och hans moderna hälsopedagogik.
Hon gick igenom Kungliga Högre Lärarinneseminariet med glans, och fick
en fast statlig tjänst vid Statens samskola i Vimmerby.

Två saker är särskilt värda att notera. Dels att Ester Boman skaffade
sig en mycket bred kompetens: hon var utbildad för att undervisa alltifrån
sjuåringar i småskolan till 18-åringar i flickskolans högsta klass. Dels at t
hon enbart rörde sig inom flick- och samskolans sfär. Hennes enda kon-
takt med det akademiska var på de folkbildande Oxfordkurserna. Folk-
skolan låg också utanför hennes horisont. Det var medel- och överklas-
sens barn hon gick i skola med och undervisade.
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4 Tyringe Helpension
Starten i Tyringe 1909–1912

Orten

Fabrikör August Bergman från Helsingborg kom i början av 1890-talet till
Tyringe, en liten ort vid järnvägen Helsingborg-Hässleholm. En läkare
hade rekommenderat honom att försöka återvinna sina krafter i den rena
höga skogsluften. 1894 köpte han gården Tyringemölla och startade
Skandinaviska Verktygsfabriks AB. 1909 avstod han från sina aktier där
och grundade AB Bergmans Chuckfabrik strax intill.1 Bergman var även
aktiv i startandet av Tyringe Vattenkuranstalt 1904. År 1908 inköptes
den av läkaren John Reimers, som döpte om den till Tyringe Badanstalt
och Sanatorium. Vila, luft och diet, kombinerat med lättare arbete, var
den dominerande behandlingen. Ett tjugotal patienter kunde bo på kurho-
tellet, hundratals hyrde rum på pensionat eller i privatvillor.2

Tyringevisan är daterad den 17 juni 1910:

Tyringe är en härlig vrå, ty där Guds gåvor kan man få.
Ingenstans här i Norden är himmelen så klar och blå.
Solen beständigt lyser här, sötnosen vännen trogen är,
Som henne tryckt till hjärtat på armen sin bär.
Refräng: Till Tyringe min längtan står, fallera,

Väntande går, fallera,
Där min lilla vän :/:    3

Sedan fortsätter det med fem verser som berättar om ortens brandkår,
stärkelsefabrik, kuranstalt, brännvinsfabrik, verktygsfabrik och skyttefö-
rening.4 Tyringe Helpension nämns inte, trots att skolan hade funnits
sedan hösten 1909 – den hade inte gjort något större intryck.

Den nya skolan

Det finns ingen uppgift om varför Ester Boman och Ester Östrand valde
att lägga sin flickpension i Tyringe. En tänkbar förklaring är att Östrand
kom från Helsingborg och hade släktingar där. Dessa kan ha haft kontak-
ter i Tyringe och hjälpt de två skolgrundarna att finna en lämplig lokal.
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Jag har inte heller funnit någon uppgift om varför Boman och Östrand
valde att starta just 1909. Måhända var det en slump, kanhända visste de
att två anrika svenska helpensioner stod i begrepp att läggas ned, Storck-
enfeldtska pensionen (se sid 45-46) slog igen våren 1909, medan Zan-
derska pensionen (se sid 46) stängde ett år senare.5 Kontaktnätet mellan
lärarinnorna på flick- och samskolor var tätt och intensivt, speciellt bland
dem som gått på Kungl. Högre.6 Kände de två grundarinnorna inte till
nedläggningarna så hade de tur. Dessa skapade ett gynnsamt läge för deras
egen skola. Föräldrar med råd och lust att sända sina döttrar på inter-
natskola hade nu inte så mycket att välja på.7

Att Ester Boman och Ester Östrand förlade sin pension till en liten ort
är lätt att förstå. I de större städerna var marknaden mättad av väletable-
rade flickskolor, i många småstäder fanns statliga samskolor. Dessutom
fanns i den pedagogiska debatten en syn på storstäder som osunda.8

Karl Nordlund (1871-1935) hade 1903 i Verdandi skrivit en artikel där
han pläderade för att pedagogisk försöksverksamhet bäst kunde bedrivas i
privata skolor på landet. Enligt honom var storstaden en dålig miljö för
barn och ungdom. En fysiskt och psykiskt sund ungdom fostras bättre i
frisk luft och fri natur. På internatskola kan också lärarna bättre upp-
märksamma den fysiska fostran. De lever nära eleverna, lär känna dem
väl och kan undvika att belasta dem för mycket. En annan fördel är at t
föräldrar inte får sin uppfattning om skolan genom dagligt skvaller, utan
genom att se de resultat som undervisningen åstadkommer hos deras
barn.9 Han menar att de statliga skolorna är alltför styrda av centrala
föreskrifter, på privatskolor finns mer utrymme för experiment.10

Det enda hindret Nordlund ser för tillkomsten av fler privatskolor på
landet ligger på det ekonomiska planet. De förutsätter frikostiga donatio-
ner för att kunna fungera.11 Hans idéer om finansiering bottnade i att han
inte ville att internatskolor skulle vara förbehållna barn till välbärgade
föräldrar. Men det hängde också ihop med att han fått inspiration till sin
artikel av en sommarkurs på Lundsberg.12 Denna internatskola för pojkar
hade grundats 1896 av den förmögne grosshandlaren William Olsson
(1862-1923). Han anställde lärare för att förverkliga sin vision om en
skola av engelsk modell.13 Boman och Östrand hade de kvinnliga skol-
grundarna som förebilder. Dessa var själva pedagoger, som startade skolor
med små medel och i liten skala, för att sedan låta dem växa successivt (se
sid 40-43).

Ester Boman och Ester Östrand gav ut ett åttasidigt prospekt inför
starten av Tyringe Helpension. Den berättande texten omfattade 2 1/2



Bild 8. 1909 års prospekt för Tyringe Helpension.
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sida. Ett fotografi av skolhuset och två av den sköna omgivande naturen
fick nästan lika stort utrymme. Nästan en hel sida ägnades åt att räkna
upp de tretton personer som stod som referenser.14

Det var en imponerande samling personer som Boman och Östrand
hade fått ihop: Sofi Almquist och Sofi Andersson, som liksom dem hade
arbetat på Almquists skola men nu var föreståndarinna för Privata Högre
Lärarinneseminariet. Rudolf Fåhræus, Leonard Wærn och Hildur Djurberg
var rektor respektive lektor och föreståndarinna vid Kungliga Högre Lä-
rarinneseminariet. Thyra Kullgren hade gått där och var föreståndarinna
för lärarinneseminariet vid Kjellbergska skolan, Professor Seved Ribbing i
Lund kan också räknas till Kungl. Högres nätverk, hans hustru hade gått
Lärokursen och blivit assisterande lärarinna på det nystartade seminariet
1861. Rektor A. Björklund hade varit Ester Bomans chef i Vimmerby.
Det sista namnet på listan var doktor Ernst Westerlund.15

Den beskrivande texten lägger stor vikt vid Tyringe hälsosamma kli-
mat och sköna natur. Skolan ligger nära stationen och badanstalten, men
ändå avskilt. Huset är av sten och har varmvatten, badrum, WC samt
central uppvärmning.16

Tyringe Helpension utlovar samma kunskapsmått som i en åttaklassig
flickskola, Elever som inte är beroende av full kompetens för sin utkomst
har en viss valfrihet och de som har anlag för ett eller två ämnen får till-
fälle att specialisera sig. Barn med klen hälsa kan i samråd med föräldrarna
befrias från delar av undervisningen. Stor vikt läggs vid ”promenader,
skridskoåkning, gymnastik, lekar i det fria, folkdanser, ordnat trädgårdsar-
bete samt praktiskt arbete inom hemmet”. Eleverna skall städa sina sov-
rum och trädgårdsarbetet avpassas efter vars och ens krafter. Skolans lä-
kare Otto Reimers övervakar att överansträngning ej sker.17

För att undvika mångläseri kommer flickorna bara att läsa svenska,
matematik och främmande språk under hela läsåret. Historia, litteraturhi-
storia, konsthistoria och kyrkohistoria koncentreras till vintern, medan
naturlära och geografi förläggs till höst och vår. Engelska är det grund-
läggande främmande språket och undervisningen är praktisk, med tonvikt
på talande, läsande och skrivande. Exkursioner är ett viktigt led i under-
visningen. I fysik och kemi förbinds lektionerna med laborationer. Musik-
undervisning fås mot särskild avgift. En och samma lärare skall undervisa
inom en hel ämnesgrupp så att man kan kombinera ämnena.18

Det sistnämnda kan ses som att göra dygd av nödvändigheten. Ester
Boman och Ester Östrand var de enda lärarinnorna på skolan19, så det var
självklart att de måste undervisa i flera ämnen. Men det handlade snarare
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om att några av Tyringe Helpensions grundläggande pedagogiska idéer
fanns fastslagna redan före starten. Att föra samman flera ämnen i grup-
per och att koncentrera ämnena till olika delar av läsåret var principer
som man följde ända fram till nedläggningen 1936.20

I prospekttexten profilerade Boman och Östrand sin skola i två rikt-
ningar. Dels framställde de den som en modern reformpedagogisk skola i
Anna Sandströms, Sofi Almquists och Ellen Keys anda, dock utan att
nämna dem vid namn.21 Dels framhöll de hur bra man kunde ta hand om
flickor med klen hälsa i denna sunda miljö. Ribbing och Westerlund var
ovärderliga referenser när de siktade in sig på den målgruppen.22

Det är också uppenbart att de två grundarinnorna riktade sig till väl-
bärgade föräldrar. Avgiften var 1.200 kronor för åtta månaders undervis-
ning och inackordering.23 Det kan jämföras med att en kvinnlig industri-
arbetare 1910 tjänade 1.60 per dag24 och att en flickskolelärarinna med
högre kompetens hade en minimilön på 1.400 kronor per år.25

Startkapitalet till sin skola fick Ester Boman och Ester Östrand låna
från den senares mor, Maria Östrand. Det första året gick de med 2.223
kronor i förlust. Redan från nästa år fick de en vinst som reducerade
kvarvarande underskott till 1.392. Efter tre år låg skolan bara 1 krona
och 27 öre back.26 Denna snabba lönsamhet är imponerande, speciellt
som starten var blygsam. Under det första läsåret hade skolan bara åtta
elever. Två var halvpensionärer som bodde i Tyringe. En flicka kom från
Östhammar, en från Helsingborg och en från Köpenhamn. De återstående
tre var systrar från London som var brorsdöttrar till William Olsson. Un-
der sitt andra läsår hade Tyringe Helpension 14 elever, och växte till 18
det tredje.27

Sommaren 1910 deltog Ester Boman i en kurs vid universitetet i Lon-
don.28 En notis i tidskriften Verdandi berättar om innehållet: engelska
språket och engelskt kultur- och samhällsliv.29 Universitets arkiv har inga
handlingar från det årets kurs, däremot finns en översikt från 1914 som
visar att 39 av de 256 deltagarna sommaren 1910 kom från Sverige. Någ-
ra svenskar som genomgått sommarkursen står angivna som referenser i
programmen för senare år. Ester Boman är inte bland dem.30 Det kan ha
varit så att hon inte uppskattade kursen men kan lika gärna tyda på att
hennes namn saknade dragkraft.

Ester Boman har nedtecknat två beskrivningar av Tyringe Helpen-
sions första tre år. En informell:
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…Endast sex helpensionärer och två dagelever det första året! Tänk er, vilken la-
gom familj vi var där nere i den lilla villan i Tyringe i Skåne. Männen i familjen
representerades av doktor Reimers och teckningsläraren Skårman från Kristian-
stad. Han, som hade idiosynkrasi mot smör och som obarmhärtiga backfischer
ideligen bjöd smör vid lunchbordet för att göra honom så där obehagligt rodnan-
de och förlägen.

Minns ni rymningen, som inte gjorde någon effekt på oss lärarinnor? Minns
ni vår färd till Berlin och fröken Nettelblads fästman, som gick i spetsen för
”Töchterschule” och visade vägen till alla nöjen där? Och Wertheims varuhus, där
Tutt och Cajsa kom bort? Än kan jag höra Cajsas barnstämma mitt i ”Glada Än-
kan” på teatern ljudeligen fråga Tutt: ”Förstår du nå’t?” Svaret kom också för alla
hörbart: ”Ja, dom ä kära, förstår du inte det?”

Alla mina dagdrömmar ”came true” dessa första två år på Tyringe, när vi bara
var som liten familj.31

Och en mer formell:

…Efter tre år blevo lokalerna i Tyringe för små och skolan förlades från och med
höstterminen 1912 till egendomen Nolhaga nära Alingsås. Under dessa år i Ty-
ringe hade skolan vuxit ut och elever mottogs på alla stadier från 1:a till 8:e
klass i 8-klassig flickskola.32

Det är troligt att bristen på utrymme var det främsta skälet till att Ester
Boman och Ester Östrand 1912 flyttade sin skola från Tyringe. Läsåret
1911-12 bodde de själva, 16 helpensionärer och några lärare i villan. Fler
kunde näppeligen få plats där. Men det fanns också andra orsaker att flyt-
ta. Hyran hade ökat kraftigt, från 1.375 kronor det första året till 2.362
det tredje.33 Ytterligare en anledning var att Tyringe trots kurhotell och
hälsosam luft var en industriort. Tyringe Helpension låg mindre än hundra
meter från Skandinaviska verktygsfabrikens stora industribyggnad.34

Ett mellanspel i Alingsås 1912–1914

Det är en gåta varför Tyringe Helpension flyttade till Alingsås år 1912.
Ester Boman och Ester Östrand borde ha valt en mindre ort. Alingsås var
en industristad med 5.323 invånare35 och hade en statlig samskola36,
något som minskade möjligheterna att få halvpensionärer. Att Alingsås
låg vid järnvägens stambana, och att man fick hyra Nolhaga slott med en
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gigantisk park, bara 1 1/2 kilometer från stationen, var positiva faktorer.
Men de upphävde näppeligen nackdelarna.

Skolan växte ur Tyringe och fick ett tillfälligt hem i Nolhaga slott, som snart
också blev för litet. Men minns ni, när vi hade två halva idrottsdagar i veckan
och samlades vid Alströmer-bysten på Alingsås’ torg för att göra exkursioner till
alla slags industriella verk i trakten? 37

Jag tar fasta på ordet ”tillfälligt” och tolkar det som att Alingsås redan
från början var tänkt som ett mellanspel, medan Boman och Östrand
sökte efter något som passade dem bättre. Det skulle också förklara var-
för de behöll namnet Tyringe Helpension, trots flytten. Att byta var
onödigt om de var inställda på att flytta vidare. Men bibehållandet av
namnet kan också tyda på att det redan hade fått ett säljvärde.

Nolhaga slott var uppfört på 1880-talet i italiensk renässansstil.38 I
Tyringe Helpensions prospekt meddelas att elevrummen ligger åt söder
och väster, samt att badrum finnes. Bortsett från att de tre fotografierna
ersatts med två och att några justeringar gjorts i texten är det identiskt
med 1909 års prospekt. Bland referenserna har dock William Olsson till-
kommit.39

Tre brev från Daisy Hill (f 1896) till en väninna ger en närbild av
skollivet på Nolhaga. Hon var Alingsåsflicka och hade gått i Matilda Halls
skola i Göteborg. Nu hade hennes far dött, familjens fabrik var såld och
framtiden oklar. Den 7 juli 1912 gruvade hon sig för att börja i den nyin-
flyttade ”Tyringe flickpension”, i fruntimmersveckan (19-25 juli) hade
hon fått en redogörelse om skolan och dessutom fått veta att hon skulle
få en klasskamrat från London och en från Finland. Det fick henne att
försona sig med att gå där. Den 3 mars 1913 trivs hon på skolan, som är
en ljuspunkt i det trista Alingsås.40  Det betyder inte att allt är bra där:

I skolan finns 3 manliga individer, ålder 55 år = hjälpgubbe, 24 år = lärare, 17 år
= springpojke Du kan inte tro så snopna vi blevo, då vi fingo en 24-årig FUL
kandidat till lärare. Till råga på allt heter han Alfons Agard (franska nasalljud i
hela namnet). Hans öknamn är Rödläpp och hans vana att klia sig i skägget och
säga: tyst flickor.41

Den 9 mars 1913 sände Tyringe Helpension in en underdånig ansökan till
Kungl. Maj:t om rätt att utfärda avgångsbetyg med normalskolekompe-
tens. I ansökan anhöll man om att skolan skulle ställas under statlig in-
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spektion även om denna rätt inte beviljades. Det var av vital betydelse
”för utvecklingen och det trygga fortbeståndet av helpensionen.”42

Ansökan nämnde tre typer av elever vid Tyringe Helpension: från
hem på landet där ordnad skolgång inte kunnat beredas, från hem där fa-
miljeförhållandena hindrar barnens harmoniska utveckling och från
svenska hem utomlands. Inom samtliga kategorier finns barn av så svag
fysisk konstitution att de bara med svårighet kunnat följa undervisningen i
en storstad. Under gynnsamma förhållanden i en hemskola på landet går
det dock bra.43

Fyra riktlinjer räknades upp för arbetet på skolan: 1) Koncentration i
undervisningen genom att näraliggande ämnen lägges på samma lärarinna
och samlas periodvis. 2) Läxläsning ersättes med mer självständiga uppgif-
ter. 3) Självfostran främjes genom självstyrelse. 4) Kroppens vård tillgo-
doses genom praktiskt arbete, tidigt sänggående, gymnastik, sport och
friluftslekar.44

Rudolf Fåhræus var föredragande skolinspektör. Han hade varit Ester
Bomans rektor på Kungl. Högre och stod sedan 1909 som referens för
Tyringe Helpension. Han konstaterade att ”undervisningen är god och
anstalten står under insiktsfull ledning”. I sin rapport framhöll han också
att skolan fyller en viktig uppgift och pekade på likheterna med Lunds-
berg. Kungl. Maj:t gav Tyringe Helpension den åtrådda kompetensen.45

Ansökan var undertecknad av Ester Boman och hennes betyg och me-
ritförteckning bifogades ansökan. Det var också hon som av Läroverks-
överstyrelsen betecknades som föreståndarinna för Tyringe Helpension. I
en förteckning över skolans lärarinnor som ingick i ansökan angavs även
Ester Östrand som föreståndarinna.46 Hennes meriter var dock inte alls i
nivå med vad myndigheterna krävde. Det betydde inte att hon i praktiken
var mindre duglig som föreståndarinna. Men Bomans meriter var nödvän-
diga för normalskolekompetensen.

Från och med läsåret 1912-13 finns tryckta årsredogörelser och kata-
loger för Tyringe Helpension. I den första redogörelsen tackas för ”den
värdefulla hjälp, som lämnades  skolan under dess första år av fru Maria
Östrand och fröken Elisabeth Olsson”. De var mor respektive moster till
Ester Östrand. I förteckningen över gåvor som skolan fått nämns en stör-
re samling insekter från hennes kusin trafikinspektören Carl Herman Öst-
rand. Alice Hellström, som varit Bomans klasskamrat på Kungl. Högre
hade skänkt 150 högre och lägre havsdjur inlagda i sprit.47

Årsredogörelsen ger detaljerad information om vad varje klass gjort i
läroämnen och övningsämnen. För att kunna koncentrera undervisningen



10. Ester Östrand med sina
föräldrar på ett bröllop 1913.

11. Arkitektritning av de blivande skolbyggnaderna i Hindås 1914. Till vänster det
före detta pensionatet, till höger det nya gymnastikhuset. Denna bild prydde Tyringe
Helpensions Program Årsredogörelse och Katalog från 1914 till slutet av 1920-talet.

Bild 9. Nolhaga slott i Alingsås,
ca 1910. Foto: Karin Möller.

79



80

i vissa ämnen delade Tyringe Helpension in läsåret i tre terminer: höst-
termin och vårtermin om två månader vardera, och en mellanliggande
vintertermin om fyra månader.48 Ester Boman och Ester Östrand kan ha
fått idén från England, men de kan också ha påverkats av tretermins-    
systemet på Stockholms Borgarskola (se sid 59).

En biografi över William Olsson nämner att han före första världskri-
get ville föra över ”Hindås flickpension” till Ackkärrs herrgård nära
Lundsberg. Syftet skulle vara att motverka de tendenser till homosexuali-
tet som ibland hade uppträtt på engelska pojkinternatskolor.49 Det måste
vara Tyringe Helpension som avses, men varken i Lundsbergs arkiv eller
annorstädes har jag kunnat finna mer om dessa planer. Om förslaget nått
Ester Boman och Ester Östrand torde de ha avslagit det direkt. Varken de
eller föräldrarna kan ha varit intresserade av att låta flickorna fungera
som lockfåglar.

Elevantalet på Tyringe helpension ökade stadigt. 1912-13 gick 30
flickor på skolan, 1913-14 var det 37. Trots att Alingsås hade statlig
samskola fick Tyringe ett ansenligt antal halvpensionärer: åtta det första
läsåret i staden och tio det andra.50 Ändå gick skolan Alingsås obemärkt
förbi. I en minnesbok till stadens 300-årsjubileum 1919 finns ett helt ka-
pitel om privata skolor, men Tyringe Helpension nämns inte.51

Framsidan av årsredogörelsen för 1913-14 pryddes av en arkitektrit-
ning av den byggnad i Hindås dit Tyringe Helpension skulle flytta till hös-
ten. Det som skulle komma var viktigare än det som hade varit.

Etableringen i Hindås 1914–1919

Flytten

Hindås var en gles jordbruksbygd, med betydelsefullt skogsbruk. 1894 var
järnvägen Göteborg-Borås färdig, och Hindås fick en station. Ett litet
samhälle växte upp och 1896 byggdes ett stickspår ned till Västra Ned-
sjön. Timmer behövde inte längre flottas vidare längs Nedsjöån och ett
par sågar byggdes.52 Klimatet skapade fler arbetstillfällen. Hindås med hög
höjd över havet53, långa vintrar och många sjöar, hade den bästa istill-
gången i Göteborgstrakten. Efterfrågan var stor från hushåll, restauranger
och fiskehamn i Göteborg. Ett bolag började såga upp is ur sjöarna och
förvarade den i sågspån i ett upplag nära hamnspåret.54 Göteborgare sugna
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på vintersport tog tåget till Hindås. Det började med spontana resor, men
1903 köpte Göteborgs Idrottsförbund fyra hektar mark och lät uppföra en
tvåvånings idrottsgård i gammelnordisk stil.55 Vintertid gick särskilda
skidtåg från Göteborg på söndagar.56

1906 uppfördes Hindås Sanatorium och Turisthotell, som sades vara
norra Europas största träbyggnad.57 Utöver det fanns genom åren minst
tolv pensionat inom promenadavstånd från stationen. Några hade karak-
tär av hälsohem – den höga skogsluften ansågs välgörande och det hände
att astmatiska barn ordinerades att vistas här.58 En resehandbok beteck-
nade Hindås som en av västra Sveriges förnämsta turistplatser.59 Tågför-
bindelserna till Göteborg var så goda att det var möjligt att arbetspendla.60

1914 hade själva Hindås 338 invånare, medan Björketorps kommun, som
Hindås ingick i, hade 2.188.61

Hindås hade flera drag gemensamma med Tyringe och Alingsås. Orter-
na ansågs ha hälsosamt klimat, de låg vid järnvägen och närmaste storstad
låg inte längre bort än att dagsutflykter var möjliga. Eventuellt kan Ester
Östrands kusin Carl Herman ha tipsat henne och Boman om lämpligt hus i
Hindås. Han var trafikinspektör vid Göteborg-Borås järnväg sedan
1903.62 1914 köpte Ester Boman och Ester Östrand ett fyra år gammalt
pensionat i Hindås.63 De lät bygga om det och lät också bygga ett nytt
hus med gymnastiksal, lärosalar och sovrum. De två husen förbands med
en täckt gång. Till skolan hörde också fyra tunnland skogspark och träd-
gårdsmark.64 En spexvisa daterad 1919 skildrar flytten till Hindås:

Nittonhundrafjorton våren
Drog med både stort och smått.
Trolle, höns och lärarkåren
Boman till sitt Hindåsslott.
Men då hon till dörren nådde
Var den låst och bommad till
Byggmästar’n om nyckeln rådde
Henne in ej släppa vill.
Boman, inte van vid hinder,
Dängde strax en ruta ut.
”Vet ni ej ackordet binder?”
Nu sku jobbet vara slut.
Ni mig hindra vill att träda
In uti mitt eget hus.
Jag ska minsann in och städa
Bums me’samma, utan krus. 65
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Änkefru Edla Melin förestod posten och telefonstationen som var inhysta
i hennes hus nära Hindås station. Hennes dotter Inga mindes 85 år senare
att Boman och Östrand besökte orten ett flertal gången innan Tyringe
Helpension kom dit. De måste nämligen gå till Melins för att telefonera.
Edla förhandlade sig till att hennes två döttrar fick gå på skolan för en
halvpensionsavgift. Inga kom ihåg Ester Boman som en ”strålande peda-
gog”, ”intelligent”, ”toppen i allting”. Ester Östrand var en ”mycket van-
lig människa”, ”skötte marktjänsten och var väldigt snäll och rar”.66

Att Inga Melin kom ihåg Boman så mycket starkare än Östrand kan
bero på att den senare blev sjuk vid tiden för flytten till Hindås. Hon var
tjänstledig två läsår och kom tillbaka på deltid 1916-17.67

Utveckling och kris

Läsåret 1915-16 innehöll Tyringe Helpensions Program, Årsredogörelse
och Katalog fotografier för första gången. Två fotografier visar gymnas-
tik: dels i det fria, dels i gymnastiksalen. Tre visar arbetet i olika lektions-
salar: vävsal, laboratorium och vanligt klassrum. I jämförelse med de fles-
ta andra samtida skolors årsredogörelser är det här många fotografier.
Bilderna berättar att Tyringe är en välbeställd skola, men de förmedlar
också ett reformpedagogiskt budskap: fotona gestaltar skolans satsning på
gymnastik och friluftsliv och förmedlar också att flickorna får lära sig
både traditionella kvinnosysslor och modern vetenskap. Eleverna och
deras handlande står i centrum. På några bilder syns inga lärare alls, på
andra kan man ana dem i bakgrunden, närvarande men ej kommenderan-
de. Det är effektiv retorik i bild.68

Tabell 1 Elever, lärare och avgifter 1909–1919 69

Läsår Totalt antal Hel- Halv- Lärare Avgift
 elever pension pension helpension

Tyringe 1909-10   8   6   2   3 1.200
1910-11 14 13   1   4 1.200
1911-12 18 16   2   8 1.200

Alingsås1912-13 30 22   8 10 1.200
1913-14 37 27 10 11 1.200

Hindås 1914-15 43 37   6 14 1.300
1915-16 48 40   8 14 1.400
1916-17 57 48   9 16 1.500
1917-18 75 64 11 15 2.200
1918-19 80 66 14 16 2.200
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Tyringe Helpension fortsatte att växa. Under de fem första åren i
Hindås fördubblades nästan elevantalet, medan lärarna bara ökade margi-
nellt. Klasserna var så små att det utan problem gick att stoppa in fler
flickor i dem. Däremot fick skolan snart rumsbrist.70

Den kraftiga ökningen av årsavgifterna mot slutet av tioårsperioden
hängde ihop med första världskriget, som ledde till stegrade omkostnader.
Kriget förde också med sig andra problem. Men nu började Ester Boman
få mäktiga bundsförvanter.

J. Sigfrid Edström (1870-1964) var direktör för ASEA, initiativtagare
till Svenska Industriförbundet, en av stiftarna av Svenska Gymnastik-. och
Idrottsföreningarnas Riksförbund, vice ordförande för organisationskom-
mittén för olympiska spelen i Stockholm 1912. Med mera.71

1896 träffade Sigfrid Edström under en Atlantresa den amerikanska lä-
rarinnan Ruth Randall (1867-1944). Hon hade utbildat sig på Cook
County Normal School for Teachers, ledd av den berömde reformpedago-
gen överste Francis W. Parker. Efter examen 1888 hade hon arbetat på
en skola i Chicago72 och även erbjudits anställning som seminarielära-
rinna.73  Sigfrid och Ruth gifte sig 1899. De var ett modernt framstegs-
vänligt par som båda engagerade sig för allmän rösträtt. Han var mer libe-
ral än vad som var vanligt inom företagsvärlden74, hon var aktiv inom
fredsrörelsen.75

Kring 1915-1916 besökte Ruth Randall Edström Tyringe helpension
och blev förtjust.76 Våren 1917 skrev Sigfrid Edström till skolan och und-
rade om parets äldsta dotter Miriam kunde få börja i klass VII till hösten.
Han angav två motiv: hans hustru kommer från ett land där det anses bra
att ha sina barn på helpension, och föräldrarna har svårt att få flickan att
göra ”husliga sysslor vid sidan om städningen och då vi hört att i Hindås
barnen själva måste städa sina rum och bädda sina sängar skulle vi önska
att få henne dit.”77

Samtidigt som Ester Boman och Sigfrid Edström brevväxlade om Miri-
ams skolstart, sjukdom och fortsatta skolgång tog hon hjälp av honom i
en hotande kris. Den 22/8 1917 skrev Boman och berättade att Industri-
kommissionen lagt beslag på 600 liter av Tyringe Helpensions bensinför-
råd på 900 liter. Hindås är ej anslutet till det statliga elnätet och skolan
har ett bensindrivet elverk, som nu snart står utan drivmedel.78

Edström svarar redan två dagar senare. Han har inte bara talat med
Ecklesiastikdepartementet och Industrikommissionen, utan också med
ecklesiastikministern, som i sin tur talat med inrikesministern. Ingen kan
göra något, det finns ett 30-tal liknande fall och gör man ett undantag
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kommer liknande krav från alla andra. En ingenjör på Industrikommissio-
nen försäkrar dock att Tyringe Helpension kommer att få en tillräcklig
tilldelning av acetylen. Köp acetylenlampor, råder Edström.79

Kriget hade lett till Sveriges första moderna energikris. Först försvåra-
des importen av kol och olja, sedan upphörde den. I början av 1917 be-
slagtog staten alla tillgängliga lager av fotogen. Att även bensin togs i
beslag är inte förvånande – även handeln med stearinljus reglerades.80

I sitt svarsbrev förklarar Ester Boman att hon inte vill använda ace-
tylen. Skolan har 60 rum som måste lysas upp och med så många unga
flickor bävar hon för brandfaran. Leverantören av elverket har erbjudit
henne att få köpa 2.000 liter träsprit för 2:35 litern. Hon bävar för pri-
set, kan Edström råda?81 Han konsulterar sina ingenjörer och tillstyrker
köp. Priset är förmånligt i dagsläget. Samtidigt råder han Boman att kalla
samman villaägare och andra i Hindås i en gemensam aktion för att få
elektricitet från statens kraftverk i Trollhättan.82

Brevväxlingen behandlar sedan olika typer av ledningstråd, transfor-
matorer och andra elektrifieringsfrågor.83 I oktober 1918 skriver Ester
Boman och berättar att Tyringe Helpension kommer att kunna slå på
strömmen den första i nästa månad. Hon tackar Edström för all hjälp –
Hindås har fått transformatorer från ASEA över ett år snabbare än andra
order. Samtidigt ber hon om råd om vad hon skall göra med skolans gamla
elverk.84 Edström svarar att det blir svårt att sälja, bensin kommer att
vara en bristvara lång tid framåt. Troligen är det bäst att sälja det som
skrot nu, medan priserna är höga. Först bör hon ändå försöka sälja det per
annons. Eftersom inköpspriset var 6.000 kronor kan Boman annonsera
ut det för 8.000 och sedan pruta ned det till 6.000!85

Sigfrid Edström bistod även på annat sätt. I juni 1918 skrev Ester Bo-
man och Ester Östrand till honom och bad honom gå i borgen för ett lån
på 35.000. Deras skola är trångbodd och har under några år hyrt en när-
belägen villa. Nu vill de köpa denna.86 Edström svarade att han av princip
aldrig går i borgen, men gärna lånar ut 5.000. Han uppmanade dem att
försöka låna resten i små poster.87 Så blev det. Men när lånet bekräftades
i slutet av juli var Boman ensam undertecknare.88 Ester Östrand hade
lämnat Tyringe Helpension.

Östrands uppbrott från skolan kom hastigt. Redogörelsen för läsåret
1917-18 anger henne och Boman som föreståndarinnor och ägare och så
sent som 11 juni undertecknade de brev tillsammans.89 Tre brev från
Hindås den 8, 23 och 27 augusti 1918 berättar att Ester Boman är kvar på
badsanatoriet Skodsborg i Danmark och att terminsstarten är uppskjuten
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från den 5 till den 11 september. Ester Östrand har alla sina saker inpack-
ade på rummet och är själv i Orsa. Breven skrevs av skolans husmor Lisa
Bruér, och slutade: ”Nu finns ju inte två som strida, men friden har väl
inte på en gång gjort sin entré hos Tyringefolket.”90

Tyringe Helpensions två ägare har alltså varit osams. Det kan ha
hängt ihop med olika syn på skolans pedagogik och organisation. En så-
dan motsättning kan ha spetsats till när Östrand hösten 1916 återkom på
deltid efter två års sjukfrånvaro. En annan förklaring kan ligga i Ester
Bomans häftiga och ojämna humör (se sid 115-117). Ytterligare en tänk-
bar orsak är den norske vattenbyggnadsingenjören Johannes Schöyen. Han
och Ester Östrand träffades på ett sanatorium, och han friade många år
tills de gifte sig 1921.91 Det är inte omöjligt att de hade träffats innan
sommaren 1918, och att det var Östrands funderingar på att gifta sig –
och därmed också lämna skolan – som skapade osämja mellan henne och
Ester Boman.

Ester Östrands mor Maria Östrand hade lånat ut startkapitalet till Ty-
ringe Helpension 1909. Hon och hennes syster Elisabeth Olsson hade
senare lånat ut mer pengar.92 1918 var skolans skuld till dem 22.800 kro-
nor.93 Men rätten att utfärda avgångsbetyg med normalskolekompetens
var förknippad med Ester Boman. Det var också hon som hade hand om
anställning av nya lärare94 och intag av elever.95 Ester Boman förefaller
också ha uppfattats som en ledargestalt, medan Östrand var mer tillbaka-
dragen. Inga Melins karaktäristik (se sid 82) bekräftas av en lärarinna som
beskrev Boman som ”despotisk men intelligent o. frisinnad” och Östrand
som ”absolut ofarlig”.95

Utan kapitalet från Ester Östrands kvinnliga släktingar skulle hon och
Boman inte ha kunnat starta sin skola. Men man kan inte ta för givet at t
hon bara var en ekonomisk hävstång för Ester Boman. Östrand var den
enda av de två kompanjonerna som hade egen erfarenhet av att gå på
pension och hon rörde sig också i de förmögna kretsar som var Tyringe
Helpensions målgrupp.

Efter att Ester Östrand hade lämnat Tyringe Helpension fortsatte den
ekonomiska kopplingen till hennes släkt. I kassaboken för 1928-29 – den
enda jag funnit – framgår det att skolan vid läsårets ingång hade skuld till
Maria Östrand på 16.200 kronor, till Elisabeth Olsson på 5.000 kronor
och till Ester Schöyen, född Östrand, på 13.000. Under året betalades 200
kronor till Maria Östrand och 5.000 kronor till Ester Schöyen.97 Carl
Herman Östrand var skolans bokhållare till sin död 1925.98
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Två dokument i Lundsbergs skolas arkiv berättar om ett hot mot Ty-
ringe Helpension i slutet av 1918. Det förefaller som om några göteborga-
re, bland dem en bankdirektör Kinde, hade planer på att starta en inter-
natskola för pojkar i Hindås. Detta oroade Ester Boman och hennes
medarbetare så mycket att de skrev till kollegiet på Lundsberg och bad om
stöd. Einar Gauffin, en av Värmlandsskolans ledande lärare, skrev ett utlå-
tande till Kinde.99 Rektor Frits Danielson skrev till Boman:

…vi beklaga för flickskolans skull att en goss-skola skulle öppnas så nära intill
Tyringe Helpension, ty utan tvivel bliva förhållandena därigenom betydligt för-
svårade om ens i längden möjliga att behärska; uppfostransvärvet är minsann
svårt nog ändå, utan att särskilda stötestenar lägges i vägen. I sanning hoppas
jag, att det planerade företagets finansiärer må lära sig inse i tid, vilken ödesdiger
utgång det kan komma att få både för det självt och för Tyringe.100

Någon internatskola för pojkar blev det aldrig i Hindås.

Jubileumsfesten

Lärarinnorna på Tyringe Helpension hade ett intensivt umgängesliv. Hös-
ten 1917 gick fem av dem en särskild kurs i rytmisk gymnastik. En kväll i
veckan ordnade de bokbindarhippor som ägde rum i samband med deras
enskilda middag. Alla andra måltider åt lärarinnorna med eleverna, men
torsdagmiddag åt de för sig själva och då slog de på stort med ”Hummer
(färsk), tjäder, äppelkaka eller dylikt”. På Mårten Gås skulle man äta
”Mårtens Rådjur”, det var gammal tradition på Tyringe att det firades med
vita klänningar, och att man diktade och ”släppte andarna lösa”. Ebba
Hagberg, som gjorde denna beskrivning, menade att det var tveksamt om
man kunde tala om gamla traditioner på en skola som bara hade tio år på
nacken. ”Men här talas rätt mycket om traditioner.” 101

En sådan tradition var att man skulle leka i skogen den 26 april, som
var Ester Bomans födelsedag.102 År 1919 firades den extra stort, med
start den 25 och avslutning den 27. Bomans 40-årsfest slogs ihop med
Tyringe Helpensions tioårsjubileum. Ett 25-tal före detta lärare och ele-
ver kom för att vara med om festligheterna.103

Till den festen skrevs versen om ankomsten till Hindås (se sid 81).
”Ett par av oss lärarinnor hade tillsammans med några elever skrivit et t
spex, vari skolans utvecklingshistoria skildrades. Det väckte en oerhörd
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förtjusning. De gamla eleverna var fullkomligt hänförda”.104 Spexet in-
nehöll till och med ett par bilder av framtiden.105

Till festmiddagens efterrätt framförde Eva Södergren och Ebba Hag-
berg en hyllningssång:

Eva, hör säg tycker inte du som jag?
Tillfället är lämpligt valt just en sådan dag
Sanning skall sägas. Orden inte vägas.

Boman, Boman, tag dig väl i akt!

Säg, vad tänkte du, när först du henne såg?
O, jag tänkte resa hem med nästa tåg.
Dock den första månan, växte min förvåna’n

Boman, hon var ändå ej så dum
…
Att man inget dugde till, fick man veta först.
Ja, på skrivboksgranskning hon har osläcklig törst
Se’n man lärt den läxan. Blev den gamla häxan,

Ganska hygglig, ganska hygglig, tycker du ej det?
…
Efter sommar’n tänker jag få vi vad vi tål
Säkert Sveriges lärarkår då på oss tar kål
Ett föredrag kan locka. Hit en väldig smocka

Av oss blir då blott en skugga kvar.

Ä’ du inte glad att du dolt förlovad är?
Jo, jag skulle minsann ej eklatera här.
Hon kan kritisera. Och säga mycket mera

Än som vi kan tycka roligt är.
…
Eva, minns du vad vi sa, när hon borta var?
Jo, vi tyckte det var skönt, önska henne kvar
Tyst och fridfullt va de’, ljuvlig ro vi hade

Litet trist blott, lite trist det kunde bli ibland.

Hennes galla över mig slapp jag sprutad få
Jag för glömda saker jämt slapp i byxis gå
Pingla telefon. Det slapp du ifrån

Tänk så skönt, om hon va’ borta jämt.
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Men i längden vart det då ganska mycket trist
Ja, nog längta jag var dag, de e’ så sant och visst
När hon anlände, då vi alla kände

Att vår skola utan henne är rakt ingenting. 106

Några steg ut i offentligheten

En vers i jubileumsspexet skildrade en nyvunnen seger för Ester Boman
och Tyringelärarinnorna:

Klimaxen på hela klabbet
Lärarkårens valkampanj
Nu ska Boman me’ i gnabbet
Dricka duskål i champagne
Med den gode Hall i Vika
Och med socknens fäder all.
Man och kvinna e’ nu lika
Världen går på annan trall.107

Det var inte förrän nu 1919 som alla svenska kvinnor fick rösträtt i
kommunalvalen. Samtidigt genomfördes en reform där kommuner som
dittills styrts med kommunalstämma ålades att inrätta fullmäktige.108 I
Björketorps kommun – dit Hindås hörde – ställde en kommitté samman
en lista som antogs av alla politiska partier. Ester Boman hade varit på
förslag, men varken hon eller någon annan kvinna kom med. Då gjorde
Tyringelärarinnorna om en nystartad fredsförening till en politisk före-
ning och började driva valkampanj för att få in Boman i fullmäktige.109

Hela främre Hindås män och kvinnor fick vi med oss. Vi samlades igår vid sta-
tionen och kuskade iväg med godståget. Det för inga personvagnar utan man
måste stuva in sig i en vanlig finka. Där blev det glatt liv och en allmän förbröd-
ring. En stor del av Rävlandaborna gick också med på vår lista. Vi tror säkert att
vi har lyckats.110

Det hade de. Ester Bomans namn stod på tredje plats på 172 av de 302
godkända valsedlarna. Hon kom in på plats nummer 11 i kommunalfull-
mäktige.111

Direkt efter jubileumsfirandet började lärarinnorna och eleverna på
Tyringe Helpension öva inför ett nytt evenemang. Kung Gustaf V besökte
Hindås, togs emot av betydande ortsbor och vandrade mellan led av vit-
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klädda pensionsflickor, Efter att ha lyssnat på några sånger lät han sig
nådigt föreställas för kollegiet. Ester Boman ”hade föresatt sig att niga,
men när det väl kom till kritan, glömde hon alla föresatser och hälsade
precis som hon brukar.” Dvs hon bockade på huvudet.112

Det var inte märkligt att Tyringe Helpension fick en så framskjuten
plats i välkomnandet av monarken. Skolan var en gudagåva för väl-
komstkommittén. Bara några hundra meter från stationen fanns 16 lärare
och 80 elever som kunde träna in sånger och kläs i unisont vitt.113

En vers i hyllningssången till Ester Boman på 40-årsdagen (se sid 87)
uttryckte bävan för ett föredrag som skulle locka hela Sveriges lärarkår
till Tyringe Helpension. Den anspelade på  att Ester Boman hade skrivit
till organisationskommittén för det tolfte allmänna flickskolemötet och
bett att få hålla ett föredrag om hur man på Tyringe arbetade med kon-
centration i undervisningen. Kommittén hade accepterat.114

Flickskolemötet ägde rum i Porla sommaren 1919. I sin föreläsning
redogjorde Ester Boman konkret och detaljerat för hur undervisningen på
Tyringe Helpension är upplagd. Hon framhöll att koncentrationsstudierna
motverkar splittring i inlärningen för eleverna och fostrar dem till själv-
ständigt tänkande. Den har motsvarande fördelar för lärarinnorna, som
inte behöver splittra upp sig på alltför många klasser och årskurser.115

(Koncentrationsläsningen beskrivs mer utförligt på sid 135-136.)
Boman förklarade att Ellen Keys Barnets århundrade var hennes för-

sta inspirationskälla till att man kunde arbeta på detta vis. Andra pedago-
giska influenser hon nämnde var Gaudigs  Didaktische Präludien och Di-
daktische Ketzereien; uppsatser av Sven Lönborg, B. J:son Bergqvist och
Oscar Olsson; John Deweys böcker; Colin Scotts Social Education och
Burgers Arbeitspedagogik.116

I den tryckta berättelsen från flickskolemötet refereras sex inlägg från
diskussionen efter Bomans föreläsning. Fem av dessa gjordes av personer
ur Kungl. Högres nätverk. Walter Fevrell, som var pedagogiklektor där,
var den enda som var tveksam till Bomans idéer. Matilda Widegren, Anna
Kruse, Ester Lager och Maria Aspman stödde henne, liksom Josef Lun-
dén.117

I samband med flickskolemötet blev Ester Boman invald i centralsty-
relsen för Flick- och samskoleföreningen. Detta år – eller följande – blev
hon också kallad som sakkunnig av 1918 års skolkommission.118
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Skolans guldålder 1919-34

Förlovningsfeber

Att flera av lärarinnorna på Tyringe Helpension var förlovade togs både
upp i hyllningssången på Ester Bomans 40-årsdag och i jubileumsspexet:

…
Kollegiet just nu istället Dela med sin Fritz ses svaja
Låt oss ta och titta på Hon har blitt så väldigt glad
Har ett dille för tillfället Jenny med sin Lars i Norge
De’ ä’ att förlovad gå. Ska gifta sig nu i vår
Se blott på vår lilla Maja Och för andra ingen sorg e’
Hur hon pöser varje dag Mången dolt förlovad går.119

Jenny Lind hade bara arbetat på Tyringe Helpension vintern och våren
1919. Maja Hedlund hade däremot varit där ända sedan 1915. Dela Schu-
back var den första utbildade lärarinna som Boman och Östrand hade an-
ställt, hösten 1910.120 I och med att hon slutade sommaren 1919, för at t
gifta sig med sin barndomsvän Fritz Kiessling,121 var Ester Boman den
enda på skolan som hade varit med under pionjäråren i Skåne. Lärarom-
sättningen var så stor att Boman och Eva Södergren var de enda i kollegi-
et som ens varit med i Alingsås.122

Giftermål var ett hot mot kontinuiteten i kollegiet på Tyringe likaväl
som på andra flickskolor. Normen var att lärarinnor slutade undervisa om
de ingick äktenskap. Ebba Hagberg, som varit med och skrivit spexet och
hyllningsvisan 1919, var borta från skolan så ofta och på så underliga
tider att både lärare och elever blev övertygade om att hon var hemligt
förlovad. I själva verket gick hon och studerade för att ta studentexamen
som privatist, men sanningen avslöjades inte förrän hon med viss möda
tagit sin examen i april 1920.123 Ester Boman reagerade per brev:

…en sån liten slarva du är, som inte talar om en så’n sak som att du är hals över
huvud upptagen med studier för din egen del. Hade jag vetat det hade jag nog
kunnat ställt det lättare för dig i skolan. Nu fick du ju dig påträdd mera arbete
just på slutet, då du bäst behövde ro. Bussigt och energiskt gjort av dig var det
och vi, Eva och jag önskar dig lycka till vidare intressanta studier, ty studentstu-
dierna äro ju på det hela onödiga för dig. Skada att inte förslaget, som finns hos
Överstyrelsen, att alla seminarister som gått ut högre sem. skall självfallet få
studera på universitetet, blivit framlagt än.124
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Brevet är avsänt från Philadelphia. Ester Boman och Eva Södergren var
på studieresa i USA.

Resor till USA och till Tyskland

I början av 1920 skrev Ester Boman till Sigfrid Edström och bad om råd.
Hon och Eva Södergren vill göra en lång studieresa till USA. Kan han ge
råd om billig överfart? Kan fru Edström föreslå personer att träffa och
skolor att besöka? Edström svarade att Ruths kunskaper om skolor i USA
är bristfälliga efter två decennier i Sverige. I stället skall han skriva re-
kommendationsbrev till American Swedish Foundation och American
Transmar i New York och be dem bistå. ”Any favour done to miss Boman
I shall appreciate as a personal favour.”125 Han sände också ett brev till
direktör Gunnar Carlsson på rederiet AB Transatlantic och förordade att
Boman och en medarbetare skulle få friplats på lastångare – hon driver en
framstående skola med små medel och är värd allt beröm och stöd.126

Ester Boman och Eva Södergren erbjöds att åka lastbåt Göteborg-
Havanna, för att därifrån ta sig vidare till New York. De upptäckte dock
att detta skulle ta alltför lång tid, och tog istället billigaste passagerarfart
Göteborg-Southhampton-New York. De reste 28 mars127 och var inte
hemma förrän i slutet av augusti. Återfärden gick med lastbåten Nordic
från Philadelphia till Göteborg.128

Den enda källan till Ester Bomans och Eva Södergrens förehavanden i
USA är ett brev som den senare skrev till Ebba Hagberg 8 maj 1920. De
bor på KFUK:s International Club of Women Students mitt i New Yorks
universitetscentrum. Tidigt varje morgon ger de sig iväg på studiebesök,
och kommer inte åter förrän sent på kvällen:

Avstånden här äro hiskeliga. Vart man ska’, får man kajka på ”bus” eller
”elevated” eller ”sub” i halv- och heltimmar. Som vi bägge två hatar att åka på
sådana där fordon, gör vi emellertid det misstaget att försöka gå den väg vi ha
för att komma till vår bestämmelseort. Halvdöda når vi ändpunkten och svär att
aldrig gå mer i den här stan – vilket varar några dar, då vi åter glömt hur det
är.129

Alla människor de träffar är ”förtjusande trevliga”. De två besökarna är
inte lika imponerade av de skolor de sett. Det finns till exempel ingen
systematik i studiet av naturvetenskap. De har sett en klass som ”läser
telefonen utan att ha ett smack fysikkunskap om elektriska strömmar.”
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Men ”alla ungar i de experimentskolor vi besöker ha en ovanligt stor lätt-
het i att tala och diskutera.”130

Eva Södergren nämner en enda skola vid namn: The Ethical Culture
School, som hon och Boman besökt dagen innan:

Av en händelse kom vi just som en s.k. ”assembly” för hela skolan började. Vi
dök ned på första lärarinna vi såg, och hon visade oss platser och satte sig bred-
vid oss. Efter assemblyn, som bestod av att några av deras äldre elever, blivande
lärarinnor, berättade sagor för de andra, gick vi med den här lärarinnan till hennes
klass. Vi pratade emellertid rätt länge före, så vi kom inte till klassen förrän
långt efter lektionens början. Det var nån slags geografi och hist. Ur synpunkten:
”Vilka äro orsakerna till världskriget”. Klassen var mycket begåvad, och hade
hoppat över ett halvt läsår, så att de nu var första terminen i vad som motsvarar
vår 5te. När vi kom in, vad det den mest förtjusande ordning och allvar. En
flicka – det var en samskola – höll föredrag om Algier. Efter föredraget kom det
en mängd frågor, kritik och en livlig diskussion. Att vi kom in och fanns där,
var det ingen som fäste sig vid. Alla djupt absorberade i ämnet. Ungarna va’ helt
enkelt förtjusande! De väljer själva vad dom vill läsa och hur de vill läsa det. De-
lar upp arbetet på grupper, håller föredrag och diskussioner, En mängd tid går gi-
vetvis förlorad, men de har tid till det, tycks det.131

The Ethical Culture School hade sett dagens ljus 1878 som The Free Kin-
dergarten. Grundare var Felix Adler och den började som en konfessions-
lös småbarnsskola, förlagd till ett slumområde. Finansiär var The Ethical
Culture Society och barnen fick undervisning, kläder och varm mat, vilket
gav den smeknamnet ”the soup school”. Redan efter ett år inrättades ett
lärarseminarium och 1880 även en primary school. Den var avsedd för
arbetarbarn och fick namnet The Workingman’s School. Vid sidan av
vanliga ämnen lades stor vikt vid moralisk utbildning, men också vid
praktiska hantverk som en del av en genomtänkt helhetspedagogik. Adler
talade om en kreativ undervisningsmetod där barnet ”actually produced
and reproduced with his hands, concrete representations of abstract ide-
as.”132

1895 bytte skolan namn till The Ethical Culture School, byggde nytt
skolhus, växte, byggde nytt igen. Gradvis började den också ta in betalande
elever. Från 1904 hade skolan en ny målgrupp. Eleverna hade medelklass-
föräldrar som betalade för skolgången, och valde denna skola för att den
hade moderna spännande undervisningsmetoder. Idéer från andra reform-
pedagoger togs in och påverkade undervisningen.133
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1920 när Ester Boman och Eva Södergren besökte The Ethical Culture
School var den en välkänd reformskola, van vid besökare från när och
fjärran. Jag misstänker att de missuppfattade situationen – att den lärarin-
na ”de dök ned på” var avdelad för att ta hand om dem. Och att hennes
klass var förberedd på att få besökare från Sverige.134

I början av 1920-talet infördes några pedagogiska nyheter på Tyringe
Helpension, som hade starka likheter med sådant som förekom på the
Ethical Culture School. Särskilt intressant för min studie är att denna
skola var en pionjär för teater och drama i undervisningen. Det fanns
dock många reformpedagogiska skolor i USA som Boman och Södergren
kan ha besökt på sin resa.

Eva Södergren avslutar sitt brev med att hon och Boman nu väntar på
William Olsson som skall komma till New York i mitten av nästa vecka.
Mot slutet av denna:

---tänkte vi oss över Philadelphia-Washington till Chicago. På vägen ska’ vi titta
på några av Amerikas high-class-up-to-date-pensioner, och i Chicago med om-
nejd ha vi en mängd intressanta skolor.135

Den enda ytterligare informationen som finns om resan är att Ester Bo-
man skrev till Ebba Hagberg att hon och Södergren varit så långt bort som
”5 dagsresor västerut”.136 Enligt professor Jeanne Klein kunde man 1920
nå Kalifornien på fem dagar. Så långt kom de två resenärerna troligen
inte, hade de sett Stilla Havet hade Boman rimligen nämnt det.137

Ebba Hagberg gjorde sommaren 1920 en studieresa till Leipzig i Tysk-
land med sin väninna och före detta kollega Edit Davidsson. Efter några
dagar i Berlin skrev Hagberg i ett brev hem att ”staden är en riktig rövar-
kula nu. Det var t.o.m en tysk som yttrade sig så igår.” I Leipzig hade de
det bra: ”Det var en hygienisk stad trots fabrikerna.”138 Hon berättade
också om reformpedagogen Hugo Gaudigs skola, som var resans mål:

… Där arbetade vi i 4 à 5 timmar varenda dag, ty att höra på är verkligen ett ko-
lossalt arbete. Allrahelst, när man skall anstränga sig med ett främmande språk.
Man kan nog tryggt säga att prof. Gaudig är ett pedagogiskt snille. Jag har aldrig
hört någon få sina elever att tala så mycket och så gärna och så vetigt. Redan i
Sverige hade jag läst ett par böcker av honom, och på Hindås har vi försökt att
arbeta i hans ande. Det var därför gränslöst roligt för mig att se honom själv i ar-
bete. Han hade en stor flickskola förenad med ett högre lärarinneseminarium.139
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Hugo Gaudigs böcker nämndes av Ester Boman i hennes Porlaföreläsning
(se ovan sid 89). För Gaudig (1860-1923) var personlighet skolans främs-
ta mål. Han lade mindre tonvikt vid att ge elever mesta möjliga vetande,
än att lägga grunden för ett liv i verksamhet. Undervisning skulle främja
arbetsglädje, självverksamhet och självständighet. Han var rektor för
flickskolan och seminariet i Leipzig sedan 1900.140

Ebba Hagberg måste ha skrivit till Ester Boman om sitt besök i Leip-
zig. För när Boman skrev till henne från Philadelphia gratulerade hon
både till studentexamen och till mötet med Gaudig. Brevet innehåller ock-
så en målsättning inför läsåret:

Det skall bli hemskt roligt att få diskutera och försöka nya saker tillsammans i
vinter. Eva och jag är laddade med nya idéer. Svårigheten är att på ett fruktbart
sätt smälta om det i överensstämmelse med allt det vi redan har. Vi skall försöka
samarbeta mera i kollegiet och hjälpa varandra.141

När Ester Boman kom tillbaka till Hindås måste hon ta itu med en eko-
nomisk kris som hade seglat upp under hennes bortovaro. Riksdagen hade
beslutat om ett dyrtidstillägg som tillföll alla privatskolor med statsbidrag.
Syftet var att spä på lärarlönerna. Tyringe Helpension fick inga bidrag,
men måste ändå höja lärarnas och tjänstefolkets löner, för att få behålla
dem. Till detta kom ökade bränslekostnader och underhåll som eftersatts
under krigsåren. I ett brev till sina elevers föräldrar meddelade Boman att
hon måste ta ut ett dyrtidstillägg på 400 kronor. Det innebar att den
sammanlagda avgiften för läsåret uppgick till 2.900. Boman pekade på att
avgiften på Lundsberg var 4.000-4.300 kronor och att det kostade 250-
300 per månad att ha en elev inackorderad i en stad.142

Den 11 november 1920 gästades Tyringe Helpension av Göteborgs
Flickskoleförening. 120 lärarinnor och rektorn för Göteborgs Högre Sam-
skola fick först vara med om invigningen av skolans nybyggda utomhus-
teater143(se sid 175-176). Därefter hörde de Ester Boman föreläsa om
”några intryck av det nya som arbetar sig fram i uppfostran och undervis-
ning i Amerika.”144

Vi hade dukat småbord i salongen och i två av hallarna. Överallt flammade bra-
sor i de öppna spisarna. Det var härligt när man kom frusen från skogen. Så kom
Esters föredrag i gymnastiksalen, Det var litet för lärt. Hade varit bättre om hon
gjort det enklare, om hon byggt det mer på direkta iakttagelser.145
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Under aftonen fick gästerna även bekanta sig med lokalerna, bese skolans
nya skioptikonapparat och titta på elevutställningar. Hagberg beskriver
det som mycket lyckat, men:

Ester Boman är emellertid rätt slut efter ansträngningarna. Hon är förbi i nerver-
na, men kanske inte mer än hon alltid brukar vara framemot juletiden.146

1923 års ansökan om statsbidrag

År 1922 och 1923 publicerade 1918 års skolkommission sitt betänkande
om den svenska skolans framtida organisation. Kommissionen föreslog
att i stort sett allt statligt stöd till privatägda skolor skulle försvinna. Man
gjorde dock ett undantag för fyra skolor som ansågs bedriva en så viktig
försöksverksamhet att de borde få rangen av komplementläroverk. Dessa
borde få frikostiga statsunderstöd med mycket förmånliga villkor. Bland
annat skulle de lärare som var anställda där få samma förmåner som stats-
tjänstemän. Tyringe Helpension föreslogs som en av dessa fyra skolor.147

Hösten 1923 skrev Ester Boman till Sigfrid Edström och bad honom
om hjälp. Hon förklarade att Tyringe Helpension har god ekonomi och
aldrig behövt söka statsbidrag. Skolkommissionens förslag var mycket
förmånligt, men behandlingen av det har skjutits upp på obestämd tid. Nu
föreslår Skolöverstyrelsens läroverksavdelning att Ester Boman trots allt
skall söka statsbidrag på vanlig väg, bland annat för att det skulle ge lära-
rinnorna på skolan bättre pensionsförmåner.148

För att en skola skall få statsbidrag krävs att en kommun eller privat-
personer ställer garanti för samma summa som bidraget belöper till. Ty-
ringe Helpension skulle kunna sätta upp denna garanti själv, men det är
emot reglerna. Överdirektör Falk på Läroverksavdelningen och härads-
hövding Otto Mannheimer har föreslagit att Boman skall försöka hitta
två bulvaner som officiellt står som garanter, medan skolan sätter in mot-
svarande belopp på en bank. Skolans bokförare Carl Herman Östrand är
villig att vara den ene bulvanen, kan Edström vara den andre?149 Sigfrid
Edström svarade ja150, och när Östrand avled två år senare stod ASEA-
direktören kvar som ensam garant.151

Det var dock långt ifrån självklart att Tyringe Helpension skulle få bi-
drag. Ansökan sändes in i december. Skolöverstyrelsen läroverksavdelning
sände den vidare till ecklesiastikdepartementet med hemställan om att
Kungl. Maj:t skulle tilldela Tyringe 3.000 kronor i understöd, med start
från läsåret 1923-24. Tre skäl anfördes: Skolan uppfyller alla formella
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krav för statsunderstöd. Den fyller en viktig uppgift eftersom den och
Herrsätra i Södertälje är de enda högre flickskolorna i Sverige med inter-
nat. Dess tillämpning av koncentrationsundervisning, självstyrelse, själv-
uppfostran och praktiskt arbete gör att den har en viss betydelse som
försöksskola.152

En lapp i konseljakten meddelar dock att statsrådet Clason ej kan till-
styrka. Det statsfinansiella läget medger ej att en ny privat läroanstalt
upptas bland dem som får statligt stöd. Fröken Boman skall meddelas det-
ta, och beredas möjlighet att återta sin ansökan om hon så önskar. På en
annan lös lapp undras om inte ett ringa understödsbelopp kan lämnas,
kanske 500 kronor, så att skolan kommer i åtnjutande av pensionsförmå-
nerna? Den är ej undertecknad. Undervisningsrådet Åström svarar på
samma lapp att mindre än 2.000 kronor ser ut som skenanslag. Svaret är
daterat 28 november 1923. I konseljen den 21 december fick Tyringe det
begärda statsunderstödet.153

Sam Clason (1867-1925) var historieprofessor och chef för Riksarki-
vet. Han hade suttit i första kammaren sedan 1907 och utmärkt sig som
ledamot av konstitutionsutskottet. Han hade en stark ställning inom hö-
gerpartiet och var främst intresserad av försvarsfrågor. Clason var en
paragrafryttare, vars vederhäftighet och respekt för lagar och förordning-
ar även väckte meningsmotståndarnas respekt. Han var ecklesiastikminis-
ter i en kortlivad högerministär april 1923-oktober 1924.154 Den drev en
sträng sparsamhetspolitik och misslyckades med två stora frågor som den
försökte föra i hamn: skolreformen och försvarsfrågan.155

Clason var noga med regler. Det förefaller troligt att undervisningsrå-
den på Skolöverstyrelsens läroverksavdelning fick honom att inse att det
var olämpligt att neka Tyringe Helpension ett statsunderstöd som skolan
formellt hade rätt till. Om teorin stämmer är det paradoxalt att ansökan
byggde på falska förutsättningar, en bulvankonstruktion som Boman i
samråd med ämbetsmän skapat för att kringgå reglerna.

Ansökan innehåller många intressanta uppgifter om Tyringe Helpen-
sion. I bilagan Läroanstaltens ändamål pläderade Ester Boman för flick-
skolan. Bättre än att stoppa in flickor i pojkläroverk är:

…att utexperimentera en för flickor avsedd enhetlig skola med gymnasium, som
delvis på andra vägar än ett gossläroverk kommer till ett likvärdigt resultat…
Målet blir ju för kvinnorna alltid ett dualistiskt mål, vilket det inte blir för män-
nen. Vägen och målet måste stå i intimt samband med varandra, och där målen
är olika, blir också större delen av vägen olika. – Utvecklingsrytmen och de psy-



97

kologiska olikheterna mellan gossar och flickor, skillnaden i deras intressen,
tycken och anlag visa på att en differentiering i skolans arbete för flickor och
gossar bör äga rum.156

Här knyter Boman an till 1920-talets aktuella debatt om flickskolornas
existens, och det finns också ekon från de tankar om flickors särart och
hälsa som fördes fram redan i slutet av 1800-talet (se sid 37).

Liksom i 1913 års ansökan nämner Boman tre elevkategorier: barn
från hem på landet där skolgång ej kan ordnas, hem där familjeförhållan-
dena lägger hinder i vägen för barnens harmoniska utveckling, svenska
hem utomlands. En ny kategori är barn från hem där endera eller bägge
föräldrarna är döda. Även denna gång framhåller hon att Tyringe tagit
emot barn med så svag kondition att de blott med svårighet kunnat gå i
skola i storstaden, men som gott står ut i en skola på landet. Nytt är at t
hon framhåller att Tyringe Helpensions reglerade arbets- och nöjesliv
visat sig välgörande för flickor i övergångsåldern.157 Detta var tidens
vedertagna term för puberteten.158

Ester Boman framhåller att koncentrationsläsning, självfostran och
självstyrelse är skolans grundläggande principer, tillsammans med kropps-
arbete och friluftsliv. Hittills har man inte ”varit i stånd att genom reduk-
tion av inackorderings- och skolavgifter bereda lärjungar, som därav varit
i behov, undervisning och uppfostran vid skolan.” Om Tyringe Helpen-
sion får anslag kommer hon att kunna ändra på det, och göra en nödvän-
dig utvidgning av lokalerna. ”Fria arbetsmetoder kräver ökat utrym-
me.”159

Annan utveckling under 1920-talet

Vårterminen 1921 anordnade Tyringe Helpension för första gången för-
äldradagar. Föräldrar, målsmän och andra intresserade inbjöds att den 3
och 4 juni ta del av skolans arbete. Alla klasser fick visa upp sig och hade
själva valt vilket ämne de skulle ha och vilket sätt de skulle presentera det
på. Både det teoretiska och det praktiska, såväl som det estetiska som det
nyttobetonade fick utrymme.160

Dessa föräldradagar blev en institution som återkom varje vår. Elever-
na kallade dem ”mammadagar” men det var alls inte bara föräldrar som
kom. 1922 fanns det långt gångna planer på att Ellen Key skulle komma,
men det blev troligen inte av.161 Däremot kom Siri Ohlson det året.162

Hon var lärarinna vid Göteborgs Högre Samskola, och hade troligen känt
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Bild 12. Tyringe Helpensions gamla huvudbyggnad i Hindås. När eleverna kom från
stationen var detta det första de såg av skolan. De kunde också köpa vykort av
huset. På sid 79 ser man samma byggnad ur en annan vinkel.

Bild 13. Det nya skolhuset som togs i bruk 1927. Till vänster syns Ester Bomans
villa. Även dessa hus hamnade snabbt på vykort.
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Ester Boman sedan 1899, då de bägge deltog i sommarkursen vid universi-
tetet i Oxford.

1923 lät Ester Boman bygga en egen bostad en liten bit från skolans
huvudbyggnader.163 I den bodde hon själv, Eva Södergren och ytterligare
ett par lärarinnor. Det var en uppskattad tillflykt, annars bodde lärarin-
norna i samma hus som eleverna.

Den 28 mars 1922 höll Ester Boman en föreläsning i Stockholm. Den
handlade om självverksamhet i skolan, och i föreläsningen nämnde hon
att försöksskolor i England och på kontinenten sammanslutit sig till et t
internationellt förbund The New Education Fellowship. Hon relaterade
också några artiklar ur förbundets nya tidskrift New Era.164

1923 startade stockholmslärarinnan Ester Edelstam tidskriften Peda-
gogiska Spörsmål. Den var nära knuten till New Education Fellowship. I
dess redaktionsruta stod Ester Boman med bland ”sympatisörer och föror-
dare” tillsammans med bland andra Siri Ohlson, Nathanael Beskow, Anna
Whitlock, Karl Nordlund och Honorine Hermelin.165 När New Era i mit-
ten av 1920-talet började publicera listor över skolor som var värda att
besöka, så fanns Tyringe Helpension med.166

Ester Boman och Eva Södergren bevistade New Education Fellowships
världskongress i Locarno 1927.167 Under tre dagar kunde de lyssna på
bland andra psykologen Alfred Adler, pedagogen och psykologen Ovide
Decroly, prästen och psykoanalytikern Oskar Pfister samt reformpedago-
gen Carleton Washburne. De kunde också bese utställningar och umgås
med pedagoger från experimentskolor i många länder.168

Hösten 1927 stod en ny skolbyggnad klar på Tyringe Helpension. För-
utom sovrum innehöll huset skolkökslokaler, verkstäder för olika former
av praktiskt arbete, mörkrum, vanliga skolsalar och några större samlings-
salar.169 Gamla skolan och gymnastikhuset fortsatte man att använda.
Elevantalet ökade endast marginellt och nu var skolan fri från den gamla
trångboddheten, som hade gjort att hallar, matsal och gymnastiksal fått
fylla den dubbla funktionen som klassrum.170 En i stort positiv skolin-
spektör hade 1923 påpekat att ”Lokalerna föreföllo i det hela rätt trånga
i förhållande till det jämförelsevis stora antal människor, som skulle hava
sin tillvaro i dem.”171

Ester Boman kallades som sakkunnig av 1927 års skolsakkunniga. Den
20 september reste Ebba Hagberg – som då studerade i Uppsala – i flygan-
de fläng ned till Hindås för att hjälpa till med att skriva den inlaga som
Boman skulle sända in till komissionen. Hagbergs medverkan skedde i
hemlighet och hon manade sin fästman att inte tala om varför hon var på
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Hindås.172 Enligt många uppgifter så betydde Ester Bomans pedagogiska
idéer mycket både för stadgan för de nya  kommunala flickskolorna och
för den omarbetade stadgan för de allmänna läroverken.173

Läsåret 1927-28 gjorde Ester Boman en ny Amerikaresa. Denna gång
for hon ensam, medan Eva Södergren vikarierade som föreståndarinna.
Hon genomförde sin resa under perioden 10 oktober till 19 mars, då hon
var tjänstledig på grund av sjukdom.174 Boman kom tillbaka till Tyringe
Helpension den 12 mars. Eleverna var hänförda, ”när bilen kom rusade de
ut med ett tjut”.175 Enligt Ebba Hagberg verkade hon först trött och sli-
ten, men efter några dagar föreföll det som om resan gjort henne gott.
Boman berättar dock att hon är kluven inför Amerika. Korruptionen
breder ut sig även bland vetenskapsmän och skolfolk. I de praktiska hög-
skolorna börjar man bli alldeles för inriktad på effektivitetsundersökning-
ar.176 På denna resa hade hon rört sig i höga kretsar. ”Har varit på te i
miljardärspalats där gästerna blev bjudna på henne. Hon satt som på en
presentbricka, och alla gästerna sade henne de förfärligaste artigheter.”177

Jubileumsåret

År 1929 var händelserikt för Ester Boman och hennes skola, Under vin-
tern reste New Education Fellowships ordförande Beatrice Ensor runt i
Skandinavien, inför sommarens världskongress som skulle äga rum i Hel-
singör. I Sverige besökte hon Göteborgs högre samskola, Annaskolan och
Tyringe Helpension:

… which is situated in a mountainous lake district some miles from Göteborg. It
is the leading pioneer girls’ school of Sweden and has most of the characteristics
of the New School. I was very much impressed by the atmosphere pervading
it.178

Temat för kongressen i Helsingör var ”The New Psychology of Educa-
tion”. Föreläsare var bland andra Maria Montessori. Helen Parkhurst,
Emilia Fogelclou, Elsa Köhler, Ovide Decroly och Ester Boman.179 Ester
Bomans föreläsning tog upp ”Individual and Group Work within the Class
as a Unit” och illustrerades med ljusbilder. Tyringe Helpension deltog även
med en utställning av elevarbeten.180 En svensk läroverkslärare, som
rapporterade från kongressen, hyllade Boman och utställningen som visa-
de att ”vi i Sverige ej stå efter de stora länderna i fråga om lyckade försök
på skolans område.181
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Läsåret 1928-29 infördes två nyheter i undervisningen på Tyringe
Helpension. Dels startade en ettårig praktisk-teoretisk kurs, dels inrätta-
des ett barnhem i en villa som tillhörde skolan. Hit togs fyra små barn
från Göteborg, som var omhändertagna för samhällsvård. De sköttes av
en utbildad barnavårdslärarinna, medan flickorna i de högsta klasserna
turades om att hjälpa till och att göra observationer.182

1927 hade riksdagen beslutat att alla privata skolor senast 1930 måste
ha en styrelse.183 Tyringe Helpension fick sin 1929. I den satte Ester
Boman sig själv, Eva Södergren, sin bror Gustav och sin seminariekamrat
Alice Hellström.184

Det var emellertid jubileumsfirandet som var 1929 års stora händelse
på Tyringe Helpension. Skolans 20-årsfest och Ester Bomans 50-årsfest
slogs samman och förlades till den 25-26 april – några föräldradagar ord-
nades inte den våren.185 I februari fick paret Edström en förfrågan om de
kunde ställa sig bakom en insamling bland skolans föräldrar och före detta
elever.186 Adela Kiessling, född Schuback, stod bakom motsvarande upp-
rop till före detta lärarinnor. Målet var att få ihop pengar till en sportstu-
ga vid Östra Nedsjön.187 Man fick inte ihop så mycket som man hoppats
och gåvan kallades grundplåt för en sportstugefond.188

Till jubileumsfesten kom 51 före detta lärarinnor och elever,189 plus
ett okänt antal föräldrar och övriga. Sigfrid Edström fick förhinder i sista
stund, men Ruth Randall Edström läste upp hans tal. Adela Kiessling höll
tal, gamla elever höll tal, liksom Elisabeth Renard från Ester Bomans
klass på Kungl. Högre. Gudrun Kjellberg, som var ordförande i elevernas
självstyrelse, hyllade på vers:

…
När det gäller kunskap är man ofta trilsk och sur,
Mellan verklighet och tanke byggs en jättemur.
Men Din viljas kraft i muren spränger hål,
Och leda oss Du vill mot höga mål.

När egot härskar med sin hårda vilja,
Vi gå ibland för långt uppå kritikens tilja
Och slänga käft, fast det väl ej lär båta.
Vem kan som Du försona och förlåta.

Sådan Ester Boman var och är,
Sådan har hon blivit för oss alla kär,
Och ur hjärtats djup nu går vår bön,
Att Du lycka måtte få till lön.190
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Det stora högtidstalet hölls av skolans inspektor Hilding Kjellman, som
var språkprofessor vid Göteborgs högskola. Mest talade han om pedagogi-
ken på Tyringe Helpension (se sid 133-135), men hyllade också personen
Ester Boman:

…Fröken Boman är en eldsjäl, hon har en vilja av järn och ett hjärta av guld.
Tack vare sådana egenskaper har hon kunnat skapa och upprätthålla den institu-
tion, vars 20-åriga tillvaro vi nu fira, och hon har genom den, på ett varaktigt
sätt, inskrivit sitt namn i den svenska skolans historia. Ni vet kanske inte, mitt
herrskap, hur det brinner i denna själ och vilken styrka som bor i denna vilja. Jo,
sådan är fröken Bomans nitälskan, för sin skapelse och intresse för dess utveck-
ling och fullkomnande, att när hon blir sjuk eller trött, vilket tyvärr hänt de sista
åren, och måste fara bort och vila upp sig, då far hon inte som andra människor
till Ulricehamn eller närbelägna Hultafors eller Skodsborg, utan då far hon till
Amerika för att hämta nya krafter i dess pedagogiskt laddade luft. Hon reser dit
över för att än vidare studera skolor och än ytterligare, på ort och ställe, taga del
av pedagogikens senaste landvinningar. Döm om inspektors förvåning, då han en
vacker dag får bud från skolan: ”Fröken Boman är sjuk och behöver vila sig: hon
far i övermorgon till Amerika för att studera!” Ja, sådan är hon, och sådan måste
hon nog vara; hos ledarinnan för en institution som denna får hänförelsens glöd
aldrig slockna.191

Alla dessa tal trycktes i utdrag eller i sin helhet i ett extra tjockt nummer
av Tyringe Kamratblad. Det trycktes på ett professionellt tryckeri i Gö-
teborg och sändes ut till alla som varit där och till många som inte kunnat
komma.192 Ruth Randall Edströms eget tal kom inte med där. I det fram-
höll hon fyra saker som Boman, Sulle (smeknamn på Eva Södergren) och
de andra lärarna gav eleverna: De ger dem ett eget hem. De lär dem tänka.
De fyller dem med entusiasm i sökandet efter sanning. De lär dem att tro
på sig själva.193

Vårterminen 1929 slutade Ruths systerdotter Jane Redhead på Tyringe.
Därmed hade paret Edström inga fler barn att skicka till skolan och den
16 juni skrev Ester Boman ett brev till Sigfrid Edström. Efter tolv års
bekantskap föreslog hon att de skulle lägga bort titlarna. Hon påpekade
att han tagit första steget genom att dua henne i det tal hans hustru läste
upp på jubileumsfesten. Boman tackade honom för all hjälp han givit
henne och skolan genom åren. Hon meddelade också att hon skall instifta
ett stipendium som varje år ger en amerikansk flicka av svensk-
amerikanskt ursprung en friplats på Tyringe.194
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 Början av 1930-talet

År 1930 skrev Centralstyrelsen för Flick- och samskoleföreningen till
Skolöverstyrelsen och begärde att föreståndarinnor för skolor i fortsätt-
ningen skulle tituleras rektor, en benämning som dittills enbart varit för-
behållen män. Så blev det, och i fortsättningen använde Ester Boman den
titeln.195

Sommaren 1930 byggdes Tyringe Helpensions sportstuga vid norra än-
den av Östra Nedsjön. Den var vinterbonad och kostade nära tre gånger så
mycket som de 7.000 kronor som insamlingen 1929 hade gett. Stugan
användes flitigt som rastplats vid långvandringar och som övernattnings-
ställe.196

Redan 1928 hade arbetet börjat med en bok om pedagogiken på Ty-
ringe Helpension. Tanken var att den skulle ligga klar till jubiléet197, men
den kom inte ut förrän 1932. Då hade lärarinnan Elsa Busck varit frilagd
från all undervisning under ett år för att färdigställa den.198 Titeln var
Uppfostran genom undervisning, med undertiteln Två decenniers försöks-
arbete vid Helpensionen Tyringe, Hindås. Ester Boman är angiven som
bokens författare, både på ryggen och på titelbladet. Det framgår dock i
inledningen att hon bara skrivit några kapitel – de flesta av dessa är dess-
utom artiklar och föredrag som redan publicerats på annat håll. Merparten
av texten är arbetsredogörelser som skrivits av olika lärarinnor, och det
hela var redigerat av Elsa Busck.199 Boken togs upp i många tidningar och
tidskrifter, med långa utförliga recensioner. Flera av dessa var skrivna av
tongivande svenska reformpedagoger: Honorine Hermelin, Arvid Gierow,
Anna Sörensen och Nils Wikström. I Norge skrev Anna Sethne i Arbei-
derbladet. Samtliga var mycket positiva, även om en del påpekade att det
som gick att göra på den lilla exklusiva internatskolan Tyringe Helpen-
sion inte utan vidare lät sig överföras till läroverken eller folkskolan.
Några skribenter framhöll att de hade besökt Tyringe Helpension och sett
arbetet där med egna ögon, samtliga skrev att de var imponerade av de
resultat Ester Boman uppnått.200

Ingen av recensionerna gjorde någon affär av att Ester Boman stod
som författare till en bok som hon uppenbarligen bara skrivit en liten del
av. Kanhända fann man det rimligt eftersom ju Boman var upphovskvin-
na till den Tyringepedagogik som beskrivs i boken. Kanhända var det
vanligt att man gjorde så här vid denna tid. 1945 medverkade Boman själv
med ett kapitel i Carin Ulins bok Från spädbarn till skolbarn utan att det
framgick av omslaget.201
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Bild 14. Omslaget till Uppfostran genom undervisning 1932. Ester Boman står som
författare till boken, men redan på sidan 20 anger hon att hon bara skrivit några av
bokens kapitel. Den består huvudsakligen av olika lärarinnors arbetsredogörelser,
redigerade av Elsa Busck.
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1934 firade Tyringe Helpension 25-årsjubileum med två grandiosa
föräldradagar. Den första ägnades åt en gemensam uppgift för alla elever.
I scener och föredrag gestaltade de livet i en medeltida svensk stad. Dagen
därpå gav mer traditionella inblickar i skolans arbete.202

Människorna på pensionen

Eleverna

Under Tyringe Helpensions första tio år hade antalet elever växt stadigt
(se tabell 1, sid 82). I och med läsåret 1919-20 var det slut med den ök-
ningen. I fortsättningen pendlade elevantalet mellan 76 och 108.

Tabell 2 Elevantalet under 1920-talet och 1930-talet203

Läsår Halv- Hel- Totalt Varav Årsavgift
pensionär pensionär nya helpension

1919-20 21 66  87 40 2.500
1920-21 14 71  85 25 2.900
1921-22 14 64  78 21 2.700
1922-23 21 67  88 25 2.500
1923-24 18 67  85 21 2.400
1924-25 17 59  76 20 2.200
1925-26 13 64  77 25 2.200
1926-27 16 63  79 27 1.800-2.200
1927-28 19 76  95 36 1.800-2.200
1928-29 18 62  80 26 1.800-2 200
1929-30 17 81  98 36 1.800-2.200
1930-31 16 92 108 40 2.000
1931-32 19 63  82 24 1.600-2.000
1932-33 19 60  79 22 1.500-1.800
1933-34 16 67  83 34 1.500-1.800
1934-35 22 66  88 30 1.500-1.800
1935-36 25 72  97 40 1.500-1.800

Bristen på utrymme kan vara en förklaring till att Tyringe Helpension
inte blev större efter 1919. Redan hösten 1918 hade skolan fler sökande
än den hade plats för,204 och trångboddheten bestod till Nya skolan stod
färdig hösten 1927. Antalet elever ökade visserligen inte efter att den
tagits i bruk, men då påverkades underlaget av 1927 och 1928 års skolre-
former. Nu öppnades de flesta allmänna läroverk för flickor, nu inrättades
några speciella flickläroverk, nu startades den sjuåriga kommunala flick-
skolan. Dessa möjligheter till avgiftsfri högre utbildning blev en dödsstöt
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för de flesta av Sveriges privata flickskolor.205 Även om merparten av de
som sände sina döttrar till Tyringe var så välbärgade att de inte behövde
bry sig om kostnaderna, så kan reformerna minskat möjligheten att ex-
pandera.

Man kan dock inte utesluta att Ester Boman tyckte att 80-100 elever
var en lagom storlek. Det räckte för att klasser skulle vara tillräckligt
stora, samtidigt som gruppen inte var större än att hon och hennes lärare
hade en god överblick.

Ur tabell 2 framgår också att varje år en stor del av eleverna var ny-
komlingar. Som minst utgjorde de en knapp fjärdedel, som mest nära hälf-
ten av det totala elevantalet. En del av dessa nykomlingar var väl beredda
på vad som gällde på Tyringe eftersom de hade storasystrar, kusiner eller
väninnor på skolan.206 Andra kom näst intill oförberedda. Hur som helst
fanns i början av varje läsår en stor grupp som skulle skolas in i Tyringe
Helpensions skrivna och oskrivna regler.

Tabell 3 Antal elever i klasserna, läsår för läsår207

Läsår VIII VII VI V IV III II I 3:e 2:a 1:a PTK
förb förb förb

1911-12  5  3  8 2
1912-13  4  4 10  6  3 3
1913-14  4  9 11  6  4 3
1914-15  7 10  6  8  7  2 3
1915-16  8  5  9 12  6 6 2
1916-17  5  9 15 11  6  4 7
1917-18  7 22 15 17 10 4
1918-19 19 16 13 11 13 5 3
1919-20 13 11 16 16 11 12 8
1920-21 11 14 18 14 19 9
1921-22  7 16 13 19 11  9 3
1922-23 12 14 20 16 10  9 7
1923-24 14 20 18 11 14 8
1924-25 16 13 15 17  8 7
1925-26 13 15 19 16 11 3
1926-27 14 18 11  6 16 7 7
1927-28 18 13 14 19  5  9 6 2 5 4
1928-29  6 10 13  8 12  8 5 6 4  8
1929-30  8 18 16 18 12  5 7 5 3  6(?)
1930-31 17 16 22 20 11  8 4 5  5
1931-32 12 18 13 14  7  7 5 6
1932-33 18 12 14  8 10  3 2 6  6
1933-34 12 14  6 12  8  4 7 7 5  8
1934-35 16  6 12 12  5 10 6 7 5 3  6
1935-36  9 11  9 10 13 10 8 6 3 3 1 14
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I tabell 3 syns att både antalet klasser och antalet elever i varje klass vari-
erade stort. Det var bara 1929-30, 1934-35 och 1935-36 som Tyringe
Helpension hade flickskolans samtliga åtta klasser, men från och med
läsåret 1914-15 fanns alltid de fyra högsta klasserna. Flickornas ålder
förefaller ha betytt mindre än deras kunskap och mognad när man be-
stämde vilken årskurs de skulle gå i. Ett åldersspann på fyra år inom en
klass var inte ovanligt. Nya klasser kunde få starta med bara två-tre ele-
ver, och flickorna kunde få läsa in en årskurs, eller hoppa över en.208 Det
var också stor variation i hur homogena klasserna var.

Ingen Tyringeklass var den andra lik. 1927 års avgångsklass var den
mest homogena och sammanhållna genom åren. Av de 13 flickorna i
klass VIII hade sex gått tillsammans i sex läsår, två av dem till och med i
nio läsår. I 1935 års mer ”normala” avgångsklass hade bara en av de 16
flickorna i klass VIII gått där i sex år, ytterligare tre i fem år. Fem flickor
kom in sista läsåret.209 1927:orna bytte ideligen klasslärare, medan
1935:orna hade Britta Kastman från klass III till de gick ut. Det förefaller
nästan som om skolan lät de stabila 1927:orna ta hand om nya lärare för
att skola upp dem, medan Kastman fick stå för kontinuiteten hos
1935:orna där elever strömmade ut och in.210

Mer än hälften av eleverna på Tyringe Helpension gick bara ett eller
två år på skolan. Orsaken till att de gick så kort tid varierade stort. Många
flickor kom för att gå flickskolans två högsta klasser här. Andra gick
enbart den ettåriga praktisk-teoretiska kursen. Flera placerades på skolan
medan deras föräldrar redde ut skilsmässa och bodelning. Men jag har ock-
så talat med sådana som vantrivdes med internatlivet eller med elaka
kamrater och en som måste lämna Tyringe mitt under läsåret 1932-33
för att hennes far blev ruinerad i Kreuger-kraschen.211

Tabell 4  Antal läsår per elev212

Antal läsår på skolan Antal elever Varav från Hindåstrakten
1 200 23
2 165 19
3 139 15
4  76  8
5  56 10
6  16  2
7  12  6
8  11 10
9   6  6
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Halvpensionärerna utgjorde en förvånande stor andel av eleverna. Cirka
15 procent av samtliga elever på Tyringe Helpension genom åren kom
från Hindås med omnejd. Bland dem som gick på skolan sex år eller längre
utgjorde de en majoritet.213 Dessa halvpensionärer nämns bara i förbigå-
ende i Uppfostran genom undervisning och tas alls inte upp i skolans
ansökningar om rätt att utfärda normalkompetens (1913) och om statsbi-
drag (1923).

I mina intervjuer har jag stött på ytterligare en kategori som inte
nämns i dessa källor. Fyra av de elever jag intervjuat kom till Tyringe
Helpension efter att på sina tidigare skolor kommit i konflikt med lärarna
och brutit mot så många regler att de blivit relegerade. Två av dessa be-
tecknar sig i våra samtal 60-70 år i efterhand som ”värstingar”. Det före-
faller vara en rimlig beteckning, bara man tar hänsyn till att det på 1920-
och 30-talen inte behövdes så mycket för att hamna i den kategorin.

En grupp som nämns ofta i intervjuerna är flickor av utländsk natio-
nalitet. Mest rörde det sig om flickor från andra nordiska länder eller från
de baltiska staterna. Några kom också från England, USA och Mexiko.215

De höga avgifterna gjorde att majoriteten av Tyringeeleverna kom
från övre medelklassen eller överklassen. Från och med att skolan fick
statsbidrag 1923 var den visserligen förpliktigad att ge ett bestämt antal
elever friplats, eller reducerad avgift. De uppgifter jag fått fram i intervju-
erna tyder på att skolan här följde mönstret från 1800-talets skola – fri-
platserna och nedsättningarna gick till flickor av ”bättre” familjer som
råkat på obestånd.216

Tabell 5   Antal friplatser217

Antal elever helt befriade från
Antal elever helt befriade avgifter för både undervisning

Läsår från avgifter för undervisning och inackordering
1923-24 4 –
1924-25 2 –
1925-26 2 1
1926-27 5 2
1927-28 2 1
1928-29 4 2
1929-30 8 2
1930-31 10 4
1931-32 6 2
1932-33 12 5
1933-34 17 7
1934-35 18 5
1935-36 17 4
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När Ester Boman 1887-1893 gick på Elementarläroverket för flickor i
Falun stod det nogsamt markerat i skolans katalog vilka elever som hade
friplats och vilka som gick för halv avgift.218 Sådana uppgifter finns inte
med i Tyringe Helpensions kataloger, och står inte ens utsatta i elevma-
trikeln.219 Ester Boman instruerade de elever i varje klass som var ansva-
riga för att ta in pengar till extra aktiviteter om vilka som skulle betala
halva avgiften och vilka som inte skulle betala alls. Samtidigt förmanade
hon dem att göra det på så sätt att ingen av kamraterna såg att några be-
talade mindre.220

Halvpensionärerna kom från ett något lägre samhällsskikt än helpen-
sionärerna. Bland ”halvorna” fanns också skolans pojkar. 21 gossar från
Hindåstrakten gick i förberedande klasser och i flickskolans lägsta klass.
En Hindåspojke gick ända till och med klass IV.221 En enda pojke gick
som helpensionär i förberedande klasser under tre år. Ester Boman gick
med på detta undantag eftersom det skulle varit grymt att skilja honom
och hans tvillingsyster åt.222

Lärarna

Många elever uttrycker förtjusning över att de fick kalla sina lärarinnor
vid smeknamn istället för ”fröken” som på andra skolor. Ester Boman
kallades ”Bomsen”, Eva Södergren ”Sulle”, Ingrid Samuelsson ”Sam”,
Tullie Carlesson ”Kalle”, med flera. Detta gällde dock inte alla lärarinnor,
och ingen kan förklara varför.223

Genomströmningen i kollegiet var hög:

Tabell 6 Lärares antal år på Tyringe Helpension 224

Antal arbetade läsår Antal lärare Varav ämneslärare Varav övningslärare

19-27  5  2  3
7-12 13 10  3
4-6 12  5  7
2-3 30 14 16
1 56 18 38

mindre än 1 år 24 14 20

Nästan alla som var på skolan kortare tid än ett år var vikarier. Många
slutade när de stod i begrepp att gifta sig. En annan vanlig anledning var
att man inte stod ut med att leva på en så liten ort, och med elever så tätt
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inpå. Det är uppenbart att en del slutade för att de inte stod ut med Ester
Boman häftiga och ojämna humör. Rimligtvis trivdes några inte med pe-
dagogiken, medan andra inte höll måttet.225

För att få en mer fördjupad bild av lärarkollegiet gör jag några nedslag
på enskilda lärare. Urvalet är bestämt av vilka lärare som jag har kunnat
få fram information om.226

Eva Södergren (1891-1979, 23 läsår) kom till Tyringe Helpension
1913, direkt efter högre lärarinneexamen på seminariet vid Kjellbergska
skolan. Från 1921 var hon biträdande föreståndarinna. Hon undervisade i
alla teoretiska ämnen utom i främmande språk. 1920 följde hon med Es-
ter Boman på USA-resa och 1927 på New Education Fellowships världs-
kongress i Lucarno. Under många av Bomans resor och sjukdomsperioder
ledde hon skolan. Flera elever beskriver henne som vänlig men sträng.
Varken som ledargestalt eller som pedagog kom hon i närheten av Bo-
man.227

Paula Müntzing (1890-1967, 20 läsår) utbildade sig till rytmikpedagog
hos Emile Jaques-Dalcroze i Hellerau före första världskriget. 1923 full-
bordade hon sina diplomstudier på hans institut i Geneve. Müntzing bodde
i Göteborg, undervisade på Göteborgs högre samskola 1915-1954 och
hade även privatundervisning.228 Hon gjorde koreografin till Per Lind-
bergs nyskapande uppsättning av Glucks Orfevs och Evrydike på Lorens-
bergsteatern 1919.229 Lång senare ackompanjerade hon sin vän vissång-
erskan Hillevi Stenhammar på folkparksturnéer. Hösten 1916 började hon
undervisa en dag i veckan på Tyringe, och fortsatte där till ned-
läggningen.230 Hon var en lyhörd och energisk lärare, som uppmuntrade
sina elever att själva skapa rörelser och danser. Till dessa improviserade
hon ackompanjemanget på piano.231 Müntzing beskrev sin pedagogik i
ett kapitel i Uppfostran genom undervisning.232

Wanda Bergman (1876-1958, 19 läsår) var pianolärarinna, utbildad på
Musikaliska Akademien. Hon kom till Tyringe Helpension 1917, var
timlärare i pianospel, hade hand om musikskrået och ledde elevernas jazz-
orkester. Hon gav även privatlektioner och höll konsert med pianokom-
positioner en kväll i veckan. När skolan stängde gick hon i pension.233

Ebba Hagberg (1890-1976, 10 läsår) hade gått på Storckenfeldtska
pensionen, arbetat som guvernant och gick ut Kungl. Högre 1914. Efter
ett läsår vid Jönköpings Elementarskola för flickor och två vid Privata
samskolan i Malmberget kom hon till Tyringe Helpension 1917. År 1920
tog hon studentexamen och under de närmaste åtta åren var hon borta i
långa perioder för att studera vid Uppsala universitet.234 Hon var en ut-
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omordentligt skicklig lärare235 och Ester Boman sade att hon betydde
mycket för att utveckla pedagogiken på Tyringe.236 1928 lämnade hon
skolan för att gifta sig.237

Sigrid Stendahl (1893-1990, 6 läsår) var teckningslärarinna, utbildad
på Tekniska skolan i Stockholm. Hon började på Tyringe 1921, arbetade
fem läsår och återkom sedan 1935-36. Hon var den enda gifta lärarinnan
på skolan, och pendlade ut från Göteborg en eller två dagar i veckan.238

Hennes make var arkitekt och ritade Ester Bomans villa. Under de tio år
som hon var borta från skolan fortsatte hon och hennes familj att umgås
med Boman och andra Tyringelärarinnor. Hennes son Göran bodde tidvis
hos Boman på skolan.239

Britta Kastman (1903-1998, 9 läsår) kom till Tyringe Helpension di-
rekt efter examen vid Privata Högre Lärarinneseminariet och förblev där
till nedläggningen. 1935-36 var hon dock tjänstledig för studier.240 Flera
elever beskriver henne som den snällaste människa de träffat.241 Själv
betecknade hon Ester Boman som den främsta pedagog hon träffat under
sin mer än 40 år långa lärarbana.242

Gunvor Tjernberg (1903-1997, 7 läsår) hade gått Anna Sandströms
högre lärarinneseminarium och då hört Boman föreläsa om teater i skolan
1925. Efter vikariat i Skövde kom hon 1929 till Tyringe och stannade till
nedläggningen. Hon upplevde skolan som rörig och arbetsbördan som stor,
inte minst för att lärarna bodde i samma hus som eleverna och åt samtliga
måltider med dem. Undantaget var torsdagarna, då åt kollegiet kvällsmål i
rektorsvillan och tillbringade resten av kvällen med att planera och disku-
tera – ibland föreläste Boman från aktuell litteratur. Ester Boman var
ingen lätt person att ha att göra med. Det hände att hon skällde ut en
lärare efter åhörd lektion, men då tröstade eleverna efteråt. Efter 1936
hamnade Tjernberg på en kommunal mellanskola. Hon hade mer fritid
och högre lön. Men hon saknade ”barnen och deras väsen”, där lärde man
bara känna eleverna ”mera utanpå”.243

Tora Lindskog (f 1891, 3 läsår) tog studenten 1909, högre lärarinne-
examen vid Kjellbergska skolan 1911 och gymnastiklärarexamen vid
Gymnastiska Centralinstitutet 1917. Hon började på Tyringe Helpension
1917 men försvann efter ett läsår för att vikariera på Statens Normal-
skola och GCI. 1919 var hon tillbaka på Tyringe,244 ”botad från Stock-
holmsfebern”.245 Hon blev kvar i två läsår och vikarierade som förestån-
darinna under Bomans och Södergrens USA-resa 1920.246 Från 1923 arbe-
tade hon som ämneslärarinna och gymnastikdirektör vid Saltsjöbadens
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samskola. Efter ett år skrev hon ett brev till Ebba Hagberg: ”I skolan trist,
trist, trist. Jag gruvar mig var kväll att vända dit följande morgon.”247

Sigrid Andreasson (f 1909, 3 läsår) en Hindåsflicka, som hade gått
som halvpensionär 1919-1927, var anställd på skolan som sekreterare
1928-31. Hon undervisade också i de förberedande klasserna. Det var inte
helt lätt att bli arbetskamrat med sina före detta lärare. Visserligen kallade
eleverna flera lärarinnor vid smeknamn istället för ”fröken, men från det
var steget långt till att säga ’du’ ”.248

Greta Moberg (f 1906, 2 läsår) tog studentexamen och utbildade sig till
skolkökslärarinna vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Lärare
där uppmanade henne att söka en ledig tjänst vid Tyringe Helpension:
”…de menade väl att det skulle passa eftersom jag var ganska teoretiskt
lagd”. Hon började arbeta där 1928. Den första hösten var en lång plåga.
”Ester Boman hade för sig att en ny lärarinna skulle komma ned i en av-
grund och upptäcka att hon ingenting vet och ingenting kan”. Efter den
starten kom Moberg dock att trivas på skolan. När hon slutade 1930 var
det för att utbilda sig vidare i England. 68 år senare är hon glad över sin
tid på Tyringe. Där fick hon en ny syn på elever och skola. Fortfarande
händer det att hon drömmer att Boman ber henne komma och arbeta på
skolan igen. Hon svarar ”Ja! Det vill jag! Men…var ska jag göra av mina
barn?”249

Genom åren undervisade sammanlagt fem manliga lärare på Tyringe.
Samtliga var enbart timlärare. Tre var på skolan bara ett läsår eller korta-
re. Men Daniel Heüman, som var kyrkoherde i Bollebygd, undervisade i
kristendom och ledde konfirmationsundervisning under sju läsår. Och Erik
Boman (1906-1987), Esters brorson, undervisade i tyska och franska
under sex läsår, medan han studerade vid högskolan i Göteborg.250

I mitt källmaterial finns många uppgifter om vilket rikt socialt liv Ty-
ringelärarinnorna utvecklade under de sista åren på 1910-talet.251 Några
sådana berättelser finns inte från tiden efter 1924. Det kan tolkas så att
lärarnas samvaro med tiden stelnade till och började gå i mer strikta ba-
nor. I ett brev klagar en lärarinna redan 1921 på att det nya kollegiet
saknar humor och sammanhållning.252

Detta brev skrevs emellertid till Ebba Hagberg som då studerade i Upp-
sala. Brevskriverskan saknade henne och hennes ”initiativ och opti-
mism”. Alla samtida brev jag funnit om lärarinnornas tillvaro på Tyringe
är faktiskt skrivna till eller av Hagberg. De skiftningar som märks genom
åren kan lika väl ses som uttryck för hennes livssituation som vittnesbörd
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Bild 15. Tyringelärarinnor i början av 1920-talet. Ester Boman står tvåa från höger,
med armen om Eva Södergren. Till vänster om Boman står Astrid Forsberg. Längst
till vänster skymtar Ebba Hagberg. Foto: Elsa Östbye.

Bild 16. Ester Boman tornar upp sig högt över sina lärarinnor. De är klädda för ett
idrottsevenemang på Tyringe Helpensions lekplan, kanske en korgbolls- eller hand-
bollsmatch mot eleverna. Ebba Hagberg står trea från vänster, Eva Södergren fyra,
Sylvia Welander femma. Längst till höger Harriet Kjellberg. Foto: Elsa Östbye.
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om situationen i kollegiet. Hon skriver muntra skildringar av livet på
skolan under sina första år där, hon får dystra rapporter från Hindås när
hon ligger i Uppsala och hon skriver kluvna brev till sin fästman när hon
vacklar mellan kärleken och arbetet.

Efter våren 1928, då Ebba Hagberg slutat på Tyringe, har jag bara en-
staka glimtar av lärarinnornas liv där. I intervjuerna med lärarinnor fram-
går att de spelade spex medan elever berättar om den otvungna stämning-
en mellan dem och deras lärare. Det är ungefär vad jag hade fått fram om
perioden före 1928 innan jag fick tillgång till Ebba Hagbergs efterlämnade
papper. Jag har inga belägg för att lärarinnornas tillvaro på skolan efter
1928 skilde sig från hur de hade det före det året.

Däremot är det uppenbart att kollegiet ändrade sammansättning några
gånger. En tydlig förändring kom 1919-20 då fem lärarinnor, som varit
på Tyringe i fem år eller mer, slutade. Av det 25-tal nya lärare som börja-
de på skolan fram till 1924 blev en kvar i fem år, en i fyra, medan resten
slutade efter högst två läsår. Hösten 1924 kom dock sju nya lärare, varav
tre blev kvar ända till nedläggningen, och en fjärde stannade i över fem
år.253

Under Tyringe Helpensions sista decennium var lärargruppen mer sta-
bil än tidigare under skolans existens. Läsåret 1935-36 innehöll kollegiet
hela elva lärare som hade arbetat tillsammans i fem läsår eller mer. Mot-
svarande siffra för 1929-30 var sju, 1924-25 fem och 1919-20 tre.254

Den stabiliteten behöver inte betyda att lärarna trivdes bättre under 1930-
talet. Den kan lika gärna vara en följd av att flickskolelärarinnor nu hade
svårare att hitta arbete, i takt med att allt fler privata flickskolor lades
ned eller kommunaliserades.

Föreståndarinnan – rektorn

Det finns inget källmaterial som ger närmare upplysningar om Ester Bo-
mans person från 1907, då hon slutar på Kungliga Högre Lärarinnesemi-
nariet, och tio år framåt. Men i januari 1918 skrev Ebba Hagberg i et t
brev att hennes liv på skolan är lättare nu, för Boman är kry och utvi-
lad.255 Det tyder på att föreståndarinnan var sjuk och trött under hösten,
då Hagberg började på Tyringe Helpension. När Boman i augusti 1918
gjorde upp med Sigfrid Edström om ett lån, så skedde det från den danska
kurorten Skodsborg, där hon låg sjuk i en lindrig influensa.256 Hon längta-
de därifrån – inte till Hindås, utan till fjällen och doktor Ernst Wester-
lund.257
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1921 konstaterade danska läkare att Ester Boman led av Basedows
sjukdom, samt lite socker. Hon satt viljelös och from som ett lamm på
Hindås och längtade till Westerlund i Storlien. Skolans sjuksyster lät hen-
ne dock inte resa förrän hon vägde minst 60 kilo.258

En läkarbok från sekelskiftet beskriver Basedows sjukdom som egen-
domlig ”med utprägladt nervösa symtom, men med ännu tämligen dunkelt
ursprung”.259 Enligt en modern text har den sin grund i rubbningar i äm-
nesomsättningen. Den medför häftiga svängningar i humöret, kraftig puls,
smärtor i hjärttrakten, sömnrubbningar samt att den drabbade personen
blir mycket mager, trots att hon äter normalt eller mer än normalt.260

Hösten 1933 var Ester Boman tjänstledig för sjukdom från 20 septem-
ber till 19 december.261 I slutet av oktober låg hon på Sophiahemmet ”där
dom försöker få hennes sömn igång”.262 Djupa depressioner ingick i sjuk-
domsbilden. Och hypokondri:

… Hon lider av idéer som hotar att bli fixa. Hon tror att hon har kräfta och ingen
läkare kan övertyga henne om att hon inte har det. Men samtidigt förstår hon
själv, att det mycket väl kan vara inbillning och hon arbetar systematiskt på att
döda den. ’Jag är vansinnig’, säger hon, ’ja, jag är det.’ Det bevisar ju bäst att
hon inte är det.263

Flera elever hävdar att Ester Boman var mycket ful. En del beskriver
henne som harmynt, en hävdar att hon hade ”dubbelläpp”. Varken på
fotografier eller i filmen från 1936 syns någonting sådant. Däremot är
hon mycket mager, för att inte säga utmärglad, på några bilder i elevers
fotoalbum. Det styrker teorin om att hon led av någon form av ämnes-
omsättningssjukdom.

Men Boman var inte bara klen, hon hade häftigt humör också. Eva
Södergren och Ebba Hagberg tog upp det i sin hyllningssång till henne på
40-årsdagen 1919. De drog också fram hennes lust att kritisera, och det
faktum att hon låter nya lärarinnor veta att de inte duger någonting till
(se sid 87-88). ”Stackars Ester – det är synd om henne som så regeras av
sitt obehärskade lynne, men det är också hemskt för dem, som i längden
ska vara utsatta för det” skrev Tyringelärarinnan Elisabeth Helén
1925.264 En annan lärarinna, Emmy Horowitz, skrev så här året efter at t
hon lämnat Tyringe:
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Det lär förresten ha varit ganska vulkaniskt även denna höst. Det är ju skönt att
slippa jordbävningar och andra företeelsen, som brukar följa med sådana utbrott,
men det är mycket som jag saknar!”265

Ester Bomans närmaste medarbetare Eva Södergren hamnade ofta i kors-
elden för hennes humörsvängningar. I februari 1927 skulle Boman fara till
St Moritz, men inställde resan i sista stund. Sömnlös och uppriven skyllde
hon allt på att Södergren försummat att skaffa vikarie i tid. Ebba Hagberg,
som sov i samma hus, vaknade av hur Boman grälade. Hagberg tog Söder-
grens parti:

Man kan inte göra annat för hon är verkligen den mest plikttrogna och uppoff-
rande människa man kan tänka sig. Tänk dig, hon har full tjänstgöring som lära-
rinna, sköter föreståndarinneplatsen när Ester är borta och hjälper dessutom per-
sonligen Ester med allt. Nu har hon till exempel ordnat med Esters resa, skaffat
henne ressällskap mm. Hon har helt enkelt för mycket att göra, och då är det inte
underligt om något kommer att stå efter.266

I samma brev nämnde Hagberg att hennes ställningstagande för Södergren
ledde till att hon själv fick en släng av Bomans vrede.267 Annars innehål-
ler hennes många brev inga exempel på att hon drabbas. Kanske ville hon
inte skriva om det hon själv råkade ut för, kanske led hon mer av det som
drabbade andra. Däremot framgår det att hon plågades av att se Ester Bo-
mans själstillstånd. När föreståndarinnan kom hem från USA i mars 1928
togs hon emot av hänförda elever. Hagberg reflekterade: ”Tänk vad hon
är älskad. Att inte kärleken kan göra henne frisk.”268

Enligt Gunvor Nordberg, född Tjernberg, hackade Ester Boman än på
den ena, än på den andra av lärarinnorna. ”Hon dundrade på, det var som
ett vulkanutbrott. Hon spelade upp sig. Var nog egentligen bara irriterad
när alltid flöt.”269 Britta Kastman berättar att ”Vi kunde ju också vara
väldigt rädda för Ester” men menar också att det framför allt var när en
lärarinna inte satsade hundraprocentigt i arbetet på skolan som Boman
blev upprörd.270

Ingen av de elever jag intervjuat talar om omotiverade lynnesutbrott
från Boman, inte heller om att hon var sjuk särskilt mycket.271 Det kan
hänga ihop med att elever sällan vet så mycket om sina lärare, och det
kan också vara så att hennes beteende inte avvek särskilt mycket från vad
de väntade sig av en lärarinna eller föreståndarinna. Men det var nog ock-
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så så att hon behärskade sig bättre inför eleverna. Britta Kastman ut-
trycker det så att Boman var bättre på att ”ta” barn än vuxna.272

Här finns dock ytterligare en aspekt. En flicka som kom till Tyringe
efter sju år på en konventionell flickskola säger:

…så hölls ju lärarna väldigt strängt. De skulle ställa upp för oss jämt. Och de
fick aldrig rätt. Det var ju vi som fick rätt. Så de grät ju ibland. De fick inte säga
till, utan det skulle klaras upp alltid.273

Vad hon hänsyftar på här är främst Tyringe Helpensions självstyrelse,
som lade de flesta disciplinfrågor i elevernas händer (se sid 139-142). En
annan elev berättar om hur en flicka under en samling som handlade om
matematik hade ertappats med att läsa en rolig bok. Fallet drogs inför
självstyrelsen, men där försvarade Boman eleven och menade att felet låg
hos läraren som valt ett ämne som de små barnen inte kunde hänga med
på.274 Eva Södergren beskrev 1936 Ester Bomans inställning så här:

När man kommer hit som ung lärarinna, är man i sanning lika mycket lärjunge
som alla de barn man har omkring sej – om än på ett annat sätt. Och man gör
upptäckter, besynnerliga upptäckter om sej själv. Är man av den energiska, dri-
vande sorten, som vill ha fram sin klass och sina ämnen till varje pris, blir man
på ett tämligen omilt sätt hejdad i sin vilda framfart och ställd inför frågan, vad
man egentligen söker i detta. Är man åter av det mera eftergivna slaget och vill
vinna barnen genom att låta dem sköta sig mera efter eget skön, så får man inte
heller vara i fred, utan du ruskar i en och man frågas åter efter meningen. Det   
är då man gör de där upptäckterna och vanligtvis finner, att man arbetar med en
stor portion självsökeri.

Så blir man då småningom klar över, att det är barnen det gäller, och man  
föres således ut ur sej själv och fram till dem – man står inför de många olösta
problemen – och det gäller att finna nyckeln till varje individ, om man skall
kunna hjälpa dem framåt.275

Här framstår den svåra tiden för nya lärarinnor inte som ett utslag av
Bomans lynnighet, utan mer som en hård inskolning i den pedagogik som
gällde på Tyringe Helpension. Och det kan inte ha varit en lätt omställ-
ning. Här handlade det inte bara om andra arbetssätt utan också om en
annan maktrelation. Lärarinnorna hade inte den självklara auktoritet över
eleverna som de tillerkändes på andra skolor. På Tyringe kunde en elev få
rätt gentemot en lärare.
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Var låg då Ester Bomans storhet som pedagog och skolledare? Irene
Pripp, född Carlström, som gick på Tyringe Helpension 1913-1915, be-
rättade för Alice Kollén:

… Hon kunde erkänna ett begånget misstag – be om ursäkt. – Hon hade ingen
mall att gå efter. Hennes adelsmärke! Vi älskade henne för att hon kunde förgå
sig…bli häftig…men hon var alltid rättvis. Hellre – vielmehr – en häftig och
rättvis människa än en kall! – Spontan – fängslande…276

Alice Kollén framhåller att Ester Boman hade en ”förmåga att framlägga
åsikter – klart och tydligt. Hon var smittsam och kraftutlösande. Men
hon kunde också revidera framväxande målsättningar, om de inte passade
längre.”277

Ingrid Samuelsson, som undervisade på Tyringe 1934-36, talade på Es-
ter Bomans jordfästning:

För oss unga lärarinnor var hon en genial lärare. Vi kom att pröva och omvärdera
vad vi tidigare hade lärt och åren på Tyringe betyder något alldeles särskilt för
oss. Hennes brinnande och lidelsefulla intresse – och ett intresse för allt – livet,
världen, människor – kunde inte annat än inspirera. Och den stämning av absolut
gemenskap, som hon skapade inom sitt kollegium, var något alldeles säreget.
Det blev självklart att arbeta för en sak och inte för personlig ambition.

Ingen gick oberörd förbi Ester Boman. Och hur skulle man kunnat göra det
inför en människa, som själv satsade så fruktansvärt mycket och som levde så
modigt och så helt för sina ideal.278

Sommaren 1927 hörde Ester Boman den schweiziske prästen och psyko-
analytikern Oskar Pfister (1873-1956) föreläsa under New Education
Fellowships världskongress i Locarno. Efter hemkomsten talade hon
mycket om det han sagt, och Ebba Hagberg refererade i ett brev:

En del moraliska lyten äro orsakade av psykiska störningar i barnaåren. Genom
analys kan trådarna redas upp och hälsa återvinnas. Ester Boman har inte velat ta
psykoanalysen på riktigt allvar förut, men sedan hon hört Pfister är hon om-
vänd.279

Något år därefter startade Ester Boman småbarnshemmet vid Tyringe
Helpension, och under början av 1930-talet blev hon allt mer intresserad
av föräldrautbildning. Detta var inte någon unik omsvängning. Hela New
Education Fellowships intresseområde vidgades från att i början varit in-
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riktat på skola och undervisning till att även omfatta familj och uppfost-
ran. I början av 1930-talet bytte dess tidskrift namn från New Era in
Education till New Era in Home and School.280 Ändå känns det som en
rimlig tolkning att Boman mot slutet av 1920-talet började se en kopp-
ling mellan sina egna själsliga problem och upplevelser i barndomen, och
att detta kom att styra hennes pedagogiska inriktning.

En viktig fråga är hur Ester Boman med sin bräckliga psykiska och fy-
siska hälsa orkade driva sin skola i alla år, speciellt som hennes engage-
mang i Flick- och samskoleföreningen, studieresorna och hennes delta-
gande i den pedagogiska debatten måste ha tagit mycket på krafterna. En
förklaring ligger säkert i att hon hade duktiga medarbetare som backade
upp henne på många sätt. Men svaret kan också sökas i att hennes ständi-
ga verksamhetslust var ett vapen mot ohälsan. Den gav lika mycket kraf-
ter som den tog.

En anmärkningsvärd faktor är att Ester Boman skrev ytterst få texter.
Sammanlagt fick hon inte ihop mer än ett knappt dussin artiklar under sin
40 år långa bana som framgångsrik reformpedagog. Antalet framstår som
än blygsammare om man tar in att praktiskt taget alla hennes artiklar
ursprungligen var föreläsningar, som omarbetats för trycket.281

En sista pusselbit i bilden av Ester Boman är att hon var blyg. Dela
Kiessling, född Schuback, hävdade i sitt tal vid jubileumsfesten 1929 att
Boman avskydde att stå i centrum för uppmärksamheten. Det var först
när hennes skola och hennes pedagogiska idéer blivit uppmärksammade
som hon – mycket motvilligt – accepterade att framträda offentligt.282

Möjligen berodde det också på denna blyghet att Boman aldrig fram-
hävde sin egen person i Tyringe Helpensions årsredogörelser eller i Upp-
fostran genom undervisning. I ingendera finns heller något fotografi av
henne. Inte förrän i sista årsredogörelsen, 1935-36. Där fylls ett helt upp-
slag med porträttbilder av kollegiet. Ester Bomans bild är större än de
andras, men inte uppseendeväckande mycket.283

Något som talar mot blygheten – eller blygsamheten – är att de två
viktigaste årligen återkommande festdagarna på Tyringe Helpension var
Katarina-dagen, som var Ester Bomans namnsdag, och den 26 april, som
var hennes födelsedag.

Tjänstefolket

En del intervjuade elever minns inte att det fanns några tjänare på Ty-
ringe Helpension. De har en vag bild av att de själva städade och lagade
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mat.284 I de tryckta källorna nämns tjänstefolket bara två gånger. 1929
hyllades köksföreståndarinnan fröken Gerda Berg, tvättavdelningsföre-
ståndarinnan fröken Ellen Dahlqvist och vaktmästaren herr Robert Carls-
son med tal av Ester Boman och guldklockor för att de arbetat 11, 10
resp 10 år på skolan.285 1936 fick samma personer ta emot Patriotiska
sällskapets guldmedalj, tredje storleken, för lång och trogen tjänst.286

Boman vände sig också till tjänarna i sitt tal:

En internatskola för ett stort antal barn och ungdomar kan inte bli ett hem utan
en plikttrogen och uppoffrande personal. Jag har i allt mitt arbete här haft ett gott
stöd i Er alla, som nu arbetar här och dem som arbetat här. Ni skall ha ett stort
tack härför.287

Tjänstefolkets osynlighet är mindre märklig än den verkar. En brittisk
historiker påpekar att så sent som på 1930-talet var tjänare ett vanligt
inslag i det västerländska samhället. Det var så självklart att såväl institu-
tioner som över- och medelklassfamiljer hade tjänstefolk att man inte
behövde nämna det. Idag är tjänare någonting mycket ovanligt. Det gör
att vi vid läsning av äldre texter lätt förbiser deras självklara men onämn-
da närvaro.288

Nedläggningen 1934-1936

Ester Bomans testamente är daterat den 30 juni 1934. I det förordnade
hon att i stort sett alla hennes tillgångar skulle gå till en stiftelse med
uppgift att:

…befrämja icke abnorma barns och ungdomars psykiska fostran genom beredan-
de av möjlighet för blivande föräldrar, blivande lärare och blivande uppfostrare i
allmänhet, men förnämligast unga flickor och ynglingar i åldern 16-20 år, att er-
hålla undervisning, uppfostran och praktisk erfarenhet i uppfostrings- och föräld-
rapsykologi samt barnpsykologi.289

Kanhända funderade Boman redan nu på att lägga ned sin skola. Men det
dröjde till den 10 februari 1936 innan hon underrättade föräldrar och
målsmän om sitt beslut att lägga ned Tyringe Helpension efter vårtermi-
nens slut. Hon förklarade att hon ville ägna sina krafter åt ”…en mera
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direkt uppfostran av blivande föräldrar och andra, som få vården av barn i
småbarnsåldern sig anförtrodd.”290

Mycket tyder dock på att Ester Boman fattade beslutet om att lägga
ned sin skola relativt snabbt. Sommaren 1935 hade hon låtit bygga en
vinterbonad sportstuga som tillhörde Tyringe Helpension men låg i Storli-
en.291 Lärarinnan Britta Kastman, som var tjänstledig för studier, blev
överraskad av nedläggningen.292 Två elevdagböcker från läsåret 1935-36
visar att beskedet drabbade dem som en bomb.293

Ännu vid sekelskiftet 2000 är många elever förbryllade över att Ester
Boman lade ned sin skola. En myt säger att hon gjorde det för att skolan
inte fick statsbidrag. Veckan efter nedläggningen kom bidraget, men då
var det för sent. En annan myt berättar att Boman stängde skolan när
kommunen vägrade henne att köpa ett litet stycke mark. De som inte
omfattar någon sådan teori har ofta svårt att förstå varför deras älskade
skola lades ned.294

I nedläggningsbrevet angav Ester Boman tre skäl: hon blir snart 60 år,
hon har drivit sin skola i 27 år, hon vill ägna sina krafter åt en mer be-
gränsad uppgift.295 En Hindåskvinna, som haft två barn på skolan, skrev
1956 att Boman inte längre orkade med ”de tusen praktiska detaljer som
medföljer ägandet och drivandet av så omfattande verksamhet.”296

Alice Kollén kopplar samman nedläggningen med att de privata flick-
skolorna var på väg att avvecklas.297 Ett stort antal skolor hade kommu-
naliserats sedan 1928. De som fanns kvar omgärdades av en allt stramare
statlig styrning. 1930 hade myndigheterna avsatt Anna Ahlström som
rektor för hennes egen skola.298 Signe Almquist hade 1932 beslutat at t
lägga ner Sofi Almquists samskola. Hon angav två skäl: den ökade myn-
dighetsstyrningen och svårigheten att finna en efterträdare.299 Kungliga
Högre Lärarinneseminariets nedläggning stod på dagordningen, även om
den inte genomfördes förrän 1943.300

Ester Boman var 57 år och hade bara tre år kvar till den stadgade pen-
sionsåldern för flickskolelärarinnor. Det gick att få dispens men inte hur
länge som helst. Och även hon skulle fått problem med att finna en efter-
trädare. Ett fåtal elever uttrycker förvåning över att Eva Södergren inte
fick ta över skolan, men de flesta som berör frågan menar att hon inte
skulle ha räckt till, varken som pedagog eller administratör.301 Kanhända
mindes Boman också flickboken Katy i skolan? (se sid 55) Där blev det
stora problem när en populär och duglig föreståndarinna avgick och efter-
träddes av en mindre kompetent person.302
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Det är också fullt tänkbart att Ester Boman menade att ett kapitel i
hennes liv var avslutat nu. Hon hade förverkligat sina pedagogiska visio-
ner i en skola som hon drivit med framgång i 27 år. Hennes pedagogik
hade påverkat nya läroplaner och hade dokumenterats i en bok som fått
gott bemötande från alla håll. En nedläggning gav henne tillfälle att kon-
centrera sig på småbarnsfostran och föräldrautbildning.

Tar man alla dessa skäl tillsammans så känns det inte som någon gåta
att Ester Boman lade ned Tyringe Helpension 1936.

Skolans sista föräldradagar utformades som en grandios avskedsfest.
Ruth Randall Edström höll på med bröllopsförberedelser för en av sina
döttrar, men lämnade dem för att kunna vara med.303 I sitt tal sade hon
att det var en tragedi att Tyringe lades ned, för den var en av världens
bästa skolor. Hon hävdade också att Ester Bomans gärning var av samma
halt som Horace Manns, Fröbels och Pestalozzis. ”Her work, like theirs,
will ring down thru’ the ages”.304

Tyringe Helpensions förre inspektör, landshövding Hilding Kjellman,
gav på regeringens uppdrag Illis Quorum, åttonde storleken, till Ester Bo-
man.305 Ester Schöyen var med och harangerades både av Boman och
undervisningsrådet Carl Kärre från Skolöverstyrelsen.306 Elever, lärare
och föräldrar gav Boman en filmkamera i gåva.307

Sommaren 1936 deltog Ester Boman i New Education Fellowships
världskongress i Cheltenham, England. Under de 14 dagar den pågick tala-
de psykologer som Margaret Lowenfeld, Fritz Redl och Susan Isaacs, och
det fanns även tid för utflykter till Oxford och Stratford-on-Avon. Den
10 augusti föreläste Boman om svensk reformpedagogik, med tyngdpunk-
ten på Tyringe Helpension. Hon delade ett 90-minuterspass med den fin-
ländske reformpedagogen Laurin Zilliacus, som under kongressen valdes
till ordförande i New Education Fellowships internationella styrelse.308

Ett sammandrag tyder på att Ester Boman talade om sin skola som om
den fortfarande var i drift.309 Samma sak gäller filmen om Tyringe Hel-
pension.310

Efterspelet 1936-1947

Ester Boman registrerade sin flyttning till Stockholm den 1 maj 1936, en
knapp månad innan hon lade ned sin skola.311 Staden hade förändrats
mycket sedan hon lämnade den 1907. Antalet innevånare hade fördubb-
lats, från 332.738 till 671.601.312 Bilarna hade ökat från 737 till
16.097.313 År 1922 hade Slussens broar byggts om så att spårvagnar kun-
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de passera över dem314 och från 1923 fanns en växande linjetrafik med
bussar.315 Västerbron, som invigdes i november 1935, förenade Kungs-
holmen med Södermalm och innebar en total omvälvning av stadsbilden.
Nu var det möjligt att landvägen färdas mellan stadens norra och södra
delar utan att passera Gamla Stan.316 Spårvägs- och busslinjer knöt sam-
man innerstaden med snabbt växande förorter.317

Under några år stod skolbyggnaderna i Hindås oanvända. Sedan sålde
Ester Boman dem till Göteborgs kommun för 165.000 kronor.318 I
Stockholm arbetade hon intensivt. Hon undervisade på Södra KFUK:s
pedagogiska institut, där hon samarbetade med barnpsykologen och peda-
gogen Carin Ulin. Åren 1941-43 vikarierade hon för Alva Myrdal som
studierektor på Socialpedagogiska seminariet. Andra skolor hon arbetade
på var Ateneums skolköksseminarium och Ericastiftelsens seminarium,
samt ett par flickskolor. Hon var även pedagogisk konsult vid Stockholms
barnavårdsnämnd.319

Uppgifter från personer som hade Ester Boman som lärare, kollega
och arbetsgivare i Stockholm tyder på att hennes humör var lika ojämt
som tidigare. De berättar om irrationella vredesutbrott, märklig misstänk-
samhet och oförklarliga handlingar. Men också om en strålande pedagog:
engagerad, konkret, kunnig, okonventionell. En skillnad mot Tyringe är
att ingen av dem jag fått tag i beskriver henne som sjuklig. Tvärtom –
några säger att hon kändes så aktiv och kraftfull att de blev förvånade när
hon dog.320

Efter 1936 skrev Ester Boman bara några artiklar i Tyringe Kamrat-
blad, texten om Carin Ulin i Psykologisk Pedagogisk Uppslagsbok 1945,
och ett kapitel i Ulins bok Från spädbarn till skolbarn 1945.321 Från
1939 var hon ledamot i styrelsen för Pedagogiska föreningen för försko-
leåldern322 och hon var också med i styrelsen för den svenska sektionen
av New Education Fellowship. Under andra världskriget var dock alla
internationella kontakter brutna och efter det var de svenska reformpeda-
gogerna inriktade på att påverka 1946 års skolkommission. En styrelse-
medlem uttryckte förhoppningen att hela den svenska skolan var på väg
att omvandlas i reformpedagogisk riktning.323

Ester Bomans sista studieresa gick till Schweiz 1946. Tillsammans med
Carin Ulin och några lärarinnor från Södra KFUK:s seminarium åkte hon
långfärdsbuss ned till Genève för att träffa Jean Piaget, som Ulin brev-
växlat med i många år. De fick inte bara lyssna på en föreläsning, utan
hamnade också på hans 50-årsfest, där de hyllade honom med en svensk
sång.324
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Ester Boman avled den 25 september 1947. På hennes jordfästning
talade Sigfrid Edström, Carin Ulin, representanter för Tyringelärarinnor
och -elever, med flera. Ester Bomans seminariekamrat Hildur Josephson-
Nettelbladt läste en egen dikt och tackade på klassens vägnar för 40 års
trogen vänskap.325

Tyringe Kamratförening hade grundats i skolans sportstuga vid Ned-
sjön, dagen efter nedläggningen 1936.326 Under de följande två decenni-
erna gav föreningen ut Tyringe Kamratblad, med minnen från skoltiden,
rapporter om vad man hade för sig nu och en ständigt aktualiserad namn-
och adresslista. I Stockholm och Göteborg hölls kamratträffar, men de
blev glesare vartefter åren gick. Det sista kamratbladet kom 1956327, den
sista allmänna kamratfesten hölls 1971. Inför den sammanställdes en ny
uppdaterad adressförteckning över alla lärare och elever som varit på
Tyringe Helpension.328 Den 26 april 1979 samlades en lärarinna och tre
elever vid columbariet i Gustav Vasa kyrka för att lägga ned en krans vid
Ester Bomans sista viloplats.329

Boman och hennes skola glömdes betydligt snabbare i den offentliga
debatten. 1943 nämndes Tyringe Helpension som exempel på en modern
försöksskola i en bok om reformpedagogik.330 I Psykologisk Pedagogisk
Uppslagsbok, del 1 samma år fanns en lång artikel om Ester Boman.331 I
Nordisk Familjebok i början av 1950-talet beskrevs hon som en reform-
pedagog ”som verkade framgångsrikt för omläggning av skolans inre arbe-
te efter moderna metoder.”332

I början av 1960-talet bad ”någon på centralt skolhåll” Ester Bomans
brorson Erik att skriva om hennes pedagogik. Han var nu rektor för Hög-
re allmänna läroverket i Sundsvall och aktiv kommunalpolitiker. Han
avböjde med hänvisning till tidsbrist.333 Istället blev det Alice Kollén som
i slutet av 1970-talet började skriva om Tyringe Helpension.334 I samma
veva ombesörjde den förra Tyringelärarinnan Ingrid Samuelsson att fil-
men om skolan från 1936 fördes över till video. Hon och hennes förra
kollega Britta Kastman skrev en speakertext, som Kastman läste in.335

Stiftelsen som Ester Boman testamenterade sina tillgångar till har be-
stått genom åren. En tid drev den ett bibliotek med det som fanns kvar av
Bomans och skolans böcker, under flera decennier arrangerade den föräld-
rakurser i sin ägandes sportstuga i Storlien. Ända fram till 1993 satt per-
soner med egen erfarenhet från Tyringe Helpension kvar i styrelsen. Idag
är både bibliotek och stiftelse införlivade med Svenska föreningen för
psykisk hälsa, men Ester Bomans arv används fortfarande för att stödja
olika föräldrautbildningsprojekt.336
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Tyringe Helpension: Sammanfattning

Ester Boman kunde starta Tyringe Helpension 1909 genom att hon i
Ester Östrand hade en välsituerad kompanjon med rika släktingar. Skolan
var så lönsam att Boman efter nio år kunde köpa ut sin partner, och med
åren gjorde den henne själv välbärgad.

Under 1920- och –30-talen lockade Tyringe Helpension besökare från
när och fjärran. Ester Boman anlitades som sakkunnig av både 1918 års
skolutredning och 1927 års skolsakkunniga. Hon deltog i skoldebatten
både i Sverige och utomlands, och hennes pedagogiska idéer fick ett visst
genomslag i läroplanerna för den kommunala flickskolan och de allmänna
läroverken. Efter 1936 fick Boman en ny karriär som lärare på olika
pedagogiska utbildningar i Stockholm.

Genom åren plågades Ester Boman av svåra nervösa besvär. Hennes
sömnlöshet, hennes ämnesomsättningsproblem och hennes häftiga humör
ställde till med problem både för henne och hennes medarbetare. För
många lärarinnor som arbetade med henne uppvägdes detta av att hon var
en lysande pedagog och skolledare, men en del lämnade Tyringe Helpen-
sion för att de inte stod ut med bråken och oron.

Ester Boman formulerade och förverkligade sina pedagogiska idéer i
uttalad opposition mot den pedagogik som rådde i den svenska skolan i
stort. I detta fick hon paradoxalt nog ett kraftfullt stöd från skolväsen-
dets centrala ledning. Läroverksavdelningen på Skolöverstyrelsen hjälpte
henne att kringgå reglerna för statsbidrag, en före detta generaldirektör
och tidigare ecklesiastikminister skrev förord till boken om Tyringe Hel-
pension, ett undervisningsråd kom för att hylla hennes insatser när hon
lade ned sin skola.

Bara ett decennium efter Ester Bomans död var hon näst intill bort-
glömd.
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5 Bakgrund två: Den reformpedagogiska
rörelsen

Den internationella reformpedagogiken

Tyringe Helpension var ingen isolerad företeelse. Skolan grundades och
utvecklades som en del av en svensk och internationell pedagogisk rörel-
se. Nationalencyklopedin definierar reformpedagogik så här:

reformpedagogik, samlingsterm för reformer av mål, medel och metoder inom
undervisning och uppfostran. Utgångspunkt är individens och gruppens behov,
med inlärning i naturliga livssituationer, ett maximum av spontanitet och kom-
munikation och ett minimum av dominans och formalism, allt enligt principen
om frihet under ansvar. Reformpedagogiken inrymmer aktivitetspedagogik och
arbetsskola, men avser vanligen i större utsträckning än dessa även yttre organisa-
toriska avvikelser från den vanliga schemabundna skolan. Exempel på sådana av-
vikelser är samverkan skola-samhälle, flexibel tidsanvändning, ämnesövergripan-
de lärokurser, varierande elevgrupper, årskurslös undervisning och individuella
studieprogram.1

Den reformpedagogik som växte fram i många länder under 1800-talets
sista decennier tog avstånd från den traditionella undervisning som gick ut
på att anpassa eleverna till skolans strukturer. Reformpedagogerna ville
istället sätta barnet i centrum. Pedagogiken borde utgå ifrån barns naturli-
ga förutsättningar och behov. Man knöt an till tidigare pedagogiska nyda-
nare som Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Friedrich Fröbel (1782-
1852) och Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827). Beträffande Johann
Friedrich Herbart (1776-1841) var bilden mer komplicerad. En del re-
formpedagoger gjorde uppror mot hans pedagogik, medan andra tog ho-
nom som förebild. De som inspirerades av Herbart tog fasta på hans
grundinställning att läraren måste ta hänsyn till individen och att under-
visning måste vara både fostrande och bildande.2 Han var också mönster-
bildande i det att han utgick från konkreta studier av barn när han utfor-
made sin pedagogik.3 Avståndstagarna riktade sig framför allt mot en
fyrkantig tillämpning av Herbarts idéer.4

Likartade idéer utvecklades i många länder, självständigt och i samspel.
Redan på 1830-talet gav den danske kyrkomannen Nicolai Frederik
Grundtvig (1783-1872) ut programskrifter för en ny typ av skola och
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1844 grundade han en folkhögskola.5 På 1860-talet skisserade den brittis-
ke konstfilosofen John Ruskin (1819-1900) ett reformpedagogiskt pro-
gram som fick stor betydelse.6

I Sverige grundade Otto Salomon (1849-1907) en reformpedagogisk
slöjdskola på Nääs. Efter några år utvecklades den till ett slöjdseminarium
som fick bred internationell genklang.7 1909 hade 4.000 elever gått på
Nääs, ”varav 1.000 utländningar tillhörande 32 olika nationer.”8 Lärare
från Nääs spred Salomons pedagogik över hela världen.9 Under 1880-talet
blev Uffe-kretsen (se sid 41) och tidskriften Verdandi samlingspunkter för
den reformpedagogiska rörelsen i Sverige.10

Amerikanen Francis W. Parker (1837-1902) inledde 1875 banbrytande
försöksverksamhet i Quincy, Massachusetts.11 Sju år senare blev han rek-
tor för Cook County Normal School med tillhörande lärarseminarium i
Chicago.12 År 1878 grundade Felix Adler The Free Kindergarten i New
York, vilken senare blev The Ethical Culture School (se sid 92-93)13

Ellen Key introducerade många internationella pedagogiska idéer i Sve-
rige. I Barnets århundrade (1900) skrev hon till exempel om två skrifter
av Felix Adler att de ”båda borde finnas i varje hem”.14 Hon ägnade
mycket utrymme åt tre engelska försöksskolor: Abbotsholme i Stafford-
shire, Bedales och Ruskin Home-School i Norfolk.15 Key rapporterade
också om psykologisk forskning i olika länder som reformpedagogerna
knöt an till och som i sin tur knöt an till pedagogiken: James Sully
(1842-1923), William James (1842-1920) och många andra.16 Det vore
dock fel att enbart se Key som en introduktör av utländska idéer i Sverige.
Barnets århundrade översattes till många språk och betydde mycket för
den internationella reformpedagogiska debatten.17

Reformpedagogerna reste mycket och besökte varandras skolor. Ellen
Key hade till exempel varit på Ruskin Home-School.18 Ester Bomans
resor har jag berört i kapitel 4. Tyringe Helpension fick i sin tur ofta be-
sök av svenska och utländska pedagoger: Elsa Köhler var där 1921, Hono-
rine Hermelin 1925, Per Sundberg 1927, för att bara ta några exempel.
Elever från seminarier kom också dit på studiebesök.19 Ebba Hagberg
klagade i ett brev över hur tungt det var att jobba på en försöksskola dit
gäster ofta kom för att bevista lektioner.20

Till viss del var resandet spontant och byggde på personliga kontakter.
Med tiden utvecklades dock strukturerade kontaktnät. New Education
Fellowships världskongresser (se sid 99, 100, 122) var mötesplatser för
reformpedagoger från hela världen. Dess tidskrifter och andra publikatio-
ner förmedlade kontakter och information.21 Från mitten av 1920-talet
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publicerade dess huvudorgan New Era årligen förteckningar över besöks-
värda skolor i olika länder.22 Kontakterna förmedlades även regionalt. De
skandinaviska ländernas sektioner av New Education Fellowship ordnade
egna nordiska konferenser.23 Den svenska tidskriften Pedagogiska Spörs-
mål publicerade också den listor över intressanta skolor i utlandet och råd
om hur man bäst kunde ta sig dit.24

Frihet, arbete och gemenskap

Gerd B. Arfwedson, som gjort en omfattande studie över reformpedagogik
i Tyskland och USA 1890-1930 lyfter fram tre didaktiska huvudprinciper
för rörelsen: Frihet, arbete och gemenskap.25

Frihet innebar att reformpedagogerna bröt med invanda skolschablo-
ner. De ändrade möbleringen i klassrummen, de lade undervisning utom-
hus, de lät barnens intressen styra istället för kursplanen. Leken gavs stor
betydelse, både som undervisningsform och som någonting värdefullt i sig.
Ämnesindelning och arbetssätt ifrågasattes. Grupparbeten och projekt
blev vanliga arbetsformer. Dramatisk verksamhet, bild, fritt berättande
och andra skapande ämnen fick stort utrymme. Man försökte också indi-
vidualisera undervisningen – alla elever skulle inte tvingas in i samma
mall.26

Arbete stod för att manuellt arbete uppvärderades. Reformpedagogerna
förde in handfasta inslag i ämnesundervisningen. Många skolor hade till
exempel i klassrummen stora lådor med sand och vatten. Där fick barnen
bygga upp de miljöer de läste om i historia och geografi.  Hushållslära
integrerades med kemi, trädgårdsskötsel med botanik. Ofta lät man ele-
verna arbeta i skolans trädgårdar eller med underhåll av dess lokaler.27

Gemenskap handlade om att reformpedagogerna eftersträvade en ny
relation mellan lärare och elever. Istället för som över- och underordnade
sågs de som arbetskamrater. Lärarna skulle fungera nära eleverna och
delta i många aktiviteter. Detta genomfördes lättare på små privata sko-
lor än på allmänna skolor, där klasserna ofta innehöll mer än 40 barn. För
att stärka gemenskapen mellan eleverna hade många skolor faddersystem,
där äldre elever tog ett socialt ansvar för de yngre. Några organiserade
elever i familjegrupper. Samundervisning mellan pojkar och flickor var en
hjärtefråga för många, men det var mycket ovanligt med internatskolor
som var samskolor. Ibland avskaffades årskursindelningen helt, men van-
ligare var att den fick bestå i läroämnena medan eleverna fick välja fritt
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inom estetiska och praktiska ämnen. Ett problem för reformpedagogerna
var att hitta rätt balans mellan strävan efter gemenskap och individualise-
ring. En lösning var att fostra eleverna till att ta eget ansvar, både för
inlärning och disciplin. På ett par skolor fick en demokratisk församling,
dit både lärare och elever hade rösträtt, ta hand om såväl regelverk som
lärartillsättningar.28

Gemenskapen inom skolan stärktes genom interna fester vid natio-
nella helgdagar och liknande tillfällen. Evenemang dit man bjöd in måls-
män och andra intresserade stärkte både skolan och dess band med det
omgivande samhället. Studiebesök och undersökande projekt gav eleverna
viktiga insikter om politiska och ekonomiska förhållanden. Sådant fick en
särskild vikt i slumområden, där skolan kunde skapa en handlingsbered-
skap hos eleverna.29

Reformpedagogernas målsättning

Ambitionerna varierade stort mellan olika reformpedagoger. För många
handlade det enbart om att ändra på en gammalmodig, ineffektiv och
orättvis undervisning. Andra såg en bred och rättvis skola som ett sätt at t
reformera hela samhället.

Settlementrörelsen, som började i England 1884, hade som grundmodell
att akademiker slog sig ned i slummen eller i arbetarområden. Dels ville
man lära känna de andliga och materiella livsvillkoren där, dels ville man
genom klubbar och sociala inrättningar förbättra situationen för folkets
breda massor.30 I Sverige försvenskades beteckningen till ”hemgård”.31

Settlementen var inga skolor, men sociala insatser förenades där med
undervisning. I USA räknas feministen och settlementpionjären Jane
Addams som reformpedagog.32 Felix Adlers Free Kindergarten i New
York grundades som slumskola i ett arbetarområde. Där var det självklart
att barnen skulle få undervisning, omsorg och mat.33 I Sverige, med en
obligatorisk folkskola, tog hemgårdsrörelsen en annan riktning. Nathana-
el Beskow (1865-1943), som introducerade settlementrörelsen här, hade
varit rektor för Djursholms samskola innan han  blev en av initiativtagar-
na till Birkagården, Sveriges första hemgård.34

Inställningen att den goda demokratin grundläggs i skolan blev särskilt
tydlig i USA. Under 1800-talets sista decennier led samhället fortfarande
av splittringen från inbördeskriget 1861-65. Landet genomgick också en
snabb industrialisering och urbanisering.35 Mellan 1861 och 1921 växte
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befolkningen med över 28 miljoner invandrare, varav tre fjärdedelar hade
ett annat modersmål än engelska.36 Skolan sågs som ett redskap för at t
brygga över motsättningarna och fostra nykomlingarnas barn till goda
medborgare.

För John Dewey (1859-1952) var demokratin inte bara ett statsskick
utan en livsåskådning.37 Han menade att i jordbrukssamhället hade barnen
utbildats genom deltagande i meningsfullt arbete. Detta var inte möjligt i
industrisamhället, där måste skolan ta hela ansvaret för de ungas utbild-
ning. I den gamla skolan låg dock alltför mycket vikt på lärarna, lärobo-
ken och lärokursen. Istället måste tyngdpunkten läggas på barnet. Dess
naturliga impuls att fråga, undersöka och uttrycka måste göras till resurser
i bildningsprocessen. Skolans mål skulle vara att forma människor som
lever ett fullt liv och som ständigt adderar till betydelsen av sina erfaren-
heter. Demokratin fungerar inte om en samhällsklass får en rent nyttoin-
riktad skolning, medan en annan ges en bred mångsidig utbildning. Skolan
måste vara universell och fokusera på det gemensamma livet.38 Med devi-
sen ”learning by doing” blev Dewey en ledstjärna för reformpedagoger i
USA och Europa.39 Själv framhöll han dock Francis W. Parker som re-
formpedagogikens fader.40

I många länder var det självklart att skolan stod i nära förbund med
statsmakt och statskyrka eller knöt an till ett speciellt trossamfund.
Många reformpedagoger bröt med den religiösa bindningen. The Ethical
Culture School hette så för att den försökte ta tillvara etiska värderingar
som förenar alla människor.41 I Sverige var Whitlockska samskolan och
Göteborgs högre samskola konfessionsfria.42 Behovet av sådana skolor
här hade ökat i och med att konventikelplakatet avskaffades 185843, och
att judar fått full medborgarrätt 1870.44

Reformpedagogernas inflytande

Gerd B. Arfwedson påpekar att ”en renodlad reformpedagogik under den
aktuella tiden var relativt sällsynt på elementär skolnivå och ytterst säll-
synt på sekundär nivå.”.45 Hon har forskat om USA och Tyskland, men
samma sak gällde för Sverige – liksom för England, Frankrike, Belgien
med flera länder.

Trots det hade reformpedagogerna i Sverige ett stort inflytande i skol-
debatten. Speciellt tydligt syns detta i tidskrifterna. Anna Sandströms
Verdandi och Ester Edelstams Pedagogiska Spörsmål har jag redan
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nämnt. Den reformpedagogiske folkskolläraren Fridtjuv Berg (1851-
1916) var redaktör för Svensk Lärartidning 1907-1911 och 1915.46

Artur Bendixson, som tillhörde Ellen Keys vänkrets och var den förste
rektorn för Göteborgs högre samskola, gav 1902-1903 ut tidskriften
Skolan där för första gången en Dewey-text publicerades på svenska.47

Karl Arvid Westling (1854-1929), som var reformpedagog och rektor för
folkskoleseminariet i Göteborg, grundade 1920 tidskriften Skola och
samhälle.48 Ett annat viktigt forum för den pedagogiska debatten var de
allmänna skolmötena, och även där gjorde sig reformpedagoger hörda.

Westling införde många reformpedagogiska idéer på sitt seminarium.
Läraren, teologen och folkskoleinspektören Arvid Gierow (1873-1944)
ledde en omfattande försöksverksamhet i Helsingborg.49 Karl Nordlund
(1871-1935) var förste folkskoleinspektör i Stockholm från 1918 och en
av redaktörerna för Arbetssättet i folkskolan, med 7 volymer 1924-29.50

Även inom skolväsendets centrala ledning hade reformpedagogiken en
stark ställning. Fridtjuv Berg var ecklesiastikminister 1905-06 och 1911-
14.51 Bengt J:son Bergqvist (1860-1939) hade samma post 1920-21.
Innan dess hade han varit överdirektör för Läroverksöverstyrelsen 1909-
14 och för Folkskoleöverstyrelsen 1914-20.  Han var generaldirektör för
Skolöverstyrelsen 1920-28.52 Även bland skolråden vid överstyrelserna
förekom reformpedagogiska sympatier.53

Det finns ytterligare två faktorer som är viktiga att uppmärksamma
beträffande reformpedagogiken i Sverige. Det första är att de flesta och de
djärvaste experimenten ägde rum inom privatskolorna, främst flick- och
samskolorna. Det gäller speciellt de tidigare åren.54 Det andra är at t
många av de ledande svenska reformpedagogerna var kvinnor. I USA och
Tyskland var praktiskt taget samtliga ledande reformpedagoger män.55

Reformpedagogiken: Sammanfattning

Reformpedagogiken var en internationell pedagogisk rörelse som växte
fram i samspel mellan pedagoger i olika länder 1870-1939. Kärnan i den
pedagogiska förnyelsen låg i att man satte eleven i centrum och försökte
utforma undervisningen efter kunskaper från den moderna psykologiska
forskningen i kombination med lärarens observationer av eleverna i det
praktiska skolarbetet. Sverige var influerat av teoretiker och praktiker i
andra länder men påverkade också internationellt, framför allt genom
Otto Salomon och Ellen Key. Relativt snabbt hamnade reformpedagoger-
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Bild 17. Olika utomhusaktiviteter var
viktiga på Tyringe Helpension liksom
på många andra reformpedagogiska
skolor. Här syns några flickor rustade
för trädgårdsarbete. Foto: Elsa Östbye.

Bild 18. Ester Boman omgiven av
elever i en paus under en skogsutflykt.
Foto: Elsa Östbye.

na på ledande positioner inom det svenska skolväsendet. Det innebar att det
fanns en välvillig inställning till pedagogiska experiment. Försöksverksamhet
sågs som meriterande, ramarna var inte för snäva.56
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6 Tyringepedagogiken

Inför detta kapitel vill jag påminna om klassbeteckningarna. Flickskolans
klass I motsvarade det fjärde skolåret. Där började eleven när hon var ca
10 år. I klass V var eleven ca 14 år. Åldersspannet inom Tyringeklasserna
var dock stort (se sid 107).

Inspektören berättar

Hilding Kjellman (1885-1953) var docent i romanska språk vid Uppsala
universitet och lektor i franska vid Kungliga Högre Lärarinneseminariet
innan han 1923 utsågs till professor i romanska språk vid Göteborgs hög-
skola. Han var en pedagogisk förnyare av rang och en framstående veten-
skapsman.1 1924-1935 var han inspektör för Tyringe Helpension. I sitt
högtidstal vid skolans 20-årsjubileum den 25 april 1929 beskrev han Ty-
ringepedagogiken. Festtal har alltid en positiv tendens, men detta är den
mest utförliga redogörelsen som finns av en utomstående person, och den
gjordes av en väl insatt och kunnig bedömare.

Kjellman talar om tre ledmotiv i undervisningen på Tyringe Helpen-
sion: koncentration, självverksamhet och självdisciplin. Han frågar reto-
riskt: ”Kan man tänka sig en bättre förberedelse för livet än en skola…där
man söker lära de unga att arbeta och taga ansvar för sig själva.”2

Han beskriver hur koncentrationsläsningen går till i praktiken. Ämne-
na sammanförs i tre grupper: Svenska, historia och kristendom. Fysik,
kemi och fysiologi. Geografi och biologi. En och samma lärarinna under-
visar en klass i alla ämnen inom sin grupp. Kjellman framhåller finessen
med skolans treterminssystem, där höst- och vårtermin omfattar två må-
nader vardera med en mellanliggande vintertermin på fyra månader. Varje
ämnesgrupp kan koncentreras till en termin. Lektioner kan sammanföras
till längre enheter, ofta bestående av två på varandra följande 80-
minuterspass. Till varje dag ges bara en läxa.3

Språkvetaren Hilding Kjellman är särskilt förtjust i att flickorna bara
läser ett främmande språk per termin: ”För var och en som vet, hur kits-
ligt det är att övergå från ett språk till ett annat, hur verkligen svåröver-
komlig själva startfriktionen är, särskilt då det gäller användningen av ett
annat språk än ens eget, måste det stå klart, att man här tillämpar ett
ekonomiskt och givande arbetssätt.”4
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Lärarinnorma stimulerar eleverna till självständiga studier, ibland indi-
viduella, ibland i grupp. Lärarinnan ”följer med arbetet, dirigerar med lätt
hand, uppmuntrar. Eleverna studera, laborera, diskutera och kritisera var-
andra, då det inhämtade kunskapsstoffet genom förhör, föredrag eller
uppvisning av utförda arbeten redovisas.” I det självständiga arbetet har
skolans stora bibliotek en viktig funktion. ”Hur lär man sig inte härige-
nom använda böcker, hitta i böcker och tycka om böcker.”5

Hilding Kjellman lyfter också fram hur Tyringe Helpension omhuldar
praktiskt arbete. Till internatlivet hör städning, strumpstoppning och
lagning av kläder. Skolkök och trädgård har en särskild vikt. Varje elev får
också välja en speciell inriktning av praktiskt arbete, organiserat efter
mönster från forna tiders skråväsen. Inom detta hjälper de kunniga ele-
verna de mindre kunniga. Om skråarbetet ger någon ekonomisk behållning
går denna till välgörande ändamål, eller till något som alla på skolan har
glädje och nytta av.6

Sist bland de praktiska områdena nämner Kjellman den sparbank och
den pappershandel som klass V alltid har ansvar för. Den är ett typiskt
exempel på hur Tyringe tar vara på alla möjligheter att ge såväl de teore-
tiska som de praktiska inslagen i undervisningen en inriktning mot det
levande livet.7

Kjellman var gammal bandyspelare, styrelseledamot i Svenska Turist-
föreningen och sekreterare i International Amateur Athletic Federation.8

I den sistnämnda var Sigfrid Edström ordförande.9 Kjellman slår fast at t
föräldrarna inte behöver vara oroliga för att kroppen ska försummas på
Tyringe. Varje dag börjar med gymnastik, och en eftermiddag i veckan gör
hela skolan en utmarsch, i ur och skur. Det finns förslag om att svenska
skolor ska ha minst 15 idrottsdagar per läsår, på Tyringe är långt mer än
så en institution sedan länge.10

Sedan tar Kjellman upp sin tredje huvudpunkt – självdisciplinen. Han
citerar Tyringelevernas ”lagbok”:

… vi skola styra och uppfostra oss själva. Det skall ske därigenom att vi skola
som goda kamrater hjälpa och råda varandra med fel och svagheter, så att vi inte
ansvarslöst överlämna vår utveckling i lärarinnornas händer. Genom att vara dub-
belt ordentliga, då vi ej övervakas, kunna vi så småningom bliva karaktärsfasta
och rakryggade flickor så att lärarinnorna kunna obetingat lita på oss. Så skola
flickorna till exempel under svensktimmarna och andra lektioner, då lärarinna ej
är närvarande, ej fuska och bråka, utan sätta en ära i att ej svika lärarinnornas för-
troende. Mellan oss och lärarinnorna bör det ej finnas någon skiljemur, utan böra
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de på samma gång som uppfostrare och lärare även vara goda vänner och kamra-
ter, åt vilka vi obetingat kunna anförtro oss. Inget baktal eller skvaller får före-
komma, utan allt bör ske öppet och ärligt och med goda avsikter att hjälpa.11

Hilding Kjellman relaterar att eleverna varje år väljer en ledare. Hon har
vid sin sida ett råd med ledarna från varje klass och var fjortonde dag
samlas hela skolans kamratskap för att ta upp gemensamma angelägenhe-
ter och behandla brott mot skolans lagar.12

Kjellman slår fast att det goda inte stannat inom Tyringe Helpension.
Koncentration, självverksamhet och självdisciplin har blivit centrala be-
grepp i stadgarna för den nya kommunala flickskolan och för de allmänna
läroverken.13

Slutligen säger Hilding Kjellman att ”Hindåsskolan ställer stora krav på
sina lärare.” Koncentrationsläsningen innebär att lärarinnan inte behöver
förbereda en rad olika ämnen varje dag, men hon måste istället kunna gå
så mycket djupare. Och medan alla barn frågar mycket, så gör eleverna
här det än mer – skolan uppfostrar dem till att vara frågvisa.14

De tre grundpelarna

Koncentration i undervisningen

Redan i 1909 års prospekt för Tyringe Helpension framhävdes att kon-
centration i undervisningen var en bärande idé för den nya skolan: ”För
att undvika mångläseri och icke splittra barnens krafter på så många äm-
nen komma alla ämnen, vari undervisning gives i en klass, ej att läsas
samtidigt”.15 Samma formulering återkom i 1912 års prospekt, men läs-
året 1913-14 hade ordalydelsen ändrats: ”Koncentration i undervisningen
genom att, såvitt möjligt är, närbesläktade ämnen läggas i händerna på en
och samma lärare och att de läsas med samlad tid, periodvis under läsåret.”
Denna formulering återkom sedan samtliga läsår.16

Treterminssystemet nämndes inte 1909 men eftersom koncentra-
tionsläsningen fanns med från början är det troligt att man läste i tre ter-
miner redan från start. I Porlaföreläsningen 1919 berättade Ester Boman
att en klass oftast hade samma schema för höstterminen som för vårter-
minen, men ett annat för vinterterminen. Ibland måste man göra om
schemat efter jul för att få plats med allt. I undantagsfall fick vårterminen
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ett annat schema än det som gällt under hösten. Skolan använde inte
samma schema år efter år, utan gjorde nytt inför varje läsår.17

Koncentrationsundervisningen fungerade inte utan problem. Ebba Hag-
berg skrev att det inte var nådigt att sammanställa alla statistiska uppgif-
ter som Skolöverstyrelsen skulle ha in. ”Vid andra skolor finns ett schema
för hela läsåret, här byter vi ett par gånger i terminen”.18

Skolinspektören Axel Åström besökte Tyringe Helpension 23 och 24
oktober 1923. Han var i stort sett nöjd men menade att koncentrations-
undervisningen ställde mycket höga krav på mångsidigheten hos lärarper-
sonalen. Detta kunde inte helt tillgodoses, även om lärarpersonalens
kompetens annars var fullt tillfredsställande, Han anmärkte också på att
eleverna fick ägna sig alldeles för mycket åt skrivande. Det ödade tid utan
att leda till motsvarande nytta.19

Eleverna jag intervjuat uttrycker stor tillfredsställelse med koncentra-
tionsundervisningen. Några berättar dock om  problem som uppstod om
man gick över till en annan skola. Då låg man före sina nya klasskamrater
i en del ämnen, långt efter dem i andra. Det exempel på koncentration
som de oftast nämner är att man bara läste ett främmande språk per ter-
min.20

Ester Boman framhävde i Porla 1919 att både lärare och elever vinner
på koncentrationen. En lärarinna i historia och geografi i en vanlig flick-
skola måste varje vecka förbereda fem olika epoker i historien, plus sex
olika länder. På Tyringe Helpension har hon två klasser och kan ägna
mycket mer tid åt att samla ett allsidigt stoff att använda i undervisning-
en. Flickorna på en vanlig skola har varje dag läxor i fyra-fem ämnen –
på Tyringe har de normalt bara en enda läxuppgift.21

Självstudier

I 1909 års prospekt sades att flickor som hade speciella anlag för ett eller
flera ämnen och ”som ej äro för sin utkomst beroende av den vanliga
kompetensen” kunde få specialisera sig tidigt.22 I årsredogörelsen 1912-
13 slogs fast att eleverna i klass V-VIII får ägna två veckotimmar åt för-
djupning. Studieplan görs upp i samråd med lärare, resultatet kontrolleras
genom tentamen eller föredrag.23 I ansökan 1913, om rätt att utfärda
avgångsbetyg med normalskolekompetens, framhöll Ester Boman själv-
studierna.24 1913-14 tillkom en formulering i skolans program:
”Läxläsning ersättes, där så kan, av mera självständiga uppgifter”. Denna
formulering kvarstod till nedläggningen.24
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Ester Boman beskrev det som att Tyringe Helpension ”så småningom
genom koncentrationsläsning nått fram till enskilt arbete och grupparbete
i alla ämnen och ämneskurser.” Nu kunde individualisering och valfrihet
tillgodoses genom arbetsuppgifter som tilldelades eller valdes inom ramen
för den ordinarie årskursen. Hon betonade att man vann sociala fördelar
genom att ersätta de helt fria studierna med deluppgifter inom det som
hela klassen studerade gemensamt. Eleven fick välja relativt fritt efter
intresse, samtidigt som hon kände att hennes studier berikade hela grup-
pen:26

Den enskildes arbete blir mindre egoistiskt motiverat om varje arbetare får klart
för sig, att helheten beror av hans inlägg, och det blir mer intressebetonat, om
den enskilde lärjungen eller en grupp av lärjungar får i någon mån välja delarbe-
ten efter sina anlag, förkunskaper och intressen.27

Ester Boman förankrar Tyringepedagogiken i nödvändigheten att lägga
upp undervisningen så att den passar varje enskild individ. Hon framhåller
att:

Livet frambringar en mångfald av arter av människor, som genom artskillnaden
ha olika krafter inom sig och därmed behov av att manifestera dessa krafter på
olika sätt i olika rytm. Tänk t.ex. på de visuella och auditiva typerna, på de ma-
nuella och på de opraktiska drömmarna.28

Redan vid Tyringe Helpensions start var man ”på det klara med böckernas
roll som arbetsmedel, med det nära sambandet mellan böckernas värld och
skolans, samt med att barnen i skolan böra bibringas den arbetsteknik,
som sedan fordras av dem som vuxna.”29 År 1929 omfattade skolans
referensbibliotek 8.650 band och elevbiblioteket med roliga böcker 507
band.30 Till detta kom ett bibliotek med läroböcker som avgående elever
skänkt.31 Som jämförelse kan nämnas att folkbiblioteket i Björketorps
kommun, dit Hindås hörde, samma år omfattade 354 volymer.32

 Sigrid Beselin, född Andreasson, hade 1928-31 hand om skolans bibli-
otek. Hon berättar att man regelbundet köpte in ny litteratur från bok-
handlare i Sverige och i andra länder.33

Eleverna skolades successivt in i att använda biblioteket i sina studier.
Från 1919 hade klass VII biblioteksskötsel på schemat, en dubbeltimma
per vecka under halva läsåret. Där fick flickorna lära sig att katalogisera
böcker, jämföra olika bokformat och olika översättningar, göra källför-
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teckningar och referenslistor etc. De skötte även om skolans stora vy-
kortssamling.34

Centralt för självstudierna var att flickorna skulle redovisa sina rön
inför hela klassen, ibland hela skolan. Den vanligaste formen för detta var
muntligt anförande, ofta i kombination med en utställning, en laboration,
en teaterföreställning eller dylikt. Många elever betonar att de genom
hela livet haft nytta av den träning de fick i att framträda inför publik.
Några beskriver hur de metodiskt fick granska sina egna och kamraternas
framträdanden. När en flicka – eller en grupp – hade redovisat skulle kam-
raterna ge kritik, där de tog upp form och innehåll. De exempel jag fått
på sådan kritik handlar om rena föredrag.35

Siri Ahlström-Lind, som gick på Tyringe Helpension 1920-23, har
skrivit om hur hon efter klass VI hamnade på en samskola i Stockholm.
En historielärare där använde sig av moderna metoder – han lät eleverna
hålla föredrag och bad kamraterna kommentera. Siri kom med flera kri-
tiska synpunkter på ett föredrag. Nästkommande rast fick hon kritik av
hela sin klass. Det var fel att inför en lärare kritisera en kamrat, eleverna
måste hålla ihop. När hon efter en halv termin flyttade över till ett gym-
nasium fick hon kritik av kamraterna där för att hon ställde så många
frågor till lärarna.36

Från läsåret 1923-24 finns en ny rubrik i Tyringe Helpensions årsre-
dogörelse: Skråarbete. Det var två-tre veckotimmars arbete inom ett
valfritt praktiskt område.37 Ester Boman lär ha fått idén när hon på ame-
rikanska skolor såg hur hantverkare kom in och undervisade i praktiska
ämnen.38 På Tyringe tog man inte in några utomstående, utan det var
lärarinnorna som fick leda arbetet. Studierna organiserades efter mönster
från gamla tiders skråväsende. Eleverna i klass IV-VIII fick välja ett skrå
som de skulle tillhöra under läsåret.39

En del skrån existerade under många år: handarbetsskrået, fotografe-
ringsskrået, konsthantverksskrået, bokbindarskrået, maskinskrivningsskrå-
et, musikskrået, bankskrået, tryckeriskrået. Andra var mer kortlivade. Te-
lefonskrået förekom bara under läsåret 1926-27 då dess tre elever med en
lärarinna drog en lokal telefonförbindelse mellan de olika husen på skolan.
Radioskrået fanns 1924-25 och 1925-26. Biblioteksskrået och trädgårds-
skrået upphörde när de förvandlades till obligatoriska ämnen.40

En elev inträdde i skrået som lärling, kunde efter fastlagda prov avan-
cera till gesäll och kunde genom ytterligare prov bli mästare. Gesäll- och
mästarbrev formulerades och designades efter mönster från medeltida
skråbrev. Utformningen stod den blivande gesällen/mästaren själv för. I



139

kraven för mästarbrev ingick att man skulle kunna undervisa lärlingar i
skrået. Det var en grundprincip att främja ”det sociala moment som ligger
i att de kunnigare hjälper de mindre kunniga”.41 Man framhöll också att

Denna skråform är naturligtvis bara en lekform som en gång valts och som blivit
omtyckt och därför bibehålles så länge som den tjänar sitt syfte, men en lekform
som ej ska pressas till arkaisering och ansträngt sökande efter likhet med medel-
tida förebilder.42

Självstyrelse

Från starten 1909 tillämpade Tyringe Helpension ett litsystem. Flickorna
övervakades inte ”på det i skolor vanliga sättet”, utan fick reda sig utan
övervakning på raster och under skrivningar.43 Under skolans andra år
läste en flicka William R. Georges bok Ungdomsrepubliken i Amerika.
Inspirerade av hans skildring av hur ungdomsbrottslingar fostras till själv-
styrelse valde Tyringeflickorna en styrelse bestående av en ordförande
och en verkställande direktör. Det fjärde året skapades en kombinerad lag-
och protokollsbok kallad ”De tjugo trognas bok”.44 Från läsåret 1913-14
nämns självstyrelsen i skolans program, men helt kort.45

Ett par år senare skrev lärarinnorna ett språkligt uppstyltat stadgeför-
slag för självstyrelsen. Avsikten var att provocera eleverna till att själva
skriva någonting bättre. Eleverna älskade dock både form och innehåll.
Efter ytterligare ett par år reagerade de och skrev egna nya lagar för sin
självstyrelse.46

Självstyrelsen handlade främst om disciplinfrågor, som behandlades en
gång i veckan på ett möte med alla elever och alla lärare. Boman nämnde
fusk i en föreläsning 1924.47 Elever berättar om regler för hur och när de
fick lämna skolans område, tjuvrökning och liknande.48 Ett råd – kamrat-
skapets valda ledarinna och fem flickor ur klass VII och VIII – fattade
beslut om straff. En gång bestämde rådet att lärarinnorna inte skulle få
vara närvarande, man var rädd för att de hämmade en del elever från att
yttra sig. Boman – eller hennes vikarie – fick dock vara med, och hade
vetorätt. Efter ett par månader upphävdes beslutet och lärarinnorna fick
närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt.49

1929 ändrades systemet. Skolan hade blivit för stor för att småförseel-
ser skulle kunna tas upp av alla. Besluten delegerades till ett möte som
varje klass hade en gång i veckan med sin klasslärarinna. Frågor av större
vikt behandlades på ett stort kamratskapsmöte var fjortonde dag.50
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En protokollsbok från avgångsklassen läsåret 1935-36 ger en närbild
av hur självstyrelsen kunde fungera. Klassen och dess klasslärarinna Harri-
et Kjellberg hade protokollförda möten varje vecka. I stort sett varje gång
togs överträdelser upp. Det var småsaker: en flicka hade pratat när alla
skulle vara tysta, en hade spelat grammofon utanför tillåten tid, några
hade varit uppe efter läggdags, en hade lånat ut pengar till en kamrat, en
hade lämnat skolan på otillåten tid.51

Straffen var lindriga: att släcka lampan tidigare några kvällar, att inte
gå utanför skolan på en vecka, att vara klassvakt en extra tid. En gång
under läsåret hänsköts en överträdelse till ett ”stort” möte. Påfallande
ofta lämnades en förseelse utan straff, ibland för att bestämmelserna varit
oklara, ibland för att klassmötet nöjde sig med att varna. En gång bestäm-
de man att en flicka inte skulle få någon påföljd för att det var synd om
henne. Hon hade varit sjuk en tid och missat en rolig utflykt. Några gång-
er motiverades ett straff med att synderskan brutit mot reglerna upprepa-
de gånger.52

Det strängaste straffet som rådet kunde utdöma var uteslutning ur
självstyrelsen för en bestämd tid. En utesluten flicka måste ha vaktande
lärare under skrivningar och läxläsning, fick inte vara med på kamratska-
pets möten och hade en begränsad rörelsefrihet.53 Alice Kollén relaterar
ett tillfälle när hela hennes klass uteslöts under tre veckor. Några nya
elever hade fuskat och rådet dömde hela klassen som medskyldig – de
gamla eleverna hade försummat att informera de nya.54

Ester Boman drog 1924 fram fördelarna med självstyrelsen: skvaller
för lärarna förekommer så gott som aldrig, för alla vet att läraren direkt
överlämnar saken till självstyrelsen. I stället för att eleverna bakom lä-
rarnas rygg samarbetar med fusk och annat, bistår de varandra med att
handla rätt. Straffet uppfattas inte som en hämnd, eleverna lär sig att det
inte är något nöje att straffa, utan tvärtom mycket ledsamt.55

Andra källor ger en mer komplicerad bild. Lärarinnan Gunvor Tjern-
berg upplevde självstyrelsen som rörig när hon kom till Tyringe. Kollegiet
skulle lita på eleverna, men ändå gå runt och kontrollera att ingenting
annat försiggick under den tid som var avsatt för läxläsning.56 Ebba Hag-
berg skrev om ett tillfälle när självstyrelsen inte var i kraft:

Här är ganska underligt för närvarande. På sista sammanträdet, i tisdags, suspen-
derades självstyrelsen på obestämd tid. Flickorna begärde det själva, för att de
skulle lära sig uppskatta, vad de hade i sin självstyrelse. Nu skall de alltså vaktas
och övervakas i var krök. Och vi ska med ens börja misstro dem. Vi vaktar dem
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på skrivningarna, vid läxläsning samlas alla i gymnastiksalen och övervakas, vi
låser ut dem på de långa rasterna, och vi går vakt när det ringer till läggning.
Men å ömse håll tycker vi nog, att styrelsen verkligen trängt igenom, den är inte
bara en yttre organisation. ”Kommer fr. Hagberg och nattar” sa ett par av sjuorna
igår. ”Nej, men jag ska komma och se efter att ni har lagt er i tid”, fick de till
svar. – Att ”natta” är att sitta på sängkanten och prata en stund, innan släck-
ningssignalen går. Det är då man lär känna varandra. Katederrespekten försvinner
och ersättes av någonting annat och bättre.57

Ett fåtal elever hävdar att självstyrelsen inte fungerade. Alltför stort an-
svar lades på flickorna. De som ville fuska hade rika tillfällen att göra det,
och andra avslöjade dem inte. Betydligt fler beskriver självstyrelsen som
ett viktigt inslag i tillvaron på Tyringe Helpension. Den gjorde att de
lärde sig ta ansvar, den tränade deras självdisciplin, den gav självkänsla
genom att lärarinnorna litade på eleverna. På andra skolor lärde man sig
se lärare som fiender. Där väntade sig alla att eleverna skulle hjälpas åt at t
lura och fuska. Straffen var ett inslag i den eviga fejden. På Tyringe var
det kamraterna som dömde ut straff – det var värre, för det var deras för-
troende man svikit.58

Siri Ahlström-Lind (se sid 138) följde Tyringereglerna även efter at t
hon hade flyttat till ett gymnasium. Hon nekade att viska till kamrater på
lektioner, hon vägrade att låta dem som slarvat med hemuppgifter skriva
av hennes anteckningar. Grupptrycket fick henne emellertid att ändra
beteende.59

En flicka blev relegerad från en flickskola i Örebro för att hon var
olydig och uppstudsig och hamnade på Tyringe Helpension. Hon säger att
när hon kom dit var det första gången hon mötte lärare som inte behand-
lade henne som en fiende utan som en medarbetare. Gymnastik var ett av
hennes största intressen. På sin gamla skola hade hon varit avstängd från
gymnastiken, som straff. På Tyringe dröjde det bara ett par terminer in-
nan en lärarinna bad henne leda gymnastikpass.60 Att hon fick leda var
inte unikt, från 1923-24 har årsredogörelserna en formulering om att
”utbildning till ledare varit ett av de mål, mot vilka sporten och gymnas-
tiken inom skolan syftat.”61

Viktiga sociala uppgifter lades också på eleverna. Den som kom ny
fick välja sig en ”mamma” bland de äldre flickorna. Denna skolmamma
skulle hjälpa ”sitt” barn med praktiska saker och ge ett känslomössigt stöd
när så behövdes. Många Tyringeelever framhåller att detta mammasystem
var mycket viktigt.62 Det framstår i ett än mer positivt ljus när man jäm-
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för med det brittiska ”fag”-systemet som tillämpades på Lundsbergs inter-
natskola. Där hade de äldre pojkarna rätt att bli uppassade av de yngre.63

Självstyrelsen, med sina otydliga regler och straffsatser, som bestämdes
från fall till fall, skulle kunna ha givit utrymme för godtycke och penna-
lism. Någonting sådant har dock inte framkommit i mina intervjuer. För-
klaringen kan ligga i att jag inte fått tag i någon som varit utsatt. Men det
kan även hänga ihop med att Tyringe var en liten skola, med hög lärar-
täthet. Och trots sina brister var självstyrelsen sannolikt mindre godtyck-
lig än de traditionella disciplinsystemen på vanliga skolor.

Detta ska inte tolkas som att Tyringe Helpension var fritt från mobb-
ning och andra avarter. Flickor kunde bli retade för att de var avvikande,
straff kunde vara orättvisa.64 Men självstyrelsen gjorde inte sådana pro-
blem värre.

Kvinnorollen, verkligheten, kroppen och själen

Fostran till en ny kvinnoroll

Alltsedan 1870-talet hade det funnits en utbredd oro för flickskoleflickors
hälsa, den hade till och med blivit föremål för statlig utredning (se sid 37).
Det fanns en utbredd uppfattning om att flickor under åren kring puberte-
ten av fysiologiska skäl hade en obenägenhet för teoretiskt arbete. Ty-
ringe Helpension tog in detta i sin pedagogik på två sätt: dels försökte
man i möjligaste mån förbinda de teoretiska studierna med de praktiska,
dels förlade man en högre andel av de praktiska studierna i
”övergångsåldersklasserna” V och VI.65

Eleverna på Tyringe fick lära sig många traditionella kvinnosysslor:
matlagning, hushållsekonomi, sömnad med mera. För skolans målgrupp –
flickor ur medelklassen och överklassen – hörde även de främmande språ-
ken till det som man borde kunna. Men samtidigt lade skolan stor vikt vid
färdigheter som gick långt utöver den gamla kvinnorollen. Att lära sig tala
inför en stor grupp, att bygga radioapparater och att dra telefonförbindel-
ser pekar på en helt annan syn på vad flickor kan och behöver göra. Stu-
dier av kvinnorörelsens historia, barnpsykologi, sexualkunskap, tidnings-
läsning och flitigt förekommande studiebesök på ting och fabriker för-
stärker det intrycket.66 Här tror jag att det är viktigt att se Tyringe Hel-
pension i sitt tidssammanhang. Skolan grundades i en tid när kvinnor
kämpade för politisk rösträtt, andra medborgerliga rättigheter och en
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starkare ställning i arbetslivet. Tyringelärarinnorna hade stora erfarenhe-
ter av vad kvinnor behövde kunna för att ta sin plats i samhället.

Verklighetsanknytning

På Tyringe Helpension fanns en uttalad målsättning att knyta an studier-
na till det verkliga livet.67

En elev plockade under vårt samtal 1998 fram sin kassabok och visade
att hon fortfarande bokförde sina utgifter och inkomster på det vis hon
lärde sig när hon började på Tyringe Helpension hösten 1917.68 Alla hel-
pensionärer i klasserna III-VIII skulle föra en sådan bok. Den granskades
av klassföreståndarinnan, som också hade hand om elevernas pengar. Fyra
gånger per läsår sändes bokslut med verifikationer hem till föräldrarna.69

Klass V brukade ha i uppdrag att sköta skolans lilla pappershandel.
Flickorna tog in offerter från olika grossister, gjorde beställningar och
sålde pennor, papper och annat till sina kamrater. De hade även ansvar
för bokföringen och skulle se till att pappershandeln gick med en liten
vinst, som tillföll biblioteket.70

Åtminstone en klass VII fick i samband med studier av Sveriges när-
ingsliv i uppgift att undersöka Hindås med omnejd. De redde ut bygdens
huvudnäringar och binäringar, ritade ekonomiska kartor och jämförde
med landet i stort.71

En klass VI delades i huslig ekonomi in i två grupper. Den ena gruppen
skulle vara bagerskor och planerade och genomförde bak av olika sorters
hushållsbröd. Dessa skulle de sälja till eleverna i den andra gruppen som
hade i uppgift att vara husmödrar. Under en fyraveckorsperiod – då de
hade skolkök en dag i veckan – fick bagerskor och husmödrar lägga upp
budget för bageri respektive hushåll om fyra personer. Allt genomfördes i
praktisk handling. Inköp gjordes till detaljhandelspris från skolans för-
råd.72

Bagerske- och husmorsprojektet beskrevs 1932 som något nytt. Varje
år samläste klass VI organisk kemi och huslig ekonomi. Där läste flickor-
na om jäsningsprocesser, samtidigt som de testade olika jäsmedel praktiskt
i kak- och brödbak. Vad passade för olika ändamål? Vilka ekonomiska för-
och nackdelar hade de olika medlen?73

På föräldradagarna 1921 redogjorde klass VIII för ”Ett bak ur alla syn-
punkter”:
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En elev sköter det praktiska, en framhåller psykologiens lagar, som förklara vilje-
och reflexrörelsers uppkomst vid utförandet av baket, ett par elever förklara ke-
miska och fysikaliska processer vid jäsning och gräddning, andra beskriva ke-
misk och mekanisk matsmältning, när bullen ätes, sist materiens oförstörbar-
het.74

Psykologi var ett obligatoriskt ämne för klass VIII från början av 1920-
talet. Undervisningen knöt an till elevernas egna erfarenheter. Klassen
kunde till exempel bevista en läslektion i första förberedande, läste sedan
inlärningspsykologi och skulle försöka koppla ihop det hela med sina egna
tidiga skolminnen. Var och en fick också i uppgift att granska sin egen
nutida studieteknik, och analysera den utifrån psykologiska teorier. Såda-
na kunde också vara utgångspunkt för analyser av den egna klädstilen,
regler för självstyrelsen med mera.75

Det var behovet av ett nära realistiskt studiematerial för föräldraun-
dervisningen inom psykologiämnet som fick Ester Boman att inrätta
småbarnshemmet på skolan.76 Där fick flickor ur de högsta klasserna,
samt den praktisk-teoretiska kursen dels hjälpa till med skötseln av bar-
nen, dels göra observationer som de skulle knyta till litteraturen i psyko-
logi.77

Varje lördag hade klass VII och VIII en lektion i tidningsläsning. Ibland
förbereddes den av elever, ibland av en lärare. Där tog man upp aktuella
samhällsfrågor, läste om dem i olika tidningar, jämförde och diskuterade.
Det kunde handla om svensk och internationell politik, fondbörsen, kultur
och annat. Man läste både dagstidningar och veckotidningar.78

Många elever drar fram möbleringen i lärosalarna som någonting
mycket positivt. På Tyringe Helpension satt de inte som på andra skolor
bakom varandra i pulpeter. De satt vid vanliga bord tillsammans med lära-
rinnan.79

Gymnastik och friluftsliv

Ända från starten 1909 framhöll Tyringe Helpensions prospekt och pro-
gram vikten av friluftsaktiviteterna på skolan. Under skolans 22 läsår i
Hindås inleddes studierna fem dagar i veckan med gymnastik. Höst och
vår gjordes denna utomhus, vintertid i det gymnastikhus som byggts redan
1914. I skogsparken runt skolan fanns några enkla lärosalar uppbyggda
och 1917-18 – 1930-31 framhöll programmet att undervisning höst och
vår förlades dit, när vädret så tillät.80
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Bild 19. Tyringeflickorna satt inte i pulpeter, de satt runt vanliga bord med sina
lärarinnor. Om inte Ebba Hagberg hade antecknat på baksidan av den här
bilden att den visar en lektion i Gröna hallen, hade det varit svårt att gissa det.

Bild 20. Göteborgs Högre Samskola var också en reformpedagogisk skola, men här
hade man pulpeter. Siri Ohlson tillsammans med klass 1b i slutet av 1920-talet.
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En eftermiddag i veckan gjorde hela skolan utmarsch. Under höst och
vår vandrade lärarna och eleverna, på vintern gjorde de skidfärder. Ibland
inleddes dessa med att man satte sig på Boråståget, som man sedan lämna-
de gruppvis vid olika stationer för att ta sig tillbaka till Hindås. De lägsta
klasserna gick av redan vid nästa station, de högsta åkte nästan ända fram
till Borås.81

En elev minns att man tävlade i skidor mot andra skolor.82 Ebba Hag-
berg nämner en intern skidtävling där lärare och elever deltog.83 Årsredo-
görelserna nämner ballongboll, bandy, brännboll, hövdingboll och korg-
boll; spring- och danslekar; kallbad i sjön; prov för skolidrottsmärket;
skridsko och orientering med mera. Trädgårdsarbete var en annan viktig
utomhusaktivitet.84

Den sportstuga som uppfördes i början av 1930-talet blev flitigt an-
vänd i friluftsverksamheten. Åtminstone under 1930-talet gjorde också
varje läsår en grupp äldre elever med lärare en resa till fjällen.85 Under
Tyringe Helpensions sista läsår inspirerade den nya sportstugan i Storlien
till två resor.86

Estetisk verksamhet

Musik hade en framskjuten plats i pedagogiken på Tyringe Helpension.
Sånglärarinnan Greta Lundqvist och pianopedagogen Wanda Bergman var
verksamma på skolan i 21 respektive 19 läsår. Det fanns ett musikskrå
och en jazzorkester. Förutom den ordinarie musikundervisningen kunde
eleverna få privatlektioner i piano. Bergman framförde klassisk och mo-
dern pianomusik en kväll i veckan, och flera gånger per läsår gästspelade
kammarmusiker, lutsångare med flera.87

Teckningsämnet samverkade intensivt med undervisningen i de teore-
tiska ämnena. Eleverna fick också arbeta med utsmyckningen av skolan.
Elevernas egna bilder fick även ett visst utrymme i Tyringe Kamratblad,
som började ges ut i början av 1920-talet. Tidningen gav utrymme för
skapande skrivande, samtidigt som eleverna tränade interpunktion och
stavning. Den trycktes på en handpress, med lösa typer.88

Ibland åkte hela skolan in till Borås för att gå på bio. Då gav biografen
alltid en extra föreställning.89 Skolan hade också en egen filmprojektor,
och visade många spel-, dokumentär- och undervisningsfilmer varje läsår.
I årsredogörelsen för 1932-33 förklarades dock att ”Endast en film har
visats i skolan under det gångna läsåret. Detta beror på att skolans bio-
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grafapparat endast kan användas för stumfilm och några nya sådana filmer
produceras ju ej mera.”90

Paula Müntzing undervisade i rytmik från hösten 1916. Ämnet var obliga-
toriskt för förberedande klasser och flickskolans första fem klasser. Flickorna i
klass VI-VIII kunde också få rytmik, men det kostade extra. Müntzing lät sina
elever improvisera och leda varandra, skapa berättelser och gestalta känslor i
dans och rörelse. Hon var en lyhörd och ödmjuk pedagog som utgick från bar-
nens egna idéer.91 Hon beskrev själv sin inställning:

Rytmik är ett underbart ämne att undervisa i. Dels är ämnet outtömligt och sprud-
lande av liv, dels utgör arbetet inom rytmiklektionen en ständig växelverkan mel-
lan eleverna och läraren, ett givande och tagande, antingen det nu gäller en sträng,
rytmisk koncentrationsövning, en lek, som läraren – och pianot – hittar på eller en
rytmisk, plastisk eller musikalisk improvisation av en elev.

Och var och en arbetar helt personligt och fritt och ändå inom en gemensam
ram, inom vilken allt samverkar till ett helt.92

Bild 21. Rytmik i gymnastiksalen. Det blev så här många barn i gruppen för att
Paula Müntzing arbetade med många klasser tillsammans. Vykort.
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Bild 22. Rytmik utomhus.

Eventuellt fick Paula Müntzing på Tyringe Helpension mer utrymme att ut-
veckla sin pedagogik än på Göteborgs högre samskola, där hon också under-
visade. En flicka kom dit efter att Tyringe hade lagts ned och blev besviken
över att Müntzings undervisning var mycket mer bunden och konventionell.93

Teckning, musik och rytmik betydde mycket för teaterverksamheten på
Tyringe. Men mer därom i kapitel 8.

Helheten

Helhetstänkandet i pedagogiken på Tyringe Helpension hade två aspekter. Ester
Boman skrev 1932 om samverkan mellan ämnena:

Vid Helpensionen Tyringe söka vi i våra helhetsuppgifter anknytning mellan un-
dervisningen i praktiska och teoretiska ämnen. Så t.ex. söka vi få till stånd ett
samband mellan lärjungarnas arbete i biologin och trädgårdsarbetet, i kemien och
trädgårdsarbetet, i skolköksarbetet och kemien, i matematiken och skötseln av
skolans pappershandel, i psykologien och arbetet i skolans småbarnshem o.s.v.
Framför allt söka vi att behandla modersmålet, teckning, rytmik, slöjd och
konsthantverk ej blott som ämnen med systematiskt upplagda kurser, utan som
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uttrycksmedel för lärjungen i hans arbete på de olika helhetsuppgifterna i de teo-
retiska och praktiska ämnena. I sådana uppgifter, avsedda för såväl gemensamt
klassarbete som gruppuppgifter och enskilt arbete, gives tillfälle till en individu-
alisering.94

Det handlade också om en fokusering på eleverna. Boman polemiserade
mot det hon kallade för ”kursens herravälde”. Ska man ge eleverna levan-
de kunskaper som de har nytta av ute i levande livet så måste ”lärarna
göra lärjungarna själva till sitt viktigaste studium” och rätta undervisning-
en efter deras förutsättningar.95

I sin dödsruna över Ester Boman beskrev Eva Södergren hennes
grundinställning:

Det fanns en kärnpunkt i Bomsens idéer om uppfostran, på vilken hela hennes
arbete vilade. Hon hade en stark tro på att varje barn ägde en särartad begåvning,
värd att utvecklas, Det gällde att finna denna begåvning, som långt ifrån alltid
visade sig i ett skolarbete av vanlig typ, stimulera barnet till framgång och små-
ningom överföra dess intresse även till andra områden. Bomsens uppfattning av
lärarens uppgift i detta skeende visade sig klart, om denne beklagade sig över ett
barns bristande kunskaper, intresse, vilja till lydnad eller liknande. Då utspann
sig en diskussion, vilken praktiskt taget alltid slutade med att Bomsen ställde
krav på läraren, innefattande vad hon ofta uttryckte med följande korta fras: ”Finn
nyckeln till barnet!” Barnet var ju en produkt av arv och miljö, lärarens uppgift
var att hjälpa detta barn, hurudant det nu än var, att frigöra sig ur sin bundenhet,
finna uttrycksmöjligheter och bli skapande. Därmed inträdde också en förändring
i barnets inställning till arbetet.96

Elevernas framträdande på föräldradagarna blev som ett slags examen, där
de visade upp allt vad de lärt sig. Det handlade inte bara om kunskaper och
färdigheter, utan också om förmågan att framträda frimodigt inför en stor
publik. Och det kunde vara ganska avancerade uppgifter. På föräldrada-
garna 1923 stod klass IV upp och bad åhörarna bestämma vilket kapitel i
den svenska grammatiken de skulle redogöra för.97

Siri Ohlson från Göteborgs högre samskola var med på föräldradagarna
1922 och tog upp sina intryck därifrån, då hon på flickskolemötet i Lund
1922 föreläste om ”Barnens självverksamhet i undervisning och uppfost-
ran”:

Här i Sverige är det väl endast Tyringe pension för flickor, som försökt med
koncentration och självstudier i större utsträckning. Genom föredrag och artiklar i
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Bild 23. En klass föreläser i gymnastiksalen på en föräldradag. På samlingarna en
gång i veckan fick eleverna framträda inför hela skolan. De blev vana att tala till en
stor grupp.

Bild 24. Lektion i ett klassrum i skogen. Foto: Anna Backlund.
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tidskrifter är mycket därav redan känt, men jag ber att få tillägga några ord om
den ”examen”, som jag i våras var med om där. Det var sannerligen icke frågor
och förhör. Jag hörde inte en lärarinna yttra sig, vill jag minnas. Eleverna skötte
allting själva. Genom föredrag, ofta uppdelade på ett flertal händer, genom expe-
riment, som t.ex. när sjätte klassens elever, en timme efter den lunch de bjudit
på, höllo föredrag om matsmältningen, genom scenframställningar ur olika tids-
epoker eller teaterpjäser, som de själva författat, eller genom framförandet av
Strindbergs Svanevit, till vilken de komponerat och förfärdigat dräkterna själva,
visade de alla, stora och små, vilket grundligt, koncentrerat och självständigt ar-
bete, som låg bakom.98

Självständiga och frimodiga elever står i fokus, medan lärarinnorna håller
sig i bakgrunden. Det är samma reformpedagogiska retorik som syns i
skolans Program, Årsredogörelse och Katalog (se sid 82). Det var detta
Tyringe Helpension ville visa upp, och det var det man ville uppnå.

Influenser

Alla Tyringeelever jag har intervjuat vet att Ester Boman fick sina peda-
gogiska idéer från USA.99 Ingenting av det som gjordes på skolan känns
heller unikt, om man sätter det i relation till reformpedagogiska skolor i
USA – och i andra länder. Det ligger nära till hands att anta att Boman
formade sin pedagogik utifrån intryck hon fick under sina studieresor.

Det finns emellertid en samtida pedagogikforskare som hävdar motsat-
sen. Christina Staël von Holstein Bogolowsky medger 1932 att Tyringe
Helpension vid första anblicken ter sig amerikaniserad:

However, a closer scrutiny of Miss Boman’s articles prior to 1920, shows
that her ”modern” school methods were evolved at Tyringe as a protest against
the failure of the old-fashioned European schools as revealed by the catastrophe
of the World War. Her later visits to various countries of Europe and to the Uni-
ted States, only deepened her interests and convictions by making her feel that
she was one of the many all over the world, who tried to make it new and whole
again by giving the young a better opportunity for self-development. The ”new
schools” have often grown up simultaneously in France, Germany, Belgium,
America, and Sweden without even knowing about each other.100

Bogolowsky var född i Sverige, hade fått lärarinneutbildning här och även
undervisat i svenska skolor. Sedan hade hon utbildat sig vidare i USA och
även undervisat i skolor där.101 Första världskrigets betydelse är en tes
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hon driver själv. Men tittar man på Tyringe Helpensions prospekt, pro-
gram och årsberättelser från tiden före 1920, samt Bomans föreläsning
1919, så bekräftar de Bogolowskys tes. Tyringepedagogiken hade fått sin
grundläggande form innan Ester Boman reste iväg på sin första resa till
USA.

Det är också lätt att se de inhemska influenserna: Anna Sandström,
Ellen Key, Ernst Westerlund, Sofi Almquist. Vad Englandsresorna 1899,
1901 och 1910 kan ha tillfört är svårt att säga. Bilden kompliceras av att
intresse för amerikansk pedagogik inte var en helt ovanlig företeelse
bland svenskt skolfolk ända från början av 1890-talet. I tidskriften Ver-
dandi kommer reserapporter ibland102 och John Dewey översattes tidigare
till svenska än något till något annat främmande språk.103 Man behövde
definitivt inte ha varit i USA för att inspireras av amerikansk pedagogik,
det räckte med att lyssna på andra och läsa texter.

Men det räckte inte med att läsa och lyssna. Det ingick i den reform-
pedagogiska kulturen att man måste resa och se skolor och undervis-
ningsmetoder själv. Det som Eva Södergren skrev om Ester Boman gällde
också för många andra reformpedagoger:

Ferierna utnyttjade hon träget till studieresor, framför allt till besök vid moderna
skolor, men givetvis även för deltagande i kongresser och skolmöten. Det hände
nog, att hon under sina färder besökte skola efter skola utan att egentligen finna
vare sig något som beriktigade hennes egna försök eller gav något nytt. Hon för-
tröttades emellertid ej utan ansåg att man skulle söka och vara tacksam om man
då och då fann ett korn. Emellertid ägde hon en icke vanlig förmåga att spåra upp
intressanta skolor, värdefull litteratur och ny materiel och hon återkom beständigt
efter somrarna fylld av nya idéer för det kommande arbetsåret. Men tro ej att hon
någonsin kopierade. De uppslag hon fann värda att användas omformades efter
hennes eget huvud så att de tjänade ett syfte enligt hennes idéer och passade våra
förhållanden.104

Resorna gav Ester Boman viktig inspiration, men de ändrade inte hen-
nes pedagogik på något grundläggande sätt. Ett exempel på kontinuiteten
i Tyringepedagogiken är att när Boman 1923 ansökte om statsbidrag, så
sände hon med 1909 års prospekt som en del av redogörelsen för Tyringe
Helpensions arbetssätt och mål.105 Den var fortfarande lika giltig 1936.

Det är också viktigt att ser att Ester Bomans och Tyringelärarinnor-
nas försök att föra ut sin pedagogik är präglade av den reformpedagogiska
resandekulturen. Boken Uppfostran genom undervisning är en god doku-
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mentation av hur undervisningen på Tyringe Helpension kunde te sig.
Men den är snarare en löst sammanfogad exempelsamling än ett genom-
arbetat pedagogiskt verk. Trådarna knyts inte samman, resonemangen
fördjupas inte och resultaten av försöksverksamheten på skolan syntetise-
ras inte. Pedagogiken blir också litet svår att förstå, eftersom beskriv-
ningarna fokuseras på elevernas verksamhet. Lärarinnornas insatser tonas
ned, på samma sätt som i skolans årsredogörelser och på föräldradagarna
(se sid 82, 151). Problemen förstärks av att det finns många texthänvis-
ningar till gamla artiklar och föredrag.106

Till en viss del hänger det här ihop med att Ester Boman inte var en
tillräckligt god skribent för att själv skriva en bok som gjorde rättvisa åt
hennes pedagogik och att Elsa Busck, som redigerade boken, inte heller
räckte till. Men boken påminner om andra samtida reformpedagogiska
böcker och artiklar. De känns ofullständiga – om man inte ser dem som
inbjudningar till att komma och titta och uppleva på plats.

Uppfostran genom undervisning fick mycket positiva recensioner.
Men många av recensenterna var själva reformpedagoger. De kunde med
sina erfarenheter fylla i det som saknades. Några av dem framhöll till och
med i sina texter att de varit på Tyringe och sett pedagogiken med egna
ögon.107

Tyringepedagogiken: Sammanfattning

Koncentration i undervisningen, självständiga studier och friluftsliv lyftes
fram redan i 1909 års prospekt för Tyringe Helpension, och var centrala
inslag i skolans pedagogik under alla dess 27 år. Elevernas självstyrelse
blev tidigt en fjärde grundpelare. Estetisk verksamhet hade också en viktig
funktion i pedagogiken, allt detta kombinerades med inställningen att
elever är individer, som har olika sätt att inhämta och bearbeta kunskap,
och att den goda skolan måste ha en sådan bredd i sin undervisning att den
passar alla elever.

Ingenting av detta är unikt och stämmer väl in med den svenska och
internationella reformpedagogiska rörelsen. Ester Boman gjorde många
studieresor till andra länder, främst USA. Men Tyringepedagogiken hade
fått sin grundläggande form innan hon började sitt resande i stor skala.
Och lika väl som hon och andra Tyringelärarinnor reste på studiebesök, så
kom många svenska och utländska pedagoger för att titta på Tyringe
Helpension.
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Att Tyringe var en flickskola gjorde att utrymmet för experiment var större.
Samtidens syn på flickors psykologi och fysiologi påverkade också utform-
ningen av pedagogiken. Men samtidigt som skolan vårdade vissa inslag i den
traditionella kvinnorollen, så vidgade man dess gränser genom att utbilda flick-
orna i modern teknik, träna dem i att tala inför en stor grupp och fostra dem till
att ta eget ansvar.

Ester Bomans kritik mot traditionell undervisning var inte mer radikal än
att den delades av många i skolväsendets centrala ledning.

Bild 25. Teckningar och linoleumsnitt förekom ofta som illustra-
tioner i Tyringe Kamratblad. Den här bilden av Ester Boman
med hunden Sonja och brorsonen Erik publicerades 1931.
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7 Bakgrund tre: Teater i undervisningen

Ester Boman och Tyringepedagogiken är viktiga för att förstå teaterverk-
samheten på Tyringe Helpension. Men det är lika nödvändigt att sätta
den i relation till användandet av teater i undervisningen i stort. Jag inle-
der detta kapitel med en kort skiss av utvecklingen från antiken till och
med 1700-talet. Därefter kommer ett avsnitt om teatern och reformpe-
dagogiken och ett om teater i svensk undervisning fram till 1920-talet.
Sist tar jag upp teatrala inslag i sällskapslivet och i den offentliga kulturen.

Från antiken till och med 1700-talet

Teatern som konstform föddes i Aten på 500- och 400-talen f Kr. Pjä-
serna skrevs för ett par årligen återkommande religiösa festivaler och
spelades normalt bara en gång. Samma sak gällde de stora kördikter som
också framfördes då. De som skrev och framförde pjäserna och dikterna
hade inte detta som yrke utan var vanliga medborgare. Även demokratin
föddes under denna tid och pjästexterna knöt ofta an till den politiska
debatten, om än i mytologisk och historisk förklädnad.1

Platon (ca 429-347 f Kr) lät filosofen Sokrates kritisera teatern i dia-
logen Staten. Den del av världen som vi människor kan förnimma är bara
en skuggbild av den sanna idévärlden. Teater och andra konstarter är imi-
tationer av skuggvärlden och kan därför aldrig nå sanningen.2 Dessutom
ger dramatikerna negativa förebilder när de gestaltar gudar som bär sig lika
illa åt som vanliga människor.3 Trots att Platon hade en negativ syn på
teater framställde han sina filosofiska idéer i dialogens form. I Aten på
hans tid rådde fortfarande en muntlig kultur. Skrivkonsten fick allt mer
vikt, men dialogen var en vanlig form för gestaltande skrivande.4

Filosofen Aristoteles (384-322 f Kr) menade att det fanns två typer av
aktiviteter: de som är redskap för att uppnå ett mål och de som är nog i
sig själva. Han satte de senare högst och menade att lycka är att utöva
sådan aktivitet.5 Han delade inte Platons dualistiska syn på tillvaron och
såg därför inte konst som en imitation av en skuggbild. Att efterbilda lig-
ger i människans natur. Teater är en efterbildning av handlingar och liv
snarare än av personer och objekt. I tragedier efterbildas människor som
är bättre än vi är, i komedier sådana som är något sämre.6

Aristoteles menade att när tragedin avbildar en avslutad allvarlig hand-
ling, på ett sätt som väcker fruktan och medlidande, så leder den till en
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rening av sådana känslor.7 Det som Platon fruktar som skadligt ser alltså
Aristoteles som nyttigt för individ och samhälle.8

Romaren Quintilianus (35-97 e Kr) var lärare i talekonst. Han såg
skådespelaren som en expert på talandets teknik, som man hade mycket
att lära av. Tragedier var användbara i undervisningen, men komedier fick
vänta till elevernas karaktär var färdigformad. Man skulle också vara
försiktig med att låta pojkar spela kvinnor och åldringar – om de ofta
imiterade höga och spruckna röster kunde det utvecklas till en vana.9

Plotinos (ca 205-270) var en nyplatoniker från Egypten som grundade
en filosofiskola i Rom. Han delade Platons syn på vår värld som en skugg-
bild av den sanna idévärlden, men hade en mer positiv syn på konst. För
honom var den inte imitation utan symbol. Nöjet vi finner i att uppleva
god konst beror på att vår själ känner igen sig i konstverket. Plotinos
idéer påverkade kyrkofadern Augustinus (340-430) och genom honom
den medeltida kyrkliga konsten.10

Den kristna kyrkan fördömde länge teater, men trots det växte det
fram ett bruk att använda dramatiska metoder i undervisningen. Skolmäs-
taren Ausonius (ca 310-ca 395) skrev dialoger för skolbruk och uppmunt-
rade sina elever att läsa gamla grekiska komedier. När kejsar Julianus på
300-talet förbjöd kristna att läsa hedniska författare skapade Apollinarios
den äldre tragedier utifrån Moseböckerna och andra historiska böcker i
Gamla Testamentet. Hans son Apollinarios den yngre (ca 310-ca 390)
skrev dialoger i Platons stil, baserade på Nya Testamentets evangelier och
Apostlagärningarna.11

Under senantiken försvann de ekonomiska förutsättningarna för at t
producera offentlig teater i Västeuropa.12 Dramatiska texter överlevde
dock under tidig medeltid i kloster och klosterskolor. Latin var den väst-
europeiska kyrkans universella språk. Pjäser av de romerska dramatikerna
Terentius, Plautus och Seneca, samt några grekiska dramer i latinsk över-
sättning, användes i undervisningen för att de gav träning i ett gott la-
tinskt talspråk.13

Forskningen är oenig om huruvida dessa pjäser enbart lästes i klostren
och klosterskolorna eller om de framfördes. Det finns till exempel beva-
rat sex helgondramer som benediktinernunnan Hroswith (ca 932-1002)
skrev under 900-talet. I sitt förord förklarar hon att hon influerats av
Terentius form och språk och använt det för att hylla heliga kvinnor.14

Vissa teaterhistoriker menar att det är osannolikt att dessa dramer
framförts under Hroswiths livstid.15 Andra undviker att ta ställning.16 En
forskare som experimenterat med framförande av texterna hävdar dock
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att de spelats. Pjäserna har formgrepp och finesser som man lätt missar
vid läsning men som framstår i ett förklarat ljus när man framför dem.
Hon hävdar att det är osannolikt att Hroswith kunnat skriva så god dra-
matik utan att ha varit delaktig i en levande tradition av teaterframföran-
den.17

Från 1200-talet kom en vändning i den västeuropeiska kyrkans syn på
teater. Delvis hängde det ihop med att Aristoteles’ texter – som varit näst
intill glömda i 1000 år – översattes till latin och kom in i kyrkans idé-
värld. Den som förankrade dem där var Thomas av Aquino (ca 1225-74).
Han var också den förste store kyrkomannen som uttalade sig positivt om
teater. Därtill framhöll han att lekar och nöjen var någonting positivt, så
länge man var måttlig.18

Under senare delen av medeltiden började kyrkan att tillåta och enga-
gera sig i stora offentliga mysteriespel och moraliteter, där bibliska histo-
rier och kristna idéer gestaltades i dramatisk form. Ibland framfördes de av
kyrkans eget folk, ibland överläts detta till hantverkargillen och andra
organisationer. Denna kyrkliga teater hade ett pedagogiskt syfte – att
göra trosläran levande för den stora obildade menigheten. Den hade också
en skolande funktion för alla medverkande.19

När kyrkan på 1500-talet splittrades i en katolsk och en protestantisk
gren använde bägge dessa teater i utbildning och propaganda. En holländsk
forskare hävdar att drama fick stark ställning i den tidens skolor för at t
det knöts till den latinska retoriken. Latinet fortsatte att vara ett interna-
tionellt språk och man ansåg också att dess logiska uppbyggnad generera-
de ett korrekt logiskt tänkande.20

Viktigt var också att man nu såg antiken som ett ideal. Pjäser, som un-
der medeltiden använts för att de innehöll en god latinsk dialog, uppskat-
tades nu för sina konstnärliga kvaliteter och för att de gestaltade antikens
liv och kultur.21 Många antika manuskript återupptäcktes, andra kom till
västra Europa med flyktingar efter Konstantinopels fall 1453. Boktryck-
arkonsten gjorde att antika pjäser – och nya som skrevs efter gamla
mönster – fick stor spridning.22

Jesuiternas skolor var kända för sin nyskapande pedagogik. I den in-
gick skoldrama, både som retorik- och språkträning i form av offentliga
teaterföreställningar. Dessa föreställningar var ofta mycket storslagna
och praktfulla.23

Martin Luther (1483-1546) var en ivrig anhängare av skoldramat, och
spekulerade kring att judarna i gammal tid måhända hade iscensatt Gamla
Testamentets böcker.24 Philip Melanchton (1497-1560) tog med drama-
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tisering i sina skolordningar för Sachsen 1528 och 1540. I den senare
ålades lärarna att låta eleverna spela teater offentligt.25 Dessa två och
andra protestantiska tyska förgrundsfigurer förespråkade allvarliga pjäser
utan groteska och burleska inslag. De uppmuntrade bruket att på folksprå-
ket skriva nya pjäser med bibliska motiv. Detta spred sig till andra län-
der.26

Teatern hade även motståndare, både bland katoliker och protestanter.
Mest rabiata var puritanerna i England. En puritan som John Northbrooke
(1500-talet) kunde emellertid acceptera användandet av dramatik i under-
visning, på stränga villkor: 1) att texten inte innehöll oanständiga ord; 2)
att syftet var inlärning, språket helst latin; 3) att man inte spelade ofta;
4) att eleverna inte styrdes ut i praktfulla kostymer; 5) att skolan ej gav
offentliga föreställningar för pengar; 6) att pjäserna inte tog upp erotik.27

Filosofen Francis Bacon (1561-1626) ansåg liksom puritanerna att
professionell teater var fördärvlig, samtidigt som han uppskattade bruket
av teater i skolan:

It is a thing indeed, if practised professionally, of low repute; but if it be made a
part of discipline, it is of excellent use. I mean stage-playing; an art which
strengthens the memory, regulates the tone and effect of the voice and pronounci-
ation, teaches a decent carriage of the countenance and gesture, gives not a little
assurance, and accustoms young men to bear being looked at.28

Det förefaller som om teater förlorade mark i skolorna under 1700-talet.
Forskningsläget är dock oklart, och samtidigt finns en motsatt tendens. I
Tyskland, Frankrike och England fick dramatisk verksamhet en starkare
ställning i utbildningen av flickor. Nya pjäser med bibliska och samtida
motiv skrevs, gavs ut i tryck och översattes till andra språk.29

Läkaren Erasmus Darwin (1731-1802) uttryckte en viss oro:

The danger consists in this, lest the acquisition of a bolder action, and a more
elevated voice, should annihilate that retiring modesty and blushing embarrass-
ment to which young ladies owe one of their most powerful external charms.30

I USA öppnade den före detta dramatikern och skådespelerskan Susanna
Rawson (1762-1824) sin flickskola Young Ladies Academy i Boston
1797. Hon lät sina elever spela teater, hon skrev pjäser för dem och lät
dem till och med gå och se offentliga föreställningar.31
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Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) avsatte inget utrymme för
teater i den universella skola han skisserade i romanen Wilhelm Meisters
Wanderjahre (1821-29).32 Däremot skrev han om uttryckskraften i barns
spontana lekar i Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96). Där gestaltar han
även välsignelserna med en form av improviserat drama, där handling och
scenföljd är givna, men där detta ramverk helt fylls ut av de agerande.
”Det är det bästa sättet att leda människor ut ur sig själva och på en om-
väg åter in igen.”33

Reformpedagogerna och teatern

Mot slutet av 1800-talet fick teatern nya funktioner inom undervisning-
en. Det hängde ihop med reformpedagogiken och dess strävan att finna
arbetsmetoder som utgick från barns naturliga sätt att lära sig. John De-
wey skrev så här år 1900:

…the primary root of all educative activity is in the instinctive, impulsive atti-
tudes and activities of the child, and not in the presentation and application of
external material, whether through the ideas of others or through the senses; and
that, accordingly, numberless spontaneous activities of children, plays, games,
mimic effort…are capable of educational use, nay, are the foundation-stones of
educational methods.34

Redan sådana föregångare som Jean Jacques Rousseau, Friedrich Schiller
och Friedrich Fröbel hade dragit fram lekens betydelse. Nu utvecklade
psykologiforskare de första stora moderna lekteorierna.

Överskottsenergiteorin formulerades av den brittiska filosofen och
psykologen Herbert Spencer (1820-1903).  Enligt honom var det et t
överskott av energi som drev barn att leka. Övningsteorin fördes fram av
den tyske psykologen och filosofen Karl Groos (1861-1946). För honom
var leken barns sätt att öva olika roller och handlingar inför vuxenlivet.
Rekapitulationsteorin utvecklades av den amerikanske psykologen Gran-
ville Stanley Hall (1846-1924). Han menade att barn i sina lekar  går ige-
nom alla faser i människosläktets historia.35

Dessa vitt skilda teorier hade det gemensamt att de såg leken som cen-
tral för barns utveckling. En annan gemensam faktor var att de hävdade
att det var medfödda instinkter som drev barn att leka. Många reformpe-
dagoger talade också om lekinstinkten. J. McGunn beskrev den år 1900
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som en av ”the earliest, deepest and most tenascious of human in-
stincts”.36

Redan Goethe hade dragit paralleller mellan leken och teatern. Från
det var inte steget långt till att förutsätta att det också fanns en dramatisk
instinkt. Det är oklart vem som först myntade begreppet. Några tror at t
det emanerar från den amerikanske psykologen William James (1842-
1910).37 Andra pekar på att G. Stanley Hall använde termen så tidigt
som 1903.38 Hall själv hänvisade dock där till den franske psykologen
Bernard Pérez. Denne skrev om begreppet l’instinct dramatique redan
1882 i en bok om barnets första tre år.39 Förmodligen var det genom att
Hall tog upp termen som den under 1900-talets första decennier fick en
tämligen utbredd användning i pedagogiska sammanhang i USA.

Alice Minnie Herts var ledare för The Children’s Educational Theatre,
på Lower East Side, New York 1903-1909. Teatern var en del av ett
settlement i ett invandrarområde och syftet var att erbjuda en meningsfull
fritidsaktivitet för barn och ungdomar. Föreställningarna de spelade skulle
i sin tur ge andra god underhållning.40 Herts beskrev den dramatiska in-
stinkten som ”a universal impulse whose intelligent direction serves to fit
young people for better equipment in life.” Det rör sig om behovet at t
spela upp fantasier, figurer och historier.41 Herts menade att teaterledaren
måste se till att uttrycken för den dramatiska instinkten blir positiva:

We constantly noticed that the youth whose craving dramatic instinct might easi-
ly have been capable of planning and accomplishing criminal acts was the very
one whose same instincts made him equally capable of heroism, and in nine ca-
ses out of ten all he really desired was the opportunity to act out an impulse.42

Herts framhöll också att den dramatiska instinkten var en källa till ska-
pande och en väg till den goda teateruppsättningen. Hon strävade efter at t
göra så goda föreställningar som möjligt men såg ändå den fostrande ef-
fekten som viktigast. Pjäserna valdes utifrån att de skulle ha ett gott mo-
raliskt innehåll, och arbetet lades upp så att barnen skulle få största möjli-
ga ansvar för det konstnärliga, tekniken och administrationen.43

Det var inte bara pedagoger och teaterfolk som använde begreppet
dramatisk instinkt. Psykologiprofessor Lawrence A. Averill räknade 1924
upp de tio instinktiva gensvar som mest påverkar barn i skolåldern – ”the
thirst to dramatize or imitate” tog han med som den tionde av dessa.44

I USA var Edward Sheldon (f 1823) och Francis W. Parker (1837-
1902) viktiga pionjärer som experimenterade med nya former inom lä-
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rarutbildningen och beredde väg för teater i undervisningen. En av de för-
sta skolorna där teater fick en bred användning var The Ethical Culture
School i New York.45 – dvs just den enda skola som det finns belägg för
att Ester Boman och Eva Södergren besökte på sin USA-resa 1920 (se sid
92-93).

The Ethical Culture School hade försummats av dramaforskningen till
Virginia Page Tennyson 1999 lade fram en doktorsavhandling om skolan.
Hon visar hur dramatisk verksamhet genomsyrade pedagogiken där, från
kindergarten till high school-klasser. Det fanns en progression i dramaar-
betet: först fick barnen arbeta med sagoberättande och enkla dramatise-
ringar. När de var mogna för det uppträdde de för andra klasser och så
småningom också inför hela skolan på samlingar. Nästa steg var att fram-
träda på festivalerna dit släkt och vänner, och ibland också allmänheten,
var välkomna. Festivalerna ägde rum på nationella högtidsdagar, årstids-
fester och vid liknande tillfällen.46

Percival Chubb (1860-1960), som arbetade på The Ethical Culture
School 1897-1911, samverkade med Alice Minnie Herts åtminstone så-
tillvida att han föreläste om den dramatiska instinkten på hennes teater.
G. Stanley Hall medverkade i samma föreläsningsserie. Traditionellt bru-
kar Winifred Ward (1884-1975) beskrivas som den stora pionjären för
drama i undervisningen i USA. Det är dock uppenbart att det långt innan
hon 1930 gav ut sin första bok fanns en omfattande dramatisk verksam-
het i skolorna, riklig utgivning av handböcker och till och med en Drama
League, som gav ut en tidskrift.47

I England utvecklade lärarinnan Harriet Finlay-Johnson (1871-1956)
en mycket avancerad dramatisk pedagogik när hon 1897-1910 var hu-
vudlärare på en liten byskola i Sussex. År 1911 beskrev hon i en bok hur
hon använde dramatisering som metod inom i stort sett alla skolans läro-
ämnen.48 Skolinspektören Edmund Holmes skrev två böcker om hennes
arbete. Han var påtagligt influerad av teorin om den dramatiska instink-
ten.49

Ändå brukar Caldwell Cook (1886-1937) beskrivas som den förste sto-
re brittiske dramapionjären. Han började undervisa på Perse School i
Cambridge 1911 och utvecklade en metod för att använda lek och drama i
litteraturundervisningen. Medan dramatisering för Finlay-Johnson framför
allt var en metod, så var det både mål och metod för Cook. Skapandet
frigjorde resurser för djupare inlärning och en lyckligare tillvaro.50

Cook var kanske den mest djärve av det tidiga 1900-talets dramalära-
re. Han bröt till exempel med normen att barn måste läsa Shakespeares
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pjäser som litteratur innan de fick spela dem. Pjäser var till för att spelas!
Och när hans tioåringar hade spelat Shakespeare fick de dramatisera is-
ländska sagor och bibliska berättelser med Shakespeare som mönster.51

Men Caldwell Cook var inte bara en stor förnyare, han blev också ett
exempel på hur svårt det kan vara att bryta mot normerna. Så länge den
progressive och experimentglade W.H.D. Rouse var rektor för Perse
School fick Cook arbeta fritt utifrån sina idéer. Då Rouse gick i pension
1927 fick han en efterträdare som var mycket konservativ i sin kun-
skapssyn. Han beordrade Cook att sluta med de här dumheterna.52

Teater i svenska skolor

Den äldsta bevarade svenska dramatiska texten är skolpjäsen Tobie Co-
media, utgiven 1550, skriven eller översatt av Olaus Petri (1493-1552).
Han var kyrkoherde i Stockholm och undervisade vid stadens storskola.
Något uppförande finns inte dokumenterat, men bevarade räkenskaper
visar att djäknar spelade pjäser på Stortorget. Pjäsen kan ha tillkommit
för att användas där.53

Sveriges första skolordning 1561 byggde på Melanchtons skolordning
för Sachsen 1540. Där står att eleverna ska recitera Terentius, Plautus
och andra dialoger.54 Mer tydlig i fråga om drama är Johan III:s
kyrkoordning från 1575:

Är väl lideligt (passande) att djäknar och unge personer sig undertiden (ibland)
öva med spelande uti Commedier och Tragedier, både på latin och svenska, på
det att de som spela och de som skåda måge taga därav undervisning och rättel-
se.55

Förutom Tobie Comedia finns bara två svenska skoldramer bevarade från
1500-talet. Dessa och ytterligare två pjäser från 1601 och 1604 följer
alla samma mönster, med en konstlös och naiv dramatisering av bibeltex-
ter. I början av 1600-talet spreds nya bildningsideal inom skoldramat från
Tyskland till Sverige. Den självklara anknytningen till Bibeln försvann. I
stället betonades att eleverna på teaterscenen skulle få tillfälle att leva sig
in i situationer de kunde möta längre fram i livet.56 Denna vidgade mo-
tivkrets kan ha hängt ihop med att skolorna nu inte enbart förberedde för
en prästkarriär utan också för ämbetsmannabanan.57
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På en skola i Södertälje spelades 1614 Judas Redivivus, en dramatise-
ring av en medeltida legend om Judas barndom. Där förleder en häxa och
en djävul den släpphänt uppfostrade unge Judas till att begå illdåd. Andra
pjäser gestaltade studenters syndfulla – eller ärorika – liv. En Lustigh co-
moedia vid namn Thisbe, uppförd i Arboga 1610, brukar räknas som Sve-
riges första världsliga drama. Den byggde på en av Ovidius metamorfoser
och innehöll ingen som helst moralpredikan.58

Johannes Messenius (ca 1579-1636) var professor vid universitetet i
Uppsala. 1595-1603 hade han studerat vid jesuitkollegiet i Braunsberg, där
nyskapande skolteater hade mycket stark ställning. Han hoppade av en
väl utstakad jesuitkarriär och återvände till Sverige 1609.59 En annan
Uppsalaprofessor Johannes Rudbeckius (1581-1646) lät sina studenter
spela klassisk dramatik. Messenius började 1611 skriva en serie nya dra-
mer med motiv från Sveriges historia. De framfördes av hans studenter
och trycktes i flera upplagor. I företalen angav han två syften: ett under-
visande patriotiskt och ett fostrande – att ge studenterna exempel ”därav
de sig en varnagel taga, av världen ej låta sig bedraga”. Johannes Messenius
planerade att gestalta Sveriges ärorika förflutna i en svit om 50 pjäser.
Projektet avbröts när han 1614 sattes i fängelse, misstänkt för stämpling-
ar med polska katoliker.60

Från mitten av 1600-talet och 200 år framåt finns det bara enstaka
uppgifter om dramatisk verksamhet i svenska skolor. Detta kan avspegla
en reell tillbakagång61, men det kan lika väl hänga ihop med att det efter
1640 finns både hovteater och professionella trupper i Sverige. Teaterhis-
torikerna har inriktat sig på dessa, skolteatern har inte ansetts lika intres-
sant.62

Forskningen om barnlitteratur har dock funnit en del uppgifter om pe-
dagogisk användning av teater. 1709 hävdade biskop Jesper Svedberg at t
komedier var olämpliga om de var hedniska och lättfärdiga. Annars kunde
de vara till uppbyggelse för ungdomen.63 1738 publicerades en översätt-
ning av en oration där den franske läraren Charles Perée beskrev teatern
som en dygdeskola.64

Att se och lyssna på teater, och att själv uppträda, var en viktig del av
den blivande Gustav III:s uppfostran.65 På lägre nivåer var sådant mer
kontroversiellt. 1735 förbjöd konsistoriet i Stockholm en skola att spela
en pjäs med bibliska motiv.66 1774 blev franskläraren von Brakel avske-
dad från gymnasiet i Göteborg för att han låtit sina elever spela två Moli-
ère-pjäser.67 1794 skrev Pehr Kölmark så här i sin Utkast till allmänna
uppfostrans förbättring vid de lägre undervisningsverken i Sverige:
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Vi neke icke nyttan af anständiga Skådespel i och för sig sjelfva, uti hvilka fel-
steg och laster framställas såsom straffbara, och det dygdiga och goda belönas;
men denna Schola är icke för barnaåldren eller Ungdomen, hvars förstånd för litet
utveckladt för at deraf draga rätta meningen, kan lätt fästa sig vid motsatsen af
det som åsyftas.68

Dessa glimtar av förbud och fördömanden visar att det fanns ett visst bruk
av teater i skolorna. Detta bekräftas av att minst 28 pjäser för barn
trycktes på svenska 1777-1820.69 Från mitten av 1800-talet finns fler
belägg för teater i skolsammanhang. Det är dock omöjligt att säga i vilken
mån detta avspeglar en faktisk ökning.

Den finlandssvenske författaren och journalisten Zacharias Topelius
(1818-1898) skrev många dramatiska texter avsedda att framföras av
barn. Han kallade dessa lekar, för att markera skillnaden mellan dem och
vuxenpjäser. I förordet till den första boken av Läsning för barn 1865
förklarar han att ”leken är för barnet samma verklighet, som handlingen
är för den vuxna menniskan; följaktligen ett behov och en lifsyttring”.
Han likställer barns spontana dramatiska lekar med ”skådespelet i dess
enklaste oskuld.” Han tog avstånd från att barn spelade föreställningar för
en talrik publik där obekanta ingick.

Deremot har jag tyckt mig finna ingenting ondt, men åtskilligt godt i sådana nö-
jen, när de icke äro eller vilja vara något annat än en lek liksom andra lekar, med
några kulisser af stolar eller af gråpapper, fond af granar eller tapeter, ridå af ett
täcke eller en gardin, med ett ord en så enkel tillställning som möjligt, och med
en förtjust publik af föräldrar, syskon, tjenstefolk eller kamrater. Då har jag tyckt
mig märka, att det i det glada nöjet kan sås ett och annat groende frö af de stora
idéer, på hvilka all uppfostran hvilar: gudsfruktan, lydnad, sanning, rättvisa, tro-
het, barmhertighet, ödmjukhet, sjelfförsakelse, kärlek, mod, ståndaktighet, tack-
samhet, fosterlandskärlek, vördnad emot föräldrar och lärare; – och tillika har jag
trott mig märka, att de motsatta felen på samma sätt framträda vida åskådligare
och mera gripande för barnasinnet, än i de bästa berättelser. Den som vet huru
fantasi och verklighet äro hos barnet ett, den inser också huru mäktiga intrycken
blifva, när godt och ondt i denna lek stiga lefvande fram, tala lefvande ord och
skildra sig sjelfva i lefvande handling.70

Topelius var mycket populär även i Sverige och hans texter användes i
undervisningen, inte minst i ett urval för skolbruk som Sofi Almquist gjor-
de.
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Två skildringar från flickskolan Zanderska pensionen (se sid 46) på
1860- och -80-talen ger en samstämmig bild av att eleverna där fick spela
mycket teater. Det rörde sig både om klassisk dramatik och om pjäser
som de skrev själva. Improviserad teater förekom också och föreställ-
ningarna hade ofta inslag av dans och musik. I Maria Stridsbergs minnen
från 1860-talet framstår det som om musik hade stort utrymme på sche-
mat, medan teater förekom på fritiden.70 Annie Wall, som gick på Zan-
derska två decennier senare, berättar även hon om teater utanför lek-
tionstid och på festdagar. Vid ett tillfälle spelade hon läkare, iförd mans-
kostym inlånad från en klasskamrats storebror och blev synnerligen upp-
skattad av doktor Ernst Westerlund, som satt i publiken.71

Skillnaden mellan lektioner och fritid är emellertid inte så stor på en
internatskola. Kollegiet lämnar inte eleverna åt sig själva vid skoldagens
slut. Det gäller att erbjuda meningsfull verksamhet även på kvällar och
helger. Hela dygnet och samtliga veckodagar ingår i den pedagogiska hel-
heten.

År 1868 grundades Sveriges första folkhögskola, Hvilan. Den låg i
Skåne och var utformad efter dansk förebild. Här använde man tidigt roll-
spel i undervisningen. Det var när lärarna skulle få eleverna att sätta sig in
i hur kommunal och statlig förvaltning fungerade.72

Walter Fevrell var lärare på Lundsbergs internatskola 1900-01 och
1902-07. I en artikel till skolans jubileumsbok 1946 skisserar han en
mycket imponerande teaterverksamhet under Lundsbergs första decenni-
um. Eleverna spelade inte bara teater på fester – lärarna använde det ock-
så i undervisningen i retorik och i främmande språk.73

Denna beskrivning bekräftas dock inte av andra redogörelser från
Lundsberg. Och när Walter Fevrell 1909 lade fram en gradualavhandling
om didaktiken i de främmande språken, nämnde han inte teater som me-
tod.74 Det kan hänga ihop med att det var för djärvt att nämna sådant i
akademiska sammanhang då, men förklaringen kan också vara att den 70-
årige Fevrell i jubileumsyran 1946 kom ihåg den dramatiska verksamheten
på Lundsberg som litet märkvärdigare än den egentligen varit.

I en biografi över Ellen Key återberättas en episod från Whitlockska
skolan i början av 1890-talet:

Ellen Key torde ha varit en av de första här i landet, som insett vikten av att
meddela sina elever samhälls- och medborgarkunskap. Till mina livligaste min-
nen hör en riksdagsdebatt i klassen. Vi uppdelade oss i grupper och partier med
tant Ellen som talman. Vi voro så framsynta, att vi diskuterade nykterhetsfrågan
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ur synpunkten av restriktioner, totalförbud eller full frihet. En ämbetsmannadot-
ter från ett utpräglat konservativt hem var den fria spritens förespråkare. Hon höll
ett uppmärksammat anförande, där hon i en viss kvasidemokratisk ton kallade
supen för ”den fattiges enda glädje.” 75

Episoden är inte märkvärdig. Det är dock anmärkningsvärt att författaren
lyfter fram ”samhälls- och medborgarkunskap” som det märkliga. Roll-
spelsmetoden kommenteras inte ens.

Eventuellt hade teater en särskilt stark ställning just på Whitlockska
skolan. Elin Hedberg, som var elev där på 1880-talet minns i en artikel
1925 att hon var med i en fransk och en tysk pjäs och att ”gamla erfarna
pedagoger betänksamt ruskade på huvudet åt att en sådan flärd tilläts i en
skola”. Hon redogör också för några av de dramatiska försök som gjorts
under hennes egen lärarinnetid på Whitlockska. Elever fick själva författa
små pjäser, lärarinnorna arrangerade små teaterstycken i samband med
historie- och modersmålskurserna och man lät de unga pröva på riktig
dramatik.76

1915 försökte Hedberg i en klass 10-11-åringar ”illustrera antikens hi-
storia med allehanda små lekar, dels helt improviserade under lektionerna
i klassrummet, dels i form av inlärda och uppförda små teaterstycken”.
Hon nämner hur klassen lekte atensk folkförsamling och diskuterade fram
tio lagbud. Hon påpekar att det var inte teater i vanlig mening, för man
hade varken kostymer eller kulisser och barnen glömde ofta att de skulle
föreställa antika atenare:

…men såsom uppfostrande moment räknar jag dessa tre à fyra ”lektioner” såsom
några av de bästa timmarna under året. Barnen gingo till verket med allvar och
god vilja och höllo sedan dessa sina självgjorda lagar i helgd, långt efter det att
de vuxit ifrån den barnsliga formen.77

Samma klass fick också spela ett par sagor med antika motiv. Följande
läsår läste de medeltiden och framförde ett par pjäser om Alfred den store
och Wilhelm Tell:

Nu blev det till att lära sig roller och att tänka på hur man skulle stå och gå, hur
man skulle kunna få ihop lämpliga kostymer utan någon egentlig kostnad, och
först och sist hur man skulle bära sig åt för att tala med de rätta tonfallen och
dessutom så distinkt, att det kunde höras även på de bortersta bänkarna i sam-
lingssalen. Såsom talövning vet jag ingenting som är bättre än att låta barnen
spela teater.
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Men viktigare än allt annat var ändå den rent uppfostrande betydelsen av des-
sa små sceniska sammankomster. Man lärde sig att förstå och värdera varandra,
att vara hjälpsam och påpasslig, att tänka ut praktiska anordningar, ja, med ett
enda ord allt det där som man så gärna vill uppnå i skolan, men som de vanliga
lektionstimmarna vid skolpulpeten inte så lätt ger tillfälle till.78

Elin Hedberg påpekar att inlärandet av dessa pjäser skedde utanför lek-
tionstid, men att eleverna utan protest satte till mycket av sin fritid. Hon
hävdar att många andra lärare på Whitlockska skolan arbetat på liknande
sätt. Teaterföreställningar spelas i allmänhet av elever från en klass, men
år 1918 uppförde alla elever tillsammans Kvinnor genom seklen, där ty-
piska gestalter från nio sekler framträdde ”… alltifrån Ura-Kaipas fjättra-
de dotter till vår tids käcka och praktiska studentska.”79

Sist tar Hedberg upp betydelsen av dramatik inom undervisningen i
främmande språk och arbetet med stora dramer, av Sofokles, Strindberg
med flera:

Naturligtvis vill jag inte påstå att våra elever mäkta återge dessa litteraturens
mästerverk så, att de komma till sin rätt, så som de göra det i verkliga skådespe-
lares händer. Men syftet har inte heller varit att utbilda skådespelare. Utan syftet
har varit att föra in de unga i konstens helgedomar, intimare, mer bestående, än
vad fallet kan bli, om de höra ett drama från katedern eller slarvläsa det själva på
de korta stunder, som återstå dem, sedan skola, läxplugg och nöjen tagit sin be-
skärda del av deras tid och intresse.80

Elin Hedberg skrev sin artikel efter att hon 1925 hade lyssnat på Ester
Bomans föreläsning om teater i skolan. Hennes text är påverkad av hen-
nes strävan att visa att det inte bara är Tyringe Helpension som använder
teater. Hon skriver dock om händelser som ligger relativt nära i tiden och
tar upp många konkreta exempel. Hennes beskrivning känns tillförlitlig.

En annan skola där teater hade en stark ställning var Göteborgs högre
samskola, grundad 1901 (se sid 44). Redan under dess första tio år före-
kom teater i undervisningen, och åren 1920-1930 beskrivs som glansperi-
oden i skolans teaterhistoria. Då förekom stora föreställningar. Från 1923
fick eleverna också skriva egna pjäser, där de gestaltade innehållet i läro-
kurserna.81 Beträffande det sistnämnda kan man dock misstänka en viss
påverkan från Tyringe Helpension. Det var nämligen geografilärarinnan
Siri Ohlson (1874-1953) som var pionjär för elevernas pjässkrivande.
Hon besökte ofta Ester Bomans skola.82
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Whitlockska skolan och Göteborgs högre samskola måste ha varit in-
fluerade av reformpedagogiska idéer om lek och teater. Denna påverkan
satte redan under 1910-talet spår i svenskspråkiga handböcker. Den fin-
ländske psykologen och pedagogen Albert Lilius (1873-1947) skrev så här
1918 i Skolålderns själsliv:

Det kan a priori påstås, att barn tidigt och starkt intressera sig för skådespel. Man
kan sluta därtill utgående från deras motoriska läggning och deras behov av
åskådlighet. I själva verket äro ju barn ytterst begivna både på att se och att själ-
va spela teater. Redan att kläda ut sig och uppträda i improviserade roller är en
högt skattad njutning. Många av den tidigare barndomens och den första skolål-
derns lekar äro intet annat än improviserade skådespel, där de lekande samtidigt
utgör aktörer och publik. Ett ensamt barn spelar för sig självt. Gossen svärtar sig
mustascher och drar i krig mot nässlor med träsvärdet i hand. Med tilltagande ål-
der tar man sig mera i akt för kritik och får själv större anspråk på egna och
andras prestationer, varjämte naturligtvis även på detta område böjelserna starkare
differentiera sig.83

Den teatrala kulturen

Under slutet av 1700-talet och hela 1800-talet var dramatiska lekar et t
viktigt inslag i de högre samhällsklassernas sällskapsliv. Man ägnade sig
med liv och lust åt olika former av ord-, pantomim- och utklädningslekar.
Här tar jag bara upp svenska exempel, men det är tydligt att de här seder-
na till stor del importerades från Tyskland och Frankrike.

De kvällar år 1775 som folk vid det svenska hovet var lediga ägnade
man sig åt proverbs. Dessa gick till så att:

… man ur en bok utväljer ett eller två ordspråk till uppförande på kvällen och
utdelar rollerna, hvarefter hvar och en lär sig innehållet utaf sin och kläder sig i
överensstämmelse härmed. När man sedermera uppträder på scenen, får man säga,
hvad som kan falla en in, blott man i det stora hela iakttager, att man utmärker
den persons karaktär, som man skall föreställa.84

Anna Maria Lenngren (1754-1817) skrev vid sidan om sitt övriga förfat-
tarskap charader, ett slags ordlekar där man gav ledtrådar till ett ords
olika delar och dess helhet. Uttrycksmedlen tycks ha varierat inom gen-
ren – ibland var det enbart fråga om ordlekar, ibland illustrerades de pan-
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tomimiskt. Vid en del tillfällen användes färdigskrivna texter, vid andra
hittades texterna på av deltagarna.85

Tableaux vivants – levande tavlor – gick framför allt ut på att delta-
garna med utklädsel och kroppshållning skulle levandegöra berömda mål-
ningar. Kretsen kring Malla Silfverstolpe och paret Geijer ägnade sig bland
annat åt sådana i Uppsala på 1820-talet. I ett kapitel i Selma Lagerlöfs
Gösta Berlings saga utövar kavaljererna på Ekeby samma sällskapsnö-
je.86 Gurli Linder har skildrat många andra dramatiska lekar och upptåg
som ingick i sällskapslivet i Stockholm under 1800-talets sista decenni-
er.87 I Honorine Hermelins familj improviserade man fram bluetter, små
teaterstycken, där deltagarna hittade på intrig och roller och sedan im-
proviserade fritt inom den ramen.88

Denna dramatiska umgängeskultur påverkade den offentliga teater-
konsten. Under andra hälften av 1800-talet kom till och med en våg en-
aktspjäser som byggde på sällskapslivets dramatiska former. Ett exempel
är August Strindbergs Den starkare (1889) som i grund och botten är et t
proverb.89

Å andra sidan kunde framförandet av reguljära teaterpjäser vara ett
sällskapsnöje. Det var en gammal hovtradition. År 1684 framfördes Iphi-
génie av Racine två gånger vid hovet. Bortsett från två tonåriga yngling-
ar bestod hela ensemblen av unga adelsdamer.90 De kvällar hösten 1775
då Gustav III:s hovfolk inte var lediga ägnade de sig åt att repetera pjäser
de skulle framföra på Gripsholms slottsteater.91

Den 13-åriga Malla Silfverstolpe deltog för första gången i en teaterfö-
reställning 1796. Syftet var att fira mormor på födelsedagen och man
framförde två franska pjäser. Guvernanten miss D’Alton hade i flera år
varit hos familjen de Geer i Finspång, som hade en egen teater som man
spelade på ofta. Hon kunde nu fungera som instruktör och lära ut skåde-
spelarkonstens grunder.92 Framförandet blev en succé, kretsen fortsatte
att spela teater och fick till och med hjälp av en underdirektör vid Kungli-
ga Dramatiska Teatern. Männen i kretsen bildade ett sällskap som upp-
trädde för hovet på Dramaten.93 År 1822 skrev Silfverstolpe en kort pjäs
”Fredagsgästerna” om den salongskrets hon var värdinna för i Uppsala.94

När Cecilia Fryxell (se sid 45) åren 1843-47 var guvernant på Björne-
borg i Värmland fanns där en stående teater på magasinsvinden. På andra
herrgårdar i trakten spelade man ”i visthusbodar, vagnslider och bagarstu-
gor, eller var det föll sig”. Repertoaren bestod både av sådant som var
aktuellt i Stockholm och av andra pjäser, ibland till och med utländsk
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dramatik på originalspråket. En gång uppträdde Björneborgarna på en
välgörenhetsfest i Karlstad och gjorde stor succé.95

Doktor Ernst Westerlunds patienter i Enköping brukade ordna säll-
skapsaftnar och soaréer. Där förekom ofta teaterpjäser som skrivits av
deltagarna. Det bevarade ”tillfällighetsskämtet” En underkur skojar såväl
med fisförnäma nykomlingar som med övertron på Enköpingsdoktorns
kurer.96

Skämt och spex hörde även till skolkulturen. På Kungl. Högre var det
tradition att den tredje avdelningens elever hälsade nykomlingarna väl-
komna med ett spex. Ibland hade det ett mer allmänt innehåll, oftare
knöt det an till aktuella händelser och företeelser på seminariet.97 Hösten
1904, då Ester Boman började där, framfördes enaktspjäsen Tosingar på
välkomstfesten för de nya seminaristerna.98 Redan 1899 och 1901 hade
hon på sommarkurserna i Oxford kunnat uppleva att teater fanns med i
pedagogiska sammanhang (se sid 62-63).

Det fanns också en offentlig dramatisk kultur. På 1890-talets stora
folkfester på Skansen gestaltades ofta stora historiska tablåer, där delta-
garna var gångna tiders storheter med följen. När Gustav III och hans hov
skulle besöka marknaden fick Artur Hazelius från Livrustkammaren låna
äkta hovdräkter från 1700-talet för att klä upp sina figuranter.99 Stock-
holmsutställningens komprimerade kopia av Vasatidens huvudstad (se sid
57) befolkades av aktörer i tidstypisk kostymering. På bestämda klockslag
utbröt ett spontant torgslagsmål, respektive en enlevering.100

Under slutet av 1800-talet började även nykterhetsrörelsen och arbe-
tarrörelsen att använda sig av sketcher, dialoger och pjäser för att föra ut
sina budskap. Även i de religiösa väckelserörelsernas offentliga framträ-
danden fanns det starka dramatiska och spektakulära inslag.101

Privata fester kan vara så grandiosa att de blir en del av offentligheten.
På Sigfrid Edströms och Ruth Randall Edströms silverbröllopskalas 1924
framträdde parets vänner utklädda till schackpjäser på ett jättelikt brä-
de.102

Teater i undervisningen: Sammanfattning

Så länge det har funnits teater har det också funnits en debatt om teaterns
positiva och negativa verkningar på utövare och åskådare. Även de som
är fientligt inställda till professionell teater har ofta ansett att teater kan
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vara ett bra redskap i undervisningens tjänst. Särskilt viktig har den ansetts
vara för retoriken.

Från mitten av 1800-talet finns det i Sverige och i andra länder fler beskriv-
ningar av teater i skolsammanhang än tidigare. Det är omöjligt att säga om
detta beror på att bruket har ökat eller om det då blev mer accepterat att nämna
vad man höll på med.

Skolteaterns uppblomstring under andra hälften av 1800-talet går hand i
hand med ett intresse för lek och drama, som kommer till uttryck både inom
den psykologiska forskningen och den pedagogiska litteraturen. Dramatisk
verksamhet omhuldades av reformpedagogerna.

Gränserna mellan fritidsnöje och pedagogik var ofta flytande. En guver-
nant som lät sina elever förbereda och framföra en pjäs på franska eller tyska
förenade nytta med nöje. Samma sak gällde mycket av det som gjordes i sko-
lorna. De stora historiska tablåerna på Skansen och Stockholmsutställningen
och folkrörelsernas propagandaföreställningar kan ses som breda pedagogiska
projekt, vilket inte hindrade att deltagarna förefaller ha haft utomordentligt
roligt.

Sammantaget är det tydligt att Ester Boman och de andra Tyringelära-
rinnorna inte beträdde jungfrulig mark när de lät sina elever spela teater. De
hade en gedigen tradition att falla tillbaka på.

Bild 26. Vid Tyringe Helpensions 20-årsjubileum framförde klass VII och VIII Från
Mallas och Geijers tid (se sid 190-191). I denna pjäs, som de hade skrivit själva,
förekom en scen där 13-åriga Malla Silfverstolpe spelar teater. Av den scenen finns
inget fotografi, men här ser vi grannarna på besök.
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8 Teater på Tyringe Helpension

Inför detta kapitel vill jag åter påminna om att klass I i en åttaårig flick-
skola motsvarade det fjärde skolåret. Eleverna i klass I var ca 10 år, me-
dan de som gick ut i klass VIII var cirka 18 år. På Tyringe Helpension var
det dock inte ovanligt med en åldersskillnad på uppemot fyra år inom en
klass.

I begynnelsen

I Tyringe Helpensions prospekt 1909 nämndes ingenting om teaterverk-
samhet. Skolans första tillgängliga årsredogörelse 1912-13 berättar at t
klass III lärt in och uppfört Märchenspiel av Marie Ille-Berg och själva
dramatiserat Aschenbrödel.. Bland gåvor skolan fått nämns "div utkläd-
ningssaker" från flera elever.1

Ett brev från en elev i klass VII detta läsår tyder på att teater även fö-
rekom som fritidsnöje på skolan:

I skolan ha vi haft ett par fäster och haft det riktigt roligt. Dansat spelat teater ätit
gott mm.....2

Under de fyra närmast följande läsåren nämner årsredogörelserna ett sti-
gande antal dramatiska aktiviteter inom de olika läroämnena. Redogörel-
sen för 1917-1918 har emellertid ett nytt avsnitt med huvudrubriken Ur
skollivet. Efter underrubriken Skolfester mm lyfts teater fram ordentligt:

Följande teaterstycken ha uppförts av eleverna; Av kl. III, Rinaldo Rinaldini
(Topelius); av kl. V Cinderella (ur Bell, Nursery Comedies) samt Aladdin in
Japan (Adams); av kl. VII, Ett resande teatersällskap (Blanche); av elever ur alla
klasser, Tablåer med sång. Eleverna utvälja själva regissör, kulissmålare, pro-
gramritare, snickare och ridådragare. De fördela rollerna sinsemellan, repetera m
m. Respektive lärare hjälper med textuttal och bidrager med råd och uppmuntran.
Publiken med applåder.3

Under samma rubrik berättas också att Lusseafton som vanligt firats på en
lördag, då alla suttit uppe och sytt julklappar. Vid midnatt uppfördes ett
spex av kollegiet.4 Under läroämnen framgår att klass III utöver Rinaldo
Rinaldini även framfört en saga, dramatiserad av en elev.5
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Det är frestande att koppla detta utökade utrymme för teater i årsre-
dogörelsen till att Ebba Hagberg började arbeta på Tyringe Helpension
hösten 1917. Eleven Inga Melin, som gick på skolan 1914-21, hade Hag-
berg som klasslärarinna under fyra läsår. Hon kunde inte erinra sig att hon
spelat teater innan Hagberg kom till skolan.6

Flera andra elever och lärarinnan Britta Kastman har berättat att Ebba
Hagberg var särskilt skicklig inom teaterområdet.7 Hennes teaterintresse
ledde bland annat till att hon 1926 – då hon läste vid Uppsala universitet
– spelade studentteater.8 På flickskolemötet 1928 föreläste hon om dra-
matisering som metod i historia och modersmål.9 Dessutom finns bevarat
många spexvisor och sketcher från Tyringe, skrivna med hennes hand-
stil.10

Det finns dock inga belägg för att Ebba Hagberg över huvud taget
sysslat med teater innan hon kom till Tyringe Helpension. Hennes far var
präst och det saknas belägg för att teater skulle ha förekommit i hennes
barndomshem.11 Jag har inte kunnat hitta någon uppgift om att teater
användes i undervisningen på de två skolor hon var på innan hon anställ-
des på Tyringe.12 Hagberg undervisade inte heller i de ämnen/klasser där
teater nämns i årsredogörelsen för 1917-18.13

Det viktigaste argumentet mot att Ebba Hagbergs ankomst skulle ha
inneburit en förändring beträffande teatern på Tyringe ligger dock i den
verksamhet som beskrivs. Bortsett från Ett resande teatersällskap finns
inte något radikalt nytt jämfört med tidigare läsår. Och framförandet av
den pjäsen kan mycket väl ses som en naturlig utveckling av det som
gjorts tidigare. Det krävde inte mer förkunskaper än vad Ester Boman och
de andra Tyringelärarinnorna kunde ha skaffat sig på skolor, seminarier
och i sällskapslivet.

En elev som gick på Tyringe Helpension på 1930-talet säger att hon
inte är förvånad över att teater fick så stort utrymme på skolan. Lärarna
måste ju hålla 60-70 flickor sysselsatta från morgon till kväll under veck-
ans alla dagar. Där passade teatern bra: den var engagerande, tidskrävande
och lämpade sig väl för att integrera i undervisningen.14

Varför valde då Ester Boman och Ester Östrand att lyfta fram teatern i
1917-18 års redogörelse? De kan ha fått en anmodan att ha med ett av-
snitt om Ur skollivet. Många skolor hade med den rubriken långt tidigare,
men andra tog inte in den i sina årsredogörelser förrän långt senare.15

Troligast är att de båda ägarinnorna kom fram till att det var lämpligt at t
skriva om teaterverksamheten i årsredogörelsen.
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Bild 29. Klass VIII hösten 1920 med klasslärarinnan Ebba Hagberg i mitten av
bakre raden. Inga Melin står längst till höger.

Bild 27. Ester Boman i början av
1920-talet. Foto: Grape.

Bild 28. Ruth Randall som Maiden of
the Shamrock – symbol för Irland –
i Display of the Nations, Oakland
High School, Chicago, 1886.
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Där kan Ebba Hagberg ha spelat en roll. Men i och med läsåret 1917-
18 kom också Ruth Randall Edström i nära kontakt med Tyringe Hel-
pension. Hon hade varit en framstående aktris under sin skoltid. Sin lärar-
utbildning hade hon fått på Cook County Normal School16, vars förestån-
dare Francis W. Parker var en vägbanare för drama i undervisningen.17

Randall Edström var en stor teaterentusiast18 och hon kan ha påverkat
Boman och Östrand till att våga framhålla teaterverksamheten på Ty-
ringe.

När Ester Boman 1919 höll sitt första stora offentliga anförande om
Tyringepedagogiken, ägnade hon en tiondel av det åt dramatisk framställ-
ning i undervisningen. "Man kan tänka sig, att lärjungarna uppföra något
historiskt skådespel av känd författare. Men detta kan ju mera sällan fö-
rekomma," sade hon.19

I stället talade Boman om hur en lektion hålls i dramatisk form. Man
kan gå tillväga på två sätt: läraren kan ge eleverna de repliker som fällts
vid ett visst tillfälle och låta dem lära in dessa utantill, för att sedan fram-
föra dem. Betydligt värdefullare är om man "låter lärjungarna uppträda
och tala i de då levandes namn. De yttra inte precis, vad dessa har sagt,
men vad de skulle kunna ha sagt." Som exempel nämner hon hur en klass
vid studiet av reduktionsriksdagen 1680 delades upp i två partier, som fick
läsa in sig på de bägge sidornas argument.20

Tre viktiga steg i användningen av teater på Tyringe Helpension togs
läsåret 1920-21:

I. Hösten 1920 byggde lärarna och eleverna – rimligen med bistånd av
tjänstefolk och inhyrda arbetskarlar – en utescen

i en dalgång, där det fanns en liten skogsglänta, som såg ut att vara till enbart för
detta. Mäktiga granar och en slingrande stig uppifrån skogen bildade bakgrund. I
en sluttande terräng mitt emot scenen fanns åskådarnas bänkrader.21

Scenen invigdes den 11 november 1920, då Göteborgs flickskoleföre-
ning gästade skolan (se sid 89).

Så fort de kom från tåget bjödos de ut till skogen. Marshaller visade vägen. (De
var gjorda av ansjovisburkar och tjära.) Där uppfördes "Vi suckar det så tungt uti
skogen". En lång rad av vitklädda flickor ringlade sig mellan träden, granarna su-
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sade och suckade, och den lille gossen sprang sökande i skogen. Några flickor
spelade på kam bakom granarna. Det lät som svag fiolmusik.22

II. Under läsåret vidtog man åtgärder för att förbättra förutsättningarna
för att spela teater i gymnastiksalen. En elev berättade i Tyringe Kam-
ratblad 18 år senare om att en

expedition till Göteborg det året gällde "kulisserna" till scenen i gymnastiksalen,
Vi stegade bakvägen in på Storan (vad hade vi där att göra, det hade säkert varit
mycket bättre att gå till Lorensbergsteatern, där, om jag inte tar fel, Per Lindberg
regerade vid den tiden. Han hade nog haft en viss förståelse för en skolteaters be-
hov!) och vi gick upp till Chalmers för att höra om studenterna där hade något
att föreslå. Till slut var det visst Ferd. Lundquist som knäckte nöten och satte
fason på våra dimmiga föreställningar om all-round-kulisser.23

Storan var Stora Teatern, Göteborgs musikteater. Per Lindberg (1890-
1944) var regissör och pionjär för såväl modernismen som folkteatertan-
ken. Åren 1919-23 var han chef för Lorensbergsteatern.24 Ferd. Lund-
quist var namnet på ett av Sveriges lyxigaste varuhus, med stora skylt-
fönster och en förnämlig dekorationsavdelning. Bara att granska hur de-
korationen i skyltfönstren var utformade kan ha gett expeditionen många
användbara idéer. Experterna på dekorationsavdelningen kan också ha
bidragit med värdefulla råd.25

III. Den 3 och 4 juni 1921 arrangerade Tyringe Helpension för första
gången föräldradagar. Dit inbjöds "föräldrar, målsmän och andra intresse-
rade att ta del av skolans arbete".26 På dessa föräldradagar framförde klass
VII och VIII på utescenen en dramatisering av Viktor Rydbergs Singoal-
la.27

Det torde knappast vara en tillfällighet att dessa tre nyheter genom-
fördes läsåret efter att Ester Boman och Eva Södergren gjort sin långa
USA-resa (se sid 91-93). Inspirationen till kulisserna i gymnastiksalen och
föräldradagarna kan ha kommit från The Ethical Culture School: där hade
teater ett stort utrymme, och där var festivaler riktade till föräldrar och
andra intresserade en viktig tradition sedan början av 1890-talet. Man
spelade också teater utomhus, ibland i den angränsande Central Park,
ibland på skolans tak.28 The Ethical Culture School hade inte någon per-



177

manent utescen. Sådana fanns dock på andra amerikanska skolor. Boman
och Södergren kan ha sett flera under sin resa.29

Från och med nu hade teatern en ny ställning på Tyringe Helpension.
Finns det en utescen inom skolans område och dekorarrangemang i gym-
nastiksalen så pockar de på att användas. Har elever, föräldrar och små-
syskon upplevt en föräldradag med teaterföreställningar, så förväntar de
sig att arrangemanget ska upprepas kommande år. I fortsättningen var det
självklart att eleverna på Tyringe skulle producera föreställningar som
kunde ses av en utomstående publik. Detta är inte mer avancerat eller mer
pedagogiskt än dramatisk verksamhet som enbart riktar sig till kamrater
och lärare. Men det ställer andra krav på såväl elever som pedagoger.30

Ett eller två läsår senare införde Tyringe Helpension ytterligare en
nyhet, samlingen. En gång i veckan samlades hela skolan för att en klass
skulle få presentera något av sitt arbete. Det kunde vara en gruppföreläs-
ning, en utställning eller en teaterföreställning. Inte sällan kombinerades
alla tre. Under 1920- och 30-talen framfördes de flesta teaterföreställ-
ningarna på skolan just under samlingarna.31 Även här kan Ester Boman
ha inspirerats av The Ethical Culture School, där assemblies hade en vik-
tig funktion i pedagogiken.32

Sex typer av teater

År 1925 föreläste Ester Boman två gånger om "Teater i skolan". Först
reste medlemmarna i Modersmålslärarnas förening i Göteborg ut till Hind-
ås och lyssnade på ett framförande som illustrerades med skioptikonbilder
och brottstycken ur pjäser, framförda av elever. Därefter reste Boman till
Stockholm och föreläste för Modersmålslärarnas förening där. De fick
nöja sig med bilderna som illustration.33

Jag tar upp denna föreläsning mer ingående längre fram (se sid 216-
217). Här nöjer jag mig med att konstatera att Boman i sitt anförande
skiljde mellan två typer av teater på sin skola: 1) Vardagsmat i teaterarbe-
tet, och 2) Teater som laborationsmetod i de humanistiska ämnena.34

Utifrån andra källor kan jag urskilja ytterligare fyra typer av teater på
Tyringe Helpension: 3) Spex; 4) Adventsspel; 5) Klassiker och modern
dramatik; samt 6) Stora historiska tablåer. De senare beteckningarna an-
vändes inte på skolan, uppdelningen är en konstruktion som jag gör för
att komma åt bredden i teaterverksamheten.35
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Vardagsmat

Som exempel på vardagsmat i teaterarbetet nämnde Ester Boman 1925
hur en nybörjarklass i främmande språk spelar små pjäser, eller när ele-
verna dramatiserar en detalj ur historiekursen enbart för sig själva eller för
en lärarinna. "Förra veckan framställde t.ex fjärde klassen i två scener
oraklet i Delfi. Åttonde klassen sätter t.ex. i scen riksdagsmannaval,
osv.”36

Alice Kollén nämner en nybörjarklass i franska, som tog upp en läro-
boksdramatisering av Askungen. Hon beskriver också enkla dramatise-
ringar i smågrupp utifrån The Adventures of Sherlock Holmes.37 Lärarin-
nan Sylvia Welander relaterar att en klass VII föregående höst, i samband
med tidningsläsning inriktad på stater som nyligen haft eller hotats av
omstörtning, läste Romain Rollands pjäs Den 14 juli. På en samling fram-
förde de delar av stycket "till hälften läste de det innantill, till hälften
spelade de upp det på scen i roller, men utan dräkter och apparat". Året
därpå läste samma elever delar av Ibsens En folkefiende i roller under en
tidningsläsningslektion.38

Möjligen kan också ett exempel som Elsa Busck gav 1925 räknas till
vardagsmaten. En klass skulle nyligen arbeta sex timmar i franska och
fick två pjäser att välja emellan. De som var duktiga i franska och vana
att spela teater drev igenom att man skulle spela båda. Vid redovisningen
glänste några elever, men det som var bra ”drunknade i den allmänna osä-
kerheten och sufflörens viskningar.” Erfarenheten gav ändå något posi-
tivt, flickorna lärde sig vikten av att samarbeta.39

Fler exempel än så har jag inte kunnat hitta på vardagsmat. Det är ing-
et märkligt med det – i vardagens natur ligger att det är svårt att komma
ihåg dess detaljer. Symtomatiskt är att Boman nämnde något som hänt
förra veckan och Elsa Busck tog upp en episod som inträffat nyligen.
Kolléns beskrivning av Sherlock Holmes-dramatiseringen är så vag att
man skulle missat vad det rörde sig om ifall hon inte hade använt det som
exempel på vardagsmat i teaterarbetet.

Laborationsmetod

Ester Boman sade 1925 att på samma sätt som man i kemin och fysiken
hanterar kolvar och tillverkar preparat, kan man i de humanistiska ämne-
na med teatern som metod
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laborera med, tumla med tankar, kläder, husgeråd, kulisser, gester och röster
o.s.v. Produkten blir en syntes av en viss tid, uttryckt genom olika medel. Fak-
torerna, som leda till syntesen, skaffar man sig genom studier av böcker, ej blott
läroböcker, och genom lärarens levande ord.40

Läsåret 1923-24 genomförde Ebba Hagberg ett medeltidsprojekt med
klass V. Det började med läsning av kapitlet ”Inom klostermurar” i Grim-
bergs Svenska folkets underbara öden. Klassen skrev frågor, Hagberg be-
rättade om en morgon i klostret och lärde ut några hälsningsfraser på
latin. Till följande dag letade flickorna fram lämpliga kåpor i skolans ut-
klädningsgarderob, och så började man leka munkar med liv och lust.41

Arbetet gick vidare med inlärande av autentiska hymner, präntande av
texter efter avbildningar av medeltida handskrifter, illuminering av be-
gynnelsebokstäver, mm. Efter att flickorna på egen hand läst helgonle-
gender började de göra ett legendarium till sitt kloster. Snart hittade alla
på namn på sina munkar och skapade en identitet för var och en av
dem.42

Den flicka som var örtagårdsmästaren broder Justus fördjupade sig i
moderna och medeltida texter samt i biologilärarinnans försöksodlingar.
Detta ledde till att hon textade och illuminerade en egen läke- och örta-
bok. Örtagårdsmästaren fick en novis till hjälp, och den första scenen som
skrevs ned var en dialog mellan dessa två. Författare var flickan som spe-
lade Justus.43

Flickorna läste vidare i faktaböcker och historiska romaner, och be-
stämde sig för att deras kloster tillhörde Benediktinerorden. Diskussioner
kring klosterregler födde ett djupare intresse för munkarnas liv: isolering-
en, askesen, straffen. De skrev scener, prövade och skrev om. Slutproduk-
ten blev en pjäs i sex scener.44

Ebba Hagberg fick hösten 1922 en bortskämd, håglös och odiscipline-
rad klass VII. Hon lät dem läsa den danska parodi-tragedin Kærlighet uden
strømper (1772) samt utdrag ur den samtida tragedin Zarine. Därefter fick
de läsa några av de svenska överflödsförordningarna från Frihetstiden.
Klassen blev eld och lågor för att skapa en egen parodi-tragedi. Flickorna
delades in i fem grupper som skrev var sin akt av Överflödsförordningar
eller Förordningar i överflöd.45

När pjäsarbetet kommit igång blev eleverna livligt engagerade i att läsa
källskrifter: lagar och förordningar, skildringar av tidens partistrider, fa-
miljeliv, möbelstilar – allt som kunde ge material till pjäsen.
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De visste vad de skulle använda böckerna till. De läste inte endast för att minnas,
de läste i ett visst praktiskt syfte. Uppgiften var motiverad.46

En klass VII, som hade läst Frihetstiden, syntetiserade sina kunskaper i
pjäsen Svensk adelsrokoko, som skildrade en picknick i grevinnan von
Fersens park. Tidens storheter konverserade om konst, litteratur och
politik. En herdedikt framfördes som divertissement. Under mellanakter-
na gav betjänterna sin syn på saken och skvallrade om sitt herrskap. Klas-
sen läste inte bara litteratur under arbetet, utan besökte också Göteborgs
museum för att studera kläder, möbler, husgeråd med mera.47

En klass IV läste Afrika i geografi, Flickorna satte sig först in i helhe-
ten och fokuserade sedan på Batwafolket vid Bangveolosjön, som exem-
pel på ett ”nu levande primitivt folk”. De tittade på skolfilm, läste olika
skildringar, byggde en modell av träsket där Batwafolket levde, gjorde
kulisser och dräkter, samt skrev en pjäs i fyra akter. I föreställningen
ingick en ”negerdans” som övades in i rytmiken.48

Under läsningen av Australien och Amerika fastnade en klass V för
geografibokens kapitel om ”de olika raserna på jorden, om kulturens och
näringslivets huvudformer”. Flickorna valde i samråd med läraren ut tre
typexempel, som olika grupper fick fördjupa sig i. Lägre jägar- och sam-
larfolk exemplifierades med Australiens urinnevånare, halvåkerbrukarna
med befolkningen på Söderhavsöarna och högre jägarfolk med Nordame-
rikas indianer. Under arbetet fylldes eleverna av hat mot hur den vita
civilisationen fått folk att dö ut och kulturer att försvinna. Läraren var
tvungen att ”diskussionsvis och mildrande framhålla den nytta missionen
ändå gjort.49

I slutändan ledde arbetet fram till en pjäs om australierna och en om
polynesierna. De gjordes av två grupper som båda upptäckte att det var
svårt att framställa sina rön så att ”åskådarna verkligen förstode, vilka
märkliga ting som försiggingo.”. Därför inleddes varje pjäs med att en elev
berättade om viktiga företeelser och begrepp.50

En klass VII studerade Frihetstidens statsskick. Som en del av sin redo-
visning på en samling förberedde klassen en diskussion mellan hattar och
mössor, förlagd till 1746. Efter att den hade genomförts reflekterade en
flicka i klassen att det varit bättre att förlägga den till ett senare årtal, för
då kunde de ha använt mer av det material de samlat in.51

Klass VIII 1926-27 fokuserade sina studier av modern historia på
kvinnofrågan och kompletterade med texter ur litteraturhistorien. Arbe-
tet resulterade i en utställning, ett föredrag och tre korta pjäser som till-
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sammans gav en bild av kvinnofrågans historiska utveckling. Den första
pjäsen byggde på böcker av Fredrika Bremer, den andra var en dramatise-
ring av Anne Charlotte Lefflers novell Gusten får pastoratet, den tredje
Modernt var nydiktad av flickorna. I den sistnämnda förekom gamla fas-
ter Harriet som klagade att de unga flickorna nu för tiden inte intresserar
sig för de rättigheter som den äldre generationen erövrat genom stora
uppoffringar.52

Spex

Spexen på Tyringe Helpension nämns varken i Boken Uppfostran genom
undervisning eller i någon av lärarinnornas föreläsningar. Årsredogörel-
serna anger ibland att eleverna eller lärarinnorna framfört ett spex, fler
döljer sig troligen bakom formuleringar som ”lusseafton firades på tradi-
tionellt sätt”.53

Så här beskrivs spexen av en elev i Tyringe kamratblad, tre decennier
efter att hon gick på skolan:

Och vem minns inte alla de glada spexen! Både våra egna, där vi spelade lärarin-
norna, iförda deras egna kläder, som dessa änglar av tålamod tilläto oss stjäla i
deras egna garderober, och lärarinnornas. Att alla oplockade gäss blev ordentligt
plockade i alla riktningar det kan jag garantera. --- I ett lärarinnespex uppbar
Bomsen en stjärnroll som internationell svindlerska i vit tailleur. Pjäsens höjd-
punkt var en scen i en restaurangvagn, där de uppträdande genom oavlåtligt
skakande måste ge illusion av tågets rörelse.54

Trots påståendet om att alla oplockade gäss blev ordentligt plockade är
många visor och dikter som finns bevarade från spexen tämligen snälla
och harmlösa. Några elever berättar dock om mer kontroversiella texter:

… Eva Södergren var en mycket dominerande människa. Ester Boman hade rest
till Amerika under något av de här åren. Då skulle Eva Södergren ta över rektor-
skapet och hon hade missbrukat det tyckte vi. Så när jag var med i spexkommit-
tén gjorde vi en väldigt ful parodi på en Karl Gerhard-sak:

Jag vill spela den första fiolen
och stråkens tagel är ungarnas hår.
Den skall spelas utav diabolen
för utan gnistan är plågornas mål /…/
Jag vill spela den första fiolen,
Men det är inte alltid man kan det man vill.
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När Ester Boman kom hem fick vi höra: Ni förstod inte vad ni gjorde, men ni
sårade till döds Eva Södergren.55

En lärarinna som gärna gick i flotta kläder gestaltades med sångtexten: ”I
min röda och välkända blus, med en krage ej alltid så vit, ifrån ettan till
åttan jag svävar så lätt…”. En annan som hade päronformad figur fick
låna ut sin klänning till en flicka som stoppades upp rejält och sjöng
”Känner ni landet där päronen blommar…”.56

Våren 1914 bjöds sillpudding och havresoppa som middag på Nolhaga.
Man åt utomhus och många av flickorna hällde ut sin mat i gräset. Ester
Boman blev rasande och bestämde att sillpudding och havresoppa skulle
serveras till middag varje dag en hel vecka framåt. Eleverna kom överens
om att vid nästa middag skulle alla äta upp sin portion och begära mer.
Maten tog slut. ”Vi jublade. Bomsen måste kapitulera och återgå till den
normala matsedeln.”57

Den sång som skrevs om denna händelse blev Tyringe Helpensions in-
officiella skolsång. Texten finns inte tryckt någonstans men i stort sett
alla elever jag intervjuat kan den:

Sillpudding och havresoppa
Tyringe, Tyringe.
Boman kom hit och smaka,
Här vankas sillpudding och havresoppa,
Sillpudding och havresoppa.58

De flesta elever jag talat med berättar med stor glädje om de spex som de
själva och deras kamrater gjorde. Men förtjusningen är ännu större över
att lärarinnorna gjorde spex om dem. En gång framställdes en flicka, som
var känd för att samla på små saker, stickande en tröja med knappnålar.
En annan återberättad sketch handlade om några flickors alltför täta be-
sök hos skolans sjuksyster.59

Spex kunde också förekomma till födelsedagar. När Ebba Hagberg fyll-
de 30 år klädde klass VIII, där hon var klasslärarinna, in hela hennes rum i
grönt och satte in en Rörstrandsuggla som present. Fyra av lärarna klädde
ut sig till Ebba i olika åldrar – baby, åttondeklassare i Storckenfeldtska,
20-åring, 50-åring – och hyllade med sång och dikt.60
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Adventsspel

Den första gången ett adventsspel nämns i Tyringe Helpensions årsredo-
görelse är 1922-23.61 I Uppfostran genom undervisning beskrivs spelen
som en av skolans hävdvunna traditioner, tillsammans med Katarina-
dagen och den 26 april. Medan spexen framför allt gjordes av de äldre
klasserna så kunde adventsspelen ”än utövas av de stora barnen, än av de
små”.62

Adventsspelen var inga isolerade fenomen, utan integrerades i under-
visningen i stort. Medeltida tyska och engelska mysteriespel framfördes
på originalspråket, liksom The Travelling Man av Lady Gregory. Egna
dramatiseringar av noveller av Anatole France, Selma Lagerlöf, Stefan
Zweig och bibliska berättelser förekom också. 1932 framförde klass IV
och V sin Scener ur farao Echnatons liv, vilket känns litet apart som
adventsspel. Men faktum är att det genom åren bara spelades ett enda
”normalt” spel till advent, ett spel om Jesu födelse 1934.63

Klassiker och modern dramatik

På de stora föräldraföreställningarna dominerade pjäser ur den vanliga
teaterrepertoaren: August Strindbergs Svanevit 1922; Friedrich Schillers
Maria Stuart och Sofokles Antigone 1923; Anders Österlings Bäcka-
hästen 1925 och 1936; William Shakespeares En midsommarnattsdröm
1926; Wilhelm Peterson-Bergers Adils och Elisiv 1927; Strindbergs
Lycko-Pers resa 1928; Selma Lagerlöfs Stormyrstösen 1930; Holger
Drachmanns Det var en gång 1932; Lagerlöfs En herrgårdssägen 1933;
Drachmanns Gurre 1934; Richard Wagners Tannhäuser 1935; Per Daniel
Amadeus Atterboms Lycksalighetens ö, 1924, var också en skriven pjäs-
text men ett läsdrama som aldrig brukar framföras på scen.64

Listan över de pjäser som spelades internt på skolan är lika impone-
rande: Hjalmar Bergmans Swedenhielms; August Blanches Ett resande
teatersällskap, Magister Bläckstadius och Hittebarnet; John Drinkwaters
X=O or A Night of the Trojan War; Lady Gregorys The Travelling Man;
Ivar Hedbergs Rembrandts son; Ludwig Holbergs Jeppe på Berget och
Erasmus Montanus; Lagerlöfs Dunungen; Gotthold Ephraim Lessings
Minna von Barnheim; Maurice Maeterlincks The Blue Bird och Sœur
Beatrice; Wilhelm Meyer-Försters Alt Heidelberg; Molières Les précieuses
ridicules och L’école des femmes; Romain Rollands Spelet om kärleken
och döden och Den 14 juli; Friedrich von Schillers Der Neffe als Onkel



184

och Don Carlos; Karl Schönherrs Glaube und Heimat, Shakespeares Så
tuktas en argbigga och Köpmannen i Venedig; George Bernhard Shaws
Saint Joan; Strindbergs Abu Cassems tofflor, Gustav III och Mäster Olof;
John Synges Riders to the Sea; Wagners Parsifal; Sutton Vanes Till främ-
mande hamn; Medeltidsfarsen L’avocat Pathelin.65

Praktiskt taget alla dessa pjäser spelades som en del av olika lärokur-
ser, men ett par övades in på fritiden. Några framfördes på originalsprå-
ket, medan belgaren Maeterlincks L’oiseau bleu spelades i översättning
från franska till engelska. Många – kanske till och med de flesta – pjäser
framfördes i förkortad version.66

Vissa år anger redogörelsen att lärarinnorna spelat en pjäs. Titeln står
aldrig, men i intervjuer framgår att kollegiet framförde engelsmannen
Arnold Ridleys Spöktåget läsåret 1929-30. Den hade samma säsong haft
svensk premiär på Komediteatern i Stockholm.67 Skådespelerskan Mimi
Pollak, som medverkade där, hade gått på Tyringe Helpension 1917-18,
och genom henne fick lärarinnorna låna texten plus en del rekvisita och
kostymer från den nedlagda uppsättningen. Det engelska originalet be-
tecknades som thriller, Stockholmsuppsättningen kallades för detektiv-
komedi medan lärarinnorna Britta Kastman och Margareta Wennerberg,
född Moberg, berättar att de spelade en fars. Enligt Kastman överraskade
kollegiet eleverna med denna färska pjäs. Hon beskriver också Spöktåget
som ”det finaste vi hade nån gång”.68

Stora historiska tablåer

Vid två föräldradagar framträdde i stort sett alla elever tillsammans i stora
historiska tablåer. De hade rekvisita och kostymer, och var och en hade
en bestämd roll att spela. Men i stället för att gestalta en traditionell hi-
storia gick det ut på att skapa en historisk tids- och stämningsbild.

Den 31 maj 1923 var hela skolan omvandlad till antikens Aten. Dagen
inleddes med en procession. Först gick två flöjtblåserskor – 16-åriga Elsa
Svensson och 15-åriga Anna-Lisa Håkansson. Efter dem leddes en helig
offertjur, som till vardags var ko hos en grannbonde. Sedan följde hela
Atens befolkning.69

Vid framförandet stod mitt på lekplanen en flicka med grekisk profil föreställan-
de en staty av Pallas Athene. Sokrates fick omkring och samtalade. När han kom
fram till åhörarläktarna, blev talet så högt och tydligt att det hördes över hela
”torget”. Han hade noga satt sig in i Platons dialoger, som han återgav partier ur.
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Bild 30. Sofokles Antigone avslutade den grekiska dagen på föräldradagarna 1923.

Bild 31. Shakespeares En midsommarnattsdröm på föräldradagarna 1926. Här ser
man vilka spelmöjligheter utescenen erbjöd. En rollfigur – Oberon eller Puck? –
gömmer sig bakom träden i bakgrunden till höger.
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Bild 32. Atenarna hälsar Pallas Athena. Denna suddiga bild är allt jag kunnat hitta
från den stora historiska tablån på föräldradagarna 1923. Att hälsa med utsträckt
arm var vid denna tid ännu inte något som förknippades med nazismen.
Gissningsvis har eleverna och lärarna på Tyringe hittat hälsningen på bilder av
antika grekiska vasmålningar.

Bild 33. Så går det till, framförd på Ester Bomans 46-årsdag 1926. Se sid 188.
Foto: Elsa Östbye.
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Kanske berättade någon om Sofokles’ Antigone, som nyligen hade uppförts i
Athen. I ett hörn av lekplatsen – som alltid råkade vara nära åskådarna – talade
man om en ung athenare som nyligen hade sänts den långa vägen till Sparta för
att där få en sträng spartansk uppfostran…
… Folklivet var rikt och böljade fram över hela lekplanen.70

Den 25 maj 1934 framställde man livet i en medeltida svensk stad:

Åskådarna fördes in i gymnastiksalen, som var förvandlad till stadens torg.
Kyrkklockor klämtade och munkar gingo till mässan, en väpnare kom ut ur ka-
pellet där han fullgjort sin riddarvaka, hanseater och skrån bedrevo köpenskap
och folket lyssnade till trubadurernas sånger. Till klostret vid torget kommo sju-
ka och fattiga för att få tröst och hjälp. Heliga Birgitta drog med sitt följe genom
staden på väg till Rom. Slutligen kallade en härold stadens borgare till allmän
majfest ute på vallarna, där först en riddardrabbning ägde rum och sedan lekar
och spel togo vid. Festen försiggick kring majstången, som rests på en av gräs-
planerna. Sedan majgreven utkämpat ett envig om majbruden, kallade fanfarer
gästerna till ett gille i källaren Gyllene Freden.71

Tyringe Helpensions skråväsende gav utrymme för ett slags interna tablå-
er. Från 1930 kallade skråets ålderman – Boman – till skrågille varje 1
maj. Gymnastiksalen var omvandlad till Sankt Markus Gillestuga. Väggar
och golv var prydda med färskt doftande enris. På stora träbord var upp-
dukat rågkakor, ost och korv, morötter, rädisor och svagdricka. Gröt ser-
verades i stora träfat. Rummet var upplyst med talgljus.72

Under festens gång sjöng de olika skråna sina sånger. Även de som var
för unga för skråarbete fick vara med och framföra bönhasarnas visa, där
de smädade mäster och skråmedlemmarna:

Av bara nåd ha vi blivit gäster
hos eran malliga mäster,
ni tycker allt att ni är så fina
men vi åt er bara flina.
Ni är så feta och allting veta
bönehas,
bönehas…..73

Det betonas att den här typen av stora rollspel är ett slags lek. I årsredo-
görelsen 1922-23 står att skolans elever skall ”leka greker” den 31 maj.74
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I Uppfostran genom undervisning slogs fast att hela skråarbetet var ”en
lekform”.75

Och allt det andra

Jag vill än en gång betona att de här sex typerna av teater är en konstruk-
tion jag gjort. Den är inte helt lyckad – kategorierna överlappar varandra,
och en del dramatisk verksamhet hamnar utanför.

På Ester Bomans 46-årsdag 1925 spelade tio flickor Så går det till,
som i fyra scener gestaltar flirt och kärlek från stenålder till nutid. Pjäsen
är en utsökt liten pastisch på historiepedagogisk teater som stilsäkert
parodierar rokokospråk, Strindbergssvärta och modern salongskomedi.
Föreställningen nämndes inte i årsredogörelsen, men hela texten återgavs
i Tyringe Kamratblad (se bild sid 186).76

Så går det till kan eventuellt klassificeras som ett spex, men en före-
ställning som Ebba Hagberg berättar om i ett brev passar inte in någon-
stans:

Efter middagen på lördagarna brukar flickorna hitta på något trevligt. Ikväll hade
de en filmföreställning, en parodi på Moana, solens son. Ovanför ribbstolen svä-
vade en palm med väldiga kokosnätter (fotbollar). Moanas lille bror klättrade
uppför stammen med säkra jämna palmklättrartag. Dansen var bäst. Benen gick
som lärkvingar och pappersfransarna kring midjan yrde och for. Men så har de
också fått daglig övning genom sin charleston. … 77

Drygt 200 pjäser nämns i årsredogörelserna genom  åren. Dessa två ex-
empel är tecken på att det kan har varit många fler föreställningar som
inte ansågs värda att nämnas. Till detta kommer all vardagsmatsteater. De
flesta bevarade fotografierna är från föräldradagsföreställningar, övriga
teaterbilder är huvudsakligen från större föreställningar i gymnastiksalen
och från adventsspel.

Hur kom föreställningarna till?
Eleverna utvälja själva regissör, kulissmålare, programritare, snickare och
ridådragare. De fördela rollerna sinsemellan, repetera mm. Respektive lärare hjäl-
per med textuttal och bidrager med råd och uppmuntran. Publiken med applå-
der.78
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Så beskrevs teaterarbetet vid Tyringe Helpension i 1917-18 års årsredogö-
relse. Samma formulering återkom de närmaste fem läsåren, men 1922-23
ändrades den. De två första meningarna kvarstod, men efter ”mm” blev
det mer kortfattat: ”Respektive lärare hjälper med inövning och textut-
tal.”79 Rent faktiskt är skillnaden obetydlig, det handlar om en stramare
formulering.

För att pröva hur denna beskrivning stämmer med vad andra källor sä-
ger om arbetet med föreställningarna delar jag upp processen i fyra steg:
1 Pjäsen; val av text eller ämne, skrivande eller bearbetning.
2 Scenografin: fastslående av kostymer och scenbild samt tillverkning

av dessa.80

3 Repetitionerna: fördelande av roller, regissörens och skådespelarnas
arbete.

4 Föreställningen: allt som händer när man framför pjäsen och i anslut-
ning till detta.

Denna indelning är en konstruktion som jag gör för att kunna analyse-
ra arbetsprocessen. I verkligheten griper de här fyra faserna in i varandra.

Pjäsen

Den enda beskrivningen av hur det gick till när man valde pjäs till den
stora föräldradagsföreställningen finns i ett brev som Ebba Hagberg skrev
den 13 mars 1927:

På kvällen hade vi födelsedagsfest här i Stugan för Märta Hjortzberg, tecknings-
lär… Ester läste högt för oss. Hon hade köpt Pett.-Bergers nya opera Adils och
Elisiv, och vi skulle se, om flickorna möjligen kunde uppföra den på
”mammedagarna”. I går läste vi igenom Bröllopet på Ulfåsa, som också är före-
slagen.81

Rimligtvis gick valet av föräldradagspjäs alltid till på detta sätt. Lärarin-
norna letade och diskuterade vad som var möjligt och lämpligt utifrån
talanger och intressen i det läsårets klass VII och VIII. Beslutet var en
angelägenhet för kollegiet som helhet. Eleverna kunde också ha ett ord
med i laget, men det var lärarinnorna som hade den nödvändiga överblick-
en.

En modern lärare, dramapedagog eller amatörteaterledare kan känna
igen sig i svårigheterna med att hitta pjäs. Har man klasser eller grupper
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som ska göra en föreställning så pågår ett ständigt sökande efter lämpliga
texter. Dagens pedagoger skulle dock fasa inför tanken på att man ännu i
mitten av mars inte hade bestämt vilken pjäs som skulle framföras den 30
maj. En pjäs som ska spelas i slutet av vårterminen bör man helst ha hit-
tat innan höstterminens start. Att Tyringelärarinnorna kunde ta det så
lugnt hände ihop med att de arbetade på en internatskola och kunde anslå
mycket tid till repetitionerna.

Det fanns två skäl för kollegiet att vänta så länge som möjligt med att
bestämma den stora föräldradagspjäsen. Ett låg i den höga genomström-
ningstakten av elever. Varje läsår började några nya flickor i klass VII och
VIII, ofta slutade också någon. Inte förrän efter jul kunde man vara säker
på hur klasserna såg ut.82 Det kunde också vara lämpligt att avvakta för
att se om det dök upp en lämplig pjäskandidat inom ramen för de två
högsta klassernas studier. Åren 1921, 1924, 1929, 1930 och 1933 fram-
fördes pjäser som ingick i modersmålskursen för klass VII eller VIII. Den
stora medeltidsdagen 1934 började som en laboration inom klass V:s hi-
storiekurs, men tilläts svälla ut så att den inbegrep alla klasser och omfat-
tade nästan en hel dag.83 Det är troligt att Tyringekollegiet helst såg att
föräldradagspjäsen växte fram ur ämnesstudierna.84

Under repetitionerna av Lycksaligheten ö för föräldradagarna 1924
uppstod en viss oro i ensemblen:

Hur ska mamma och pappa, som är så långt från sina skolkunskaper om roman-
tiken, kunna stå ut med och förstå den långrandiga deklamationen av känslor i
Lycksalighetens ö? Det beslöts, att bägge klasserna skulle arbeta fram material ur
olika böcker, som kunde läggas till grund för en dialog, som skulle utarbetas av
en åttondeklassist, som enligt kamraternas tycke var typen för den ”blå blom-
man”, inte bara i sitt sätt att tänka, utan i sitt sätt att tala och vara. Sjunde klas-
sen ville då ha fram ur sina led en, som representerade naturalisten (materialis-
ten).85

Lycksalighetens ö var ett specialfall, ett sekelgammalt läsdrama som aldrig
uppförts på scen.86 Men man kan utgå från att de flesta pjästexter krävde
någon form av bearbetning.

När klass VII och VIII skrev Från Mallas och Geijers tid, som fram-
fördes vid jubileet 1929, delades historien först upp i två delar, Klass VII
fick ta hand om den 14-åriga Malla på 1790-talet, medan klass VIII fick
ansvaret för den mogna Malla på 1840-talet. Uppdelningen stämde med
klassernas historie- och modersmålskurs. De tio flickorna i klass VII dela-
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de in sig i tre grupper och skrev var sin scen. När de skulle sätta ihop sce-
nerna visade det sig att dessa inte passade så bra samman. Då arbetade
grupperna om sina scener så grundligt att de växte ut till tre hela akter.
Material fann de framför allt i Malla Silfverstolpes memoarer och i Grim-
bergs Svenska folkets underbara öden.87 Arbetsprocessen för de sex flick-
orna i klass VIII redovisas inte lika detaljrikt, men man får veta att de
använde många biografiska och historiska verk. Geijers repliker tog de i
stort sett ordagrant från hans memoarer och brev.88

Denna metod att skriva en pjäs, där klassen delas upp i flera smågrup-
per som tar ansvar för att författa var sin del av helheten, återkommer
gång på gång i källmaterialet. Harriet Kjellberg lät klass V göra så när den
1929-30 dramatiserade Walter Scotts roman Ivanhoe. När texten efter
första skrivomgången var mager, gick man tillbaka till romanen och
byggde ut sina scener med hjälp av den.89 Klass IV skrev höstterminen
1926 gruppvis olika scener till en pjäs om farao Achnaton. Därefter arbe-
tade man om dem för att scenerna skulle bli mer enhetliga.90 Klass VII
fick aldrig riktig enhetlighet i de likaså i självständiga smågrupper förfat-
tade scenerna i Överflödsförordningar, som skapades hösten 1922.91

I de två senare fallen skrev klasserna originalpjäser. Achnatonstycket
kom till för att flickorna under sina studier blev så fascinerade av denne
farao att de beslöt att göra en pjäs om honom.92 Ebba Hagberg föreslog
sin klass att skriva en parodi-tragedi, förlagd till frihetstidens Sverige, för
att hon såg det som ett sätt att få flickorna att sätta sig in i svensk 1700-
talshistoria.93 Ivanhoe förefaller tillkommen av en slump. De flickor som
var klara med årets engelska grammatikkurs fick i uppgift att läsa roma-
nen. De berättade handlingen för sina kamrater, som blev så intresserade
att de ville dramatisera boken.94

Likaså synes det som om Elsa Busck inte hade något framförande i sik-
te när hon läsåret 1927-28 lät klass V läsa librettot  till  Wagners Tann-
häuser. Det var bara avsett som en ingress till klassens medeltidsstudier,
flickorna blev dock så förtjusta i texten att de ville framföra den. Efter-
som Busck ”fann det lämpligt med en välläsningsperiod” beslöt man att
spela den, i förkortat skick.95

Ebba Hagberg anger inte vad hon hade för planer när hon 1923-24 lät
klass V läsa om medeltida kloster och leka munkar. Men efter några da-
gars alltmer detaljerad klosterlek kom det första skrivandet spontant.96

Däremot framgår det att Britta Kastman och Sylvia Welander hösten
1930 föreslog klasserna IV och V att samverka om två löst sammanhäng-
ande adventsspel.97
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Klass IV skrev Guds löfte till Israels barn. Under arbetet repeterade de
Gamla Testamentet i läroboken och läste vissa Bibelavsnitt. De som var
bäst på engelska läste spelet The Prophets i Katharine Taylors The Shady
Hill Play Book, refererade det för sina kamrater och fick översätta an-
vändbara avsnitt. Klassen var så förtjust i Frödings dikt David och Saul
att den beslöt att ta med den, trots att den inte riktigt passade in. Klass V
skrev sin Löftets fullbordan utifrån några medeltida legender, två apokry-
fiska evangelier och Selma Lagerlöfs Legender.98

Dessa två klasser skrev även scener i smågrupper, redovisade för var-
andra, skrev om, anpassade och förbättrade. I scener som nära följde käll-
texten lät flickorna dialogen behålla den karaktär den hade där. I de scener
de diktade själva hade de svårt att finna rätt nivå på språket. Några häv-
dade att personerna skulle tala ett högtidligt språk, andra ville ha mer
vardagliga ordval, för ”det var ju ändå vanliga människor som talade”.
Lärarinnan grep in och övertalade dem att ta den enklare versionen.99

En klass VII, som spelade Jeppe på Berget, översatte pjäsen i samband
med att de övade in den.100 När en klass VI bad att få spela teater i sam-
band med att den läste om reformationen, valde tyskläraren åt dem
Schönherrs Glaube und Heimat från 1910. Pjäsen var skriven på dialekt,
och flickorna arbetade om den till tyskt riksspråk.101

Utifrån modern dramapedagogisk praxis känns det märkligt att Ty-
ringeflickorna fick skriva så mycket. En nutida dramapedagog eller -lärare
delar ofta in gruppen/klassen i smågrupper, som får i uppgift att skapa
olika scener. Detta gäller både när man arbetar mer tillfälligt med ett
tema, eller om man siktar på att göra en föreställning. Idag låter man
dock inte grupperna skriva, uppgiften är istället att hitta på handlingsram
och rollfigurer. När grupperna redovisar, improviserar de utifrån dessa
ramar.102 Arbetet kan fortsätta med många varv av putsningar och änd-
ringar men, i den mån man skriver ned en pjästext, sker det på ett sent
stadium.

På Tyringe Helpension fick eleverna skriva från första början. Små-
grupper kan ha prövat sig fram med improvisationer, men det var skrivna
scener de skulle presentera för läraren och de andra grupperna. Man skulle
kunna tänka sig att detta arbetssätt hängde ihop med att improvisation
inte var en etablerad metod i teaterarbete i Sverige på 1920-talet. Men
redan 1919 beskrev Ester Boman teaterimprovisation i skolarbetet.103 En
trolig förklaring ligger i Tyringepedagogiken i stort. Eleverna fick skriva
mycket i alla ämnen, så mycket att två i övrigt positiva skolinspektörer
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1921 och 1923 satte frågetecken för det myckna skrivandet och menade
att det tog mer tid än det gav i utbyte.104

Det är också möjligt att den här metoden att skriva pjäser tillämpades
i samtida skolor. På The Ethical Culture School i New York tillämpades
något som påminde om den av Mabel Goodlander och andra lärare.105

Ester Boman och Eva Södergren kan ha sett den i bruk där 1920 och/eller
läst om den i skolans skrifter.

Det myckna skrivandet – i kombination med framförandet och seen-
det av pjäser – ledde till att eleverna på Tyringe Helpension utvecklade en
hög dramaturgisk kompetens. Det finns ett halvdussin exempel på att
klasser spelade pjäser som skrivits av andra elever. En intressant pjäsidé
finns också dokumenterad i Uppfostran genom undervisning.

Kort efter att klass IV 1926-27 hade framfört sin pjäs om farao Ach-
naton kom två av flickorna till Elsa Busck. Nu hade de en bättre idé till en
pjäs om forntidens Egypten. Den skulle utspelas på ett torg i Tebe. Han-
delsmän kommer med varor långt bortifrån, hantverkare diskuterar sitt
värv och i ett hörn sitter några som utbildar sig till skrivare. Tjänare gör
inköp, sändebud passerar på väg till faraos palats. Torgscenen skulle kom-
pletteras med tre kortare scener: 1) 400-talet f Kr. Historieskrivaren He-
rodotos läser upp sin text om Egypten. 2) 1822. Den franske forskaren
Champillion svimmar när han lyckas tyda hieroglyferna på Rosettaste-
nen. 3) 1920-tal. Araber och västerländska arkeologer berättar om Tu-
tanchamons grav.106

Förslaget är utmärkt. Torgmiljön ger ett tvärsnitt av samhället och de
tre scenerna som knyter samman då med nu gestaltar effektivt hur kun-
skapen om det gamla Egypten nått vår tid. Det är dock viktigt att minnas
att detta är ett paradexempel, utvalt till att få vara med i boken om Ty-
ringepedagogiken.

Scenografi

1914-1920 framfördes troligen alla teaterföreställningar på Tyringe Hel-
pension i gymnastiksalen, Hösten 1920 tillkom utomhusscenen och efter
1927 kunde man också spela i salongen på Nya skolan. Dessa spelplatser
hade mycket olika karaktär.

Utescenen användes framför allt på föräldradagarna och kan inte ha
varit skådeplats för mycket mer än ett tjog föreställningar genom åren.
Den låg i en skogsglänta, med granar och en liten stig i fonden. Här hand-
lade scenografin främst om att utnyttja platsens naturliga förutsättningar
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och komplettera med större och mindre dekorstycken samt lämpliga ko-
stymer. En kort filmsekvens från Bäckahästen 1936 visar att man den
gången använde två stora fasta dekorstycken. Till vänster ett kvarnvalv
som naturväsendet Bäckahästen kliver fram under, till höger ett bond-
gårdshus. De är troligen byggda i tyg och trä. Huset är så stadigt konstrue-
rat att dess fönster går att öppna och stänga. Ett par foton från Singoalla
1930 visar några tält i tyg och en interiördekor. Bilder och uppgifter i
intervjuer tyder på att man i En midsommarnattsdröm 1926 inte hade
någon större uppbyggd dekor, det fick räcka med skogen.107

Gymnastiksalen hade en golvyta på 9x10 meter och 6 meters tak-
höjd.108 Här framfördes troligen uppemot 200 föreställningar genom
åren. De flesta var interna, men ibland spelade man också för utomståen-
de.109

Här var det en viktig uppgift för scenografin att täcka in och dölja
ribbstolar och annat som fanns i rummet. På föreställningsbilder ser man
stora dekormålningar. Ibland rör det sig om en skyltfönsterliknande de-
kor, där fond och sidoväggar bildar en sluten interiör, ibland kompletteras
fonden istället med sidokulisser, som ger möjlighet till entréer och sortier.
Att döma av fotografierna så nådde dekoren aldrig högre än 2,5-3 meter,
såväl fönster som ribbstolar skymtar ovanför.110

Dekorerna var målade på spännpapp. Skolans kostymförråd nämns
ofta och det är möjligt att man också hade ett dekorförråd med en neutral
dekor, en standardinteriör, en standardexteriör och några andra gamla
dekorer, som kunde återanvändas när det inte fanns tid eller anledning att
skapa något nytt. Jag är dock benägen att tro att det inte fanns något
sådant förråd; inget nämns om det i källorna. Stora spännpappsmålningar
är svåra att bevara på ett vettigt sätt och skolan hade ont om utrymme.
Dessutom var dekormålning en aktivitet som var meningsfull för Ty-
ringepedagogiken, Det låg en finess i att varje klass skapade sin egen sce-
nografi.

Salongen i Nya skolan hade en golvyta på 17,6 x 6,6 meter och en
takhöjd på 3,2 meter.111 Den var framför allt skådeplats för adventsspe-
len.

Tidigt på adventsöndagens morgon, medan ännu blott en sparsam dager faller in
genom fönstren, samlas alla i stora salongen. Det är tyst och förväntansfullt. Ap-
plåder förekomma ej vid dessa spel. Iscensättningen brukar vara mycket enkel,
Ofta är rummets gula väggar allt, som behöves som fond.112
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Bild 34. Utescenen byggdes hösten 1920 i en skogsglänta 40-50 meter från skolans
huvudbyggnad. Här fanns plats för 150-200 åskådare, som på denna bild tittar på
en rytmikuppvisning.

Bild 35. Läsåret 1929-30 dramatiserade
klass V Walter Scotts Ivanhoe. Skarven
mellan scenmattan (som på Tyringe
kallades golvkuliss) och gymnastiksalens
golvbrädor syns tydligt. Ovanför fonden
ser man att salen mörklagts genom att
fönstren täckts över.

Bild 36. Tor Hedbergs Rembrandts
son framfördes 1930-31 av klass VI.
Fonden når inte upp över salens
fönster.
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Bild 37. I de berättelser jag hittat om dekormålning sker denna alltid inne i
gymnastiksalen, På denna bild är flickorna dock utomhus och målar. Faktum är
att de flesta fotografier jag funnit från Tyringe Helpension är tagna ute. Detta
beror inte bara på skolans stora satsning på uteaktiviteter, tidens kameror och
film gjorde det så mycket svårare att fotografera inomhus. Foto: Elsa Östbye.

Bild 38. I adventsspelet Guds löfte till Israels barn förekom den här scenen med
David och Saul (se sid 192). Pjäsen var skriven av klass IV, året var 1930 och
man spelade i salongen i Nya skolan,
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Denna enkelhet bekräftas av de bilder som finns från adventsspel. Salong-
en var försedd med någon form av ridå, för i texten till ett adventsspel
anges att en del av en scen skulle spelas framför ridån, och att ridåöpp-
ningen i en annan scen ”markerar en stadsport”.113

Av en uppsats om arbetet med Löftets fullbordan framgår att advents-
spelen inte behövde vara helt utan dekorationer:

Och på väggen ovanför den knäböjande herden lyste Betlehems stjärna. Den var
mycket vacker och naturlig. Den var utskuren i styvt papper och insatt i skiopti-
konapparaten. Herden låg bredvid en eld, som var gjord av brända vedträn och
rött silkespapper. Där hade vi målat kullar med cedrar och cypresser, som voro
utklippta. Fröken S. tyckte, att vi skulle måla de mindre kullarna med litet mör-
kare färg, så att man skulle se, att de voro längre bort. Palmerna målade vi
mörkbruna på ena sidan, så att det skulle se så naturligt ut som möjligt med
skuggan. – På golvet lade vi två skynken i sandfärg, dels för att vi skulle slippa
att måla en golvkuliss, dels för att papper ju skramlar så, när man går på det.114

Såväl dekormåleri som kostymskapande kunde kräva noggranna förstudi-
er. En elev skrev om arbetet med Från Mallas och Geijers tid:

För att få dräkterna något så när tidsenliga sydde vi dem efter modeller ur olika
böcker, särskilt ur ”Per Hilleström som kulturskildrare” av Gerda Cederblom,
Gustaviansk stil, utgiven från Nordiska museet, Swahns ”Haga från Tjusarkung-
ens tid till våra dagar”. Förslag till kulisser hämtade vi utom ur de förut nämnda
böckerna även ur Kuylenstierna, Svensk rokoko, Levertin, Från Gustav III:s da-
gar, Gauffin, Svensk sjuttonhundratalskonst, Wrangel, Konststilarna.115

Scenografin till denna föreställning fick beröm. Den var inte bara stiltro-
gen och vacker, den gestaltade också effektivt tidsavståndet mellan 1790-
tal och 1840-tal. Publiken såg det ”på tapeternas ränder, på möbler och
dräkter.”116

En elev skrev uppsats om hur hon skapade sin kostym till Löftets full-
bordan:

Min dräkt var verkligen enkel. Jag skulle vara Marias tjänarinna, vilken denna
förut hade botat från spetälska. Vi i femman hade sett en film från Palestina. Där
såg man tydligt, hur den lägre klassens kvinnor hade svarta kåpor över sig. Vi
hade även sett en film med spetälska människor. De hade också svarta dok över
sig, Det fanns en svart kåpa i utklädningsgarderoben. Sedan den blivit upputsad,
gjorde den sig riktigt bra. Så måste jag också ha en dräkt inunder, för jag skulle
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kasta av mig den svarta kåpan, då jag blev frisk igen. Vi prövade alla möjliga
färger och kommo överens om att en mörkgredelin kjol från utklädningsgardero-
ben skulle passa bäst. Det var emellertid lättare sagt än gjort att få kjolen att pas-
sa på mig, för den var en och en halv gång så stor som jag. Då hängde jag en
brun bordduk över axlarna, så att kjolen inunder kunde ligga i hur många veck
som helst. En gredelin duk fästes över mitt huvud. Och nu såg det hela riktigt
bra ut. Men en svår sak var kvar, att se att färgerna på de olika dräkterna på sce-
nen passade ihop. Vi ändrade många gånger, och vi tittade på alla möjliga plan-
scher för att få samma stil på dräkterna.117

En annan elev gav en ögonblicksbild från scenografiarbetet till Sœur Bea-
trice (1924-25) i Tyringe Kamratblad:

Irmelin Delmonte-Nielsen ligger framstupa på gymnastiksalsgolvet och målar
sandstenskulisser i en färg, som ännu ingen sandsten haft. Hon varken hör eller
ser, men blir häftigt tillknuffad av Barckis som sticker ett färgglatt papper under
nosen på henne. ”Va tycker du om dä hör?” ”Nej men Barckis, vad menar du
med att rita jazzbönor, när vi ska ha franska?” Irmelin ser allvarligt indignerad ut.
”Män hur kan du säja så? Dä ä ju än madonna”, säger Barckis på sjungande
västmanländska, tar stött sin madonna under armen och avlägsnar sig.

Om en stund blir Irmelin störd igen, men nu av en lärarinneröst i sin prydno:
”Irmelin. Irmelin, gå efter de fattigas kläder! De ligger i avklädningslåren.” Irme-
lin stirrar först totalt oförstående, men begriper sedan, att det var vår storartade
teatergarderob som åsyftades. ”Irmelin, du skall…” Men då är Irmelin redan bor-
ta, viftande med armar och ben.118

Minnet av klädlåren lovsjöngs i Tyringe Kamratblad av en annan elev tre
decennier efter hon gått på skolan:

Men hur bekläddes nu alla dessa scenartister? Jo, kära ni, det fanns en teaterlår,
hur gammal och inpyrd som helst. Där fick man alltid efter en stunds rotande
fram någonting användbart. De förnämsta attraktionerna var ett gammalt grönt
sidenliv med fårbogsärmar och en vit sidenklänning. I den hade både Astolfs
övergivna prinsessa snyftat vid skogssjön och Maria Stuart vandrat sin väg till
stupstocken, mycket, mycket annat att förglömma. Och för övrigt gick ingens
garderob säker.119

Kombinationen mellan att sy nytt, adaptera gamla kostymer och att låna
vad som kundes av kamrater beskrevs i en klassbok som klass VI skrev när
de 1929 uppförde Så tuktas en argbigga:
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Herrarnas dräkter:
Vi skulle ha riktigt fina dräkter till vår pjäs, men de fingo inte kosta mycket,

och vi skulle göra dem själva. I böcker, som vi använt för att få förebilder till
dräkterna, funnos fina herrar med kragstövlar, breda utstående kragar och man-
schetter, stora hattar med plymer, älghudskyller och alla möjliga fina saker. Vi
voro sex herrar i pjäsen, och vi lånade ihop vanliga gummistövlar, vilka efter
mycket gnidande med tvål och vatten sågo riktigt fina ut och riktigt pampiga,
när kragar kommit på, gjorda av spännpapper, målat i stövlarnas färg. Byxorna
hade vi inget besvär med, ty vanliga blå skidbyxor voro som skapta till en 1600-
talsherres dräkt.

Likaså lämpade sig våra kamelhårsfoder till regnkapporna utmärkt till älg-
hudskyller, när vi sytt ihop knapphålen och pressat dem. Under älghudskyllren
hade vi en jumper eller ett tygstycke, som var enfärgat, om midjan ett läderbälte
och naturligtvis ett svärd.

Svärden funnos i utklädningsgarderoben från en föregående pjäs och voro
gjorda av dubbel-limmad papp och försilvrade och voro absolut lika fina som
riktiga svärd.

Av papper klippte vi kragar och manschetter. Vanliga bilhandskar fingo vi
låna av flickorna, och eftersom vi mest höllo handen knuten på värjfästet, syntes
det inte, att de voro gamla och nötta.

Somliga hattar fingo vi låna, och somliga funnos i utklädningsgarderoben. I
alla hattarna sutto plymer, gjorda av sammansatta och färgade hönsfjädrar.120

Lika utförliga beskrivningar finns av hur damernas och betjänternas dräk-
ter skapades. Från denna föreställning finns också den enda föreställnings-
budgeten jag funnit från Tyringe Helpension:

Kostnadsberäkningar för dräkter, kulisser och mobilier till pjäsen.
22 m. Spännpapper à 0,15 kr. (till kistan och till två mittkulisser

och fyra sidokulisser)……………………………….. 3.30
2 par strumpor à 0.95…………………………………. 1.90
Koppartråd…………………………………………….. 0.10
Guldfärg……………………………………………….. 1.75
Bronstinktur…………………………………………… 0.55
Terpentin………………………………………………. 0.10
1,80 m. glasmoll à 2 kr…………………………….…. 3.60
Diverse färger ………………………………………….   4.48  

Kr.15,78 121

Det var jämförelsevis lätt att få ihop kostymer till de föreställningar som
spelades mitt under läsåret. Det var svårare till föräldradagarna. 1927



200

skulle klass VI framföra Kulturbilder från 1600-talet, som de hade skrivit
själva.122 Den stora föräldraföreställningen det året var emellertid Adils
och Elisiv, som spelades av klass VII och VIII. Och i den behövdes många
kostymer.

Hur ska vi hinna? Det är det värsta, jag aldrig varit med om. Bara två veckor
kvar! ”Klockan halv fem ska vi jobba Adils.” ”Ja, när ska vi inte de’?” ”ja, snälla
du – Ja, ja, ja –”

En mild röst uppifrån trappan: ”Vilka är det – som ska jobba med dräkterna?”
”Vi kommer strax.” – Övre hallen är full med dräkter. Bordet belamrat av tyg.
Och ändå räcker det ej till alla.

Långa listor med namn lämnas. Ungefär hälften har fått dräkter. När man så
äntligen har fått ihop det någorlunda, kommer en ny lista. ”Men jag är ingen
trollkarl.” säger den milda rösten. ”Och det blir ju ingenting kvar till sexorna.
Hur menar ni, att vi ska kunna klara det? Ja inte jag.” – Pinsam tystnad följer.
Alla sy flitigt. Tusentals maskinnålar har brutits av på några få dagar. Syndaren
vågar knappt tala om, då det händer. Man vet aldrig, om det finns några nålar
hemma.123

Ibland kom scenografin före pjäsen. Klass V lekte munkar med kåpor ur
kostymförrådet långt innan de skrev sin första scen 1923-24.124 När
klass IV 1926-27 läste fornhistorien var det inte bara bokläsning och dis-
kussioner som födde deras lust att göra en pjäs om Achnaton. Minst lika
viktigt var att de hade fått tillverka en mängd fornegyptiska föremål.125

Repetitionerna

En vanlig uppfattning är att skådespelare under repetitionerna lär sig vad
de ska säga och göra och sedan upprepar det gång på gång tills de kan det.
Detta är en vanföreställning – repetitionerna är en mångfacetterad pro-
cess där regissör och skådespelare tillsammans undersöker textens möjlig-
heter. Tyskans ”Probe” och danskans ”prøve” beskriver bättre vad det är
fråga om, Man prövar sig fram.126

Inom professionell teater är rollbesättningen klar när repetitionerna
börjar. För skolgrupper och amatörer kan det vara meningsfullt att man i
ett inledningsskede låter prövandet gå så långt att var och en får prova
flera olika roller, innan man slår fast vem som ska spela vad. Kring 10
maj 1921 berättade Ebba Hagberg i ett brev att man ännu inte bestämt
vem som skulle spela Erland i den stora dramatiseringen av Singoalla.
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Hon och klassen var oeniga om vem som passade bäst.127 Då var det bara
drygt tre veckor kvar till föreställningen!

Rollbesättning är en känslig fråga i skolsammanhang.128 Elever har
ofta ambitioner att spela svårare roller än deras förmåga räcker till för.
Alice Kollén uttryckte ännu 59 år efter uppsättningen av En midsom-
marnattsdröm (1926) sin besvikelse:

I den föreställningen skulle jag själv ha medverkat i den svåra Puck-rollen, men
det blev en annan flicka som fick överta den. Hon hade tydligen lättare än jag för
att leva sig in i denna gäckande och lekfulla fantasiskapelse – droppande sömn-
och kärleksdroppar i ögonen på fel personer. Rollinnehavarna valdes med om-
sorg!129

Normalt hölls rollbesättningen inom klassens gränser. Men när så behöv-
des gick man utanför. Karin Adolphson ur klass V fick spela Gunnar Wen-
nerberg ifrån Mallas och Geijers tid trots att klass VIII hade ansvar för de
akter där han förekom.130 Måhända behövde klassen som bara hade sex
elever påfyllning, kanske hade ingen annan den goda sångröst rollen kräv-
de.

Guds löfte till Israels barn skrevs och framfördes av klass IV 1930. Då
”det befanns att ingen i fyran var tillräckligt patriarkalisk för att vara
Jakob” fick en flicka ur klass V ta hand om rollen.131 Hennes uppsats om
rollarbetet är ett exempel på hur repetitioner och skrivande kunde gå
hand i hand:

Jag skulle vara Jakob. Fjärde klassen hade skrivit min roll, men vi ändrade flera
saker i den, som vi sågo ej voro bra. Även lade vi till ganska mycket.

Min roll börjar med att Jakob lovar sina söner, att de med Guds hjälp skola
få komma tillbaka till sina fäders land. Där tyckte jag, att något fattades, för han
talar ju inte om, varför de få komma tillbaka till Palestina. Då lade vi till det där
om Jakobs dröm och Guds löfte till honom.

I den roll fyran skrivit, kommo bröderna i samma ordning som i bibeln. Ja-
kob säger ju till Juda, att hans stam skall bli den mäktigaste. Vi tyckte därför,
att det skulle låta bättre, om den välsignelsen och orden: ”Spiran skall icke vika
ifrån Juda, icke härskarstaven från hans fötter”, stodo sist. – Josefs välsignelse
var i den första rollen så kort, men där lade vi till en del. Alla välsignelserna äro
direkt tagna ur Bibeln, så vi ha ej själva hittat på orden. Men det var svårt ändå,
för vi kunde ju ej taga med allt, som stod om Jakobs välsignelser, utan måste se,
vad som passade bäst för mig att säga.
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När vi slutat med alla dessa ändringar, hade rollen blivit dubbelt så lång.
Men jag tyckte ändå, att det var lättare att lära mig den, därför att jag själv varit
med om att skriva den. Och så tyckte jag nu, att det blivit mera ordning i den än
förut.132

En uppsats från arbetet med Löftets fullbordan belyser hur rollarbetet
kunde gå ut på att tänka sig djupare in i den gestalt man spelade:

Jag skulle spela Judas. Första gången vi övade, tänkte jag mig inte riktigt in i
hurudan Judas skulle vara. Jag spelade inte utan läste mera rollen. Då sade fröken
W., att jag skulle tänka på vem jag var. Jag tänkte då: ”Jesus är mild och god,
jag skall vara motsatsen.” Jag hade ju läst om Judas förut och visste, att han var
elak och dyster. Nästa gång jag övade, tänkte jag: ”Nu rynkar jag på ögonbrynen
och försöker se butter ut”.

Vi började repetera. I början av scenen gick det inte så bra, men mot slutet
tänkte jag så mycket på Judas, att jag riktigt levde mig in i det. Jag glömde av,
att jag var Eva, och jag glömde av allt omkring mig. – På slutet av scenen, då
jag skulle vara förtvivlad, gick det inte så bra, för jag glömde plötsligt av mig.
Men det blev bättre. Jag tänkte varje gång jag övade på att jag var Judas, och då
gick det bra.133

Tekniken att fördjupa sin skådespelarinsats genom att läsa sig till kunska-
per beskrivs i ännu en uppsats från repetitionerna av Guds löfte till Israels
folk:

Vi skulle spela några scener ur Gamla Testamentet. Och då skulle jag läsa litet
mellan scenerna ur Bibeln om hur det gick med Israels barn och om Moses, för
att åhörarna bättre skulle förstå sammanhanget. Först läste jag upp det för frök-
narna W. och K. När jag slutat, tyckte de, att jag skulle försöka bättre ge uttryck
för hurudan Moses var. Jag fick då en bok att läsa, där det stod om Moses.

Jag märkte sedan själv, att det gick mycket bättre att läsa det, när jag nu viss-
te litet mera om Moses.

Också skulle jag lägga mer an på Guds vrede. Jag tänkte först så mycket, att
jag riktigt såg Gud framför mig med sitt vredgade och på samma gång ledsna an-
sikte, och jag såg de ogudaktiga människorna. Då lade jag in mera kraft i det,
och till slut blev det så, som det skulle låta.134

Under repetitionerna slår man också fast vad det ska finnas för musik i en
föreställning, och hur den ska framföras. Från arbetet med Guds löfte till
Israels folk berättas att flickorna konsulterade en kantor vid en synagoga,
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som gav anvisning om lämplig musik. ”Han rådde att kören skulle sjunga
på hebreiska istället för på tyska, samt gav anvisning för uttalet.”135

Scenografitillverkning och repetitioner skedde ofta samtidigt, inte säl-
lan försiggick de i samma lokal. Den ovan återgivna ögonblicksbilden från
arbetet med scenografin till Sœur Beatrice (se sid 198) fortsätter så här:

Repetitionen av Sœur Beatrice tredje akt pågår under tiden i andra ändan av sa-
len. Fröken Busck vänder sitt intresse ditåt. ”Beatrice talar alldeles för fort.” Bea-
trice kommer av sig och det blir för ett ögonblick dödstyst. Då skär ett rop från
Märta i stillheten: ”Var är Vierschan?” (Till läsaren meddelas att Vierschan på
ädel franska heter la Vierge och betyder den heliga Jungfrun.) Ja var är Vierschan?

I detsamma inträder hon, till sin lycka, genom dörren med ett påklistrat leen-
de för att dölja att hon inte har sin dräkt med sig. Repetitionen fortsätter.136

Ibland kunde det vara svårare att spela rollgestalter som låg nära en själv
än historiska figurer. En elev berättar om hur svårt hon hade det när hon
som 17-åring skulle gestalta en förälskad ung kvinna i en stor föräldra-
dagsföreställning:

Jag var ju så väldigt blyg på den tiden. Och var inte alls lämpad för att spela tea-
ter på något sätt tack vare min blyghet. Och det var ju ett väldigt handikapp…
Då hade vi ju Sylvia Welander som regissör bland annat. Hon blev förtvivlad
över mig förstås. Hon sa så här: ”Kan du inte älska människa!”137

Det finns inga samtida uppgifter om att Ester Boman medverkade aktivt
vid några repetitioner. Alice Kollén hävdar dock att det förekom:

Vid teaterrepetitionerna var Ester Boman ofta med. Ibland kunde hon komma in
helt oväntat, och inte sällan gav hon konkreta råd, t ex att vi skulle vända oss till
åhörarna, röra på läpparna, artikulera och tala högt, ”som vore vi i en kyrka”.138

Föreställningen

Det är oftast lättast att komma ihåg och sätta ord på sådant som går fel.
Teaterföreställningarna på Tyringe Helpension är inget undantag från den
regeln. I Tyringe Kamratblad 1938 påminner en elev om ett olycksdrab-
bat uppförande:

…en färgpyts slogs omkull på Bomsens fina parkettgolv i gymnastiksalen under
uppförandet av ”Rembrandts Son”.
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Ett i övrigt mer naturtroget framförande av pjäsen har nog aldrig förekommit.
I slagsmålsscenen passade nämligen de två agerande på att göra upp en personlig
meningsskiljaktighet rörande just denna scen. Senare, då Rembrandt i vredesmod
med svärd skär sönder en av sina dukar, utvecklade han ett så intensivt spel, att
även Bomsens fina gyllenlädersstol rönte samma öde.139

I Tyringe Kamratblad 1946 erinrar en annan elev om en föreställning då
det gick långt värre än så:

Kommer Du förresten ihåg när vi spelade Alt Heidelberg och Du bara fick brättet
i handen när Du skulle ta av Dig hatten, och Djumpen tappade mustascherna i
ölmuggarna och ingen kunde någonting och Tjernberg, som satt upp den, efteråt
inför alla fick en dundrande utskällning av Boman, så hon tog till lipen…

…Minns Du hur på mammedagen tältet brakade ihop över den ädle hövding-
en i Hiawatha och hur ivrigt vi i samma pjäs i ätscenen ägnade oss åt morötterna,
så ivrigt, att vi struntade i våra repliker och tystnaden på scenen endast bröts av
vårt smackande när vi åt.140

I Tyringe Kamratblad 1956 gav Adele Fröberg, som gått på skolan 1923-
25, minnesbilder från en rad föreställningar:

Inte stod tekniken så högt precis, säkert kommer mången ihåg denna förlamande
känsla av att vara utrustad med två nedhängande klappträn i stället för armar, och
många gånger rungade Bomsens: ”Tala högre” genom gymnastiksalen, men den
ungdomliga fräschören och entusiasmen var det inte något fel på, och man hade
ju på det stadiet förresten inte så mycket att jämföra med.

Främst kommer man naturligtvis ihåg föräldradagarnas paradspel. De grekiska
dagarna, då aeropagen i Athen höll sina förhandlingar på idrottsplatsen och
”Antigone” framfördes på den lilla vackra amfiteatern, omgiven av höga granar.
Schillers ”Maria Stuart”, då hjältinnan sjuknade just före premiären, men före-
ställningen räddades av den unga, sköna klassföreståndarinnan, som efter det in-
tensiva repetitionsarbetet var väl förtrogen med den olyckliga drottningens roll.
Atterboms ”Lycksalighetens Ö”, spelad på uteteatern, med massuppbåd av féer,
älvor, troll, vindar, gnomer och annat löst folk, med Marie-Louise Berg som
spröd sagoprinsessa vid en imaginär skogstjärn och Märta Odelberg som den
trolltagne Prins Astolf. Min gamle fader, som råkat förirra sig till Tyringe en
föräldradag, var full av beundran för hennes osvikligt säkra framförande av den
långa utanläxan…

Men det mesta spelades nog med bara vi själva som publik. Shaw’s ”Joan of
Arc”, där Alice Larsson fick applåd av Bomsen inför öppen ridå för sitt tempe-
ramentsfulla spel. ”Dunungen”, med lilla ljuva Kerstin Wendel i titelrollen, med
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Brita Gadelius som Onkel Teodor och Märta Östeman som en spotsk och ståtlig
Mauritz. Den föreställningen gav mig full och hel illusion av den skäraste poesi
och jag var djupt gripen. Strindbergs ”Gustaf III” med Lill-Moppe Morton i
Tjusarkungens roll och Iréne Malm som hans gemål, så porträttlik som hade hon
varit målad av Pilo själv. Det krävdes stort uppbåd av färgrika yllebyxor för att
bekläda alla dessa rokokoherrar, och det kliade i håret en vecka efteråt av mjölet,
som skulle ge illusion av pudrad peruk. Det var i den pjäsen, som jag uppbar
min stora tragiska roll som fru Schröderheim, ackompanjerad av fniss från bortre
parkett.141

Alice Larsson, som applåderades för sitt spel i Saint Joan (det är så Shaws
pjäs egentligen heter), hette som gift Kollén. Hon berättar i sin C-uppsats
(1985) att huvudrollen i den pjäsen var så lång och krävande, att man
delade upp den på två flickor: ”Därmed uppkom också två karaktärer. Vi
fick fram en ödmjuk, trosviss kvinna som hörde röster, och en orädd,
hänförd ledargestalt med brinnande iver.”142

75 sekunder från Bäckahästen ingår i Tyringefilmen från 1936. De ger
inblickar i hur en stor föreställning på utescenen kunde se ut. Spelplatsen
används i hela sin bredd. Scener mellan ett fåtal aktörer växlar med
masscener, som när bonden Kristoffer jagas av djur och naturväsen, eller
när midsommarfirare dansar in. Det är tydligt att det inte bara är elever
från klass VII och VIII som medverkar, utan ett myller av flickor i olika
åldrar. Samma intryck får man av stillbilder från andra stora föräldradags-
föreställningar: flickorna i de högsta klasserna hade de stora rollerna, men
man satte in många fler aktörer när så behövdes.

Eller det var nog tvärtom. Kollegiet valde en pjäs till den stora före-
ställningen på föräldradagarna utifrån kriteriet att den skulle ge utrymme
för många elever på scenen. Man tog också stycken som gav möjlighet
för så många uttrycksmedel som möjligt: praktfulla kostymer, sång, mu-
sik, dans. Många elever berättar att en flygel på föreställningsdagen släpa-
des ut till skogsgläntan där uteteatern låg.143

Det finns några omdömen bevarade om föreställningarna på Tyringe
Helpension. Ruth Randall Edström tog upp den grekiska dagen 1923 i sitt
tal till Ester Boman vid skolans nedläggning: ”If this original work of the
school had been filmed, it could be sent out to the wide world as a high
water mark of achievement in modern pedagogy. Beautiful, unique, thril-
ling.” Hon sade också att Från Mallas och Geijers tid 1929 var så bra att
den borde ha spelats på Dramaten i Stockholm.144
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En annan teaterkännare som blev imponerad av Malla-föreställningen
var Siri Ohlson från Göteborgs högre samskola. Hon hade redan 1910 satt
upp Lycko-Pers resa där, och 1923 varit den första lärarinnan på sam-
skolan som lät en klass skriva en pjäs utifrån innehållet i lärokurserna.145

I 1929 års jubileumsnummer av Tyringe Kamratblad skrev Siri Ohlson
om Från Mallas och Geijers tid i en regelrätt teaterrecension, eller snara-
re en pastisch på en sådan. Hon markerar inledningsvis att teater på Ty-
ringe är något speciellt:

Det är alltid med stor förväntan man sätter sig ned utanför den gula ridån i gym-
nastiksalen på Tyringe. Man vet att när den går upp – litet nyckfullt emellanåt –
skall man möta ett skådespel, som är intressant på ett alldeles särskilt sätt.146

Siri Ohlson berömmer föreställningen med många konkreta detaljer. Hon
påpekar att kostymer och dekor inte bara är vackra, utan också effektivt
medverkande i gestaltningen. Två elever som spelar sina rollfigurer både
som 14-åringar och 60-åringar får extra lovord. Ohlson kommenterar
också: ”Att spela manliga roller är ju ett nödvändigt ont i en skola för
flickor, men om det göres så som på Tyringe mister kritiken sin udd”.147

Journalisten A.M.B. från Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning be-
sökte Tyringe Helpension under medeltidsdagen 1934. Hon är entusiastisk
inför det stora rollspelet, och använder ord som ”storartad” och
”gripande”. A.M.B. skriver att ”Svårt är det att i ord måla en bild så fräsch
och expressiv, så omväxlande och skön som den vilken utbreder sig på
ängen framför oss”. Hon slösar också beröm över föreställningen Gurre,
och framhåller vilken stor känsloskala som den unga huvudrollsinneha-
verskan måste ge uttryck för, och hur väl hon klarar det ”med diktion
som en yrkesskådespelare kunde avundas henne.”148

Marianne Nielsen, född Lundberg, gick i klass VIII på Tyringe läsåret
1934-35. Hon är översvallande positiv till Ester Boman och hennes sko-
la, både i sina memoarer149 och i en intervju. 1937 kom hon in på Dra-
matens elevskola, och har sedan haft en livslång framgångsrik skådespe-
larkarriär. Om teaterverksamheten på Tyringe Helpension har hon inga
höga tankar – den beskriver hon som ett stort skämt.150

Att sammanjämka dessa vitt skilda uppfattningar kan synas omöjligt.
Men sätter man in dem i sitt sammanhang blir det inte så svårt. Och
sammanhanget här är relationen mellan amatörteater/skolteater och pro-
fessionell teater.
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Ordet amatör kom in i svenska språket 1780. Via franskan stammar
det från latinets amator, som betyder älskare. Ursprungsbetydelsen är at t
amatören ägnar sig åt en verksamhet för att hon eller han har en särskild
känsla för den. Den moderna grundbetydelsen är icke-yrkesmässig utövare
av en viss verksamhet. Men det finns också en nedlåtande bibetydelse: en
person som brister i skicklighet.151

Teaterföreställningar som spelas av elever i skolor och andra amatörer
kan mycket väl hålla samma konstnärliga klass som professionella före-
ställningar. Entusiasm, engagemang och fallenhet kompenserar ofta för
det som saknas i teknik och rutin. Det gäller speciellt för uppsättningar
som bara spelas en eller ett par gånger – när antalet föreställningar ökar
blir det svårare för amatörer att bibehålla en hög standard. Där är de pro-
fessionella skådespelarna överlägsna, de har lärt sig hur man gör för at t
hålla liv i och utveckla såväl de enskilda rollgestaltningarna som ensemb-
lespelet.152

På en punkt har amatörerna och skoleleverna ett försprång. På deras
föreställningar känner praktiskt alla i publiken en eller flera av dem som
står på scenen. Det finns redan innan spelet börjar en självklar kontakt
mellan scen och salong. De professionella skådespelarna måste skapa den
här kontakten inom ramen för sin föreställning. Detta är en nödvändig
process – den goda teatern bygger på samspelet mellan aktörer och åskå-
dare.153

Denna i förväg etablerade kontakt kan leda till att åskådare överser
med mycket stora brister. Står ens barn, partner, granne eller vän där
framme på scenen så ändras kriterierna. Det behövs inte så mycket för at t
man som åskådare ska bli nöjd. En medioker föreställning kan bli njutbar
– och en välgjord föreställning får en så stark laddning att det påverkar
även eventuella utomstående som sitter i publiken.154 Det här påminner i
viss mån om den relation som fanns mellan skådespelare och publik på
teatern i antikens Aten, där medborgare på scenen agerade för medborgare
på åskådarplatserna.155

Ytterligare en aspekt här är att professionell teater ibland kan stelna i
konventioner, som amatörer i lyckliga stunder kan stå fria ifrån. Drama-
forskaren Bjørn Rasmussen pekar på att två så centrala förnyare av tea-
tern som Johan Wolfgang von Goethe och Konstantin Stanislavskij
(1863-1938) hämtade mycket av kraften och idéerna i sin förnyelse från
amatörteatern.156

Ruth Randall Edström gick mycket på teater när hon var bortrest och
beskrev ofta föreställningar kunnigt och kritiskt i sina brev hem till Sig-
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frid. Men när hon var åskådare på den grekiska dagen 1923 påverkades
hon av att hennes dotter Janesie var med och agerade. I Från Mallas och
Geijers tid medverkade hennes systerdotter Jane Redhead. Siri Ohlson var
själv engagerad i teaterverksamhet på sin skola, hade besökt Tyringe flera
gånger och kände Ester Boman sedan tre decennier. Journalisten A.M.B.
var utsänd av sin tidning för att göra ett stort reportage om en 25-
årsjubilerande skola – då har man hög beredskap för att bli entusiastisk.

Marianne Nielsen skolades till professionell skådespelerska kort efter
sitt enda år på Tyringe och har hävdat sig mycket väl i den hårda konkur-
rensen som finns inom yrket. För henne är det självklart den professio-
nella teaterns måttstock som gäller, och lika självklart att amatörer och
skolelever inte håller måttet.

De 75 sekunderna från Bäckahästen som förevigats på film är impone-
rande. Aktörerna lever med i spelet, de lyssnar på sina medspelare, de
reagerar på det som dessa säger och gör. Ovana amatörer tappar ofta i
koncentration när de inte har något att säga, men inte så här. De agerande
har också kroppen med sig. Annars är det inte ovanligt att amatörer –
och ett och annat proffs – lägger det mesta av spelet i röst och ansikte,
medan resten av kroppen är stel. I den mån de inte spelar över med omo-
tiverat stora gester och miner. De Tyringeflickor som syns i filmen är
helgjutna i sin aktion.

Det är dock viktigt att notera att detta är en beställningsfilm, till-
kommen för att ge en positiv bild av Tyringe Helpension. Vi får se 75
sekunder av en föreställning som varit bortemot två timmar lång.157 Fil-
maren har gissningsvis haft fem minuter film i kameran, och har spelat in
sådant som han trodde skulle göra sig bra. Vid slutredigeringen har han
kunnat eliminera sådant som inte såg så bra ut.

Kroppsmedvetenheten stämmer dock in med vad man kan se på still-
bilderna från Tyringeföreställningarna. En orsak till den kan vara att ele-
verna på skolan var vana att spela teater och att framträda inför publik i
andra sammanhang. Lika viktig var Paula Münzings rytmikundervisning
(se sid 148). Flickorna var tränade i att gestalta känslor och händelser.

Min tolkning är att teaterföreställningarna på Tyringe Helpension
hade kvaliteter i skådespeleri, scenografi och allmän gestaltning, som
gjorde dem ett par snäpp bättre än vad man förväntade sig av skolföre-
ställningar. Det var detta som fick Ruth Randall Edström, Siri Ohlson och
A.M.B. att bli så entusiastiska. Kanhända var det en medveten retorisk
överdrift när Randall Edström sade att Från Mallas och Geijers tid borde
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ha spelats på Dramaten, kanhända insåg hon inte att föreställningen var
så här bra just i sin speciella miljö.

Lärarinnornas roll

Med stöd av denna genomgång kan jag nu gå tillbaka till årsredogörelsens
beskrivning av teaterarbetet:

Barnen utvälja själva regissör, kulissmålare, programritare, snickare och ridådra-
gare. De fördela rollerna, repetera m.m. Respektive lärare hjälper med inövning
och textuttal.158

Flera viktiga aspekter av elevernas insatser nämns inte här. De skrev ofta
pjäserna, sydde kostymer, fungerade som sufflöser och deltog ofta med
sång och dans. Ändå innebär formuleringen en överskattning av flickornas
arbete och en motsvarande nedtoning av lärarinnornas insatser.

Källorna visar att det ofta var lärarinnorna som tog initiativ till pjäs-
spelandet, antingen så att de lät eleverna läsa en pjäs eller förde fram en
roman eller ett tema som dessa kunde skapa en teatertext av. Det var
lärarinnorna som ledde och fördelade arbetet vid pjässkrivandet och hjälp-
te till att utveckla de första textutkasten. Det var också de som strukture-
rade arbetet med att skapa – och/eller hitta – kostym och dekor. Slutligen
hade de det yttersta ansvaret för rollfördelning och repetitioner.

När flickan som hade huvudrollen i Maria Stuart 1923 hastigt blev sjuk
var klasslärarinnan Astrid Forsberg så förtrogen med rollen att hon kunde
hoppa in och rädda föreställningen. När Alt-Heidelberg 1932 havererade
och ingen kunde någonting, så gav Ester Boman ansvarig lärarinna Gun-
vor Tjernberg en dundrande utskällning inför alla.159

Det är uppenbart att lärarinnorna fungerade som regissörer. Även utan
källornas vittnesbörd är det svårt att tänka sig att det skulle kunnat vara
på annat sätt. Teaterhistorien känner bara ett exempel på en tonåring
som varit en framstående regissör. Det är Orson Welles (1915-1985) som
åren 1927-1931 var elev på Todd School for Boys, nära Chicago, och
regisserade en rad märkliga uppsättningar där. Han är unik, och hans bio-
graf Simon Callow pekar på hur komplex regiuppgiften är. Det handlar
dels om att vara en god och lyhörd arbetsledare för alla medverkande, dels
om att smälta samman olika uttrycksmedel till en slagkraftig helhet.160

Även om det hade funnits en stor regibegåvning bland eleverna på Ty-
ringe Helpension är det inte säkert att hon hade fått utrymme att ut-
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veckla sina talanger. Teatern var inte till självändamål, den var en inte-
grerad del av Tyringepedagogiken. Det är otänkbart att lärarinnorna
skulle släppa helhetsansvaret för någon av de större föreställningarna till
en elev.

Det är dock rimligt att tro att eleverna kunde ansvara för delar av re-
gin till de mindre föreställningarna. Och det var en poäng att de hade hela
ansvaret för sina spex. Där handlade det inte om att sätta i scen färdiga
pjästexter, inte heller om att syntetisera lärokursernas kunskaper i drama-
tisk form. Spex handlar om här och nu och blir lyckade i den mån spexar-
na förmår skapa en lustfylld och lagom elak gestaltning av den verklighet
som är gemensam för dem som spelar och dem som tittar på.

Källorna ger inte intryck av att lärarna var några demonregissörer som
kommenderade sina unga aktörer och dekormålare. De verkade framför
allt genom att väcka elevernas nyfikenhet och stimulera deras fantasi och
skaparförmåga. De elevuppsatser, pjästexter och sånger som finns bevara-
de tyder på att eleverna var medvetna, inte bara om vad och hur de gjorde
teaterarbetets olika faser, utan också om varför.

Varifrån fick då lärarinnorna sin dramatiska kompetens? En förklaring
ligger nog i att teater inte var något ovanligt inslag i samtida skolor.161

Men på Tyringe måste de ha skolats in i att använda teater mer medvetet
som en integrerad del i undervisningen. De lärde av varandra genom att
titta, diskutera, ta och ge råd. Ett exempel på mer systematisk skolning är
att de andra historielärarinnorna vårterminen 1926 följde Ebba Hagbergs
lektioner för att lära sig av hennes undervisningsmetoder.162

Det finns också flera exempel på att två lärarinnor samarbetade om en
teateruppsättning, Tydligast var det i samband med den stora föräldradags-
föreställningen. Där samverkade alltid de två högsta klassernas lärarinnor
i modersmål och historia. Oftast var bägge två erfarna Tyringelärarinnor,
men när en av dem var nykomling fick hon arbeta ihop med mer garvad
kollega.163

Däremot har jag inte kunnat finna några exempel på att teatern på
Tyringe influerats av professionell teater. I Ebba Hagbergs brev fram-
skymtar ibland att hon och andra Tyringelärarinnor varit på teater. Men
varken där eller i det som jag kunnat få fram om föreställningarna på
skolan skymtar någon estetisk påverkan. Den enda av lärarinnorna som
hade någon direktkontakt med yrkesmässig teater var Paula Müntzing.
Hon gjorde koreografin till en Per Lindberg-uppsättning på Lorensbergs-
teatern (se sid 110). Det tycks dock ha varit en engångsföreteelse.
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Varför tonades då lärarinnornas insatser i teaterarbetet ned i årsredogö-
relserna och i Uppfostran genom undervisning? Och inte bara där – i
många av mina intervjuer beskriver elever att de stod för det mesta inför
teaterföreställningarna, medan lärarinnorna bara hjälpte till litet grand.164

En förklaring kan ligga i ett fenomen som jag upplevt ofta under 30
års verksamhet som dramapedagog och amatörteaterledare. När man leder
en grupp som ska göra en föreställning – liten eller stor – så måste man
förankra handlingar och repliker hos deltagarna. Vare sig en aktör spelar
Gustav III eller en av gummorna som går till marknaden i Nora så blir det
tråkigt för åskådarna om det låter som om han eller hon rabblar upp inlär-
da repliker. Trots att orden skrevs för hundra år sedan eller bestämdes på
en repetition i förra veckan måste de sägas med sådan spontanitet och
inlevelse att publiken upplever det som att ord och handlingar föds i
ögonblicket.

Detta uppnår inte regissören eller pedagogen genom att tala om för
aktörerna vad de ska göra, man måste få dem att förstå och man måste få
dem att använda sin fantasi och sin föreställningsförmåga. Detta är inte
någon enkelriktad process, man måste arbeta i samspel med de enskilda
individerna och med gruppen som helhet.

Men vad som händer när man får en människa och en grupp engagerad
på djupet är att de börjar uppleva idéerna som sina. De gör det till den grad
att de glömmer att en del förslag och idéer kommit från pedago-
gen/regissören. Och denna har ingen anledning att påminna om det, det
här är en del av den process som leder fram till den goda föreställning-
en.165

En annan anledning till att lärarinnorna på Tyringe Helpension inte
framhöll sina egna insatser i teaterarbetet ligger i den reformpedagogiska
retoriken. I alla sammanhang lyfte man fram elevernas självständighet
och handlingskraft och tonade ned lärarinnornas arbete (se sid 82, 151).

Lärarinnornas roll i teaterarbetet är som mest frånvarande i årsredogö-
relserna och framträder tydligast i elevernas egna berättelser i Tyringe
Kamratblad. Nästan lika tydlig är den i de elevuppsatser som återges i
Uppfostran genom undervisning. I lärarinnornas redogörelser i samma
bok omskriver de sina insatser i termer som ”Det beslöts” och liknande.
Nästan parodiskt blir det när lärarinnor gång på gång antyder en mild för-
våning över att elever, när de fått läsa en pjästext, vill framföra den. Eller
att de vill skapa en pjäs utifrån en roman eller ett spännande avsnitt i
historieboken. Det är som en ryttarinna som leder hästen till vattnet och
blir överrumplad över att den vill dricka.
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Det finns bara två texter där Tyringelärarinnor tydligt beskriver sina
avsikter med teaterarbetet och hur de bär sig åt för att genomföra dem.
Det är Ester Bomans föreläsning 1925 och Ebba Sjöbergs (född Hagberg)
framträdande på lärarinnemötet 1928. Dessa föreläsningar tar jag upp
särskilt längre fram i detta kapitel (se sid 218-222).

Två klasser

Det är lätt att fastna i mångfalden av teaterverksamhet på Tyringe Hel-
pension. För att få ett annat perspektiv undersöker jag i detta avsnitt
teaterinslagen i två klassers gång genom skolan. Jag har valt de klasser
som gick ut 1927 och 1935. Jag valde just dessa klasser för att jag ville
jämföra 1927-orna, som är den mest homogena Tyringeklassen genom
åren, med en mer normalt sammansatt klass.

Innan jag går in på dessa två klasser och skillnaderna mellan dem, vill
jag slå fast vad som var gemensamt för deras teaterupplevelser på skolan.
Båda höll på med en hel del vardagsmatsteater, som inte kom med i årsre-
dogörelserna. Bägge var åskådare till teater av olika slag, som framfördes
av andra klasser, och de såg de högsta klassernas och lärarinnornas spex.

1927 års avgångsklass

1918-19. 3:e förberedande. Tre Hindåsbarn som framförde Zacharias To-
pelius Stormen och solskenet.166

1919-20. Klass I, åtta elever. De framförde Anna Maria Roos två små
pjäser På torget och På marknaden.167

1920-21. Klass II, nio elever. Under hösten var de med om att bygga ute-
teatern och medverkade troligen i invigningsföreställningen Vi suckar det
så tungt uti skogen. På skolans första föräldradagar framförde klassen en
vers om Gustav Vasas befrielsekrig, diktad av hela klassen, och en om
hans flykt från Danmark, skriven av eleven Blenda Sandblad.168
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Detta år skrev Ebba Hagberg en sångtext om klassen:

Tvåans     sång

Jag går i andra klass Sigrid är vår pret
Och är elva år Margit gymnast
Pluggar mitt der, die, das Märben är tjock och fet
Får gråa hår. Wera är en trast.

Vi är ej dumma vi Blenda med sprucken häl
Fast vi är små Dora så nätt
Kan ni er tänka ni Alice mår aldrig väl
Vad vi förmå. Nu är det knä’t.

För Sulle läser vi I åttans gröna kall
om människan Bor vi ibland.
Oss går det ledigt i För åttan lära skall
Vad åttan ej kan. Utav ordning ett grand.169

1921-22. Klass III, nio elever. Klassen spelade Der Blumen Rache.170

1922-23. Klass IV, tio elever. Klassen uppförde John Drinkwaters pacifis-
tiska enaktare X=O or A Night of the Trojan War. I samband med att de
gjorde scenografin till den, studerade de planscher av antika ornament och
dräkter. Den 1 juni deltog flickorna i den grekiska dagen.171

1923-24. Klass V, elva flickor. I främmande språk spelade klassen The
Last Day of Term och Ein Deutsches Weinachtspiel für Kinder. I moders-
mål och historia dramatiserade klassen och uppförde delar av Njals saga
och gjorde sedan en munkpjäs (se sid 179).172 I samband med sin beskriv-
ning av det arbetet karaktäriserade Ebba Hagberg klassen: ”De barn som
’lekte munkar’ var naiva och allvarliga. De var vana vid arbete från
hemmet och hade en medfödd auktoritetskänsla.”173 Här syftade hon
troligen på att sex av klassens flickor var halvpensionärer, som kom från
ett något lägre samhällsskikt än andra Tyringeelever. Minst lika viktigt
var att åtta av de elva flickorna hade gått i samma klass i fyra år och att
ingen var nykomling på skolan. De var skolade i att arbeta på Tyringevis.
1924-25. Klass VI, 15 elever. I engelska spelade klassen Shaws Saint
Joan, inom franska tre korta pjäser. Tillsammans med klass VIII framför-
de man Maeterlincks Sœur Beatrice. När Ester Boman föreläste för mo-
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dersmålslärarnas förening om ”Teater i skolan” spelade klassen några
scener ur fjolårets munkpjäs.174

1925-26. Klass VII, 15 elever. I engelska läste klassen Wildes For the
Love of the King högt inför hela skolan på en samling. I franska framför-
de man några akter ur Molières L’école des femmes. Tio av flickorna
medverkade i den stora föräldradagsuppsättningen En midsommarnatts-
dröm,175 en elfte var sufflör.176

1926-27. Klass VIII, 14 elever. I handarbete sydde flickorna teaterkosty-
mer, i teckning gjorde de dekorationer. I tyska uppförde klassen Totentanz
ur Deutsche Volkspiele der Mittelalter, i psykologi fick Macbeth och Peer
Gynt fungera som underlag för psykologiska iakttagelser. Studier av kvin-
norörelsens historia ledde till att klassen skrev och framförde tre enakta-
re. På föräldradagarna spelade man Adils och Elisiv tillsammans med klass
VII.177

1935 års avgångsklass

1927-28. 3:e förberedande, två barn. De uppförde danser och små impro-
viserade pjäser tillsammans med de lägre förberedande klasserna.178

1928-29. Klass II, fem barn. De läste tyska med  klass III och uppförde en
liten tysk pjäs. På skolans 20-årsfest framförde de ytterligare en tysk
pjäs, skriven av en flicka i klass VII.179

1929-30. Klass III, fem flickor. I historia skrev och uppförde de ett par
scener från Gustav II Adolfs barndom. Inom tyska uppförde de ett par
små pjäser ur Petterssons Kinderszenen.180

1930-31. Klass IV, 11 flickor. De dramatiserade scener ur Gamla testa-
mentet till adventsspelet Guds löfte till Israels barn (se sid 191-192, 196,
202). I tyska dramatiserade klassen och uppförde Das kalte Hertz, i eng-
elska spelade man några lätta scener ur Bells Nursery Comedies och Pet-
terssons A Dramatic Reader. Den 1 maj firades skrågille och på föräldra-
dagarna spelade klassen marionetteaterstycket Kasperl in Zirkus.181

1931-32. Klass V, 14 flickor. I historia dramatiserade och uppförde de
scener ur Marco Polos resor. I tyska spelade de scener ur Meyer-Försters
Alt-Heidelberg. I teckning målade de kulisser och i engelska dramatiserade
de scener ur Longfellows The Song of Hiawatha, som de uppförde på för-
äldradagarna.182

1932-33. Klass VI, 14 flickor. De uppförde Shakespeares Köpmannen i
Venedig, gjorde kostymskisser, målade kulisser och sydde kostymer. Dess-
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utom framförde de en dramatisering av Wildes The Birthday of the Infan-
ta.183

1933-34. Klass VII, 14 flickor. I teckning målade de kulisser, i franska
uppförde de några korta teaterstycken. De samarbetade med klass VI om
årets adventspjäs, en dramatisering av Stefan Zweigs Die Augen des ewi-
gen Bruders. På föräldradagarna medverkade de på medeltidsdagen och
uppförde Drachmanns Gurre tillsammans med klass VIII.184

1934-35. Klass VIII, 14 flickor. Peer Gynt var underlag för iakttagelser
och diskussion i psykologi. Klassen målade kulisser i teckning. På föräld-
radagarna uppförde den några akter ur Wagners Tannhäuser tillsammans
med klass VII.185

En informell dramatisk kursplan?

1927 och 1935 års avgångsklasser är så olika, att jag hade väntat mig
stora differenser även vad gäller deras dramatiska aktiviteter. Likheterna
är emellertid större än skillnaderna, Bägge spelade sagospel under tidiga år,
bägge framförde många småpjäser i främmande språk. I klass V skapade
båda egna pjäser inom ramen för historiekursen, i klass VI spelade de ett
större drama. Och i klass VII och VIII medverkade de i den stora föräldra-
dagspjäsen.186

Det här tydliga mönstret förvånar mig, för det nämns varken i de
tryckta källorna, brevmaterialet eller intervjuerna. När jag prövar detta
mönster på andra klasser så visar det sig stämma förbluffande bra, från
1922 till 1933-34. Under Tyringe Helpensions två sista läsår nämner
årsredogörelserna varken någon historiedramatisering i klass V eller någon
klassiker i klass VI. Det kan hänga ihop med att flickskolans kursplaner
förändrades, utrymmet för sådana här gestaltningar blev mindre.

Min slutsats är att det finns skäl att tala om en informell kursplan för
teaterverksamheten på Tyringe Helpension. Informell i den betydelsen
att den inte fanns medtagen i skolans program eller årsredogörelse, och
inte heller så tydlig att den gett avtryck i andra källor. Man kan lika väl
tala om den som en praxis som växte fram och bestod i tretton läsår för
att den fungerade bra och fyllde en funktion inom Tyringepedagogiken.
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Ester Boman, Ebba Hagberg och teatern

Två föreläsningar

Det finns bara två texter som beskriver syfte och metodiska tankar bak-
om teaterverksamheten vid Tyringe Helpension. Bägge var föreläsningar
som gavs ut i tryckt form. Ester Bomans föreläsning för Modersmålslä-
rarnas förening 1925 publicerades i Verdandi samma år, Ebba Sjöbergs
(född Hagberg) föreläsning på Flickskolemötet 1928 trycktes i mötesbe-
rättelsen.187 Ingen av dessa föreläsningar handlar enbart om teater.

Ester Boman använder teaterverksamheten på Tyringe som en
språngbräda för att beskriva hela den pedagogik som bedrivs på skolan.
Hon talar inledningsvis om att: ”Livet frambringar en mångfald av arter
av människor”. Alltför ofta är dock undervisningen i skolorna upplagd
som om alla vore lika. Hon tar upp två grundtyper: Per, som inte är bra
på att rabbla upp inlärda fakta ur minnet, men som kan göra stora saker
när han får prestera i frihet, i en motiverad uppgift; och Pål, som trivs
väldigt bra med att sitta och rabbla.189

Hur ska den skolundervisning se ut som bäst förbereder dessa båda för
levande livet, för de arbetsgivare, arbetsuppgifter och kamrater som de
kommer att möta där? Ester Boman slår fast att teater i skolan

…möjligen kan vara en detalj i ett arbetssätt, som, bättre än de hittillsvarande
arbetsmetoderna inom skolan, kan ge oss Per och Pål livslevande och alltså er-
bjuda oss ett tillfälle att ej blott ge dem kunskaper utan även att uppfostra dem.
Men observera, att jag säger detalj, och att det alltså kanske är en av de vägar
man kan gå för att nå målet!190

Boman citerar en ej namngiven person som sagt att ”Uppfostran är at t
förhjälpa människor till att bliva sig själva”. Hon menar att det krävs
inom individerna en ansträngning av vilja, förstånd och känsla. Eftersom
ingen kan finna sig själv, i isolering från sina medmänniskor, måste all
uppfostran vara social. Därför är det viktigt att skolan skaffar barnen
många tillfällen att hjälpa varandra och åstadkomma något genom tillfäl-
len att hjälpa varandra och åstadkomma något genom grupparbeten. När
en klass hänvisas till sina egna resurser för att till exempel organisera ett
teaterspel, då binds dess medlemmar ”till ett harmoniskt arbetande helt.
Varje medlem måste veta och se att de andras välförd blir hans egen, de
andras nederlag hans eget nederlag.”191
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Teaterspelandet lär också självbehärskning. Det är lättare att träna
detta på scenen:

…ty man lär sig det på ett opersonligt sätt. Det är inte Per och Pål, som måste
se allvarliga eller oberörda eller intresserade ut i ett visst givet, nog så skratt-
retande, ögonblick, utan det är hjälten i dramat. Man måste sätta sig själv åt si-
dan för att kunna tänka och känna med en annan, i en annan.192

En annan god sida är att temperamentssvårigheter måste övervinnas för
att teaterarbetet ska fungera. Ett känsligt och blygt barn måste lära sig att
samarbeta och att tåla skämt och kritik. Barnen tränar sig också på att
behärska röst och lemmar, att vända sig till åskådarna, att artikulera tyd-
ligt. När man kan behärska sig så att man kan ta emot sufflörens viskning,
så kan man senare i livet ha sinneslugn nog att ”i en diskussion göra så
långa pauser, att man vet, vad man i nästa stund yttrar.”193

Ebba Sjöberg, född Hagberg, hade inte med teater i den ordrika rubriken
för sin föreläsning 1928 ”Grupparbete och individuellt arbete inom klass-
undervisningens ram i ämnesgruppen svenska och historia. Erfarenheter
från försök vid Tyringe Helpension, Hindås”. Hon börjar med sin och hela
kollegiets önskan att stimulera elevernas självverksamhet. Det handlar
inte bara om att individualisera arbetet, utan också om ”att knyta de olika
individernas och de olika gruppernas arbeten samman till ett helt.” Hon
nämner också strävan efter motiverade uppgifter: ”för självständiga natu-
rer är detta den enda betingelsen, under vilken de kan utföra ett arbe-
te.”194

Sjöberg tar upp en metafor som Ester Boman hade använt tre år tidiga-
re och pekar på att eleverna i de naturvetenskapliga ämnena har tillgång
till fysikaliska apparater och laborationsmaterial. Man talar inte bara om
naturföremålen utan eleverna får handha dem. Har läraren i de humanis-
tiska ämnena något motsvarande att sätta i händerna på eleverna? Ja,
man har de ursprungliga källorna:

…d.v.s. råds- och riksdagsprotokoll, gamla brev och memoarer, visor och dikter,
reproduktioner av konstverk och allehanda bildmaterial. Allt detta skulle kastas i
smältdegeln, och ur processen borde framgå ett stycke människoliv ur det för-
gångna.195

Ebba Sjöberg framhåller att ”elevernas aktivitet är beroende av lärarens.”
Pedagogen måste inför varje ny årsklass bearbeta sitt material från en ny
synpunkt. Problemen som ställs upp måste också vara problem för läraren
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och han och klassen måste lösa det tillsammans. I lösandet av dessa pro-
blem måste läraren skapa sådana arbetsformer att varje elev får arbeta på
ett sätt som passar hans speciella begåvning. ”Den konstnärligt begåvade
intränger lättare i historien om han i samband härmed får utveckla sina
estetiska anlag, och den dialektiskt begåvade, om problem ställas under
debatt.” Både materialets storlek och inriktning på individerna kräver att
klassen delas in i mindre grupper.196

Först på sidan 4 av sin 17 sidor långa föreläsning nämner Sjöberg tea-
ter. Hon gör det när hon börjar ge konkreta exempel på hur sådant här
laborativt arbete kan gå till. Därefter tar hon nästan enbart upp exempel
från teaterverksamheten.

Sjöberg tar upp Överflödsförordningar (se ovan sid 179-180) som ex-
empel på ”att själva pjäsen ej är huvudsaken. Den är endast medlet, var-
igenom eleverna stimuleras att leva sig in i en viss tid.”197

Hon framhåller att det är viktigt att inte enbart ge individuella uppgif-
ter, utan också individualiserande. Här tar hon exempel från arbetet med
munkpjäsen (se ovan sid 179) och konstaterar att det varit mest givande
när hon och eleverna rört sig på områden som varit nya för dem bägge.
”Läraren bör ej allt för grundligt förbereda sig på den föreliggande uppgif-
ten. Han bör tillsammans med barnen känna något av upptäckandets
glädje.”198

Munkpjäsen ger upphov till ytterligare en reflektion:

Viktigt är, att resultatet ej blir några få begåvades arbete. Till de scener, som
sammanskrevs, hade varje elev bidragit på något sätt. Det individuella arbetet
och grupparbetet gav en mångsidigare belysning av ämnet än vad som kunnat ske
genom enbart klassarbete, och individen fick tillfälle att ge uttryck åt sin egenart.
Jag vill inte här orda om den lycka vi alla kände, medan vi lekte munkar. Arbetet
hade verkligen blivit lek och leken arbete.199

Ebba Sjöberg slår dock fast att man inte får kasta kursen över bord helt
och hållet. Det finns ämnen där eleverna bör ha en fast kunskap. Dit hör
till exempel grammatiken.200

Hon avslutar med att säga att det här arbetssättet har sina fallgropar.
Om man inte iakttar sig och sina elever noga så kan det gå fel väg när
man minst anar det. Ibland lämnar de entusiastiska och energiska de passi-
va bakom sig. Ibland försöker läraren tvinga fram konkreta resultat för
tidigt. Ibland förrycker åhörare redovisningen av ett väl genomfört under-
sökningsarbete.201
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Men detta arbetssätt ter sig trots allt lockande. När man en gång slagit in på den-
na väg, öppnar sig tusende möjligheter. Och läraren tvingas ständigt vidare. Han
växer och utvecklas tillsammans med sina elever. Den känsla av samhörighet
mellan lärare och elever, som detta arbetssätt förmår skapa, borgar också för att
arbetet ej är förgäves.202

Det är viktigt att notera att såväl Ester Boman som Ebba Sjöberg, född
Hagberg, talade om teatern som ett redskap i undervisningen. Båda fram-
ställde teatern som ett sätt att brygga över motsättningen mellan mål-
sättningen att bygga upp starka och självständiga individer, och målsätt-
ningen att skapa sociala, samverkande människor. Teatern gör det möjligt
att göra bägge delarna på en gång.

De här föreläsningarna var inte okontroversiella. En pedagogiklektor
vid Anna Sandströms seminarium talade i hånfulla ordalag om Bomans
föreläsning, dagen efter hon hållit den.203 Mer godmodigt skojade man
med Ebba Sjöberg i en spexvisa på festen som avslutade 1928 års flicks-
kolemöte:

Uti våra lärosalar
Skall möbleras om med hast.
Munkars brödraskap se’n talar
Där latin lektion och rast.
I små grupper vi oss dela
Med var sitt bestämda kall.
Vilda dramer ska’ vi spela
Snart på var katederpall.204

Uppfostran genom undervisning

Elsa Busck, som arbetade på Tyringe Helpension 1924-1931, skrev 1925
en tidskriftsartikel om pedagogiken på skolan. Där tog hon upp teatern,
och i likhet med Boman och Sjöberg betonade hon att den bara är ett av
medlen i det arbetssätt lärarinnorna försöker tillämpa. Hon uttryckte
dock en mer reserverad syn på teaterns möjligheter och menar att även
om kunskapsinhämtandet kan ha en viss hjälp av teaterspelandet, så ligger
ändå den största vinningen i det sociala momentet.205

Busck var också redaktör för boken Uppfostran genom undervisning.
Här tog hon med ett mycket stort antal exempel på teater i undervisning-
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en. Urvalet tyder på att hon ändrat synsätt sedan 1925. Det sociala värdet
med teaterverksamheten tas nästan inte alls upp, medan värdet för kun-
skapsinhämtningen exemplifieras gång på gång. I boken förs dock inte
någon djupare diskussion om den pedagogiska poängen med teaterverk-
samheten. Läsaren får ingen hjälp med att reda ut varför den är så värde-
full, och vad olika metoder har för konsekvenser. Det enda som bjuds i
den vägen är några korta citat från Ester Bomans föreläsning 1925. Från
Ebba Sjöbergs framträdande 1928 citeras bara ett beskrivande avsnitt.206

Boman och Hagberg

I sin föreläsning 1925 tog Ester Boman flera exempel från föreställningar
som andra lärarinnor har gjort, men hon nämner inte att hon själv varit
inblandad i något teaterarbete. Det behöver inte betyda att hon inte an-
vände sig av dramatisk verksamhet i sin undervisning. Hon undervisade i
engelska i 1927 års avgångsklass under några år, då den fick spela många
brittiska pjäser på originalspråket.207

Ebba Hagberg talade på flickskolemötet 1928 enbart om dramatiska
arbeten som hon själv gjort tillsammans med olika klasser. Hennes eget
teaterengagemang yttrade sig också i att hon själv spelade studentteater
och att hon 1924 per brev handledde sin väninna Edit Davidsson, som
satte upp Antigone på en flickskola i Stockholm.208 I hennes efterlämna-
de papper finns också ett stort antal texter till spexsånger och sketcher.

Det finns mycket material bevarat efter Hagberg i Una Segelmarks ar-
kiv, och i viss mån även i Alice Kolléns. Boman lät förstöra alla sina pri-
vata papper, och trots ivriga efterforskningar har jag inte lyckats få tag i
något källmaterial efter andra Tyringelärarinnor. Ändå är det tydligt at t
Ebba Hagberg hade en särställning i teaterarbetet på Tyringe Helpension
under 1920-talet. Britta Kastman berättar att Hagberg av kollegiet ansågs
särskilt skicklig inom teaterområdet. Andra lärarinnor fick auskultera på
hennes lektioner för att lära hennes metoder. Och hon var den enda Ty-
ringelärarinnan, utom Boman, som tog till orda mer utförligt om använd-
ningen av dramatik i undervisningen.

Ester Boman uppskattade Ebba Hagberg högt. Hon sade att Hagberg
hade betytt mycket för att utveckla Tyringepedagogiken.209

Det var inte bara andra Tyringelärarinnor som fick auskultera på hen-
nes lektioner, hon fick också ta hand om inspektörer och andra besöka-
re.210 Hösten 1927 skrev Ebba Hagberg i ett brev till sin hemlige fästman:
”Ester talar DAGLIGEN om att jag skall överta skolan… Hon känner sig
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trött, bristfärdig – hon har aldrig talat så öppet med mig som nu – och
bygger hela sin välfärd på att jag snart skall vara färdig och träda i hennes
ställe.”211 Men Ebba Hagberg lämnade Tyringe Helpension våren 1928
för att gifta sig. När hon höll sin föreläsning på flickskolemötet var hon
prästfru sedan en och en halv månad.212

Ester Boman höll flera föreläsningar under 1930-talet, men i ingen av
dem tog hon upp teater. Istället riktades hennes intresse mot de allra
yngsta barnen och mot föräldrautbildning. Trots att Uppfostran genom
undervisning 1932 innehöll synnerligen många exempel på teater i skol-
arbetet och många Bomanföreläsningar trycktes om här, så ingick varken
hennes eller Sjöbergs teaterföreläsningar. Visserligen var det Elsa Busck
som redigerade boken, men hade det varit viktigt för Ester Boman så hade
hon naturligtvis sett till att de här två texterna kom med.

Det är inte orimligt att tänka sig att Ester Bomans intresse för teater i
undervisningen minskade något under 1930-talet. Efter 1928 blev hon allt
mer inriktad på små barn och på föräldrautbildning (se sid 118-119). Me-
dan rollspel och teater är ett utmärkt redskap för social träning och kun-
skapsinhämtning i åldrarna 7-19 år, så är det mindre självklart för yngre
barn. För dessa fyller den spontana leken i mångt och mycket samma
funktion som drama och teater kan göra i skolåldern.

Ytterligare ett tecken på att Bomans intresse för teatern svalnade mot
slutet av 1920-talet är att årsredogörelsens beskrivning av lärarinnornas
insats i teaterarbetet ändrades 1927-28. Där det tidigare stått ”Respektive
lärare hjälper till med inövning och textuttal” stod nu ”Respektive lärare
hjälper till med inövning av textuttal” (mina kursiveringar).213 Denna
nya formulering reducerar lärarinnornas insatser in i det absurda. Det är
troligen fråga om ett tryckfel, men formuleringen kvarstod i alla årsredo-
görelser ända tills skolan lades ned.

Att ingen upptäckte detta fel under nio läsår tyder på att teatern inte
längre var en huvudangelägenhet på Tyringe Helpension.214 Lärarinnorna
fortsatte med vardagsmat och laborationer och teater i alla andra former,
men ingen var tillräckligt intresserad av vad som stod i det här textavsnit-
tet för att upptäcka felet. I övrigt avspeglas inte något minskat intresse
för dramatisk verksamhet i årsredogörelserna. Inte förrän de sista två
läsåren, då nämns inte lika många föreställningar.215

Samtidigt är det ett faktum att teatern aldrig var en viktig del av Ty-
ringe Helpensions ansikte utåt. Den nämns inte i skolans program, inte
heller i ansökan om statsbidrag 1923. När Tyringe Helpension beskrivs i
de listor över intressanta skolor som är värda att besöka, som publiceras i
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New Era från mitten av 1920-talet så anges rytmik, självstyrelse, kon-
centrationsundervisning och hantverk som skolans specialiteter – teater
nämns inte ens.216

Måhända såg Ester Boman teatern enbart som en god men inte särskilt
märkvärdig metod, som det inte fanns anledning att orda mycket om.
Kanske var hon rädd för att Tyringe Helpension skulle uppfattas som
mindre seriös om den dramatiska pedagogiken lyftes fram i förgrunden.
Teater hade ju varit omstritt både som konstart och som inslag i under-
visningen, alltsedan den föddes i Aten för 2400 år sedan. (Se kapitel 7.)

Teatern på Tyringe: Sammanfattning

Teater förekom på Tyringe Helpension åtminstone från läsåret 1912-13
och fick en fast plats i årsredogörelserna från 1917-18. Läsåret 1920-21
byggde lärare och elever en utomhusscen, förbättrade förutsättningarna
för teaterföreställningar i skolans gymnastiksal och införde två föräldra-
dagar som avslutning på vårterminen. Dessa sistnämnda blev det viktigas-
te forumet för skolans stora utåtriktade föreställningar. Något år senare
infördes schemalagda samlingar en gång i veckan. Där spelades de flesta
interna föreställningarna.

Bredden på den dramatiska verksamheten på skolan var mycket stor.
Flickorna spelade klassiker och nyskriven dramatik, egna dramatiseringar
av romaner och avsnitt ur lärokursen, småpjäser på främmande språk och
genomförde två gånger stora historiska tablåer, där skolan på föräldrada-
gar förvandlades till antikens Aten respektive en medeltida svensk stad.
Omsorgsfullt och länge förberedda föreställningar med mycket kostym
och dekor samsades med snabba dramatiseringar och rollspel, som glömdes
snabbt efter att de hade genomförts.

Alla dessa former av teater fungerade som en väl integrerad del av Ty-
ringepedagogiken. Spexen som såväl elever som lärarinnor gjorde i stort
sett varje år stod mer fria från undervisningen, men hade en viktig social
funktion.

Tyringe Helpensions målsättning med teatern formuleras tydligast i
två föreläsningar av Ester Boman 1925 och Ebba Sjöberg, född Hagberg,
1928. De talar dels om teaterarbetets betydelse för inlärningen, dels om
den personlighetsutvecklande funktion det har för individerna. Men de
framhåller även teaterns socialt fostrande verkan – när individerna gör
teater lär de sig att arbeta samman i grupp.
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Detta synnerligen flitiga användande av teater i undervisningen nämndes
varken i Tyringe Helpensions program, i skolans ansökan om statsbidrag eller
i annat utåtriktat informationsmaterial.

Lärarinnan Ebba Hagberg ansågs vara särskilt skicklig på att använda teater
i undervisningen. En del tecken tyder på att teaterverksamheten på Tyringe
Helpension stagnerade efter att hon hade lämnat skolan 1928 för att gifta sig.
Den minskade inte i omfång men den utvecklades inte längre vidare.

När Ebba Hagberg inte längre arbetade på skolan fanns det inte heller nå-
gon lärarinna som kunde föra teaterns talan. I boken Uppfostran genom under-
visning 1932 finns det ett mycket stort antal exempel på hur dramatisering
använts i olika lärokurser. Men det finns ingen text som syntetiserar metoder
och diskuterar möjligheter och eventuella svårigheter. I beskrivningar av teater-
inslagen tonar lärarinnorna ned sina egna insatser och framhåller elevernas.
Det stämmer med god reformpedagogisk anda, men gör det svårare för läsaren
att förstå hur det dramatiska arbetet egentligen gick till.

Bild 39. Holbergs Jeppe på berget,
spelad 1926-27 av klass VII.

Bild 40. 1925-26 dramatiserade och
uppförde klass VI några kapitel ur
Cervantes Don Quijote. På bilden
kan man ana att fonden är upphängd
i taket med linor.
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9 Vad hände sedan?

Direkt påverkan och osynligt arv.

1946 års skolkommission uppmanade Sveriges samtliga lärare att sända in
skriftliga redogörelser för pedagogiska försök. Lektor Bj. Beckman.
Strängnäs, skrev och berättade att han av Ester Bomans bok Uppfostran
genom undervisning hade inspirerats till olika försök i sina klasser, bland
annat med teater. De exempel han beskriver har dock föga gemensamt
med Tyringepedagogiken. Inte heller bland det material som sänts in av
andra finns det något som påminner om teaterverksamheten på Tyringe
Helpension.1

Gudrun Seitz, född Kjellberg, gick på Tyringe 1923-1929 och blev så
småningom barnpsykoterapeut. I en artikel tre decennier efter att hon
slutat på skolan berättar hon om hur hon en kort tid efter hon lämnat
Hindås skulle leda 8-14-åringar i en nystartad Röda Kors-förening. Det
gick trögt, men så kom hon ihåg teaterverksamheten från Tyringe och
försökte tillämpa något liknande här. Utfallet var lyckat, och det ledde
till att Seitz i slutet av 1940-talet använde teater i ett gruppterapeutiskt
försök med tolv barn. Hon nämner varken Boman eller Tyringe vid
namn. Men det är inte så underligt, de var bortglömda 1958 när hon skrev
artikeln.2

Britta Kastman använde sig av teatererfarenheterna från Tyringe Hel-
pension när hon efter 1936 hamnade på andra skolor.3 Samma sak gällde
Gunvor Tjernberg4 och säkert också många andra Tyringelärarinnor.
Blenda Schüllerqvist, född Sandblad, gick åtta år i den klass som gick ut
1927. Hon blev lärare själv, och i ett brev till Alice Kollén berättar hon
1982 att:

Bland mina roligaste lärarminnen är när jag lyckats få klasser även på gymnasiet
att dramatisera och uppföra något kapitel i en textbok eller uppträda inför klassen
på annat vis eller när en nybörjarklass första terminen på ett föräldramöte uppfört
en sketch som jag satt ihop och föräldrarna var imponerade och tyckte att de
hunnit lära sig så mycket.5

Andra Tyringelärare kan ha gjort som Kastman och Tjernberg. De många
elever som själva blev lärare kan liksom Schüllerqvist – och Seitz – ha
omsatt sina erfarenheter i pedagogisk handling. Men ingen av dem ham-



225

nade i ledande position eller som seminarielärarinna. I den mån de haft
något vidare inflytande har jag inte kunnat spåra det.

Fyra elever från Tyringe Helpension skapade sig en karriär inom den
professionella teatern och filmen, Mimi Pollak och Marianne Nielsen,
född Lundberg, har hört till toppskiktet inom den svenska skåde-
spelarkåren, och Pollak var en av de första stora kvinnliga teaterregissö-
rerna i vårt land.6 Karin Albihn spelade med i 13 filmer 1934-1940.7

Samtliga dessa tre gick emellertid endast ett läsår på skolan och det är
svårt att tro att den hade någon avgörande påverkan på deras yrkesval.
Ulla Braathen, född Friberger, gick där i tre läsår men var endast 11 år när
skolan lades ned. Hon tror själv att teatern på Tyringe kan kan ha påver-
kat hennes val att bli konstnär och scenograf.8

Några senare dramapionjärer

Detta är inte platsen att skriva en fullständig svensk dramahistoria. Men
en del av förklaringen till att teaterverksamheten på Tyringe Helpension
glömdes bort kan finnas i det som kom därefter. Därför gör jag en kort
genomgång av 1930-, 40- och 50-talens mest kända namn vad gäller dra-
ma och teater i skolan.

Den österrikiska reformpedagogen Elsa Köhler (1878-1940) drev ett
stort pedagogiskt projekt bland folkskollärare i Göteborg med omnejd på
1930-talet och hade även stort inflytande på svensk förskollärarutbild-
ning.9 I hennes aktivitetspedagogik hade dramatisering en stor betydelse
som metod. Hon lär ha uttalat att ingenting är så ägnat att låta lärjungar-
nas personlighet få ”träda ut ur sig själv”, och att tvinga till verklig inle-
velse i stämningar från gången tid.10 Köhler hade besökt Tyringe Helpen-
sion redan 1921 men i hennes bok Aktivitetspedagogik (1936) nämns
skolan inte. Ester Boman anges dock som upphovskvinna till begreppet
”helhetsuppgifter”.11

Den landsflyktige ryske socialdemokraten Matwey Schischkin (1886-
1962) hade som amatör på 1910-talet arbetat med den store teaterpeda-
gogen, skådespelaren och regissören Konstantin Stanislavskij. 1929 börja-
de Schischkin leda amatörteater här i Sverige, till en börja med vuxna men
snart också med barn. Han arbetade framför allt inom fritidsverksamhe-
ter,12 men mot slutet av 1930-talet hade han en del kurser för lärare. Han
gick även in och undervisade på modersmålslektioner, medan de ordinarie
lärarna satt med för att lära sig av hans metoder.13



Från hösten 1936 stöttade Stockholms folkskoledirektion Schischkins barn-
teatersällskap Kottarna genom att upplåta en lokal i Nikolai folkskola.14

År 1938 gav sammanslutningen Vi Alla Unga i Göteborg ut det lilla häftet
Barnteater med en uppsats av Schischkin. Förordet var skrivet av Vi Alla
Ungas ordförande Ebbe Linde, som polemiserade mot försök att få barn att
spela teater som ser ut som vuxenteater. ”Att inöva ett färdigskrivet stycke
och kväll efter kväll uppföra det för publik är något som barn inte lätt går i
land med…”. I stället lyfter han fram ”vad man nästan måste kalla deras
starka, naturliga, instinktiva drift att uppträda, klä ut sig, ’låtsas vara’ andra
personer och agera för varandra, ensamma eller i grupp.” Linde förespråkar
en lekfull gruppverksamhet, där improvisationen står i centrum.15

Matwey Schischkin satte i sin text likhetstecken mellan lek och teater:
”Ett skådespel är ingenting annat än en lek, som står på högsta punkten
av sin utveckling.” Barn har ett naturligt behov av att leka. Barnteater-
ledarens uppgift är att inspirera barnen till att själva skapa. Orden improvi-
sation och självverksamhet återkommer många gånger i den drygt åtta
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Bild 40. Matwey Schischkin med sin medarbetare Annie Hammarstrand på en kurs
anordnad av Vi Alla Unga i Göteborg 1938.
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sidor långa uppsatsen. För de litet äldre skolbarnen är det också givande
att ägna sig åt instrumentalmusik, dans och massdeklamation.16

Efter att Schischkin 1939 slutat med teater drevs Kottarna vidare av
hans elev och medhjälpare Inga Ohlson tillsammans med Eugén Sarrazin.
Såväl där som i den lekteaterverksamhet som Inga Ohlson – nu med det
nya efternamnet Tobiasson – ledde under 1950-talet byggde hon vidare på
Schischkins pedagogik.17

Matwey Schischkin hade inga beröringspunkter med Ester Boman.
Däremot samarbetade han på några kurser med folkskollärarinnan Annie
Hammarstrand (1902-1979), som tillhört kretsen närmast Elsa Köhler.
År 1945 gav Hammarstrand ut Barn dramatiserar lärostoffet. Det är en
mycket konkret handbok som ger förslag på hur man kan använda drama-
tisk verksamhet i folkskolans olika klasser. Hennes utgångspunkt ligger
nära Schischkins:

Det är ingenting nytt vi ställer barnen inför, när vi låter dem dramatisera, vi ger
dem bara tillåtelse att fortsätta med något som de redan har ett starkt intresse för,
något som utlöser ett djupt behov hos dem.18

Hammarstrand anvisar ett helt batteri av metoder. Man kan låta eleverna
läsa dialoger i skönlitteratur mot varandra, leka radioprogram, agera till
sånger. När man ska dramatisera rekommenderar hon att man organiserar
undervisningen utifrån koncentrationsläsningens principer, det ger mer tid
för arbetet. Dramatiseringar kan tillkomma både på elevernas och lärarnas
initiativ, och hon betonar att hon inte brukar låta barnen skriva ned pjäs-
texten under arbetets gång, eftersom den brukar förändras hela tiden. Där-
emot skrivs den ofta ned i efterhand. Hon menar att barnen inte behöver
så mycket kostymer och dekor och ”det tar förfärligt mycket tid att
åstadkomma den”.19

Annie Hammarstrand nämner inte Ester Boman och Tyringe Helpen-
sion, men en del ordvändningar tyder på att hon kan ha läst Uppfostran
genom undervisning eller Ebba Sjöberg. Hon pekar på att det dramatiska
arbetet stimulerar till frivilligt hemarbete och till organiserat grupparbete i
skolan. Barnen lär sig att använda källor och att ”vara uthålliga, att sam-
arbeta och att ta emot kritik, både under arbetets gång och när pjäsen väl
är färdig.” Under arbetet har läraren också utmärkta tillfällen att iaktta
eleverna och lära känna deras särdrag.20

Gun Nihlén, född Nordell 1903, undervisade på Olofsskolan, en re-
formpedagogisk skola i Stockholm, som existerade 1927-41.21 År 1941
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publicerade hon tillsammans med två kollegor boken Barn spelar teater.
Den innehåller dels metodiska förslag, dels ett antal pjäser skrivna av
klasser.22 Samma år och 1946 kom hon också ut med långa kapitel om
teaterverksamhet i skolan, som ingick i andra böcker.23

Nihlén tar avstånd från sin barndoms skolpjäs ”på förhand skriven och
tillrättalagd för barn och vuxna”. Mot den traditionella skolans glädjedö-
dande lärarstyrda undervisning ställer hon arbetssätt som ”vill locka fram
handlingslust, arbetsglädje, självskapande”. Beträffande teater tog det sig
uttryck i att barnen i Nihléns klass fick skriva pjäser själva. Metoden på-
minner om den på Tyringe. Eleverna fick i grupper skriva olika delar av
pjäsen, som sedan sattes ihop. Nihlén redogör för pjäser i hälsolära, geo-
grafi och biologi, samt en i samtidshistoria om Gandhi och hans frihets-
kamp. I den sistnämnda ”var ämnet av den art, att man inte kunde lämna
spelets utformning i barnens egna händer.” Lärarna tog ett större ansvar
än vanligt. Dessutom var koreografen Birgit Åkesson regissör.24

Elsa Olenius

Barnbibliotekarien Elsa Olenius (1896-1984) hade i sin ungdom hållit på
med amatörteater. Trots att även hennes föräldrar var ivriga teaterama-
törer sade de nej när dottern ville ägna sig åt teater som yrke. Det var inte
passande, utan istället utbildade hon sig till bibliotekarie.25 På 1930-talet
började hon använda lekar och dramatisering i barnverksamheten på
Stockholms stadsbibliotek.26

En ung teaterregissör vid namn Ingmar Bergman drev Sagoteatern med
föreställningar för barn och vuxna i en liten teaterlokal intill biblioteket i
Medborgarhuset. Elsa Olenius ville ha lokalen för sin verksamhet och gick
till borgarrådet Oscar Larsson och berättade att den unga ensemblen hade
olämpligheter för sig i detta kommunala utrymme. De drack öl efter före-
ställningarna, och det hände att de övernattade, män och kvinnor till-
sammans.27 Bergman åkte ut och Olenius tog över lokalen plus ett litet
kommunalt anslag. Detta hände 1942 och det året brukar man räkna som
startår för den kommunala barnteaterverksamheten i Stockholm.28

År 1947 fick Elsa Olenius ett stipendium från Stockholms stadsbiblio-
teksnämnd för att studera barnteater utomlands.29 Hon reste till USA på
en två månader lång studieresa, då hon besökte Children’s Community
Theatre i Palo Alto, Kalifornien, och pedagogen Winifred Ward vid
Northwestern University School of Speech i Evanston, Chicago. I en tid-
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skriftsartikel som Olenius själv skrev kort efter resan verkar hon mest
imponerad av barnteatern i Palo Alto. Beskrivningen av den ter sig som
en modell för hur hon själv ville utveckla sin teaterverksamhet.30

I efterhand har dock hon själv och andra mest framhållit Winifred
Wards betydelse. Ward sågs redan på 1950-talet som den stora ameri-
kanska pionjären för dramatisk verksamhet med barn, både i skolan och
på fritiden. Hennes specialitet var improvisation: ”Hon använder sig i sin
undervisning nästan uteslutande av vad hon kallar ’creative dramatics’,
d.v.s. att eleverna få improvisera sina roller.”31

Före sin USA-resa hade Elsa Olenius arbetat med färdigskrivna pjäser
och konventionella repetitioner. Konventionell framstår verksamheten
också i hennes egen beskrivning. Hon delar in barnen i talanger och ta-
langlösa. De senare duger bara till ridåhalare, biljettrivare, gonggongslagare
och statister. Hon skriver dock att man måste framhålla för barnen att
dessa uppgifter är lika viktiga för helheten som huvudrollerna.32 Direkt
efter hemkomsten från USA började hon dock experimentera med de
improvisationsmetoder hon sett pedagoger där använda.33

1955 frigjordes barnteatern från Stockholms stadsbibliotek och blev en
självständig kommunal verksamhet, med egna lokaler och egen pedagog-
utbildning. Den fick namnet Vår Teater och Elsa Olenius blev dess första
konsulent.34 Under 1950-talet fick hon också stor betydelse för den dra-
matiska verksamheten i skolor. Sofia kommunala flickskola var ledande i
försöksverksamhet med dramatik i undervisningen, som hade initierats av
1946 års skolkommission. Skolan låg bara en dryg kilometer från Vår
Teater i Medborgarhuset och Olenius anlitades dels som timlärare, dels
som utbildare av lärarna på skolan. Hon undervisade också på kurser för
lärare från hela landet.35

På Sofia kommunala flickskola förekom allt från avspänningsövningar
till storstilade teateruppsättningar. Genom att verksamheten hade stor
bredd och pågick länge (1953-1967) så kom skolan att fungera som en
plantskola för lärare som ville använda drama och teater i undervisningen.
Många blivande lärarutbildare och läroplansförfattare hade sin startpunkt
där, andra kom med rika egna erfarenheter i bagaget.36 Det är vanligt at t
man beskriver verksamheten på Sofia som startpunkten för drama och
teater i undervisningen i Sverige.37

År 1957 gav Elsa Olenius ut handboken Barnteater. Den ger en myck-
et konkret vägledning i hur man gör teater med barn i olika åldrar. Den
tar enbart upp teater som fritidsverksamhet och betonar dess uppfostran-
de verkan. Teaterspelande kan hjälpa upp de moderna barnens torftiga
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ordförråd.38 Användandet av gamla barnvisor till pantomimer kan styra
de ungas intresse bort från nutidens ”förskräckliga schlagers”.39

Olenius framhåller också teaterns personlighetsutvecklande effekt.
Barnen lär sig att uppträda naturligt och okonstlat och att komma ifrån
den inrotade svenska blygheten. Dessutom:

Genom att barnen får vistas i en så stimulerande lekmiljö som barnteater är kan
man – utan att barnen själva märker det – leda deras utveckling på rätt spår. Oli-
ka temperamentstyper kan därigenom utvecklas åt rätt håll. De hämmade tinar
upp under spelets gång, de alltför framfusiga, självsäkra och livliga kan discipli-
neras och läras samarbete, de alltför fantasifulla kan få balans och mera verklig-
hetssinne.40

Dessa idéer är inte helt olika de som fördes fram på Tyringe Helpension
eller av Schischkin, Hammarstrand och Nihlén. Olenius anger också barns
naturliga rollekar som en utgångspunkt för teaterarbetet. Men improvisa-
tioner, lekar och barns eget skapande framställs bara som förberedelser för
den riktiga teaterföreställningen, som bygger på en skriven text. Här är
det självklart att det är teaterledaren som bestämmer allt. Den dramatiska
estetiken är traditionell, för att inte säga gammalmodig. Boken rekom-
menderar till exempel att ”de ledande rollerna i en scen ska spela i mitten
av scenen…”.41

1958 skrev Elsa Olenius också en artikel i Modersmålslärarnas före-
nings årsskrift. Titeln är Skapande dramatik, och i den talar hon om Crea-
tive Dramatics i undervisningens tjänst. (Hon använder det amerikanska
och det svenska begreppen som synonymer.) Ledaren av en skapande
dramatikgrupp bör framför allt gå in för aktiverad fantasi, koncentration
och avslappning. Via avslappningsrörelser och pantomim för man fram
barnen till ”den egentliga skapande dramatiken där Ordet kan ta vid.”42

Texten ger några handfasta råd för hur detta ska genomföras, men säger
ingenting om hur det kan användas i skolundervisning.

Ingenstans nämner Elsa Olenius att det funnits andra svenska pedago-
ger före henne som utövat dramatisk verksamhet med barn och ungdo-
mar. Det är inte så ovanligt. Schischkin, Hammarstrand och Nihlén tar
inte heller upp andra dramapionjärer. Skillnaden är att Olenius i motsats
till dem har en utförlig litteraturförteckning i Barnteater. De tre teater-
handböcker på svenska hon tar upp behandlar teater med vuxna. Utöver
dem nämner hon tre böcker på danska och fem engelskspråkiga samt ett
stort antal pjässamlingar.43
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Det är begripligt om Elsa Olenius inte kände till Tyringe Helpension.
Hindås låg i andra ändan av landet och 1932, när Uppfostran genom un-
dervisning kom ut, var hon relativt ny som bibliotekarie. Läser man inte
boken noga så är det svårt att förstå att den i så hög grad handlar om tea-
terverksamhet. Hon bör ha känt till Schischkin och Kottarna, det var en
välkänd grupp. Inga Tobiasson hade till och med grupper på Medborgarhu-
set och hennes verksamhet finns också omnämnd i den kommunala ut-
redning som föregick bildandet av Vår Teater.44

Att den teaterintresserade bibliotekarien Olenius skulle ha missat An-
nie Hammarstrands och Gun Nihléns böcker är helt orimligt. Även om de
representerade en annan teatersyn än hennes, med fokus på skolan och på
barnens självständiga skapande, så borde de ha fått plats i hennes littera-
turlista. De pjäser som finns i Nihléns och hennes kollegors bok från 1941
är betydligt mera spelbara än mycket av det som tas upp i pjäsförteck-
ningen i Barnteater.

En trolig förklaring till att Elsa Olenius inte tog upp sina föregångare
ligger i hennes personlighet. Hon ville vara unik. Medarbetare till henne
berättar att hon utan tvekan tog på sig förtjänsten för föreställningar som
andra ledare arbetat fram, och också flyttade över de mest teaterbegåvade
barnen och ungdomarna till sina egna grupper. Flera hävdar att de kapitel i
Barnteater som handlar om kostym och dekor skrivits av en annan peda-
gog.45

Teaterledarna på Vår Teater accepterade det här – Elsa Olenius var en
så välkänd och framgångsrik företrädare för verksamheten och för barn-
kulturen i stort. Boken och föreställningarna fick mer genomslagskraft
ifall omvärlden trodde att hon gjort dem helt själv.46 Olenius medarbetare
hade en så stor lojalitet mot henne att sådana här uppgifter ännu ett de-
cennium efter hennes död åtföljs av ett lätt förskräckt ”Du får inte tala
om att jag har berättat det här!” 47

Och Olenius hade gjort sig förtjänt av den här lojaliteten. Hon var en
enastående organisatör och arbetsledare, som förde samman begåvade och
kunniga individualister och fick dem att fungera ihop. Hon var en kämpe
som fick massmedia och politiker att inse att barn- och ungdomskultur
var någonting mycket viktigt som samhället måste satsa på. Och i Vår
Teater byggde hon upp en institution som bestod även efter att hon hade
gått i pension och andra tagit över.

Till bilden av Elsa Olenius hör också att hon var en överväldigande
personlighet. När hon ”trädde in i ett rum var det som luften gröptes ur
runt henne och det kom ett sken. Allas ögon vändes mot henne”.48 Hon
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ville stå i centrum, hon ville vara först. Och så har det blivit. I såväl sam-
tida texter som i sådant som skrivits långt senare framställs hon som den
självklara svenska pionjären för teater med barn, såväl i som utanför
skolan.49

De fyra dramapedagogiska perspektiven

Dramaforskaren Mia Marie F. Sternudd definierar fyra dramapedagogiska
perspektiv:

1 Konstpedagogiskt perspektiv.
2 Personlighetsutvecklande perspektiv.
3 Kritiskt frigörande perspektiv.
4 Holistiskt lärande perspektiv.

Sternudd framhåller att dessa perspektiv är en teoretisk konstruktion – en
didaktisk typologi – som hon gör för att kunna undersöka förekomsten av
dramapedagogik i olika svenska läroplaner. Utgångspunkten är den mål-
sättning som finns för den dramapedagogiska verksamheten, och Stern-
udds intresse är att utröna hur dramapedagogikens potential för demokra-
tisk fostran har tagits tillvara. Hon kopplar också vart och ett av dessa
perspektiv till en speciell historisk kontext där den uppstått.50

Dessa historiska kontexter väljer jag att tills vidare bortse från, när jag
försöker relatera teaterverksamheten på Tyringe Helpension till de fyra
perspektiven.

Inom det konstpedagogiska perspektivet finns två mål: att individen i
samspel med andra och med hjälp av agering utveckla personlighet, sam-
arbetsförmåga och kreativ uttrycksförmåga samt att deltagarna skapar en
gemensam produkt, en föreställning.51 Det stämmer väl med det som
gjordes på Tyringe Helpension.

Målen inom det personlighetsutvecklande perspektivet är att utveckla
individens medvetenhet om sina egna resurser och om vad som sker mel-
lan människor i olika sociala situationer samt att erövra verktyg för at t
förstå vardagssituationer.52 Detta stämmer inte riktigt lika väl in på den
dramatiska verksamheten på Tyringe. Skolans pedagogik i stort arbetade
dock mot sådana mål. Teatern var en väl integrerad del i det arbetet, men
tillmättes ingen särskild betydelse inom området.
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Det kritiskt frigörande perspektivet innefattar målen att deltagarna ska
bli medvetna om det förtryck som finns i samhället och utveckla strategi-
er för att häva det.53 Det var inte aktuellt på Tyringe. Visserligen kan
man hävda att flickorna fostrades till en vidgad och mer självständig
kvinnoroll, men i stort gick pedagogiken ut på att göra dem väl rustade
att klara sig i samhället så som det såg ut.

I det holistiska lärande perspektivet är målet att ge eleverna insikts-
kunskap: en känslomässig och kognitiv förståelse av det lärostoff som
undersöks. ”Känsla, fantasi, metaforer och konstnärliga symboler är vik-
tiga medel i arbetet.”54 Här hör definitivt teaterverksamheten på Tyringe
Helpension hemma.

Jag hävdar alltså att teatern på Tyringe omfattade både det konstpeda-
gogiska och det holistiskt lärande perspektivet, med starka inslag av det
personlighetsutvecklande. Samma sak kan också sägas gälla den dramatis-
ka pedagogik som Annie Hammarstrand och Gun Nihlén beskriver i sina
böcker. Elsa Olenius har i sina texter en retorik som framhäver det per-
sonlighetsutvecklande, men när hon beskriver övningar och arbetsproces-
ser befinner hon sig enbart inom det konstpedagogiska. Hennes tendens
att dela in barn i begåvade och obegåvade och hennes starka fixering vid
slutprodukten på processens bekostnad gör att det är svårt att få grepp om
hennes pedagogiska strävan överhuvudtaget.55

Här blir det intressant att föra in Mia Marie F. Sternudds tidskontexter.
Det konstpedagogiska perspektivet förankrar hon i Creative Dramatics-
rörelsen med Winifred Ward och Olenius. Det innebär från ca 1930 i USA
och 20 år senare i Sverige.56 Det personlighetsutvecklande perspektivet
kopplar hon till Peter Slade, vilket innebär från slutet av 40-talet.57 Det
kritiskt frigörande perspektivet härrör hon från dialogpedagogen Paulo
Freire, dramapedagogen Augusto Boal och 1970-talet.58 Det holistiskt
lärande perspektivet hänför Sternudd till de brittiska dramapedagogerna
Dorothy Heathcote och Gavin Bolton.59 Det betyder också 1960- och
1970-talet, även om hon påpekar att tankarna kan spåras ända tillbaka
till Caldwell Cook.

Man kan säga att Mia Marie F. Sternudds karta inte stämmer med ter-
rängen. Men att bara slå fast det vore orättvist. För i själva verket gör
hon en utmärkt och nydanande tillämpning av den historiska karta som är
självklar för alla dramapedagoger. Det är så självklart att modern drama-
pedagogik började med Winifred Ward – och i Sverige med Elsa Olenius –
att allting som skymtar innan dess framstår som förbryllande undantag
eller som vantolkningar.
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Det som jag funnit i min forskning tyder på att det finns en mycket ti-
digare modern tradition inom dramapedagogiken. En tradition där man
arbetade med mål och metoder som väl överensstämmer med det som
Sternudd kallar de konstpedagogiska, personlighetsutvecklande och holis-
tiskt lärande perspektiven. Denna tradition hänger nära ihop med re-
formpedagogiken och den tidiga psykologisk-pedagogiska forskning som
lyfter fram leken och till och med talar om en dramatisk instinkt.

Pedagoger som Harriet Finlay-Johnson, Percival Chubb och Alice
Minnie Herts (se sid 160-161) verkade inom den traditionen. Det är också
där som The Ethical Culture School och Tyringe Helpension hör hemma.
Att skolor med så omfattande och så väldokumenterad dramapedagogisk
verksamhet kunnat glömmas bort kan synas märkligt. Om de kunnat för-
bises av historieskrivningen så är det också troligt att skolor med mer
”normal” omfattning av drama i undervisningen tappats bort.

Sammanfattning

Det finns mindre än en handfull exempel på att den teatrala pedagogiken
på Tyringe Helpension påverkade andra pedagoger. Det går inte på något
vis att hävda att Tyringe skulle ha bildat skola. Däremot arbetade pedago-
ger som Annie Hammarstrand och Gun Nihlén under 1930-talet och
1940-talet med liknande metoder och mål. De gav också ut handböcker.

Dessa pedagoger har dock liksom Tyringe Helpension glömts bort i
skuggan av Elsa Olenius, som traditionellt brukar beskrivas som den stora
pionjären för modern dramapedagogik i Sverige. När man läser hennes
egna texter framstår hennes pedagogik och teatersyn emellertid som
gammalmodig jämfört med föregångarna. Hennes styrka förefaller mer ha
legat på det organisatoriska och det opinionsskapande planet. Vilket inte
utesluter att hon som pedagog kan ha haft kvaliteter som inte framgår av
texterna.

Mia Marie F. Sternudds teoretiska konstruktion av fyra dramapedago-
giska perspektiv är ett utmärkt instrument för att jämföra dramaverk-
samheter i olika tider. När man applicerar det på Tyringe Helpension och
tidigare och samtida skolor blir det tydligt att traditionell dramapedago-
gisk historieskrivning missuppfattat och underskattat mycket av den dra-
maverksamhet som bedrevs före 1930.   
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10 Avslutning

I detta kapitel besvarar jag mina forskningsfrågor om Ester Boman, Ty-
ringe Helpension och dramapedagogiken där. Jag spekulerar också över
vad mina rön kan ha för aktualitet i dag och lyfter fram några angelägna
ämnen för fortsatt forskning.

Forskningsfråga ett: Ester Boman

Ester Bomans liv och gärning framstår i mycket som en gåta. Denna gåt-
fullhet skapade hon själv. I merparten av sina få texter uppehöll hon sig
vid sin pedagogik och sköt sin person i bakgrunden. När hon 1938 kort-
fattat tog upp sin barndom i en artikel i Tyringe Kamratblad förteg hon
mer än hon berättade.1 Och hon såg noga till att hennes privata papper
skulle förstöras när hon var död.2

Hur formades hon som person?

Att Ester Bomans far dog under dramatiska omständigheter när hon var
sex år gammal och att familjen sjönk från stort välstånd till ekonomiskt
obestånd måste ha betytt mycket för att forma hennes liv. Att hon fick
gå sex läsår som frielev i den stad där faderns livsverk gått i kras var en
annan negativ faktor.

Ester Bomans utsatthet ska inte överdrivas. Familjen var inte utfattig
och hon omfattades av övre medelklassens skyddsnät. Hon fick en god
skolutbildning och hon var en framgångsrik elev i flickskolan och vid
småskoleseminariet. Det är dock svårt att komma ifrån känslan att hen-
nes barndomsupplevelser lade grunden för de svåra psykiska problem som
plågade henne genom hela livet.

Boman har själv framhållit två personer som påverkade henne posi-
tivt. Sofi Almquist, som hon betecknade som sin läromoder,3 och Ellen
Key, vars bok Barnets århundrade gav henne de första impulserna till
många inslag i pedagogiken på Tyringe Helpension.4 Ytterligare en viktig
person var doktor Ernst Westerlund, vars hälsopedagogik var viktig både
för hennes egen utveckling och för hennes skola.

Vid flera tillfällen bytte Ester Boman riktning. År 1908 fick hon en
fast statlig tjänst, men redan året därpå lämnade hon den för att vid 30 års
ålder starta en egen skola. År 1927 drabbades hon av Oscar Pfisters före-
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läsning om psykoanalysen5 och följande år inrättade hon ett småbarns-
hem på Tyringe Helpension. När hon 1936 lade ner sin egen skola inledde
hon en ny karriär som utbildare av pedagoger för barnstugor och som
föräldrautbildare.

Ester Boman skapade sig en egen karriär och fick en visst mått av
makt i ett mycket patriarkal värld. Hennes person formades naturligtvis
av att hon verkade i ett samhälle där allmän rösträtt för kvinnor inte
genomfördes förrän hon fyllt 40 år. Hon hade nästan enbart kvinnor an-
ställda som lärare, hon hade flickor som elever, men de inspektörer och
undervisningsråd som hon måste rapportera och relatera till var män.

I sitt testamente gav Ester Boman alla sina tillgångar till en stiftelse
med syftet att låta ”unga föräldrar, blivande lärare och blivande uppfostra-
re i allmänhet” erhålla undervisning och praktisk erfarenhet i uppfostrar-
psykologi och barnpsykologi. Här valde hon återigen en ny väg genom att
bestämma att denna verksamhet främst skulle riktas till ”unga flickor och
ynglingar i åldern 16-20 år.”6 (Min kursivering.)

Hur var Ester Boman som person?

Under mina undersökningar har jag hittat beskrivningar av Boman som
blyg och manhaftig. Hon kännetecknas som hjärtegod och lättretlig.
Lärarna som var anställda på Tyringe Helpension kunde vara rädda för
henne, men uppskattade henne också högt. Eleverna verkar ha drabbats
mindre av hennes mörka sidor. Delvis kan det ha hängt ihop med att hon
satte eleven i centrum för sin pedagogik, men det finns också uppgifter
om att hon hade lättare att ’”ta” barn än vuxna.

Det förefaller som om Ester Boman var duktig på att delegera arbets-
uppgifter. Under de långa perioder på 1920- och 30-talet, då hon var
frånvarande på grund av studieresor eller sjukdom, tycks Tyringe Helpen-
sion i stort sett ha fungerat utan problem. Här lades dock en stor arbets-
belastning på de andra lärarinnorna.

Boman hade också en stor förmåga att skaffa sig allierade som hon
kunde ta hjälp av när behov fanns. Sigfrid Edström är det bäst dokumente-
rade exemplet, men det är tydligt att hon också hade stöd i skolväsendets
centrala ledning. Det är rimligt att anta att hon också odlade andra värde-
fulla kontakter, som jag inte kunnat få fram någon information om.

Till bilden av Ester Boman hör också att hennes liv sammanföll med
moderniseringen av Sverige. Hon sökte lärartjänst på en av de nystartade
statliga samskolorna, och hon blev ordförande i Vimmerbys lokalförening
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för kvinnans politiska rösträtt. När rösträtten äntligen kom var hon den
första kvinnan i Björketorps kommunfullmäktige. Hon var ledande i
elektrifieringen av Hindås och hon såg till att hennes skola hade moderna
bilar, som kom flitigt till användning både vid skolans studieresor och
hennes privata nöjesresor.7 Efter att hon lagt ned sin skola samarbetade
hon med Carin Ulin, som var en av de ledande pionjärerna för en ny syn
på små barns uppfostran, och hon vikarierade för Alva Myrdal, som var
den andra stora auktoriteten på området.

Varför glömdes hon bort?

En viktig anledning till att Ester Boman snabbt föll i glömska var att hon
utförde större delen av sitt livsverk inom den åttaåriga flickskolans områ-
de. Den försvann i och med 1928 års skolreform och den sjuklassiga vari-
ant som levde vidare in på 1960-talet arbetade under andra villkor. I stort
sett alla som verkade inom flickskolan glömdes bort – inte ens en storhet
som Elisabeth Dahr har kommits ihåg i uppslagsböcker och översikter.8

Det spelade också in att Boman bytte verksamhetsfält vid 57 års ålder.
Hon lämnade det gamla bakom sig. De få texter hon skrivit var inte så
slagkraftiga att hennes rykte kunde leva vidare i kraft av dem och när hon
var borta och hennes skola för länge sedan nedlagd var det svårt att få
begrepp om hennes insatser.

Att Ester Boman var kvinna hade också sin betydelse för glömskan.
Samhället har lättare att komma ihåg mäns liv och verk.

Forskningsfråga två: Tyringe Helpension

Hur formades Tyringe Helpension?

Tyringe Helpension och pedagogiken som bedrevs här utformades inom
den form och de läroplaner som redan fanns för den svenska flickskolan.
En skola var tvungen att hålla sig inom dessa ramar för att vara konkur-
renskraftig. Redan från början markerade man dock en speciell profil med
koncentrationsläsning, självständiga studier och friluftsliv. Under de första
läsåren etablerades också principen med elevernas självstyrelse.

Dessa inslag stämmer väl med den reformpedagogiska rörelsen i stort.
Samtidigt är det tydligt att Ester Bomans personlighet betydde mycket för
utformningen av pedagogiken.9 Hon var blyg – eleverna tränades att
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framträda inför åhörare. Hon hade problem med sitt häftiga temperament
och framhöll träning i självbehärskning som en av de viktigaste fördelarna
med teaterarbetet. Hon, som själv skrev så litet, lät sina elever skriva så
ymnigt att skolinspektörer reagerade mot det. Hon, som hade stått mar-
kerad som mindre bemedlad frielev i katalogen för flickskolan i Falun,
höll hemligt vilka som hade friplats på Tyringe Helpension.

Ester Bomans resor hade konsekvenser för pedagogiken på hennes
skola. Teaterverksamheten fick mer kraft efter hennes första USA-resa,
hon inrättade skolans småbarnshem efter att hon fått upp ögonen för
psykoanalysen på New Education Fellowships kongress i Locarno 1927.
Andra lärarinnor betydde också mycket för hur Tyringe Helpension ut-
vecklades. Ebba Hagberg och Paula Müntzing är de som stått fram tydli-
gast i min avhandling, men man måste räkna med att många fler påverka-
de pedagogiken.

Hur fungerade Tyringe Helpension?

Tyringe Helpension var en vanlig åttaårig flickskola. Undervisningen
följde samma läroplan som andra flickskolor och studierna ledde fram till
avgångsbetyg med normalskolekompetens. Samtidigt var den mycket
ovanlig i det att den var en internatskola, att den lade stor vikt vid okon-
ventionella undervisningsmetoder och att eleverna hade stort ansvar för
disciplinen. Ovanligt var också att merparten av eleverna bara gick ett till
tre år på skolan. Självstyrelsen och systemet med att nykomlingarna fick
välja sig en skolmamma kan ses som ändamålsenliga grepp för att snabbt
integrera alla nya elever.

Tyringe Helpension hade rykte om sig att kunna hantera ”besvärliga”
flickor.10 De ur den kategorin som jag har intervjuat anger två skäl till
varför de fann sig väl till rätta på Tyringe: lärarinnorna behandlade dem
som jämlikar i stället för som underlydande och undervisningen var
mycket varierad. Säkert var det också viktigt att klasserna var små och
lärartätheten hög.

Pedagogiken på Tyringe styrdes också i hög grad av inställningen att
det finns många olika arter av människor, som också har olika sätt at t
lära: auditiva, visuella, manuella och drömmare.11 Ett av de främsta sät-
ten att realisera denna insikt var genom samverkan mellan de teoretiska
och de praktiska ämnena.
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Varför glömdes skolan?

Flickskolans marginalisering betydde naturligtvis mycket för att Ester
Bomans skola glömdes bort, liksom att hon själv gick över till annan
verksamhet. De andra Tyringelärarinnorna hamnade i underordnade posi-
tioner på kommunala flickskolor och kommunala mellanskolor runtom i
landet, där de inte hade möjlighet att tillämpa mycket av pedagogiken
från Hindås.

I den reformpedagogiska kulturen ingick att man åkte och studerade
varandras skolor i verksamhet. Den nedlagda Tyringe Helpension var inte
så intressant i det sammanhanget. Dessutom gick den reformpedagogiska
rörelsen i stort sett under i och med andra världskriget.12

Glömskan underlättades av att Tyringe Helpension var en exklusiv
flickskola. De som arbetade med att förverkliga en enhetlig skola för alla
barn kunde lätt förbise den i tron att där ingenting fanns att hämta. Att
den var en internatskola gjorde att de undervisningsmetoder, som utveck-
lats för de speciella omständigheterna där, inte utan vidare kunde använ-
das på andra skolor. Och trots att Uppfostran genom undervisning ger et t
överflöd av inblickar i pedagogiken på Tyringe Helpension lyckas den
inte göra reda för sambandet mellan de bakomliggande idéerna och den
praktiska verksamheten. Till det kommer att lärarinnornas insatser i
många kapitel tonas ned till obegriplighetens gräns.

Forskningsfråga tre: Teatern på Tyringe Helpension

I detta avsnitt använder jag termen dramapedagogik för att beteckna
teaterverksamheten på Tyringe. Det ordet fanns inte i 1920- och 1930-
talens språkbruk, men det som gjordes där faller inom ramarna för vad
som idag kallas för dramapedagogik.

Hur formades dramapedagogiken på skolan?

Det finns många tecken på att dramapedagogik inte var helt ovanligt i
undervisningen på svenska skolor före och efter sekelskiftet 1900. Att
Tyringe Helpension var en internatskola gav goda möjligheter att utöka
och fördjupa den dramatiska verksamheten. Den var ändamålsenlig i sko-
lans nöjesliv – lärarinnorna måste ju hålla flickorna sysselsatta även
kvällar och helger. Att också ge den en viktig plats i undervisningen låg
väl i linje med allmänna reformpedagogiska idéer, där leken sågs som en
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viktig resurs för lärandet och där teater gärna betraktades som en mer
avancerad form av lek.

Efter Ester Bomans och Eva Södergrens studieresa till USA 1920 in-
fördes flera nyheter inom dramapedagogiken på Tyringe Helpension.
Bygget av en utomhusscen, införandet av föräldradagar och inrättandet av
bättre anordningar för teaterdekorationer i gymnastiksalen skapade nya
förutsättningar för den dramatiska verksamheten på skolan. De samlingar
som schemalades från och med följande läsår blev ett viktigt forum för
klassernas dramatiska gestaltningar.

Formerna för dramapedagogiken på Tyringe Helpension påverkades
alltså starkt av intryck från USA, kanske starkare än något annat av in-
slagen på skolan. Ändå fick den sin speciella form på Tyringe genom på-
verkan från Ebba Hagberg, Paula Müntzing och andra lärarinnor.

Hur fungerade dramapedagogiken?

Det förekom ett överflöd av teaterverksamhet på Tyringe Helpension,
alltifrån enkla dramatiseringar inom ramen för ett lektionspass, till stora
pjäsproduktioner där elever från många klasser var inblandade. Trots hög
genomströmning av elever och många lärarbyten fanns det en förbluffan-
de kontinuitet. Alla klasser mellan 1918 och 1936 fick spela ett stort
antal föreställningar som kom med i årsredogörelserna, och troligen utöva
mycket vardags- och festdramatik som inte nämndes där.

Det mesta av dramapedagogiken på Tyringe Helpension ägde rum
inom ramen för undervisningen i läroämnena. Lärarna lät eleverna spela
pjäser eller göra egna dramatiseringar som hade samband med kursen i
geografi, historia, litteraturhistoria och kyrkohistoria, samt i studierna i
främmande språk. Dramapedagogiken var en metod för att väcka elever-
nas nyfikenhet och engagemang, men också för att inspirera dem att ska-
pa en djupare förståelse av lärostoffet.

Dramatiseringar gav också upphov till mycket skrivande, något som
var högt prioriterat i Tyringepedagogiken. De många aktiviteterna kring
större teateruppsättningar (dekormålning, design och sömnad av kosty-
mer m.m.) gav också mycket spelrum för de olika arter av människor
som Ester Boman hävdade att all pedagogik måste avpassas efter.

Allt detta lät sig väl förenas med att uppfostran av eleverna var et t
viktigt mål för pedagogiken på skolan. Dramapedagogiken var ett inslag i
den helhet som syftade till att fostra flickorna till att söka kunskap själva,
framträda inför publik och samarbeta med sina kamrater i grupparbeten.
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En viktig del i denna sociala fostran var att flickorna, i såväl små im-
provisationer och dramatiseringar som i stora pjäsproduktioner, fick prö-
va på att leva sig in i olika roller. De gestaltade samtida människor i andra
kulturer, världshistoriens, dramatikens och litteraturens stora gestalter –
såväl kvinnor som män. Arbetet med att skapa en rollgestalt – vare sig
man är med eller skriver den eller använder en färdig text – innebär trä-
ning i inlevelse och fantasi. När de olika aktörerna tillsammans gestaltar
sina rollfigurer inför publik ger det insikter både i kommunikation och
gruppsykologi.

Helt oväsentligt var det inte att Tyringe Helpension i slutet av varje
vårtermin hade en stor teaterföreställning att visa upp för tillresta föräld-
rar och andra intresserade. Men det var inget huvudmål för den dramape-
dagogiska verksamheten på skolan.

Spexen hade inte något samband med läroämnena men var ett viktigt
inslag i den fostrande pedagogiken på Tyringe Helpension. Dels fick ele-
verna här pröva sin egen dramatiska flygförmåga, dels kunde de testa
gränserna för vilka skämt som var acceptabla och vilka som gick för
långt. Att eleverna inte bara spexade lärarna, utan att dessa i sin tur spex-
ade eleverna var något som underströk känslan av att på Tyringe stod
kategorierna varandra närmare än på andra skolor.13

Varför glömdes den här dramapedagogiken bort?

Många av de skäl som jag nämnt till att Ester Boman och Tyringe Hel-
pension i stort glömdes bort gäller också den dramatiska verksamheten på
skolan. Viktigt var också att teatern bara vid två tillfällen under Tyringe
Helpensions livstid hölls fram som central för skolans pedagogik.14

Den reformpedagogiska retoriken, där barnens insatser sattes i centrum
medan lärarnas göranden och låtanden tonades ned, var mer förödande
vad gällde dramapedagogiken än för annan skolverksamhet. De utomstå-
ende lärare som läste Uppfostran genom undervisning måste ha haft svårt
att få grepp om hur den dramatiska verksamheten var utformad. Att läsa
de många exemplen i boken räcker inte. Det är inte ens tillräckligt at t
komplettera med Ester Bomans och Ebba Sjöbergs (född Hagberg) föreläs-
ningar från 1925 respektive 1928. Det är först när man ställer dessa tre
framställningar mot annat källmaterial – artiklar i Tyringe Kamratblad,
årsredogörelser, intervjuer, brev, pjäsmanus med mera – som man får nå-
gorlunda begrepp om lärarnas insatser, om de pedagogiska tankarna bak-
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om teaterarbetet och om hur omfattande dramaverksamheten på Tyringe
Helpension faktiskt var.

Bidragande till glömskan var också att dramapedagogiken var så inte-
grerad i helheten på Tyringe att det inte utan vidare gick att ta inslag ur
den och införa på andra skolor. Att teaterarbetet tog mycket tid och en-
gagemang var en fördel på en internatskola, där pedagogiken även måste
innefatta elevernas lediga tid. På vanliga skolor var den ett hinder.

Att den omfattande dramatiska pedagogiken på Tyringe Helpension
inte uppmärksammats av dramapedagoger under senare delen av 1900-
talet kan delvis hänga ihop med en begreppsförskjutning. Ungefär från
1950-talet blir ordet teater betecknande för sådant dramatiskt arbete där
slutprodukten – föreställningen – står i fokus. I den mån sentida dramape-
dagoger hörde talas om det som gjorts på Tyringe så uppfattade de det
som gammalmodig skolteater, utan något djupare pedagogiskt syfte.

Arbetshypotesen

När jag i början av 1996 för första gången läste om dramapedagogiken på
Tyringe Helpension blev jag lika förundrad över att denna omfattande
dramatiska verksamhet kunnat uppstå ur intet, som över att den hade
glömts bort. När jag försökte utforska hur det hade gått till, märkte jag att
det inte räckte med det källmaterial jag kunde få fram om teaterverksam-
heten på Tyringe. Jag blev tvungen att sätta in den i sitt sammanhang –
pedagogiken på skolan i stort. Denna fann jag omöjlig att frikoppla från
personen Ester Boman. Utifrån detta formulerade jag min arbetshypotes:
att förklaringen till hur teaterverksamheten på Tyringe Helpension kom
till, fungerade och glömdes bort hängde ihop inte bara med Tyringepeda-
gogiken utan också med Ester Bomans livsöde.

Under arbetets gång har mitt perspektiv vidgats. Jag har insett hur vik-
tig den privata svenska flickskolan var som en bildningsväg och som en
karriärmöjlighet för kvinnor samt som en frizon för pedagogiska experi-
ment. Ester Boman utbildades för att arbeta inom den åttaåriga flicksko-
lan och grundade sin egen skola inom dess ramar. Att denna skolform
försvann i och med 1927 års skolreform innebar inte att Tyringe Helpen-
sion direkt lades ned. Men det betydde mycket både för Tyringes möjlig-
heter att överleva och att bli ihågkommen.

En annan insikt gäller reformpedagogiken. I början av min undersök-
ning var jag förtjust över att ha funnit en skola, där John Deweys och
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andra amerikanska reformpedagogers idéer realiserades på svensk mark.
Idag vet jag att även om Ester Boman och hennes skola förvisso var på-
verkade av amerikansk pedagogik, så var de i än högre grad förankrade i
en inhemsk reformpedagogisk tradition som gick tillbaks åtminstone till
början av 1880-talet.

Beträffande dramapedagogiken har mitt forskningsarbete fått mig att
förstå att teaterverksamheten på Tyringe Helpension var så mycket mer
omfattande och pedagogiskt genomtänkt än jag anade när jag först läste
om den. En än viktigare insikt är att denna dramapedagogik inte alls var
så unik som jag först trodde. Dramatisk verksamhet i olika former fanns
på många skolor, här och i andra länder. Och inte nog med det, den var
förankrad i sin tids moderna psykologiska forskning och dess teori om en
dramatisk instinkt som finns naturligt hos alla barn. Reformpedagogernas
strävan att sätta eleven i centrum gjorde att det låg nära till hands för dem
att använda denna instinkt i undervisningen.

Med dessa tillägg stämmer min arbetshypotes tämligen väl. Det fram-
står tydligt att det både var egna tidiga erfarenheter och kontakten med
reformpedagogiken som fick Ester Boman att skapa en skola där eleven
stod i centrum. Hon var övertygad om att människor är individer som har
olika sätt att inhämta och bearbeta kunskap. Denna övertygelse blev ut-
gångspunkt för en pedagogik där teoretiska och praktiska ämnen samver-
kade både i kunskapsförmedling och i social fostran. Detta tillsammans
med att Tyringe var en internatskola och en flickskola – med mer ut-
rymme för experiment än i pojkläroverk och folkskola – skapade utom-
ordentligt goda förutsättningar för dramapedagogiken på skolan.

Även om Ebba Hagberg betydde mycket för utvecklingen av teater i
undervisningen på Tyringe Helpension var dramapedagogiken på skolan
inte beroende av någon enstaka eldsjäl. Den var en integrerad del av Ty-
ringepedagogiken. Tyringes reformpedagogiska ideologi och retorik gjorde
att lärarinnornas avsikter och arbetsmetoder tonades ned i skolans ut-
åtriktade information, medan elevernas självständighet lyftes fram. De
som ville veta mer om hur den dramatiska pedagogiken fungerade fick
komma och titta. När Tyringe Helpension hade lagts ned fanns inte så
mycket kvar som kunde hålla minnet av dramapedagogiken på skolan
levande. Att Ester Boman bytte verksamhetsområde, att den åttaåriga
flickskolan hade försvunnit som skolform och att den reformpedagogiska
rörelsen var på väg att upplösas var faktorer som gynnade glömskan.
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Minnets och glömskans mekanismer

Dessa förklaringar är dock inte tillräckliga. Många av 1900-talets drama-
pedagoger har glömts bort. Gun Nihlén och Annie Hammarstrand skrev
väl underbyggda handböcker som förenade teori med praktiska anvisning-
ar. Matwey Schischkin var en omvittnat dynamisk och medryckande pe-
dagog, som ledde kurser för teaterledare och lärare. Att de glömdes kan
förklaras med Elsa Olenius som strålade så intensivt att allt som gjorts
inom dramapedagogiken i Sverige före henne bleknade. Men en liknande
glömska drabbade Harriet Finlay Johnson i England, Alice Minnie Herts
och hela verksamheten på The Ethical Culture School i USA.

Jämför man dessa länge glömda storheter med några dramapedagoger
som blivit väl ihågkomna så framträder ett mönster. Gun Nihlén, Harriet
Finlay Johnson och Alice Minnie Herts skrev sina böcker efter att de
upphört med sin dramatiska verksamhet. Annie Hammarstrand var lära-
rinna på övningsskolorna till olika seminarier utan något avgörande infly-
tande över utbildningen av de blivande lärarna. Matwey Schischkin skrev
bara ett kort häfte om sin pedagogik 1938 och upphörde året därpå abrupt
med sin dramaverksamhet.

Winifred Ward, Peter Slade och Elsa Olenius, som i sina respektive
hemländer uppfattades som viktiga pionjärer, var inte bara dramapedago-
ger själva, de utbildade också nya pedagoger. De skrev böcker om sin dra-
mapedagogik och dessa kom ut så tidigt att läsare som blev intresserade
kunde komma och titta på dem i full verksamhet. Elsa Olenius är ett un-
dantag, hon gick motvilligt i pension 1961, bara fyra år efter att Barnte-
ater hade kommit ut. Men hon fortsatte att leda kurser flitigt, och Vår
Teater fanns kvar. Ward, Slade och Olenius var karismatiska personer.
Bland dem som mötte dem under tidiga år och påverkades av dem finns
personer som sedan kom att skriva om dramapedagogikens historia med
dem som de självklara utgångspunkterna. Det hjälpte inte ens att Winifred
Ward i sin bok 1930 tog upp tidigare dramapionjärer, hennes efterföljare
glömde dem ändå.

Kunde det gått annorlunda?

Var utvecklingen oundviklig? Eller hade dramapedagogiken på Tyringe
Helpension en potential att utvecklas vidare och spridas till andra skolor?
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Här ska jag försöka mig på litet kontrafaktisk historieskrivning och spe-
kulera över vad som kunde ha hänt.

Jag utgår från Ebba Hagberg, som jag uppfattar som en nyckelperson i
dramapedagogiken på Tyringe. Mitt scenario avviker från verkligheten
1927, då hennes hemliga förlovning med Eric Sjöberg spricker.15 Hon
intensifierar sina studier vid Uppsala universitet och tar filosofie kandi-
datexamen i historia, litteraturhistoria och nordiska språk.16 Därefter
accepterar hon Ester Bomans erbjudande om att så småningom ta över
Tyringe efter henne.17 Ebba Hagbergs framträdande på 1928 års      
flickskolemöte blir en startpunkt för hennes offentliga karriär, på samma
sätt som föreläsningen 1919 varit det för Boman.

1928-1932 arbetar Ebba Hagberg deltid på Tyringe Helpension, med
ansvar för kollegiets fortbildning och de lärarkurser som skolan börjar
arrangera varje sommar. Hon är också redaktör för boken Uppfostran
genom undervisning, som genom hennes förmåga att koppla samman
teoretisk analys med praktisk pedagogik blir en användbar och mycket
inflytelserik bok. Huvuddelen av sin tid ägnar hon åt att skriva en dok-
torsavhandling om Urban Hjärnes pjäs Rosimunda från 1665.18

Efter disputationen våren 1933 anställer Ester Boman doktor Ebba
Hagberg som föreståndarinna för sin skola. Själv flyttar hon till Stock-
holm och ägnar sig åt utbildning av föräldrar och barnstugepedagoger, men
återkommer varje år till föräldradagarna och sommarkurserna på Tyringe.
1940 ger Ebba Hagberg ut boken Teater i undervisningen och 1949 Histo-
rieundervisning på nya vägar. 1947 överlåter Ester Boman Tyringe Hel-
pension till en stiftelse med enda syfte att driva skolan.19 Hon dör 1952
och testamenterar alla sina tillgångar till stiftelsen.20

Under 1950-talet får sommarkurserna på Tyringe Helpension en ny
roll när de kopplas samman med den försöksverksamhet som initieras av
1946 års skolkommission. Ebba Hagberg skriver ytterligare ett par böcker
tillsammans med sina medarbetare innan hon går i pension 1957. Tre år
senare publicerar hon sina memoarer: Tänk om!

Är det här en tänkbar utveckling? Ebba Hagberg förefaller ha haft ka-
pacitet att genomföra allt hon bestämde sig för. Hon var en framstående
praktisk pedagog, hon skolade sig teoretiskt, hon hade en begåvning för
det skrivna ordet21 och hon var en karismatisk person.22 Försöksverk-
samheten vid Sofia kommunala flickskola på 1950-talet visade också att
det fanns potential för försöksverksamhet även inom den nya sjuåriga
flickskolan. Däremot är det tveksamt om Tyringe Helpension med sina
80-100 elever var stor nog att leva vidare. De privata skolor som över-
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levde 1930-talet hade betydligt fler elever. Detta scenario är dock inte
mer otroligt än att en 30-årig neurastenisk lärarinna med ämnesomsätt-
ningsbesvär år 1909 skulle grunda en egen skola som växte och bestod i
27 år. Framtiden är aldrig given.

Vad kan vi lära av Tyringe Helpension?

I mitt inledningskapitel uttrycker jag en tilltro till att vi har mycket at t
lära av historien. Frågan är vad Tyringe Helpension kan lära oss.

En lärdom hänger ihop med att Tyringepedagogiken i stort känns så
märkligt modern. Att sätta eleven i centrum, att se lärare och elever som
medarbetare och att lära elever att söka kunskap själva, det stämmer väl
överens med det begynnande 2000-talets skolideal. I vår tid ser dock
skolpolitiker och ekonomer de nya arbetsformerna som ett sätt att spara
in på kostnader för lokaler, material och undervisande personal. På Ty-
ringe Helpension menade man att den här pedagogiken krävde extra stora
resurser. Lärartätheten var hög, och även om skolan länge drevs i trånga
lokaler så lät Ester Boman fördubbla utrymmet för undervisning så snart
hon hade resurser till det.

God undervisning kostar. Tyringe Helpension var en exklusiv skola,
där välbärgade föräldrar kunde köpa en förstklassig pedagogik för sina
döttrar. Ellen Keys och andra reformpedagogers vision var att alla barn
skulle få rätt till en sådan skola. Men idag, efter en rad skolreformer, har
inte mycket ändrats. Det allmänna skolväsendet – från förskola till hög-
skola – brottas med ständiga nedskärningar och urholkningar av resurser-
na. De som har råd kan sända sina barn till skolor med bättre lokaler och
högre lärartäthet.

Pedagogiken på Tyringe Helpension utformades utifrån en övertygelse
om att det finns olika typer av människor, som också har olika sätt at t
inhämta kunskap. Det stämmer väl överens med nutida pedagogiska
strömningar som Howard Gardners intelligensteori och teorierna om in-
lärningsstilar.23 Idéerna som tillämpades på Tyringe var inte ens nya på
1920-talet, de formulerades redan av den franske neurologen Jean-Martin
Charcot (1825-93) och presenterades på svenska 1909 av den blivande
pedagogikprofessorn Axel Herrlin.24 Det ger perspektiv att se hur det
som på 1980- och 1990-talen presenterats som nya banbrytande pedago-
giska rön har en så lång tradition, och faktiskt fungerat som bärande prin-
cip på en skola som existerade i nära tre decennier.
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Det finns också lärdomar att dra av dramapedagogiken på Tyringe
Helpension. Personligen har jag påverkats mycket av Ester Bomans tal
om att teater kan användas som en laborationsmetod inom de humanis-
tiska ämnena. Det är en stark metafor, som fokuserar en mycket viktig
potential inom dramapedagogiken.25

Bredden och friheten i teaterverksamheten på Tyringe Helpension
känns mycket sympatisk. I modern dramapedagogik förs en ständig debatt
om huruvida drama är metod eller ämne; om hur relationen bör vara mel-
lan process och produkt; om tonvikten ska ligga på det estetiska eller det
sociala; om det är individen eller gruppen som gynnas mest.

Den centrala läroplanen hindrade Ester Boman, Ebba Hagberg och de
andra Tyringelärarinnorna från att behandla teater som ett särskilt ämne,
i den mån de kunde ha varit intresserade av det.26 I övrigt förefaller det
som om de inte såg några sådana här gränser och motsättningar. Det var
självklart för dem att teaterarbetet var bra för gruppen och individen, at t
processen och produkten var lika viktiga, att det estetiska, det sociala och
det kunskapsbefrämjande gick hand i hand.

Modern dramapedagogik kan också ha mycket att lära av hur svårt det
var för lärarinnorna på Tyringe Helpension att beskriva den dramatiska
verksamhet som de utövade. Med två föreläsningar plus alla exemplen i
Uppfostran genom undervisning är den jämförelsevis väl dokumenterad,
men det är ändå svårt för en läsare att få grepp om hur lärarna egentligen
arbetade.

Idag är det ovanligt att dramapedagoger skriver överhuvudtaget. Det
gäller i Sverige och det gäller i andra länder. Professor Jeanne Klein vid
University of Kansas formulerar problemet så här i ett brev till mig: ”I get
so frustrated here when drama practitioners don’t write about what they
do. They have little time and no motivation to write: they complain that
they ’can’t write’ (scholarly) articles, or they don’t believe they have
anything ’new’ to offer that hasn’t already been published. So 80 years
from now, students will also wonder what they did in their drama schools,
just like now!”27

Jag tror det finns skäl att misstänka att det finns ett negativt samband
mellan dramapedagogik och skrivande. En del pedagoger väljer att ägna
sig åt drama utifrån att de inte känner sig hemma med det skrivna ordet.
Här ser de ett verksamhetsområde där de kan få användning för sin este-
tiska, sociala och pedagogiska kompetens utan att behöva skriva en rad.
Det hindrar dem inte från att vara utomordentliga pedagoger, men det får
andra konsekvenser.
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Det är inte främst med tanke på framtida dramahistoriker det är vik-
tigt att dramapedagoger skriver om sin verksamhet. För den pedagogiska
debatten och erfarenhetsutbytet inom området idag är det nödvändigt at t
vi utvecklar många sätt att skriva om drama, där vi förenar saklighet med
inlevelse och analys med målande beskrivningar. Vi måste kunna redogöra
för det vi själva och andra dramapedagoger gör på ett sätt så att det blir
begripligt både för kollegor och för utomstående.

I denna strävan kan vi ha en hel del positivt att lära av Tyringe Hel-
pension. För även om man inte lyckades ge en god helhetsbild av sin dra-
mapedagogik, så innehåller både Uppfostran genom undervisning och de
två föreläsningarna många utomordentliga beskrivningar av detaljer i
dramaarbetet.

Områden för vidare forskning

Säkert finns det mer att utforska beträffande Ester Boman och Tyringe
Helpension. Även om jag sökt intensivt efter källmaterial, så tvivlar jag
inte på att det finns brevbuntar, dagböcker, fotoalbum och annat intres-
sant glömt och gömt på vindar, i källare och i arkiv. Kommer sådant fram
kan det tillföra ny viktig information. Även utan sådana fynd är det möj-
ligt att gå in i Tyringematerialet med annan fokus än den jag har valt.

Ändå känns det mer angeläget att det kommer igång forskning kring
andra sidor av den svenska reformpedagogikens historia. Många för-
grundsgestalter och skolor är näst intill outforskade. Reformpedagogiken
här i landet som helhet, med dess nationella rötter och dess samspel med
andra länder, skulle kräva en brett upplagd forskningsansats. Förlaget Na-
tur och Kultur, som under 20- och 30-talet gav ut häpnadsväckande
mycket reformpedagogisk litteratur, vore värt en egen undersökning.

Under mitt forskningsarbete har jag många gånger haft anledning att
sörja bristen på goda biografier. Att förgrundsfigurer som Sigfrid Edström
och Anna Whitlock inte blivit omskrivna är en skandal, likaså att ingen
ny Ellen Key-biografi skrivits sedan 1930. Listan på andra personer som
förtjänar att få sitt liv och sin gärning utforskade kan göras hur lång som
helst. Elisabeth Dahr, Ester Edelstam, Alice Hellström, Hilding Kjellman,
Paula Müntzing, Karin Ulin och Ruth Randall Edström är några exempel.
De flesta av dem är dock inte ens omnämnda i uppslagsverk.

Beträffande dramapedagogikens historia i Sverige känns Whitlockska
skolan, Matwey Schischkin, Annie Hammarstrand, Gun Nihlén och Inga
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Tobiasson som viktiga att utforska. Likaså vore det värdefullt med en
fördjupad studie över Elsa Olenius dramapedagogik och över vad som hän-
de med Vår Teater efter att hon gått i pension. Ändå upplever jag Sofia
kommunala flickskola och försöksverksamheten där på 1950-talet som
det mest angelägna forskningsområdet.

Att en så omfattande och väldokumenterad dramapedagogisk verk-
samhet som den på Tyringe Helpension kunde glömmas, innebär att in-
tressanta dramapedagogiska inslag i undervisningen på andra skolor också
kan ha fallit i glömska. Jag kommer inte att bli förvånad om dramaforska-
re i framtiden hittar andra intressanta skolor att undersöka. Men jag är
också övertygad om att mycket av det som gjorts aldrig kommer att
komma i dagen.


