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Abstrakt 
 
Den här uppsatsen berör folkbildningsideal och folkhögskolemödrar. Folkhögskolemödrar 

kallas de kvinnor som ansvarade för kvinnors undervisning vid svenska folkhögskolor i 1800-

talets slut och 1900-talets början. De var gifta med skolans rektorer och ansvarade för det 

mesta praktiska arbetet på skolorna. Uppsatsen undersöker vilka folkbildningsideal som 

format två av de första folkhögskolemödrarna i deras bildningssyn och även hur de förhöll sig 

som kvinnliga folkbildare till manligt utformade folkbildningsideal. De folkhögskolemödrar 

uppsatsen behandlar, Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg, representerar två av 

de tre bildningsideal som idéhistorikern Bernt Gustavsson har formulerat. Elisabeth de Vylder 

stod för ett självbildningsideal, där individen själv aktivt söker kunskap och Cecilia Bååth-

Holmberg ett nyhumanistiskt personlighetsbildande ideal, där bildningen skulle förädla 

människor när de blandat sin egen personlighet med vissa klassiska bevarade ideal. 

De två folkhögskolemödrarna förhöll sig till de manligt utformade bildningsidealen genom att 

betona det typiskt kvinnliga i sin undervisning. 



 
Innehållsförteckning 
                     
 
1.      Inledning  1 
 1.1    Syfte och frågeställningar 2 
 1.2    Material  2 
 1.3    Tidigare forskning  2   
 1.4    Teoriram  3 
 1.5    Metod  6 
 1.6    Avgränsning  6 
 1.7    Disposition  7 
 1.8    Källkritik  7 
 
2.      Folkbildning och dess ideal  8 
 2.1    Motsättningarnas tid  9 
 2.2    Medborgarbildningsidealet 10 
 2.3    Självbildningsidealet  10 
 2.4    Nyhumanismens personlighetsbildande ideal 11 
 
3.      Elisabeth de Vylder  12 
 3.1     ”Det är det största att få se in i en människosjäl.” 14 
 3.2     Tiden i Tornedalen; 1899 – 1911 15 
 3.2.1   Herrefolket och det enkla folket 15 
 3.2.2  Laestadianismen  17 
 3.3     Den ljuva kvinnan med hemkunskaper och politiska rättigheter 19 
 3.3.1  ”som endast en kvinna kan tala till kvinnor.” 20 
 3.3.2  En kvinnlig kultur  20 
 
4.       Cecilia Bååth-Holmberg  22 
  4.1     Att väcka folkets slummer 22 
  4.2     ”Goda qvinnor - goda hem; goda hem landets lycka” 24 
  4.3     Moderligheten  25 
  4.3.1   Kvinnans plats  26 
 
5.       Sammanfattande diskussion 27 
 
6.       Käll- och litteraturförteckning 29 
  6.1     Tryckta källor  29 
  6.2     Litteratur  29  
  6.3     Tidskrifter  30             



 1 

1. Inledning 
 
”Vi bär med oss ett kulturellt arv, de kollektiva mänskliga erfarenheterna. När den enskilde tar del av 

dessa erfarenheter, bildar hon sig. Människans ständiga strävan fram till mänsklighetens samlade 

bildning är det ouppnåeliga målet, en bildningens utopi. En än större utopi är att se bildningen 

komma alla till del och inte vara förbehållen ett fåtal. I ett inledningsskede var detta folkbildningens 

stora projekt.”1 

 

Så tycker Bernt Gustavsson som forskat om rötterna till folkbildningen, dess karaktär och 

innehåll. Bildningens värld är en värld full av motsättningar och en värld som inte varit 

tillgänglig för alla. De som lagt grunderna i bildningens struktur och karaktär var från början 

män och så såg det ut till långt in i 1800-talet. Bildningens värld var männens värld. I Sverige, 

som i många andra länder, var många av de första bildade kvinnorna lärarinnor. De hörde till 

de första betalda kvinnliga bildningsspridarna. Bland dessa fanns folkhögskolemödrarna. De 

var fruar till rektorerna på våra första folkhögskolor och de var också ansvariga för de 

kvinnliga elevernas undervisning. Folkhögskolemödrarnas arbete är till stor del osynligt, 

desto mer finns skrivet och sagt om deras makar, rektorerna. En av de få svenskar som forskat 

om folkhögskolemödrarna menar att de i sin praktiska gärning utformade viktiga pedagogisk-

praktiska idéer som låg långt före sin tid.2  

 

Dessa kvinnor föddes i en patriarkalisk värld med bildningsideal som kan spåras tillbaka från 

upplysningstiden och romantiken och som de själva förde vidare i sin tur. Hur såg deras syn 

på bildning ut och hur påverkades de av de manligt präglade bildningsideal som fanns?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Gustavsson, Bernt, Bildningens väg, Stockholm. 1991, s21 
2 Marcusdotter, Marianne, Folkbildarkvinnor om ”folkhögskolemödrar” och folkbildarkvinnor innanför och 
utanför ramarna – från 1873 till nutid. Identitet och frigörelse,  Stockholm. 1990, s 23. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka ideal (enligt Gustavssons definition i kapitel 1.4) 

som har påverkat folkhögskolemödrars syn på folkbildning. Eftersom de bildningsideal som 

fanns var manligt utformade är det också intressant att veta hur folkhögskolemödrar, som ju 

var kvinnliga folkbildare, förhöll sig till dessa ideal. En fallstudie på Elisabeth de Vylder görs 

och resultatet jämförs med den kanske mest kända folkhögskolemodern, Cecilia Bååth-

Holmberg, för att se vilka likheter och olikheter som finns beträffande de frågeställningar som 

uppsatsen har.  

 

De frågeställningar som ska besvaras är: 

- Vilka ideal påverkade folkhögskolemödrarnas syn på folkbildning? 

- Hur förhöll  sig folkhögskolemödrarna som kvinnliga folkbildare till de manligt utformade 

bildningsidealen? 

 

1.2 Material 

 

Jag utgår från skriftligt material som finns tillgängligt om och av folkhögskolemödrarna. En 

brevsamling med brev från Elisabeth de Vylder, utgiven och redigerad av hennes son Klas 

och personliga anteckningar, utgivna och redigerade av densamme har varit mig mycket 

behjälpliga i analysen av Elisabeth de Vylder. Elisabeth har även gett ut en bok med sina 

minnen från tiden som folkhögskolelärare. När det gäller Cecilia Bååth-Holmberg finns inte 

lika mycket material tillgängligt. Utgivna tal och artiklar skrivna av henne själv samt material 

av Berit Larsson och Marianne Marcusdotter har hjälpt mig i analysen av henne. 

 

1.3 Tidigare forskning  

 

Bernt Gustavsson är både folkhögskolelärare på Marieborgs folkhögskola och idéhistoriker 

vid Linköpings universitet, samt har även varit aktiv i projekt vid Göteborgs universitet. I sin 

doktorsavhandling ”Bildningens väg” lägger han fram tre typer av bildningsideal i svensk 

arbetarrörelse mellan 1880 – 1930 och analyserar deras inneboende motsättningar. 

 

Forskning kring bildning är aktiv, inte minst då det finns intresse från stat och skolstyrelse, 

men forskning som fokuserar på genus och bildning är inte lika vanlig. 1990 startades ett 
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nationellt program för folkbildningsforskning; Mimer. 1997 höll de en forskarkonferens med 

målsättning att stärka den könsproblematiserande forskningen, som de menade knappt 

existerade.3 Med utgångspunkt i forskarkonferensen utgavs sedan antologin ”Folkbildning 

och genus - Det glömda perspektivet” där olika infallsvinklar i ämnet samlats. En av 

redaktörerna till antologin, Kerstin Rydbeck, håller på med en större undersökning om 

folkbildning och genus och presenterade under våren 2005 en delrapport från densamma.  

 

Marianne Marcusdotter är lektor vid folkhögskollärarutbildningen i Linköping. 

Skolöverstyrelsen utlyste tre stipendier pga. bristen på forskning om folkbildningsarbeten 

1987. Marianne Marcusdotter fick ett av stipendierna och resultatet blev idéuppsatsen 

”Folkbildarkvinnor: om folkhögskolemödrar och folkbildarkvinnor innanför och utanför 

ramarna – från 1873 till nutid. Identitet och frigörelse”.  2005 utgav  Marcusdotter ””Med 

vackra inslag pryd din lefnads väf!”Den kvinnliga textila slöjden på folkhögskolorna 1873 – 

1920”, som fokuserar på den kvinnliga slöjd som fanns på folkhögskolorna, efter en 

genushistorisk inledning. 

 

Berit Larsson är forskare och verksam vid Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. I ”Ljus och 

upplysning äfven för kvinnan” (1997) undersöker hon framväxten av den kvinnliga 

folkhögskolan 1868 – 1918. Hon kommer fram till att folkhögskolans bildningsbegrepp skilde 

sig från andra egalitära och politiska medborgarskap, då det grundades på kön istället för 

personlighet.4  

 

1.4 Teoriram 

 

Jag utgår från Gustavssons tre typer när jag söker de ideal som påverkade 

folkhögskolemödrarna.  

 

Medborgarbildningsidealet: alla är jämlika och alla kan aktivt delta i samhällets angelägenheter. 

Självbildningsidealet: människan är aktiv, inte bara politiskt utan också i själva tillägnandet av 

kunskap. 

                                                 
3 Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin, Folkbildning och genus-det glömda perspektivet, Linköping. 2001 s 5. 
4 Larsson, Berit, Ljus och upplysning äfven för qvinnan, Göteborg. 1997, s 151. 
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Nyhumanismens personlighetsbildande ideal: människans utveckling sker när den egna personligheten 

blandas med den klassiska kulturen.5 
 

Gustavsson har även urskiljt tre sätt att förhålla sig till det borgerliga samhällets kulturarv och 

bildningsinstitutioner. I analogi med dessa har Berit Larsson utgått från samma begrepp för att 

förklara hur kvinnor förhöll sig till de manligt präglade bildningsidealen. Jag använder 

Larssons begrepp för att se hur folkhögskolemödrarna förhöll sig till de manligt utformade 

bildningsidealen. 

 
- Kulturseparatism; kvinnorna avskiljer en kvinnlig kultur från manssamhället och försöker 

bevara samt uppvärdera en egen kvinnokultur. 

- Kritiskt övertagande; kvinnorna tillägnar sig de manligt präglade bildningsgodsen, men gör 

det efter det egna könets livsvillkor och erfarenheter. 

- Beundrande övertagande; kvinnorna tillägnar sig och idealiserar det manligt präglade 

kulturarvet. De försöker efterlikna och göra sig till en del av den manliga makten.6 

 

Olika forskare lägger olika vetenskapsteorier bakom ordet genus. I den här uppsatsen menas 

med genusperspektiv ett könsproblematiserande perspektiv. I ett genusperspektiv studerar 

man relationen mellan könen, och kan alltså välja att fokusera på männens roller i olika 

sammanhang eller tidpunkter, men i den här uppsatsen är det intressant att lägga fokus på 

kvinnorna, då det hittills inte skett i någon större utsträckning.7   

 

Andra begrepp som flitigt används i litteratur som är aktuell i uppsatsen är adjektiven manligt 

och kvinnligt. Dessa begrepp används i folkhögskolans historia för att understryka om 

verksamheten riktas till kvinnor eller män, och jag har valt att använda dessa begrepp på 

samma sätt. Det kan dock kan tilläggas att det givetvis även finns/fanns värderingar om vad 

som anses vara kvinnligt i uttrycket ”den kvinnliga folkhögskolan”. 

 

Diskussionen kring begreppet genus i Sverige har kanske främst förts av professor Yvonne 

Hirdman, som konstruerat en slags ordningsstruktur runt genus. Hirdman menar att 

genussystemet har två logiker som ständigt verkar i samhället. Isärhållandet, dvs. att könen 

ska ha varsin domän och att kvinnor och män inte ska blandas, samt den manliga 

                                                 
5 Gustavsson, s15 ff. 
6 Larsson, s 13-14. 
7 Nordberg & Rydbeck, s13. 
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överlägsenhetsnormen, dvs. hierarkin och det faktum att mannen är norm i samhället.8 

Hirdmans strukturalistiska förklaringssätt har dock kritiserats för att inte betona betydelsen av 

mänsklig handling tillräckligt och vara för statiskt.9  

 

Berit Larsson delar in kvinnors bildning inom den svenska folkhögskolan i tre perioder. Den 

första perioden; från ca 1868 – 1920, alltså under den tidsperiod som den här uppsatsen 

behandlar, menar Larsson att könet har betydelse för bildningens utformning. Kvinnor anses 

av naturen inte lämpade för ekonomisk eller politisk verksamhet utanför hemmet. Skilda 

medborgarskap existerar för kvinnor och män. Bildningen utformas könsspecifikt, 

kvinnokurser, husmodersutbildningar osv. Under den här perioden präglas kvinnors 

förhållande till män mer av komplementaritet än av intressekonflikt.10 Två kvinnor som 

tydligt formulerade sina tankar om folkbildning och folkhögskola under perioden var Ellen 

Key och Cecilia Bååth-Holmberg. Enligt Larsson hade den kvinnliga folkhögskolan ett 

specifikt moderligt medborgarskap; det maternella bildningsbegreppet. Larsson menar att 

deras maternella bildningsgrepp (husmodersutbildning och moderskapsbildning) blev 

mönsterbildande för folkhögskolan, bl.a. beroende på det faktum att den styrdes av gifta par, 

medan borgerliga och emancipatoriskt inriktade kvinnor utvecklade en a maternell 

bildningssyn, så synen på kvinnobildning blev klassindelad.11 Holmbergs och Keys idéer hade 

olika syfte och politiskt innehåll. De representerar två olika maternella bildningsideal; det 

husmoderliga (Holmberg) och det samhällsmoderliga (Key). Medan Berit Larsson menar att 

folkhögskolan var konservativ och patriarkal, och i högre grad än andra befäste könsskillnader 

samt att kvinnorna inte såg sig stå i konflikt med männen – utan verkade i en konservativ och 

maternalistisk anda, så intar Marianne Marcusdotter närmast en motsatt ståndpunkt i sin 

forskning.12  

 

Marcusdotter menar att folkhögskolemödrarnas insatser är både nyskapande, kulturhistoriska 

och pedagogiska, men framförallt har de verkat som identitetsskapare för de kvinnliga 

eleverna.13 Marcusdotter använder begreppen identitet och frigörelse i sin definition av 

folkbildning. Folkbildarkvinnorna måste ge sig själva en individuell och kollektiv identitet för 

                                                 
8 Hirdman, Yvonne, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm. 1992, s 228-229. 
9 Nordberg & Rydbeck, s14. 
10 Larsson, s17. 
11 Ibid, s 65ff, 135-136. 
12 Marcusdotter, Med vackra inslag pryd din lefnads väf, Linköping. 2005, s 8-9. 
13 Marcusdotter 1990, s 40. 
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att få självinsikt eftersom de hör till en ”osynlig” samhällsgrupp.14 Ett ytterligare steg är 

frigörelse – att ändra på en förtryckarsituation.15 Dessa begrepp är självklart inte unika för 

kvinnor utan är kärnbegrepp för olika grupper i beroendeställning.16 

 

Kvinnornas verksamhet låg inom den privata sfären (hemmet och familjen), till skillnad från 

männens som hade ett tydligt mål i att ge yrkeskunskaper, allmänbildning och större 

möjligheter till inflytande i samhället; den offentliga sfären.17  

 

1.5 Metod 

 

Jag har så långt det är möjligt försökt att leva mig in i och tolka de tankar och idéer som 

folkhögskolemödrarna som representanter för bildningsidealen har haft. Den inlevelsen och 

de försöken till förståelse är delar av en hermeneutisk metod. För att förstå förhållningssätten 

till det kulturella arvet har jag även försökt att distansera mig från materialet för att upptäcka 

de motsättningar som finns.18 Detta anser jag vara den mest lämpliga metoden i en uppsats 

som behandlar personers olika syn på bildning. 

 

Uppsatsen är till viss del också komparativ.  Jag har i utförandet av analysen försökt att vara 

så pedagogisk och enkel som möjligt. 

 

1.6 Avgränsning 

 

De två folkhögskolemödrarna var båda verksamma under den tidsperiod som i Berit Larssons 

indelning är först; 1868 – 1920. I uppsatsens analys av folkhögskolemödrarnas bildningssyn 

berörs tiden före 1920, innan första världskriget lämnat spår som förändrade synen på 

bildning (enligt bl.a. Gustavsson) och det moderna samhället tog sin början.  

 

Sökandet efter de ideal som påverkat folkhögskolemödrarna tar sin början i mitten av 1800-

talet och under 1880-talets kulturradikalism, innan de börjat sin utbildning och då de fick 

                                                 
14 Ibid, s 33. 
15 Marcusdotter, 1990, s 33. 
16 Ibid. 
17 Ibid, s 34. 
18 Gustafsson, s 18-19. 
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intryck som lades till grund för sin egen bildningssyn. I ett längre tidsperspektiv återspeglas 

idéer som har sin början under gränsen mellan upplysningen och romantiken. 

 

En avgränsning i rum  har jag gjort i analysen av Elisabeth de Vylder - jag fokuserar på 

hennes tid i Tornedalen, där de konflikter som finns i bildningsidealen tydligt märks.   

 

Uppsatsen behandlar inte eleverna och hur de tog till sig bildningsidealen som 

folkhögskolemödrarna representerade. Detta vore givetvis intressant att veta, men utrymmet 

finns inte för elevernas perspektiv i den här uppsatsen. 

 

1.7 Disposition 

 

Jag har i uppsatsen strävat efter att vara så enkel och pedagogisk som möjligt. Därför vill jag 

börja i början, kronologiskt, med de tankar som låg till grunden för bildningens ideal. I kapitel 

2 görs därför en kort presentation av folkhögskolans tillkomst och en genomgång av 

folkbildningen och dess ideal, där Gustavssons bildningsideal presenteras. I kapitel 3 

behandlas Elisabeth de Vylder och fokus läggs på hennes tid i Tornedalen. I kapitel 4 

behandlas Cecilia Bååth-Holmberg, En sammanfattande diskussion följer i kapitel 5 där 

resultaten jämförs. 

 

1.8 Källkritik 

 

De brev jag läst av Elisabeth de Vylder är redigerade och utskrivna av hennes son Klas de 

Vylder, och är alltså inte originalkällor. Jag har så långt det är möjligt i analysen av 

folkhögskolemödrarna försökt att förlita mig på deras egna skrivna texter och artiklar.Trots 

detta har jag till viss del blivit tvingad att använda andra forskares resultat. Dessa forskare är 

de vars teorier eller litteratur jag i övrigt valt att använda till denna uppsats. Jag finner dem 

tillförlitliga och i de fall mina åsikter inte stämmer överens med deras redogör jag för detta.  
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2. Folkbildning och dess ideal 
 

Själva ordet folkbildning började användas i Sverige omkring 1805 och tillkom när staten 

började ta ett större ansvar för bildning, varpå även folkets bildning började ses som en statlig 

angelägenhet.19 Utmärkande för de första svenska folkbildningsförsöken är att de adresserades 

i huvudsak till bönderna och deras barn och att bildningen skedde uppifrån, från de övre 

klasserna. Svensk folkbildning har sitt ursprung i två idéströmningar; folkrörelser och 

kulturradikala föreningar vid universiteten. De ideal som bildningen har kan spåras så långt 

som till upplysningstiden och romantiken. Kring mitten av 1800-talet började bildning anses 

åtråvärt och individens rättigheter och behov började markeras.  

 

Folkhögskoletanken föddes hos den danske prästen N. F.S Grundtvig, som var verksam under 

1800-talets början och ville återge danskarna sin nationella identitet genom ett nyskapat 

kultur- och bildningsideal. Om Grundtvig var folkhögskolans idégivare så kan man benämna 

Christian Kold den praktiska utformaren. Det var Kold som betonade det andliga som 

undervisningens stora arbetsuppgift. Tanken på en svensk folkhögskola tillkom genom 

skandinavismen. I Sverige fungerade inte Grundtvigs idéer, och det var istället de praktiska 

frågorna som stod främst när den svenska folkhögskolan startade. De första folkhögskolorna i 

Sverige kom 1868 och inriktades på att ge landsbygdens ungdom kunskaper och 

”medborgerlig insikt”. Initiativtagarna till svensk folkhögskola ansåg att skolformen måste få 

sin kraft från folket och vara en skola för folket. Själva begreppet folk hade vid den här tiden 

ett både nationellt och romantiskt eftertryck, och identifierades med bönderna.20 Böndernas 

krav på nyttiga medborgerliga kunskaper blandades med arvet från Grundtvig. Från 1872 

ansågs folkhögskolorna så viktiga för det svenska samhället att de fick bidrag från staten. År 

1880 fanns 25 svenska folkhögskolor och 1918 var antalet fördubblat.21 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Gustavsson, s 55. 
20 Ibid, s 58-65. 
21 Frängsmyr, Tore, Svensk idéhistoria, Stockholm. 2000, s 181. 
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2.1 Motsättningarnas tid 

 

De tre bildningsidealen i Gustavssons modell har alla sina rötter ideologiskt i 1880-talets 

upplysningsradikalism.22 Under 1880-talet skedde det avgörande brottet mellan det gamla 

konservativa Sverige och en radikal opposition. Med detta kom ett nytänkande som murades 

av upplysningens idéer; en stark vetenskapstro, teknisk optimism och en tro på 

naturvetenskapen.  

 

En central del i den samhällsförändring som pågick vid sekelskiftet var motsättningar av olika 

slag. Den snabba övergången som skett till industrikapitalism ledde i Sverige till en stor 

reproduktionskris.23 Med den industriella massproduktionen följde nya krav på arbetaren och 

på organiseringen av själva arbetet. En av de viktigaste grundstrukturerna i det 

samhällssystem som började byggas upp var en motsättning mellan arbete och fritid, en gräns 

som inte existerat i det äldre bondesamhället. Ny syn på tid, tidsuppfattning.  Skolan blev 

viktig för att disciplinera tiden. Karriärtänkandet var fast förankrat i borgerskapets män. 

Varken arbetare eller borgerskapets kvinnor förväntades göra karriär, men för de borgerliga 

kvinnorna gällde tidshushållningens och självhushållningens dygd.24 Hos borgerskapet 

märktes en nostalgi och längtan tillbaka (men även i motsättning en utvecklingstro).  

 

Den nya offentligheten växte fram och de gamla strukturerna började ifrågasättas. Den gamla 

motsättningen mellan bygd och stad ersattes långsamt av en starkare motsättning mellan 

hemmet och vad som fanns utanför, mellan privat och offentligt. Den kulturella omvandlingen 

som skedde under 1800-talet märks i familjen; fokuseringen på den lilla gruppen som 

samlivets mittpunkt.25 Under slutet av 1800-talet var nationalromantiken starkt utbredd i 

Sverige, vilket märktes genom hyllandet av Sverige och det svenska folket i främst litteratur 

och konst. Sökandet efter ”det svenska”, en egen folklig och historiskt förankrad identitet blev 

inte minst angelägen när unionsupplösningen stod inför dörren.  

 

 

 

 
                                                 
22 Gustavsson, s 70. 
23 Johansson, Ulla, Att skolas för hemmet, Umeå. 1987, s 260. 
24 Ibid, s 27-36. 
25 Ibid, s 76. 
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2.2 Medborgarbildningsidealet 

 

Medborgarbildningsidealet har sin förankring i upplysningen och i den franska revolutionen. 

Naturvetenskapliga kunskaper och samhällsförändringar betonas och vetenskapen ses som 

vägledande. Det finns en tanke om att alla är lika och att alla har rättighet och förmåga att 

aktivt delta i samhällets angelägenheter. Tanken om upplysning av arbetarklassen för att 

förbättra deras kollektiva ställning fanns redan hos liberalerna.26 

 

Inom medborgarbildningsidealet finns en motsättning i synen på det kulturella arvet och hur 

det ska förvaltas. Det gällde om det borgerliga kulturarvet skulle tas emot eller avvisas. Inom 

den europeiska arbetarrörelsen antog man en kulturseparatistisk hållning, vilket vissa svenska 

medborgarbildare tog intryck av. Fram till första världskriget var dock den dominerande 

linjen inom svenskt medborgatbildningsideal att det borgerliga samhällets kultur och bildning 

skulle tas emot och värderas högre. Detta kunde emellertid ske genom ett kritiskt övertagande. 

Inom medborgarbildningsidealet finns å ena sidan upplysningstankarna om vetenskaplig 

kunskap; natur och samhälle, och å andra sidan humanistiska tankar om människans 

utveckling.27 

 

2.3 Självbildningsidealet 

 

Självbildningsidealet har utgångspunkt i tysk kultur från 1760 – 1820 och har sitt upphov i 

gränsen mellan upplysning och romantik. I Sverige föddes idealet i en förening mellan det 

organiskt framvuxna självbildningsarbetet i folkrörelsen och den intellektuella motiveringen 

för densamma. Studiecirkeln omgavs av detta ideal och en av dess idégivare var Ellen Key, 

som stod för den estetiska bildningens värde. Själva idealet kan inte reduceras till en metod. 

Kärnan i självbildningsidealet är att bildningsprocessen ska utgå från varje enskild individ. 

Varje människa har resurser som kan väckas till liv och utvecklas i en oändlig process – 

bildning genom självaktivitet. Idén om kunskap som en aktiv process framfördes antagligen 

första gången av Rousseau men den förste som presenterade aktivt kunskapssökande som 

teori var Kant.28 

 

                                                 
26 Gustavsson, s 73. 
27 Ibid, s 78.-81. 
28 Ibid, s 125-126. 



 11 

2.4 Nyhumanismens personlighetsbildande ideal 

 

Detta ideal skiljer sig från de övriga två då det bygger på andra traditioner och har sin 

avgörande plats inom den högre utbildningen, som universiteten. Inom nyhumanismens 

personlighetsbildande ideal framhålls den klassiska kulturen som den högst stående kulturen. 

I den klassiska tidens Grekland fanns, menar man inom nyhumanismen, enheten mellan det 

sanna, det goda och det sköna, och förnuftet härskade över kropp och sinnlighet. Enheten och 

harmonin som eftersträvades åstadkoms endast genom förnuftet.29 

 

Wilhelm von Humboldt var den som framställde själva idealtypen för den nyhumanistiska 

bildningstanken, med sitt fokus på individen och dennes bildning.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Gustavsson, s 39-40. 
30 Gustavsson, s 57. 
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3. Elisabeth de Vylder 
 

Elisabeth de Vylder föddes i en medelklassfamilj i Lund. Hennes far var perukmakare och en 

mycket originell karaktär. Han betraktade sitt yrke som ett kall och var mycket stolt över det; 

han kallade sig själv för ”Akademiens specialist för hårbehandling” och annonserade alltid på 

latin.31 Fadern var i det närmsta fanatiskt religiös; frikyrklig, och blev förföljd då metodismen 

infördes i Lund. Trots att konventikelplakatet upplöstes 1868 så fortsatte dess verkningar och 

det fanns till och med planer på att avhysa Elisabeths pappa från sin lägenhet. Fadern hade 

radikalpacifistiska åsikter, var nykterhetsvän och dessutom vegetarian, vilket antagligen inte 

hörde till vanligheterna i den tidens samhälle. Han var även positivt inställd till införandet av 

kvinnliga präster, något som han talade varmt för i 80-års ålder.32 Elisabeth var uppväxt i ett 

pietistiskt präglat hem och hade med sig nykterhetstanken sedan barnsben. Detta var något 

som tydligt präglade henne – hennes blivande make Ludvig blev så småningom präst och hon 

verkade (och hennes man) under sin livstid för nykterhet.  

 

Ludvig de Vylder, var uppväxt i Tyskland och kom till Sverige som 14 åring från ett hem där 

man endast talade tyska och franska. Han introducerades i Elisabeths hem för att undervisa en 

av Elisabeths bröder i tyska språket. Ludvig hade ideella intressen, han var med i KFUM och 

verkade för nykterhet. Hans sociala medkännande gjorde intryck på Elisabeth, som beskrev 

hur han gav fikabröd och kaffe till fattiga, inte som allmosor, utan tog sig tid att dricka kaffet 

och prata med dem en stund.33 När Elisabeth träffade Ludvig fick hon snart kontakt med hans 

faster Maria Ribbing, som kom att betyda mycket för henne. Genom Ludvig och hans faster 

fick Elisabeth intresse för folkhögskoletanken. Hon tillbringade 3 somrar på Lunnevads 

folkhögskola, där hon utbildades till och verkade som vävlärarinna. 

 

Maria Ribbing ansåg att Elisabeth var skapad för folkhögskolan, och hon var följaktligen den 

som tog på sig ansvaret för Elisabeths vidare utbildning mot folkhögskolearbetet, kallet från 

1898. Elisabeth skriver i Minnen om Maria Ribbing ”få om ens någon så stark och rik 

kvinnlig personlighet som hon var har jag mött i livet”.34 Maria tog under hösten 1898 med 

sig Elisabeth till Köpenhamn och folkhögskolan Askov där Elisabeth för första gången kom i 

kontakt med grundtvigianismen, vilket gjorde henne så berörd att hennes ögon fylldes med 
                                                 
31 de Vylder, Elisabeth, Så minns jag det, Falköping. 1957, s 15. 
32 Ibid, s 16. 
33 Ibid, s 18-19. 
34 de Vylder, Klas, Elisabeth de Vylders minnen, 1988, s 39. 
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tårar. Elisabeth menade att vistelsen på Askov berikade henne mer än någonting annat ur 

folkhögskolesynpunkt. Den kristna andan som fanns där framhöll hon som positiv, och 

dessutom värderades kulturlivet högt – dans eller teater sågs inte som syndigt. Religionen 

kännetecknades inte av den trångsynthet som kunde vara vanlig, ansåg hon. Dessutom, 

framhöll hon, valde man vid flera tillfällen kvinnliga präster. Elisabeth sammanfattar vistelsen 

på Askov som paradiset på jorden.35 

 

Elisabeth kom alltså från ett religiöst hem och ställdes inför en ny världsbild främst genom sin 

vistelse i Askov. ”utan Askov-upplevelsen skulle jag aldrig blivit den frigjorda 

folkhögskolemänniska jag varit och är än idag.”36 Hon såg sig själv som rabulist när hon 

verkade i Katrineberg sommaren 1898 och kom i kontakt med den starkt dogmatiska sidan av 

protestantismen. Hon framhöll också vidsynthet, istället för trångsyntheten som så ofta 

betecknade religionen, som en viktig del av upplevelserna i Askov. Separatismen i Sverige 

bekymrade henne. 

 

 En viktig del i Elisabeths bildningssyn var den humanistiska grenen, med hög värdering av 

kultur, skönhet, estetik och litteratur, som finns tydlig i både självbildningsidealet och 

nyhumanismens personlighetsbildande ideal. Det är viktigt att påpeka att de medborgerliga 

kunskaperna och synen på dessa måste ha varit svårt att förhålla sig till som kvinna. Den 

utbildning Elisabeth själv fick var ju inom de humanistiska ämnena och i traditionellt 

kvinnliga ämnen, som vävning. Medborgarbildningens ideal har klara bildningsmål, oftast 

med samhälls och naturvetenskap i förgrunden, där vissa fasta och nyttiga kunskaper ska leda 

till ett visst mål. Tankarna om allas lika värde som finns inom medborgarbildningens ideal 

finns även inom självbildningens. Vid sekelskiftet fann självbildningen sin form som modern 

folkrörelse i sin mening att socialt, politiskt, ekonomiskt och kulturellt förbättra människans 

levnadsvillkor.37 Oscar Olsson ses av Bernt Gustavsson som självbildningens praktiska 

verkställare. De tankar han hade om att bildningen ska knyta an till människors vardag märks 

tydligt i Elisabeth de Vylders bildningssyn.38 Hon talade i starkt positiva ordalag om Askovs 

                                                 
35 de Vylder, Klas 1988, s45. 
36 Ibid, s45. 
37 Gustavsson, s 154. 
38 Ibid, s 166. 
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”storslagna vardagsidealister eller verklighetsidealister”.39 Hon beskrev sig själv och sin 

make som verkliga idealister, som inte brydde sig om pengar.40  

 

3.1 ”Det är det största att få se in i en människosjäl.” 

 

Elisabeth övertalades att följa med paret Melander, som startade övre Norrlands första 

folkhögskola i Boden. Där undervisade hon vid de kvinnliga sommarkurserna. Under 

vintrarna i Boden läste Elisabeth mycket Sören Kierkegaard och beskrev det som att hon den 

tiden hade ett stort allvar och längtade efter klarhet och ljus.41 Den danske filosofen 

Kierkegaards personlighetsfilosofi slog igenom kring 1880 och hans filosofi betonar den 

existentiella sanningen och sätter individen i centrum. Kierkegaard framhöll tre stadier; ett 

estetiskt – bundet till nuet och sinnenas värld, ett etiskt – styrt av social plikt och 

ansvarskänsla, och ett religiöst, som upptas av Gud och de eviga frågorna.42 Dessa tre stadier 

speglar väl vad som var viktigt för Elisabeth de Vylder. Hon framhöll ofta vikten av ett 

vackert hem, vackert dekorerade kyrkor eller vackra föremål överhuvudtaget. Hon styrdes av 

en ansvarskänsla och plikten framförallt. Dessutom låg religionen henne varmt om hjärtat. 

Det estetiska och det etiska beskrivs som typiskt kvinnligt av Berit Larsson. 

 

Inom självbildningen hävdas att känslan och fantasin måste komma fram, förnufts och 

nyttotanken kritiseras. Vikt vid känsla och fantasi. Elisabeth beskrev vikten av lekglädje som 

hon upplevde vid Lunnevads folkhögskola och de stela linguistiska gymnastiklektionerna, 

som dock var pedagogiskt korrekta och låg i tidens anda.43 Hon kritiserade också att proppa 

hjärnan full och nedvärdera handens arbete, för hon menade att man fick skaparglädje av att 

se något växa fram under sina händer. 44 Det var ändå mycket viktigt med bokligt bildande, i 

enlighet med självbildningsidealets syn, och Elisabeth ordnade under sin tid i det isolerade 

Tornedalen (som berörs i kapitel 3.2) vandringsboklådor som skickades runt i byarna.45 

 

Självbildningsidealet innehåller tankar om människan som en del av kollektivet, samlivet 

behövs för att man ska växa som person. Utbytet av tankar med andra individer gör att man 

                                                 
39 de Vylder, Klas, 1988, s 40. 
40 Ibid, s 30. 
41 Ibid, s 35-36. 
42Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen, Stockholm. 1999 s 410. 
43 de Vylder, Elisabeth, s 26-27. 
44 Ibid, s 75. 
45 de Vylder, Klas, Privat brevsamling; Brev 1903-11-30 och 1904-02-12. 
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själv växer. Ensamhet behövs också, men får inte bli till isolering. Det viktiga är att 

bildningen leder till ett rikare livsinnehåll för individen.46 Elisabeths åsikter speglar både det 

romantiska, det existentiella och det individuella i hennes personlighet: ”Det är det största att 

få se in i en människosjäl. Ty vad kan en människa ge i ersättning för sin själ. Intet.”47 Det 

största är individen och individens inre. 

 

Att utveckla sin personlighet kan ses som både ett medel och ett mål, vilket är en av 

bildningens (alla de tre idealens) stora motsättningar. Inom självbildningens ideal kan man se 

personlighetsutvecklingen som ett medel; att vara bättre rustad för att förändra samhället, eller 

som ett mål; ett slags egenvärde för individen.48 Hos Elisabeth märks först och främst målet, 

egenvärdet för individen. Störst är individens personlighet. Som kvinna fick hon inte heller så 

stor plats i det offentliga och hade inte så stora chanser att förändra samhället, därmed var det 

säkert också svårare att tänka på  samhällsförändringar som skulle ske till följd av och med 

hjälp av sin bildning. 

 

3.2 Tiden i Tornedalen; 1899 – 1911 

 

I augusti 1899 begav sig Elisabeth de Vylder upp till Matarengi, Tornedalen för att starta en 

folkhögskola tillsammans med sin make.49 De kom att stanna i Tornedalen fram till 1911. 

Elisabeth hade full undervisningstjänst liksom sin make. Tornedalens folkhögskola blev 

samskola från början men i de praktiska ämnena delades män och kvinnor upp på jordbruk 

respektive kvinnlig slöjd och skolkök. Från 1903 var Elisabeth föreståndarinna för kvinnliga 

folkhögskolans särskilda ämnen, husmor för internatet och undervisade ensam i 

hälsovårdslära, gymnastik och sång, och tillsammans med andra lärare i slöjd, skolkök och 

hushållslära.50 

 

3.2.1 Herrefolket och det enkla folket 

 

Det fanns hos Elisabeth en motsättning i hur man ska handskas med det borgerliga samhällets 

kulturarv. När Elisabeth kom till Tornedalen beskrev hon hur människorna där såg på 
                                                 
46 Gustavsson, s 174-175. 
47 de Vylder, Klas, Elisabeth de Vylders minnen, s 176. 
48 Gustavsson, s 106. 
49 Marcusdotter, Marianne, Elisabeth de Vylder - pionjärkvinna och folkhögskolemoder, i Tornedalica, nr 53 

1999, s 77. 
50 Ibid. 
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herrefolket, dit folket även till en början räknade Elisabeth och hennes man. Efter 4 år i 

Tornedalen skrev Elisabeth i ett brev att det verkade som att skolan har rotat sig fast i folkets 

erkännande det året (1903).51 Med folket är det tydligt att hon följer tidens nationalromantiska 

syn på folket som bönderna. Det är också tydligt att hon var medveten om den motsättning 

som finns i att hon och hennes man kom från ett helt annat kulturellt klimat, och med ett 

borgerligt arv i bagaget, upp till Tornedalen för att bilda folket. Hon beskrev också sin 

förståelse för tornedalingarnas misstänksamhet mot ”herrefolket” och verkar nöjd över att inte 

längre räknas dit, utan mer som en av folket. Det är tydligt att Elisabeth verkligen kände sig 

som en pionjär och det verkar inte främst ha varit nationalistiska motiv som låg bakom hennes 

pionjärarbete, utan snarare kallet; folkhögskoleandan, som hon lärde känna på Askov. 

 

 Under ett besök i en skogsby utanför Tornedalen kom Elisabeth i kontakt med en fattighet 

som hon aldrig förut upplevt, och som gjorde djupt intryck på henne. Hon beskrev hur den 

fattiga familjen hon besökte inte hade någon mat eller kläder, men aldrig hade bett om något 

och inte hade något missnöje. Elisabeth gav dem både mat och kläder.52 Hon såg snarare sin 

plikt och ansvarskänsla som god kristen, än som upplyst borgare.  

 

Trots att Elisabeth kämpade för tornedalingarnas rättigheter och startade flera insamlingar för 

att hjälpa till med förnödenheter, inte minst under nödåret 1902-1903, fanns hos henne ändå 

en tanke om tornedalingarna, bönderna som det enkla och ociviliserade folket. Hon beskrev i 

ett brev hur vissa elever varken kunde svenska eller (knappt) finska, hade tröga tankegångar 

och mycket dåliga läs –och skrivkunskaper, och i vissa fall inte kunde svara på så enkla frågor 

som vad Sveriges huvudstad heter. Hon skrev också om de ociviliserade människorna där 

ibland vissa var så civiliserade att de inte längre hade salt i kaffet.53 En prästs kall var i 

Tornedalen en kulturuppgift menade hon. 

 

Det märks i Elisabeths syn en skillnad på bildningen för folk och folk. Enligt Gustavsson var 

detta vanligt i de första folkbildningsprojekten. Folkbildning kunde ses som en socialt 

betingad verksamhet för att råda bot på miserabla förhållanden, exempelvis sådana 

förhållanden som Elisabeth fick se under sina besök i Tornedalens skogsbyar. Bildning, till 

                                                 
51 de Vylder, Klas, Privat brevsamling; Brev 1903-04-08. 
52 Ibid. 
53 de Vylder, Elisabeth, Så minns jag det, s 108. 
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skillnad från folkbildning, var mer förbehållen samhällets övre skikt. De som var kulturella 

och civiliserade till skillnad från det enkla folket.54  

 

Detta citat åskådliggör Elisabeths syn:  
”De begära så mycket af de stackars bönderna som på sin höjd sett så mycket af världen som härifr. 

Och till Haparanda och som aldrig gått i skola eller fått höra något och så – hur har det icke i en half 

människoålder arbetats på dessa bildade mäns utbildning – resultatet? Jo att dessa t.ex. häruppe inte 

hålla sig för att supa tillsammans med hvem som hälst (förstås ej bönder) lönkrögare och skojare af 

alla slag.”55 

 

Under 1905 höll Elisabeth en kurs för lärarinnor som främst var en andlig rekreation för de 

småskollärarinnor som levde ett så ensamt liv i skogsbyarna. ”Lärarinnorna häruppe som 

endast vistas bland finsktalande är inte mogna för vanliga sommarkurser, de behöver mer 

direkt påverkan och intresse för tidens spörsmål.”56 På samma sätt som det för Elisabeth var 

skönt att komma söderut och ”dras in i kulturströmmen”57, borde det vara skönt för 

småskollärarinnorna att få komma ut och träffa andra som intresserar sig för dem och deras 

arbete. 

 

3.2.2 Laestadianismen 

 

Under tiden i Tornedalen befann sig Elisabeth i ett helt annat religiöst klimat än förut. 

Elisabeth beskrev sina upplevelser av laestadianerna som att de var ovilliga till alla 

kultursträvanden och såg bildningen som ett djävulens verk.58 Elisabeth trodde att deras 

misstänksamhet och ovilja till sist övervanns av de ekonomiska fördelar de hade av skolan (de 

fick sälja kött och fick även arbetstillfällen genom folkhögskolan) och den hjälp skolan gav 

under nödårsvintern 1902.59  

 

Elisabeth som själv var uppväxt med en frikyrklig far med bestämda idéer, som exempelvis 

att inte låta Elisabeth delta i undervisning i huvudämnet kristendom på skolan eller att låta 

henne ta studentexamen, hade naturligtvis en viss förståelse för laestadianernas situation och 

                                                 
54 Gustavsson, s 36. 
55 de Vylder, Klas, Privat brevsamling; Brev 1900-03-18 
56 Ibid, Brev 1905-04-29. 
57 Ibid. 
58 de Vylder, Elisabeth, Så minns jag det, s 104. 
59 Ibid. 
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en stark vilja att bryta den isolering och okunskap som tillkom av deras tro. Hon fokuserade 

på de faror som var förknippade med laestadianernas tro. Tuberkulossmittan var vid den här 

tiden djupt utbredd och fortsatte att spridas eftersom laestadianerna inte trodde på vare sig 

smittor eller isolering, endast på Guds makt. Elisabeth undervisade om smittofaran och vikten 

av hygien. Den trångsynthet som Elisabeth beskrev hos laestadianerna såg hon som farlig på 

grund av den hälsorisk som medföljde, och som ständigt fanns i Elisabeths tankar förknippad 

med oron för de egna barnen. Den oron var en av de främsta anledningarna till att familjen de 

Vylder lämnade Tornedalen 1911. 

 

Elisabeth ville också förebygga den rädsla som fanns för vissa moderna eller förenklande 

företeelser som inte var tillåtna för laestadianerna, särskilt för kvinnorna. Hon berättade om 

sin första förlossning i Tornedalen, om hur barnmorskan, som var sträng laestadian, inte ville 

att Elisabeth skulle få kloroform mot smärtan eftersom det i bibeln står att kvinnor ska föda 

med smärta – som straff för synden. Detta gjorde Elisabeth både upprörd och upprorisk.60 

Hon beskrev det som att folket varken trodde på smittor eller behov av isolering, bara på 

Gud.61 Men Elisabeth predikade smittofara och hygien, och kämpade mot det traditionsenliga 

spottandet på golvet som var vanligt förekommande. Skyltar sattes upp mot spottandet och 

hon försökte genom sina kunskaper i sjukvård och hygien rädda eleverna undan tuberkulosen 

trots att många av laestadianerna såg henne som ogudaktig.62 Elisabeth själv tyckte att det var 

ett arbete som måste göras och verkade i det närmsta stolt i beskrivningen av en kamp mot 

difteri och hur hon lyckades hålla alla eleverna friska.63  

 

Elisabeths självbildningsideal inrymde tro på individens behov av att leka och använda sin 

fantasi för att utvecklas som människa, och dessutom vara delaktig i gemenskap med andra.64 

För laestadianer var lek strängt förbjudet, men förekom ändå under de lekaftnar som Elisabeth 

hade som tradition att införa, för att låta eleverna få utlopp för glädje. Elisabeth som själv var 

djupt religiös såg alltså laestadianernas behov av att leka och därmed växa som individer som 

större än deras religiösa övertygelse. Hon skrev vid flera tillfällen om den separatism som 

präglade det religiösa klimatet i Sverige, till skillnad från hur hon upplevde Danmark., och 

den bekymrade henne. Hon ville ha en religion, ett kristet enat folk. 

                                                 
60 de Vylder, Klas, 1988, s 78. 
61 Ibid, s 109. 
62 Ibid, även s 160. 
63 Ibid. 
64 Gustavsson, s 149. 
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3.3  Den ljuva kvinnan med hemkunskaper och politiska rättigheter 

 

De ämnen Elisabeth undervisade i var traditionellt kvinnliga ämnen, och samma ämnen som 

de andra kvinnorna undervisade i på andra folkhögskolor. Tidens anda var tydlig- könens 

ordning var naturgiven, och kvinnor var därför inte lämpade för ekonomisk eller politisk 

verksamhet utan skulle befinna sig i hemmen. Det fanns skilda medborgarskap för kvinnor 

och män och bildningen utformas könsspecifikt, genom exempelvis kvinnokurser, eller 

husmodersutbildningar.65  

  

Flera kvinnor beskrevs av Elisabeth som ägare till vacker moderlighet, ljus ljuv kvinnlighet.66 

Varje mor borde skriva ner sitt barns utvecklingshistoria menade Elisabeth.67 Dessutom ansåg 

hon att hennes egna döttrar inte skulle få gifta sig utan tillräckliga hemkunskaper, det måste 

varje fru naturligtvis ha. En kvinna skulle också inge vissa känslor, hon skulle utstråla värme 

och vara öppen i sitt sätt. När Elisabeth undervisade på Bodens folkhögskola så beskrev hon 

föreståndarparets hem som tradigt och trist, utan hemkänsla. Hustrun var kall och stel och 

överlät det praktiska ansvaret i hem och skola på sin man, vilket Elisabeth verkar ha 

föraktat.68  

 

Även om Elisabeth följde tidens särartsbetoning mellan könen i någon typ av romantiskt 

komplementets skimmer så var hon inte emot kvinnliga rättigheter. I maj 1906 vandrade 

Elisabeth tillsammans med eleverna på Matarengi folkhögskola över isen till Finland och 

Ylitorneå för att för första gången se de finska kvinnorna rösta. Elisabeth beskrev det som ett 

historiskt ögonblick och tyckte att kvinnorna präglades av ett stort allvar inför sina 

uppgifter.69 Hon beskrev också i lyriska ordalag vistelsen i Askov, flera år tidigare, där 

kvinnor kunde väljas till präster, och dessutom blev valda vid flera tillfällen. I den frågan hade 

hon ju även en förebild i sin far som tidigt förespråkat kvinnliga präster. Elisabeth var 

medveten om hur det patriarkala bildningstänkandet fungerade; ”ladugården sköttes enbart av 

kvinnorna på gården (inkomsten tog mannen förstås!”.70  

 

 
                                                 
65 Larsson, s 17. 
66 de Vylder, Klas, 1988, s 41 och 42. 
67 Ibid, s 182. 
68 Ibid, s 31. 
69 de Vylder, Elisabeth, s 93. 
70 de Vylder, Klas, 1988, s 160. 
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3.3.1 ”som endast en kvinna kan tala till kvinnor”. 

 

Elisabeth förmedlade de praktiska och teoretiska kunskaper som de kvinnliga eleverna 

behövde för att sköta ett hem. Ämnet hemvård kan även ses som en återspegling av den 

motsättningarnas tid som rådde kring sekelskiftet (se kapitel 2.1 i den här uppsatsen), där hem 

och yttervärld var två motpoler som förstärktes i nationalromantisk anda.  

 

Bland de traditionella ämnena på de kvinnliga folkhögskolekurserna fanns det några ämnen 

som inte var lika vanliga. Barnavård – teoretisk och praktisk, barnuppfostran och även 

sexualhygien var ämnen där endast två böcker fanns att tillgå i undervisningen.71 De ämnena 

låg även Elisabeth extra varmt om hjärtat. Hon såg det som en möjlighet att hjälpa eleverna 

inför deras framtida liv och gärning. ”Jag har glatt mig att få tala till de unga flickorna, som 

endast en kvinna kan tala till kvinnor”.72 Sexualhygien var, även om Elisabeth fann det svårt 

att veta vilka ord man skulle använda när man talade om sådant, någonting som hon menade 

att det var viktigt att ge unga kvinnor kunskaper i. Det var ju en central del i de flesta elevers 

framtid. Samtidigt som Elisabeth ansåg att sexualkunskap var viktigt så tyckte hon att det 

vissa gånger var besvärligt att hålla i en samskola och att det gav många tillfällen till moralisk 

uppfostran. Hon var på kvällarna tvungen att smyga in i skolsalen för att se efter så att inga 

nattliga ”tete-a-teter” förekom.73 Detta är ett exempel på hur den moderna sidan av hennes 

bildningssyn krockar med den konservativa.  

 

3.3.2 En kvinnlig kultur 

 

Hur förhöll sig då Elisabeth de Vylder till de patriarkala bildningsideal som fanns och verkade 

runt henne? Hirdmans teori stämmer väl - kvinnors och mäns arbetsområden hölls isär och 

mannen framstår som norm.74 Kvinnornas arbetsområden var fortfarande inom den privata 

sfären; hemmet och familjen, och de utbildades för verksamhet inom denna sfär.75 Elisabeth 

utbildade eleverna för ett liv i hemmet, men hon påpekade också vikten av att tänka 

självständigt. Elisabeth höll föredrag om kända kvinnliga dåtida förebilder som Fredrika 

                                                 
71 Tradition och förnyelse, s 69. 
72 de Vylder, Elisabeth, s 73. 
73 de Vylder, Klas, 1988, s 199. 
74 Hirdman, s 228-229. 
75 Marcusdotter, 1990, s 34. 
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Bremer och Florence Nightingale.76 Hon lärde sina elever vikten av hygien, inte bara som 

hemvård utan även sexualhygien. Hon ville ge sina elever självkänsla, att de kunde lita till sin 

egen förmåga som sanna självbildningsindivider. 

 

Karin Nordberg har forskat om husmorsfostran och medborgarbildning i radion och hon 

menar att ett underliggande motiv hos radions pionjärer är husmorsfostran som sluss och 

lockbete till ett medborgerligt engagemang.77 Det första steget är alltså självkänsla, trygghet i 

sin roll som husmor och mor. Detta kunde sedan locka kvinnorna att intressera sig för 

medborgerliga frågor. Jag påstår att Elisabeth i sin roll som folkbildare ville förmedla det 

första steget i sin undervisning. Marianne Marcusdotter beskriver två steg – identitet och 

frigörelse, som inte är helt olika Nordbergs tanke. Elisabeth nådde inte till frigörelsen, men 

hon ville förmedla identiteten.78 

 

Den kvinnliga identiteten ville Elisabeth förmedla genom ett kulturseparatistiskt 

förhållningssätt till de manligt präglade bildningsidealen. Elisabeth försökte både bevara en 

kvinnlig kultur; särarterna mellan könen och kvinnans moderlighet samt ljuva kvinnlighet, 

och uppvärdera den till en egen kvinnokultur, där den kvinnliga identiteten befästes för att ge 

eleverna redskapen att aktivt söka vidare.  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
76 de Vylder, Klas, Privat brevsamling, ofullständigt brev 1901-03. 
77 Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin, s 72. 
78 Marcusdotter 1990, s 33 och 40. 
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4. Cecilia Bååth-Holmberg 
 

Cecilia Bååth-Holmberg levde mellan 1857 och 1920. Hon föddes i en släkt med både 

vetenskapliga och litterära traditioner och hennes far var kyrkoherde.79 Cecilia gifte sig som 

20 åring med Theodor Holmberg och hamnade då på den nyinrättade Tärna folkhögskola där 

hennes make var rektor. Cecilia beskrivs framförallt som en duktig organisatör och hon 

genomförde många projekt under sin livstid. Hon var verksam på folkhögskolan till 1912 och 

efteråt ägnade hon sin tid helt åt det författarskap som redan tidigare varit en del av hennes 

liv, och som resulterade i ett 30-tal böcker.80  

 

När den nordiska folkhögskolan firade sitt 50års jubileum, 1844, beskrev Cecilia detta i 

Tidskriften Läsning för folket. Hennes hänförelse för Grundtvig, beskriven som skald och 

siare, går inte att ta miste på. Hon hyllar Grundtvig och menar att han med sorg har fått se 

folket i de breda lagren bli allt slöare och likgiltigare.81  

 

4.1 Att väcka folkets slummer 

 

Wilhelm von Humboldt, som utvecklade den nyhumanistiska bildningstanken, menade att 

människans möjlighet till frigörelse öppnades genom Kants filosofi, som i sin tur föll tillbaka 

på platonska tankar om människans slumrande förmåga till bildning. Cecilia Bååth-Holmberg 

har också tankar om att väcka folket och att i varmt kristen anda förädla dem.82 Hon såg 

folkhögskolans uppgift som att väcka kvinnor till insikt om sitt urgamla verksamhetsfält; 

hemmet. Det finns inga tvivel om att Cecilia såg det som att kvinnans plats var i hemmet. Hon 

hade en oro för den nya tiden och allt vad industrialismen medförde, och ville tillbaka till det 

gamla. Hon ville inte att moderna kvinnor skulle förakta gamla ideal. Cecilia ansåg att 

folkhögskolans storhet var att den uppmärksammade fosterlandet och utvecklade tänkande, 

självständiga män, som inte maskinmässigt upprepade vad de hört.83 Det finns en tydlig 

skillnad i bildning för kvinnor och bildning för män. 

 

                                                 
79 Marcusdotter 1990, s 26. 
80 Ibid, s 27. 
81 Läsning för svenska folket, Nordiska folkhögskolan 50 år, s 281. 
82 Ibid, s 287. 
83 Ibid. 
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 Det märks också ett förakt för det maskinmässiga; det nya. Cecilia ser det nya som det döda. 

Hon skrev ofta om kraften och livet, som gick att finna framförallt i att studera naturen; djur 

och plantor. Genom att iaktta naturen kan barn (i verkligt bildade och andeburna hem) 

utveckla sin tankeförmåga och omdömeskraft. Kärleken till plantor och djur skulle väcka 

deras håg för arbetet på landet, som var så mycket bättre än att exempelvis arbeta som 

telefonist och sitta och trycka på döda knappar.84 Inom den nyhumanistiska traditionen finns 

en avsmak för moderna fenomen som industri och teknik samt mot vinningsmentalitet. I sitt 

förnekande av den moderna världen så får nyhumanismen en tillbakablickande karaktär och 

ser den moderna tiden som fördärvad i förhållande till ett idealiserat och ärorikt förflutet. 

 

Cecilia betonade den personliga ansvarhetskänslan, i enlighet med nyhumanismens 

personlighetsbildande ideal. Friheten, den fria personligheten, är en viktig del inom 

nyhumanismen. Förnuft är vad som utvecklar människan och förnuftet är därmed den högsta 

dygden. Cecilia betonade ofta vikten av att iaktta och tänka självständigt.85 

 

Trots att det är tydligt att Cecilia hörde till det nyhumanistiska idealet så finns vissa 

motsättningar i hennes bildningssyn. Hon var djupt religiös och konservativ men ändå skyller 

hon det faktum att kvinnor brändes på bål anklagade för att vara häxor på kristendomens 

rädsla för kvinnors kunskaper. Detta menar Marianne Marcusdotter är en av Cecilias nästan 

moderna åsikter.86 Det märks hos Cecilia en tydlig motsättning mellan det gamla och det nya, 

mellan det konservativa och det moderna. Vid Tärna folkhögskolas 25-års jubileum beskrev 

Cecilia hur männens värld präglades av varuhandeln och konkurrenstänkandet; kampen om 

pengar. Cecilia ville utveckla en kvinnornas värld, där kvinnor ur alla samhällsklasser kan 

utvecklas till kropp och själ.87 Vinningsmentaliteten var något som Cecilia föraktade, och den 

placerade hon här i männens värld. Det är tydligt att Cecilia inte tyckte att kvinnor hade 

någonting att göra i den värld som hon beskriver som männens. Kvinnornas värld skulle vara i 

hemmen, inte ute i det offentliga samhället. Trots hennes annars elitistiska tänkande ansåg 

hon att alla kvinnor hade rätt att utvecklas till kropp och själ. 

 

 

 
                                                 
84 Läsning för svenska folket, Hvad unga landtflickor behöfva veta, s 19. 
85 Ibid, s 18-19. 
86 Marcusdotter 1990, s 27. 
87 Ibid. 
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4. 2 ”Goda qvinnor – goda hem; goda hem  landets lycka” 

 

Den hemglädje och hemkärlek som är återkommande i Cecilias texter, syftar både på 

individens hem, det hem som är kvinnans verksamhetsfält, och hemmet Sverige; fosterlandet. 

I ett tal Cecilia höll för de kvinnliga eleverna vid Tärna folkhögskola pekade hon på de unga 

kvinnornas arbete som avgörande för fosterlandets väl. Ett slarvigt hem, dålig mat och en 

oduglig kvinna var faktorer som drev män till krogen. En hustru som kunde laga bra och 

näringsrik mat och som förstod vikten av hemtrevnad var krogens starkaste motståndare. 

Kvinnor skulle känna ett personligt ansvar för att hålla sina makar borta från krogen, för män 

på krogen gjorde inte fosterlandet något gott.88 Allt som ökade hemglädjen och hemkärleken 

hörde till livets ädla makter och om man älskade sitt hem så var allt arbete aktningsvärt och 

hedrande. Cecilia uttryckte det såhär:  

 

”Goda qvinnor – goda hem; goda hem landets lycka. Detta är ett program för vårt arbete här. Och för 

dettas förverkligande behöfvas ej blott kunskap om praktiskt arbete och färdighet däri; det behöfs 

också en sann uppfattning af hvad detta arbete egentligen är, det behöfs god vilja att utföra det.”89 

 

Inget arbete skulle ses som för simpelt eller för fint. De små plikterna blev en stor livsuppgift 

för en kvinna menade Cecilia. Hennes elitistiska tankar märks tydligt i de återkommande 

påståendena om små plikter som stora livsuppgifter och simpelt eller fint arbete. Det fanns en 

skillnad på kvinnor och kvinnor. Lantflickorna skulle utföra små plikter, det var deras 

livsuppgift. Lantflickorna fick inte tro att det var finare att brodera än att städa och torka golv. 

Folkhögskolans uppgift var att utbilda kvinnor för enklare sysslor i hemmet Att ord som enkla 

och små beskrivs överhuvudtaget kan både tyda på att det fanns svåra sysslor som inte kunde 

utföras av alla kvinnor, och att hemmet överhuvudtaget bestod av enkla och små sysslor, som 

var länkade till alla kvinnor, medan männens värld, i det offentliga samhället, innefattade 

stora och svåra arbeten. 

 

Cecilia själv skilde sig från andra folkhögskolemödrar på så sätt att hon inte fick barn och inte 

heller ansvarade för hushållet.90 Cecilia ägnade vintrarna (kvinnornas utbildning på 

folkhögskolor skedde genom sommarkurser) åt sitt författarskap. Därmed märks elitismen 

tydligt. Cecilia som kom från ett borgerligt hem och var en kulturell och bildad kvinna 
                                                 
88 Cecilia Bååth-Holmberg, Hvad unga landtflickor behöfva veta, s 10-14. 
89 Ibid, s 2. 
90 Hedlund, Karl, Svensk folkhögskola under 75 år, Stockholm. 1943, s 221. 
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behövde inte ägna sig åt att sköta små och enkla sysslor i sitt hem. Detta kunde hon överlåta åt 

andra kvinnor, arbetarkvinnor. Hon behövde inte heller vara verksam bara inom hemmets fyra 

väggar, utan kunde ägna sig åt författarskapet. 

 

Cecilia fick inte undervisa i den manliga kursen, men en tidigare elev berättar om hur Cecilia, 

med tillåtelse från eleverna, brukade smyga in och lyssna på pojkarnas lektioner, sysselsatt 

med ex stickning.91 Detta tillät de manliga eleverna när Cecilias make (som var deras lärare) 

berättat för dem om hur ensam och dyster Cecilia kände sig hemma i våningen.92 Detta visar 

tydligt de motsättningar Cecilia brottades med. Hon talade upprepade gånger om att kvinnans 

plats var i hemmet och att den politiska världen hörde till männen. Ändå ville hon vara 

delaktig i männens värld, eller åtminstone få höra på undervisningen i kommunalkunskap 

eller statskunskap – sådant som hörde till medborgerligheten. 

 

4.3 Moderligheten  

 

Cecilia Bååth-Holmberg såg en metafysisk moderlighet inneboende hos alla kvinnor, en 

moderlighet som var särartad och instinktiv. Denna moderlighet ville Cecilia Bååth-Holmberg 

utveckla till en rationell husmoderlighet. Cecilia menade att det fanns en sann inre kvinnlig 

kallelse som skulle fyllas så att kvinnans kvinnliga värde steg. Moderlig barmhärtighet fanns 

hos alla kvinnor och därför borde alla kvinnor, ur alla samhällsklasser, genomgå en 

samaritkurs.93 Det fanns alltså något större än elitism och jämlikhetsfrågan – en andlighet för 

alla. Bildningen var en process, inte ett mål, där man rörde sig mot högre andlighet. Den 

kvinnliga särarten betonades genomgående av Cecilia. En äkta kvinna hade vissa klassiska 

egenskaper – hon var sann och ren. 

 

Berit Larsson menar att Cecilia Bååth-Holmberg och Ellen Keys maternella bildningsgrepp 

(husmodersutbildning och moderskapsbildning) blev mönsterbildande för folkhögskolan, 

medan borgerliga och emancipatoriskt inriktade kvinnor utvecklade en a maternell 

bildningssyn, så synen på kvinnobildning blev klassindelad. Den maternella bildningen var, 

menar Larsson, ett komplement till männens medborgerliga bildning. Innehållet i det 

kvinnliga medborgarskapet blev kärleken till hemmet och till fosterlandet och kvinnors 

                                                 
91 Ibid, s 416. 
92 Ibid. 
93 Läsning för svenska folket, ”Hvad unga landtflickor behöfva veta”, s 16-17. 
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bildning skulle syfta till att göra dem till bra familjemödrar och/eller samhällsmödrar.94 

Kvinnans kall var att vårda och omhänderta. Jag håller med Berit Larsson om att det fanns ett 

annat innehåll i kvinnornas medborgarskap, och att det i tidsenlig anda skulle komplettera det 

manliga medborgarskapet. Men när det gäller det maternella bildningsbegreppet så 

förespråkades det även av kvinnor med borgerliga arv. Det gällde inte bara det a maternella 

begreppet. Det blev ännu mer komplicerat att komma från en borgerlig miljö och rikta sig till 

en annan samhällsklass samt förespråka en klassindelad bildning, som Cecilia Bååth-

Holmberg gjorde. 

 

4.3.1 Kvinnans plats 

 

Hos Cecilia Bååth-Holmberg fanns en stark tro på ett elitsamhälle med ett ganska statiskt 

system där alla hade sina givna uppgifter. Detta går hand i hand med hennes nyhumanistiska 

personlighetsbildande ideal. Det var tydligt att kvinnorna hade sin plats, och männen hade sin. 

De två kulturerna var från början separerade och skulle, förhoppningsvis, så alltid vara. De 

kvinnliga elevernas bildning skulle genomsyras av både nationalism, andlighet, god smak och 

renlighet – de skulle förädlas. Folkhögskolans uppgift var att lära kvinnorna att vara 

aktningsvärda inför allt arbete så att de med glädje kunde utföra (även) enklare sysslor.  

 

Berit Larsson konstaterar i sin avhandling att hon lika gärna kan kalla den kvinnliga 

folkhögskolans förhållningssätt till de manligt präglade idealen för beundrande övertagande 

som kulturseparatistiskt.95 Med det menar hon att kvinnorna tillägnade sig och idealiserade 

det manligt präglade kulturarvet, även männens bild av hur en kvinna skulle vara. Detta 

tycker jag märks tydligt i Cecilia Bååth-Holmbergs bildningssyn. Cecilia som beundrande satt 

i ett hörn och lyssnade på de manliga elevernas föreläsningar i statskunskap, fastän hon visste 

att det hörde till männens värld, och att hon hade sin plats i kvinnornas. Cecilia som inte 

tyckte att kvinnor skulle ha politiska rättigheter eller bege sig ut i samhällslivet utan stanna i 

hemmet som förnuftiga husmödrar. 

 

 

 

 

                                                 
94 Larsson, s 120-121. 
95 Ibid, s 87. 
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5. Sammanfattade diskussion 
 

Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg representerar två olika bildningsideal som 

båda har sin utgångspunkt i gränsen mellan upplysning och romantik, Elisabeth stod för 

självbildningsidealet, där varje individ aktivt sökte kunskap och såg självbildningen som ett 

värde i sig för människan. Cecilia representerade det nyhumanistiska tillbakablickande idealet 

där folket skulle förädlas i sann kristen anda. Målet var en högre andlighet.  

 

Både Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg kom från en borgerlig kultur och 

upplevde en av bildningens största problem – bildning för folket genom folket. De var 

uppväxta med den nationalromantiska synen på bönderna som det enkla folket. Hos båda 

fanns ett visst förakt för det enkla folket, om än starkare hos Cecilia som var elitist. 

 

De båda kvinnorna utbildade sina kvinnliga elever till att vara just kvinnliga och moderliga, i 

linje med tidens särskiljande syn på könen. Cecilias bildning syftade till att ge rationella 

husmödrar som använde förnuftet framför känsla och vilja. Elisabeth ville också ge sina 

elever kunskaper så att de kunde sköta ett hem och tänka självständigt. De betonar också 

båda, i enlighet med de bildningsideal de representerar, vikten av det personliga, individen 

och personligheten. För Cecilia fanns vissa egenskaper en kvinna skulle tillägna sig; 

omtänksam, ren, sann, villig att tjäna. Men medan Elisabeth föreläste om starka kvinnliga 

förebilder och tog med sig sina elever till Finland för att bevittna det historiska ögonblicket 

när kvinnorna fick rösträtt så lärde Cecilia sina elever att veta sin plats i hemmet. Hos Cecilia 

framträdde i undervisningen också vikten av ett glatt humör. Hon betonade arbetsglädjen och 

oroade sig för faran med det moderna samhället och det döda maskinmassiga samhället. 

 

Elisabeth hade inslag av moderna tankegångar och hon ville modernisera det isolerade 

Tornedalen. Cecilia ville snarare tillbaka till de gamla idealen, fastän hon föraktade vissa 

gamla synsätt i kristendomen. De båda folkhögskolemödrarna hade i princip samma ämnen i 

sin undervisning, bortsett från den sexualkunskap som Elisabeth såg behovet att införa.  

 

Det är tydligt att folkhögskolemödrarnas sätt att förhålla sig till de manligt utformade 

bildningsidealen var att genomgående i sin undervisning betona det kvinnliga och det 

moderliga. Det är inte enkelt att placera de två folkhögskolemödrarna i ett av de tre sätten att 
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förhålla sig till de manligt präglade bildningsidealen.  Jag placerar Elisabeth de Vylder i det 

kulturseparatistiska förhållningssättet och Cecilia Bååth-Holmberg i det beundrande 

övertagande förhållningssättet. Skillnaden däremellan kan egentligen ses som hårfin. Det är 

svårt att idag värdera om det var en aktiv handling eller en medvetenkompensationsstrategi 

från folkhögskolemödrarna att separera sin kultur från den manliga och huruvida de ville 

uppvärdera den egna kulturen eller inte. 

 

Cecilia Bååth-Holmberg hade mer av ett beundrande övertagande, menar jag, eftersom hon så 

tydligt var emot kvinnors verksamhet utanför hemmet. Hon ville ha ett gammalt ideal- och 

elitsamhälle där alla visste sin plats. Hon var inte emancipatorisk i fråga om kvinnors politiska 

rättigheter och därför menar jag att hon inte ville uppvärdera den kvinnliga kulturen att kunna 

söka sina egna vägar och sluta vara en osynlig samhällsgrupp.  

 

Jag anser att Elisabeth de Vylder tog ett första steg i sin roll som folkbildare att ge de 

kvinnliga eleverna den trygghet och självkänsla i sin roll som kvinnor som krävdes för att de 

sedan skulle kunna ta nästa steg till frigörelse, eller ut i samhället för att exempelvis engagera 

sig politiskt eller medborgerligt. Även om Elisabeth inte själv nådde någon frigörelse i den 

mening som Marcusdotter beskriver, så tror jag att hon ville förmedla identiteten. Genom att 

både bevara den kvinnliga kulturen; könens särarter exempelvis, och uppvärdera den genom 

att samtidigt föreläsa om starka kvinnliga personligheter, försökte Elisabeth de Vylder befästa 

elevernas kvinnliga identitet så att de sedan själv skulle kunna söka vidare, utåt för att bli en 

synlig samhällsgrupp. Det finns ett tydligare frö av moderna tankar hos Elisabeth de Vylder 

än det finns hos Cecilia Bååth-Holmberg. 
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