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MUSIKUTBILDNINGEN VID FRAMNäS 
FOLKHöGSKOLA 1952–1957 

Sture Brändström, Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet

I projektet Musiklärarutbildning i historiskt perspektiv har fyra forskare 
och en doktorand varit verksamma. Två miljöer har studerats: Framnäs Folk-
högskola (Piteå) och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. I denna delstudie 
presenteras en undersökning av vem som sökte sig till Framnäs musiklinje 
under de fem första åren. Vidare hoppas jag kunna återge något av hur det 
var att studera musik vid Framnäs folkhögskola under pionjärtiden. Vilka 
var drivkrafterna hos eleverna att söka sig till skolan och hur upplevde de 
mötet med Framnäs för ett halvt sekel sedan? Datainsamlingen genomför-
des genom analys av elevmatriklar samt genom intervjuer med fyra av de 
elever som påbörjade sin utbildning under de första åren efter etableringen. 
I elevmatriklarna finns bland annat uppgifter om elevens föregående 
sysselsättning samt faderns yrke.

Vem studerade musik på Framnäs?
Den typiske musikeleven under de första åren av Framnäs historia var en 
man i 20-årsåldern med folkskola och yrkeserfarenhet, han tillhörde arbetar-
klassen och kom från ett mindre samhälle i Norrbotten. 

Innan studierna på Framnäs hade de 14 elever som antogs 1952 arbetat 
inom jordbruk, flottning, verkstadsindustri, som affärsbiträde, bagare och 
frisör. Någon hade varit lärling med inriktningar som elektriker, typograf 
och guldsmed. I första årskullen hade alla folkskola som grund och några 
hade dessutom gått på folkhögskola eller fackskola. 

Fädernas yrken första året var: rörläggare, skomakare, sågverksarbetare, 
stuveriarbetare, köpman, betongarbetare, jordbrukare, hemmansägare, 
verktygsutlämnare, målarmästare, fjärdingsman, länsskogvaktare. Det rör 
sig alltså i stor utsträckning om arbetare och i någon mån lägre tjänsteman-
nayrken. Att drygt halva elevkadern första året hade tagit kurser av olika 
slag eller varit hantverkarlärling, indikerar att eleverna kan sägas tillhöra en 
uppåtstigande arbetarklass. Med viss försiktighet kan matrikeluppgifterna 
tolkas som att det fanns en allmänt positiv syn på utbildning i hemmiljön.  
”Lite mallig och stolt var pappa”, säger en av eleverna i första årskullen.
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Under det andra och tredje läsåret i Framnäs historia var rekryteringen stabil 
vad gäller social bakgrund och tidigare utbildning. Det fjärde läsåret började 
en viss förändring i elevernas utbildningsbakgrund märkas, två elever hade 
gått realskola och några hade tagit mer omfattande kurser. Denna förändring 
sammanfaller med att elevernas sociala bakgrund blev mer blandad. Det 
femte året skedde en märkbar förändring i rekryteringsbilden, då endast tre 
av tio elever kom från Norrbotten. Utbildningsbakgrunden är också gene-
rellt betydligt högre än vid tidigare antagningar. 

Förändringen i rekryteringsunderlaget kan i stor utsträckning kopplas till 
etableringen av en yrkesinriktad musikinstruktörslinje. Styrelsen ansökte 
1955 att få inrätta en pedagogisk linje men fick avslag men året därpå gick 
det bättre och den första kullen om fem blivande musikinstruktörer kunde 
tas in. Detta var en statushöjande händelse som gav eko i Musiksverige, vilket 
sannolikt bidrog till att större grupper började se en musikutbildning vid 
Framnäs som ett attraktivt studiealternativ.

När Framnäs folkhögskola grundades blev ABF huvudman och det ut-
tryckliga syftet var att avhjälpa bristen på ledare för alla de musikcirklar som 
växte upp runt om i landet. Etableringen av musikutbildningen vid Framnäs 
sammanfaller tidsmässigt med strukturomvandlingen av det svenska sam-
hället. Många småjordbruk lades ned under denna tid och landsbygden av-
folkades. Den obligatoriska skoltiden ökade, allt flera ungdomar gick vidare 
till gymnasiet och högre utbildning blev tillgänglig för allt större grupper. 
Inom musikområdet var det under denna period många kommuner som 
startade kommunala musikskolor, samtidigt som det musikaliska utbudet 
blev allt rikare och mer lättåtkomligt för gemene man. Sådana faktorer och 
samhälleliga processer utgjorde grundförutsättningar för utvecklingen av 
musikutbildningen vid Framnäs folkhögskola.

Framnäsandan
Det tycks ha rått en allmänt familjär stämning under de två första åren i de 
provisoriska lokalerna i Öjebyn – en anda som sedan levde vidare i de nya 
skollokalerna på Framnäsområdet. En av de före detta eleverna kommer flera 
gånger under intervjun tillbaka till att alla sa du till varandra. Det måste ha 
gjort ett starkt intryck på honom att rektorn Adrian Wennström redan från 
första dagen förklarade: här är alla du med varandra. Lärarna tycks inte ha 
ansträngt sig att hålla distans till eleverna och Röjås Jonas som inlednings-
vis hade huvudansvaret för Musiklinjen, upplät exempelvis sitt hem för att 
eleverna skulle få öva fiol. 

Å ena sidan kan framnäsandan karaktäriseras som liberal och å andra sidan 
framhålls det tydliga draget av tillslutenhet. Från och med 1955, då de nya 
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elevhemmen stod klara, bodde så gott som alla elever, lärare och även rektorn 
på skolområdet. En tillsluten miljö skapar ofta ett behov av social kontroll 
och Framnäs utgjorde inget undantag därvidlag. Rektor utövade, till dels via 
husmor, en strikt kontroll av att folk skötte sig och hade ordning på sina 
rum. Skötsamhetsidealet, som var ett tidstypiskt och klassbundet fenomen, 
fick sitt tydliga uttryck på Framnässkolan (jfr Ambjörnson, 1988).

Det var ”inge snack”, man skulle öva och passa tider. Adrian höll koll på... han var gift 

med en kvinna som var husmor, hon var lite spion, så där. Kollade om man hade städat på 

rummen, hon hade nycklar så hon kom in överallt. Man kunde inte ha några hemligheter 

(skratt). Om någon låg och slöade och sov halva dan, så var hon där, så det var en väldig 

övervakning. 

Att det var en jämn ström av musiker och olika kulturpersonligheter som 
framträdde på skolan, gav välbehövliga impulser utifrån och Framnäs blev 
rätt snart ett kulturcentrum som fick betydelse för hela den norra regionen. 
Konserter och teaterföreställningar drog ofta fulla hus. 

Det framkommer vid intervjuerna att arbetarrörelsens inflytande i stor 
utsträckning var begränsat till officiella tal och styrelsesammanträden. Det 
förekom en del diskussioner om man skulle få driva en elitistisk linje eller 
om alla sökande skulle tas in men någon allvarlig ideologisk diskussion om 
finkultur kontra folklig kultur, satte aldrig några djupare spår i den pedago-
giska vardagen. Den notbundna västerländska musiken och konservatorie-
traditionens enskilda undervisning var redan från starten för-givet-tagna 
pedagogiska utgångspunkter. 

De elever som började sina studier vid Musiklinjen under de första åren 
kom från likartade sociala förhållanden. Med något litet undantag tillhörde de 
den uppåtsträvande arbetarklass som var ett så typiskt inslag under svensk ef-
terkrigstid. Så gott som alla i de första kullarna som fullföljde sina studier fram 
till musikinstruktörsexamen, är att beteckna som klassresenärer. Sprungen ur 
arbetarklassen fick de i och med sina studier ett läraryrke. Vad var alternativet 
för de första årskullarna framnäselever? Många hade redan i lägre tonåren pro-
vat på att arbeta inom industrin och flera av eleverna hade haft hårt kroppsar-
bete. Att kunna förena ett starkt fritidsintresse med en musiklärarutbildning, 
måste ha varit ett högst positivt val (jfr Ambjörnsson, 1996; Trondman 1994).

För de elever som kom från Norrbotten behövde inte språnget ut i värl-
den bli så påtagligt utan de kunde hålla regelbunden kontakt med hemmet. 
Många förstagenerationsstudenter har vittnat om hur det kostat på att erövra 
ett nytt språk och hemtamhet i studiemiljön. I de tidiga framnäselevernas 
fall är det lätt att föreställa sig att eventuella ensamhetskänslor lindrades av 
att de inom folkhögskolan hade så många i samma situation runt omkring 
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sig. Internatet blev något av ett andra hem med både en far och mor – rektor 
och husmor råkade för övrigt vara gifta med varandra under en tid (sic!). 
Morgonsamlingar, samkväm och alla gemensamma aktiviteter skapade en 
sammanhållning på liknande vis som den idealtypiska kärnfamiljen.

Den fortsatta utvecklingen
Musikutbildningen vid Framnäs folkhögskola expanderade snabbt under 
60-talet och fick efterhand grundmurat renommé i musikkretsar. Pedagog-
utbildningen överfördes till Musikhögskolan i Piteå 1978, som i sin tur har 
genomgått en remarkabel utveckling; antalet studenter är i skrivande stund 
närmare tusen. Frågan är om det fanns några framgångsfaktorer i den tidiga 
folkhögskolemiljön som kan förklara den positiva utvecklingen. 

I generella termer tror jag, i likhet med Larsson (2006), att man vid etable-
ringen lyckades balansera mellan folkbildningens breda utbildningssyn och 
en mer specialiserad musikutbildning av centraleuropeiskt snitt. Efterhand 
fick musikämnena och den så kallade konservatorietraditionen allt kraftiga-
re dominans, vilket sannolikt var en fördel ur rekryteringssynpunkt – både 
vad gäller elever och lärare. En betydelsefull marknadsföring var att skolans 
lärare, i stigande grad allt eftersom lärarkårens konstnärliga standard höjdes, 
själva var ute på konsertturnéer. Det som möjliggjorde lärarnas egen för-
kovran och aktiva musikerskap var till stor del folkhögskolans fördelaktiga 
lärartjänster och den stora friheten att lägga upp sin undervisning. 

Sedan skall man inte förringa betydelsen av framsynta personer i ledande 
ställning. Rektorn Adrian Wennström förenade i sig flera av tidens mäktiga 
idéströmningar som arbetarrörelse, frikyrka och nykterhetsrörelse (Larsson, 
2005). Wennström uppfattades av eleverna som en mäktig men vänligt sin-
nad person. Han hade en akademisk skolning och att han dessutom var för-
fattare gjorde honom kulturellt kapitalstark – utan tvekan en person som av 
omgivningen tilldelats rätten att tala.
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