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Sammanfattning 

Syftet med min analys är att ur femtio Bonapojkars brevmaterial, få en förståelse hur 

ungdomstiden gestaltade sig för dessa. Med analysen vill jag bidra till att utveckla metoder för 

att använda sig av privatpersoners brev i historieforskningen. Pojkarna var intagna på Bona 

uppfostringsanstalt under åren 1905-09 och 1946-48. Åldern på pojkarna var 15-18 år och de 

var dömda för ett mindre brott till tvångsuppfostran. Resultatet av analysen visade att få 

kommunicera med yttervärlden via brev var viktigt för pojkarna. Själva vistelsen på Bona 

upplevdes mycket olika mellan pojkarna. Från att vara något som de var tacksamma för till 

det värsta stället på jorden. Bona fyllde flera funktioner för pojkarna. Det kunde fungera både 

som en myndighet och en resurs för dem. Bona hade även drag av ett patriarkalt förhållande 

till pojkarna. 



”Skrif snart!” En analys av brev skrivna av femtio Bonapojkar. 

  

Innehållsförteckning 
INLEDNING ......................................................................................................................................................... 1 
BAKGRUND ......................................................................................................................................................... 2 

SOCIALHISTORISKA UTVECKLINGEN VID SEKELSKIFTET 1900.............................................................................. 2 
TVÅNGSUPPFOSTRINGSKOMMITTÉN..................................................................................................................... 3 

SYFTEOCH FRÅGESTÄLLNINGAR............................................................................................................... 5 
DISPOSITION ...................................................................................................................................................... 5 
METOD OCH MATERIAL................................................................................................................................. 7 

METOD ................................................................................................................................................................ 7 
AVGRÄNSNING AV MATERIAL .............................................................................................................................. 8 
BREVMATERIAL ................................................................................................................................................... 9 
ANALYS OCH TOLKNING .................................................................................................................................... 11 

TEORIER OCH FORSKNINGSLÄGE............................................................................................................ 12 
UPPFOSTRINGSANSTALTERNA.................................................................................................................. 16 

BONA UPPFOSTRINGSANSTALT........................................................................................................................... 18 
BEGREPPET UNGDOM OCH DESS HISTORIA ......................................................................................................... 19 

BREVEN.............................................................................................................................................................. 20 
BREVSKRIVARNA ........................................................................................................................................... 24 

BREVSKRIVARNAS BAKGRUND .......................................................................................................................... 24 
1905-09 års elever ........................................................................................................................................ 26 
1946-48 års elever ........................................................................................................................................ 27 

BREVMATERIALETS INNEHÅLL................................................................................................................ 29 
HÄLSA ............................................................................................................................................................... 29 
BREVVÄXLING ................................................................................................................................................... 31 
VISTELSEN PÅ BONA.......................................................................................................................................... 35 

Arbete............................................................................................................................................................ 36 
Fritid ............................................................................................................................................................. 37 
Straff.............................................................................................................................................................. 38 
Den geografiska placeringen ........................................................................................................................ 39 
Bra eller dåligt .............................................................................................................................................. 41 

LÄNGTAN – FRAMTID......................................................................................................................................... 43 
HJÄLP MED DIVERSE PRAKTISKA TING EFTER BONATIDEN ................................................................................. 45 

Byta anställning ............................................................................................................................................ 45 
Ekonomisk hjälp............................................................................................................................................ 47 
Tillstånd till att besöka hemmet .................................................................................................................... 48 
Juridisk hjälp................................................................................................................................................. 49 

HÄLSNING TILL BONA UPPFOSTRINGSANSTALT ................................................................................................. 50 
SAMMANFATTANDE DISKUSSION............................................................................................................. 54 

HUR UPPLEVDE POJKARNA SIN SITUATION PÅ BONA? ........................................................................................ 56 
KÄLL OCH LITTERATURFÖRTECKNING................................................................................................ 61 



”Skrif snart!” En analys av brev skrivna av femtio Bonapojkar. 
 

1  

Inledning 

Bona den 30/12 1906 

       Älskade föräldrar och syskon jag skall nu skriva några rader till eder och tala om att jag 

har hallsan [sic] och mår bra och önskar eder dettsamma [sic], tack älskade föräldrar och 

syskon för breven och korten som jag fått av eder. Jag kan tala om för eder att jag inte får 

skriva så ofta ty jag har bett 3 gånger att jag skulle få skriva men inte fått det så nu dröjjer 

[sic] det nog innan jag får skriva till eder Jag kan tala om att vi hade en ganska rolig jul men 

det var inte som hemma ändå ty borta bra men hemma bäst, Älskade föräldrar helsa [sic] 

alla gossarna från mig och bed dem att di [sic] är snälla och skriver ett kort eller ett brev till 

mig och bed mina släktingar att de skriver till mig det är min enda glädje att få höra något 

från [Skoga] fråga dem om de har glömt mig för jag ej kunde svara dem i breven som jag 

fick av dem men jag får ej skriva till några andra jag kan tala om att jag fick 4 kronor i jul av 

diriktörn [sic] det var andra som fick 4 kronor fast de hade tuggatt [sic] snus och tobak och 

rymt åkså [sic] hade de Så inte var det så roligt i jul inte jag hade tusen gånger hällre [sic] 

[villa] vari hemma. Jag kan tala om att det var 5 gossar som skulle rymma från bona för de 

hade blivit orättvist behandlade och det är många som tycker det man såg ej glädje hoss [sic] 

gossarna då det delades ut pängar [sic] ty somliga gråto [sic] för de ej fingo några pängar 

[sic] ty det var många som hade gort [sic] skäl för pängar [sic] men ej fingo några pängar 

[sic], men jag slutar mina rader för denna gång med många kära hälsningar till alla bekanta 

och önskar eder ett gott nytt år, farväl, jag hällsar[sic] [här räknar han upp sina sju syskons 

namn] men först och främst varder du min kär[sic] moder hälsad av mig, Hälsa pappa från 

mig, adjö för denna gång, tecknar eder son  

No [33] [Nils Andersson]1 

 

Det här brevet är ett av många som jag fann i elevakterna från Bona uppfostringsanstalt på 

Vadstena landsarkiv. När jag hittade dessa brev som pojkarna hade skrivit hem till sina vänner 

och släktingar, väckte det ett intresse hos mig. Vilka var dessa pojkar? Tidigare forskning i 

ämnet har dominerats av ett myndighetsperspektiv. För att få en så komplett bild som möjligt 

av historien bör andra perspektiv finnas med. Det är svårt att finna källor som visar hur 

exempelvis intagna på uppfostringsanstalter upplevde sin tid, men i Bonas arkiv fann jag ett 

brevmaterial som jag kunde använda mig av. Genom min studie av pojkarnas brev vill jag 

bidra till ett underifrånperspektiv till Bona uppfostringsanstalts historia. 

                                                 
1 Brev 30/12 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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Bakgrund  

År 1905 anlades en anstalt med namnet Bona utanför Motala. Anstalten tog emot unga män 

som var dömda för ett mindre brott. Dessa ungdomar kom från de sämst ställda och från 

arbetarklassen. Anstaltens funktion kan ses ur ett kriminalpolitiskt, ungdomspolitiskt och 

socialpolitiskt perspektiv. Kriminalpolitiskt genom att den tog emot ungdomar som var 

dömda för ett lindrigare brott, ungdomspolitiskt genom att den tog emot unga människor som 

staten skulle vårda och se till att de blev bättre medborgare och socialpolitiskt då 

omhändertagandet ansågs som en socialpolitisk åtgärd. Var anstaltens funktion vårdande eller 

straffande? För att förstå tvångsuppfostrans omhändertagande måste perspektivet vidgas. 

Därför har jag valt att försöka teckna en bild av det tidiga 1900-talets Sverige. 

 

 

Socialhistoriska utvecklingen vid sekelskiftet 1900 

När Sverige industrialiserades startades en process som skulle komma att förändra landet. I 

och med industriarbetarklassens framväxt i städerna flyttade människorna från land till stad. 

Trångboddhet och dålig bostadsstandard gjorde att barn och ungdomar tog gatan som sin 

arena.2 Likaså ökade födelseantalet i kombination med att barndödligheten sjönk, och det 

ledde till att antalet unga stegrade vid sekelskiftet 1900. Detta föranledde till att barn och 

ungdomar blev synliga för samhällets dominerande grupper. Präster, lärare och socialt 

engagerade personer var bekymrade över barn och ungdomars vanart, sedliga förvildning, 

kristendomsfientlighet och allmän ovilja att lyda äldre och auktoriteter. De menade att antalet 

barn som inte ansågs få tillräcklig uppfostran och de brottsliga ungdomarna var konstant 

ökande. Barn och ungdomar skulle räddas, inte bara för deras egen skull, utan för att hela 

samhället riskerade att försvagas om inte någon åtgärd sattes in.3 Dessa etablerade grupper 

ville även ha bort barnen och ungdomarna från gatan. De ville slippa deras opassande närvaro 

i samhället eftersom det störde föreställningarna om en modern storstad.4 En 

                                                 
2 Tommy Lundström. Tvångsomhändertagande av barn. En studie av lagarna, professionerna och praktiken 
under 1900-talet. ( Stockholm: akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen, rapport i socialt arbete vid 
Stockholms universitet – Socialhögskolan, 1993), s.47 
3 Roddy Nilsson. Kontroll, makt och omsorg – Sociala problem och socialpolitik i Sverige 1780-1940. (Lund: 
Studentlitteratur, 2003), s. 247-248 
4 Eva Lis Bjurman. Barnen på gatan. (Stockholm: Tidens förlag, 1995), s.104 
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tvångsuppfostringskommitté utsågs för att rätta till problemet.5 Vad hade kommittén för 

uppgifter? Och vad innebär lagen om tvångsuppfostran och för vem var den gällande för? I 

nästa avsnitt tar jag upp dessa frågor. 

 

 

Tvångsuppfostringskommittén 

En drivande person för det stigande antalet unga förbrytarna i samhället, var liberalen och 

folkskolläraren Fridtjuv Berg. Han ansåg att om inte något gjordes skulle lagöverträdelserna 

sprida sig och framtidens mänsklighet skulle sjunka till en ”lägre”6 nivå. Berg ansåg att ett 

förebyggande arbete genom lämplig uppfostran var en viktig åtgärd för att komma till rätta 

med problemet. Han menade att det inte räckte med de enskilda människornas åtagande utan 

att staten var tvungen att ta sitt ansvar och ta sig an uppgiften.7  

 

År 1896 tillsattes som framgått ovan av den Kungl. Maj:t tillsatta 

tvångsuppfostringskommittén för att se över frågan. Kommittén kom fram till att fängelse inte 

var en lämplig plats för ungdomar som hade begått ett brott. Dessa skulle istället placeras på 

speciella räddnings- och uppfostringshem. År 1902 tillkom dels en lag om tvångsuppfostran 

och även en lag om uppfostran av vanartade och i sedligt anseende försummade barn.8 

Kommittén skilde på begreppen vanartade och sedligt försummade barn. Som vanartade barn 

räknades de barn som ännu inte hade blivit kriminella i lagens mening men var på väg att bli 

det. De barn som hade föräldrar som inte kunde ge lämplig tillsyn och omvårdnad, ansågs 

som sedligt försummade barn.9 Den sistnämnda lagen gav kommunerna möjlighet att inrätta 

särskilda barnavårdsnämnder som hade till uppgift att ingripa när skolan och hemmets 

’’’uppfostringsmedel’’’ inte var tillräckliga.10 

 

Lagen om tvångsuppfostran gjorde det möjligt att döma ungdomar mellan 15-18 år som hade 

begått lindrigare brott till tvångsuppfostran. Ur lagstiftarnas perspektiv skulle denna åtgärd 
                                                 
5 Nilsson, 2003, s.252 
6 Hans-Erik Olson. Staten och ungdomens fritid – Kontroll eller autonomi? (Lund: Arkiv, 1995), s.31 
7 Olson, 1995, s.31 
8 Nilsson, 2003, s.252-253 
9 Olson, 1995, s.32 
10 Maria Sundkvist. De vanartade barnen – Mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 
1903-1925. (Uppsala: Hjelms förlag, 1994), s.12 
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ses som en socialpolitisk åtgärd och inte som ett straff. Motivet till lagarna var att förebygga 

så att problemet inte blev större i framtiden. Som en direkt följd av lagstiftningen inrättades 

för pojkar den allmänna statliga uppfostringsanstalten Bona utanför Motala år 1905. Senare 

inrättades en liknande institution för flickor i Viebäck utanför Nässjö.11 

 

Den nya lagstiftningen innebar att staten tog ett större ansvar för uppfostran i föräldrarnas 

ställe, in loco parentis. Detta betydde en inskränkning i föräldrarnas rätt att uppfostra sina 

egna barn.12 Enligt statsvetaren Hans-Erik Olson var det barn i industriarbetarklassen som 

sågs vara huvudorsaken till uppfostringsproblemet. Han hänvisar till 

Tvångsuppfostringskommiténs definition som var; ’’’Redan i den omständigheten, att de 

ifrågavarande missförhållanden överallt framträda starkast i de stora städerna och speciellt i 

de industriidkande städerna, ligger en tydlig anvisning om, varest orsakerna till en väsentlig 

del sökas.’’’13 

 

Historikern Gena Weiner menar att de barnavårdslagar som grundades i början av 1900-talet 

har tolkats som social kontroll av en klass på en annan klass i samhället. Det var enligt 

Weiner borgerligheten som ville kontrollera arbetarklassen.14 

 

Historikerna Maria Sundkvists och Ulrika Norburgs pågående forskning om Bonapojkarna 

stödjer detta perspektiv. Så gott som alla de pojkar som ingår i deras urval15 kom från under 

eller arbetarklassen.16 

                                                 
11 Nilsson, 2003, s.252 
12 Nilsson, 2003, s.253 
13 Olson, 1995, s.33 
14 Gena, Weiner. De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i 
Hagalund 1900-1940. (Uppsala: Hjelms förlag, 1995), s.13 
15 Deras urval i studien var 20: e inskriven individ. 
16 Under pågående process, inget publicerat resultat ännu. 
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Syfteoch frågeställningar 

Syftet med min uppsats är utifrån 79 stycken brev, brevkort och kort från femtio pojkar från 

Bona uppfostringsanstalt bidra till ungdomstidens sociala historia. Materialet är från elevernas 

akter under tiden 1905-09 och 1946-48. Genom att tolka brev som är arkiverade vill jag få en 

förståelse hur ungdomstiden gestaltade sig för dessa ungdomar. För att skapa analysingångar 

har jag valt följande frågeformuleringar;  

 Vilka var brevskrivarna?  

 Vad skrev de om i sina brev till släktingar, vänner och personal på Bona?  

 Hur upplevde de sin tid på Bona?  

Med min uppsats vill jag även bidra till att utveckla metoder för att använda privatpersoners 

brev i historieforskningen. 

 

 

Disposition  

Uppsatsen är fortsättningsvis disponerad på följande sätt; närmast kommer en presentation av 

Metod och material. Där presenterar jag min metod, och vilka böcker som jag har haft till min 

hjälp i mitt arbete, hur jag har avgränsat mitt material och hur jag har gått tillväga i min 

analys. 

 

I Teorier och forskningsläge, ger jag en översikt av tidigare forskning inom ämnet. Därefter 

kommer en presentation vad en uppfostringsanstalt var och ideologin bakom denna. Jag 

kommer även att presentera Bona uppfostringsanstalt närmare; varför den kom till, vad för 

institution den var och för vem den var avsedd för. Jag kopplar begreppet uppfostringsanstalt 

till olika teoretiska perspektiv. Likaså tar jag upp en del av kritiken som har diskuteras mot 

begreppet uppfostringsanstalt. Jag kommer att förklarara varför jag har valt att använda brev 

som en historisk källa. Därefter gör jag en kort översiktig beskrivning av diskussioner som har 

skett om uppfostringsanstalten och vad som ledde till att tvångsuppfostran som 

behandlingsform avskaffades.  
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Därefter följer avsnittet Breven där jag introducerar mitt empiriska materal, och hur jag gick 

tillväga när jag kategoriserade innehållet i brevmaterialet. I detta avsnitt behandlas likaså vad 

som ingår i genren brevskrivande samt vilka restriktioner som fanns för eleverna på Bona för 

deras kommunikation med brevväxlingen.  

 

I avsnittet Brevskrivarna  kommer en närmare presentation av elevernas ålder, skälet till 

varför de var där och deras familjebakgrund. 

 

Efter det kommer analysen av brevmaterialet. Underrubrikerna är; Hälsa, Brevväxling, 

Vistelsen på Bona, Längtan – framtid, Hjälp med diverse praktiska ting efter Bonatiden och 

Hälsning till Bona uppfostringsanstalt. Under varje kategori har jag fört en löpande analys 

och diskussion. 

 

Avslutningsvis har jag gjort en sammanfattande diskussion, för att lyfta fram de väsentliga 

delarna. På så vis tydliggör jag vad jag har kommit fram till i min undersökning. Här lyfter jag 

även fram nya tankar och funderingar som väckts hos mig under arbetets gång.  
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Metod och material  

Metod 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, med litteraturläsning och arkivforskning, där jag 

genom ett hermeneutiskt angreppssätt har analyserat breven och anstaltens handlingar. Enligt 

docenterna i historia Stellan Dahlgren och Anders Floréns definition på hermeneutik är det 

tolkningen som är det viktigaste, inifrånperspektivet ska dominera, aktörerna ska ses som 

subjekt och inte som objekt. Forskarens engagemang är nödvändigt och målet med 

undersökningen är att uppnå en förståelse och inte en förklaring.17 Det överensstämmer med 

min studie eftersom jag har använt mig av breven från pojkarna, och då är det min egen 

tolkning och förståelsen som ligger till grund för min studie. Aktörerna som utgörs av 

pojkarna på Bona, kommer jag att försöka få en klarare bild om. 

 

För att få hjälp och stöd med hur jag ska tyda pojkarnas brev, har jag läst Gena Weiners bok 

De räddade barnen. Om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i 

Hagalund 1900- 1940.  För att förstå tvångsuppfostran och omhändertagande har jag läst 

etnologen Eva Lis Bjurmans bok Barnen på gatan, Maria Sundkvists bok De vanartade 

barnen. Mötet mellan barns föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903- 1925 och 

Ulrika Norburgs arbete om Uppfostran av de avvikande pojkarna på Hall. Inskrivning och 

inordnandet av de femtio först och de femtio sista pojkarna på Hall. 

 

Historikern Knut Kjeldstadlis bok Det förflutna är inte vad det en gång var och Stellan 

Dahlgren och Anders Floréns bok Fråga det förflutna. En introduktion till modern 

historieforskning har väglett mig i min historiska undersökning och Forska själv! En bok om 

arkiven i Stockholm av Leif Gidlöf (red.) i min arkivforskning. 

 

 

                                                 
17 Dahlgren, Stellan och Florén, Anders. Fråga det förflutna. En introduktion till modern historieforskning. 
(Lund: Studentlitteratur, 1996), s.273 
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Avgränsning av material 

Jag har begränsat min undersökning genom att välja ut femtio pojkars elevakter av de cirka 

3532 eleverna som var på Bona uppfostringsanstalten under tiden 1905- 1948. Hur många 

pojkar som har varit på Bona är osäkert att uttala sig om. I arkivsamlingen för de sista 

pojkarna fanns det en elevakt utan nummer. Däremot stod det antecknat; ”endast varit 

expektant å Bona, varför han ej varit intagen som elev och följaktligen ej fått något 

nummer.”18 Det gör att jag är osäker på det exakta elevantalet utifrån elevnumren. Även 

Maria Sundkvist har uppmärksammat det i sitt paper Tjugo Bonapojkar 1905- 1947. Aktanter, 

barndomsideal och maskulinitet, i sin excerpt fann hon att personalen hade hoppat över 

enstaka nummer på eleverna, samt att samma elevnummer använts för flera elever.19 

Sammanfattningsvis gör detta att det exakta antalet intagna elever på Bona är svårt att säga 

utifrån elevnumren.  

 

De femtio pojkarna som jag ska undersöka närmare är indelat i två grupper. Den första 

gruppen är de första tjugofem pojkarna som skrevs in på anstalten mellan åren 1905-1906 och 

den andra gruppen av de sista tjugofem pojkarna som var på Bona innan anstalten stängdes år 

1948.  

 

Att jag har valt just de första och de sista eleverna på Bona beror på att från början hade jag 

tänkt jämföra likheter och skillnader mellan dessa grupper. Men efter arbetets gång upptäckte 

jag att det inte skilde sig så mycket mellan dessa två. Men jag har valt att behålla den 

avgränsningen i min fortsatta studie om pojkarna på Bona. Den enda gång som jag jämför 

dessa grupper är i deras bakgrund och vilka kriterier som låg till grund för deras 

tvångsuppfostran. 

 

 

                                                 
18 Elevakt, samling för den sista intagna eleven på Bona. 
19 Maria Sundkvist. ”Tjugo Bonapojkar 1905- 1947. Aktanter, barndomsideal och maskulinitet.” (paper, 2004) 
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Brevmaterial 

Min undersökning bygger på pojkarnas brev som finns bevarat i deras akter. Det är inte så 

vanligt att använda brev men Gena Weiner har använt sig av det i sin bok20 och 

grundskolläraren Gun Persson har använt sig av det i sitt examensarbete i ”Samhälle och 

kultur i skolperspektiv”.21 För att se historien från aktörernas perspektiv anser Weiner, att det 

krävs både ett underifrån perspektiv och andra typer av källmaterial.22 I min undersökning har 

jag valt att begränsa mig till det brevmaterial som finns bevarade i elevakterna i landsarkivet i 

Vadstena, och som är skrivet av eleverna själva. 

 

Enligt sekretesslagen får man inte tillgång till material som är yngre än sjuttio år utan särskilt 

tillstånd. Jag har skrivit under ett förbehåll på landsarkivet vilket gjort det möjligt för mig att 

genomföra min studie på de sista tjugofem pojkarna på Bona. Namnen på pojkarna i min 

analys är inte de rätta namnen på eleverna utan pseudonymer.  

 
Min analys är fokuserad på brev, brevkort och kort som är bevarat från femtio pojkars elev 

akter på Bona uppfostringsanstalt. Brevkort är en sorts vykortsliknande kort men utan bild. 

Mitt empiriska material hittade jag i elevakterna som finns arkiverade i Vadstena landsarkiv 

under Bona uppfostringsanstalt. I en del akter finns det många brev och kort bevarade och i 

andra elevakter finns några brev eller inga alls. Brevmaterialet är bevarat av olika skäl, dels är 

det brevmaterialet som har blivit beslagtaget av anstalten, men även brev som har skickats till 

personalen på Bona från pojkarnas anställningsplatser som Bona har placerat dem på. Där de 

vistades men under Bonas ansvar. Det gör att jag får en bredare bild av ungdomens historia. 

Då pojkarna på Bona kan relateras till den tidens kön, sociala klass och under en viss ålder.  

 

Anstalten har även bevarat brev i elevernas akter, som är skickade långt efter deras tid på 

Bona. Dessa brev är skickade mellan elva och fyrtio år efter deras vistelse. Det har gjort att 

jag även får reda på vad som hände efter deras tid på Bona. Att jag har valt att ta med de brev 

som är skickade så lång tid efter deras vistelse på Bona, är att dessa brev innehåller 

information som gör att jag får reda på vad de ansåg om sin tid på Bona. Även hur deras 

                                                 
20 Weiner, 1995, s.218-254 
21 Gun Persson. (2003). Beredskapsanda i fält. Fyra brevskrivande beredskapsmäns vardag. (d-uppsats och 
examensarbete i Samhälle och kultur i skolperspektiv) Linköpings universitet, Campus Norrköping. 
22 Weiner, 1995, s.23 
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förhållningssätt till Bona uttrycks i breven. Sammanlagt finns det 79 stycken brev och kort 

som är bevarat från pojkarna själva. Det finns även många brev från familjen och nära vänner 

i elevakterna. Dessa brev har jag läst men inte analyserat systematiskt.  

 

Brevmaterialet som ingår i min undersökning är skrivet av pojkarna som var eller har varit 

under Bona uppfostringsanstalts ansvar. Brevmaterialet är inte skrivet för att de ska användas 

till historieforskning, utan de är privata brev som är skrivna till vänner, anhöriga och personal 

på Bona. Enligt min bedömning är de inte skrivna under övervakning, kontrollen skedde efter 

det pojkarna hade skrivit och skulle sända iväg breven. 

 

Det är en skillnad mellan antalet brevmaterial som finns bevarade från de första tjugofem 

pojkarna och de sista tjugofem pojkarna på anstalten. Se fördelningen enligt figur nedan: 

 

Figur 1. Antal brevmaterial från intagna elever, bland de första 25 eleverna och de sista 25 

eleverna på Bona. 
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Källa: Elevakter nr.1-25 och 3508-3532 på Bona uppfostringsanstalt. 

 

Som framgår av tabellen är det 71 stycken brevmaterial i de första tjugofem elevakterna. 

Jämfört med de sista tjugofem elevakterna där det endast finns 8 stycken bevarade 

brevmaterial. Varför det är så ojämnt mellan dessa grupper, kan jag bara spekulera runt. Men 

en möjlig anledning till att det inte finns så mycket brevmaterial arkiverade hos de sista 
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eleverna kan vara telefonens intåg i samhället. Det vill säga att det fanns fler sätt att 

kommunicera med omvärlden än genom brev. Ännu en anledning till att det finns så lite brev 

bevarade hos de sista intagna, är att Bona lades ner som uppfostringsanstalt år 1948. Det gör 

att de sista eleverna tillbringade kortare tid på den här anstalten.23 Ytterligare en aspekt på 

mängden brev hos de sista kan vara att det skedde en mindre censur av brevväxlingen hos de 

sista eleverna. Det är något som jag bara kan spekulera runt eftersom jag inte hittade något 

bevis för det i min undersökning. 

 

Analys och tolkning 

När jag analyserade mitt brevmaterial, började jag med att skriva av alla brev som var i 

elevakterna och som var skrivna av eleverna. Under excerpten fann jag teman som återkom i 

breven, dessa använde jag i min kategorisering. Kategorier som har skapats i de ämnen som 

brevskrivarna tar upp i sina brev är hälsa, brevväxling, vistelsen på Bona, längtan och 

framtid, hjälp med diverse saker efter Bonatiden och hälsning till Bona uppfostringsanstalt. 

Genom att kategorisera efter teman som återkom i breven och som belyste mina 

problemformuleringar, kunde jag analysera temana var för sig och på så sätt komma fram till 

en tolkning av dem. Kategorierna kommer jag att ha som underrubriker och excerpten av 

brevmaterialet som är från pojkarna kommer jag att kursivera. Detta för att underlätta för 

läsaren att se vad som är från pojkarna respektive från Bona och anhöriga. Under varje 

kategori kommer jag att diskutera pojkarnas situation utifrån just det ämne. Genom enstaka 

brev kan jag inte ge en fullständig bild om pojkarnas livssituation, men det är heller inte min 

avsikt med undersökningen. Jag vill bidra till historien genom att fokusera på brevmaterialet 

få fram ett underifrånperspektiv, det vill säga skildra den intagne, hur han kände och tänkte 

under en viss tid i sin uppväxt. 

 

Vissa brevskrivare har en mycket fin skrivstil och inte så många skrivfel och hos en del var 

stilen i texten mycket svår att tyda på grund av många stavfel, många talspråksord och texter 

på gammalsvenska. Som till exempel; ”Man näkar ej..” 24 och ”derhän”.25 I de senare breven 

förekom det slangutryck som kunde vara svåra att tyda. Några exempel på slangord är; 

                                                 
23 Minnesböcker från elevnr. 1-25 och 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
24 Brev (otydlig poststämpel), Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
25 Brev 3/2 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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”fageredskisar”, ”busnick” (kär), ”sponken”(sprit) och ”blödder”(vin).26 Efter att ha läst 

hela brevet och fått en förståelse av innehållet så tolkar jag att ordet betyder det som jag har 

satt inom parentes. Slangorden hittade jag i de brev som var skrivna till kompisar och 

flickvänner, likaså används det i brevmaterial som kom från kompisar och flickvänner. 

 

Breven som jag fann i arkivet var adresserade till elevernas föräldrar, syskon, nära släktingar, 

vänner och flickvänner. De brev och kort som var till personalen på Bona var adresserade till 

exempel direktören, pastorn och befälhavaren. 

 

För att få en historisk bakgrund till uppkomsten av lagstiftningen 1902 innehåller uppsatsen 

en översikt av den socialhistoriska utvecklingen i Sverige under 1900- talets första hälft. 

 

Teorier och forskningsläge  

Under åren har olika forskningsarbeten behandlat uppfostringsanstaltens funktion och 

uppkomst. Likaså har begreppet ungdomsproblem tolkats. Här kommer ett urval av olika 

forskares och teoretikers teorier. 

 

Forskarna i socialt arbete Lars B. Ohlson och Hans Swärd tar upp i sin bok Ungdom som 

samhällsproblem, hur förändringen har skett från fängelse till behandlingshem, lagstiftning 

och så vidare. Författarna beskriver i en historisk del av boken vem som hade huvudansvaret 

för ungdomar som inte passade in i samhällets normer, från husbonde till dagens Lag med 

särskilda bestämmelser om vården av unga, LVU. Ohlson och Swärd tar upp hur 

ungdomsproblem kan förklaras och analyseras ur olika teoretiska modeller. De hänvisar till 

brittiska forskare som hävdar att de vuxnas oro för de yngre har varit störst under tider då 

samhälliga och kulturella förändringar har skett. När normer och värderingar för rätt och fel 

var otydliga i samhället och den kollektiva överensstämmelsen var instabil. Det är då som 

vuxensamhället klargör var de nya gränserna mellan det acceptabla och det oacceptabla ska 

sättas för det uppväxande släktet.27 Med hänvisning till historikern John R Gillis skriver 

Ohlsson och Swärd att i och med industrialiseringen blev de växande städerna med 

                                                 
26 Ur brev 15/2 1947, 17/2 1948, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
27 Lars B. Ohlsson och Hans Swärd. Ungdomar som samhällsproblem. (Lund: Studentlitteratur, 1994), s.23 
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trångboddhet och de växande barn- och ungdomsskarorna ett problem för samhället. Det 

gjorde att det offentliga rummet blev barnens och ungdomarnas arena för humor, upptåg, 

gatugäng och så vidare. Där drev de unga med överheten genom att till exempel kasta snöboll 

på polisen.28 Ohlsson och Swärd relaterar till offerteorin som innebär att ungdomarna är helt 

eller delvis offer för förhållanden som de inte själva kan påverka och som leder dem på 

avvägar. Vid sekelskiftet ansågs trångboddheten vara ett sådant problem, det tvingade 

ungdomarna ut till gatan där olika problem fanns.29  

 

Historikern Roddy Nilsson presenterar i sin bok Kontroll, makt och omsorg – Sociala problem 

och socialpolitik i Sverige 1780-1940 en översikt över den socialhistoriska utvecklingen. Han 

behandlar agrarsamhällets förändring till industrialismens samhälle med framväxten av 

välfärdssamhället. Nilsson skildrar olika typer av sociala problem och hur samhället försöker 

lösa dessa på olika sätt. Under sekelskiftets 1900-tal rådde det en betydande trångboddhet i 

städerna. Som en följd av det och i kombination med den dåliga bostadsstandarden så blev 

gatan en plats där arbetarklassens barn och ungdomar höll till. Detta gjorde att dessa barn och 

ungdomar uppmärksammades mer för samhällets dominerade grupper menar Nilsson. De som 

varnade om ungdomens ’’’sedliga förvildning’’’30 var präster, fångpredikanter, lärare och 

socialt engagerade personer. 31  

 

Nilsson för upp två begrepp i socialhistoriska sammanhang, dels civilisering som har 

utvecklats av den tysk-brittiske sociologen Norbert Elias och dels disciplinering som här kan 

refereras till den franske samhällstänkaren och historikern Michel Foucault.  Med hänvisning 

till Elias civiliseringsprocess skriver Nilsson att det innehåller både social kontroll och 

disciplinering. Han menar att bägge ses som en förutsättning för civiliseringsprocessen. 

Civiliseringen präglas av att en förändring i personlighetsstrukturen, där en dämpning av 

aggressioner hos individen minskas och självkontrollen ökas hos individen. Följden blir att 

våldstendenser minskas hos människan eftersom individen utvecklar en förmåga att lägga 

band på sig. Nilsson skriver att Foucault har ifrågasatt omhändertagandets historia, som har 

kännetecknats av humanisering. Foucault menar att disciplineringen är en särskild form av 

                                                 
28 Ohlsson & Swärd, 1994, s.26 
29 Ohlsson & Swärd, 1994, s.45 
30 Nilsson, 2003, s.247 
31 Nilsson, 2003, s.247 
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maktutövning som verkar genom normalisering och rättelse av beteende. Inom olika 

institutioner som till exempel fängelse och skolor utvecklades disciplinen som en form av 

maktutövning, det har sedan spridits till andra delar av samhället. Ett uttryck för den 

utvecklingen är enligt Foucault det sociala arbetets och välfärdsinstitutioners framväxt i 

samhället. Ur hans perspektiv har dessa institutioner varit tydligast för människors inordning 

till en mer disciplinär ordning. Ett annat begrepp som Nilsson hänvisar till är Foucaults 

governmentality, som kan översättas med styrningsmentalitet. Detta innebär att staten strävar 

efter att styra och påverka medborgarnas sociala beteende. Medel för att uppnå detta kan vara 

till exempel lagstiftning eller hälsoupplysning.32  

 

I Hans-Erik Olsons avhandling Staten och ungdomens fritid – Kontroll eller autonomi?, 

skildrar han den oro som väcktes inom samhällets ledande skikt och vilka åtgärder som togs 

för att kunna kontrollera och styra ungdomens fritid. Han beskriver Sverige från 1902 års 

vanartslag fram till 1950- talets samhälle. Olson anser att det var under sekelskiftet som 

samhället började uppfatta ungdomen som ett problem och att det har följt oss under hela 

1900-talet. Det var ungdomen som skulle tvångsuppfostras, inte deras föräldrar. Han menar 

att samhället ville ha bättre kontroll över ungdomens fritid. Det togs sig i uttryck att 

exempelvis uppfostrings- och välgörenhetsinriktade föreningar engagerades i kontrollen av 

barn och ungdomars fritid. Denna kontroll var ett nytt begrepp, tidigare hade ungdomarnas 

fritid inte dragits in i uppfostringsarbetet. Det var nu som grunden för fritidspolitiska 

utvecklingen skedde och som har fortsatt under 1900-talet.33 

 

Maria Sundkvists avhandling De vanartade barnen – Mötet mellan barn, föräldrar och 

Norrköpings barnavårdsnämnd 1903-1925 är en undersökning där hon beskriver hur mötet 

mellan myndighet (barnavårdsnämnden), barn och föräldrar skedde. Studien handlar om de 

konsekvenser som 1902 års lagstiftning fick för de barn och familjer som anmäldes. Vi får en 

inblick i hur borgerlighetens föreställning om hur en bra eller dålig barndomsvärld såg ut och 

vad som var skäl för att ta barn från deras föräldrar. Sundkvist fokus ligger på barnens 

perspektiv. Hon menar att makten kom till uttryck genom att samhället ingrep i en familjs liv 

genom att värdera deras handlingar, och gå in och förändra barns och ungdomars 

                                                 
32 Nilsson, 2003, s.26-27 
33 Olson, 1995, s.35-43 
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uppväxtförhållande för en kortare eller längre tid. Hon anser att placering i fosterhem eller på 

anstalt var olika former av rumslig kontroll.34 

 

Sundkvist refererar till den brittiska forskaren Stephen Humphries som anser att ungdomarna 

och föräldrarna inte var passiva aktörer mot kontrollen. Han menar att ungdomens snatterier 

och aktiviteter på gator och torg i sekelskiftes England var ett uttryck för motstånd mot de 

dominerande barn- och familjeideal. Samhällets åtgärd mot de ”bråkiga”35 barnen och 

ungdomarna var att placera dem på olika institutioner. Detta ser han som ett försök att 

kontrollera arbetarklassen, det så kallade ”middle-class child savers´”.36 

 

Gena Weiner belyser i sin avhandling De räddade barnen - Om fattiga barn, mödrar och 

fäder och deras möte med filantropin i Hagalund 1900-1940 mötet mellan filantroper och de 

hjälpsökande och hur det sociala arbetet utformades i samhället i början på 1900-talet. Hennes 

bok bygger bland annat på brev från barnen själva. Weiner menar att i tidigare forskning om 

välfärdsstatens framväxt beskrivs barnen som passiva objekt för myndighetens åtgärder. I sin 

studie kom hon fram till att barnen inte är passiva i sitt skapande av sin egen barndom, utan de 

tar aktivt del i att påverka sin situation. Genom breven framstår barnen som kämpande och 

inte som viljelösa objekt för myndigheternas ingripanden. Barnen ställde krav, sökte kontakt 

med sina föräldrar och syskon, bad om nya skor eller kläder och även utbildning eller arbete. 

Det var inte varje gång de fick hjälp men de var duktiga på att argumentera för sin sak och 

visste hur de skulle lägga fram det för att få gehör hos Barnavårdsbyrån.37  

 

Tidigare forskning visar bland annat att det var under den här tiden som begreppet 

ungdomsproblem dök upp för första gången. Även att anstaltens historia kan förklaras med 

olika begrepp. Men vad var en uppfostringsanstalt? Vad var dess funktion? I nästföljande 

avsnitt tar jag upp lite allmänt om vilken funktion en uppfostringsanstalt hade. 

                                                 
34 Sundkvist, 1994, s.26 
35 Sundkvist, 1994, s.22 
36 Sundkvist, 1994, s.22 
37 Weiner, 1995, s.304 
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Uppfostringsanstalterna 

Institutionerna som byggdes under 1800- och 1900-talen hade en ideologi som skulle 

eftersträva det goda hemmet. I den betydelse att personalen skulle skapa ett faderligt och 

moderligt förhållande till barnen och i de större institutionerna skulle det vara en husfar eller 

husmor. Det fanns även ett markerad klass- och genustänkande på institutionerna. 

Ungdomarna skulle uppfostras och utbildas till att stanna i de kroppsarbetande klasserna som 

till exempel; pojkarna i jordbruket och flickorna inom hemmet.38  

 

I psykologen Claes Levins avhandling Uppfostringsanstalten – tvång i föräldrars ställe 

skildras uppfostringsanstalten som ett misslyckad socialt påhitt och Levin ifrågasätter hur den 

formen kan fortsätta att finnas. Han gör en historisk undersökning om uppfostringsanstaltens 

framväxt till att undersöka en modern uppfostringsanstalt. Han menar att den tidiga 

behandlingstanken inte innefattade medicinska föreställningar utan var inriktade på de 

moraliska uppfattningarna. Där brottslingen skulle fostras till laglydnad och försörja sig på ett 

hederligt sätt. Det innebar att individen skulle flyttas från familjens och städernas påverkan, ut 

till en anstalt. Där det fanns ordning, disciplin och arbete och dessa var verktyg för den 

moraliska uppfostran på individen.39 

 

Eva- Lis Bjurman skriver i sin bok Barnen på gatan, att brevväxlingen på de svenska 

anstalterna kontrollerades av personalen.40 Det stämmer överens med det som finns i 

materialet om Bona uppfostringsanstalt. I direktörens styrelseprotokoll och i 

avdelningsbefälhavarens anteckningar stod det att de var ansvariga för kontrollen av elevernas 

brevväxling.41  

 

Tvångsuppfostringskommittén skickade ut förfrågan om utformningen av anstalten till 

skolfolk och anstaltsföreståndare. Ett av förslagen som kom in var att på uppfostringsanstalten 

skulle barnen och ungdomarna vistas i kalla sovsalar. De skulle även få enkel mat och inte för 

varma kläder, allt detta för att härda dem.42  

                                                 
38 Weiner, 1995, s.254 
39 Claes Levin, Uppfostringsanstalten Om tvång i föräldrarnas ställe. (Lund: Arkiv förlaget, 1998), s.80-81 
40 Bjurman, 1995, s.110 
41 Bona uppfostringsanstalt, Vadstena landsarkiv.  
42 Bjurman, 1995, s.111 
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Ohlson och Swärd menar att anstaltspedagogiken i Sverige i slutet av 1800-talet kretsade 

under nio punkter. Dessa punkter har de fått från historikern Anthony Platt som sammanfattat 

de föreställningar som utvecklats under sekelskiftet 1900 i USA; 

 
• Unga överträdare skulle segregeras från negativa influenser och vuxna 

kriminella. 

• De måste förflyttas från sin omgivning och tas om hand för att skyddas. De 

omhändertagna skulle ges kärlek och vägledning men utövad fasthet och tvång. 

• Åtgärderna skulle genomföras utan rättslig prövning eller med minimala legala 

restriktioner eftersom de var att betrakta som vård och behandling och inte som 

straff. 

• Vården skulle inte tidsbestämmas utan avslutas först när den intagne 

förbättrades. 

• Behandlingen skulle inte blandas med sentimentalitet. Straff skulle utdelas 

endast om det anses bra för den unge eller då andra medel var prövade. 

• Den intagne måste skyddas från sysslolöshet, slapphänthet och lyx genom militär 

drill, fysisk exercis och konstant övervakning. 

• Uppfostringsanstalterna skulle byggas på landet och utformas som lantgårdar. 

• Arbete, undervisning och religion skulle konstituera innehållet i 

behandlingsprogrammet. 

• Skyddslingen skulle inte ges mer en elementär utbildning i industriellt arbete 

eller jordbruksarbete.43 

 

Claes Levin beskriver uppfostringsanstalten som en social kontroll. Han hänvisar till 

sociologen Stanley Cohen som förklarar anstalternas och den sociala kontrollens historia 

genom tre grundläggande sätt. Det ena bygger på ideologin där de enskilda människors 

visioner och idéer styr utvecklingen. Där goda intentioner och humanism styr utveckling och 

all förändring sker i ordets positiva betydelse och eventuella brister i anstaltens verksamhet 

beror på dåligt genomförande. Det skulle rättas till med tiden och tillräckliga resurser. Den 

här versionen var makthavarnas historia. Levin hänvisar även till Foucaults disciplinära makt, 

det vill säga att anstalternas kontroll som innefattas av tvång och ständig övervakning kan 

härledas till den disciplinära makten. Samt normalisering, genom att anstalterna korrigerade 

                                                 
43 Ohlsson & Swärd, 1994, s.166 
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avstegen från ordningen med straff. Den tredje modellen är ’’’disciplin och mystifikation’’’,44 

det innebär att fängelse och uppfostringsanstalter inte har till uppgift att göra de intagna till 

hederliga människor eller bota dem. Deras syfte är att isolera kriminella grupper från de 

övriga medborgare. Levin skriver med hänvisning till Cohen, att dessa anstalter är fungerande 

och lyckade system men de är inte ”officiellt uttalande”. 45 

 

Men vad var Bona uppfostringsanstalt för institution? Och för vem, var och under vilken tid 

var Bona verksam? I följande avsnitt gör jag en närmare presentation av Bona 

uppfostringsanstalt. 

 

 

Bona uppfostringsanstalt 

Bona uppfostringsanstalt uppfördes som en direkt följd av 1902 års lagstiftning. Anstalten 

som låg utanför Motala inrättades, som tidigare framkommit, år 1905.46 Bona hade ansvar för 

hela landet, det vill säga att anstalten tog emot ungdomar som var dömda under lagen för 

tvångsuppfostran från hela Sverige. Verksamheten tillhörde fångvården, och den var en total 

institution. Det betyder att de intagna både bodde, arbetade och hade sin fritid under samma 

tak. All verksamhet, för de intagna, skedde tillsammans med andra människor och deras 

aktiviteter var styrda och planerade uppifrån.47 Bona uppfostringsanstalt var avsedd för unga 

män och kunde ta emot 250 ungdomar. Bona sågs även som en skolform, där pastorn hade 

rollen som lärare. I det senare 1930-talets material över ”Organisation av skolan vid statens 

uppfostringsanstalt å Bona”48 innefattade även de olika klassernas ämnen och kursplaner.49  

 

Frigivningen av den intagne kunde ske när personen var tillräckligt ”stadgad”50 och tidigast 

efter två år och senast vid tjugo års ålder. År 1947 avskaffades tvångsuppfostran som 

behandlingsform.51 I och med den nya lagändringen lades Bona uppfostringsanstalt ner år 

                                                 
44 Levin, 1998, s.49 
45 Levin, 1998, s.49 
46 Nilsson, 2003, s.252 
47 Levin, 1998, s.56-57 
48 Bona uppfostringsanstalts anteckningar, Vadstena landsarkiv. 
49 Bona uppfostringsanstalts anteckningar, ”Organisation av skolan vid statens uppfostringsanstalt å Bona” 
50 Ohlsson & Swärd, 1994, s.87 
51 Ohlsson & Swärd, 1994, s.86-87 



”Skrif snart!” En analys av brev skrivna av femtio Bonapojkar. 
 

19  

1948.52 Ungdomarna som var kvar efter nedläggningen överfördes till ungdomsvårdsskola. 

Bona uppfostringsanstalt blev då mentalsjukhus.53 

 

Uppfostringsanstaltens syfte kan beskrivas ur olika perspektiv. I min studie använder jag mig 

av begrepp som ungdom och ungdomstidens historia. För att förklara begreppet ungdom och 

ungdomshistoria, kommer jag att i nästföljande avsnitt ta upp en övergripande förklaring av 

dessa.  

 

 

Begreppet ungdom och dess historia 

Ungdomen är en särskild period i livet, där ett brott sker med barndom och individen är på 

väg in till vuxenlivet. Sundkvist skriver i sin kommande bok Klassens klasser att ungdomens 

historia kan förklaras utifrån en mångfald till likriktning. Ett exempel på detta är 

gymnasieutbildning. I mitten av 1800-talet gick de flesta av ungdomarna inte i gymnasiet. De 

tre faktorerna som var avgörande hur ungdomstiden skulle gestalta sig under mitten av 1800-

talet var; social härkomst, kön och bostadsort. Från att endast ett fåtal hade fått möjligheten att 

gå i gymnasiet skedde en förändring till det sena 1900-talet då alla ungdomar påbörjade 

gymnasieutbildning.54 

 

Vilken ålder omfattar ungdomen? Sundkvist hänvisar till historikern Phillipe Ariès där ålder 

kan förknippas med lönearbete och skolgång. Han menar att den betydelse som ålder har idag, 

kan kopplas till när lönearbete och skolgång blev olika delar av individens liv. Det var då som 

skiljelinjen skapades mellan barn och vuxna. Skillnaden markerades mellan de som hade 

lönearbete och de som inte hade det. Sundkvist anser att gränsen mellan barn, ungdom och 

vuxen skiftar över tid.55  

 

I historikern Michael Mitteraurs bok Ungdomstidens sociala historia beskriver han hur 

ungdomen, från medeltid till nutid i olika sociala klasser, skikt och kön, uttryckt och 

                                                 
52 Bona uppfostringsanstalt anteckningar, Vadstena landsarkiv.  
53 Ohlsson & Swärd, 1994, s.87-88 
54 Maria Sundkvist. (in press, 2004) ”Klassens klasser”, s.3 
55 Sundkvist, 2004, s.7 
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organiserat sig. Mitterauer menar att ungdomsforskning är en mycket ung (!) vetenskap. För 

att förstå ungdomens sociala historia måste vi förstå samtidens problem mot bakgrund av 

deras historiska dimension. Han poängterar också att det är viktigt att titta på källor som 

beskriver ungdomens primära levnadsförhållanden i historien. I det primära området 

inkluderar han ungdomens familje- och arbetsliv och skolan.56 Detta gör att min studie på 

brevmaterialet är så nära ursprungskällan som möjligt. Eftersom en del av pojkarnas 

brevmaterial är från deras tid på anstalten och deras arbetstjänster. Då är det deras känslor och 

tankar som beskrivs i deras brev från just den här tiden. I nästa avsnitt kommer jag att gå 

närmare in på pojkarnas brevmaterial i elevakterna och göra en analys över dessa. Varför 

fanns dessa brev kvar i elevakterna? 

 

Breven 

Enligt Weiner är brevskrivande en genre där en viss kunskap förutsetts hos brevskrivaren hur 

ett brev ska utformas. Det är vissa saker som bör och ska skrivas om i brev och brevkort. Ett 

utmärkande drag är hälsning - och avslutningsfraser.57 Ett typexempel på hälsningsfraser i 

breven och brevkorten var ”Högt älskade Föräldrar...”58, ”Bästa [Gustav]…”59 och till 

personalen på Bona kunde breven börja; ”Snälla Direktören...”60, ”Bästa Direktörn![sic]!” 

Avslutningsfrasen på breven och brevkorten kunde vara; ”..adjö för denna gång..”61 eller 

”..Många Hälsningar.”62 Som avslutning varierade det mellan att skriva sitt förnamn, hela 

namnet och på en del av de första breven avslutades det med deras elevnummer. Som till 

exempel; ”..Från No 4 [Jon Eriksson]” eller ”…God jul önskar dig gamla 12:an”.63 

 

Brevväxlingen kontrollerades på uppfostringsanstalten av direktören och befälhavaren på 

varje avdelning. Det material som finns kvar från eleverna är det brevmaterial som inte har 

skickats iväg. På framsidan av en del kuvert finns det en del noteringar i kanten ” Stopp 

                                                 
56 Michael Mitterauer, (sv. övers. av Gudrun Utas), Ungdomstidens sociala historia,. (Göteborg; Röda 
Bokförlaget), 1991 originalarbete publicerat 1986), s.7 
57 Weiner, 1995, s.224-225 
58 Brev 11/11 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
59 Brev 7/4 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
60 Brev 17/10 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
61 Brev 8/3 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
62 Brev 28/10 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
63 Brev januari 1920, otydlig stämpel, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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/BS”64, ”Smygbrev, beslagtaget 15/2-47, eleven erinringar s.d./ BS”65 och ”Stoppat på Dir. 

order”66. Vilka kriterier som fanns för att få breven ivägskickade eller beslagtagna har jag inte 

kunnat få fram i min undersökning. I brevmaterialet fanns det många förfrågningar från 

föräldrar och nära anhöriga om paketförsändelser hade kommit fram till eleven och om det 

fanns brevmaterial och frimärke, så de intagna kunde svara på deras brev.  

 

Däremot hittade jag restriktioner när det gällde skrivmaterial och porto, och vad som inte fick 

innehålla i brev som eleverna fick och när de fick motta paket.  

 
 Underrättelser. 

 

     De vid statens uppfostringsanstalt å Bona intagna elever få med direktörens tillstånd 

mottaga och afsända bref. 

     Skrifmaterialer och porton tillhandahållas eleverna på anstaltens bekostnad. Försändelser 

till eleverna må icke innehålla penningar, frimärken, vykort, tidningar, böcker, tobaks- eller 

spritvaror. 

     På sin födelsedag samt vid jul och midsommar må elev från anhöriga mottaga paket, 

innehållande passande gåfvor. Paketen, som i allmänhet icke böra öfverstiga 5 kilograms vikt 

och för hvilka frakt skall af afsändaren erläggas, blifva härstädes alltid till innehållet 

kontrollerade. 

      Eleverna erhålla härstädes både riklig och god kost, hvadan egentliga matvaror icke böra 

vid angifna tillfällen sändas. Däremot få de gärna mottaga s.k. godter. 

       Besök härstädes af anhöriga till elever skola på förhand anmälas genom bref till 

direktören, som meddelar om och när besöken kunna mottagas. 

       I bref till eleverna bör deras anhöriga icke beröra frågan om elevernas utskrifning, 

tidslängden för deras vistelse å Bona och dylikt, utan i sin mån söka öfvertyga dem om 

nödvändigheten af att ordentligt lära sig de yrken, i hvilka de uppöfvas, och att för övrigt söka 

på allt sätt tillgodogöra sig den utbildning, som här gifves. Vistelsen på Bona utgör icke något 

straff för begågna förseelser utan afser att genom fostran förebygga brottsliga anlags 

utveckling och dana dugliga medborgare. 

      Utgående elever erhålla alltid anställningar genom anstaltens försorg samt nödvändig 

utrustning af kläder. Bona, Karlsby, poststämpelns datum. 

 Direktören67 

                                                 
64 Brev 12/10 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt  
65 Brev (inget datum), Bona uppfostringsanstalt, elevakt  
66 Brev 18/11 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt 
67 Brev 1908, Bona uppfostringsanstalt. 
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Ovanstående text hittade jag i en av elevernas elevakter, det låg bland de övriga breven. 

Texten är tryckt på ett färgat papper. Jag utgår från att det var information som anstalten 

skickade ut till alla nya elever på Bona. Att just den här kopian låg i den här elevens akt, vet 

jag inte, antagligen tog pojken hand om det själv på anstalten och de andra eleverna fick det 

hemskickat till sina föräldrahem.  

 

Utifrån innehållet i texten kan jag utläsa att anstalten ville kontrollera kontakten som pojkarna 

förde med yttervärlden. Genom att skriva att anstalten skulle hålla eleverna med skrivmaterial 

och porto, samt att de anhöriga eller andra inte fick skicka med liknande material till eleverna, 

begränsade anstalten kommunikationen för eleverna med världen utanför anstalten. Även 

besöken fick inte göras när som helst. Först fick de anhålla brevledes till direktören och sedan 

vänta på svar. Som innehållet i kopian säger; ”som meddelar om och när besöken kunna 

mottagas.”68 Med utgångspunkt i det förstår jag att det måste vara hemskt att inte kunna 

bestämma själv när till exempel en mamma ska hälsa på sin son. Det måste vara kränkande 

som förälder, att både få känna att man inte kan fostra sitt barn, få skriva brev som de vill och 

inte få hälsa på utan få tillstånd av någon annan. Jag tolkar det som att personalen på Bona vill 

markera vem som har makten att bestämma över ungdomarnas liv. Den nya lagstiftningen, 

tvångsuppfostran, gjorde det möjligt för Bona att kunna agera på det här viset, det vill säga 

inskränkning i föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn. Enligt Nilsson flyttades uppfostran av 

ungdomarna till att bli ”nationellt intresse.”69 

 

På andra ställen kan jag utläsa ord som till exempel; ”direktörens tillstånd” och ”innehållet 

kontrollerade”, dessa uttryck tolkar jag som att anstalten hade kontrollerande och styrande 

funktion. Nilsson skriver med hänvisning till Foucaults styrningsmentalitet, att staten strävar 

efter att styra individens sociala uppförande.70 Genom innehållet i kopian tyder jag att det var 

ett sätt att styra människan, för sitt eget bästa, enligt anstalten. Likaså uppmanar direktören till 

föräldrarna och övriga som skriver till eleven, att inte fråga om tidpunkten för elevens  

                                                 
68 Brev 1908, Bona uppfostringsanstalt. 
69 Nilsson, 2003, s.25 
70 Nilsson, 2003, s.27-28 
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utskrivning, utan uppmana honom att ta tills sig kunskapen som han får på Bona. Även det 

tolkar jag som ett sätt att styra människans sociala beteende. 

 

Jag förstår att det var viktigt för direktören att eleverna och deras anhöriga skulle förstå syftet 

med deras vistelse på Bona. Genom att skriva, att eleverna inte skulle uppfatta det som ett 

straff, utan att de skulle fostras till ”… dugliga medborgare.”71 

 

Efter att ha analyserat innehållet i texten upptäcker jag att Bona ger dubbla budskap till eleven 

och elevens anhöriga. Bona ser pojkarna både som barn och vuxna. Genom att nämna att 

pojkarna får ta emot paket innehållande ”godter”72 tolkar jag att de vill behålla dem i 

barndomen. Men de förväntar sig även att ungdomarna ska gå ut i vuxenlivet eftersom de får 

yrkesutbildning. Likaså ska de bli placerade på en tjänst genom anstaltens omsorg. I och med 

detta så tyder jag att Bona ser pojkarna som barn i vissa situationer men de ska även betraktas 

som vuxna i andra lägen. Som stöd i den tesen har jag Mitterauer, som anser att när ungdomar 

får lönearbete är det ett steg till förberedelse till vuxenlivet.73 

 

Ytterligare en aspekt på anstaltens förhållningssätt till ungdomarna var att de kallade eleverna 

för Bonapojke. Utifrån innehållen i brevmaterialet stöter jag på flera gånger att även eleverna 

kallar sig själva för det. Några exempel på dessa uttryck är; ”Bona pojkars”74 och 

”Bonapojk”.75  I Maria Sundkvists material om Bona uppfostringsanstalt, uppmärksammar 

hon begreppet maskulinitet, hon anser att när anstalten kallar eleverna för Bonapojke, placeras 

de längst ner i åldershierarkin.76 Vem var dessa brevskrivare? I kommande avsnitt beskriver 

jag lite närmare vilka de var och varför de hade blivit dömda. 

                                                 
71 Brev 1908, Bona uppfostringsanstalt. 
72 Brev 1908, Bona uppfostringsanstalt. 
73 Mitterauer, 1991 (1986), s.144-163 
74 Brev 15/2 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt  
75 Brev 9/11 1931, Bona uppfostringsanstalt, elevakt  
76 Sundkvist (2004 in press). 
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Brevskrivarna 

Brevskrivarnas ålder varierar mellan sexton och nitton år. De brev som är skickade till Bona 

efter vistelsen och som jag benämner som vuxen ålder är mellan trettio och sextio år. Pojkarna 

som var på Bona var dömda för ett mindre brott till böter eller fängelse men istället för 

fängelsestraff blev de omhändertagna till tvångsuppfostran. Exempel på brott kunde vara 

snatteri av läskdryck, stöld eller inbrott. Fängelsestraffens längd var mellan ett till fem 

månaders fängelse eller böter.77 Tvångsuppfostrans längd hos de första tjugofem eleverna 

varierade mellan ett till fyra år. Jag kan konstatera av omhändertagandets längd, att de 

vistades längre tid på Bona än de hade gjort om de hade avtjänat sitt straff på fängelset. 

 

De sista tjugofem eleverna tillbringade mellan fyra månader och tre år på Bona. Skälen till 

varför de blev omhändertagna till tvångsuppfostran under åren 1946-1948 såg lite annorlunda 

ut än för de som togs till elever åren 1905 -1909. Några exempel på skäl till omhändertagande 

för de sista intagna eleverna, var bland annat; grov stöld, olovlig körning av bil och häleri. Det 

vill säga de var dömda för grövre kriminalitet än den första gruppen av elever på Bona. 

Vilken bakgrund hade pojkarna? 

 

 

Brevskrivarnas bakgrund 

Att leta efter pojkarnas bakgrund var inte svårt, för i de så kallade minnesböckerna står 

mycket noterat om varje elev. Dessa minnesböcker är böcker som anstalten dokumenterar allt 

som har med eleven att göra. Även vad som hände med de gamla eleverna efter 

anstaltsvistelsen. Det var inte ovanligt att det fanns med tidningsurklipp som beskrev 

rymningar och stölder, samt i enstaka fall även noteringar om en gammal elevs död. Deras 

elevbeskrivning var mycket detaljerad i minnesböckerna. I minnesböckerna fanns det en 

färdig tryckt blankett med olika frågeområden som anstaltspersonalen fyllde i. De områden 

som var upptagna är; 

                                                 
77 Minnesböcker, elev 1-25 och 3508- 3532, Bona uppfostringsanstalt. 
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1. Födelseår 

2. Dop och konfirmation 

3. Senaste vistelseort 

4. Släktförhållande , Föräldrars namn, lefnadsställning, yrke, ekonomiska, husliga- och moraliska 

förhållande, Har någon af föräldrarna aflidit och när? Haft styf- eller fosterföräldrar och från hvilken 

tid? Syskonens antal, vistelseort och lefnadsförhållande 

5. Lefvnadsutveckling , Omvårdnad och förhållanden under barndomen samt föredömen och sällskap 

m,m. 

6. Skolbildning 

7. Föregående anställning eller yrke 

8. Undergågna straff 

9. Yttringar af vanart 

10. Övriga meddelanden 

11. Hälsotillstånd  

12. Kort beskrifning å utseende 

13. Upplysning 78 

14.  

De sista tjugofem elevernas bakgrund fanns nedskrivet lika detaljerat som de första, samt ett 

fotografi på eleven. Det som fanns med på den blanketten är; 
 

”Elevens förhållande före intagandet på anstalten 

1. Släktförhållande, föräldrarnas namn, yrke, ekonomiska, husliga och moraliska förhållande. Har någon av 

föräldrarna avlidit och när? Haft styf-eller fosterföräldrar. Syskonens namn, vistelseort och 

levnadsförhållanden? 

2. Uppväxtförhållanden och skolgång. 

3. Yrkesutbildning och skolgång 

4. Tidigare yttringar av brottslighet och vanart 

5. Upplysningar i övrigt 

6. Sinnesbeskaffenhet enl. läkarutlåtande. 

                                                 
78 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
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7. Hälsotillstånd vid ankomsten (även kroppsfel) 

8. Anledning till beslut om tvångsuppfostran.”79 

 
Vid en jämförelse mellan blanketternas utseende, kan jag inte se att det skiljer sig så mycket 

dem emellan. Innehållet är nästan detsamma, under området som gäller släktförhållande är 

1905-09 års blankett lite mer utförligare än 1946-48 års. Föräldrarnas levnadsställning fanns 

med och från vilken tid som pojken har ”haft styf- eller fosterföräldrarna”80, det fanns inte 

med i 1946-48 års blankett. Vissa frågeområden var indelade under två delar jämfört med 

samma område i 1946-48 års blankett, där de var hopslagna till ett område. Som till exempel 

”yrkesutbildning och skolgång”81 och ”yttringar av brottslighet och vanart”82  Det enda som 

skiljer sig mellan blanketterna, är att i den första blanketten finns ett frågeområde som har 

namnet ”kort beskrivning å utseende”83, det saknas i 1946-48 års blankett. Det som kan likna 

det frågeområde hos 1946-48 års innehåll är under ”hälsotillstånd vid ankomsten”84 där står 

det med ”(även kroppsfel)”.85 När jag jämför noteringarna under frågeområdena, det vill säga 

vad som är dokumenterat under varje område, så är det inte så stor skillnad. Den enda direkta 

skillnaden som jag kunde upptäcka var under rubriken hälsotillstånd. I den första står lyten 

med som hälsotillstånd, medan i 1946-48 års blankett finns det inte begreppet lyte med. Att 

det kroppsliga utseendet hos pojkarna var en viktig del i den fysiska undersökningen förstår 

jag genom att det tas upp i bägge blanketterna. Det som var nytt i den sista blanketten var att 

det gjordes en synundersökning på eleverna.  

 

 

1905-09 års elever 

I de första tjugofem pojkarnas bakgrund är alla, förutom två, födda inom äktenskap och två 

stycken hade föräldrar som skilt sig. Sjutton av dem kommer från hem där pappan har yrke 

som till exempel fiskare, skomakare, stuteriarbetare, trädgårdsmästare, maskinskötare, 

järnvägsarbetare. De övriga pojkarnas fäder hade yrken som till exempel torpare och 

                                                 
79 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
80 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
81 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
82 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
83 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
84 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
85 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
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”månadskarlen”.86 I en del fall är endast en av föräldrarna i livet. Hos sju av elevernas 

bakgrund nämns det under ”lefvnadsutveckling, omvårdnad och förhållande under 

barndomen”87 att de kommer från ”fattigt hem”88 eller att de ”lever i fattiga 

omständigheter”89. Alla hade fått skolgång utom en av dem, hans pappa hade lärt honom att 

läsa och skriva eftersom familjen levde ett kringflackande liv. Enligt anteckningarna i 

minnesboken kom han från ”sk. tattare”90. Pojkarnas bakgrunder skiftar inte så mycket från 

varandra. I levnadsutvecklingen står faktorer som skolk och bristande tillsyn upptaget i 

anteckningarna. Ett exempel på det är, ”modern arbetat och har inte haft tillräcklig uppsyn 

över sonen”.91  Likaså står det att de drivit runt på stadens gator, ”På grund av bristande 

tillsyn i hemmet skolkat och drivfvit omkring på Malmös gator och nöjesplatser.” eller ”..ute 

och fört ofog med andra pojkar...”.92 Dessa anteckningar styrker det som tidigare forskare 

påvisat. Att de styrande och tvångsuppfostranskommittén var uppfyllda av motsägande 

ambitioner för dessa ungdomar. Genom att de ville både rädda ungdomarna från dåliga 

föräldrar, farligt gatuliv, nöd och oordning. Samtidigt ville de även ha bort dem från gatorna, 

eftersom de ansåg att ungdomar som drev runt på gatorna störde deras framtidsdröm av ett 

modernt samhälle.93 

 

 

1946-48 års elever 

De sista elevernas bakgrund liknar de första tjugofem intagna elevernas, flertalet av dem 

kommer från arbetarhem. Samt att de flesta eleverna var födda inom äktenskapet, men det 

förekom även skilsmässor hos föräldrarna, då hade pojken blivit placerad på barnhem. Något 

som var nytt hos de senaste intagna eleverna, vid en jämförelse med de första tjugofem, var 

att en av pojkarna var adopterad. Likaså stötte jag på att det hade förekommit misshandel och 

vanskötsel i hemmet. Det hittade jag ingen notering om hos de första eleverna. På deras 

uppväxtförhållande står det bland annat noterat ”svår uppväxt”, ”vanskött”, ”saknar tillsyn”, 

                                                 
86 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
87 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
88 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
89 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
90 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
91 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
92 Minnesbok över elever 1-25, Bona uppfostringsanstalt. 
93 Bjurman, 1995, s.103 
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inte kunnat ”fostra gossen” och ”misshandel”.94 En skillnad mellan 1905-09 års elever och 

hos 1946-48 års elever, är att hos de senare fanns det några av eleverna som hade varit intagna 

på olika skyddshem innan de kom till Bona. Under området uppväxtförhållande kunde det till 

exempel stå ”Haft en mycket svår uppväxt i föräldrahemmet, där han blivit hårt behandlad 

minst sagt vanskött”95 men det kunde även stå ”… uppväxt i föräldrahemmet/../fått en god 

omvårdnad/../inte kunnat fostra gossen..”96 Utifrån det tolkar jag att pojkens hemförhållande 

hade varit bra men att föräldrarna inte hade kunnat fostra pojken på ett godtyckligt sätt. 

Faktorer som togs upp under uppväxtförhållande var bland annat att föräldrarna hade haft en 

”slapp tillsyn”97 på pojken eller att bägge föräldrarna hade förvärvsarbete. Jag tolkar det att 

ordet ”slapp tillsyn” är något som ligger i betraktarens ögon, likaså var det inte bra att bägge 

föräldrarna hade förvärvsarbete. Utifrån de här referensramarna, hur ett bra hem skulle se ut, 

drar jag den slutsatsen att ett bra hem var borgarklassens hem där mamman var hemma och 

såg till barnen. Ulrika Norburg har gjort en studie om Uppfostran av de avvikande pojkarna 

på Hall. Inskrivning och inordnandet av de femtio första och de femtio sista pojkarna på Hall. 

Anstalten Hall (1876-1940) tog emot vanartiga pojkar som var mellan 10-15 år gamla. Även 

Norburg uppmärksammade i sitt arbete med Hall att slapphet var något som togs upp som 

orsak till pojkens utveckling. Hon tolkar att föräldrarna saknade förmåga att uppfostra pojken 

och att en viss slags uppväxtmiljö inte hade accepterats av samhället.98 

 

Nilsson tar upp att under sekelskiftet fördes det diskussioner kring sociala frågor där hemmet 

var en central del i diskussionen. Han menar att borgarklassens hem stod för ordning, 

renlighet och trygghet. Samt om arbetarklassens hem kunde efterlikna borgarklassens hem 

skulle många sociala frågor lösas.99  

 

Brevskrivarnas bakgrund skilde sig inte så mycket från varandra. Vad skrev då pojkarna om i 

sina brev? I nästföljande avsnitt kommer jag att gå närmare in på det. Jag kommer att föra en 

löpande diskussion under varje excerpt samt koppla det med olika forskares teorier. 

                                                 
94 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
95 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
96 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
97 Minnesbok över eleverna 3508-3532, Bona uppfostringsanstalt. 
98 Ulrika Norburg. Uppfostran av de avvikande pojkarna på Hall, seminarium anteckningar 040304 
99 Nilsson, 2003, s.248 
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Brevmaterialets innehåll  

Breven skrevs när pojkarna var långt från sina hem eller när de var på sina tillsatta 

arbetsplaceringar någonstans i Sverige, även brev som var skickade till anstalten långt efter 

deras frigivning. Innehållet i breven kategoriseras i olika teman som följer. 

 

 

Hälsa  

Den fysiska omvårdnaden beskrivs mycket i brevmaterialet. En stor del av innehållet är en 

förfrågan hur de har det med hälsan hemmavid, och beskrivningar av hur pojkarna mår själva. 

Några typexempel på hur det kunde skrivas var: 
 

Älskade moder må godt jag för min del mår bra och önskar eder detsamma.100 

 

Älskade föräldrar och syskon jag skall nu skriva några rader till eder och tala om att jag  

och tala om att jag har hällsan[sic] och mår bra och önskar eder dettsamma[sic].101  

 

..annars är jag vid prima humör, och jag hoppas ni är vid samma livs102 

 

Jag tolkar det som att de inte vill oroa dem där hemma. Det sistnämnda citatet kommer efter 

att pojken har berättat att han har suttit på isoleringen, genom att tillägga att han är ”vid prima 

humör”103 tolkar jag att han inte vill göra föräldrarna oroliga. Pojken vill med de orden dämpa 

föräldrarnas oro över hans straff. I många av breven framkommer det hur deras hälsotillstånd 

var på Bona: 

 

Annars befinner jag mig väl förutom det att jag har litet örvärk [sic] men det går över det 

som så väl som allt annat hoppas jag.104 

                                                 
100 Brev 3/2 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
101 Brev 10/12 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
102 Brev 12/10 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
103 Brev 12/10 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
104 Brev 8/2 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
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…jag också har legat på sjukhuset här på Bona i två dagar för jag hade ondt i halsen och 

så var det smittsamt det var halsfluss men nu är jag bra igen.105 

 

..och jag har ont i huvudet minst 3 ggr i veckan, men med någon hjälp får man inte det är 

bara pulver, men det stillar bara värken några timmar, får jag inte sova ett par timmar 

efter det jag tagit pulverna så är värken tillbaka. Men här får man tiga och vara glad att 

man existerar. Det är inte lönt att komma och klaga.106 

 

Det som framkommer ur breven till föräldrarna, kan jag uttyda att pojkarna tyckte att det inte 

var någon idé att klaga över sin fysiska hälsa till personalen på Bona. Enligt Bjurman hade de 

svenska anstalterna en strävan efter att eleverna skulle härdas. Bland annat föreslogs det av 

en av anstalternas föreståndare att den enda medicinen som skulle finnas i medicinskåpen var 

laxermedel, och detta skulle endast användas vid förkylning.107 Av det jag har fått fram 

genom min analys av breven så fick eleverna olika sorters medicin, i det här fallet beskriver 

pojken själv att han har fått pulver till sin huvudvärk. Men att han vill vila efter det han har 

intagit medicin för att huvudvärken ska släppa, och det är det som han inte får göra på 

anstalten. Det kan härledas till att eleverna på anstalterna skulle härdas.  

Pojkarna undrar mycket över den övriga familjens välmående. 
 

..Jag ser i brefvet att Mamma är sjuk men att mammr nu på betringsvägen[sic] och det 

gläder mig att höra/…/ Jag hör också af brefvet att Adolf legat på sjukhuset tala om för mig 

i nästa bref vilken sjukdom han hade./…/ men vi får hoppas att mamma snart blir 

bra./…/skref  jag 1 vykort till Hilda men ej fått något svar ifrån henne så jag funderar om 

hon är sjuk. 108 

 

I brevets framkant står det. ”När Mamma skrifver nästa gång så tala om för mig om mamma 

är frisk samt hur ni mår allesammans beder er Son..”109 Pojkens oro över familjens hälsa 

avspeglas i breven. Att vara så långt bort från hemmet när deras anhöriga var sjuka måste 

kännas svårt för en 16-18 åring. Jag kan bara spekulera runt hur de känner det, men pojkarna 

kanske kände en maktlöshet, att inte kunna hjälpa till hemma vid den anhörigas sjukdom. 

                                                 
105 Brev 11/11 1906, Bona uppfostringsanstalt. 
106 Brev 12/10 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
107 Bjurman, 1995, s.111 
108 Brev 11/11 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
109 Brev 11/11 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
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Deras kroppsvikt är en viktig del i hälsotillståndet: 
 

 .. jag väger nu 53 kilo och jag vägde blott 30 kilo när jag kom hit och det är ju 3 år 

sedan.110…ja har ökat sex kilo på en månad, så nu blir man sjok och fet.111 

 

Vikten nämns i brevmaterialet till både släktingar och även i breven till Bonas personal. 

Enligt Weiner sågs vikten som ett tydligt tecken på hälsa i början av 1900 talet.112 Genom att 

påvisa att eleverna hade gått upp i vikt under sin tid på Bona, var det ett tecken på att de 

mådde fysiskt bra. Att hälsotillståndet var viktigt för pojkarna förstår jag, eftersom det 

benämns både hos de första som hos de sista eleverna. 

 

Bland de undersökta femtio eleverna var det två stycken som dog under sin tid på Bona. 

Bägge eleverna dog i tuberkulos år 1909. Den ena av pojkarna skriver från sin sjukbädd ett 

brev till sin gamla magister. I brevet beskriver han sitt sjukdomsförlopp och han redogör att 

han har det så ”långsamt”113 på sjukavdelningen. Han berättar att det kommer en kamrat som 

är där för att ”biträder sjukvårdaren med tillsyn över mig och sköter om mig.”114 Det är ett 

uppskattat inslag av pojken. I brevet står det att han har skött sig under Bonatiden och han 

skulle ”ha kommit ut”115 till våren om han inte hade blivit sjuk. Från brevet kan man utläsa 

att personalen på sjukavdelningen försökte att vårda och sköta om de som var sjuka. Pojken 

fick även besök av direktören och pastorn. Mitt intryck av dessa besök är att personalen även 

hade humana känslor för pojkarna. Om det var att de besökte alla elever som var på 

sjukavdelningen, kan jag inte utläsa av excerperingen.  

 

 

Brevväxling 

En stor del av innehållet i brevmaterialet handlar om breven. De tackar för brev och paket 

som har kommit till dem, men även förfrågar om varför de inte får svar på sina brev. Exempel 

på hur de formulerade sina brev: 

                                                 
110 Brev 8/3 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
111 Brev 7/3 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
112 Weiner, 1995, s.238 
113 Brev 13/6 1909, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
114 Brev 13/6 1909, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
115 Brev 13/6 1909, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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Jag har väntat på brev enda sedan jul./…/Jag skulle önska att få ett brev ifrån Pappa som 

ej har låtit höra av sig sedan över ett år vi skall väl försöka att få honom skriva ett par 

gånger medan jag är här otmindstånde[sic]./…/Skriv snart om jag kunde få ett brev i 

veckan så vore det välkommet tecknar eder tillgivne son.. 116 

 

Pojkarna uttrycker även besvikelse i sina brev, som här där han undrar varför pappan inte har 

skrivit till honom. 

 

Kommunikationen med världen utanför Bona var en viktig del för pojkarna. Det framkommer 

i brevens innehåll. Ofta står det även skrivet runt brevens kant eller i slutet ”Skrif snart!”.117 I 

ett av de senare skrivna breven från eleverna står det skrivet ”Om du vill skriva, så kan du 

göra det endera på engelska, tyska eller svenska, för något annat språk förstår jag inte.” 118 

Utifrån det tolkar jag att det var viktigt för pojkarna att ha kontakt med yttervärlden. Ett 

typexempel på hur gärna pojkarna ville bevara kontakten med personer som fanns i världen 

utanför Bona var: 
 

..älskade föräldrar helsa[sic] alla gossarna från mig och bed dem att di är snälla och 

skriver ett kort eller ett brev till mig och bed mina släktingar att di[sic] skriver till mig det 

är min enda glädje att få höra något från [Skoga] fråga dem om de har glömt mig för jag ej 

kunde svara dem i breven som jag fick av dem men jag får ej skriva till några andra..119  

 

Jag kan utläsa att han till och med var rädd för att bli bortglömd, eftersom han inte fick skriva 

till dem och hålla kvar sin kontakt med dem. Genom att det fördes en kontroll och 

begränsning av brevväxlingen för eleverna på Bona, uppfattar jag att en del elever levde 

under en press att bli bortglömda av sina gamla vänner som fanns utanför Bona. Intrycket jag 

får, är att brev/kort/brevkorten från någon utanför anstalten var ett uppskattat avbrott för 

eleverna på Bona. Eller som en av pojkarna formulerar sin avslutning på sitt brev ” Många 

hjärtliga hälsningar till Eder alla täknar[sic] [Nils] mycket gladare nu sen jag fick brev.”120 

                                                 
116 Brev 3/2 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
117 Brev 11/11 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
118 Brev 18/11 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt  
119 Brev 30/12 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
120 Brev 15/12 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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Jag tolkar att ett viktigt stöd i deras tillvaro på anstalten var just den vardagliga kontakten 

med yttervärlden.  

 

Ur breven kan jag utläsa att pojkarna uppmuntrade sina anhöriga att skicka paket med 

apelsiner och ”annat godt”.  
 

Ja nu är det snart Jul igen och jag har varit här ett år jag får nu fråga om ni skickar mig 

något godt till jul för till jul får vi motaga[sic] skickningar var då snäll och skicka ett 

munspel en stor Notisbok litet vykort samt papper och kuvert och så litet äpplen karameller 

och sådan för till Jul får vi motaga[sic] skickningar bed mina Syskon att som också skickar 

mig några Jultidningar såsom Jultomten, Julklappen eller Guldslottet. Nästa gång Mamma 

skrifver så tala om för mig om ni skickar det som jag ber om till jul. Skicka några frimärken 

nästa gång Mamma skrifver för jag har inga fler än dom jag nu, sätter på brefvet glöm ej 

skicka frimärken.121  

 

Genom brevet förstår jag att pojken är orolig att tappa kontakten med sin familj. 

Likaså uppmuntrar han att hålla kvar kontakten med dem genom att be om frimärken 

och kuvert. Han vill försäkra sig om att de har fått brevet genom att tillägga till 

mamman att hon ska skriva i sitt svarsbrev att hon har skickat det han begärde. Att 

det var kontroll från Bona uppfostringsanstalten på brevväxlingen förstår man genom 

breven. Ett exempel är:  

 
..tack älskade föräldrar och syskon för breven och korten som jag fått av eder. Jag kan tala 

om för eder att jag inte får skriva så ofta ty jag har bett 3 gånger att jag skulle få skriva 

men inte fått det så nu dröjjer[sic] det nog innan jag får skriva till eder.122 

 

Jag tolkar att pojkarna var medvetna att anstalten kontrollerade deras brevväxling. I sin bok 

Övervakning och straff analyserar Foucault hur fängelsesystemet har växt fram under 1700-

1800-talen. Han kritiserar uppfattningen att fängelserna skulle vara en humanitär form av 

inrättning. Foucault anser istället att förändringen som har skett på fängelserna innebar att  

straff som förr var inriktade på att tortera och plåga kroppar har övergått till en annan typ av 

straff. Nu inriktade fängelserna på att beröva den dömde sin frihet och att justera hans själ. 

                                                 
121 Brev 11/11 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
122 Brev 30/12 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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Foucault har studerat Mettray, som var en fransk institution som tog emot minderåriga som 

var dömda för ett straff men istället för fängelse blev intagna på Mettray. Han anser att 

övervakningen som skedde på Mettray och liknande institutioner gav både kunskap och makt 

om och över eleverna. Foucault menar att det var själva kontrollen som skapar ”kunskap” om 

eleverna.123 Mot bakgrund av Foucaults maktteori kan jag se att personalen på Bona fick en 

kunskap om pojkarna genom kontrollen av brevväxlingen. Även föräldrarna undrade i sina 

brev till personalen på Bona varför deras brev inte kom fram eller varför inte de fick vissa 

brev från pojkarna. I ett av breven som var till en mamma motiverade pastorn varför hennes 

pojkes brev var beslagtagna, ”Er son har skrivit ett brev till Eder vilket vi icke låtit avgå utav 

orsaker, som jag ej vill närmare redogöra för /…/ Skrivet som det tydligen var i ett ögonblick 

av dysterhet och nedslagenhet hos Anton.”124 Fortsättningsvis skriver pastorn att pojken har 

varit ”inbunden och bitter”125 men pastorn förklarar att ju längre tiden går så blir hans 

”karaktär”126 bättre. Innehållet i det här svarsbrevet tolkar jag att personalen på Bona även 

hade makt att avgöra i vilket sinnestillstånd pojkarna skulle vara i när de skrev sina brev. Jag 

tyder av innehållet att pojken hade skrivit hem till sin mamma när han var ledsen och dyster 

och det hade avspeglats i hans brev. Därför hade det troligtvis inte skickats iväg. Det vill säga 

eleverna fick inte vara nedstämda när de skrev sina brev, detta påverkade innehållet i brevet. 

Utifrån det tolkar jag att makten låg i personalens omdöme och åsikt vilka brev som skulle 

skickas iväg eller inte. Claes Levin stödjer den tesen när han hänvisar till Foucaults 

maktperspektiv, där han anser att makten låg i anstaltspersonalens händer. 127 Genom att 

makten låg hos personalen på de olika anstalterna var det upp till dem att avgöra vilka gränser 

som skulle dras.  

 

                                                 
123 Michel Foucault. (sv. övers. C G Bjurström), övervakning och straff. (Lund: Arkiv, 1993 originalrbete 
publicerat 1987)s.342-345 
124 Brev 2/10 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
125 Brev 2/10 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
126 Brev 2/10 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
127 Levin, 1998, s.50-51 
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Vistelsen på Bona 

Vistelsen på Bona upplevdes olika av pojkarna, som jag tolkat det av innehållet i breven. Av 

breven och minnesböckernas innehåll förstår jag att det skedde en del rymningar av pojkarna. 

Varför rymde de från Bona? Ibland var det för att de kände sig orättvist behandlade av andra 

pojkar och av personalen på Bona. På ett avrivet papper från ett noteringshäfte skrev en elev 

de här raderna till direktören: 
 

Bästa Direktören 

Jag skriver dessa rader för att underrätta direktören varför jag nu igen rymmer. Jag låva[sic] 

ju att jag inte skulle göra det mer men jag kan inte längre uthärda spe och glåpord av 

kamraterna som jag nu en tid fått. Jag har mistat det stöd jag hade af Karl förr/…/Det är för 

och jag blivit illa behandlad af både kamrater och förmän som jag nu rymt förlåt mig 

därför..128  

 

I breven som är adresserade till Bona märker jag att det ofta är direktören som pojkarna 

vänder sig till. Jag tolkar att det är direktören som är myndigheten personifierad. Ytterligare 

en aspekt på pojkens förhållningssätt till direktören är att de hade en patriarkal inställning. 

Utifrån det här innehållet, så är det direktören som pojken känner att han måste förklara sin 

handling för. Inte för att det var direktörens fel, utan det var de personer som var mellan 

pojken och direktören som han inte kom överrens med. I det här fallet var det andra elever 

och förmän på Bona. Likaså förstår jag att det var den högste och den lägste i hierarkin som 

verkar ha den bästa relationen. I sin studie om Bona uppfostringsanstalt har historikern Renée 

Frangeur kommit fram till att det förekom ett patriarkalt förhållningssätt på Bona. Frangeur 

har även sett att vissa av direktörerna hade mer inslag av det än andra av dem.129 

 

Även i brev som var adresserat till föräldrarna kan jag utläsa pojkarnas besvikelse över sin 

vistelsetid på Bona. 
 

Jag kan tala om för eder att ja har varit nära derhän[sic] att begiva mig utav härifrån utav en viss 

orsak som jag ej vill låta eder veta om emedan jag ej vill göra eder ledsna mina älskade föräldrar. 

Jag har fått kommit i smedjan igen, men jag är alls icke så glad nu som förut. En förman har fått agg 

                                                 
128 Brev 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
129 Renée Frangeur. (2004 in press) 
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till mig för att jag försvarade mig när han beskylde[sic] mig för det jag vet med mig själv icke har 

gjort nog med att han stod i dagrummet och pekade ut mig ensam ibland alla kamrater utan sade 

sedan åt Diriktören[sic]  att jag hade varit oförskämd emot honom, det var givet, att de tror honom 

mer än mig, så att det går nog ej att få rätt. Jag vill nu sluta med att tråka till brevet med andra 

oförätter[sic]jag fått lida  för hans skull men jag hoppas att det nogon[sic]  gång skall taga ett 

slut.”130 

  

I brevet förstår jag att pojken kände sig utpekad och orättvist beskylld av förmannen, men jag 

märker även uppgivenhet hos brevskrivaren. Utifrån innehållet förstår jag att det kändes 

meningslöst för pojken att försvara sig för det fanns ingen som trodde på honom. Jag tolkar 

som att pojken kände sig försvarslös mot förmannen som hade en högre rang i hierarkin än 

vad han själv hade.  

 

 

Arbete 

När de vistades på Bona fick de även lära sig ett yrke, i det här fallet fick pojken vara i 

smedjan. Jag har även kunnat utläsa att de kunde bland annat bli målare, djurskötare eller 

körkarl. Bona såg till att pojkarna blev placerad på en tjänst som Bona hade valt ut. Där var 

de placerade men under anstaltens ansvar. Det vill säga att anstalten kunde ta tillbaka dem till 

Bona när de inte hade skött sig på sin arbetsplats. Genom att det endast var kroppsarbete som 

erbjöds på anstalten menar Bjurman att hårt kroppsarbete ansågs då som ett 

uppfostringsmedel.131 Genom min analys av brevmaterialets innehåll kan jag inte utläsa att 

pojkarna var missnöjda med sitt arbete på Bona. En anledning till det kan vara att de kom 

från arbetarklassen och att ha ett kroppsarbete var ett naturligt inslag i deras vardag. I Maria 

Sundkvists bok Sämre lottade skildrar hon de vanartiga barnen i sekelskiftets Norrköping. I 

boken refererar hon till Holger Bergwalls, som var rektor vid Bona, berättelse om hur de tog 

emot de nya eleverna på Bona.  
 

’’’Hur ofta stod jag ej på Bona-anstalten och såg de unga lagöverträdarna komma såg dem 

träda in till direktören som hälsade dem välkomna och talade om det nya liv, de nu gick till 

mötes/…/Jag såg dem gå in i badhuset/…/ såg dem träda ut rentvagna nyklippta och iförda 

                                                 
130 Brev 3/2 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
131 Bjurman, 1995, s.111 
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anstaltens uniform. Grändglorian var borta, det gamla livets smuts var borta nu gällde det 

ock att under arbete och tukt bortarbeta den andliga smuts som fläckade själen’’’132 

 

Utifrån citatet förstår jag att personalen på Bona ansåg att pojkarnas arbete på Bona, var ett 

redskap för den moraliska uppfostran. Jag tolkar att det var inte bara var den synliga smutsen 

som skulle ”tvättas” bort utan även den inre. Det vill säga genom att låta pojkarna arbeta 

skulle de bli bättre människor. I en av pojkarnas brev, där han skriver han till Bona efter det 

han hade blivit utskriven, att på Bona fick han lära ”sig ett yrke och fått en stark karaktär”133 

på anstalten. Av det förstår jag att pojkarna fick förutom yrkesutbildning även en bättre 

läggning. Att eleverna fick lära sig ett arbete var ingen slump enligt några forskare. Platt tog 

upp i en av de sammanfattande punkterna om sekelskiftets USA, att eleverna inte skulle ges 

mer en grundläggande utbildning i industriellt eller jordbruksarbetet.134 Institutionerna 

markerade en klass och genustänkande inställning anser Roddy Nilsson, genom att uppfostra 

och utbilda eleverna i kroppsarbetande yrken.135 Även hos de senare eleverna fanns det 

yrkesutbildning på Bona. I kursplanerna såg jag att både teori och praktik var varierat under 

utbildningen och att varje yrke hade en egen kursplan, till exempel målare.136  

 

 

Fritid 

På Bona fick de på sin fritid vara med i musikkåren. I brevmaterialet kunde det stå så här till 

exempel när de skrev om det; 
 

…ej så gott om tid på söndagarna, för blåsningens [sic].skull. Tack även för kortet som vi 

fick i musiken. Vi blåser som förr. Fanjunkarn kommer på lördagsmiddag och reser på 

söndags e.m. Vi ha nu 89 bitar så att vare du eller [Albert]r här nu skulle ni få dansa er 

trötta/…/ Fanj. kom just in i musikrummet nu, han bad om sin hälsning till ”dansmästarn” 

som han sade…137 

 

                                                 
132 Maria Sundkvist. Sämre lottade. De vanartade barnens historia i Norrköping 1903-1925. (Uppsala: Hjelms 
förlag, 1993), s.8-9 
133 Brev 11/5 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
134 Ohlsson & Swärd, 1994, s.166 
135 Nilsson, 2003, s.254 
136 Årsredogörelse, kursplaner, Bona uppfostringsanstalt. 
137 Brev 11/8 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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I breven framkommer det att eleverna kunde vara med i skolans musikkår under sin fritid. 

Det är det enda aktivitet som de hade på sin fritid som står nämnd i brevmaterialet. Om det 

finns fler fritidssysselsättningar kan jag inte utläsa av mitt empiriska material. Däremot kan 

jag märka att det var en sysselsättning som skapade en gemenskap för ungdomarna. Att 

känna att man är en av gruppen skapade en samhörighet mellan ungdomarna. Att de kunde ha 

nytta av kunskapen att kunna hantera ett instrument även efter sin vistelse på Bona, kan jag 

se i vissa brev. Ett exempel på detta; som är skrivet från pojkens anställning och adresserat 

till en vän på Bona;  
 

Jag blåser som du väl vet 1:ste Tenor i logens musikkår. Men appropå [sic].det så har jag 

nu fått tag på en riktig dragbasun./…/ Sen blåste vi på hemvägen. Det var en basunare 

[sic]. till i sällskap med mig. Om [John] kunde komma hit till våren också så skulle vi bilda 

en egen musikkår och bräcka de andra ty de kunna ej ett enda dugg138 

 

Utifrån det förstår jag att det var en kunskap som gjorde det lättare att komma in i en 

förening. Och på så sätt skaffa sig nya vänner och komma in i en gemenskap när man 

kommer ny till en stad.  

 

 

Straff 

Under sin vistelse på Bona tilldelades pojkarna även tilldelade straff såsom isolering, prygel 

med käpp eller fritidsindragning det vill säga de fick sitta i arresten när arbetsdagen var slut. 

Exempel på hur pojkarna skrev hem om sina straff kunde vara, som den här pojken som 

rymde från sin tjänst men blev tagen och förd tillbaka till Bona: 
 

….fick prygel och 14 dagars arest [sic] och sitta inne i 1 1/2 månad under fristunderna 

sedan har jag arbetar i ladugård och svinhus..139 

 

Kan tala om att jag har kommit ur isoleringen, och går i ladugården/…/ Bra kan man inte 

säga att man har men det hjälper inte att klaga.140  

 

                                                 
138 Brevkort (otydlig poststämpel), Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
139 Brev 8/3 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
140 Brev 12/10 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
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Ja vi sitter här i straffen därför att man smyger sej härifrån när man har lust. Men nu är 

det stopp!!! Vi sitter inlåsta under stark bevakning.141 

 

I den tidens uppfostran ingick det att straffas med aga. Men att få både aga och sitta instängd 

upp till fjorton dagar, som i det här första fallet, kan tyckas vara hårt. När pojken dessutom 

efter det att han har återgått till sina sysslor på Bona, ändå få sitta inlåst på sin fritid, tolkar 

jag att det måste kännas svårt för pojken. Kanske var det den enda tid då pojken kunde träffa 

kamrater och göra vad han ville, att då sitta av sitt straff instängd. Jag tror att det måste vara 

bland den svåraste behandling som en ung människa kan få. För i den åldern kan den sociala 

biten vara en viktig del i ungdomarnas uppväxt.  

 

Även Foucault ansåg att isolering var det största straff som kunde inverka på ett barns 

moral.142 ”…ett maximum av intensitet utöva en makt över dem som inget annat inflytande 

kan uppväga; ensamhet är det första villkoret för total underkastelse.”143 Genom att sätta en 

person i isolering anser Foucault, var ett sätt att kuva en person till resignation. Han menar att 

ensamhet måste vara ett verktyg att förtrycka en person, när individen inte får ha någon social 

kontakt så är det lätt att få den till underkastelse.  Nilsson hänvisar till Elias 

civiliseringsprocess, då en karaktärsförändring sker hos individen. Genom att individen lär sig 

kontrollera sina känsloyttringar dämpas våldstendenserna hos densamme. Civilisering leder 

till en ökad självdisciplin och medvetenhet men även en inåtvändhet hos individen.144 

Norburg menar att synen på aga kan härledas till den yttre disciplinen. Och att straffen till det 

yttre som aga och stryk var disciplineringsåtgärder för att kunna fostra det inre hos eleven.145 

 

 

Den geografiska placeringen 

I en del brev kan jag tolka att själva platsen kändes avlägsen från hemmet och 

vännerna.  
 

                                                 
141 Brev 26/8 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
142 Foucault, 1993 (1987), s.342-345 
143 Foucault, 1993 (1986), s. 276 
144 Nilsson, 2003, s.25-26 
145 Norburg, seminarium anteckningar 040304 
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...jag tycker bara att det är så långsamt här annars så går det an /../Den här vinter går väl 

snart så är jag fri från anstalten sen.146 

 

… nu är både jag och [ Knut] min andra bror på anstalten Bona det enda nere i 

Östergötland, må du tro. Det är nästan likadant här som på Skrubba här får vi kaffe 

hvarenda söndag men ni har den fördelen att ni får gå hem och hälsa på ibland. Vi få nog 

snart börja bada i sjön det blir roligt.147 

 

Bona anstalten var placerad mitt i skogen utan någon direkt kontakt med ett samhälle. Under 

den mörka årstiden kan jag förstå att det kunde kännas långsamt på anstalten just på grund av 

anstaltens placering. I analysen av brevmaterialet kan jag märka att den geografiska platsen 

har en betydelse för brevskrivarna. I det senare citatet kan jag utläsa att det kunde kännas 

avlägset att vara så långt bort från hemmet och inte kunna besöka sin familj. Pojkarna 

försökte ändå finna något positivt med sin placering som till exempel närheten av sjön eller 

att slutet på sin tid på anstalten närmade sig.  

 

Det var ingen tillfällighet att anstalten var placerad ute på landsbygden utan jag kan dra 

paralleller till Anthony Pratts sammanfattande punkter om anstaltspedagogiken i sekelskiftets 

USA. Där beskriver han att de intagna skulle flyttas från sin omgivning och tas om hand för 

att skyddas från negativa influenser. Uppfostringsanstalterna skulle även byggas ute på 

landet.148  

 

Claes Levin tar upp med hänvisning till sociologen och forskaren Erving Goffman, ett av de 

grundläggande dragen på en uppfostringsanstalt var inriktningen och uteslutning. Med det 

menar han att de intagna hindras från att ha kontakt med världen utanför anstalten och från 

att avlägsna sig från platsen. Levin anser att de unga lagöverträdarnas uteslutningar från 

samhället och inspärrning i en anstalt utanför samhället, sker i en geografisk och symbolisk 

mening.149 

 

 

                                                 
146 Brev (inget datum), Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
147 Brev 17/4 1906, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
148 Ohlsson & Swärd, 1994, s.166 
149 Levin, 1998, s.57 
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Bra eller dåligt 

I andra brev kan jag utläsa en avsky till anstalten, som till exempel i detta brev: 
 

Jag skriver nu ett smygbrev till dig. En Göteborgskis lovade mig att skicka det. Det är 

härligt att fritt kunna ge utlopp åt sina känslor åt det här förbannade pinostället/…/Här blir 

svårare att stanna för varje dag/…/ och mitt obeskrivliga hat till detta koncentrationsläger 

gör att man flera gånger tänkt packa härifrån. Men som tur är har det inte skett ännu. Och 

jag gör allt vad jag kan för att härda ut./…./Om Du ändå hade kunnat sätta Dig in i hur 

djävligt vi har det. Som Du kanske vet, så har jag svår för att tiga när en förman tar ton, 

och det har inbringat mig några saftiga smällar ibland. Men sen är det bra oss emellan och 

alla efter räkningar[sic] ur världen./…/ Här skall inte vara några kisar efter den 1 januari-

48 så till dess bör jag mucka. Sen ska detta helvete utplånas från kartan, men det skall 

stanna kvar i alla Bona pojkars minne som det största helvete på jorden.150 

 

Han uttrycker starka ord som till exempel ”obeskrivliga hat”151 och jämför anstalten med 

”koncentrationsläger”152 och ”det största helvetet på jorden”153. Dessa starka och mycket 

upprörda känslor tyder jag att en del elever kunde uppleva kontrollen på anstalten var styrande 

och kränkande på deras person. Att de inte kunde få göra som de ville eller uttrycka sina 

känslor och tankar i brev som de önskade. Genom att använda sig av uttrycket 

”koncentrationsläger” under efterkrigstiden, tolkar jag vara ett av de kraftfullaste uttryckssätt 

som man kunde använda sig av under den tiden. I brevets innehåll kan jag märka att pojken 

försöker se ett slut på sin vistelse i och med att anstalten ska läggas ned år 1948. Även i det här 

brevet ser jag att eleverna var medvetna att brevväxlingen kontrollerades av personalen. Eleven 

själv kallar brevet för ett ”smygbrev”, och han försöker undvika kontrollen genom att be en 

annan pojke förmedla brevet vidare till hans flickvän. Claes Levin skriver med hänvisning till 

Foucaults maktbegrepp, att den disciplinära makten består av kontroll av kroppar och kroppars 

rörelse i tid och rum. Kontrollen består av, menar Foucault, tvång och ständig övervakning som 

gäller mer verksamhetens förlopp än dess resultat.154 Pojkarnas erfarenhet av tiden på anstalten 

sätter sina spår i pojkarnas minne, kan jag förstå, men det är inte alla som har negativa minnen 

från den tiden. Som några exempel: 

                                                 
150 Brev 15/2 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
151 Brev 15/2 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
152 Brev 15/2 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
153 Brev 15/2 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
154 Levin, 1998, s.51 
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…tacka för resan som jag fick göra till Stockholm, och jag får tacka för all den vård och 

uppfostran och lärdom som jag fick på Bona, jag ångrar alldrig [sic] den dag då jag kom 

till Bona för det har jag stor nytta av i livet så erfaren jag har blivit nu att jag inser det och 

det tror jag nog alla pojkar skall inse när de får vara där en tid, jag tyckte viserligen [sic] 

att det var ledsamt många gånger men jag insåg sedan att det var till mitt bästta [sic] att 

jag kom till Bona, min första tanke var på Bona att jag skulle sköta mig och bli en ordentlig 

pojke och sedan jag såg att det gick bra för mig och att alla var snälla emot mig så gick det 

lättare att sköta sig, det är så att jag riktigt längtar tillbaka till Bona/…/alla så var de 

riktigt snälla emot mig det var ingen som sade ett ontt[sic] ord åt mig den tiden jag var där, 

så jag får frambära all min tacksamhet för alla tjänstemän vid Bona.155 

  

Jag tänkte aldrig när jag jick [sic] på Bona att jag någon gång skulle kunna skriva till 

Direktören och tacka för tiden jag var på Bona, men nu först har jag kommit underfund med 

hur stor förändring det blev i mitt liv genom min vistelse på Bona/…/Jag glömmer aldrig 

den stund då jag stod färdig att resa och Direktören sade att vi skulle visa heder utav Bona 

och att vi skulle bli karar [sic].156 

 

Det jag kan avläsa ur innehållet är att när de får distans till sin vistelse på anstalten, så 

upptäcker de att de hade det bra på Bona. Kanske ger avståndet tid till eftertanke och 

reflektion hos pojkarna och de förstår då syftet med sin vistelse. Annars är det just att deras 

tacksamhet över att de fick lära sig ett yrke som kommer fram i breven. I den första 

excerpten hälsar pojken särskilt till tjänstemännen på anstalten. Jag tolkar att förmännens 

kunskap och lärdom var något som pojkarna annars kanske aldrig hade fått om de inte hade 

kommit till Bona. De första pojkarna som var på Bona och som kom från de lägre klasserna 

uppskattade eventuellt att få bli upplärd i ett yrke, det gjorde att de kunde få en högre status. 

Det gav dem en valmöjlighet. Ohlsson och Swärd tar upp om ungdomarna är offer eller 

handlande subjekt. De beskriver bilden som visades i folkskolans böcker, där 

läroboksförfattarna ville varna barnen för gatans farlighet och fördärv, samt att det fanns en 

möjlighet att komma från det genom att välja skolan. I och med det visar läroboksförfattaren 

att barnet hade en valmöjlighet och eget ansvar för sina handlingar.157Kanske var det just den 

här insikten som pojkarna fick av sin vistelse på Bona. Framförallt för de ungdomar som kom 

från de lägre klasserna.  
                                                 
155 Brev 11/7 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
156 Brev 11/6 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
157 Ohlsson & Swärd, 1994, s.46-47 
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Under excerperingsarbetets gång blev jag uppmärksammad att det var just de första tjugofem 

pojkarna som var mer tacksamma för sin vistelse på Bona. Norburg belyser att pojkarna som 

togs omhand under slutet av 1800-talet, skulle slussas ut i samhället via arbeten.158 Det kan 

vara en av anledningarna att de första pojkarna var tacksamma för sin tid på Bona. Som jag 

har tagit upp under rubriken arbete hade de både blivit upplärd i ett yrke och även fått 

tilldelade en arbetsplats av Bona. Likaså att de skulle uppfostras från pojkar till karlar av 

samhället kan man uppmärksamma i det senaste citatet där han skriver att direktören hade i 

de sista orden till dem sagt att de skulle visa heder av sin vistelse på Bona och bli karlar. 

 

De brev som beskriver vistelse på Bona som något positivt i deras liv är ofta adresserade till 

direktören på Bona. Endast ett av korten som är skriven till en kamrat som befinner sig på  

Bona står det: ”På Bona har man det riktigt bra bättre än ute på många vis.”159 Genom det 

kan jag förstå att det ibland kunde vara tryggare för pojkarna att vara kvar på Bona än ute i 

samhället. I minnesböckerna finns det anteckningar om elevernas besök på Bona som de 

gjorde efter sin avtjänade tid. De tillbringade bland annat midsommartiden på Bona, en del 

av pojkarna hade även fru och barn med på sina besök.160 En möjlig aspekt på varför 

pojkarna upplevde sin vistelse på Bona så olika, kan vara att personalen behandlade dem 

olika. Personalen hade kanske några elever fick rollen som syndabockar och andra var 

personalens gullegrisar. Mycket handlar om personkemi hur människor reagerar på varandra 

och det speglar hur de förhåller sig till varandra medvetet eller omedvetet. 

 

 

Längtan – framtid 

I breven beskriver eleverna sin längtan, det kan vara som i det här exemplet. Pojken skriver 

från sin sjukbädd till sin gamla magister;  
 

                                                 
158 Norburg, seminarieanteckningar, 2004. 
159 Kort 28/12 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
160 Minnesbok, Bona uppfostringsanstalt. 
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Ibland när solen skiner varmt och godt ute så längtar jag så mycket att få komma ut i 

skogen och få andas in frisk luft/…/ Jag skulle önska att jag hade ett fotografi på magistern, 

jag ville så gerna[sic]  se honom en gång till, om också bara på ett kort.. 161 

 

Strax efteråt dog pojken i tuberkulos på Bona. Även längtan till hemmet kan avspeglas i 

breven. Den här eleven uttrycker det i sitt brev till sin fader där han beskriver den sista 

kvällen i hemmet; 

 
….mins[sic]du den sista kvällen jag var hemma du hade jort [sic] mig en dolk ty vi gossar 

krigade ute och jag blev händig för jag hade en sådan fin dolk mins du som jag kom in på 

kvällen så kom dom och tog mig jag glömmer det aldrig och när jag var på väg då du 

sprang ifatt dom och sade att jag inte hade fått någon mat så jag fick mat på kvällen det var 

sista kvällen vi såg varandra få si när vi träffas härnäst om det bleve snart och när vi gick i 

prost skogen då hade vi roligt men det kan alt[sic] bli fler gånger./…/ Var ej ledsen så går 

nog tiden fotar[sic]. Jag skall nu sluta mina tarvliga rader for [sic] tenna  [sic] gång med 

många kära hälsningar från den son som skickar detta brev till Pappa. adjö för denna 

gång… 162 

 

Utifrån innehållet förstår jag att brevskrivarna försöker finna en positiv tanke hos sig och 

hålla kvar den. Genom att göra det kan de bemästra sin situation som de befinner sig i. Den 

positiva tanken kan, som i de här exemplen, vara att komma ut i naturen och andas in luften, 

att få se ett välbekant ansikte eller längtan tillbaka till tiden med sina föräldrar och 

gemenskapen med dem. Även framtiden beskrivs i breven. ”…så jag har det bästa hopp för 

framtiden. Jag har tänkt att börja aftonskolan här”.163 I breven kan jag se att utbildning är ett 

av framtidshoppen för eleverna. Genom att eleverna även fick gå i skola på Bona och även i 

den senare delen fick de göra brevkurser på Bona. Så tolkar jag att de fick en inblick i 

skolgång och hur viktigt det kan vara med utbildning. De första eleverna som anlände till 

Bona kom från mycket torftiga och fattiga förhållanden. På Bona fick de en chans till 

skolgång och yrkesutbildning.  

 

 

                                                 
161 Brev 13/6 1909, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
162 Brev 8/3 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
163 Brev 10/12 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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Hjälp med diverse praktiska ting efter Bonatiden 

Byta anställning 

Som framgått tidigare i uppsatsen fick eleverna lära sig ett yrke. Efter Bonavistelsen ordnade 

anstalten en anställning eller som det uttrycks i brevmaterialet de fick ”tjänst” eller ”plats”, 

men uppförde sig inte pojkarna sig kunde de skickas tillbaka till anstalten. Enligt Sundkvist så 

var det om pojken inte agerade som den mogne medborgaren, som han kallades tillbaka till 

anstalten. Sundkvist menar med mognad att pojken skulle klara av ett arbete, samt agera som 

en fungerande samhällsmedborgare utifrån ett vidare perspektiv. 164 I brevmaterialet fann jag 

att arbetsgivarna och anstalten hade en kontakt med varandra hur pojkarna skötte sig på sina 

anställningar. Likaså skrev pojkarna ofta till Bona efter det de hade fått anställning. Breven 

var adresserade till direktören och det som de bad om var för det mesta att få byte av 

anställning. 
 

För det första får jag tala om för Direktören att jag har fått en mycket bra plats men ett 

sådan[sic] arbete ville jag ju inte ha det var ju meningen att jag skulle vara med i stallet 

men det får jag ju inte i stället får jag vara med i Fabriken å där kan jag inte vara .för jag 

blir riktigt skuk [sic] jag har nu liggat [ sic] skuk [sic] Onsdagen och Fredagen och där 

nere är ju ett sådant buller å det vet ju Diriktören[sic]  att jag inte är van ock [ sic] förstör 

kläder jör[ sic] man för en femma om dagen. Och så får jag bedja Diriktören [sic] att han 

är snäll och skriver till kammarherren och säger till honom att jag får komma i stallet han 

har ju inte mer än sju hästar och dåliga är dom [sic] men det är ju bra i alla fall för det 

yrket men är van vid är ju alltid bäst att hålla på med/…/nästa år då vill jag ha en plats 

nere i Göteborg hos en åkare för ett sådant arbete vill jag hålla på med/…/ Diriktören [sic] 

får inte bli ond på mig för detta som jag skrivit. 165  

 

…det går inte så bra att arbeta när man inte trivs, och lärdomen blir inte mycket stor hos 

Andersson, jag får hålla på med att göra tröskverk och maskiner rena och sedan får jag för 

det mästa [sic] stå och dra blåsbälgen, så lärdomen den blir inte stor som jag tänkte mig 

och nu tänkte jag att höra efter med Diriktören[sic] om jag inte kunde få byta om plats i 

höst och få en eldareplats för när man inte trivs så går det inte så lätt att arbeta som på en 

plats där man trivs, så kanhända Diriktören[sic] vore snäll och tänkte på en plats åt mig i 

höst så tyckte jag det vore snäll utav Diriktören[sic] att hjälpa mig.166 

                                                 
164 Sundkvist, paper 2004. 
165 Brev 28/4 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
166 Brev 11/7 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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De flesta av breven till direktören som är skickade efter vistelsen på Bona, handlar om att få 

byta plats. Jag kan märka att de ofta var missnöjda med sina arbetsuppgifter eller att pojkarna 

saknande jämnåriga kamrater. Som exempel; ”..så finns det heller inte mycket kamrater 

här…”167 Ibland bad de att någon mer skulle få komma till samma arbetsplats. Pojkarna drar 

sig inte för att skriva till direktören för att få byta arbetsplats. De kunde till och med vara 

mycket stridiga i sin begäran. Pojkarnas brev till direktören hade en stil och innehåll som är 

mer skrivet till en familjemedlem än till en myndighet och utifrån det tolkar jag att 

förhållandet mellan pojkarna och direktören var mer familjär ton än om de hade sett 

direktören som en myndighet. Ett exempel på det kunde vara deras glädje över breven från 

direktören. Som typexempel; ”…tacka så mycket för min Direktiors[sic] kärkomna rader 

hvilka jag häromdagen bekom.”168 Jag tycker mig även kunna se att de vet hur de ska lägga 

fram sin begäran för att få direktörens uppmärksamhet. De ber inte bara om att få byta plats 

utan de argumenterar för sin sak. I det ena fallet tar han som argumentation att han inte får 

någon ”lärdom” av sina arbetsuppgifter. I första citatet tar han upp att han blir sjuk av att vara 

på fabriken, eftersom det är så högt buller där. Likaså är slitaget stort på hans kläder  

 

Av innehållet kan jag märka att de inte var viljelösa individer utan de försökte påverka sin 

situation genom att skriva till direktören på Bona. Brevskrivarna var mycket duktiga på att 

resonera för sin sak i brevmaterialet, exempelvis när de vill byta anställningsplats. Även 

Weiner finner att barn som skrev till Barnavårdsbyrån inte var passiva aktörer i sin situation. 

De var snarare aktiva individer som kämpande mot de vuxnas åtgärder. De ställde krav och 

argumenterade skickligt för sin sak till Barnavårdsnämnden.169 

 

Enligt Roddy Nilsson var det ingen tillfällighet att de intagna fick ett arbete direkt efter 

Bonavistelsen. Han menar genom att vänja pojkarna vid nyttigt arbete, förhindrades pojkarna 

att befinna sig på gatorna utan någon vuxens kontroll. Arbetes syfte var att förebygga 

framtida sociala problem.170 

                                                 
167 Brev 28/4 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
168 Brev 8/5 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
169 Weiner, 1995, s.258-259 
170 Nilsson, 2003, s.248 
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Ekonomisk hjälp 

I en del brev, som är skickade efter Bonatiden, ber de om hjälp med sin ekonomi: 
 

Jag har legat sjuk i nära ett år men på sjukhus bara en vecka ännu. Dett [sic] värsta är att 

aldrig bli så frisk att jag kommer att kunna arbeta mer. Därför hade jag tänkt fråga om 

pastorn ville vara så snäll och hjälpa mig med en slant så att jag kan få medel att köpa ett 

litet lager smärre handelsvaror för något annat blir jag nu oförmögen att göra. Om pastorn 

har några avlagda kläder att skänka mig så vore jag tacksam. Jag får visserligen fattig 

understöd men det räcker inte långt det lilla när man inte kan förtjäna något att stöta under 

med det förstår nog pastorn.171 

  

Jag har inte kunnat förtjäna ett öre på över ett år. Nu hade jag tänkt fråga Öhlin ville vara 

snäll ställa igång en insamling bland förmännen åt migg [sic] till litet handelsvaror för det 

är det enda jag kan göra nu för tiden172 

 

De två första utdragen kommer från samma person och är skrivna vid vuxen ålder. Det som 

slår mig när jag läser breven är att så lång tid efter att ha blivit utskriven från Bona, skriver 

han till Bona för att få ekonomiskhjälp. Jag drar slutsatsen av det, att Bona kanske var den 

enda som de kunde vända sig till för att få hjälp i utsatta lägen. I innehållen i breven så kan 

jag märka att han ber om olika saker beroende på vem han skickar det till. I det ena fallet, som 

är det adresserat till pastorn, ber han om avlagda kläder och i det andra, som är till förmannen, 

ber han om pengar. Även i innehållet i de sista tjugofem intagnas brev till direktören, hittar 

jag förfrågan om ekonomisk hjälp; ”Ja får skriva några radder [sic] ock[sic] be Diricktören 

[sic] skicka några kronor så ja har till litte [sic] röka.”173 Det är skrivet från Vadstena 

sjukhus när pojken var inskriven där. Den hjälpen som han vill ha är till tobak. Jag kan 

efterlikna hans förfrågan till en fråga om att få fickpengar. Utifrån det tyder jag att 

förhållandet som finns mellan direktören och pojken är mer fader och son, än att det är en 

myndighet som han skickar en förfrågan till.  

 

Av vad det går att läsa ut av breven har de även fått hjälp med skor: ”Jag har nu mottagit 

skorna och tackar för dessa jag har idag anmält mig till Sjömanshuset och nu väntar jag på 

                                                 
171 Avskrift januari 1920 Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
172 Avskrift 16/1 1920, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
173 Brev 7/3 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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båten.”174 Även hjälp med kläder förekom i breven. I ett av breven förklarar en pojke att han 

har fått tag på rum och även lite möbler, det som fattas är ett par järnsängar och filtar som 

han ber om att låna en tid av direktören. Jag tolkar det som att Bona uppfostringsanstalt 

fungerar som ett stöd och undsättning även efter att eleverna har avtjänat sin tid där. 

 

Tillstånd till att besöka hemmet 
 
När brevskrivarna ville besöka sitt hem, vände de sig till Bona för att få tillstånd till sin 

hemresa; 
 

Och nu är det någott [sic] som jag skall be Deriktörn [sic] om jo att Kapten finge mönstra 

utav mig för mamma är så sjuk så dom skriver att jag skall komma hem. Ja Kapten har väl 

skrivit till Direktörn[ sic] och talat om det för det sa han åt mig att han skulle göra. För 

han fick ju inte mönstra mig utav utan er tillåtelse. Var snäll och skriv mesamma [sic] för 

det var några dagar seda [sic] jag fick brev hemmifrån. [sic]175  

 

Jag har tänkt bedja direktören om att jag skulle få resa hem och hälsa på min moder och 

mina syskon om det ej möter något hinder från verkmästorns [sic] sida och det tror jag ej 

att det gör. Direktören får ej blifva förtörnad på mig för att jag vill resa hem så snart sär 

jag ej varit på platsen längre för som herr direktören kanske vet är ej min moder frisk och 

hon har längtat och väntat i nära två års tid efter den dag då jag skulle få komma hem. Då 

det nu finns möjligheter för mig att uppfylla hennes önskningar kan jag ej med lugnt 

samvete underlåta att göra det. För efter all den sorg jag har jort [sic] henne vill jag 

hädanefter försöka att bli henne en god son vilken ej gör henne den minsta sorg om Jag 

med direktören tillåtelse får resa så skulle det bli om lördag den 2 november och skulle jag 

vara hemma över söndagen så det blir ej mer än en och en half dag som jag behöver få fritt 

ifrån arbete för på lördager [sic] slutar vi arbetet klockan två. Min broder betalar resan för 

sig så jag behöfver ej taga något af min aflöning.176 

 

Brevskrivna var medvetna om att brevväxlingen var tidskrävande, därför var de angelägna 

om att få svar så fort som möjligt och uppmanade det även i breven. Jag förstår att det var 

Bona som hade det övergripande ansvaret för pojken, eftersom pojken skriver att han måste 

ha förutom kaptens tillåtelse även direktörens medgivande till avmönstring. I brevmaterialet 

                                                 
174 Kort 7/4 1948, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
175 Brev 1/7 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
176 Brev 28/10 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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ser jag att de var både krävande och samtidigt ödmjuka i sitt förhållningssätt till direktören på 

Bona. Slutsatsen av det drar jag att de inte ville att kontakten mellan Bona och dem själva 

skulle skadas. Även i det här brevet argumenterar de bra för sin önskan.  

 

 

Juridisk hjälp 
 
Några brev som finns bevarade är skrivna långt efter deras tid på Bona och vid vuxen ålder. I 

ett av dem ville eleven ha hjälp med att bli rättfärdigad för ett brott som hade begåtts på hans 

tjänst som gjordes direkt efter Bonatiden. 
 

Jag skulle därmed vördsamt vilja framhålla det ödesdigra i min belägenhet, som hände vid 

utskrivningen därifrån, under Direktöre Blomqvists ledning. Jag och en annan elev/…/ 

komma samtidigt därifrån, till Småland Husarregemente/…/ Tiden gick till år 1908 då min 

medkamrat med en annan pojke vid Regementet begick ett inbrott och stulo sina 

medkamtraters kläder. Bara därför att vi båda var från anstalten togs det för givet att jag 

medverkat till detsamma, som jag var lika oskyldig till som ett nyfött barn/…/Anledningen 

att jag nu så många år efter vill rentvå mig är att jag träffade den person som för mig 

erkände detta, och vilkens namn och adress jag innehar. Wisserligen[sic] är jag nu 57 år 

gammal men i rättfärdighetens [sic] namn vill jag dock rentvå mig , då jag aldrig varit 

kriminelt[sic] lagd, trots mina ungdomssynder som gjorde att jag kom till Bona. Nu vore 

jag mycket tacksam om jag kunde få resa ner i och för att närmare precisera min sak. 

Emotser med tacksamhet och vördnad ett svar, för diskretion helst utan anstaltens stämpel. 

Wördsamt…177 

 

Som avslutning i sitt brev skriver han att anstalten inte ska svara med deras stämpel på 

kuvertet. Utifrån det förstår jag att Bona var något som han inte ville bli förknippad med. Jag 

tolkar att det var en skam att kopplas till Bona. Han intar en ödmjuk inställning till anstalten 

genom sitt uttryck ”med tacksamhet och vördnad”.178 Jag tolkar utifrån det att han känner att 

det är en överhet, det vill säga i det här fallet en myndighet som han vänder sig till. På brevet 

finns det noterat att brevet är besvarat. Det finns även arkiverat en avskrift av svarsbrevet. 

Där står det att de inte har tid att personligen ta del i hans problem men de ger namn och 

                                                 
177 Brev 28/1 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
178 Brev 28/1 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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adress till en advokat som är känd för att ta hand om liknande saker. Av det kan jag dra en 

slutsats att personalen är måna över sina intagna långt efter det de har slutat sin vistelse på 

Bona. Avslutningsvis skriver direktören på Bona ”Magister Simon Gustavsson, som 

fortfarande är i tjänst här, hälsar Er hjärtligt.”179 Genom att få en hälsning av en lärare som 

kände honom när han var på Bona, måste upplevas som något positivt för personen i fråga. 

Jag undrar hur gammal personalen var på Bona, när han cirka fyrtio år efter sin vistelse på 

Bona, får en hälsning från sin lärare som fortfarande finns kvar på institutionen. 

 

I innehållet som tas upp i brevmaterialet, kan jag analysera att brevskrivarna hade olika 

syften med sina brev till Bona. Dessa kan ses som uttryck för olika förhållningssätt till 

uppfostringsanstalten. Dels ser pojkarna på Bona som en resurs, där de kan få hjälp med 

ekonomiska problem, klädespersedel, hjälp med diverse saker och så vidare. Och dels som en 

myndighet som de kan vända sig till för att få tillstånd till hemresa eller hjälp med att byta 

anställning eller till och med som i det sista brevet, som en instans där han kunde få bli 

rentvått. Likaså framträder patriarkalt inslag i deras inställning till Bona. En del av pojkarna 

såg Bona som sin familj.  

 
 

Hälsning till Bona uppfostringsanstalt 
 
I många av breven avslutar brevskrivarna med en hälsning till Bona. Några typexempel på 
detta är: 
 

…beder Eder hälsa så mycket till Pastorn och Befälhavaren och pojkarna och allihop 

därhemma eller mest varder ni halsad[sic] själf,,180  

 

Jag får nu sluta mitt brev för denna gång med många kära hälsning från mig till 

Diriktören[sic] var snäll hälsa alla pojkarna så godt men för det första hälsa [Anton] och 

[Erik] för det var mina bästa kamrater på Bona.181 

 

 Jag ber om min hälsning till Insp. o Verkan.182 

(Alla utdrag var adresserade till direktören.) 
 

                                                 
179 Brev 28/1 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
180 Brev 1/7 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
181 Brev 28/4 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
182 Brev 3/5 1948, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
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I de flesta brev som är adresserade till Bona finns en hälsning till personalen. Detta tolkar jag 

som att pojkarna hade en relativ bra relation till dem och att de ville bibehålla kontakten. 

Likaså ser jag att de tog vara på chansen när de skrev till direktören att få fram hälsningar till 

sina kamrater som var kvar på uppfostringsanstalten. Även bland de sista tjugofem 

undersökta elevakterna fanns det hälsning till personalen på Bona. 

 

Ett av breven som är sänt till Bona vid vuxen ålder, där förklarar den före detta eleven vart 

han har tagit vägen efter sin tid på Bona; 
 

…låt mig höra hur det är på Bona. /…/ Ärr [sic]. direktören fortfarande kvar där? Och alla 

förmännerna [sic]? Maskinisten, sjukvårdaren, Lager, Lindgren; bokhållarn, fröken 

Andersson, Bef. Karlsson, rättarn? Skriv några rader och låt mej få höra, desto mer, dess 

bättre Jag vet ej hur det är men Bonatiden står för mej, ej såsom något mörkt minne, utan 

något ljust och kärt, jag vet ej hur jag skall uttrycka mej. Jag har fått det intrycket att Ni 

alla just ville oss väl, och om det mången gång var svårt så var detta i de flesta fall vårt 

eget fel, eller kanske mången gång någon inividuals motkänsla som tog uttryck. Till dem 

som kände mej, giv min varmaste hälsning, och tag även en kär hälsning till pojkarna, och 

tala om för dem hur en gammal Bonapojk känner det, när han blir äldre. Men nu till sist 

och först, mina och min familjs bästa och hjärtligaste hälsningar går till Er, Magister 

Gustavson och Frun och barnen. (?) Är det fler än lillan? Magistern visade sig alltid som 

en sann vän till mig, och jag skulle önska att jag kunde se Er ännu någon gång. 

Min adress är…183 

 

Efter så lång tid efter sin vistelse på Bona skicka en hälsning till anstalten, uppfattar jag som 

att han ville ta upp kontakten med Bona igen. I brevet är han personlig i sitt skrivsätt. Jag 

tyder det som att brevskrivarna inte uppfattade Bona bara som en myndighet eller någon som 

de kunde få råd eller hjälp av utan även en kontakt. Det vill säga Bona var något de ville 

fortsätta hålla kontakt med. Han ville även bidra med sin erfarenhet av Bona till dem som var 

intagna efter hans tid.  

 

Bona vistelsen påverkade de intagna eleverna långt efter det de hade slutat på Bona. Även att 

de skulle uppföra sig väl, som i det här brevet som är skrivet efter vistelsen på Bona; ”..jag 
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skall då försöka att sköta mig så att Deriktörn [sic] ej behöfver få mig tillbaka igen”184 Det 

framkommer att han vill att Bona ska förstå att han ska göra sitt bästa för att sköta sig och 

inte bli dömd för något brott igen. I en del brev kan jag avläsa att de inte vill att direktören 

ska bli arg på dem;  
 

Det har ingen gång varit min tanke att avvika eller rymma från min plats. Jag har ingen 

ursäkt att frambära för mitt handlingssätt och för att jag ej har underrättat direktören 

annat än det jag här ovan har framfört. Jag skäms för att jag har svikit direktörens 

förtroende på så vis och ångrar att jag har vållat sorg. Jag får bedja er tusen gånger om 

förlåtelse och jag lovar, om direktören ej mistat sin goda tro om mig, att jag ej på någotvis 

skall göra mig skyldig till slarv utan göra det bästa jag förmår, det är ej några tomma ord 

utan det kommer från hjärtat.185 

 

Här kan jag spåra att han vill vara till lags och att han inte vill att direktören ska tappa sin 

tilltro för honom. Pojken vill behålla den goda kontakten mellan sig och Bona anstalt. Att 

han menar allvar med det han uttrycker i brevet förstår man med det sista som han tillägger i 

citatet. Samtidigt kan det även vara en rädsla hos pojken som gör att han skriver brevet till 

direktören. En rädsla över att han ska skickas tillbaka till anstalten. Han förstår att makten 

ligger hos direktören och försöker att göra honom vänligare inställd till hans frånvaro från sin 

tjänst. Likaså förstår jag att kontakten mellan Bona och arbetsgivarna är bra, genom att de 

informeras om vad som sker på pojkarnas anställningar.  

 

Något som jag har haft svårt att sätta under en rubrik men som speglas i många av breven är 

elevernas undran över längden på deras vistelse, det vill säga hur länge de ska vara under 

Bonas ansvar. Det kan var ord som till exempel ”…får komma härifrån…” 186 och ”..hoppas 

att jag ska slipp allting här på Bona.”187 som pojkarna uttrycker i sina brev. Det var anstalten 

som avgjorde när pojkarna ansågs vara tillräckligt mogna för att gå ut i samhället som mogna 

och ansvarsfulla medborgare.188 Många brev från pojkarna men även anhöriga speglar just 

denna ovisshet, att inte veta när de blir utskrivna. Ett exempel på hur en bror till en av 

pojkarna beskriver det i sitt brev, ”Att det inte är lätt det förstår jag men som nu du har varit 

                                                 
184 Brev 17/1 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
185 Brev 5/8 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
186 Brev 15/12 1907, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
187 Brev (inget datum), Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
188 Sundkvist, paper 2004 
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inlåst i alla dessa månader och de inte har någon bestämd tid för hur länge det skall vara utan 

bara ökar hela tiden eftersom tiden går…”.189 Utifrån breven förstår jag att det måste vara 

svårt för både pojken och anhöriga att inte ha vetskapen över tidens längd på Bona. Det 

framkommer även att längden kunde förlängas under elevens vistelse. Genom att anstalten 

hade befogenhet att bestämma över eleverna längd på Bona, tror jag att ett maktmissbruk 

kunde ske hos personalen. Via att personalen kunde vara påverkad av sina känslor för pojken, 

är det en pojke som är lätt att tycka om kanske han får vara en kortare tid på Bona. Jämfört 

med en som kanske inte är så foglig mot personalen, men höll sig ändå inom ramarna för 

tillåtna reglerna, han hade eventuellt bedömts annorlunda. Att inte ha vetskapen om hur länge 

de skulle vara där måste även vara psykiskt påfrestande för pojkarna. En del av dem nämnde 

i sina brev att deras myndighetsålder kunde vara en gräns då anstaltens ansvar slutade, att det 

kanske var då som de kunde bli utskrivna. 
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Sammanfattande diskussion 

På Bona uppfostringsanstalt satt dessa brevskrivare, de var dömda för ett mindre brott men 

istället för fängelse hamnade de under tvångsuppfostran under en obestämd tid. Det var unga 

män i åldern 15-18 år som var intagna på Bona. De kom från fattiga förhållande och 

arbetsklassen. Deras uppväxtförhållande skilde det sig lite mellan de första och de sista 

eleverna på Bona. Hos de första eleverna stod det upptaget att de kom från fattiga hem och de 

ofta hade haft bristade tillsyn i hemmet, ibland stod det att de hade drivit runt på gator och 

torg. Om de sista elevernas uppväxtförhållande kunde det däremot stå att pojkarna hade haft 

en mycket svår uppväxt eller att de blivit hårt behandlade. Något som var gemensamt mellan 

de första och de sista pojkarnas bakgrund att de kunde komma från bra hem men föräldrarna 

hade inte fostrat pojkarna på ett bra sätt. Orsaken till den bristande tillsynen angavs vara att 

bägge föräldrarna hade förvärvsarbetat. Att den orsaken dök upp hos båda grupperna, är någor 

som förvånar mig. Mot bakgrund av Nilsson, som menar att under 1900-talets början så var 

borgarklassens hem en idealbild som skulle lösa de flesta sociala frågorna under den tiden.190 

Då kan jag ha en förståelse att de tog upp just att föräldrarnas arbete som en orsak till pojkens 

uppväxt. Däremot att det under 1940-talet då välfärdsamhällets växte fram i Sverige och 

andra värderingar kom i uttryck, då har jag svårt att förstå att arbetet ansågs vara orsaken till 

pojkarnas irrfärder.  

 

I breven som fanns bevarade kunde jag se att Brevväxlingen var en viktig del för pojkarna. På 

så sätt kunde de kommunicera med världen utanför anstalten. Genom innehållet i breven 

kunde jag se att de var rädda för att bli bortglömda av anhöriga och vänner. Brevväxlingen var 

kontrollerad och reglerad av personalen på Bona det var troligen en orsak till deras rädsla att 

bli bortglömda. Vilka regler som var gällande vid beslagtagning av brevmaterialet har jag inte 

fått fram. Däremot kan jag dra egna slutsatser av innehållen i breven som finns kvar. När 

brevmaterialet till exempel innehöll något negativt om Bona anstalt eller dess personal, eller 

när de bad om något hemifrån som till exempel ”kragar/…/veckknapp/… /skorna..”191, 

tidningar, frimärken eller när de frågade om eventuell utskrivningsdag från Bona, så blev de 

breven troligtvis beslagtagna av anstalten. Likaså om pojkarna skrev om vilka straff de hade 
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fått tilldelat sig. I vissa brev hittade jag, utifrån mitt perspektiv, ingen orsak till varför 

brevmaterialet hade blivit beslagtaget. Det var bland annat ett brev som en pojke skrev ifrån 

sin dödsbädd till en gammal lärare som han hade haft. I brevet beskrev han sin sjukdomstid 

och sin längtan till att få komma ut till skogen och att få träffa läraren en sista gång.192 Med 

bakgrund av Foucaults maktteori, enligt vilken makten hamnat i anstaltspersonalens 

händer193, kan jag dra paralleller till kontrollen av brevväxlingen på Bona. Anstaltspersonalen 

hade makten att avgöra vilka brev som fick sändas iväg och vilka som fick mottas av 

pojkarna.  

 

Även hälsa upptog en stor del av pojkarnas innehåll i sina brev. De var oroliga över sina 

föräldrar och syskons hälsa. Det kunde jag spåra både hos de första som hos de sista eleverna 

på Bona. På anstalten fick pojkarna medicinsk hjälp vid sjukdomar eller dylikt. Enligt 

Bjurman hade de svenska anstalterna en strävan att eleverna skulle härdas.194 Jag kan koppla 

det till att pojkarna fick den medicin som de behövde, men kanske inte den vila som kroppen 

behövde efter intaget av medicinen. Likaså framkom det att det inte var någon idé att klaga 

hos personalen utan eleverna fick ”tiga och vara glad att man existerar”.195  Även det kan 

vara ett sätt att härda pojkarna för livet utanför Bona. 

 

Längtan och Framtiden var ytterligare teman som jag fann i brevmaterialets innehåll. Den 

längtan som kom i uttryck i deras brev var längtan till familjegemenskapen eller frihet att 

kunna få gå ut till skogen eller träffa sina vänner. Utifrån det kan jag förstå att det kunde 

kännas instängt för pojkarna att ständigt vara övervakade. Det var tydligt att Bona 

uppfostringsanstalt inte skulle uppfattas som ett straff för pojken utan en skola. Till och med i 

anstaltens underrättelse196 fanns ett förtydligande syfte med pojkarnas vistelse. Att pojkarna 

inte delade samma uppfattning kunde jag tolka genom deras brev. Uttalande som; ”…fri från 

Anstalten…”, ”..steg mot friheten…”197 och ”..få komma ut…”198 uppfattar jag som om 

pojkarna inte kunde  känna att det var en skolgång som de avslutande. Framtiden uttrycktes i 

                                                 
192 Brev 13/6 1909, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
193 Levin, 1998, s.51 
194 Bjurman, 1995, s.111 
195 Brev 12/10 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
196 Brev 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt. 
197 Brev 26/8 1947, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
198 Brev 13/6 1909, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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brev som en förhoppning att studera vidare och att avancera sig i arbetslivet. Att eleverna fick 

yrkesutbildning på skolan kunde upplevas för en del av dem som en ny start på livet, framför 

allt hos de första eleverna. En anledning till det kan vara att de kom från mycket fattiga 

förhållande. Att de utbildades inom kroppsarbetande yrken, var enligt Nilsson ett markerat 

klass- och genustänkande på institutionerna. 199 Många av brevmaterialet var sänt från 

arbetsplatser som pojkarna hade blivit placerade på av anstalten. Breven var oftast adresserade 

till direktören, men det förekom även brev till pastorn. Breven uttryckte ofta en begäran att få 

byta tjänst men även andra saker som till exempel få låna möbler av Bona. Jag får den 

uppfattningen att många av pojkarna hade förtroende till direktören. I innehållet i breven 

tycker jag mig kunna utläsa det. Även pojkarnas glädje över att få brev från direktören kunde 

jag utläsa i breven.  

 

 

Hur upplevde pojkarna sin situation på Bona? 

En av frågeställningarna till mitt arbete var att genom breven få fram hur pojkarna upplevde 

sin situation på Bona. Resultatet visade att vistelsen upplevdes mycket olika mellan eleverna. 

En del var tacksamma för sin tid medan andra var rent hatiska. Att det skedde en del 

rymningar från Bona, konstaterade jag genom brevmaterialet och även anteckningar i 

minnesböckerna. Varför de rymde var oftast att de kände sig orättvist behandlade av 

personalen och även av de andra eleverna. Utifrån minnesböckerna och i pojkarnas brev 

förstår jag att det hade förekommet straff som aga av käpp, fritidsindragning och isolering på 

Bona. Ofta var det just efter rymningar som de fick sina straff. Synen på aga har förändrats 

under åren. Norburg anser att den tidens inställning till aga kan förklaras till den yttre 

disciplinen. Genom att straffa pojkarna med olika yttre disciplineringsåtgärder som stryk eller 

aga var det ett medel till att fostra det inre hos pojkarna.200 

 

Enligt Foucault var isoleringen det främsta vapnet till att ”inverka på barnets moral”.201 Även 

Nilsson hänvisar till Foucault teori, att disciplineringen ses som en särskild form av straff. 

Genom att med olika disciplinära tekniker och förhållningssätt normalisera och rätta 

                                                 
199 Nilsson, 2003, s.254 
200 Norburg, seminarium anteckningar 040304 
201 Foucault, 1993 (1987) s.342 
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individers beteende. Nilsson tar även upp Elias, som ser civiliseringen som en 

karaktärsförändring hos individen, där individuella aggressioner dämpas och individen lär sig 

kontrollera sina känsloyttringar.202 Att överträdelse straffades med olika åtgärder kan i våra 

ögon tyckas vara för hårda. Men vi får inte glömma att den tiden hade en annan inställning till 

bestraffning än vad vi har idag. Anstalten ansåg att det var ett sätt att uppfostra pojkarna till 

moraliska och bra medborgare.  

 

I brevmaterialet såg jag att på elevernas fritid var de med i skolans musikkår. Detta skapade 

en gemenskap med andra, som var i samma situation och från liknande social bakgrund och 

som delade samma intresse. Att vara delaktig i en gemenskap skapade en samhörighet och 

kamratskap hos pojkarna. Att få göra något tillsammans på fritiden var lika viktigt som att få 

utbildning. I min undersökning kunde jag inte hitta så mycket organiserad fritidssysselsättning 

bland de första tjugofem eleverna. Med det vill jag inte utesluta att det fanns något mer 

förutom musiken. Däremot bland de sista eleverna fanns det mycket att välja på för eleverna, 

bland annat olika idrottsliga verksamheter som till exempel brottning, fotboll, bandy. Även 

annan verksamhet fanns som till exempel engelska.203  

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det var svårt att få fram en enhetlig bild hur 

pojkarna upplevde sin vistelse på Bona. Några av dem uppfatta tiden som en bra tid medan 

andra uppfattade den som någon hemsk tid som skulle ”...stanna kvar i alla Bona pojkars 

minne som det största helvete på jorden”.204  Vad som gjorde att de uppfatta det olika kan jag 

bara fundera runt. Att de första eleverna uppfatta tiden som en bra tid, kan vara att de kom 

från fattiga förhållanden och att de här fick en chans att lära sig ett yrke och även bli placerad 

på en anställning. Ofta var det efter tiden på Bona som de upptäckte det, och skrev och 

tackade för sin erfarenhet som de hade fått på Bona. Det var de då fick distans till sin vistelse, 

och de fick tid till eftertanke. De sista eleverna satt en kortare tid och jag får den 

uppfattningen att de tyckte att det var ett straff att komma till Bona. Kanske var det just det 

som gjorde att de var negativt inställde till Bona. Även att samhällsbilden förändrades under 

                                                 
202 Nilsson, 2003, s.25-26 
203 Årsredogörelse, Bona uppfostringsanstalts arkiv. 
204 Brev 15/2 1947, Bona uppfostringsanstalt elevakt. 
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den här tiden kan ha påverkat dem. Välfärdsamhället växte fram och det fördes debatter om 

anstalternas fortsatta verksamhet.  

 

Avsikten med mitt arbete har varit att ta reda på hur unga män i början på 1900-talets första 

hälft upplevde sin situation på uppfostringsanstalt. De här pojkarna på Bona 

uppfostringsanstalt representerar sin tids ålder, kön och klass. Min slutsats är med bakgrund 

av innehållet i deras brev, att de var utsatta för statens ingripande i deras liv. Genom att staten 

gick in och dömde dem till tvångsuppfostran på obestämd tid, istället för att avtjäna ett 

fängelse straff. Det kunde även upplevas svårt att lyftas bort från sin trygga plats och föras till 

en anstalt som låg kanske långt bort ifrån deras hem. Saknaden till föräldrarna, syskon och 

vänner avspeglades i deras brev. Likaså kunde det vara svårt att underordna sig anstaltens 

övervakning och regler. Men med tiden kunde de förstå syftet med sin vistelse på anstalten. I 

tidigare forskning framstår individerna som försvarslösa objekt för makten, men det som jag 

har fått fram i min studie är att både föräldrar, syskon och pojkarna själva försökte påverka sin 

situation. I breven som skickats från deras placeringar hos diverse arbetsgivare till direktören 

på Bona, framstår pojkarna som aktiva, kämpande människor. De var inte viljelösa objekt 

utan de ställde olika krav. Att de var duktiga argumenterare ser man utifrån innehållet i 

breven till direktören. De visste vilken ton de skulle använda sig av i breven för att få sin vilja 

hörd. Den kunde vara både sorglig och i glädjande ordval. Ibland kan jag slås av att de vågade 

begära de olika önskemålen till direktören, som måste ha varit en myndighet i deras ögon men 

ändå någon som de hade förtroende för.  

 

Pojkarna hade olika syften med breven som de skickade till Bona. Dessa kan ses som olika 

förhållningssätt som pojkarna hade till Bona. Ibland såg de anstalten som en resurs som de 

kunde få hjälp med olika saker, till exempel kläder, pengar. Även att de såg Bona som en 

myndighet, där de kunde få hjälp med att byta anställning eller till exempel juridisk hjälp. 

Ytterligare förhållningssätt de hade till Bona kunde liknas till en familjär kontakt. Med det 

menar jag att de skrev till Bona enbart för att behålla kontakten med dem. Det förekom även 

att de besökte anstalten efter sin tid där. Bland annat åkte en del av dem tillbaka och 

tillbringade midsommarhelgen där. I enstaka fall hade de även med sig sina fruar och barn dit. 

Vilket förhållningssätt hade då Bona till eleverna? Jag tolkar det som om de hade olika roller, 

de var både fader, myndighet och fängelse. Ungdomarna var fortfarande barn i deras ögon, 
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som skulle formas till mogna och bra medborgare. Att eleverna även kallade sig själva 

Bonapojke, förstärker den syn som anstalten hade till dem. Detta var ett sätt, enligt Sundkvist, 

att placera dem längst ner i ålderhierarkin.205  

 

Anstalten avgjorde hur länge pojkarna skulle vara under Bonas ansvar. När de var ute på sina 

olika tjänster kunde Bona kalla tillbaka dem till anstalten om de inte uppfört sig som bra och 

skötsamma medborgare. Ovissheten att inte veta när de blev utskrivna kunde jag spåra i 

pojkarnas brevmaterial. Även anhöriga och vänner undrade över deras tidslängd. Jag kan 

förstå att det måste ha varit svårt att leva under den pressen att när som helst kunna få bli 

tillbaka kallad till anstalten och kanske få sin tidslängd ökad. Mot bakgrund av Foucaults 

maktteori206, enligt vilken makten låg i personalens händer, kan jag dra slutsats av att 

personalen hade stor makt i sina händer. Det kunde ske ett visst mått av maktmissbruk om till 

exempel personalen hade en del elever som sina favoriter och andra var syndabockar.  

 

Något som har kunnat påverka mig under min arbetsprocess, är att det var svårt att inte bli 

involverad i pojkarnas situation. Oftast var det gripande livsberättelser som kom i min hand 

och som jag fick ta del av. En annan tänkbar brist är att det var ett stort område att gå igenom 

och jag känner att jag bara har varit på ytan och skrapat lite. Något som skulle vara intressant 

att i en vidare forskning, ta reda på dem som finns i livet och jämföra deras berättelser med 

det som jag har fått fram i min studie. Jag förstår att det finns ”gamla” elever som har skrivit 

böcker och även föreläser om sin tid på Bona.  

 

Vilken erfarenhet har arbetet givit mig till min blivande roll som lärare? Jag har använda mig 

av brevmaterial som en historiskkälla för att bidra till beskrivningen av den ”lilla människan”. 

Den erfarenheten ska jag förmedla till mina elever i min undervisning. Genom att visa att 

även dagböcker och brev berättar mycket om en flydd tid. Det finns mycket kvar att forska 

om i svensk social historia. Den litteratur som finns idag och som används i skolan är 

otillräcklig. En viktig slutsats som jag har dragit är att ungdomstidens historia knappast finns 

med alls. Ytterligare en erfarenhet som mitt arbete har gett mig är att i arkiven finns många 

källor som jag kan utnyttja i mitt arbete som lärare. Genom att i min undervisning låta 

                                                 
205 Sundkvist, paper, 2004 
206 Levin, 1998, s.50-51 
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eleverna få göra en egen släktforskning, likaså låta eleverna göra ett besök på landsarkivet 

eller på stadsarkivet. När eleverna får se originalhandlingar, läsa originalskriften så får de en 

närhet och kunskap som kan vara svårt att förmedla i ett klassrum. 

 

Om jag ska jämföra Bona som skolform, med dagens skola. Finns det då några liknelser 

mellan dessa skolformer? Ja, vissa liknelser finns det. Bland annat så är det övergripande 

målet hos dem båda att bidra med bra medborgare till samtida samhällen. I dagens 

styrdokument står det bland annat; ”..främja eleverna till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar..”207 och ”förbereda eleverna för delaktighet och medansvar/…/som 

präglar ett demokratiskt samhälle”.208 Bonas syfte var att bland annat att fostra eleverna till 

”dugliga medborgare”.209Så vissa likheter finns det mellan dagens skolform och Bona, men 

medlen att nå målen skiljer sig stort mellan dessa två.  

 

                                                 
207 Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.(Graphium: Västra 
Aros, 1999) 1 kap. 2 § 
208 Lpo 94 (1999), 1 kap. 2 § 
209 Brev 1908, Bona uppfostringsanstalt, elevakt.  
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