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Abstrakt  

 
Vad kan en samling sånger säga oss om de gemenskaper, ideal och problembilder som 
artikulerats i den svenska folkbildningshistorien? Utifrån Hola folkhögskolas sångrepertoar 
från första halvan av 1900-talet riktas här uppmärksamheten mot diskurser som presenterats 
som betydelsebärande vid en storskalig utbildningsinstitution. Fokus ligger framförallt vid 
politiska visioner och performativa ideal såsom de besjungits vid lektioner, samkväm och 
kafferaster. Uppsatsen relaterar också Holasångerna till de sociala rörelsernas verksamheter, 
skolans egenartade rekryteringsbas samt en diskursanalytisk begreppsapparat.          
 
 

Nyckelord: Hola folkhögskola, litteratursociologi, folkbildning, unison sång, sångtexter, 

folkrörelser 
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1. Folkhögskolemötet 1877 
 

”Jag betraktar också sången som en mycket vigtig sak: den är så att säga skolans Idunsäpplen.”  
Fru Paykull, 1877 

 
År 1877 samlades för första gången Sveriges folkhögskolelärare till gemensamt möte i 

Jönköping. Hela 19 av Sveriges då 25 existerande folkhögskolor hade representanter på plats. 

Mötesberättelsen visar att en lång rad överläggningsämnen var uppe för behandling; “Hvad 

plats bör det religiösa elementet intaga i en folkhögskola?”, ”Kunna flickskolor lämpligen 

förenas med de manliga skolorna?”, ”Hvad plats böra de s.k. praktiska ämnena i 

undervisningen taga?” (Velander, 1879).  Redan här, vid detta första nationella 

folkhögskolemöte 1877, väcktes frågor beträffande sångens roll på folkhögskolorna. Under 

överläggningspunkten ”Hvilken anordning af aftonsysselsättningarne i våra folkhögskolor 

kan anses ändamålsenligast?” vittnade exempelvis samtliga talare om att sången var ett 

framträdande inslag vid skolornas samkväm och aftonstunder (Velander, 1879; 45-). 

Mötessekreteraren tillika frågeställaren J.P. Velander påminde deltagarna om att aktiviteterna 

efter skolarbetets slut borde betraktas som ”ett slags fortsättning af dagens undervisning, fast i 

friare form” (Velander, 1879; 45). Också Folkhögskoleinspektör Alfred Ternström påminde 

åhörarna om sångens kultiverande kvalitéer: ”Aftonstunderna äro ett kraftigt medel till 

åstadkommande af ett sedligt lif vid skolan” (Velander, 1879; 48).  

 

Långa överläggningar tillägnades även ordförande Leon Holmströms frågeställning: ”Hvad är 

syftesmålet med sången i folkhögskolan?” (Velander, 1879; 53-). Bland annat föreslog A.A 

Rybeck att ”som syftemål med sången i folkhögskolan uppställa: att höja intresset för 

fosterlandets stora minnen, att frammana och upplifva fosterlandskärleken, att allmännare 

utbreda hågen och utveckla förmågan att sjunga” (Velander, 1879; 56). Enligt Rybeck var 

”det t.ex. lämpligt att när man läst om Karl XII, vid timmens slut uppstämma: ’Kung Karl, 

den unge hjälte’; när man läst om Vikingatiden, Geijers ’Vikingen’, o.s.v.” (Velander, 1879; 

56). Leon Holmström själv var något försiktigare när han sade: ”Sången bör ej hafva till syfte 

att vara något att lysa med i uppvisningarne. Den bör vara ett uttryck af hjärtats stämning vid 

tillfället och tjäna till att lifva och lyfta sinnena under det dagliga arbetet i skolan” (Velander, 

1879; 53). För folkhögskolepionjärnen Holmström var det just i den unisona sången som den 

andliga potentialen var som störst, och det var mycket väsentligt att sången utgjorde en 

integrerad del av undervisningen. Den rent tekniska finessen eller estetiska utformningen 

(flerstämmighet, tonsäkerhet, osv.) bortprioriterades av allt att döma till förmån för kraften 

hos röster som kom samman (Velander, 1879; 53).     
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Av de tryckta mötesanteckningarna framgår även att en kommitté tillsattes i syfte att utveckla 

en gemensam sångbok för folkhögskolan (Velander, 1879; 58). Senare samma höst 1877 

sammanställde Eggelings musikhandel i Lund således Sångbok för folkhögskolor (Lemhagen, 

1943; 358). Denna sångbok verkar inte fått den rikstäckande spridning vid folkhögskolorna 

den var ämnad för, trots att den byggde på de principförklaringar folkhögskolemötet i 

Jönköping fastslagit och dessutom hade konsulterat nämnd expertis (Velander, 1879; 58, 

Lemhagen, 1943; 358, Nätterstad, 1982; 181). Eggelings sångbok innehöll inte mindre än 300  

sånger och kostade en avsevärd summa med dåtidens mått mätt (Nätterstad, 1982; 181). 

Sångbokens bristande genomslagskraft kan också ha berott på att folkhögskolorna redan då, 

sinsemellan, hade lite olika karaktärer. Ordförande Leon Holmström konkluderar vid sitt 

avslutningsanförande att dessa folkhögskolor i vardande syftar ”framåt uti inre förädling och 

yttre förfining” men konstaterar samtidigt att det ”ej kan finnas någon normalskola, som man 

kan uppsätta för sig som osvikligt mönster” (Velander, 1879; 93). Måhända föll idén om en 

standardiserad sångrepertoar av den diversitet folkhögskoleformen hade från start.      

 

Sociologen Bertil Pfannenstill menar i artikeln ”Folkhögskolans sociologiska referensram- ett 

teoretiskt utkast” (1969) att folkhögskolorna skulle komma att kännetecknas av sina 

respektive ”lokala orienteringar”. ”Lokal orientering” kan i Pfannenstills teoretiska utkast 

betyda något mer än eventuella territoriella identifikationer och geografiska 

gemenskapskonstruktioner. ”Det kan också innebära en lojalitet mot den egna institutionen 

eller den egna rörelsen, t.ex. ’rörelseskolas’ orientering mot den egna folkrörelsen” 

(Pfannenstill, 1969, 230, Nylander, 2007). En av ordförande Holmströms slutsatser vid 

Jönköpingsmötets avslutning var att ”noga gifva akt på ställningar och förhållanden i den ort 

där man blifvit eller blifver satt att verka och att man så mycket som möjligt bör söka foga sig 

därefter” (Velander, 1879; 93).    

 

Folkhögskolorna växte fram som bundsförvanter till bredare sociala rörelser. Förutom 

bonderörelsen upptar nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och 

hembygdsrörelsen fundamentala folkliga formationer i tiden för folkhögskolornas framväxt. 

Hos den sociala infrastruktur folkrörelserna skapar konkurrerar somliga diskurser alltmedan 

andra löper omlott. Folkbildningstankarna, skötsamhetsidealen och framstegsinriktningen hör 

till det som tydligast förenar (Ambjörnsson, 1988). En ofta framträdande målsättning med det 

tidiga folkbildningsarbetet var olika former av ”väckelser” (Degerman, 1967; 47). 

Folkhögskoleformen hade först kommit att förverkligas i en dansk kontext där väckelsen var 

intimt förbunden med det politiska behovet att kultivera fram en självständig nationell 

identitet (Gustavsson, 1991; 61-63). Nationalismen och den nationella pedagogiken brukar 

likaledes tillmätas ett stort inflytande i den svenska folkhögskolans begynnande verksamheter 
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(Pfannenstill, 1969; 227, Gustavsson, 1991; 66, Rybeck i Velander, 1879; 56). Men vid sidan 

av de nationalistiska lovsångerna till Karl den XII och Vikingen fanns också, åtminstone vid 

Hola Folkhögskola, en stark provinsiell och hembygdsorienterad diskurs (Norman, 1971). Jag 

föreställer mig vidare att medborgaridealen som skulle fostras fram var färgade av de 

politiska idéströmningar som folkrörelserna bar fram och därmed förbundna med vissa 

kontextspecifika parametrar beroende på vilken ”lokal orientering” skolan i fråga haft. 

Genom att studera en serie sångtexter från en storskalig utbildningsinstitution i 

Ångermanland och resonera kring den unisona sången som kulturell praktik, hoppas jag 

komma några av dessa idévärldar på spåren.     
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2. Projektidé & disposition 
  
Föreliggande uppsats bygger på kontakter med Hola folkhögskola. Hola är en landstingsägd 

folkhögskola belägen i Nyland, Ångermanland. Uppsatsskrivandet äger rum på 

uppdragsorienterad basis, vilket har sträckt sig över dryga två terminers examensarbete. Den 

övergripande problemorienteringen för projektet gällde hur folkbildningens människosyn såg 

ut i det moderna samhället. Både ”folkbildningens människosyn” och ”det moderna 

samhället” var omfångsrika teman som stod i behov av ytterligare avgränsningar. Jag valde 

därför att rikta in Hola-projektet mot en analys av hur lokalt sjungna sångtexter relaterar till 

kollektiva identiteter. Föregående termin skrev jag den första teoriorienterade delen kring hur 

en diskursiv förståelse av identiteter kunde se ut samt vilka tillkortakommanden en sådan 

ansats kan tänkas föra med sig (Nylander, 2007). Idén med denna andra del av uppsatsen är 

att göra bruk av den teoretiska plattform som utarbetats i en empirisk analys av ett antal 

Holasånger. Rent tidsmässigt är det framförallt åren från skolans etablering 1896 fram till 

mellankrigstiden som står i fokus för studien. Sångböckerna som jag ska studera sträcker sig 

emellertid ända fram till 1960-talet.    

 

Uppsatsen inleddes med en tillbakablick till det tillfälle då den unisona sången på 

folkhögskolorna diskuterades för första gången av dess företrädare. Här presenteras så 

projektet, dispositionen och syftet med studien. Därefter följer kapitel 3. där forskningsläget 

behandlas. Framförallt koncentrerar jag mig på vad som har skrivits med musiktexter som 

materialbas och folkrörelserna, skolan eller den unisona sången i fokus. Sedan kommer ett 

teoretiskt orienterat stycke (4.) där Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes teser om politik 

presenteras i korthet (se även Nylander, 2007). Kapitel 5. fokuserar på den bildningskontext 

som sånghäftena härstammar från. Där problematiserar jag även materialanvändandet och 

klargör vilka begränsningar det innebär för min studie. I stycke 6. Folkhögskolesångens 

sociologiska relevans försöker jag motivera varför den här studien är sociologisk samt varför 

den unisona sången borde få större uppmärksamhet inom sociologin. Därefter återvänder jag 

till den diskursanalytiska forskningstraditionen för resonera om den som metodologi och 

forskningsstrategi. Kapitel 7. presenterar hur jag gått till väga för att analysera sångerna samt 

vilka avgränsningar och urvalsprocedurer som har väglett mig. Men sångerna vore inte 

särskilt intressanta om de inte sjungits på en storskalig utbildningsinstitution. I avsnittet om . 

Hola Folkhögskola (8.) försöker jag att kartlägga vad vi kan lista ut om skolans 

rekryteringsförfaranden och presenterar statistik beträffande upptagningsområdet. Till sist 

kommer själva analysdelen. 9. Ungdomen och omvärlden som för oss tillbaka till den 

Skandinaviska idéströmning som förde folkhögskoletanken över Öresund. Internationella 

maktrelationer visar sig göra avtryck i sångernas värld, liksom embryon till en modern 
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ungdomskultur där unison sång inte längre är en levande praktik. Kapitel 10. är uppdelad 

mellan ett inledande stycke där ungdomen analyseras som ”tom signifikant”. På det följer en 

granskning av element som exkluderats i sångerna. Avslutningsvis diskuteras den politiska 

visionen som förmedlas med ljuset som metafor. Allra sist kommer 11. Sammanfattning.  

 

Vissa kortare passager, citat och formuleringar har upptagits i denna uppsats från föregående 

termins skriftliga arbete. När resonemangen överlappar varandra på ett tydligt sätt eller 

självrefererande äger rum, har jag valt att referera till den tidigare uppsatsen enligt följande: 

(Nylander, 2007).  Det är framförallt i de stycken som här tjänar som teoretiska och historiska 

bakgrundsbeskrivningar (Kapitel 4-6 och 8) där ett visst mått av självreferenser och 

omtagningar varit nödvändiga. Referenserna till föregående termins uppsatsarbete kan även 

innebära att en mer djuplodande diskussion återfinns där. Detta gäller framförallt 

begreppsutredningen och diskursteorin. Den här delen av uppsatsskrivandet har författats med 

avsikter och krav om att bli självständigt läsbar. Förhoppningen är därför att uppsatsen 

balanserar ambitionen att producera något kvalitativt nytt med målsättningen om att även 

innefatta centrala dimensioner av föregående termins uppsatsinnehåll. Det har inte varit en 

lätt uppgift att uppnå balans mellan dessa båda riktlinjer. Denna metodologiska problematik 

är den huvudsakliga förklaringen till mitt generösa bruk av egenreferenser. 

 
 

2.1 Syfte & Problemformulering 
 
Målsättningen med studien är att analysera den idévärld som verbaliseras i sångtexter som 

finns bevarade från Hola Folkhögskolas bildningsverksamhet. Jag kommer ledsagas av idén 

att sången var en av flera identitetsskapande praktiker vid Hola och rikta mina blickar mot det 

språk som genomsyrar sångerna. Mitt huvudsakliga intresse kommer att vara de sätt som 

gemenskap artikuleras i sångerna och hur detta relaterar till maktrelationer. Att analysen av 

samhörighet äger rum i sångböckernas värld gör bilder, metaforer och allegorier centrala för 

studien. De åsikter och identitetsmakörer jag ämnar analysera kan tänkas ta formen av 

kollektiva fantasier och visioner, och/eller manifestera sig som problembilder vid 

gemenskapens utkanter. Frågeställningarna jag söker svar på rör följande:    

 

- Hur artikuleras gemenskap i sångtexterna? 

- Vilka meningsbärande innebörder får de ideala subjekten som besjungs? 

- Gentemot vilka problembilder och särskiljanden upprättas sångtexternas subjekt? 

- Vilka kollektiva fantasier och politiska visioner förekommer i Holasångerna? 
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När jag nu beger mig ut efter spår på maktrelationer, problemföreställningar och visioner i ett 

sångmaterial gör jag det i övertygelsen att språket där innehåller betydelsebärande tecken och 

symbolik som kan assistera mig. Själva kärnfrågan rör hur artikuleringen av gemenskap 

egentligen konstrueras. Givet mina teoretiska utgångspunkter borde sångernas ”vi” 

konstrueras genom specifika särskiljanden samt genom en gemensam språklig referent 

(Laclau, 2005, Mouffe, 2007). Åtminstone borde det gå att identifiera performativa ideal som 

möjliggör (inte determinerar) specifika gemensamhetskänslor och förhindrar upprättandet av 

andra. Både de diskursiva element som idealiseras och problematiseras i sångerna blir således 

av intresse för mig. Att undersöka vilka önskvärda egenskaper och gemenskaper som 

artikuleras blir mitt sätt att närma mig frågan om folkbildningens människosyn i det moderna 

samhället.  
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3. Tidigare forskning 
 

I relation till vad som tidigare skrivits med sångtexter som materialbas eller om unisont 

musicerande som social och kultiverande företeelse utmärker sig ett par svenska böcker och 

avhandlingar.1 Märta Netterstad dokumenterade redan 1982 i studien Så sjöng barnen förr i 

tiden en rad tematiker som var framträdande i sångböcker på folkskolenivå mellan åren 1842-

1972. Boken är i kraft av sitt rikliga omfång (28 000 texter över 130 år) en utmärkt 

uppslagsbok över de övergripande diskursiva förändringar som äger rum (i samklang med 

samhällsförändringar) under studieperioden. Netterstad intresserar sig även för sången i en 

didaktisk kontext, vilket tangerar en central aspekt av föreliggande uppsats. Även om vissa 

sångkategorier2 Märta Netterstad etablerar säkert går att använda sig av här är studien 

genomförd på ett ytterst makroorienterat plan och skiljer sig därigenom åtskilligt från den 

studie jag har i åtanke. 

 

I Stefan Bohmans etnologiska avhandling Arbetarkultur och kultiverade arbetare (1985) är 

det istället arbetarrörelsens musik/kultur som står i fokus. Bohman diskuterar den unisona 

sångens plats i den framträngande arbetarrörelsen och det klassrelaterade 

spänningsförhållande som uppstod i relation till redan kanoniserade kulturuttryck. 

Avhandlingen innehåller även musikanalytiska ingångar till den svenska bildningshistorien 

(ABF´s studiecirklar), en intressant genealogi över utgivningen av ”Socialistisk sångbok” 

(1893-1974) samt några återbesök i den tidiga fackföreningsrörelsen och dess kulturella 

habitus. Bohmans analys av det underliggande kampsubjektet och de politiska visionerna i 

”Socialistisk Sångbok” (senare omnämnd ”Tidens sångbok”) är i det närmaste helt i linje med 

frågeställningen jag formulerat för denna studie. Till skillnad från Stefan Bohman kommer 

jag dock att försöka vidga innebörden av ”det politiska” bortom regelrätta 

klassteoretiseringar. Detta sker inte minst därför jag anser att Bohman och hans kamrater inte 

dragit de fulla implikationerna av att det är bekönade arbetarklass-subjekt som konstitueras.3  

 

                                                
1 Jag presenterar i detta stycke uteslutande svenska böcker och avhandlingar, trots vetskapen att mycket 
skrivits om unison sång och sångtexter på andra språk än svenska. Det har helt enkelt varit ett sätt för 
mig att avgränsa kartläggningen av forskningsfältet.     
 
2 Netterstad skiljer mellan: andliga sånger, sedelärande sånger, fosterländska sånger, natur- och 
årstidssånger, morgon- och aftonsånger samt folkvisor, sånglekar och barnvisor (Nätterstad, 1982)   
 
3 För ett exempel på svenska avhandlingar med tangerande frågeställningar men tydligare 
genusperpektiv: Ulrika Widdings (2006)  Identitetsskapande i studentföreningen: Köns- och 
klasskonstruktioner i massuniversitet eller Eva Blombergs (1995) Män i mörker: Arbetsgivare, 
reformister och syndikalister Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940  
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Intressanta diskussioner kring klass och kultur, industrialisering, folkhemsbygge och 

musikutövande finns även i Alf Arvidssons etnologiska avhandling Sågarnas sång (1991) om 

musikformer i sågverkssamhället Holmsund. Arvidsson gör inte entré på det rent 

textanalytiska planet utan koncentrerar sig i huvudsak på musikaliska formuttryck genom 

historien. Sågarnas sång har en tydlig förankring i en specifik lokalhistorisk miljö 

(sågverkssamhället Holmsund) och avhandlar ämnen som rör musikens sociala och kulturella 

inramning. På detta sätt finns här flera beröringspunkter till min studie, trots att jag valt 

sångböckernas texter som materialgrund.  

 

En annan avhandling med vissa musiksociologiska inslag är Hans Bernskiölds Sjung, av 

hjärtat Sjung (1986) som handlar om musik och församlingssånger i det svenska 

missionsförbudet under 100 år (1850-1950). Bernskiöld, likt Bohman, följer i sin avhandling 

diskursproduktionen i sångboksform (SMF) genom en slags historisk resa.  I Sjung, av hjärtat 

sjung presenteras även kommittébetänkanden kring själva urvalsprocesserna samt en del 

musikteoretiska utvecklingslinjer. Frikyrkorörelsen var, genom folkhögskolans 

grundtvigianska rötter4, förmodligen involverad i framväxten av det levande kulturliv som 

funnits på svenska folkhögskolor genom åren (Gustavsson, 1991; 61-63, Nylander, 2007). 

 

Inger Selander visar i sin Folkrörelsesång (1996) att många sånger därtill inkorporerades till 

sociala rörelser i ideologiskt översatta nyversioner, men med bibehållen melodisk struktur 

(Selander, 1996; 301-). Form och melodi flyttade lätt från en social rörelse till en annan. Inte 

sällan verkar de mest framträdande medlemmarna i en social rörelse, gladeligen ha engagerat 

sig ytterligare andra. Skärningspunkterna och skiljelinjerna mellan de olika folkrörelserna 

synliggör Selander genom sången (Selander, 1996). Inger Selander menar, till skillnad från 

exempelvis Bohman, att det religiösa bildspråket inte var speciellt framträdande i 

arbetarrörelsens sånger, utan lyfter istället fram nationalismen (såväl parodierad som icke-

parodierad) som en stark inspirationskälla (Selander, 1996; 319). Inger Selander fokuserar i 

sin studie på intertextualitet, adaptioner och ideologiska översättningar i folkrörelsernas 

sångrepertoarer. Selanders studie är dock besläktad med innehållet i denna uppsats dels 

genom dess textanalytiska tillvägagångssätt samt dels genom att vi båda två intresserar oss för 

hur sångtexterna får och ges politisk innebörd. 

 
 
 
 
 

                                                
4 Den danska biskopen Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872) räknas som folkhögskolans 
”fader”.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 
Det råder ingen större brist på sociologiska teorier kring hur politiska identiteter blir till, vare 

sig det gäller vad de ytterst bestäms av eller idéer kring deras överlappande och ”interaktiva 

dynamiker”. Eftersom det här arbetet är en uppföljning av min teoriorienterade förstudie 

Folkbildning, sångtexter och diskursiva logiker- på jakt efter det politiska (2007) kommer 

vissa begreppsutredande och teoretiska frågor att lämnas åt sidan och istället hänvisas till med 

referenser. Vad jag på ett teoretiskt plan försökte få på pränt i den uppsatsen var en diskursiv 

verktygslåda att närma mig kollektiva identiteter med, samt viss historiematerialistisk kritik 

av diskursteorin. I centrum för uppsatsen stod begrepp och axiom ur den poststrukturalistiska 

forskningstraditionen. Några utgångspunkter från Chantal Mouffe och Ernesto Laclau sociala 

ontologi kommer att dyka upp även i denna uppsats (Nylander, 2007). Detta gäller till 

exempel Chantal Mouffes tankar om politik i boken On the political (2005). Till sin hjälp där 

tar Mouffe den högst kontroversiella tänkaren Carl Schmitts tankar om partisanskap:5    

 
The heart of the political is not the enmity per se but the distinction of friend and enemy; it 
presupposes both friend and enemy (Schmitt, 2004; 65).           

 

För både Mouffe och Schmitt är utgångspunkten för den politiska gemenskapen en 

antagonistisk kraft som artikuleras i distinktioner mellan dem som betraktas som ”vänner” 

och dem som ikläds rollen som ”fiender” (Mouffe, 2005; 10, Schmitt, 1932/2004). Både 

”vänner” och ”fienden” betraktas som förutsättningar för partisanskap. Politisk gemenskap 

skulle därför, om vi får tro Schmitt och deltagandet följer partisanens, kunna spåras genom 

markeringarna av tillhörighet/fiendskap, insida/utsida och vi/dom.   

 

Schmitts idé om politiken liknar Carl von Clausewitz devis om kriget6 (Schmitt, 2004; 5). 

Åtminstone blir politiken för partisanen en mycket hetlevrad och passionerad aktivitet. Av 

vän/fiende-distinktionen följer att ”det politiska” per definition relaterar till en kollektiv 

identitet där summan är mer än delarna7 (Schmitt i Mouffe, 2005; 11). För att kvala in som 

                                                
5 Mouffe levererar också ett tydligt avståndstagande från Schmitts fascitoida värderingar (speciellt 
iögonfallande vid tiden för andra världskrigets utbrott då Schmitt för en tid var medlem i NSDAP) samt 
hans reaktionära förhållingssätt till all form av kulturell pluralism (Mouffe, 2006; 14). 
 
6 Alltså något i stil med parafrasen: ”Politik är blott en fortsättning på krig men med andra medel”. 
 
7 Detta diskvalificerar, som redan Durkheim förstod, försök att närma sig kollektiva aspekter genom 
ortodoxa former av metodologisk individualism, exempelvis dylika rational choice modelleringar 
(Schmitt i Mouffe, 2005; 11). Det finns förövrigt en intressant analogi mellan Schmitts övertygelse om 
att vän/fiende-distinktionen utgör hjärtat i ”det politiska” och hur Alfred Schutz senare kom att utarbeta 
en sociologisk fenomenologi gällande ”ingrupper” och ”utgrupper” där antagonismen och 
beroendeförhållandet mellan ”vi” och ”dom” var ytterst central (Bauman, 1990; 49-).     
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partisan i Schmitts mening måste båda dessa komponenter (vi/dom) existera i ett kollektivt 

och lidelsefullt engagemang för ”den högre saken” (Schmitt, 2004; 10). För Mouffe, som är 

intresserad att kanalisera denna evigt antagonistiska energi till spelregler och praxis förenliga 

med moderna demokratiska ideal8 och radikala visioner, blir ”det politiska” startpunkten för 

ytterligare en fundamental distinktion:    

 
by ”the political” I mean the dimension of antagonism, which I take to be constitutive of 
human societies, while by ”politics” I mean the set of practices and institutions through 
which an order is created, organizing human coexistence in the context of conflictuality 
provided by the political. (Mouffe, 2005; 9)    
 

En av fördelarna med att göra bruk av Chantal Mouffes definition av politik är att 

definitionen inte är determinerad i förväg, utan öppen för det politiska livets performativitet 

och historiska fluktuationer. Eftersom definitionen rymmer alla sådana ”praktiker och 

institutioner varigenom ordning skapas” måste naturligtvis skolor utgöra något av politikens 

högborg. Hos teoretiska förelöpare till Mouffe, som Luis Althusser och Michel Foucault,9 

återfinns också skolväsendet mitt i den politiska skärselden. Med Foucaults ord är ”varje 

utbildningssystem ett politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av 

diskurser och därmed de kunskaper och den makt den bär med sig” (Foucault, 1993; 31). Hos 

Althusser har skolan rent av efterträtt kyrkan som den primära statsapparaten för ideologisk 

inprogrammering (Althusser, 1976; 126-127). Folkhögskolor bedrivna i internatform, såsom 

Hola, skulle kunna lämpa sig väl för större Foucault-inspirerade forskningsprojekt. 

Folkhögskolorna skulle då sälla sig till den ansamling moderna institutioner som vid sidan av 

sina öppna och möjliggörande agendor (att sanktionera, bemyndiga och bilda) även syftade 

till att normalisera kropparnas rörelser och utrota icke-önskvärt tankegods (Foucault, 1993).  

 

Min teoretiska förståelse av subjektet följer i stort Ernesto Laclau och Chantal Mouffes anti-

essensialistiska ontologi där diskurs, identifikation och artikulering utgör några av de centrala 

begreppen (Nylander, 2007). Alla identiteter relaterar, i denna tappning, med nödvändighet 

till en ”konstitutiv utsida” eller exkluderat element varigenom egenheten artikuleras som 

                                                
 
8 Vissa demokratiska komponenter (såsom parlamentarism) bildar för Mouffe förutsättningar för vad 
hon betecknar som ”agonistiska relationer”, d.v.s. relationer som trots permanentade stridigheter 
erkänner varandras legitimitet. För Mouffe skapar ”agonistiska relationer” möjligheterna för 
demokratiska överenskommelser om att vara icke-överens, fredlig med fortfarande ideologiskt fientlig, 
enligt vissa gemensamma spelregler (Mouffe, 2005; 20). Utmaningen för politiska praktiker (politics) 
med demokratiska agendor handlar, enligt Mouffe, om hur de ideologiska gränsdragningarna mellan 
”vi/dom” kan göras förenliga med existerande pluralism (Mouffe, 2005; 14). Dessa demokratiska 
utmaningar tar alltså vid långt bortanför Schmitts oerhört enfaldiga föreställning om folket.  
     
9 Se också kap. 5 ”Dikursteoretiska rötter” i min C-uppsats Folkbildning, sångtexter och diskursiva 
logiker- på jakt efter ”det politiska” (2007)  
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skillnad gentemot: X (Laclau, 2005; 70, Mouffe, 2007). Dessa särskiljande 

möjlighetsbetingelser är kontingenta och performativa, d.v.s. konstant verksamma i kulturella 

praktiker:   

 
[P]olitiska praktiker inte bara handhar förkonstituerade identiteter utan spelar också en 
avgörande roll för bildandet av identiteterna själva. I denna process av konstruerande av 
identiteter kommer kulturella praktiker att spela en viktig roll (Mouffe, 2007; 24).   

 

När kollektiva identiteter artikuleras bildas ofta hierarkiserande mönster mellan sådana 

subjektspositioner som relaterar och förutsätter varandras existens (vithet/svarthet, 

manligt/kvinnligt osv.) (Mouffe, 2007; 25). När blickarna riktas mot sångtexternas 

identitetsladdningar ämnar jag vara särskilt uppmärksam på huruvida politiska dimensioner 

kring kön, klass och sexualitet är involverade i hierarkiserande verbaliseringar. Det är 

motiverat att betrakta tillblivelseprocesserna av sångernas subjekt och implicita ideal ur ett 

genusperspektiv (homosocialitet, kön, sexualitet, osv.) inte minst för att alla textförfattare i 

mitt urval varit män, alltmedan sångerna sjungits av både män och kvinnor. Det 

genusperspektiv jag här har i åtanke begripliggör också kön performativt genom dess myller 

av artikuleringar, gestaltanden och diskursiva citeringar (Mouffe, 2007; 27). Performativitet 

syftar alltså på en logik där diskursen konstituerar objekten de refererar till. Kön i en bestämd, 

fixerad och naturgiven mening finns helt enkelt inte.   

 

Hola folkhögskolas rekryteringsbas har haft egenheten att innehålla en relativt stor skara 

folkhögskolestudenter ur arbetarklasshem (Nordgren, 1912, 83, Sjöqvist, 1986, 55, Stattin, 

1996; 9). Även om skolan aldrig varit en renodlad ”rörelseskola” finns det starka kopplingar 

mellan den framväxande arbetarrörelsen och den utbildningspolitiska profil skolan haft och 

tillskrivits av andra (Gustavsson, 1991, 89, Sandler R, 1943, 437-, Sjöqvist, 1986, 42). Finns 

det därför anledning att relatera de teoretiska utgångspunkterna kring ”det politiska” till 

arbetarrörelsens politiska visioner om en annorlunda morgondag? Sant är i alla fall att både 

medborgarbildningen och den unisona sången kom att betraktas som viktiga komponenter i 

arbetarklassens vapenrustning utav Hola folkhögskolas upphovsgestalt Johan Sandler 

(Sandler J, 1939; 221ff). Sandlers politiska engagemang började i nykterhetsrörelsen, fortfor 

för ”de frisinnade” i kommunal-, landsting-, riksdagssammanhang och avslutades som 

studieledare för Arbetarnas Bildningsförbund (Sjöqvist, 1986; 43-44, Sandler, 1939; 24). Det 

är inte heller någon hemlighet att deltagande vid högre läroverk och utbildning har en lång 

tradition av att vara starkt klassbetingat. Det språk som framträder i Hola 

folkbildningshistoria ska jag därför även försöka begripliggöra gentemot det industriella 

klassamhällets låsning av bildningsresurser.   
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Sångernas innehållsmässiga lyrik kan dock vara intressant ur fler aspekter än de eventuella 

kopplingarna till klass, kön och bildningsideal. Det mest väsentliga i min teoretiska ansats 

torde vara att det kulturella fältet är en öppen scen hos vilken mångförgrenade politiska 

stridigheter äger rum, eller kan äga rum (Mouffe, 2007; 26). Det vore därför olyckligt att 

försöka avgöra på förhand längs vilka axlar innehållet i sångböckerna söker sig, eller vilka 

representationer som ska framträda. Att kulturen i allmänhet och skolan i synnerhet 

tillhandahåller ytterst verkningsfulla medel i utövandet av politik hör däremot till mina 

teoretiska utgångspunkter (Mouffe, 2007; 26, Althusser, 1976). De artikulerade 

komponenterna i sångtexterna kommer således att begripliggöras som performativa ideal 

injicerade med politik (Nylander, 2007).       
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5. Källor 
 
Mitt arbete sker på basis av arkivmaterial från Hola Folkhögskolas 1900-talshistoria. Till mitt 

förfogande står en serie årsberättelser och jubileumsutgåvenummer 1896-1946 (1947), 1946-

1971 (1971) från Holas Elevförbund. Dessa har fungerat som bakgrundsinformation kring 

Holas historia, upplevelser från platsen och vittnat om att sången varit en levande 

kulturtradition där (Nylander, 2007). Mitt primära analysmaterial utgörs dock av fem stycken 

sångböcker som kom ut mellan åren 1912 till 1962 med en hastighet av ett häfte per 

decennium10. Sångböckerna jag har haft tillgång till har följande titlar och utgivningsår: Hola 

Folkhögskolas Sångbok (1912), Södra Ångermanlands Folkhögskola i Hola Sångbok (1925), 

Hola Folkhögskola Sånger (1943), Hola Sånger (1952) samt Holasånger (1962).      

 

Sångböckerna och årsskrifterna är utgivna av Hola Elevförbund, som grundades år 1904. 

Förbundet initierades av makarna Sandlers son Rickard Sandler11 som även blev den första 

ordföranden. Bland förbundets övriga ordföranden återfinns två av skolans blivande rektorer, 

Per Hugo och Josef Olsson. Ordförandeposten verkar fram till 50-talet uteslutande ha 

innehafts av lärda män (Martinius, 1947; 117). Medlemmarna i Elevförbundet bestod av 

gamla och nya adepter samt representanter för ledning och lärarkår (Martinius, 1947; 112).  

Enligt paragraf (1.) i stadgarna skulle förbundet verka för ”ett vaket bildningsintresse samt 

sprida ett sådant intresse i vidare kretsar” (Martinius, 1947; 112). Elevförbundet skulle enligt 

samma stadgar ”gå i spetsen för ungdomsrörelsen i våra bygder på så sätt att medlemmarna i 

sina respektive hemorter om möjligt bilda ungdomsföreningar i uppfostrande och bildande 

syfte” (Martinius, 1947; 112).  Att målsättningen med Elevförbundet var att gå i bräschen för 

”ungdomsrörelsen” är en spännande upptäckt. Att förbundet verkligen eldade på 

ungdomarnas engagemang och öppnade arenor för regionala möten får stöd i Ali Nordgrens 

skrift Ungdomsrörelsen från 1906:  

 
I Ångermanland har nästan alla somrar sedan 1899 hållits ungdomsmöten, vanligen på 
Hola folkhögskola och de senaste åren i samband med föreläsningskurser. Från och med 
1905 har folkhögskolans elevförbund börjat att energiskt verka för bildandet af 
ungdomsföreningar och har i det syftet bland annat utgifvit en ”agitationsskrift” 
(Nordgren, 1906; 11).        

 

                                                
10 Förutom på 1930-talet då ingen sångbok verkar tryckts upp vid Hola Folkhögskola och antalet 
utgivna sångböcker minskade markant, också mätt nationellt (Nätterstad, 1982; 239). 
 
11 Holas grundare makarna Augusta och Johan Sandler födde en son, Rikard Sandler, som sedemera 
kom att bli socialdemokratisk stats- och utrikesminister. Rikard Sandler var även en av de gestalter som 
tog initiativ till ABF. Som ung övertygad socialist och anti-militarist fick Rikard Sandler anställning 
vid Hola 1904 men tvingades i samband med ”Hola striden” lämna skolan. Mer om Hola striden se 
Sjöqvist (1986).  
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Av Martinius och Nordgrens redogörelser föreställer man sig att en hel armada 

ungdomsledare (med bygdens och nationens väl för ögonen) skulle skapas. Central är även 

tankegången att elevförbundets egen bildningsiver ska spridas ut till närbelägna bygder och 

komma många fler sociala grupperingar till del, likt ringar på en vattenyta. Mittemellan 

ansvarskänslan från redan genomförda representationsreformer och visionen om ytterligare 

steg mot demokrati behövs det nu, enligt många folkhögskolemän, ett utbrett medborgarpatos 

och en ny vital fosterlandskärlek (Nordgren, 1906, Sandler J., 1939; 48-49).   

 

Hola Elevförbud försökte operationalisera sina målsättningar bland annat genom 

föreläsningsserier, stipendiefonder och bygdemöten runt om i Ångermanland. Nyktra fest- 

och kulturaktiviteter organiserades även på själva folkhögskolan. Elevförbundet kom att 

inleda ett samarbetade med ytterligare andra organisationer (såsom IOGT12 lokalavdelning, 

Ångermanlands distriktsloge, m.fl.) för att arrangera veckovisa folkhögskolekurser för en 

bredare allmänhet runt om i Ådalen (Martinius, 1947; 113). ”Ådalens 

Folkhögskolekursförening”, som denna folkrörelsebaserade sammanslutning senare kom att 

kallas, arrangerade bland annat kurser i Kommunkunskap och Hembygdshistoria (Stattin, 

1996, 46, Martinius, 1947, 114). Från denna utåtriktade och hybridiserade 

bildningsverksamhet finns ytterligare ett litet tunt (otitulerat) sånghäfte bevarat med ett 

tvärsnitt av de sånger som fyller upp Hola Folkhögskolas övriga repertoar.13 

 

I relation till arkivmaterialet väcks en rad forskningsmässiga problem. Till att börja med vet 

jag ingenting mer om det nämnda Elevförbundet än vad skrifterna skvallrar om.14 Eftersom 

Elevförbundet var den instans där texturvalet verkar ägt rum är det befogat att fundera kring 

representationen i denna förening. Årsskrifternas artiklar, liksom Holasångerna, utgör 

exempelvis flagranta idealiseringar av den egna verksamheten. Bildningen verkar närmast 

nådebringande och Hola Folkhögskola paradisiskt. Detta är egentligen inte så märkligt 

eftersom skolan både styr innehållet i sångerna och utgör “part i målet”. Det är emellertid inte 

helt otänkbart att önskemålen kring textinnehåll skilde sig åt mellan elevföreningens 

medlemmar. Om liknande tvister vittnar tidigare forskning (Lemhagen, 1943; 367). Vilka 

personer var redaktörer för sångböckerna? Vad innebar närvaron av skolans lärare och 

ledning för det slutgiltiga urvalet av texter? Fick eleverna överhuvudtaget ha några önskemål 

                                                
12 International Organisation of Good Templars 
 
13 Sånghäftet  verkar härstamma från 1920-talet, vilket också är tiden då ”Ådalens 
Folkhögskolekursförening” formellt grundas (Martinius, 1947; 113-114). 
 
14 Det går därför inte, vilket jag konstaterade redan i nämnda förstudie, diskutera denna förening som 
diskursproducent, communitas eller något liknande (Jfr Payne Gunnarson; 2006; 31ff, Bernskiöld, 
1986; 27, 83-87).  
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om urvalet? Fanns det, som i Stefan Bohmans avhandling (1985), några spänningar mellan 

populära artister/musikformer/instrument respektive de som skrivit in sig i en musikalisk 

kanon? Skulle man kunna misstänka att män och kvinnor hade olika önskemål beträffande 

vilka sånger som skulle tryckas? De frågorna har varit ytterst svåra att söka svar på med det 

källmaterial som föreligger. Istället får jag nöja mig med att utifrån ett textnära 

tillvägagångssätt, behandla vilka interna och externa maktrelationer som uttrycks i 

sångböckerna.  

 

Ytterligare en aspekt av källmaterialet är svårigheten att förhålla sig till hur elever, lärare och 

övriga anställda relaterade till de besjungna orden. Då studien i huvudsak bygger på ett 

historiskt textmaterial framträder naturligtvis tolkningsprocessen som oerhört central. Jag kan 

inte utan vidare försätta sångerna i de historiska kontexter och spatiala rum varur de tidigare 

fått sin mening. Vad jag däremot kan anta är att olika personer begripliggjort musiktexterna 

och besjungit orden på lite olika sätt, beroende på när i tiden vi befinner oss, vilka personer 

det rör sig om och vilka vidare diskurser som (in)formerat och levandegjort musiken 

(Nylander, 2007). När jag utgår från att sångerna bär performativa ideal föreställer jag mig 

alltså inte att samtliga som sjungit dessa sånger identifierat sig med dem eller gjort sångernas 

subjektspositioner till sina. Precis på samma sätt som dessa tolkningprocedurer varierat över 

tid och rum kommer min analys av sångtexterna att präglas av min temporala och diskursiva 

horisont och utgör på så sätt ingen absolut och fullkomlig utredning.  
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6. Folkhögskolesångens sociologiska relevans  
 

Att välja just musiktexter som sociologiskt analysmaterial kan te sig märkligt. Man kan till 

och med fråga sig om musiktexter överhuvudtaget ska få utgöra materialgrund för sociologisk 

forskning. Studier av identitetsskapande och folkbildningshistoria kan varken betraktas som 

särskilt originella eller speciellt kontroversiella i sociologiska forskningssammanhang. Både 

identitetsalstrande processer och folkbildningens framväxt relaterar, åtminstone i en svensk-

nordisk kontext, till de sociala rörelser sociologin alltsedan Durkheims dagar haft som ett av 

sina signum att studera (Pfannenstill, 1969; 230). I ett svenskt forskningssammanhang tycks 

frågorna kring folkrörelsernas kulturella uttrycksformer avhandlats i många andra 

forskningsgrenar än de sociologiska.  

 

Åtminstone i relation till sången som text och praktik framträder istället studier författade av 

litteraturvetare, etnologer, musikvetare och andra humanister. För att analysera breda och 

komplexa teman som ”människosyn” verkar dock sångtexter vara ett något underskattat och 

bortglömt källmaterial inom sociologin. Musiktexter innehåller ofta rikliga referenser till 

problembilder, visioner och andra identitetsmarkörer, intresseområden som annars inte brukar 

stå sociologer främmande (Nylander, 2007). Om kollektiva identiteter därtill i någon mening 

blir till performativt och inte determineras av ”oberoende sociala lagar”, vore det än mer 

olyckligt att betrakta kulturella uttryck som perifera spörsmål, ovärdig sociologisk blick och 

behandling (Laclau, 2005, Mouffe, 2007). Utgångspunkten för detta arbete är att sångtexterna 

som sjungits inom det svenska skolväsendet från folkskolorna upp till folkhögskolor, högre 

läroverk och akademiska studentföreningar bidragit till att producera åtråvärda ideal och 

sanktionerade gemenskaper.15     

 

Lars Furuland har i Folkhögskolan- en bildningsväg för svenska författare (1967) anammat en 

litteratursociologisk metod för att kartlägga en hel armada författare, poeter, journalister, 

lärare, akademiker, etc. som haft just folkhögskolevistelser i sina bildningsbakgrunder. 

Furulands forskning skildrar bland annat sambandet mellan den rika flora av svensk 

arbetarlitteratur som bröt fram i Sverige under första halvan av 1900-talet och de nya folkliga 

bildningsvägar som folkhögskolorna var ett uttryck för (Furuland, 1967; 233). I relation till 

Lars Furulands litteraturstudie kan författandet och läsandet av sångtexter ses som en del av 

folkhögskolan som litterär plantskola.16 Märta Netterstad påpekar också att sånghäften många 

gånger utgjort det första (obligatoriska) mötet med poesin i folkskolorna och att texterna 

                                                
15 Genom att besjunga ”sina” respektive identiteter ämnade man också skapa dessa identiteter.  
  
16 Sixten Belfrage, Albert Viksten och Erik Beckman är alla exempel på relativt kända namn inom den 
svenska litteraturhistorien som verkat som lärare och/eller elever vid Hola Folkhögskola.       
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kommit att läsas som en form av diktantologier (Netterstrand, 1982; 11, Velander; 1879; 57). 

Holas sångböcker har använts av många människor och texternas diskursiva tyngd ökar just 

genom denna spridning och cirkulation i utbildningssammanhang. Redan vid en omedelbar 

och ytterst konkret iakttagelse av häftena vittnar flott, kladd, märkningar och nötta pappersark 

om att dessa sånghäften vandrat genom många händer. Jag tolkar dessa rika skavanker som en 

god indikator på att sångböckerna är välbrukade, ett bruk som med tiden materialiserats i 

själva pappersarken (Nylander, 2007). 

          

Folkhögskolornas verksamhet är säkert än mer sociologiskt relevant för dess historiska roll 

som diskursproducent i vidare mening. De diskurser kring människan, samhället och 

bildningen som figurerar på dessa storskaliga utbildningsinstitutioner har, åtminstone 

potentiellt, enorma expansionsmöjligheter. Bildningsideal från folkhögskolor som Brunnsvik 

och Hola kan sägas ha haft en stor betydelse för Arbetarrörelsen, liksom då förstås i 

utformningen av den socialdemokratiska utbildningspolitiken (Gustavsson, 1991). 

Kopplingarna mellan sociala rörelsers kollektivt organiserade utbildningsformer och 

möjligheterna till genomgripande politiska förändringar är även något som uppmärksammats i 

internationella utbildningssociologiska undersökningar. Rolland Paulston skriver exempelvis: 

 
Thus if one seeks to ascertain under what conditions educational programs can significaly 
contribute to structural change in conservative/liberal societies, the most fertile area for 
inquiry will be, we contend, in those large-scale collective social class and ethnic efforts 
using NFE17. (Paulston; 1980; 19) 

 

Avgörande för Paulston, men tyvärr något utanför frågeställningarna i denna studie, är den 

grad av institutionalisering som bildningsverksamheten haft.18 Utifrån Paulstons tes är det 

emellertid även relevant att studera i vad mån visioner om strukturell förändring ligger 

inbäddad i sångerna. Jag vill nämligen påstå att Hola folkhögskola kvalificerar sig som en 

storskalig utbildningsinstans med en klasspräglad rekryteringsbas (kap. 8). Frågan om 

inbäddade politiska visioner blir även intressant i relation till Alf Arvidssons skildring av den 

unisona sången som en slags musikalisk motrörelse med disciplinära förtecken:  

 
Dessa motrörelser har speciellt förts fram av de kretsar som haft någon form av bildnings- 
och disciplineringsprogram för arbetarklassen eller hela befolkningen i allmänhet på 
dagordningen: nykterhetsrörelse, bildningsverksamhet, föreningsaktivister (Arvidsson, 
1990; 150).         

 

                                                
17 NFE= Non Formal Education 
 
18 Folkhögskoleforskaren Gunnar Sundgren menar t.ex. att; ”Det specifika i svensk folkbildning är den 
nästan korporativistiska bindningen till staten” (Sundgren, 2003; 7). Den svenska folkhögskolan har, 
om vi får tro Sundgren, genomgått en sucessiv institutionaliseringsprocess som delvis 
professionaliserat verksamheten och kommit att förändra den i dess grundvalar. 
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Unison sång har en närmast sakral dimension, enligt många av dess utövare. Den f.d. 

Holaläraren Jan Stattin beskrev Holasångernas texter som ”del av vår andliga farkost”.19 

Kanske svarar den unisona sången på våra önskningar om att känna oss del av en grupp, 

känna samhörighet och gemenskap? Många sociologer har avfärdat dylika lockelser hos 

grupper som förmoderna reliker eller masspsykologiska olyckskorpar vis-á-vi det moderna 

förnuftet (Laclau, 2005; 5-16). Min förståelse av kollektiv identifikation har dock inte mycket 

med dessa avfärdanden att göra. Med Laclau och Mouffe kan man istället välja att se dylika 

lockelser hos den enhetliga sången som exempel på hur passion med nödvändighet inträder i 

samfällda identifikationsprocesser (Mouffe, 2007, 23-24, Laclau, 2005; 52). Men hur skeptisk 

man än må vara inför masspsykologins raljanta avfärdanden av folkets kollektiva förnuft, kan 

den unisona sången ses som ett effektivt verktyg för både folkrörelser och institutioner att 

skapa känslor av samhörighet med (Arvidsson, 1991; 51).  När den egna rösten involveras i 

större och kraftigare artikulationer har budskap och andemening särskilt goda chanser till 

genomslag (Selander, 1996; 26-27). Precis som de kristna psalmerna manat till specifika 

dygder (under obligatorisk utan-till-sång i folkskolorna) kan bildningprogrammens sånger 

skärskådas som en karaktärsdanande verksamhet.   

 

Senare under 1900-talet var det inte sällan ur musikaliska strömningar ungdomskulturerna i 

väst hämtade konturerna för sina respektive gemenskaper (Horgby, 2005). Men i kontrast till 

många av dessa musikkulturer existerar det i den unisona sången ingen polarisering mellan 

åhörare och aktör (Gustavsson, 1978; 80). Den unisona sången är en praktik som förutsätter 

flera kroppars fysiska närvaro och allas aktiva deltagande. Det verkar överhuvudtaget finnas 

någonting hos musik som bär på förmågan att dekonstruera människors individualitet och 

överösa dem med mening.20 Oavsett om man väljer att betrakta bildningsverksamheten och 

den unisona sången som omgärdad av disciplinerande målsättningar eller varandes befryndad 

med emancipatoriska visioner (eller lite av vardera) är frågeställningarna som väcks i allra 

högsta grad sociologiskt gångbara och musiken långt ifrån efemär och oskyldig.    

                                                
19 Jan Stattin informerade mig också, i detta bandade samtal, om att den unisona sången används flitigt 
t.o.m. 1960-talet vid lektionsupptakter, kafferaster, samkväm, veckomöten och officiella högtider på 
Hola. Stattin är emellertid rätt ensam om att ha erfarit (och deltagit) under den unisona sångens 
glansdagar och fortfarande kunna informera om detta, varför jag inte kunde grunda denna studie på 
intervjuer. Stattin är även en av de få personerna som skriftligt närmat sig frågan om sången i 
folkhögskolan. I den artikeln skriver han bland annat att allsångseran vid Hola ersattes av en 
”trubadurepok” någon gång på 1960-talet (Stattin, 1996; 95). In kom ensamma män med gitarrer?    
 
20 Antropologen Claude Lévi-Strauss beskriver den musikaliska njutningen så här; ”Som Proust så väl 
har visat, överlever den musikaliska njutningen framförandet och uppnår kanske till och med sin 
fullbordan i efterhand. I den återställda tystnaden finner sig åhöraren genomsyrad av musik, 
översvämmad av mening, ett offer för en sorts invasion som berövar henne sin individualitet och sitt 
vara, förvandlad som hon har blivit till musikens plats, på samma sätt som Condiallacs staty var 
rosendoft” (Claude Lévi-Strauss i Christina Schmidt, 2007; 309) 
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7. Metodik 

Att bege sig ut efter spår på maktrelationer, problemföreställningar och visioner i ett 

sångmaterial är att göra entré i värld av bilder, metaforer och liknelser.  Det skulle kännas 

lönlöst att inleda en sådan utflykt in i sånghäftenas värld utan övertygelsen att orden där är 

viktiga och tecknen meningsbärande. Metoden genom vilken jag har valt att närma mig 

textmaterialet är diskursanalytiskt inspirerad. Det finns visserligen inte någon specifik 

metodinriktning som följer på att man väljer att arbeta diskursanalytiskt (Bergström & 

Boréus, 2000; 238). Diskursanalytisk praxis brukar istället beskrivas väldigt vitt, då själva 

forskningsfrågorna i regel får avgöra vilken metod som är mest gångbar (Bergström & 

Boréus, 2000; 266, Howarth, 2007; 151). Det finns emellertid några dimensioner som brukar 

betraktas som utmärkande för diskursiva metoder inom samhällsvetenskaplig forskning. 

Göran Bergström och Kristina Boréus lyfter till exempel i Textens mening och makt (2000; 

255) fram fokuseringen på språkets betydelse och det utbredda intresset för maktfrågor som 

två bärande kännetecken. 

 

Vad gäller språket har många moderna lingvistiker, med Sigmund Freud, velat se språkets 

domän som en slags symbolvärld (Howarth, 2007; 31-34). Symbolerna var hos Freud tätt 

förknippat med folkliga uttryck:   

 
Symboliken är inte egenartad för drömmen, den återfinns i allt omedvetet bildspråk, i alla 
kollektiva representationer, framför allt de folkliga; i folklore, myter, legender, ordspråk, 
vandrande ordlekar; den är till och med fullständigare där än i drömmen (Freud i 
Benveniste; 1995; 102) 

 

Metodmässigt innebär detta att jag kan försöka leta efter symbolik som knyter an till och 

markerar visioner, problembilder eller identiteter i materialet. Enligt Ernesto Laclau måste 

alla kollektiva identitetsprocesser ta hjälp av tomma signifikanter för att sammanlänka 

disparata subjektspositioner till någorlunda fixerade gemensamhetskonstruktioner (Laclau, 

2005; 79, 130). En tom signifikant är ett symboliskt laddat begrepp, ofta uttryckt i en positiv 

universialiserad ansats om säg ”folkets vilja” eller ”nationens väl” som förenar olika politiska 

krav och skyler över potentiella skillnader (Nylander, 2007). Detta händer i regel genom att 

en serie ekvivalenser upprättas mellan subjektpositioner som betraktas som analoga. Gränser 

för den politiska gemenskapens ”vi” utmanas alltid av en olikhetslogik, de artikulerade 

symbolerna för denna konkurrerande politiska logik kallar Laclau för flytande signifikanter 

(Laclau, 2005, 123-124, 153). En annan metodologisk utgångspunkt är således att diskurser – 

vare sig definierad som ”sätt att tala” eller likt mer makroorienterade sociovetenskapliga 

sanningsregimer - bistår i själva produktionen av de agenter vilka omfattas av 

gemensamhetskänslor. Det är förövrigt precis de här performativa logikerna i kollektiva 
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politiska identitetsskapanden som Laclau försöker fånga med begreppsparet flytande och tom 

signifikant (Laclau, 2005, Payne Gunnarsson, 2006).  

 

Denna sociala ontologi får konsekvenser för en rad epistemologiska frågor (Howarth, 2007; 

147). I diskursanalysen är språket inte något neutralt medium till kommunikation. Istället 

tänker man sig att det som är möjligt att säga påverkar och organiserar det som är möjligt att 

tänka (Benveniste, 1995; 61ff). Språkets betydelsesystem äger ingen total och sluten struktur 

utan bärs upp och formeras i vissa sociala sammanhang och tolkas i specifika kontexter 

(Laclau i Payne Gunnarson, 2006; 24) . Språket är därför relativt öppet i relation till t.ex. 

vetenskapliga kunskapsmobiliseringar och materialistiska intressekamper vilket, från tid till 

annan, skapar betydelseförskjutningar, konkurrerande omdefinitioner och nytänkande. Vad 

som är möjligt att säga eller, vilket är mer aktuellt här, sjunga ses därför som politiskt laddat 

(Howarth, 2007; 152). De inledande frågeställningarna; Hur artikuleras gemenskap i 

sångtexterna?, Vilka meningsbärande innebörder får de ideala subjekten som besjungs?, 

Gentemot vilka problembilder och särskiljanden upprättas sångtexternas subjekt? och Vilka 

kollektiva fantasier och politiska visioner förekommer i Holasångerna?  kommer jag därför 

försöka begripliggöra i relation till bestämda maktmobiliseringar och politiska 

sakförhållanden. Jag tvingas vidare acceptera att begreppsanvändningen också i min egen 

studie ”konstruerar objekten” i ett historiskt mobiliserat kunskapssystem (Howarth, 2007; 

150). Det kan därför bli svårt att tala om validitet och reliabilitet i ordens traditionella 

vetenskapliga bemärkelser (Lewis & Ritchie, 2005; 270-273). Metodologisk trovärdighet 

förblir dock högsta forskningsmässiga målsättning men själva vägen dit går mer genom 

resonemangens systematik och mina försök till reflexivitet, än falsifieringsuppbyggnader och 

replikationsmodeller (Howarth, 2007; 158-159, Nylander, 2007).      

 
 

             7.1   Urval & Avgränsningar 
 

Sammanlagt består Hola Folkhögskolas fem sångböcker av över 300 sånger. Utgivningen 

löper över exakt ett halvt sekel (1912-1962). Innehållsmässigt sträcker sig sångerna från 

medeltida hymner, psalmer och ballader till den nordamerikanska rockmusikens lyrik som (vi 

ska få se) slår igenom med dunder och brak under 50-talets andra hälft. I sångböckerna finns 

åtminstone fyra olika språk representerade, liksom en mängd översättningar av visor från 

ytterligare andra språkregimer. I relation till detta rika material måste man med andra ord 

hitta en bärande urvalsprincip och sätta tydliga ramar för vad man ska intressera sig för. En 

sådan avgränsning är att detta arbete endast ska utgöra en textanalys av det språk som 

besjungs i Holasångerna. På inga sätt kommer därför studien behandla musikteoretiska frågor 

omkring melodiernas tonmässiga morfologi, notstrukturer, etcetera. Även om jag inser att 
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detta berövar de musikaliska uppförandena en stor del av vad som har utgjort dess 

uttryckskraft finns varken plats eller kompetens att vidare fördjupa mig i dessa mer 

musikvetenskapliga spörsmål.21  

 

Ett annat mer renodlat sociologiskt sätt att studera denna imponerande samling sånger hade 

varit att tematisera varje enskild sång, för att därefter kvantitativt härleda frekvensen av 

sångteman över 1900-talets tidsaxel.22 Den här studien är emellertid mer inriktad mot hela det 

mikrokosmos där de värdeladdade verbaliseringarna av identiteter kan tänkas komma till 

uttryck än att fånga några övergripande tematiker i frekvenstal. Det är just på grund av att jag 

önskar fånga artikuleringarna i dess idémässiga sammanhang som en kvalitativ diskursanalys 

är mer lämplig än undersökningsmetoder av en mer kvantitativ och makroorienterad art. Jag 

föreställer mig också att en noggrann närläsning av texterna kan frilägga frågeställningar 

kring hur metaforer och symbolik relaterar till samhälliga maktrelationer och andra 

sociologiska intresseområden. Redan nu misstänker jag att varken övergripande tema eller 

underliggande relationssystem går att behandla i singularis. I mitt material lär diskurser löpa 

omlott.  

 

Göran Bergström och Kristina Boréus betonar att diskursanalyser bör ta avstamp ur en 

”samhällsteoretisk bas” och att noggranna närläsningar krävs för att sociala relationer ska 

träda fram ur den text som dissekeras (Bergström & Boréus, 2000; 266). En av de primära 

utmaningarna blir nu att söka sätt att koncentrera analysen till en hanterbar textmängd genom 

att staka ut olika bärande urvalskriterier. Då föreliggande uppsats ämnar studera diskursiva 

strömningar som varit betydelsebärande under en längre tid av Hola Folkhögskolas historia 

blir kontinuitet ett sådant relevant urvalskriterium. För att ta reda på vilka sånger som går igen 

i sånghäftena och som Hola Elevförbund valt att reproducera har därför samtliga sånger 

skrivits ner med tryckår, sångtitel och namn på textförfattaren. När sedan de sånger som 

förekommer med störst frekvens listas har vårt studiematerial reducerats till en mer 

överskådlig serie sånger (se Appendix I). Kontinuitetskriteriet är ett exempel på en intensiv 

utsållningsprocess där särfall och enskildheter plockas bort till förmån för empirisk 

kontinuitet och huvudsakligt intressespår (Ritchie, Lewis, 2005; 79).      

 

Resultatet av kontinuitetskriteriet visar att många klassiska svenska sånger såsom ”Du gamla 

du fria”, ”Uti vår hage” och ”Vintern rasat” har sjungits vid Hola Folkhögskola genom åren. 

                                                
21 Hans Bernskiölds Sjung, av hjärtat sjung (1986) är ett exempel på en studie där musikvetenskapliga 
teman som melodi och tonarrangemang integreras i mer samhällsorienterade diskussioner.  
 
22 Se t.ex. Märta Netterstrands Så sjöng barnen förr (1982) 
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Här finns även många alster som tidigt under 1900-talet kom att etablera sig som generellt 

gångbara folkhögskolesånger såsom Karl-Erik Forsslunds ”Framåt, framåt på ljusets bana” 

och Carl Larsson i By´s ”Vi gå i den unga löftesrika vår” (Lemhagen, 1943; 362-364, 

Björkroth, 2000; 95, 102-103). Hur intressant denna första samling sångtexter än verkar så är 

det fortfarande ett alldeles för stort urval för att kunna genomföra de närläsningar Bergström 

och Boréus efterlyste. De flesta texterna saknar därtill tydlig koppling till Hola Folkhögskolas 

egen historia och Prästmon som plats. Detta innebar ett metodologiskt problem eftersom en 

av målsättningarna för denna studie var att knyta an specifikt till Hola Folkhögskolas 

bildningshistoria. Både denna materialsamlings forskningsvärde gentemot standardiserade 

utgåvor sångböcker23 liksom folkhögskolans lokalhistoriska uppbyggnad pekade mot ett mer 

platsspecifikt angreppssätt.   

 

Ett andra urvalskriterium upprättades därför med textförfattare som hade en lokal anknytning 

till Hola Folkhögskola. I mer metodologisk terminologi utgör detta en homogen 

samplingsstrategi kring Hola-kontexten där spatial specificering och detaljstudier prioriteras 

framför en bredare representation sånger och en vidare innehållsmässig heterogenitet 

(Ritchie, Lewis, 2005; 79). Med lokal anknytning menas här om textförfattaren har gått, lett 

och/eller undervisat vid Hola Folkhögskola. Och hur framgår då detta av mitt material? Hur 

vet jag med säkerhet hur lokal anknytning relaterar till namnen på textförfattarna? Detta har i 

första hand blivit tydligt genom Elevrådets årsskrifter där många av dessa ”Holaliter” 

framträder med regelbundna mellanrum samt genom schematiska sökningar på google.24 

 
Genom att sammanföra mina båda urvalskriterier till de sånger som kontinuerligt har 

förekommit i sångböckerna och samtidigt har en lokal anknytning till Hola Folkhögskola får 

urvalet både en tydligare lokalhistorisk prägel samt blir av mer hanterbart omfång (Appendix 

II-III). Materialet berövas på detta vis ”nationalklenoder” såsom Karlfeldt, Dybeck, 

Heidenstam och deras kanoniserade alster till förmån för den brukspoesi som producerats 

någorlunda platsspecifikt. Jag menar att dessa urvalskriterier skapar en forskningsstrategisk 

materialbas eftersom de försvårar tolkningsmässiga omtagningar av redan avhandlade 

författarskap. De sångtexter som vi ska intressera oss för i fortsättningen har därmed 

producerats av människor med viss förankring i bygdens lokalhistoria och Hola folkhögskolas 

                                                
23 Här tänker jag närmast på Malin Holmström-Ingers Den Svenska Sången för skola och hem som 
kommit i en serie nyutgåvor alltsedan sekelskiftet och framåt (Lemhagen, 1943, 365, Netterstad, 1982, 
181).  
 
24 Också i samband med denna urvalsprocedur har den f.d. Holaläraren Jan Stattin bistått med rikliga 
uppgifter av relevant hembygdsbiografisk karaktär.     
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diskursproduktion (Johan Sandler, Per Hugo, Sixten Belfrage, Albert Viksten, Olov Nord, 

Fritjof Josephson).  

       

När väl dessa åtta låttexter låg på bordet sökte jag efter gemensamma drag hos texterna. 

I sångboksmaterialet finns sångerna listade i enlighet med respektive sångs 

begynnelsebokstav och ingenting förtäljer vilket år texterna härstammar ifrån. Principiellt har 

jag även försökt undvika att strukturera texten efter författarnamn, kronologisk följd eller 

något liknande. Detta rimmar väl med diskursanalytiska allergier mot aktörsorienterade 

historieskrivningar där författarintentionerna tillåts breda ut sig (Ganetz, 1997; 16). Min 

ursprungliga tanke var att bryta ner texterna tematiskt under flera olika innehållsmässiga 

kategorier (ungdomen, hembygden, holalivet).  

 

Då de flesta sångerna ändå direkt eller indirekt knöt an till ett och samma tema övergavs snart 

detta angreppssätt. Jag lät istället hela analysdelen figurera inunder en och samma 

övergripande kapitelrubrik. Eftersom mina frågeställningar kretsade kring vilka 

problembilder och ideal som besjungits, kodades även texterna efter deras positiva respektive 

negativa konnotationer. Den översiktliga språkkarta som denna bakgrundsanalys resulterade i 

underlättade att identifiera diskursiva mönster och det ”vi” sångerna gång efter annan anför. I 

själva texttolkningsprocessen har jag konsekvent letat efter samhällsanknutna utsagor och det 

språk som har (eller kan ges) politiska innebörder. Dylika fragment har jag därefter lyft fram 

och försökt tolka (Ganetz, 1997; 18). Men det är också en problematiserande läsning jag 

genomfört.  De språkliga representationer som här problematiseras gör det så grundval av 

nutida problembilder (Payne Gunnarson, 2006; 34). Det är rimligt att påpeka att andra 

läsningar är möjliga.  
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8. Hola Folkhögskola och dess rekryteringsbas 
 
Utgångspunkten för detta musiksociologiska arbete är således att studier av musiktexter kan 

komma att utkristallisera viktiga inslag ur folkbildningshistorien, kulturen och det politiska 

livet. Folkhögskolesången har, av vad vi sett, ända från början betraktats som ett viktigt inslag 

i undervisningssammanhang (Velander, 1879; 53ff). Ofta och gärna har rektorer och 

folkhögskoleföreståndare framhållit hur den gemensamma sången även blivit en del av 

samkväm och fritidsysselsättningar vid skolorna.25 Också från f.d. Hola-elever finns det 

vittnesmål bevarade av den unisona sången som en levande kulturtradition (Stattin, 1996, 95ff 

& fotnot sid. 21). När Elvira Holmberg beskriver sin första dag på skolan i oktober 1927 

tycks sången äga en särskilt förlösande förmåga:     

 
Vid dagens första samkväm när sångerna ekade kring kaffeborden, satt jag hänförd och 
gripen. Den dagen betydde för mig en islossning, ett uppvaknande till en helt annan värld, 
en värld så olik den torftighet och isolering som var kännetecknande för de små stugornas 
folk i den glesbygd varifrån jag kom (Holmberg, 1971; 57). 

 

Elvira Holmberg beskriver här hur hennes “torftiga” glesbygdshabitus och 

folkhögskolevistelsen kom att betyda helt olika saker för henne. Dryga 50 år efter det att 

eleverna tillsammans tog ton runt kaffeborden (en dag i oktober 1927) minns hon tillbaka på 

allsången som ett uppvaknande. Hola Folkhögskola var en ny strålande värld av ljud, 

gemenskap och värme. Från vår bildningskontext kan man också konstatera att Holas två 

första rektorer, Johan Sandler (1896-1922) och Per Hugo (1922-1929), både författat egna 

sånger till sånghäftena och engagerat sig för att upprätta en levande musiktradition vid 

folkhögskolan.26 Detta förstärker resonemangen om att sången innehaft en central plats vid 

Hola folkhögskola och att den, vid sidan om att roa, idealt skulle verka karaktärsdanande. 

Innan en analys av textinnehållet görs bör emellertid så mycket som möjligt utrönas kring 

elevsammansättningen på skolan. Vad var det för elever som väckte Elvira Holmberg från sin 

bildningsslummer?  Och hur många människor kan ha sjungit de här sångerna? Vilka andra 

aspekter av rekryteringsbasen framträder av Holas egen statistik och ur skolans historia?  

 

Holaläraren Magnus Stattin sammanställde, i samband med Holas 50 års jubileum 1946, 

elevantalet mellan åren 1896-1946 till översiktliga tabeller (Stattin, 1947). Tillsammans med 
                                                
25 Malin Holmström-Ingers skriver följande i sin redogörelse ”Dagligt liv på folkhögskolan” från 
1920-talet; ”Till den goda, friska ungdomsstämning man på dessa samkväm återfinner bidrar ej minst 
den gemensamma sången, som på folkhögskolan ej blott förekommer i undervisningsämne utan som ett 
ofta anlitat upplivande element, framkallande glädje, ibland högtid, mitt i vardagens möda” 
(Holmström-Ingers, 1921; 67).  
 
26 Två biografiska parenteser är av viss relevans här: Per Hugo var under hans tid som lärare på Hola 
(1909-1922) även ledare för skolans sångkör. Johan Sandler var utbildad kantor och verkade som sådan 
i Torsåkers församling vid sidan av rektors arbetet (Sandler, 1939; 24).    



 28 

den kompletterande elevsammansättningen mellan åren 1946-1971 (vilken gavs ut i samband 

med nästa jubileum, 75 år), tillåter det oss att uppskatta antalet elever (Stattin, 1947, 

Martinius, 1971). Av dessa bägge tabellverk framkommer bland annat följande:  

 

- mellan åren 1912-1971 har över 11 600 personer gått vid Hola folkhögskolas vinter- 
och sommarkurser.  

 
- av dessa kom en överväldigande majoritet- cirka 85 % - från Västernorrlands län. 

Från de angränsande länen Jämtland och Västerbotten kom en betryggande majoritet 
av de resterande 15 procenten.27 

 

Det första att konstatera är att det är en omfattande skara människor som varit verksamma vid 

Hola Folkhögskola. Siffrorna inkluderar dessutom uteslutande elever från de allra populäraste 

grundutbildningarna.28 Martinius och Stattins statistiska sammanställningar visar även att 

upptagningsområdet för Folkhögskolan var starkt geografiskt koncentrerat till 

Västernorrlands län, Kramforstrakten och dess angränsande kommundistrikt (Stattin, 1947, 

Martinius, 1971). Holas geografiska läge är intressant i relation till vilken klasskomposition 

elevsammansättningen på Hola har haft under årens lopp.  

 

Platsen där Hola Folkhögskola är belägen ligger nämligen alldeles invid den 

Ångermanlandsälv där ångsågarna gick varma ända från slutet av 1800-talet (Stattin, 1996; 

9). Vid sekelskiftet fanns det inte mindre än tjugonio ångsågar vid Ångermanlandssälvens 

mynningsvik (Sjöqvist, 1986; 27). Ådalen förvandlades i och med industrialiseringen och den 

ackompanjerande järnvägsdragningen till en region till stora delen befolkad av ett nyinflyttat 

industriproletariat. Hola Folkhögskola rekryterade inledningsvis lejonparten av sin elevskara 

från denna geografiskt rörliga skara industriarbetarfamiljer samt från bönderna bosatta i övre 

Ådalen (Stattin, 1996; 9, Sjöqvist, 1986; 34-35). Folkhögskolans närhet till den ekonomiska 

produktionens nya pulserande hjärta- industrin- kom på tal redan från start:  

 
 

                                                
 
27 Procentuträkningen här täcker hela tidsspannet 1896-1971 om inte annat anges. Procentsatsen når 
man genom att dividera antalet listade länsbor (eller i nedanstående exempel könklassifisering)  med 
respektive total.    
 
28 Det totala antalet elever på dessa grundutbildningar- 11. 620 (5880 st mellan åren 1912- 1946 och 
5740 st mellan 1946-1971)- är alltså ett ytterst lågt estimerat elevantal om man vill ha reda på hur 
många människor som totalt vistats/studerat/arbetat vid Hola och därigenom sjungit Holasångerna. 
Skolan verkar tillhandahållit många fler utbildningsformer än sommar- och vinterkurser och all 
personal är också borträknad (Stattin, 1947, Martinius 1971). Sången användes också vid skolans 
utåtriktade och uppsökande folkbildningsarbete.  
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I andra delar af vårt land besökes folkhögskolan hufvudsakligen af bondesöner, och hon 
har därför ej utan skäl kallats bondeskola. Hola folkhögskola kan emellertid ej i samma 
grad göra anspråk på det namnet, enär af hennes elever hitintills lika många eller flere 
tillhöra andra yrken än jordbrukarens. Det är ju helt naturligt att förhållandena måste vara 
så vid en folkhögskola, hvilken, såsom denna är belägen i en landsända, där industrin går 
hand i hand med eller utvecklar sig raskare än jordbruket (Sandler i Sjöqvist, 1986; 54)   

 

Skolans första rektor Johan Sandler känner sig i denna redogörelse över folkhögskolans första 

år 1896-1897 nödgad att försvara egenheter i skolans rekryteringsbas. Sandler säger att 

industriarbetarbarnens intåg i utbildningsväsendet är ”naturligt” och hänvisar till skolans 

geografiska läge. Riktigt hur kontroversiellt detta kunde te sig vid ingången av 1900-talet är 

svårt att föresälla sig idag. Konservativa meningsmotståndare hävdade att dessa segment i 

samhället på detta sätt fråndrogs ”nyttigt arbete” eller ”blevo högfärdiga” (Johansson i 

Imnander, 1971; 18). Hola Folkhögskola fick snart rykte om sig att vara tillhåll för en ytterst 

radikal idémässig indoktrinering ”hvilkas förverkligande går ut på en fullkomlig omstörtning 

af den bestående ordningen i stat, kyrka och samhälle” (Sjöqvist, 1986; 83). Total moralisk 

panik utbröt så småningom kring frågan om folkhögskolans ”gagnelighet”. Kampen för 

skolans fortsatta existens, som idag går under namnet ”Holastriden”, innebar inte bara 

smädelser i press och kyrkor utan även indragna anslag från såväl stat, kommun som 

landsting (Sjöqvist, 1986; 152ff, Imnander, 1971; 23). Dessa föreställningar om de farliga 

klassernas intåg i utbildningsväsendet illustrerar vilken fundamental roll högre utbildning haft 

i ”reproduktionen” av den rådande samhällsordningen (Althusser, 1976, Foucault, 1993; 31).   

 

Hola Folkhögskola var faktiskt en av de första folkhögskolorna i Sverige som på allvar kom 

att rekrytera elever ur arbetarklasshem (Olsson, 1947; 51, Sandler, 1943; 441-442). Så skedde 

redan ett decennium före Brunnsviks öppnande, den arbetarklasspräglade folkhögskola som 

kanske mer än någon annan skrivit in sig i de svenska historieböckerna. Folkhögskoleläraren    

Ali Nordgren skriver så här i artikeln ”Medborgerlig bildning och fackbildning” från 1912:  

 
En folkhögskola; Brunnsviks, besökes ju så gott som uteslutande av arbetare. Men långt 
innan denna skola kom till stånd hade industriarbetare i avsevärt antal besökt åtminstone 
en del norrländska folkhögskolor, och f.n. finnas skolor, som ungefär lika antal besökas av 
lantbrukareungdom och av arbetare från industri och hantverk (Nordgren, 1912; 83). 

 

Ytterligare ett utbildningsliberalt inslag i rekryteringsbasen och den pedagogiska praktiken på 

Hola var att skolan, redan andra året (1897), öppnade en ”kvinnlig afdelning” (Sjöqvist, 1986; 

54). Även på detta område tillhörde Hola Folkhögskola, tillsammans med Bodens 

Folkhögskola, de radikalaste skolorna i hela landet (Sjöqvist, 1986; 52, Stattin, 1996; 16). 

Sandler citerar vid ett av sina tidiga skolavslutningstal landstingsmannen Jon Höglunds 

omdöme att ”det kvinnliga elementets införande i skolan bidragit till att locka fram och 
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utveckla de bättre sidorna hos eleverna å ömse sidor” (Sandler/Höglund i Burgman, 1996; 

16). Kurserna (likt skolans rumsliga organisering) var som synes av citatet strikt segregerade 

så att de unga kvinnorna i huvudsak bedrev könsspecificerad kunskapsutveckling av det som 

ansågs dem passande (Johansson i Imnander, 1971; 19). Vid Hola tilläts dock ”det kvinnliga 

elementet” att samexistera jämte männens vinterkurser. Kvinnorna kunde snart, formellt sett i 

alla fall, välja huruvida de ville fördjupa sina teoretiska kunskaper eller praktiska färdigheter.  

 

Att Johan Sandler betonar könens väsensskildhet och rumsliga isärskiljande – ”å ömse sidor”- 

sker säkert inte av någon slump. Isärskiljandet och den rumsliga könssegregeringen kan 

tolkas både som ett sätt att bibehålla manlig dominans på skolan och som ett sätt att rubba det 

förhärskande utbildningsmonopol som män hade vid ingången till sekelskiftet. Såväl 

Skolöverstyrelsen som företrädare för svenska kyrkan opponerade sig kvickt mot 

osedligheten i att bedriva så kallad samskola, d.v.s. parallellundervisning för män och 

kvinnor, vid ett och samma internat (Johansson i Imnander, 1971, 23-24, Sjöqvist, 1986, 55-

56). Praxis vid denna tid var att uteslutande erbjuda avgiftsbelagda och separata ”flickskolor” 

under sommarledigheterna och inrikta hela den ordinarie bildningsverksamheten mot 

”lärjungarna” vilket var detsamma som de självägande böndernas söner (Velander, 1879, 70-

77, Pfannenstill, 1969, 228, Gustavsson, 1991, 56, 65).  

 

Under själva upptaktstiden till ”Hola striden” (1906-1910)  gick en kommunalordförande ut 

och varnade för att ”[d]e kvinnliga eleverna får ringaktning för de nödvändiga 

vardagsgöromålen” genom den bildningsverksamhet vari somliga nu var en del (Sjöqvist, 

1986; 82). På de förhör som skolans föreståndare tvingades underkasta sig under ”stridens år” 

ifrågasattes bland annat Astrid Sandlers lämplighet i sedlighetsfrågan. Dottern Astrid 

Johansson minns tillbaka:  

 
Mor fick svara på, om hon visste hur det var med sedligheten på skolan, om hon såg efter 
att ungdomarna inte träffades på sina rum, och om hon kände sitt ansvar för flickorna. 
De höghalsade klänningarna var ur bruk, och sedligheten var i fara (Johansson i 
Imnander, 1971; 22).       

 

Till de farliga klasserna vid denna tid hörde således kvinnor. Framförallt riktades (eller 

motiverades) misstänksamheten mot skolans förmåga att inrätta en moraliskt godtagbar miljö 

på sexualitetens område. Rädslan att internatskolor i allmänhet och samskolor i synnerhet 

skulle sprida virus och sexuella epidemier hade diskuterats sedan en längre tid tillbaka 

(Velander, 1879).    
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Att dessa flagranta former av sexism förändrats något med tiden pekar det faktum att 

majoriteten elever vid Hola Folkhögskola fram till år 1971 har varit kvinnor. Vid en 

genusdifferensierad jämförelse av den ordinarie vinterkursverksamheten tycks fördelningen 

mellan kvinnor och män varit jämn relativt tidigt i elevskarorna på Hola. Mätt mellan åren 

1896-1946 har 46 % kvinnor och 54 % män deltagit i undervisningen. I lärar- och 

styrelsekatalogerna från dessa år är statistiken inte fullt lika uppmuntrande.  

 

Att ha innehaft ledande positioner eller ens ha fått anställningar som ämneslärare tycks länge 

ha varit helt förbehållet männen (Martinius, 1947; 64-69). Det kvinnodominerade utfallet 

bland det totala antalet elever bygger på att man inkluderar de nyss nämnda sommarkurserna i 

praktiskt hushållsarbete och ”husmoderskunskap” i statistiken. Majoriteten av alla anställda 

lärarinnor mellan åren 1896-1946 arbetade endera som skolkökslärare eller slöjdlärare 

(Martinius, 1947; 67-68). Den statistiken föreslår att könssegregeringen var ett tämligen 

effektivt verktyg för att producera exklusivt homosociala kunskapsområden. Dessa 

korresponderar i sin tur med stereotypa könsmönster vad gäller genuskodad 

lönedifferensiering och distinktioner mellan ”offentligt” och ”privat”.   

 

Under Hola Folkhögskolas nästföljande 25-årsperiod - mätt mellan åren 1946-1971 - är 

könsfördelningen i det närmaste helt jämnbördig mellan eleverna på vinterkurserna 

(Martinius, 1971; 87ff). Mest intressant under denna efterkrigsperiod är hur ämneslärarrollen 

genomgår en mycket tydlig feminiseringsprocess ju närmare vår egen tid vi rör oss 

(Martinius, 1971; 87ff). För att få någon uppfattning hur de här procentsatserna i 

elevsammansättningen förhåller sig till riksgenomsnittet kan Bertil Pfannenstills statistiska 

sammanställningar av elevfluktuationen på folkhögskolorna mellan åren 1918-1967 vara av 

intresse (Pfannenstill, 1968). I relation till detta datamaterial är det framförallt åren från 

skolans begynnelse (1897) och fram till tiden runt andra världskrigets utbrott (1938) som 

Hola Folkhögskola utmärker sig genom en förhållandevis stor andel kvinnor i elevskarorna. 
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9. Ungdomen och omvärlden 
 
Innan blickarna vänds mot den samling sånger urvalet landat vid och dess innehållsmässiga 

karaktär, kan det vara spännande att undersöka något om själva språkformen. Det språk som 

genomsyrar sångerna påverkas inte enbart av inrikespolitiska händelseförlopp och 

maktrelationer. Man kan rent av påstå att det moderna ungdomsbegreppet föds i en tid då den 

unisona sången inte längre utgör en levande kulturtradition på Hola Folkhögskola. För att 

förstå den unisona sångens idéhistoriska bakgrund i ett folkhögskolesammanhang och dess 

successiva försvinnande under 1950-talet bör man relatera sången till omvärlden.    

 

Redan i diskussionerna på Jönköpingsmötet 1877, om vilka sånger bokprojektet Sångbok för 

folkhögskolor skulle innehålla, föreslog flera talare att danska och norska låtar borde bli en 

del av folkhögskolans tilltänkta sångrepertoar (Velander, 1879; 56-57). Vid en 

omvärldsanalys av hela sångrepertoaren framgår att det nästan uteslutande är ”skandinaviska” 

melodier och visor som inkorporerats ända från 1910-telet och fram till 1952. Vardan denna 

skandinaviska dominans?     

 

Det hela har att göra med folkhögskolans skandinaviska rötter (Degerman, 1967, 72-, Odhner, 

1921, 23-24). Klart mest omvärldsinslag i Holas alla sånghäften kommer från grannlandet i 

söder, Danmark. Det är också Danmark som utgör Folkhögskolans födelsetrakt, och den 

danska biskopen N.F.S. Grundtvig (1783- 1872) som brukar klassas som skolformens 

grundare (Degerman, 1967; 15). Skandinavismen, i Sverige förknippat med den för tiden 

radikala tidningen Aftonbladet, är den brokiga idéströmning varigenom en rad svenska män 

kommer i kontakt med Grundtvigs utbildningsliberala visioner vilka adopterade blir till de 

första svenska folkhögskolorna (Degerman, 1967, 74-75, Gustavsson, 1991, 64).  

 

Till denna grundare av den danska folkhögskolan, nykterhetsrörelsen och de kristna 

väckelseverksamheterna kan även folkhögskoleritualer som enstämmig sång kopplas. 

Grundtvig betonade gärna ”hjärtats bildning” och ”det levande ordet” som bortglömda 

förnödenheter i kampen att få unga själars bildningstörst till liv (Gustavsson, 1991; 63).  Hola 

folkhögskola är likaså en av de svenska folkhögskolor som omtalats som tydligast 

”danskpräglad” (Sandler R., 1943, 438, Sjöqvist, 1986, 60). Ärkerektorn Johan Sandlers egna 

tal från tiden kring sekelskiftet skvallrar om detta grundtvigianska och skandinaviska arv 

(Sandler J., 1939; 43-52). Skandinaviska och nordiska gemenskapsuttryck finns även vackert 

beskriven i de tidigaste sångböckerna. Carl Östergrens sångtext skildrar den utvecklingen:   

 
Än vi vårda helga himlaflamman, Nordens tindrande framtidshopp; Nordens söner 
trofast hålla samman Under välvande seklers lopp, Ej vår kedja sprängs, fast festens 
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dag tar slut, Men hon vidgar sig, hon växer var minut, Tills hon famnar med 
blomsterband Allt Nordens folk i skilda fosterland.29  

 
Textstrofen rymmer en vision för Nordens folk (patrilinjärt förbundet genom dess söner) och 

beskriver hur de hållit ihop och slagit band om varandra genom seklernas lopp. Men precis 

som med verklighetens Skandinavism så dalar till sist himlaflamman och folket får skilda 

fosterländer (Degerman, 1967; 72-73). När Skandinavismen sedan klingat av som politisk 

vision tar helt andra omvärldsinfluenser över.    

 

För intressant är även de (inter)nationella samhällsförändringar som totalt omstöper 

omvärldsinslagen i textböckerna mellan åren 1952 och 1962. På blott ett decennium tar 

nordamerikansk och brittisk populärmusik helt över bland utländska akter och språk 

(Appendix IIII). 1950-talet är årtiondet då en rad publika evenemang i Sverige, från biograf- 

till folkparksbesök, slår publikrekord vartefter en permanentad nedgång i besöksstatistiken tar 

vid (Ahrne, Roman, Franzén, 1996; 37). Efter en rad välfärdsreformer hade ungdomarnas 

ekonomiska och sociala handlingsutrymme ökat, och med detta möjligheterna att konstruera 

sin kulturella egenart. Ny teknik och mediautrustning möjliggjorde även kvalitativa 

återsändningar av olika former av musik till radio, tv och skiva (Arvidsson, 1991; 99).  

 

Med den amerikanska och brittiska pop- och rockmusikens hjälp tar successivt ett nytt kapitel 

vid där västvärldens ungdomar protesterar, musiciserar och drömmer med nya 

omvärldsreferenser (Horgby, 2005). Ungdomen har nu gjorts ”väsensskild” inte bara från 

barndomen utan även från den s.k. vuxenvärlden (Arvidsson, 1991, 101). 1962 års 

sångrepertoar och dess stora innehållsmässiga förändringar kan läsas som ett ganska sent 

försök att slå an på dessa nya musikaliska rörelser. Hit, 1952 men inte längre, uppvisar 

sångrepertoaren vid Hola Folkhögskola en imponerande beständighet över och mellan 

decennierna. Att 1962 års sångbok var den sista som producerades ska nog tolkas som att den 

unisona sången redan då förde en rätt tynande tillvaro vid skolan. Moderna ungdomskulturer 

hade redan sett dagens ljus. Och på Hola folkhögskola blev det säkert annat ljud i skällan 

(Stattin, 1996; 95ff).  

 

Sångtexter bör därför betraktas som injicerade med geopolitiska maktrelationer och 

internationella politiska dimensioner. Det moderna ungdomsbegreppet föddes i en tid då USA 

etablerade en unipolär världsordning (Mouffe, 2005). Som levande kulturtradition var den 

unisona sången i folkhögskolan istället intimt förbunden med Skandinavismen. Båda dessa 

maktmobiliseringar går igen vid en övergripande omvärldsanalys av sångmaterialet.        

                                                
29 I första upplagan framgår att den här texten förenats med melodin Näckens polska. I texten beskivs 
den falnande skandinavismen sorgset, som vore det ett återtåg (Appendix IIII.). 
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10. ”Var välkommen envar under ungdomens tak”  
 
Efter att ha upprättat två urvalskriterier: lokal anknytning och kontinuitet gentemot 

sångboksmaterialet återstår så åtta texter (Appendix II). Fragment från dessa kommer att 

presenteras löpande i text med en bokstav (A-G) för varje författare i urvalet. Bokstäverna 

(A-G) motsvaras också av sångtexter vilka presenteras i full längd i Appendix III. Urvalet gör 

att alla sångerna är författade av människor med viss förankring i skolans historia. Därtill har 

deras musikstycken bibehållits i sångböckerna under ett minimum av 40 år (d.v.s. fyra 

tryckningar). Det betyder att sångerna har betraktats som värdefulla till form och innehåll av 

mer än en generation ”Holaliter”. Vidare visar det sig att dessa bägge urvalskriterier skapar en 

materialbas där alla textförfattare är män. Denna könsrelaterade homogenitet var en oönskad 

effekt av mina båda urvalsprocedurer. Genusteoretiska frågeställningar i anknytning till mina 

problemformuleringar blir således av stor relevans. Har det underliggande subjektet i 

sångerna och dess ideal formats av att alla dessa textförfattare varit män? Ger sångtexterna 

genuspositioner och sexualitet någon betydelsebärande roll? Hur då i sådana fall? 

 

Låt oss nu återvända till vår ursprungliga problemformulering kring hur gemenskapen i de här 

Holasångerna egentligen artikuleras. Det finns nämligen genomgående i materialet en het 

kandidat till det Ernesto Laclau kallar en tom signifikant, det vill säga ett universaliserande 

paraplybegrepp ämnat kollektiv mobilisering och identifikation (Laclau, 2005; 130). Dylika 

identitetssammanslutningar har, menar Laclau, det gemensamt att en ekvivalenslogik 

upprättas så att inomgruppsliga skillnader dövas till förmån för ”vi-känslan” i det 

verbaliserade (Laclau, 2005; 87). En tänkbar liknelse till ekvivalenslogiken är faktiskt den 

unisona sången som sådan eftersom olika röster (partikulariteter) där förenas och förstärker 

varandra i en potentiellt (över)laddad samfälldhet (en slags universell ansats i Laclau 

mening). Den gemenskap som kan sägas besjungas på det här viset i Holasångerna är 

ungdomen. Här är en rad exempel på avsnitt där ungdomen konstrueras som själva 

kampsubjektet: 

 
A)   Hembygdens dalar och höjder ska vi Viga för strålande livsharmoni,  
       Hör hur den ljuder Och brusande sjuder, Sången om ungdomens segrande tro! 
 

B)   Djupt i hjärtat bor den helga flamman, Ungdomens glöd. 
       Låt den värma, låt den smälta samman Vänner i lust och nöd. 
 
C1)  Fäderneärvda bygd som vart bruten Av våra fäder med hacka och bill, 
        Kring dig en trofast kedja är sluten Utav en ungdom, som hörer dig till. 
 
C2) Vi unga ska’ vara ett helande salt På alla de kräftsår i tiden 

 Vi akta som vän ingen ynkelig palt, Som löper ur feghet ur striden.  
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E) Där som vårbäckar kämpa mot isar och tvång, där det slitter och sjuder i vårsol och sång, 
Där oss havsfjärden bjuder en dristig seglats, Där är vår, det är ungdomens plats. 

 

Till att börja med framstår måhända detta som platta referenser till den mest turbulenta av 

tider i en människas livscykel. Är det inte fullkomligt naturligt att ungdomen besjungs av 

elever vid folkhögskolor, då dessa i huvudsak vänder sig till ”vuxen ungdom”? Det finns 

dock en hel del som pekar mot att ”ungdomen” som den besjungs i holasångerna vilar mot en 

kraftig diskursiv undervegetation och därigenom burit fler konnotationer än elevernas 

eventuella ålder. Till att börja med finns, från och med tiden för den första sångens 

nedtecknande runt sekelskiftet30 och ända fram till 1930-talet en successivt spirande 

ungdomsrörelse i Sverige (Berggren, 1995, Björkroth, 2000). Vi vet också sedan tidigare att 

Elevförbudet som valt ut sångerna enligt stadgarna skulle gå i bräschen för den här 

”ungdomsrörelsen” (Martinius, 1947; 112).   

 

För det andra tycks många användningar av ”ungdomen” avse bredare löften om 

samhällsförändringar som stunda ska, t.ex. idéer om framtida reformer eller 

maktövertaganden, utplånande av ”kräftsår i tiden” och så vidare. På detta sätt används 

”ungdomen” - bredvid naturmetaforer om vårens intågande, Nordanvinden och 

Ångermanlandsälvens framfart- också i överförd betydelse som en historiens verkställare. Vid 

sidan av att ungdomen är själva kampsubjektet skildrar textfragmenten att det i regel är för 

hembygden som kampen står (Appendix III). Holasångerna verkar på så vis sälla sig till en 

serie sånger där det egna landskapet står i fokus (Norman, 1971). Eftersom ungdomen tycks 

erbjuda både utrymme för identifikation och ruva på kollektiva politiska visioner finns det 

anledning att titta närmare på vad ”ungdomens tak”31 kunde innebära vid ingången av 1900-

talet.  

 

Ungdomsrörelsen var, föreslår etnologen Maria Björkroth i boken Hembygd- i samtid och 

framtid (2000), mötesplats för en radda diskursiva strömningar runt sekelskiftet. Mest känd 

har Ungdomsrörelsen blivit för massmöten med tiotusentals deltagare i Jämtland och 

Dalarna.32 Sammankomsterna, associationerna och ungdomskulten var emellertid både 

                                                
30 Vilket endera är Sixten Belfrages ”Där som vårbäckar kämpa” då den saknar egentlig refräng (och 
refrängen enligt Bernskiöld är ett modernt påfund) eller Johan Sandlers ”Låtom oss sjunga” från 1906-
1908 (Bernskiöld, 1986, Sandler J., 1939; 25)  
 
31 Kapitelrubriken ”Var välkommen envar under ungdomens tak” är en sångtitel hämtad från 
texthäftena (1925-1943). Sången är översatt från danskan av Hanna Odhner. Hanna Odhner var en i 
raden av ”folkhögskolemödrar” (Augusta Sandler, Cecilia Båth-Holmberg, Hedvig Holmström, 
Elisabeth de Vyler, Malin Holström-Ingers, mfl) vilkas verksamhet förtjänar att bli föremål för en egen 
avhandling i sociologi. Många av dessa ägnade stor energi åt sångtexter och musicerande.         
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europeiskt importerade och nationellt vittförgrenade fenomen (Björkroth, 2000; 78, Berggren, 

1995; 54). Ungdomsrörelsen sammanföll och föregrep delar av hembygdsrörelsens recept till 

nationell nydaning (Björkroth, 2000; 78). Betoningen av den egna bygden betydde att 

regionala och folkliga inslag i den nationella historien lyftes fram från sin tillvaro inunder 

centralmaktens regentlängder och fältmarskalkars krigshistoria (Björkroth, 2000; 49).  

 

Runt om i Norrland sammanlöpte denna hembygdsrörelse med en regionalpolitisk kritik där 

etablerade maktrelationer mellan söder och norr, centrum och periferi, började ifrågasättas33. 

Vi vet också från avsnittet om Hola Folkhögskolas rekryteringsbas att en överväldigande 

majoritet av eleverna kom från de närliggande kommundistrikten (kapitel 8.). Grogrunden för 

ådalsromantiska sånger kan därför sägas ha varit särskilt god här. När holasången skildrar hur 

Nordanvinden viner, Norrskenet lyser upp himlavalvet, eller de Norrländska fjällen ler mot 

bygdens folk utmanas därför en geografisk maktrelation mellan södra och norra Sverige 

(Appendix III). Ångermanland tycks nu äntligen få sin ”rättmätiga” positionsbestämning, mitt 

i Sverige. Landskapet Ångermanland kommer till att förlänas en officiell sång som bygger på 

den natursköna miljö som Prästmon utgör och är författad vid Hola folkhögskola (C1).  

 

I anknytning till artikeln om Holas elevförbund finns det bilder från svunna tiders folkdanslag 

och sångkörer (Martinius, 1947; 118-120). Av bilderna får man känslan av att de här små 

kulturgrupperna, likt Björkroths slutsats om ungdomsrörelsen, permanentade en slags 

retroestetik fastän gestaltandet av detta ”kulturarv” initialt andades en sådan 

utvecklingsoptimism och framstegsiver. Björkroth menar att hela ungdomsrörelsen 

genomsyrades av ett bevarandeperspektiv som på samma gång var en förnyelsestrategi 

(Björkroth, 2000; 84). Det var en ”dubbel uppgift” där hembygdshistorien blev ett led i 

framtidsvisionen. Ny lokalhistorisk medvetenhet skulle dana nya medborgare. Alf Arvidsson 

har beskrivit hur den unisona sången kom att artikuleras av folkrörelserna som led i en 

(musikalisk) motrörelse. Det industriella samhället hade skapat ett helt annorlunda 

                                                                                                                                      
32 Till ett av dessa möten, i Hedemora 1905, skrev Carl Larsson i By om Engelbrektsmarschen till 
Dalarnas Ungdomsmarsch som finns representerad i alla Holas sångböcker utom den sista (Appendix 
I). Jag har valt att återge hela denna marsch eftersom den kommit att betraktas som ungdomsrörelsens 
officiella slagdänga och speglar dess idévärld på ett exemplariskt vis. Den första att översätta 
Engelbrektsmarchen var dock Socialdemokratiska Ungdomsförbundet genom  K.G. Ossiannilsson och 
hans Ungdomsmarsch (1903). Senare har samma sång, med smärre justeringar, även annekterats av 
svenska högernationalister. Fömr er om Engelbrektsmarchens intressanta kulturhistoria och olika 
(ny)tolkningar se Selander (1996; 181-201) 
 
33 Rektorn Johan Sandler gav, innan folkhögskoletiden, under ett par år ut kalendern ”Nord-Sverige” 
tillsammans med Olof Högberg. Högberg har som författare till Den stora vreden Nordsvenska öden ur 
häfd och sägen (1906) av många kommit att betraktats som något av norrlandslitteraturens okrönte 
konung (Sjöqvist, 1986; 57-58). Olof Högberg blir med åren allmer konservativ medan Johan Sandler 
politiska hållning snarare drar åt vänster. De hamnar då i meningsskiljaktigheter (Sjöqvist, 1986; 146).  
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ljudlandskap där orkestrarnas instrument överlag stod i samklang med tidens (Arvidsson, 

1991; 153-155). Med den unisona sången var det aldrig frågan om bearbetning av fabrikernas, 

hushållens, staden eller bygdens alla ljud utan det handlade istället om att uttrycka 

gemenskapen som sådan. Den mest rimliga tolkningen utav själva den unisona formen (d.v.s. 

det kollektiva framförandet) och den tonmässiga enstämmigheten är i kontrast till 

borgerskapets individorientering och den professionalism som där odlades. Istället för 

enskilda musikaliska virtuosers talang byggs den här musiken upp kring kollektiv vilja, 

disciplin och engagemang (Arvidsson, 1991; 150, Bohman, 1985; 191, Nylander, 2007). 

    

I Stefan Bohmans avhandling Arbetarkultur och kultiverade arbetare finns ungdomen 

representerad som det underliggande subjektet bland många av arbetarsångerna i ”Tidens 

sångbok” (Bohman, 1985; 102). Att döma av Bohmans diagram är det i samband med att de 

moderna ungdomskulturerna skapas mot slutet av 1950-talet (och början av 60-talet) som 

ungdomen upphör att fungera som privigerad signifikant i vidare bemärkelse (Bohman, 1985; 

103). Så samtidigt som ungdomen började artikulera sin självständighet visavi 

”vuxenvärlden” tycks ungdomen lämpa sig allt sämre som tom signifikant i sångens värld. 

Utan att dra för stora växlar på detta samband, eller ens på allvar försöka utröna dess 

bakomliggande komplexiteter, är utfallet inte direkt förvånande.  

 

Om ungdomen har fungerat som tom signifikant är det en rad överlappande och 

konkurrerande diskurser som (in)formerat denna gemenskapskonstruktion (Laclau, 2005; 69).  

Det som gör ungdomen till en sådan förträfflig projektionsyta efter sekelskiftet, exempelvis 

på Hola folkhögskola, är att det går bra att fylla signifikanten med en myriad av betydelser 

och politiska förhoppningar. Att besjunga ”ungdomens segrande tro” lämpar sig oavsett om 

redaktörer, lärare och musikpraktikanter tror att nyckeln till denna förändring heter 

klasskamp, nykterhet, frälsning, bildning eller patriotism. Därmed uppfyller ”ungdomen” i 

Holasångerna det Ernesto Laclau avser med begreppet tom signifikant. Att använda 

ungdomen metaforiskt skapar analogier mellan olika impulser och etablerar ett positivt 

symboliskt rum för den politiska visionen att fortleva och frodas (Laclau, 2005; 82).  

 

När ungdomar sen på 1950- talet anför sin kulturella egenhet och propsar på en rad skillnader 

är ”ungdomen” inte längre användbar för de politiska allianser som översköljde det visionära 

ordet med mening och utgjorde förändringens kraftkällor. Ungdomen förekommer också efter 

vad vi har sett från materialet som det omhuldade ”vi” Chantal Mouffe betraktade som en 

förutsättning för en politisk gemenskap (Mouffe, 2005, 10, Schmitt, 1963, 65). Fram till hit 

följer Holsångernas textlandskap vad Laclau och Mouffe skulle kalla för en kollektiv politisk 

identitet. Men för att vi ska ha att göra med en politisk identitet i Mouffe och Laclaus mening 
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borde det även existera en gemensam fiende till denna ungdomkoalition. Någon ska väl ändå 

hållas ansvarig för dessa ”kräftsår i tiden” (C2)?    

 

10.1 På ungdomens utsida 

Om ungdomsrörelsen har det påpekats att dess relativt korta livslängd förmodligen berodde 

på den ideologiska obestämbarhet rörelsen genomsyrades av (Berggren, 1995, 54, Björkroth, 

2000, 103). Ali Nordgren öppnar sin pamplett om Ungdomsrörelsen (1906) med att markera 

dess oberoende gentemot alla (parti)politiska, religiösa och absolutistiska föreningar i 

samtiden. Ungdomsrörelsen är kulturell, proklamerar Nordgren. Föregångarna finner han 

faktiskt i folkhögskolornas elevförbund (Nordgren, 1906; 5). Om vi ändå envisas med att leta 

efter antagonistiska relationer i sångtexterna eller en ”konstitutiv utsida” till Hola-identiteten, 

vad framträder då?  

 

Det första jag tycker man kan konstatera är den stora avsaknaden av fiendskap i sångtexterna 

(Appendix III). Vi kan vid en samlad bedömning rent av slå fast att Holasångerna 

överensstämmer dåligt med vår teoretiska utgångspunkt att en gemensam yttre fiende skulle 

framträda. Ett annat sätt att uttrycka samma sak är att identitetsprocesserna i vårt Hola-

material inte följer Carl Schmitts teser om partisanskap (Schmitt, 1932/1963). Vi har inte 

heller att göra med en enskild politisk identitet i Laclau och Mouffes tappning (Mouffe, 2005, 

Laclau, 2006). Det är relativt sällsynt att antagonism verbaliseras och det finns, åtminstone 

vad jag kan se, inte någon entydighet i de exkluderade beståndsdelarna. Av texternas tonläge 

finns det rätt lite som påminner om att elevförbudet grundades av den då kontroversiella 

”ungsocialisten” Rikard Sandler (Martinius, 1947; 112). Det är svårt att få syn på de retoriska 

deklamationer som historiskt sett satts i förbindelse med strukturella omvandlingar av 

samhällen, mobiliseringar av massan eller ett ”folks uppvaknande” (Laclau, 2005; 83). 

Antagonismen saknar explicita och uppenbara referenser till den moderna konfliktlinjen 

mellan arbete och kapital vilken, tvivelsutan, tillmättes avgörande betydelse från förbundets 

förste ordförande.  

 

Undantag från denna antagonistiska oidentifierbarhet finns dock. I Albert Vikstens ”Nu 

fladdrar vår fana” (C2) existerar det rätt tydliga gränser för Holas gemenskap. De 

exkluderade elementen får där precis den konstitutiva roll i identitetsskapandet vår teoretiska 

plattform föreslog (Laclau, 2005; 78). Andra versen lyder:  

 

Vi tåla ej blötsinnad jämmer och pjuk, En lipsill kan med oss ej vara, Och änrar det upp 
sig en pösmagamunk, försvinner han snart ur vår skara, En redig kamrat med broderligt 
sinn, Han alltid blir hälsad var välkommen härin! Rederlighet, min vän, Och sanning lever 
än! Hola ha vi kär, Vart färdevägen bär!      
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Albert Viksten växte upp bland nybyggare och livegna bönder i Ångermanland. När han 

lämnade sin hemtrakt i Graninge arbetade han många år som stenarbetare, rallare och sjåare 

på olika håll i Ådalen (Furuland, 1967; 297). Om det inte hade varit för Hola folkhögskolas 

stipendiefonder och dess uppsökande pedagogik i de runtliggande industridistrikten hade 

Viksten förmodligen fortsatt att trumma på i samma spår. Väl på Hola folkhögskola tändes 

dock Vikstens journalistiska glöd. Han startade tillsammans med några kamrater 

skoltidningen Hola-Posten och började skriva dikter, sånger och artiklar (Furuland, 1967; 

300-301). Med åren blev Viksten istället en framgångsrik arbetarförfattare.  

  

Ska man tänka att det är något av Vikstens mödosamma arbetserfarenheter som ligger till 

grund för de sturska fjollighetsfobier som uttrycks ovan? Men även i rektor Johan Sandlers 

”Låtom oss sjunga” (A) kontrasteras slöhet, tårar och timidhet med någon form av idealt och 

stridbart subjekt. Rederlighet och broderlighet besjungs däremot alltid i positiva ordalag i 

holasångerna (Appendix III). Än mer rimlig finner jag därför tanken på att kampsubjektet i de 

här texterna bär en könslig barlast. Bakom ungdomensbegreppet döljer sig önskvärda former 

av stridbara maskuliniteter, män som kunde anses stå pall för de utmaningar landet och 

bygden hade framför sig. Vara ett samtidens helande salt, för att använda Vikstens egen 

liknelse. I detta språk finns gott om hierarkiserande dimensioner hos vilket önskvärda former 

av manlighet intar en priviligerad position (Mouffe, 2007; 25). 

 

I ”Nu fladdrar vår fana” (C2) är subjekten, både i sin ratade och omhuldade form, män. 

Föreställningar kring ynkliga, blödiga och blötsinnade män används för att konstituera den 

manliga agent som ska föra ljuset till bygden. De performativa ideal som uttrycks tar 

omanlighetsföreställningar som konstitutivt element. Jämrande, gråtande, slöa, velande, 

likgiltiga och obeslutsamma män har inget i gemenskapen att hämta. En riktig kamrat ska 

peka med hela handen och inte visa minsta tecken på svaghet eller föreställd femininitet. I 

”Ångermanlandssången” (C1) lär vi oss att själva bygden i sig är fäderneärvd och att det är 

deras slitsamma arbete som ligger till grund för dess vara. Både ungdomsbegreppet och 

idéerna om bygdens historia framstår här, liksom i ungdomsrörelsen överlag, i det närmaste 

helt enkönade (Berggren, 1995, 206ff, Björkroth, 2000, 100-103).  

 

Också i Fritjof Josephsons ”Broder” (D) är det handlande subjektet- Nordanvinden- maskulin 

där han drar fram över frost och skare. Josephsons Nordanvind hinner i sin framfart med att 

stjäla kyssar från ”den friska flickekinden” och blåsa undan grånad, sorger, krämpor och 

besvär. Feminin framställs däremot den sköna hembygden. I Olov Nords ”Du leende bygd” 

(F) tilltalas hon därför ömt: ”Du lyser så vän uti midsommartid, En brud, som på 
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brudgummen väntar”.34 Både för att koda hembygden feminin och för att gestalta 

Nordanvindens hälsobringande krafter begagnas heterosexuella möten. Landskapet, jorden 

och hembygden feminiseras genom det mötet, alltmedan historien och aktörskapet förbehålls 

och kopplas till den hegemoniska maskuliniteten. Hos kvinnogestalterna är det den rena och 

obesudlade kvinnokroppen som idealiseras. Det är mot hennes oskuldsfulla flickekind 

Nordanvinden roffar åt sig de uppfriskande kyssarna (D), och det är gentemot hembygdens 

jungfruliga marker löftet om återvändandet sluts (F). Så även fast det inte finns någon 

entydighet i de exkluderade beståndsdelarna, vilar den sanktionerade gemenskapen mot en 

rätt bekant potpurri av maktrelationer. Heterosexuell manlighet ställs överst i den besjungna 

näringskedjan. Avvikelser från denna ideala subjektsposition verbaliseras sällan utan lever en 

slags osynliggjord existens i det icke sagda. 

 

 

10.2 ”Och för ljus över bygden vi strida!”   

Många av de politiska visioner som förmedlas i holasångerna är uppbyggda kring 

kontrasteringar av förändring/statiskhet, arbetsamhet/slöhet, aktivitet/passivitet, 

virilitet/impotens, optimism/pessimism eller ung och gammal (Appendix III). Även i detta 

bildspråk tycks en rad betydelser som relaterar till historiskt rotade maktrelationer vara 

inskrivna. Framförallt präglas alla sångtexter av samma hoppfullhet och framstegstro.35 

Allting skall bliva nytt och färdevägen pekar obönhörligen ”framåt”. Detta hoppfulla 

bildspråk delas med andra sociala rörelser under 1900-talets första decennier. Genom att det 

skapas breda identifikationsmöjligheter med ungdomen riktades också stor kraft mot 

förändringar av status quo (Laclau, 2005).  

 

Till de mest frekvent förekommande framtidsvisionerna hör kampretoriken och drömmen 

kring ljusets stundande inträde. ”Här stånda strider, för ljusare tider, och för den striden vi 

viga våra liv”, heter det exempelvis i Johan Sandlers klassiska Holasång (A). I Albert 

Vikstens nyss refererade text står som sagt ungdomsstriden om att föra ”ljus över bygden” 

(C2), vilka båda är rätt idealtypiska textstrofer med hela materialet i beaktande. Fast vad står 

egentligen ljuset för i ett sådant sammanhang? Vad är det för ett ljus som till och med känns 

                                                
34 I leksången ”Stämma vi vår visa opp” (G) tecknas samma heteromaskulina fantasibild när 
textförfattarna låter spinneriets flickor sjunga: ”Tråden föres, tråden hämtas, Int´jag föres, in´t jag 
hämtas, Aldrig kommer friarn min!”. Kvinnogestalterna framställs som passiva, ofullständiga och i 
spänd förväntan inför mannens intågande.  
 
35 Den sångtext som skiljer sig från denna regel och som överlag skiljer ut sig mest från mängden är 
Per Hugos ”Låt oss aldrig” (B). Den sången, skriven i det här sammanhanget udda ”jag-formen”, 
andas istället en nostalgisk längtan tillbaka till ”ungdomen”, och framstår nästan resignerad inför 
pågående stridigheter. Intressant nog kontrasteras inte heller gråten från sångens underliggande subjekt. 
Istället träder tårarna fram på låttextens diskursiva insida: ”Hur jag klagar, hur jag gråter… ”          
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värt att viga sitt liv åt? Eller, mer tillspetsat, vad är det för ett ljus som eleverna ska känna sig 

manade att viga sina liv åt?  

 

I Johan Sandlers text verkar ljuset användas metaforiskt, det står för något bortanför dess 

direkta innebörd. Elektriskt ljus är, märk väl, vid tiden för den sångens nedtecknande (1906-

1910) anordningar som i huvudsak återfinns i specifika industrier och har ännu inte ”nått ut” 

till bygdens alla hushåll, allmänhetens infrastruktur eller dåtidens stora svenska 

jordbrukssektor. Det är först från det att elnäten så sakteliga byggs ut för att täcka större 

geografiska områden och tillgången på billiga glödlampor förbättras - under 1910-talet och 

framåt- som det elektriska ljuset börjar spridas till en bredare befolkningsskaror och fler och 

fler platser (Larsmo, 2007; 42). Den samlade erfarenheten av människor som levt huvuddelen 

av året i ett mörker som dikterat arbetsdagen laddar förstås ljusmetaforen med särskild kraft. 

Folk i gemen lever dock inte under fotogenlampornas och oljeljusens dova sken under hela 

den tid holasångerna brukas. Johan Sandler viger inte heller sitt liv åt att demokratisera 

ljusanvändandet som sådant, eller ens att fostra fler elektroingenjörer. Så ljus kanske ska 

tänkas som en slags rekvisita för andra ändamål här? Som en förutsättning för rumslighet i 

vidare mening? Eller en politisk soluppgång i vardande?  

 

Både ungdomen och ljuset är performativa ideal laddade med hoppets politiska symbolik. 

Man ska av dessa sånger lära sig att göra skillnad på den levda erfarenheten och drömmen om 

det goda samhället. Sångerna inrättar en slags spricka mellan det rådande och det tilltänkta, 

hägringen och verkligheten36. Därför innehåller också många av sångerna både element av 

grammatikens futurumform och det förväntansfulla tillstånd som förekommer målen och 

visionerna (bliva, stunda, görom, brusa, sjuda, längta, osv.). När vi sjunger de sångerna 

unisont försäkrar vi oss själva om att drömmen om det goda samhället är realiserbar och dess 

framväxt fullständigt nödvändig. Det finns en utopisk energi i sångerna som den flitige eleven 

helst ska göra till sin egen.  

 

Det sätt som ljuset besjungs i ”Låtom oss sjunga” (A) har mycket gemensamt med ljuset i 

sångtiteln ”Är ljuset för de lärde blott” (Appendix IIII)37. Ljuset artikuleras först och främst 

som en rättvisefråga gentemot samtidens beskärda bildningsmöjligheter. Ska bildningen vara 

villkorad din sociala bakgrund, frågar vi oss i Grundtvigs sång. Sången försäkrar oss sedan 
                                                
36 Hägringar och verklighet (1939) så heter den postumt utgivna bok där Johan Sandlers tal och artiklar 
finns samlade.  
 
37 Jag har valt att presentera också denna text i sin fulla form. Sången har tjänat som avslutningssång i 
Holas sångböcker mellan åren 1925-1952. Grundtvigs tankegångar är betydelsefulla för den svenska 
folkhögskolan i allmänhet och Hola Folkhögskola i synnerhet.   
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om att solen har slutit en helig allians med de många, och att bildningen är ”ett ljus för själar 

alla”. I Grundtvigs sångtext blir det även tydligt att tankegods från kristendomen och 

upplysningen ledsagar folkbildningsprojektet. De historiska rötterna till denna positiva 

användning av ljuset verkar leda ända tillbaka till judokristendomens messianska 

förkunnelser.38 För textförfattarna till ”Är ljuset för de lärde blott” (Nikolai Frederik Severin 

Grundtvig) och ”Låtom oss sjunga” (Johan Sandler) gick folkbildningsarbetet och den 

protestantiska läran hand i hand. Kristendomens dogm om uppståndelse manade i sig själv till 

ett slags revolutionärt uppvaknande:       

 
Kristendomens första grundlagsparagraf lyder: ”Utan att en människa varder född på nytt 
kan hon icke se Guds rike”. Medborgarskap i Kristi rike vines sålunda genom födelse. […] 
Det är märkvärdigt, hur litet man tänker på det revolutionära och omstörtande i sådan lära 
eller lyss till rättfärdighetens predikare, när han säger: ”Om ditt öga är dig till förargelse, 
så riv det ut.” (Sandler J, 1912/1939; 133).    

 
Allt det onda och gamla ska bort, och en ny medborgare ska födas fram. Den tanken 

återkommer gång efter annan. I ”Låtom oss sjunga” (A) handlar striden om tillgången till 

bildningsresurser, vilket samtidigt blir en kamp för frihet och lycka i framtida dagar. 

Folkbildningen är vägen mot det maskulina medborgarpatos som erfordras och det nya rike 

som står för dörren. Sången slår an på det provinsiella då vi ska viga oss inför ”hembygdens 

dalar och höjder”. Ursprungligen innehöll ”Låtom oss sjunga” (A) även en tredje och 

avslutande vers med mer internationellt anslag.39 Så som sången finns tryckt i Holas 

sångböcker stannar den dock tvärt vid Sveriges imaginära gemenskap. Det hämtas en hel del 

näring ur nationalismen när vi besjunger ”svenskarnas Sverige”. Av den nationalromantik 

som då förbinder specifik jord (här kallad Sverige) med ett särskilt folk (s.k. svenskar) blir vi 

påminda om att folkhögskolan växte fram som ett led i den nationella pedagogiken. Så de 

provinsiella och nationella diskurserna löper en aning omlott, och behöver inte stå emot 

varandra (jfr Norman, 1971). ”Arbetets tolk” har spått nya ljusare tider för både nation och 

hembygd. ”Arbetets tolk” för tankarna till Arbetarrörelsens mobilisering vid denna tid, samt 

det tankegods den förde med sig. ”Låtom oss sjunga” (A) författades mitt under den 

segdragna ”Hola striden” (cirka 1906-1909). Den melodi som burit fram texten var faktiskt 

direkt inkorporerad från fackföreningarnas samtida mobilisering. Det är efter tonerna till 

”Arbetets söner” som sången besjungits.       

                                                
38 Eftersom föreställningar om ljus och vithet ofta bygger på dikotoma kontrasteringar till mörker och 
svarthet skulle en utförligare analys av ljusets politiska genalogi behöva ta hela den koloniala eran i 
beaktande och inte bara som här, leda tillbaka bruket till några religion- och teknikhistoriska 
paranteser.   
 
39  ”Solen går upp över folken i världen, strålarna mana med tjusande makt. Skarorna komma till 
värmande härden, isarna smälta och vårsolen gryr. Slutom då, syskon ett ädelt förbund! Framåt på 
ljusets och sanningens grund! Härlig är striden och ärofull friden en gång när ljusflodens källa vi nått.” 
(Stattin, 1996; 93)   
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I Ådalen bildas det mellan åren 1905 och 1908 inte mindre än 35 fackföreningar och 

arbetarrörelsen var överlag på stark frammarsch (Olsson, 1947; 52). Under Holastriden går en 

vädjan ut till ”nykterhets- och arbetsorganisationer, sågverksförvaltningar och andra enskilda” 

om att understödja skolans prekära ekonomiska situation (Sjöqvist, 1986; 308). Det rådde 

inga större tvivel om vilka politiska falanger som var mest sannolika att försvara skolformens 

”gagnelighet”. Arbetslivserfarenheterna och organisationsklimatet som genomsyrade 

sågverksdistriktet har även smittat av sig på Holasångernas bildspråk. Metaforerna 

korresponderar på ett slående vis med arbetarrörelsens sånger. Kampen för rätten, gryningen, 

solen, sanningen och friheten är alla klassiska komponenter i fackföreningsanknuten och 

socialistisk kampsång (Selander, 1996; 188, Bohman, 1986; 82, Appendix III). I vissa texter 

finns direkta referenser till kroppsarbete, glöd, flamma och strid vilka slår an både på 

arbetarnas yrkeserfarenheter samt deras politiska uppvaknande. Detsamma gäller de 

kollektiva fantasierna kring ljusets stundande intågande och ungdomens segrande tro 

(Bohman, 1986; 93ff). Mera Ljus! var rent av namnet på den första skriften som formulerade 

ett eget bildningsprogram för Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Den lilla skriften, som kom 

ut i massupplagor från 1897, krävde bland annat allmän och lika rösträtt och en nationell 

bildningsstrategi bortanför folkskolan (Gustavsson, 1979; 80-81).  

 

Det är alltså fullt möjligt att tolka dessa kopplingar till arbetarrörelsens kulturpolitiska 

milstolpar och dess förbrukningspoesi som ett led i folkhögskolans utmanande 

förhållningssätt till bildningsresursernas klassdikterade distribution i industrisamhället. Stefan 

Bohman har beskrivit hur kampmålsättningarna i arbetarrörelsesången successivt lösgörs från 

formuleringar som för tankarna av det klasspartikulära (med dess konkreta politiska krav, 

klasskampsretorik, osv.) till förmån för ett ”förallmänneligande av kampens mål” (Bohman, 

1986; 83-96). Det är i sådana fall hos denna rätt allmänt formulerade kampdiktning som 

holasångerna överensstämmer som bäst. Från den lilla försvarsskriften som Johan Sandler 

skrev i samband med alla anklagelser som riktades mot skolan - ”Striden om Hola” (1908) – 

står att läsa:  

 
Bildningen liksom ljuset är till för alla. Det gäller icke socialist eller antisocialist, icke 
bonde eller arbetare, det gäller människor. För alla må folkhögskolans dörr stå öppen, 
alla må draga därin med glad förväntan.  

 
Eftersom det här rör sig om en förvarsskrift med vilken man försöker återupprätta skolans 

legitimitet i kristider kan vi förvänta oss viss utbildningspolitisk försiktighet från dess 

författare. Citatet präglas likväl av en humanistisk anda som jag tycker man kan spåra på flera 

ställen i Sandlers skrifter och det föreliggande låturvalet (Sandler J, 1939, Appendix III). 

Inger Selanders ord om folkrörelsesånger ”i vilka man vänder blicken mot det man vill skapa 
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i stället för det man vill förinta” sätter fingret på samma principiella hållning där missnöjen 

och riktad animositet lyser med sin frånvaro (Selander, 1996; 189). Sångernas 

oomkullrunkliga optimism bekläds ofta i naturromantikens lyrik. Genom att besjunga dessa 

hoppets symboler – gryningen, våren, ljuset– ämnade man vid folkhögskolan skapa 

grogrunden för ett nytt slags framåtblickande medborgargarde.  

 

En historiematerialistisk litteratursociologi skulle tolka envisheten hos dessa hoppets 

symboler genom referenser till den arbetarpräglade rekryteringsbas som skolan har haft. 

Ljusmetaforen skulle i så fall, och i förlängningen, uttrycka en inneboende längtan ut ur den 

exploatering som industrisamhället permanentat för proletariatet. Skillnaden som finns 

inskriven i sångerna mellan det rådande och det tilltänkta, presens och futurum, kan då tolkas 

som en revolutionär retorisk öppning. Av sångerna öppnades möjligheten för eleverna att 

förstå sitt ”kall” att företräda en alternativ helhet till den rådande samhällsordningen.40 

Åtminstone kan man hävda att sångerna innehåller vissa ingredienser för att väcka ett 

klassmedvetande till liv. Sångerna framförs unisont och de lingvistiska spåren av 

”nödvändigheten” att bryta med det rådande är många. I en sådan tolkning uttrycker hoppets 

symboler arbetarklassens kollektiva vakendrömmar, en form av ”Not-Yet-Conscioussness” av 

projektioner, önskningar och klassbestämda begär (Bloch, 1995; 9-11). Fast var det idel 

elever ur arbetarklasshem som styrde Hola elevförbund och författade sånger?  

 

Tolkningen äger likaledes svagheten att sångens språk härleds bak till en predisponerad 

”social grupp”. Industrisamhällets strukturella relationer skapar utopiskt laddade 

artikulationer där agenten med stort A tas för given. Enligt Chantal Mouffe och Ernesto 

Laclau tar en sådan tolkning inte politikens performativa logiker och de kollektiva viljornas 

kontingenta natur på tillräckligt stort allvar (Laclau, 2005, Mouffe, 2007). För Laclau blir det 

inte så mycket frågan om vilka sociala gruppers erfarenheter som sångerna ”uttrycker” 

eftersom så mycket av det politiska spelet rör själva konstruktionen av dessa ”grupper” 

(Laclau, 2005; 224, Nylander 2007). Ljuset står visserligen fortfarande som en kollektiv 

representation som är laddad med revolutionära energier, men det ideologiskt vaga i 

Holasångerna är då ingen omskrivning av sakernas egentliga tillstånd.  Det rika bruket av 

metaforer (ljuset, ungdomen, grönskan, nordanvinden, o.s.v.) underlättar enligt Laclau 

införandet av den analoga princip som ligger till grund för alla gemenskapskonstruktioner. 

Att den starkast lysande politiska visionen tar formen av en metafor gör det lätt att etablera 

den ”serie ekvivalenser” Laclau ser som hjärtat hos den politiska gemenskapen (Laclau, 2005; 

19). För att holasångerna skulle sägas artikulera en kollektiv politisk identitet i Laclau och 

                                                
40 Vilket utgör alla populistiska mobiliseringars ultimata målsättning om vi får tro Laclau (2005). Ordet 
”populism” skall därför inte tolkas pejorativt eller nedsättande här.       
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Mouffes mening hade en gemensam fiende behövt framträda. På den punkten visade sig mina 

egna teoretiska hägringar skilja sig från den empiriska verkligheten.  

 

Så avslutningsvis går det nog varken att dechiffrera någon enskild politisk identitet ”bakom” 

sångerna eller påstå att själva artikuleringen leder i en bestämd och unison riktning. Vad jag 

däremot kan ta fasta på är kopplingarna som framträtt mellan rekryteringsbasens sociala 

sammansättning och den politiska laddning sångerna artikulerar. Här har jag spårat några 

sociologiska samband mellan de spatiala och samhälliga positioner som dominerat bland 

eleverna och de diskurser som verbaliserats. Folkhögskolan hade exempelvis ett tydligt 

geografiskt koncentrerat upptagningsområde som korresponderar med den besjungna 

Ådalsromantiken. Denna provinsiella ådra vid folkhögskolan eldas på av hembygds- och 

ungdomsrörelser vid ingången av 1900-talet och industrialiseringens förskjutning av 

produktionen till de norrländska kustområdena. Att arbetarklassen tidigt fått tillträde till 

utbildningsinstitutionen och fackföreningsrörelsens varit så välorganiserad längs 

Ångermanlandsälvens mynningsvik stärkte kopplingen mellan arbetarrörelsens politiska mål 

och holasångernas bildspråk. Undantag från denna korrespondens mellan rekryteringsbasens 

sociologiska karakteristika och innehållet i det artikulerade råder emellertid i relation till kön. 

Trots att elevkullarna varit jämnstora tidigt i skolans historia ser man inte tillstymmelsen till 

denna numerära jämställdhet göra avtryck i sångens värld. I holasångerna används istället en 

normativ form av heterosexualitet för att producera mannen som agent och kvinnan som 

landskap. Sångerna författades nästan uteslutande av män och formas performativt, i 

ungdomens namn, efter både bekönade ideal och hoppets politiska fantasier.      
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11. Sammanfattning 
 

Folkbildningstraditionen hör till det som brukar lyftas fram när framgångssagan om Sverige 

skrivs. Folkhögskoletanken hade genom Skandinavismen färdats från dess rötter i det danska 

bondesamhällets nationella ”frihetskamp” till den svensk-norska unionen. Väl där innebar 

dess förverkligande att sönerna till den mer välbärgade delen av bondeklassen tillskansade sig 

nya bildningsmöjligheter (Gustavsson, 1991; 56-65). Folkhögskolans skandinaviska hemvist 

och dess grundtvigianska arv går igen i omvärldsanalysen av sångböckerna. I och med 

industrialiseringen kom folkhögskolornas rekryteringsbas successivt att bräddas. Hola 

Folkhögskola i Ångermanland, varifrån det empiriska materialet till denna studie härstammar, 

är en av de svenska folkhögskolor som tidigast rekryterar elever från industriarbetarhem och 

upprättar ett internatsystem där även kvinnor ges utrymme att delta. Skolans liberala 

utbildningsfilosofi, som i praktiken var både horisontellt och vertikalt könssegregerad, väckte 

starka reaktioner från svenska myndigheter och kyrkliga samfund vilka beskyllde skolan för 

osedlighet och subversiv indoktrinering. Av rekryteringsbasen framgår att 

upptagningsområdet för skolan var spatialt koncentrerat till närbelägna byar och orter.            

 

Underlaget till den här studien bestod av fem sånghäften från första hälften av 1900-talet och 

två statistiska sammanställningar. Sångerna har först valts ut av ett elevförbund vid Hola 

Folkhögskola som enligt paragraferna skulle gå i bräschen för ungdomsrörelsen. 

Ungdomsrörelsen var hembygdsorienterad och sökte modernisera Sverige genom ett 

”framåtblickande bevarandeperspektiv”41. Både hembygdsrörelsen och arbetarrörelsen var på 

stark frammarsch under sångernas initiala inträde i sångböckerna, vilket sätter sina spår i dess 

diskursiva innehåll. Sångerna var menade att vara karaktärsdanande för 

bildningsprogrammens pionjärer. Företrädarna för folkhögskolorna vid det första 

folkhögskolemötet 1877 var exempelvis noga att poängtera värdet av att den unisona sången 

hade blivit en integrerad praktik vid den unga utbildningsinstitutionen. Sången sågs som ett 

effektivt verktyg att fostra fram egenskaper som man betraktade som samhällsnyttiga och 

sedliga.    

 

För att ta reda på vilka gemenskaper, ideal och visioner som hade en sanktionerad ställning 

vid Hola folkhögskola har jag använt mig av en diskursanaytisk begreppsapparat. 

Diskursanalysen syftar till att ta reda på hur verkligheten konstrueras. Eftersom jag i 

huvudsak var intresserad av identitetsskapande artikuleringar och politiska laddningar hos 
                                                
41 Ungdomsrörelsens paradoxer, och vad Björkroth kallar dess ”dubbla uppgift”, går igen i den 
moderna bildningstanken. Att gå framåt genom att söka sig tillbaka, pendlingen mellan det fria och det 
fasta, processen och målet räknar t.ex. Gustavsson till bildningens centrala motsättningar (Gustavsson, 
1991; 20). Till dessa moderna paradoxer kan man nog även räkna ungdomsrörelsen uttryckliga 
ambition att vinna upphöjelse genom självuppfostrande underkastelse (Nordgren, 1906; 16ff).  
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sångerna valde jag att närma mig mitt material kvalitativt och med en blick mot vad som 

exkluderats. Urvalskriterierna med vilka jag sållade fram texter för närläsning var uppbyggda 

på huruvida textförfattarna hade anknytning till Hola Folkhögskolas verksamhet samt ett 

kontinuitetskriterium som koncentrerar studien på alster som kommit att betraktas som 

värdefulla över en längre tid. Till de teoretiska utgångspunkterna hörde idén om att alla 

politiska identiteter bildas genom indelningen i en omhuldad gemenskap och en konstitutiv 

utsida, ett ”vi” och ett ”dom” (Laclau, 2005, Mouffe, 2005, Schmitt, 1932/2004). Någon 

entydig fiende med vars hjälp hola-gemenskapen blir till var emellertid svår att identifiera. 

Materialet kännetecknas snarare av en slags underlåtenhet att markera ideologiskt fiendskap 

(Selander, 1996; 189). Vid närläsningen av de narrativa strategier som presenterar subjektet 

såg vi dock hur klass, kön och sexualitet blev betydelsebärande diskurser. Där visade det sig 

vara en speciell form av stridbar och heterosexuell maskulinitet som ledsagade sångens ”vi”. 

Den priviligerade formen av gemenskap artikulerades med hjälp av ungdomen som tom 

signifikant. ”Sången om ungdomens segrande tro” (A) kan man sjunga vara sig man tror att 

klasskamp, kulturell bildning, frälsning, nykterhet eller olika former av territoriell patriotism 

är nyckeln till förändring. Den fungerar således föredömligt i mobiliserande syfte. Hola 

folkhögskola var en del av en transformerande folkbildningsströmning som försökte förändra 

samhället i dess grundvalar.    

 

Ungdomen, såsom den besjöngs, var en del av hoppets politiska symbolik. Eleverna skulle 

med sångernas hjälp lära sig skilja på den rådande ordningen och drömmen om det goda 

samhället. Optimism, framstegstro och framtidsvisioner präglar materialet. Det finns många 

likheter och kopplingar mellan arbetarrörelsens tidiga organisationssträvan och det bildspråk 

vi krockat med här. Folkhögskolan var belägen i ett sågverksdistrikt och bildningen kom att 

betraktas som ett led i ”arbetarklassens vapenrustning” av skolans förgrundsgestalter (Sandler 

J, 1939; 221ff). Den politiska målsättning som hägrar där någonstans i sångernas 

futurumformer uttrycks ofta metaforiskt genom ljuset. Även på denna punkt finns det 

kopplingar till sociala rörelsers kamp för medborgerliga rättigheter och demokratisering. 

Unison blir viljan av en förändring av status quo. På bildningens område innebar det ett 

kraftfullt ifrågasättande av det utbildningsmonopol som små bemedlade grupper haft i det 

högre utbildningsväsendet. Att döma av de reaktioner som de farliga klassernas inträde i 

folkhögskolemiljön väckte i offentligheten är högre utbildning ett bra ställe att börja leta om 

man undrar var sociala privilegier går i arv. 
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Appendix I. 
Hola Folkhögskolas sånger  

med kontinuitet som urvalskriterium   
 
  

- 1912/1925/1943/1952/1962-  
 

- Koskinen Y. “Dold mellan furorna”  

- Sandler Johan: ”Låtom oss sjunga” 

 
- 1912/1925/1943/1952- 

 
- Aasen I. ”Åka på isen den hala”   

- Beckman E. ”Med sång emot havet”  

- Belfrage Sixten ”Där som vårbäckar kämpa”  

- Björnson B. ”Takt, takt, hållen takten”  

- Dybeck R. ”Du gamla du fria”  

- Dybeck R. ”Mandom, mod och morske män”  

- Forsslund K-E ”Kom, nya dag” 

- Gotländsk folkvisa ”Uti vår hage”  

- Ingemann B. S ”Fred hviler over land og by”  

- Kylander E. ”Härlig är kvällen”  

- Larsson C. i By ”Vi gå i den unga löftesrika vår”  

- Larsson C i By ”Dalarnas Ungdomsmarsch” 

 
Nu är det tid att sätta stora klara klockor igång. 

Låt dess malmtunga sjunga sin gamla uppbrottssång, 
låt dem hårt ringa ut all dådlöshetens nådatid, 

låt dem gällt ringa in den stora frejdens bråda tid! 
Låtom klockorna slå, 
 låtom budkaveln gå  
Över bergerna blå, 
över fjällarna grå! 

 Låtom klockorna gå, 
 att dess maning må nå, 

Över hällar, över fjällar varje Dalarnas vrå. 

 
Och så draga vi framåt uti fädernas spår 

som en morgonens vind genom sovande snår, 
och som vindarna susa genom tallarnas hed, 

så skall uppbrottsången brusa genom ungdomens led. 
Över Långhedens kam 
 forsar Dalarna fram 

under trummornas glam, 
 tararam tararam tararam 

Emot borgarna grå  
ska’ till stormning vi gå, 

Medan pilar skina vita emot himmelens blå. 
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Tågom fram uti striden med den brinnande tro, 
att ur samtidens vånda skall framtiden ro, 

tågom fram uti striden med ett styrkande hopp 
om att lyckan en gång skall slå ögonen opp. 

Tågom fram hand i hand 
 för vårt folk och vårt land 

Över Långhedens sand  
som en löpande brand! 
Och där ungdomen går, 
 reder jorden och sår, 

Skall det spira skall det växa för de kommande år 

 
 

- Runeberg J.L ”Vårt land, vårt land, vårt fosterland” 

- Sehlstedt E. ”Litet bo jag vill sätta”  

- Sätherberg H. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar”  

- Tieck I. J ”Hallå! Dig ropar solens sken” 

- Thuman O. ”Vi gå över daggstänkta berg fallera”  

- Wennerberg G. ”Framåt, framåt på ljusets bana”  

 
 
 
 
 
 

- 1925/1945/1952/1962-  
 

- Hugo Per ”Låt oss aldrig” 

- Josephson Fritjof ”Broder” 

- Lundh L.A. ”Hör, hur västanvinden susar” 

- Nord Olov ”Du leende bygd” 

-     Slotte A ”Slumrande toner fjärran ur tiden” 

- Viksten Albert, Hugo Per, Josephson Fritjof ”Stämma vi vår visa opp” 

- Viksten Albert ”Fäderneärvda bygd”& ”Nu fladdrar vår fana” 

- Österling A. ”Små röda stugor” 
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Appendix II. 
 

Hola Folkhögskolas sånger  
med kontinuitet och lokal anknytning* som urvalskriterier 

 
 
 

A) Sandler Johan  
 

”Låtom oss sjunga” 
 

- 1912 (nr. 28) 
- 1925 (nr. 53) 
- 1943 (nr. 62) 
- 1952 (nr. 60) 
- 1962 (nr. 29) 

 
 

B) Hugo Per  
 

”Låt oss aldrig” 
 

- 1925 (nr. 51) 
- 1945 (nr. 61) 
- 1952 (nr. 59) 
- 1962 (nr. 30) 

 
C) Viksten Albert  

 
”Fäderneärvda bygd” 

 
- 1925 (nr. 25)  
- 1945 (nr. 25) 
- 1952 (nr. 25) 
- 1962 (nr. 12) 

 
”Nu fladdrar vår fana” 

 
- 1925 (nr. 62)  
- 1945 (nr. 69)  
- 1952 (nr. 67) 
- 1962 (nr. 33) 

 
D) Josephson Fritjof  

 
”Broder” 

 
- 1925 (nr. 2)  
- 1945 (nr. 3)  
- 1952 (nr. 2) 
- 1962 (nr. 1) 

 
 
 

 

E) Belfrage Sixten 
 

”Där som vårbäckar kämpa” 
 

- 1912 
- 1925 
- 1943  
- 1952 

 
 
 

F) Nord Olov  
 

”Du leende bygd” 
 

- 1925 
- 1943  
- 1952 
- 1962  

 
 
 

G) Albert Viksten, Per Hugo, Fritjof 
Josephson  

 
”Stämma vi vår visa opp” 

 
- 1925 (nr. 78)  
- 1945 (nr. 84)  
- 1952 (nr. 85) 
- 1962 (nr. 40) 

 
 
 
 

* Lokal anknytning avgörs här 
på basis av om textförfattaren 
har kopplingar till Hola. D.v.s. 
om textförfattaren har varit 
verksam på Hola 
Folkhögskola som lärare, 
kantor, rektor eller student. 
Kontinuitetskriteriet gör att 
varje sångtext har åtminstone 
en 40-årig närvaro i 
Sångböckerna. 
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Appendix III.  
 

Holasånger efter kontinuitet  
och lokal anknytning som urvalskriterier  

 
 
 
 
A) Sandler Johan  

 
”Låtom oss sjunga” 

 
Låtom oss sjunga om gyllene vårar, Frihet och lycka i framtida dar. Bort med försagdhet och 
slöhet och tårar, Fram med all friskhet och glöd, som du har! Bort med all gruvsamhet, tvekan 
och pust, Fram med den renaste gladaste lust! Här stånda strider För ljusare tider, Och för den 
striden vi viga våra liv.  
 
Här gäller striden att röja och plöja, Torrlägga träsken och lyfta vårt folk. Svenskarnas 
Sverige, det vilja vi höja, Rikt skall det bli, säger arbetets tolk. Hembygdens dalar och höjder 
ska vi Viga för strålande livsharmoni . Hör hur den ljuder Och brusande sjuder, Sången om 
ungdomens segrande tro!  
 
 
 
 
 
 
 
B) Hugo Per 

 
”Låt oss aldrig” 

 
Låt oss aldrig nånsin helt förglömma Ungdomens dar, Må vi innerst i vårt hjärta gömma, 
Soliga minnen kvar. Samlom ljus i livets sköna Korta ungdomstid, Att i ålderns dar dess glans 
vi röna Som från en stjärna blid.  
 
När i livet mina steg blir tunga, Bördan blir svår, Vill jag sången från min ungdom sjunga 
Ännu i sena år. Hur jag klagar, hur jag gråter, Minnet stiger ner, Ger mig min ungdom åter. 
Livet emot mig ler.  
 
Djupt i hjärtat bor den helga flamman, Ungdomens glöd. Låt den värma, låt den smälta 
samman Vänner i lust och nöd. Låt oss binda minneskransen i vårt ungdomslag, Medan än vi 
skåda morgonglansen Utav vår levnads dag.  
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C) Viksten Albert 
 

 
”Fäderneärvda bygd” 

    (Ångermanlandssången) 
 

Fäderneärvda bygd som vart bruten Av våra fäder med hacka och bill, Kring dig en trofast 
kedja är sluten Utav en ungdom, som hörer dig till. Oss är det givet, vårt är det blivet, För alla 
tider, vårt Ångermanland.  
 
Här sluter skogen grönskande tröjor Yppigt kring sjöarnas glittrande våg. Dimmor i soligt 
blånande slöjor Svepa sitt drömguld kring åkrarnas råg. Vart vi än hinna, Aldrig vi finna 
Skönare bygd än vårt Ångermanland.  
 
Djärv som en fornis viking i dusten, Trygg som den härliga bygden är själv Byter sig stolt 
från fjällen till kusten Dånande mäktig vår Ångermansälv. Nedåt den drager, Sollyst och 
fager, Hän genom leende Ångermanland.  
 
Skogar och ängar, leende byar, böljande åsar kring speglande sjö, Blånande rymder, seglande 
skyar, Spraklande norrsken och gnistrande snö, Skogen som kransar Nipornas skansar, Dana i 
skönhet vårt Ångermanland.  
 
 
 
 
 
 
 

”Nu fladdrar vår fana” 
 

Nu fladdrar vår fana på svajande stång, Se, solskenet ligger över vägen, Mot skogsbrynet ekar 
vår skallande sång, Och vindarna dansa över tegen. Och är det ett moln över himmelen där, 
Nåväl, låt det segla, vi har solskenet här! Solen är vår vän, Och glädjen lever än, Hola har vi 
kär, Vart färdevägen bär! Och djärvhet och mod Bor i ungdomens blod Och för ljus över 
bygden vi strida.  
 
Vi tåla ej blötsinnad jämmer och pjuk, En lipsill kan med oss ej vara, Och äntrar det upp sig 
en pösmagamunk, försvinner han snart ur vår skara En redig kamrat med ett broderligt sinn, 
Han alltid blir hälsad: Var välkommen härin! Rederlighet, min vän, Och sanning lever än! 
Hola ha vi kär, Vart färdevägen bär! Och ärlig man är, om man gör som man lär Och kan 
hålla en vänskap i ära.  
 
Vi unga ska’ vara ett helande salt På alla de kräftsår i tiden. Vi akta som vän ingen ynkelig 
palt, Som löper ur feghet ur striden. Kom an alla unga med hjärta och tro, Ty tiden är kort 
före ålderdomens ro. Solen är vår vän, Och glädjen lever än! Hola ha vi kär, Vart färdevägen 
bär! Och djärvhet och mod Bor i ungdomens blod Och för ljus över bygden vi strida.  
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D) Josephson Fritjof 

”Broder” 
 
Broder, mötte du den svepande och kalla nordanvinden, Då han drog emellan tallarna så 
frostbemängd och sval, Då han kysste röda rosor på den friska flickekinden Och i snabba 
förbifarten till ett kyligt smek sig stal.  
 
Han är munter, han är spelman, och han spelar upp sin visa Båd’ i sommarvind och i 
vinterblåst på spända strängars tal, Och han helar sjuka hjärtan med sin vildmarkskärva lisa, 
Då han dansar höstens gula löv emellan björk och al.  
 
Är han stundom sträng och bister och uti sin vrede blånad, Då han driver hän en vinterstorm 
med snö kring öde myr, Är han ock ett vårens budskap, när han i en frostig månad Över skare 
blå i förvårssolens glans sin kosa styr.  
 
Då du blåser undan grånaden och sorgerna de tunga, Då du virvlar bort med friskt humör i 
klara vinterskyn, Är du, Nordanvind, en hälsovind för oss som äro unga Och som längta ut till 
viddens ljus från staden och från byn.   
 
 
 
 
 
 E) Belfrage Sixten 

 
”Där som vårbäckar kämpa” 

 
Där som vårbäckar kämpa mot isar och tvång, där det slitter och sjuder i vårsol och sång, Där 
oss havsfjärden bjuder en dristig seglats, Där är vår, det är ungdomens plats. Så skall härdas 
vårt mod, så skall värmas vårt blod! Så skall vårbäcken växa till brusande flod. Ja, med hand 
uti hand och med hjärtat i brand Görom Sverige till framtidens land!    
 
 
 
 
 
 
F) Nord Olov  
 

”Du leende bygd” 
 
Du leende bygd ibland norrländska fjäll, Min hembygd, dig ägnar jag sången. Så väl jag dig 
känner, var hydda, vart tjäll, Mitt sinne, min själ har du fången. Och skulle en gång jag i 
världen gå ut, Jag vände dock åter till hemmet till slut.  
 
Du lyser så vän uti midsommartid, En brud, som på brudgummen väntar. När hösten är inne, 
så varm och så blid, Dock solen på himmelen gläntar, Och skördar så rika åt odlaren ger, Och 
trevnad och ro i var hydda jag ser.  
 
Din torva jag älskar, där står ju mitt hem, Som aldrig i livet jag glömmer. Den fostrat mig har 
och den fostrat ock dem, Som nu under kullen du gömmer. En gång, när jag tröttnat på 
vandringen här, Så vill jag få ro under torvan så kär. 
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G) Viksten Albert, Hugo Per  
Josephson Fritjof 

 
”Stämma vi vår visa opp” 

          
Stämma vi vår visa opp i arla morgonstund, Tystna alla gökarna i skogens gröna lund. 
Ringarn väcker alla ur den ljuva morgonblund Och har inte ett spår misskund. Liv det blir i 
rum och hallar, Var och en går en kring och trallar, I varenda vrå det skallar: Morgonstund 
har guld i mund!  
 
Stämma vi vår visa opp till morgongymnastik, Aldrig hördes maken till en så ljuvlig musik, 
Armbågsgång och höfterfäst och annan skön rytmik Går med fart som blixtens lik. Hälsan 
kommer straxt tillbaka, Alla knotor knaka, Alla ryggar bli så raka Som en nyköpt 
sextumsspik.  
 
Sjunga vi en sång, när vi ska ha geografi, Svenska eller tyska eller regula de tri, Historia eller 
kanske nationalekonomi, Ta vi nog en ann´ melodi, Sen vi sitta där och streta, Lärda ska vi 
bli, må veta! Visdomsfrön vi söka leta, Så vi spränglärda män de bli.  
 
Stämma vi vår visa opp vid väv och symaskin, Är den som västanfläkt så lätt och mild och 
fin, Väves in som rosengång i dukens vita lin Av små flitiga arbetsbin. Spinnrock trampas, 
och det flämtas: Tråden trampas och det flämtas: Tråden föres, tråden hämtas, Int´jag föres, 
in´t jag hämtas, Aldrig kommer friaren min!                   
 
Stämma vi vår visa opp, när vi i grytan rör, Stannar gärna vandraren och lys därutanför, 
Genom de tjocka väggarna han ljuva toner hör Från den takfasta taktfasta skolkökskör: Röra, 
röra, röra gryta, Här båd´mjölk och honung flyta! Mat och dryck få aldrig tryta Hos 
skolkökets huldremör.  
 
Stämma vi vår visa opp, när kaffetimmen slår, Ekot utav sången i hela bygden når, En 
samfälld och enkel sång ur hjärtedjupet går, Överallt man nu höra får: Leve, Leve kaffetåren! 
Ljuvlig balsam uti såren Av den ädla drycken får en´, Det är gott med en kaffetår!  
 
Stämma vi vår visa opp vid middagssolens sken, dansa sångens toner liksom ekorrar på gren. 
Mat och dryck gör själen glad och halsen ganska len Och gör gott uti magen sen. Mat vi få i 
långa banor, Ingen går från sina vanor! Maten den har gamla anor: Våra förfäder gnagde ben!  
 
Stämma vi vår visa opp, när dagen är slutad är, Vilan känns ljuvlig efter mödor och besvär, 
Sången hörs ej samfälld, men det gnolas här och där I vinklar och vrår så här: Dagarna på 
Hola rulla Som bär i korgar överfulla. Vyssa, vyssa, vyssa lulla! –  
Så låter det ungefär.  
 
Allom till stort välbehag och ingen till förfång. Holavisan är nu slut med sina verser mång. 
Vill vi, kan vi göra den till världens längsta sång, För då sjunga vi kvällen lång: Leve, leve, 
leve Hola, Bästa platsen under sola, Leve, leve, leve Hola! Ska vi sjunga än en gång.           
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Appendix IIII. 
 

Omvärldsinfluenser*  
1912 
 
3. ”Det susar så dunkla sagor” (Dansk folkvisa) 
5. ”Dold mellan furorna” (Y Koskinen, mel. folkvisa från Savolax) (Finland) 
10. ”Framåt, framåt på ljusets bana” (”Nordisk studentsång”)    
20.  ”I glädje och smärta” (engelsk folkvisa) 
22. ”Jag lyfter upp mina händer” (Spegel, mel. efter tysk folkmelodi)  
25. ”Jeg er en simpel Bondemand” (Mads Hansen, mel. av Lumbye) (dansk) 
43. ”Takt, takt” (B. Björnson, mel. av H Nutzhorn) (norsk) 
53. ”Åka isen hala” (Ivar Aasen, mel. sångdans från Färöarna) (norsk/färöarna) 
Aftensang: ”Fred hviler over land og by” (B.S Ingemann, mel. av R. Boy) (dansk)  
 
1925 
 
4. ”De forna tider” (Efter N.F.S. Grundtvig) (dansk)  
5. ”Dejlig er jorden” (B.S Ingemann) (dansk) 
15. ”Dold mellan furorna” (Y. Koskinen (se ovan)) 
24. ”Fred hviler over land og by” (B. S Ingemann) (dansk)     
42. ”Jag såg blott tillbaka” (B.S. Ingemann) (dansk)   
50. ”Lycksalig, Lycksalig” (B. S Ingemann) (dansk) 
81. ”Takt, takt” (Bj. Björnson) (norsk) 
99. ”Åka på isen den hala” (Ivan Aasen) (norsk)  

 
100. ”Är ljuset för de lärde blott” (N.F.S Grundtvig) (dansk) 

 
 

Är ljuset för de lärde blott, Att rätt och galet stava? 
Nej, himlen unnar flera gott, Och ljuset fritt vi hava. 

Och solen står med bonden opp, Alls icke med de lärde, 
upplyser bäst från topp Den, som är först på färde. 

 
Är ljuset i planeter blott, De blinda, stumma, kalla, 

Är icke ordet, som vi fått, Ett ljus för själar alla, 
Och som till varje hjärta går Med solsken, som förnyar, 
En blixt, som ned i själen slår, Från ljusa himlaskyar? 

 
Är ljus oss kärt med villkor blott, Då älska vi det föga; 

Gör det på alla sätt ej gott, Är ljus ej livets öga? 
Skall för dess missbruks skull kanske På andens himlabåge 

Man hellre moln och mörker se Än solens klara båge? 
 

Nej, spörjas må från Nord, Att ljus vi vilja hindra; 
Som norrsken i friborna ord Det över oss skall tindra, 

Och ses det skall från pol till pol I andens värld den rika, 
Midsommartidens höga sol Skall ej för midnatt vika. 

 
Och gäller det ock minsta strå, Som här åt oss är givet, 
Upplysning kär oss vara må, Men kärast den om livet – 

Det liv som tänt av Herrens röst I folkets hjärtan väckes- 
Må klart det stråla i vårt bröst, Tills aftonstjärnan släckes 
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1943       
 
4. ”De forna tider” (Efter N.F.S. Grundtvig) (dansk) 
7. ”Den stigande dag” (Nordisk dagvisa från medeltiden)  
8. ”Det er ett yndigt land” (A. Öhlenschläger) (dansk/tysk) 
13. ”Dold mellan furorna ligger min koja” (Y. Koskinen) (finsk) 
23. ”Fred hviler over land og by” (B. S Ingemann) (dansk) 
39. ”Härlig är jorden” ” (B. S Ingemann) (dansk) 
41. ”Höje Nord, friheds hjem!” (C. Hostrup) (dansk) 
45. ”Ja, vi elsker dette landet” (Bj. Björnson) (norsk) 
50. ”Jag älskar var fur i skogen” (J. Helms) (dansk) 
89. ”Takt, takt” (Bj. Björnson) (norsk) 
91. ”Vad solen är för den svarta mull” (N.F.S. Grundtvig) (dansk) 
92.  ”Var välkommen envar under ungdomens tak” (Efter L. Budde) (dansk) 
97. ”Vi oss ej sammanslutit för glammets korta förbund” (O. Arvesen) (norsk) 
101. ”Vinden drar, skeppet far” (Finländsk folkvisa)  
106. ”Åka på isen den hala” (Ivar Aasen) (norsk) 
108. Är ljuset för de lärde blott” (N.F.S. Grundtvig) (dansk) 
 
1952  
 
4. ”De forna tider hän ha runnit” (N.F.S Grundtvig) (dansk) 
6. ”Der er yndigt land” (A. Öhlenschläger) (tysk/dansk) 
8. ”Det haver så nyligen regnat” (N.F.S Grundtvig) (dansk) 
11. ”Dold mellan furorna” (Y. Koskinen) (finsk) 
22. ”Frid hviler över land og by” ” (B. S Ingemann) (dansk)    
30. ”Hallå!” (J.L Tieck) (tysk) 
41. ”Hör hur sången skallar Mellan Väinös runohallar” (E. Von Qvanten) (finsk)     
44. ”Jeg elsker detta landet” (Björnstige Björnson) (norsk) 
49. ”Jag älskar var fur i skogen” (J. Helms) (danska)  
73. ”Når du vil på fjellesti” (Björnstige Björnson) (norsk) 
80. ”På solen jeg ser, det lider alt fram” (Jörgen Moe) (norsk) 
90. ”Takt, takt” (Björnstige Björnson) (norsk) 
92. ”Vad solsken är för svarta mull” (N.F.S Grundtvig)  (dansk) 
93. ”Var välkommen envar under ungdomens tak” (L.Bubbe) (dansk) 
98. ”Vi oss ej sammanslutit för glammets korta förbund” (O Arvesen) (norsk) 
102. ”Vinden drar, skeppet far” (Finländsk folkvisa)  
108. ”Är ljuset för de lärde blott” (N. F. S Grundtvig) (dansk)   
 
1962  
 
6. ”Du, du bor i mitt hjärta” (tysk folkvisa)  
13. ”Gone are the days” (S.C Foster) (USA) 
14. ”Good night ladies!”  (USA) 
20. ”In a carvern, in a canyon” (Skotland) 
25. ”Kom du ljuva hjärtevän” (Madrigal av Adam de la Hale) (fransk) 
32. ”My Bonnie is over the ocean” (USA) 
45. ”The sun shines bright in the old Kentucky home” (S.C Foster) (USA) 
 
 
* Omvärldsbeteckningar, uppgifter om melodier och namn på textförfattare återger jag från materialet, 
med dess eventuella fel och brister. Sångtexter på andra språk än svenska återges kursivt. När titlarna 
är på svenska skall namnet på de utländska textförfattarna läsas som ”Efter Grundtvig” etc. då 
översättningar kommit till stånd. Uppgifter på översättare och melodi saknas i de flesta fall. 
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