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Med flygande fanor och klingande spel
Skolungdomens vapenövningar 

Hans Medelius

1961 inköpte Nordiska museet på Stock
holms stads bokauktion en målning för 50 
kronor. Huvudliggarens text lyder kortfat
tat: ”Oljemålning på väv, ram saknas; mo
tiv skollärare exercerar skolpojkar på två 
led med käppar som gevärsattrapper, i bak
grunden kyrka och skolhus (?). Signerad V. 
Strandberg -64.”

Vid första påseende kan motivet tyckas 
en barnslig krigslek. Men bakom ligger en 
högst allvarlig samhällsdebatt vid 1800-ta- 
lets mitt. Konflikten mellan Danmark och 
Tyskland under 1840-talets senare del och i 
ännu högre grad Krimkriget 1854-56 samt 
Preussens angrepp på Danmark 1864 var 
krigshändelser som utspelades inpå Sveri-

Skollärare som exercerar folkskoleelever. Oljemålning i Nordiska museet, 
signerad V Strandberg 1864. Inv nr 263 573.

mim
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ges knutar. Betydande brister i landets för
svar blottställdes i samband med dessa och 
debatten om hur försvarsfrågorna skulle lö
sas blossade upp häftigare än på mycket 
länge. Och i denna debatt, som till stor del 
kom att handla om en allmän folkbeväp
ning, drogs frågan in om på vilket sätt den
na kunde grundläggas redan i skolan.

Den militära utbildningen var långt till
baka en integrerad del av skolundervis
ningen. Redan i ett betänkande till präster
skapet 1620 säger Gustav II Adolf att aka
demier och skolor är och bör vara ”en offici
na och verkstad, uti vilken goda ingenia 
kunna informeras till Guds. församlings och 
regementsens tjänst”. I gymnasieplanen 
1630 tar också kungens gamle lärare, Jo
han Skytte, med fortifikationsutbildningen 
(Sjöstrand, s 120). Under det senare 1600- 
talet betraktades emellertid studier snara
re som onödiga för försvarsmaktens beställ
ningar och de, som inte var särskilt fallna 
för studier uppmanas att ex gå i krigstjänst 
(Sjöstrand, s 123). Israel Nesselius, som om
kring 1700 lämnar ett förslag till förbätt
ring av landets undervisningsväsen, häv
dar de bättre begåvades rätt till högre stu
dier, medan övriga kunde bli ”gemena präs
ter eller underofficerare eller artillerifolk” 
(Sjöstrand s 125).

Den tidens skolutbildning gällde huvud
sakligen de ungdomar, som hade ekonomis
ka möjligheter till en sådan. Tanken på 
en militär folkutbildning inom undervis
ningsväsendets ram väcktes först i och med 
att diskussionen om en allmän folkutbild
ning växte fram.

Denna tanke väcks långt innan den 
svenska folkskolan efter 1842 års folk
skolestadga var ett faktum. I de nya idéer 
kring undervisning och uppfostran, som 
präglar det slutande 1700-talet, fram- 
tonar också tanken på kroppens fostran och 
dennas betydelse för den själsliga och intel
lektuella utvecklingen. I sitt Tal om de Me
del och Utvägar genom hwilka Styrka, 
Manlighet och Härdighet kunna hos Sven
ska Folket befrämjas, hävdar Johan Fi- 
scherström 1794 att ifråga om fysisk fo
stran låg svenskarna nu långt efter såväl

greker och romare som sina egna förfäder. I 
Preussen hade året innan Johann Chris
toph Friedrich Guts Muths publicerat 
Gymnastik fur die Jugend. Denna bok fick 
också snabbt stor betydelse i den debatt, 
som på 1790-talet kommer igång i Sverige.

Fischerström kommer i sitt tal in på sol
datutbildningen. Fredrik II av Preussen 
menade att krig är en av de ”ingredientier 
som höra till blandningen av detta livet” 
och därför bör man redan i barnaåren även 
under fredstider förbereda sig för detta. 
Kroppens fostran var lika viktig som sjä
lens; en skröplig kropp försvagade själen. 
Som mönster ställer Fischerström den nyli
gen inrättade Krigsakademien på Karlberg 
och önskar att andra skolor skall följa sam
ma mönster för uppfostran. Landets söner 
besatt nog ännu mod och tapperhet, men 
man fick inte glömma vad som skulle kun
na hända om kärleken till fäderneslandet, 
till dygd, vett och manliga seder skulle för
svinna. Man borde efter de folkliga lekval
larnas mönster kunna samlas till tävling
ar, uppvisningar och militära fester. Några 
direkta anvisningar för hur de militära öv
ningarna för barn skulle genomföras ger 
Fischerström inte. Om några sådana öv
ningar verkligen kom till stånd vet vi inte 
heller. I Anvisning huru Föräldrar af All
mogen rätt böra uppfostra sina barn (1779) 
varnar emellertid Magnus Hjortsberg för 
att låta gossar ”innan de kommit till stad
ga” använda ”krut, brännbara ämnen och 
gevär”. Om gevär skulle användas, borde 
de vara av trä, och likafullt tjäna sitt öv- 
ningssyfte. Detta kan möjligen tyda på att 
vapenövningar för barn förekom.

I en inlaga till Kanslersgillet 1802 fram
lägger Gustaf Abraham Silfverstolpe ano
nymt ett reformprogram för undervisnings
väsendet i Sverige. Programmet omfattar 
även gymnastikfrågan. Gymnastikens upp
gift var, säger han, att möjliggöra det fysis
ka fullkomnandet, vilket var en förutsätt
ning för det intellektuella.

I programmet för de lägre skolorna häv
dar Silfverstolpe att så länge krig förekom
mer, bör varje bonde vara soldat och en 
tidig vana vid militära rörelser, målskjut
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ning och hantering av vapen skulle vara 
nyttig och inhämtas ”såsom ett nöje för 
ynglingar”. Lärarfrågan borde lätt kunna 
lösas genom de på landsbygden boende un
derofficerarna, som skulle kunna engage
ras.

Även beträffande medelklassen samt de 
”lärda” skolorna skulle det inte vara skad
ligt, menar Silfverstolpe, om det i gymnas
tiken ingick vapenföring. Han hade tagit 
starka intryck både av Guts Muths och av 
andra tyska gymnastikteoretiker, t ex G. 
U. S. Vieth. (Wiberg, Gymnastikhistoriska 
studier, s 63.) Guts Muths Gymnastik fur 
die Jugend översattes 1813 till svenska och 
blev den första handbok i fysisk fostran som 
kom till användning i svenska skolor. 
(Karlsson, s 27.)

Guts Muths rörelseförråd innefattade mi
litärövningar, men i ordnings- och korrige- 
ringssyfte, utan uttalad tanke på allmän 
soldatutbildning. Efter Preussens nederlag 
under Napoleonkrigen anslöt han sig emel
lertid till Friedrich Ludwig Jahns Turnpro- 
gram och Guths Muts 1817 publicerade 
Turnbuch har betecknats som den första 
handboken i militärgymnastik. Även i J. H. 
Pestalozzis gymnastiska program ingick 
militära rörelser, marscher och exercis.

Carl Ulrich Broocman, en av det begyn
nande 1800-talets mest kända och omdis
kuterade pedagoger, behandlar i sin bok 
”Om den offentliga uppfostran” gymnasti
kens betydelse för denna. Gymnastikens yt
tersta mål är ”sedlighet” vilken i den 
mänskliga samlevnaden yttrar sig i ”huma
nitet” (Wiberg, Broocman, s 79). Det var 
samhällets plikt att ta hänsyn till indivi
dens naturliga läggning och se till att den
na togs tillvara. Detta gällde även kropps
krafterna som borde övas genom gymna
stik, vilken utvecklade egenskaper som 
mod, rörlighet, hälsa, kraft och livlighet, 
sidor som hittills försummats i uppfostran. 
Om man också lade in militära övningar i 
gymnastikundervisningen, skulle det vara 
väl sörjt för att den politiska frihetskänslan 
och fosterlandskärleken skulle väckas.

Broocman återkommer i ett brev till Gus
tav IV Adolf till frågan om den militära

gymnastiken i skolorna. Ungdomen borde, 
genom modiga lekar, patriotiska sånger 
och fester, bekantskap med Sveriges och 
hela mänsklighetens hjältar och välgörare, 
genom kunskap om fäderneslandets ”rätta 
värde” tidigt danas till försvarare av det
samma, till att i ”farans stund med fram
gång bära vapen”. Därigenom skulle denna 
patriotiska anda småningom komma att 
genomsyra hela folket.

Även det förslag till ”allmän national- 
armering” som framlades av 1809 års män, 
innehöll tankar om militär undervisning 
vid alla offentliga undervisningsanstalter, 
men i det förslag till ”nationalbeväring”, 
som antas senare samma år, är dessa idéer 
slopade.

Hos Pehr Henrik Ling kan man iaktta en 
förskjutning i intresset från den pedagogis
ka mot den militära gymnastiken samti
digt som Turnén växer fram (Lindroth, s 
29). I ett förslag till Uppfostringskommit- 
tén 1813 förordar Ling att man i skolorna 
skulle införa ”gymnastik vartill icke blott 
fäktning med välja, sabel och bajonett samt 
målskjutning hör”. Uppfostringskommit- 
tén föreslog också i sitt betänkande att gym
nastiska övningar skulle införas vid läro
verken ”såsom det kraftigaste medlet att 
bereda ungdomen för den allmänna bevä- 
ringen” (Evers, s 234). Men redan 1807 års 
skolordning påbjuder att ”gymnastiska 
anstalter” skulle inrättas vid läroverken, 
där eleverna på fritiden skulle kunna öva 
sig i olika gymnastiska grenar. (Evers s 
101.) Militärgymnastiken är, säger Ling, 
den gymnastik, ”vari människan söker, för
medelst ett yttre ting, dvs vapen, eller och 
medelst sin egen kroppsliga kraft, under 
sin vilja, sätta samma yttre vilja”. Sina 
tankar om detta sammanfattar han i en 
anonym artikel i Götiska förbundets tid
skrift Iduna 1814. Huvudtankarna i denna 
är att gymnastiken medverkar till den 
manliga karaktärens utbildning hos ung
domen, den underlättar en nations militära 
daning. Genom de militäriska momenten 
skulle ungdomen förberedas för att uthärda 
hårdare prövningar, de skulle lära sig kons
ten att mitt under största mödor vara ”gla
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da och rådige”, en konst som oftast ensamt 
förmått rädda krigares mod och hälsa, me
nar han. Något genomarbetat program för 
militära övningar i skolorna ger han dock 
inte. I skriften Gymnastikens allmänna 
grunder, 1834, hävdar Ling militärgym
nastikens pedagogiska berättigande. Den 
tvingade till ”manlig själsnärvaro ty uti 
densamma måste beslut och handling vara 
i det allra noggrannaste förenade i samma 
momenter”. Mera direkt hävdar Ling gym
nastikens betydelse för soldatutbildningen 
i sitt ”Förslag om gymnastikens nytta och 
nödvändighet för soldaten i allmänhet”, 
1820. Gymnastiken bör kunna bli grunden 
till hela vår försvarskraft menar han. I en 
av sin aforismer (Sami skrifter III, s 771) 
hävdar han att beväringsmötena kunde för
kortas med en dag och de därigenom spara
de medlen användas till att i alla skolor och 
i samband med konfirmationsundervis
ningen anordna soldatövningar för ungdo
marna.

Efter Krimkriget 1854-56 väcktes för
svarsfrågan åter till liv i den svenska de
batten. En av de ledande i denna debatt var 
S A Hedlund i Göteborgs Handels- och Sjö
fartstidning. I en artikel 1856 hävdade han 
att den enda möjligheten till ett verkligt 
effektivt lantförsvar låg i en organiserad 
folkbeväpning (Hedlund, s 303). Problemet 
var emellertid hur denna folkbeväpning 
skulle åstadkommas. I en annan artikel 
på hösten samma år redogör han för hur 
ungdomen i Schweiz redan i skolan övas i 
militära rörelser men att skjutövningar 
däremot förläggs till fritiden. ”1 en blink 
äro stora styrkor på benen, färdiga att gå i 
strid.” Men folkbeväpningen ”är ett spöke 
för furstar” fortsätter han, men ändå har 
revolutionerna verkställts antingen av stå
ende härar eller av obeväpnade, förtryckta 
folkklasser. (Hedlund, s 304.) I ett land där 
regeringen uppmuntrar folkets vapenöv
ningar skulle misstroendet komma att för
svinna av sig självt, hävdar han.

I riksdagen tar Nils Olsson i en motion i 
bondeståndet den 26 november samma år 
upp det rådande världsläget som anledning 
till frågan om allmän folkbeväpning. Han

konstaterar att de glädjehymner över den 
eviga fredens ankomst som vissa optimister 
uppstämt inte motsvaras i verkligheten. 
Att lita på fredens varaktighet vore enfal
digt. Endast en allmän beväpning av allt 
stridbart manskap var lösningen på för
svarsfrågan. Om man i själva uppfostran 
lade in moment som gjorde svensken mot
taglig för undervisningen i taktisk sam
manhållning och rörelse skulle man snart 
återväcka den aktning och kärlek till va
penskicklighet, som tidigare funnits, men 
som gått förlorad. Han föreslår införande 
av systematisk gymnastik vid folkskolorna, 
dels för att vinna hälsa och kroppskrafter, 
dels för att skapa makt över kroppen, vana 
att lyssna till kommando, skicklighet i va
penbruk, infanteri- och manöverövningar. 
Genom dessa åtgärder skulle man få en hel 
del av den senare rekrytutbildningen gra
tis. Skjutövningar däremot borde förläggas 
till frivilliga skyttegillen utanför skolan. 
Många av hans kolleger i bondeståndet in
stämde i motionen. Jakob Lindby från Got
land pläderar för det schweiziska systemet 
med kadettskolor medan andra menar att 
skolan är nog lång och kostsam redan som 
den är. Arbete får barnen nog av hemma på 
gårdarna och gymnastiken är därför onö
dig. Motionen avslogs också. Den egentlige 
initiativtagaren till Olssons motion skall 
ha varit majoren och riksdagsmannen Gus
taf Mauritz Stjernswärd, som redan till 
1847-48 års riksdag lagt fram en motion, 
där han hävdade att försvaret måste bygga 
på en nationalbeväpning med allmän värn
plikt. (Jansson, s 693.) Stjernswärds motion 
avslogs emellertid i samtliga stånden.

Nils Olssons motion väckte naturligtvis 
stort intresse. Gustaf Nyblaeus, då fäkt- 
mästare vid Lunds universitet, prisar i sin 
skrift Hvad är en folkbeväpning och hvar- 
till kan den gagna? (1857) Olssons initiativ. 
Han uttalar emellertid betänkligheter för 
en övertro på folkbeväpningen. Den kunde 
inte ersätta en fullständigt organiserad, ex
ercerad och disciplinerad armé. Han bekla
gar emellertid regeringens brist på intresse 
för en krigisk folkuppfostran.

Även C A Mannerskantz, kapten och

128



godsägare, hade till 1856 års riksdag in
lämnat en motion, i vilken han hävdar att 
”folkets krigiska uppfostran tillhör ... före
trädesvis skolorna, underhjälpta av famil
jen och kyrkan”. Den kan åstadkommas hu
vudsakligen med ändamålsenliga gymnas
tiska övningar, om dessa infördes både i 
folkskolan och i läroverket. Nyblaeus säger 
i sin tidigare nämnda bok att vikten av att 
”ett krigiskt moment även ingår i den all
männa uppfostran bliver med varje dag allt 
tydligare” samt att var och en skall ”kunna 
med mod, påpasslighet och hörsamhet på 
ett skickligt och förståndigt sätt använda 
sina krafter till uppnående av stridens än
damål” (s 27). Det är på tiden att man nu 
inser betydelsen av att införa dessa övning
ar, särskilt som de redan har prövats i 
många skolor. ”Även folkskolor finnes där 
man icke föraktar de enkla, men betydelse
fulla och välgörande övningarna i att rätt 
stå och gå.” (s 28.) En kraftig nationell upp
fostran, vilket vore detsamma som en kri
gisk, är den rätta grunden för ett folks för
svarsverk, hävdar Nyblaeus. Men folkbe- 
väpningen kunde aldrig bli mera än ett 
stöd för den utbildade armén. Och grund
dragen fanns redan upplagda av Stjern- 
swärd 1848, menar han.

S A Hedlunds propaganda fick snabbt en 
viss effekt. Gymnastikläraren vid Karl
stads läroverk, Anton B Santesson, införde 
med rektors tillstånd vapenövningar vid lä
roverket och planerade också en turné till 
andra läroverk för att visa upp sina elever i 
exercis. Resan strandade emellertid på att 
pressen framförde farhågor att en sådan re
sa inte skulle vara nyttig för eleverna (Hed
lund, s 338). Även vid Göteborgs folkskolor, 
i vars direktion S A Hedlund satt, övades 
ett antal folkskolegossar i exercis och hös
ten 1860 hölls t o m en uppvisning.

Den framväxande skarpskytterörelsen 
hade naturligtvis stor betydelse för tankar
na på införandet av vapenövningar i skolor
na. Det stora skarpskyttemötet i Stockholm 
1860 uttalade sig positivt. Bland grundar
na till Göteborgs skarpskyttekår hösten 
1860 fanns också S A Hedlund liksom Vik
tor Rydberg, vars insatser längre fram

skall skildras. (Hedlund, s 338.) Inom 
Stockholms skarpskytteförening arbetade 
en särskild sektion, för att införa vapenöv
ningar i skolorna. (Karlsson, s 28.) I sam
band med den längre fram behandlade 1861 
års skrivelse till Kungl Maj:t kräver fören
ingen tom att samtliga skoldirektionen 
underställda läroverk skulle förpliktas att 
införa exercisövningar den 15 april - termi
nens slut samt från höstterminens början - 
15 oktober varje år. (Kungl Gymnastiska 
Centralinstitutets historia 1813-1913, s 
151.) Professor L G Branting, föreståndare 
för Gymnastiska Centralinstitutet, som 
fick inlagan för remiss, svarar emellertid 
att en sådan tvångsmässig utbildning en
dast skulle leda till ovilja hos eleverna.

I den livliga debatten under 1850-talets 
sista år deltog också Viktor Rydberg. Tidi
gast framför han sina tankar om vapenöv
ningar för skolungdomen i brevväxling 
med August Sohlman, då huvudredaktör i 
Aftonbladet och frivillig i det schlesvigska 
kriget 1848. I en artikel i Göteborgs Han
dels- och Sjöfartstidning 1859, menar Ryd
berg att införandet av gymnastik och förbe
redande vapenövningar skulle medföra 
ungdomens harmoniska utbildning i 
kroppsligt avseende, en sedlig väckelse till 
svenskmannakraft och dygder, ett tryggat 
nationalförsvar och så småningom minska
de utgifter för armén.

Världsläget gjorde det nödvändigt att 
skapa ett vapenfört folk. Rydberg varnar 
för faran från öster, från den monarki ”vars 
livsprincip är erövringen” och som var ett 
hot mot hela Europa. Han menar att upp
byggnadsarbetet borde börja redan i folk
skolan och hänvisar till de system, som just 
höll på att genomföras i Preussen och 
Schweiz där ”ungdomens militära fostran 
blivit en verklighet” och gossehären blivit 
regeringens, officerskorpsens och folkets 
”älsklingslek och ögonfägnad”. Utbildning
en borde ställas under statens överinseende 
men bekostas av kommunerna. Folkskolan 
skulle utbilda fotfolket, elementarskolan 
befälsämnen. Genom denna utbildning 
skulle man täcka behovet av befäl för folk- 
beväpningen. Officerskåren räckte i stort
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sett endast till den värvade och indelta här
en.

Diskussionen bland politiker avspeglas 
ganska snart även i den pedagogiska debat
ten. Den gymnastiska handbokslitteratu- 
ren innehåller också många förslag till hur 
frågan om nationalbeväpningen kunde 
hjälpas till en lösning genom införande av 
gymnastik och vapenövningar i skolorna. 
De flesta av tidens ledande gymnastiklära
re och skribenter inom detta område var 
elever till Ling och man kan i många fall 
spåra hans inflytande i tankegångar och 
förslag. En av de flitigaste av dessa skri
benter var den tidigare nämnde gymnastik
läraren vid Karlstads läroverk A B Santes- 
son, vars Handbok i pedagogisk gymnastik 
för gymnasier och skolor (l:a uppl 1856) 
nämner ”vapengymnastik” i lingska orda
lag, men inte vidare diskuterar den. I Folk
skolans gymnastik (1859) tar han emeller
tid snarare avstånd genom att påpeka att 
Lings gymnastikreglemente är skrivet för 
soldater, och således ej passar för ”barnun
dervisning”.

I en serie ”Bref från utlandet” diskuterar 
läraren vid GCI T J Hartelius 1860 tanken 
på en folkbeväpning. ”Idén är ej ny, men 
det synes, som de sista politiska företeelser
na först lyckats föra den till en allmännare 
uppfattning...” Men ”Härtill fordras gar- 
nisonslif!” utropar han. Men att grunden 
lades i folkskolan var viktigt: Uppfostran 
måste i början ”vara en lek, ett nöje, men 
därunder kommer nästan omedvetet, vana, 
mod och beslutsamhet”. Landets ungdom 
måste ”genom uppfostran och levnadssätt 
härdas och stärkas med bestämdhet och be- 
slutsam vilja, göras glödande och modiga 
för friheten och fosterlandet...”

Hartelius tänkte sig en gymnastikunder
visning som böljade i 8-årsåldern och där 
man i 13-årsåldem började med militäröv
ningar, som fortsatte under hela skoltiden. 
Om man införde detta system skulle det 
inte behövas stora och kostsamma arméer, 
”ty varje medborgare är soldat”. Han var
nar dock för ”exercismani”. Övningarna bör 
naturligen anpassas efter ålder och kropps
lig utveckling och naturligtvis bör flicksko

lor undantas. Att låta den militära gym
nastiken uppta större delen av tiden vore 
vansinne, hävdar han. Anledningen till 
Hartelius tvivel var att en lärare vid GCI 
startat en frivillig rörelse för vapenövning
ar både i privata och kommunala skolor.

Hartelius använder sig av Lings indel
ning med pedagogisk, militär, estetisk och 
medicinsk gymnastik. I den pedagogiska 
gymnastiken skulle skolungdomen övas i 
uppställning och rättningslinjer med av
passat avstånd (Bref..., 3 1861). ”Här äro 
väl redan grundelementer, som återfinnas 
genom alla de rent militära graderna ända 
ut i den finaste taktik”, menar han.

”Man övar vändningar och marscher, nå
got som väl måste följa militärlivet alltige
nom”, men som regel måste man alltid ha 
att alla militära övningar måste omväxla 
med pedagogiska. Vad gäller vapenföring
en är det framför allt gevärsövningar och 
värjfäktning som skall övas. Florett och sa
bel kunde också komma ifråga, men alltid i 
sista hand.

Hartelius hämtade sina idéer under resor 
ute i Europa, i Preussen, Frankrike och 
Ryssland. Han vänder sig emot tankarna 
att eleverna i de högre skolorna, dvs högre 
allmänna läroverk och universitet, skulle 
utbildas till underbefäl. ”Det är medborger
ligt orätt, att sålunda predestinera den för
mögnare gossen till befäl åt den fattiga, 
som ej är fäderneslandet så mycket gott 
skyldig.” Dessa borde få en möjlighet att 
konkurrera och där kunde skarpskytterö- 
relsen ha en uppgift.

Under 1860-talets första år fortsätter den 
livliga debatten. Det finns också röster som 
varnar för att man vill ”störta gymnastiken 
uteslutande i händerna på militären”, som 
L A Zanders, också han gymnastiklärare 
och skribent, uttrycker sig 1863 i Några ord 
om gymnastik till Sveriges stats- och skol- 
män samt personer af yrket. Lings gymna
stik måste även i fortsättningen vila på ve
tenskaplig grund och gymnastiklärarna 
”representera ett högre vetande än kor
pralskolans”.

I Tidskrift för svensk gymnastik, l:a ban
det, l:a häftet 1865 som utgavs av Zanders,
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Tidigt tycks organiserade vapenövningar ha förekommit. Denna bild ur 
Skildringar ur barn- och ungdomslifvet. Julgåfva för barn, 1840, visar 
skolpojkar från Stockholm uppställda för krigisk lek utanför staden.
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hävdas att gymnastikens ändamål som 
uppfostringsmedel är att härda och öva 
ungdomen i vapenföring för att den skall 
hämta styrka och mod till att försvara sig 
själv och sitt fosterland. Gymnastikläraren 
är den förste av alla att lära barnen lyfta 
vapen för sitt fädernesland samt att påmin
na såväl barn som föräldrar att barnen till 
”en viss del tillhöra fäderneslandet” och in
te uteslutande till föräldrarna. Fädernes
landet äger även ”en stor rätt till sina sö
ner, till och med framför föräldrarna i det 
staten kan ålägga dem t ex krigsskyldig- 
het”. ”Vi skola uppfostras för samhället, 
världsmedborgaren är den ljummaste och 
kraftlösaste av alla varelser.” Vi övar våra 
barn för att de ”en gång må kunna med 
kraftig hand låta det svenska stålet bita in 
på moskoviten, ifall den skulle få lust, att

ge sig över Eystrasaltet, för att beta sina 
fålar på vår okuvade strand” (s 35 f).

Men redan under riksdagen 1859-60 
kom frågan om militärövningar i folksko
lorna upp i de olika stånden. En proposition 
om beväringsväsendet gav upphov till mo
tioner inom bondeståndet om att militäröv
ningarna i skolorna skulle helt eller delvis 
ersätta beväringsexercisen.

Detta resulterade i en skrivelse av den 3 
oktober 1860, i vilken riksdagen anmodade 
Kungl Maj:t att ”i nåder tillse, på vad sätt 
en mera allmänt utbredd färdighet i vapen
konst och andra militäriska övningar må, 
till gagn i en framtid för fäderneslandets 
försvar, kunna genom undervisning i sko
lorna bibringas det uppväxande släktet”.

Man förklarade sig medveten om den 
långa tid som det skulle ta innan något
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resultat kunde förväntas. Men själva prin
cipen förtjänade uppmärksamhet, ”som öv
ningar i marscher, gymnastik och vapen
konst i sig själva äga en i fysiskt hänseende 
för det uppväxande släktet högst välgöran
de inflytelse”, vilket redan hade visat sig i 
de skolor där övningarna prövats. Också 
den 1861 tillsatta lantförsvarskommittén 
tog upp tanken på militärövningar i skolor
na i sina diskussioner. Innan denna kom
mitté hunnit framlägga sitt betänkande ut
färdade Kungl Maj:t efter yttrande från ri
kets domkapitel och vissa skolstyrelser 
1863 ett cirkulär i vilket föreskrevs obliga
torisk undervisning i gymnastik och där
med förenade vapenövningar i elementar
läroverken, folkskpleseminarierna och 
folkskolorna. Cirkuläret omfattar följande 
övningar för de olika skolorna:

1. För de lägre elementarläroverken och 
motsvarande klasser i de högre: Enklare 
infanterirörelser, gevärsexercis och ba
jonettfäktning, varvid endast trägevär 
fick användas.

2. För de högre läroverkens övre klasser: 
Infanterirörelser, exercis och bajonett
fäktning med vanliga gevär, värjföring, 
sabelföring och målskjutning, den sena
re dock endast med målsmans tillstånd.

3. För folkskollärarseminarierna: Infante
rirörelser, gevärsexercis och bajonett
fäktning.

4. Vid folkskolorna: Marschövningar och 
enklare infanterirörelser, vartill för de 
äldre skulle komma exercis och de första 
grunderna av bajonettfäktning med trä
gevär.

Även det betänkande, som den tidigare 
nämnda 1861 års försvarskommitté avgav 
först 1865, diskuterade den medborgerliga 
krigsutbildningen. Denna borde grundläg
gas genom fysisk fostran och påbyggas med 
vapenfärdighet. Gymnastiken ”i den mili- 
täriskt bestämda form, som är ordnings- 
och hörsamhetsbildande”, var ett lämpligt 
medel. Grunden till hela vårt försvar borde 
således läggas på skolorna eftersom gym
nastiken redan erbjöd detta tillfälle till fost

ran, ansåg kommittén. I folkskolan var 10- 
årsåldern en lämplig tidpunkt att starta. 
Förutom den vanliga gymnastiken borde 
spridnings- och återsamlingsövningar, enk
la handgrepp med trägevär och bajonett
fäktningar införas. Lärarfrågan kunde lö
sas med instruktörer från den indelta ar
mén mot en ringa ersättning. Den äldre 
skolungdomen borde samlas någon söndags
eftermiddag då och då för övningar i kom
munal regi under utbildat befäl. Vid de 
högre läroverken borde övningar med rikti
ga gevär och bajonetter införas och mål
skjutningar förekomma med målsmans till
stånd. Utbildningen av gymnastiklärare 
med officerskompetens borde utökas. Men 
viktigast var enligt betänkandet”den man
liga karaktär, det mod och den beslutsam
het, den villighet till stora uppoffringar i 
farans stunder, högsintheten att sätta fä
derneslandet främst bland alla angelä
genheter — ty allt detta är vad som under 
ett krig lyfter medborgarnas sinne och ökar 
slagen i folkets hjerta”.

Diskussionerna kring kommitténs för
slag blev mycket livliga, inte minst vad gäl
ler skolornas vapenövningar. S A Hedlund 
är fortfarande en av de flitigaste debattö
rerna. 1866 företar han en studieresa till 
Schweiz. Sina intryck av det schweiziska 
systemet publicerar han först i Handelstid
ningen, sedermera också i boken Sveriges 
försvarsväsen ordnat på grundsatsen av 
allmän värnplikt tillsammans med sin 
medarbetare C J Lindskog. I alla pojkskolor 
borde införas militära gymnastiska övning
ar, om möjligt dagligen, särskilt i de högre 
elementarskolorna. Dessa skulle utbilda 
kadetter till befäl i folkhären. Utbildning
en skulle sedan byggas vidare genom värn- 
pliktssystemet.

Förslaget framläggs av Hedlund vid 1866 
års riksdag, där han också får stöd av Sven 
Nilsson i Österlöv och Axel Reutercrona ge
nom likartade motioner. I ännu en skrift 
”Sveriges försvarsväsen ordnadt på grund
satsen af allmän värnplikt” (1867) föreslår 
han bl a också att ynglingarna mellan skol
åldern och värnpliktsåldern skall vara 
skyldiga att genomgå övningar under som
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marmånaderna på bestämda platser och 
med statens instruktörer som lärare, (s 10.)

Under hela 60-talet samt även under de 
följande decennierna pågår hela tiden en 
debatt, som i detta sammanhang skulle 
föra alltför långt att gå in på. Man hade 
nått målet att vapenövningarna införts i 
skolorna och debatten i fortsättningen föl
jer den allmänna debatten om värnpliktens 
införande och de förändringar i skolornas 
vapenövningar som kunde förbättra situa
tionen inom försvarsväsendet.

Men långt innan vapenövningar i skolor
na genom 1863 års cirkulär beslutades ha
de intresserade och energiska lärare bedri
vit vapenövningar vid olika skolor i landet. 
En av de första skall ha varit Jakob Pontus 
Bagge, officer och Ling-elev från Central
institutet. Som gymnastiklärare i Linkö
ping införde han vapenövningar både vid 
läroverket 1834, Ljungstedtska skolan 
1836 och vid folkskoleseminariet 1843. På 
egen bekostnad försåg han skolorna med 
trägevär. Bl a på grund av dessa vapenöv
ningar blev han emellertid skild från sin 
lärarbefattning vid de två senare skolorna. 
Vid läroverket fortsatte han emellertid och 
när omkring 1860 skolornas vapenövning
ar på allvar diskuteras konstaterar Ostgö- 
ta-Correspondenten förnöjt att man i Lin
köping mycket länge har insett vilket nöje 
och vilken nytta ungdomen haft av de nu så 
moderna exercisövningarna. (Dunér, s 
208f.) Även vid Växjö och Skara läroverk 
förekom redan på 1830-talet vapen
övningar. I Skara under ledning av lärover
kets första gymnastiklärare J Marthesius, 
som på onsdags- och lördagseftermiddagar
na övade exercis med läroverkseleverna i 
Botaniska trädgården förande befälet från 
ryggen av en svart ”ölänning”. (Zanders, s 
4, Nilsson, s 34 f.) Både Bagge och Mathesi- 
us, även han elev till Ling, var säkerligen 
direkt inspirerade av hans idéer.

Även i folkskolorna kunde vapenövning
ar förekomma redan på 1830-talet. Från 
Löberöds slott berättas att när kronprins
paret Oscar och Josephine 1836 besökte 
landshövdingen, greve Axel Gabriel De la 
Gardie, hade greven sammankallat 600

Oscar I:s söner leker soldater vid Drottning
holms slott. Ur Sveriges frivilliga skytte- 
väsendes historia, av Arthur Dunér.

barn ur traktens folkskolor som marschera
de upp i slottsträdgården där de unga prin
sarna fick roa sig med att ställa upp dem i 
led, exercera och marschera med dem. Det 
var säkerligen inte helt oövade elever som 
överlämnades till de kungliga befälhavar
na. (Dunér, s 209 ff.) Uppgifter antyder att 
vapenövningar också förekom på många 
andra ställen.

Undervisningen vid elementarlärover
ken skulle ledas av gymnastiklärare. Ge
nom den nya stadga, som från 1864 gällde 
vid Gymnastiska Centralinstitutet uppde
lades undervisningen där på tre linjer, den 
pedagogiska, den militära och den medicin
ska. Redan 1859 hade kommittén för 
ordnande av gymnastikundervisningen i ri
ket krävt att i centralinstitutets direktion 
skulle förutom ordföranden ingå en peda
gog, en militär och en läkare. (Underdånigt 
betänkande ... till ordnandet av den gym-
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nastiska undervisningen... Sthlm 1860.) 
På den militära linjen, vars mål liksom ti
digare var att utbilda instruktörer i vapen- 
föring och gymnastik för armén och flottan, 
antogs endast officerare. Dessa kunde 
emellertid efter denna utbildning också ge
nomgå den pedagogiska linjen och därige
nom skaffa sig dubbel kompetens. På detta 
sätt knöts ett stort antal officerare som 
gymnastiklärare till de allmänna lärover
ken. Skillnaden i utbildningen var också 
obetydlig: för den militära linjen tillkom 
tillämpad militärgymnastik, för den peda
gogiska gevärsexercis och infanteriman
över. Därigenom var det väl sörjt för att den 
fosterländska försvarsanda, som präglade 
debatten vid denna tid också kom att sätta 
sina spår i den gymnastiska undervisning
en vid landets skolor.

Många av Centralinstitutets lärare och 
föreståndare deltog med broschyrer och 
skrifter i den försvarspolitiska debatten. 
Gymnastikens uppfostrande betydelse för 
försvarsviljan får en mycket stark betoning 
i dessa skrifter. De civila eleverna på GCI 
är vid denna tid mycket få och även dessa 
deltog i många fall i den militära utbild
ningens tillämpade militärgymnastik. 
(Kungl GCI:s hist, s 213.) Den militära fa
langens förespråkare fick också ytterligare 
inflytande genom att inspektionsrätten av 
gymnastikundervisningen vid rikets folk
skolor från 1864 tillkom överläraren för 
Centralinstitutets militära avdelning, den 
tidigare nämnde översten Gustaf Nyblaeus. 
Denna inspektionsrätt kvarstod där till 
1875, då den delvis övergick till överlära
ren för den pedagogiska avdelningen, pro
fessor Hjalmar Ling.

Gymnastiska Centralinstitutet hade 
också i uppdrag av Kungl Maj:t att utarbe
ta läroböcker som tillämpade bestämmel
serna ur 1863 års cirkulär. Även detta upp
drag föll på Nyblaeus att genomföra. Han 
var då tf föreståndare för GCI och 1865 
framlägger han ett av honom och Hjalmar 
Ling författat ”Förslag till förskrifter för 
undervisningen i gymnastik och vapenöv
ning vid folkskollärarseminarier och folk
skolor”. Förslaget antogs och trycktes året

därpå under titeln ”Anvisning för undervis
ningen i gymnastik och vapenöfning...”, 
men tycks inte ha fått någon större betydel
se. Under särskilda kapitel tas upp fristå
ende gymnastik, marscher, vändningar och 
fria språng, rättningar, formeringar samt 
taktiska övningar, av vapenövningar ge- 
värshandgrepp och bajonettfäktningar.

Av infanterirörelser togs endast de mest 
elementära med för att folkskolans elever 
inte skulle finna övningarna alltför främ
mande. Trots detta beskrivs inte mindre än 
34 olika rörelser. Gevärshandgreppen skul
le ansluta sig till den fristående gymnasti
kens enklaste rörelser.

Trots det kungliga cirkuläret 1863 var 
många skolmyndigheter likgiltiga eller 
svalt intresserade av att införa gymnastik 
med vapenövningar framförallt i folksko
lorna. Orsaken kunde vara ekonomisk. I 
bondeståndets debatt 1856 menar Petter 
Jönsson från Jönköpings län att ”våra folk
skolor stå oss nog dyra... Ännu dyrare 
skulle de bliva om vi behövde tillika avlöna 
lärare” för dessa övningar. Det kostade 
pengar både att utbilda och avlöna lärare 
samt att anskaffa övningsvapen.

Ibland skymtar också ett ideologiskt mot
stånd, särskilt hos bönder och prästerskap 
ute på landsbygden. Gustaf Nyblaeus fram
håller i en skrift 1863 att den svenske bon
den, som i allmänhet inte är någon vän av 
nya påfund, inte heller omfattar övningar
na med någon större entusiasm och att 
prästerskapet inte sällan stöder dem. (Nyb
laeus, s 8.) ”Om häruti ingått någon obenä
genhet för det krigiska lynne, som denna 
sak i viss mån väcker och erfordrar, må 
lämnas därhän.” 1864 framhåller också 
folkskollärarmötet i Växjö att ”prästerska
pet och vederbörande måtte hos folket utro
ta den rådande fördomen mot dessa övning
ar och bearbeta dess opinion till förmån för 
densamma” (Skolvännen, s 17). Även från 
Halland rapporteras ”fördomar hos folket, 
som ofta anser dessa övningar onödiga eller 
löjliga, brist på välvilja och uppmuntran 
här och där från prästerskapets sida”. Från 
Gotland anförs tom frikyrklighetens för
kastande av lekar och spel som en möjlig
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orsak till bristande intresse.
Motståndet kunde också ha sin orsak i 

den tid man hade till sitt förfogande. Cen
tralinstitutets föreståndare, L G Branting, 
påpekar 1861 nödvändigheten av att in
skränka på övriga skolämnens antal och 
omfång om man skall kunna räkna med att 
gymnastiken med vapenövningarna skulle 
kunna få betydelse för en vidare utbildning 
i folkbeväpning (Kungl. GCI:s hist, s 150).

Från några kontrakt i Halland klagas 
också 1864-66 att så länge ämnet inte tas 
upp bland skolans obligatoriska ämnen, så 
är det sällsynt att skolråden låter förmå sig 
att ”åt ungdomen anskaffa trägevär och an
nat dylikt material”. Andra orsaker anges 
vara ”ojämn skolgång”, att ”endast ett 
ringa antal barn deltagit eller att brist på 
lämplig övningsplats varit ett hinder”. På 
Gotland finner många övningarna överflö
diga, eftersom gotlandsynglingarna vid 18 
års ålder inträdde i Gotlands nationalbevä
ring, som alltsedan 1811 fungerat som en 
för Gotland speciell landstorm. (Jansson, s 
550 f.) I många fall har övningarna varit av 
sådan beskaffenhet ”att de endast funnits 
till namnet”.

För undervisningen i folkskolorna var lä- 
rarfrågan ett problem. Endast i de större 
städerna fanns tillgång till utbildade gym
nastiklärare. Bristande förmåga hos lärar
na att ”med tillbörlig kraft och skicklighet” 
leda övningarna klagas på ifrån Halland. 
Redan 1863 arrangeras emellertid kurser 
på många håll för manliga folkskollärare. I 
Västerås t ex deltog 23 lärare i en treveck
ors kurs i militärexercis, gymnastik och ba
jonettfäktning. En uppvisning i närvaro av 
bl a av ”konsistorium utsedde herrar” av
slutade kursen. Mellan de olika program
punkterna i uppvisningen sjöngs foster
ländska sånger, såsom O yngling om du 
hjärta har, Polens frihetsbön och Björne- 
borgarnas marsch. Föredrag och tal hölls 
om nationalbeväpningens stora betydelse 
för fosterlandet. Kursledningen ingick 
också till Kungl Maj.t med en begäran om 
”1 rdr rmt pr dag samt skjuts efter en häst 
till och från staden” för deltagarna. Från 
kursen i Uddevalla klagas samma år att

”det är sorgligt att förnimma det en så hög 
och skön sak som den ifrågavarande skall 
misslyckas av bara knussel hos vederbö
rande”. I Karlstads stift tillsköt församling
arna medel för att täcka lärarnas kostna
der. 1865/66 års riksdag anslog också 
10000 rdr för folkskolärarnas undervis
ning i gymnastik och vapenövningar.

De indelta soldaterna kunde ofta få 
tjänstgöra som instruktörer för lärarna och 
också leda undervisningen för skolelever
na. Bollnäs kyrkostämmoprotokoll medde
lar i oktober 1863 att ”lärarna fingo under 
juli—augusti månader genomgå en kurs i 
pedagogisk gymnastik och exercis för den 
inom socknen bosatte furiren Styf’. (Yt- 
terbom, s 60.)

Gymnastiska Centralinstitutets före
ståndare, L G Branting, föreslår 1861 att 
eleverna vid folkskoleseminarierna skulle, 
för att senare få anställning, kunna förete 
betyg i inhämtade grunder såväl i gymna
stik som i förberedande militärövningar. 
Hans efterträdare, översten Gustaf Nyblae- 
us, krävde 1863 att seminarierna skulle 
undervisa i infanteriövningar, i handgrepp 
samt bajonettfäktningens enklaste grun
der. Därigenom skulle läraren, med på
byggnad genom sin egen beväringsexercis, 
vara kompetent att undervisa. Nyblaeus 
publicerade också 1867 på uppdrag Anvis
ningar för undervisningen i gymnastik och 
vapenövningar vid folkskoleseminarier och 
folkskolor.

Ett annat problem, både vid lärarutbild
ningen och ute i skolorna var de kvinnliga 
lärarna. Man kunde inte fordra att de skul
le delta i kurserna eller svara för undervis
ningen. Från Strängnäs stift klagas över 
att undervisning i gymnastik och vapenöv
ningar saknas i de skolor som förestås av 
lärarinnor. Men undantag fanns. ”1 en så
dan skola har jag emellertid sett en ung 
tjugoårig flicka i exercis kommendera ett 
kompani av gossar och även detta gick gans
ka bra för sig, ehuru det ännu är för våra 
ögon tämligen ovanligt”, meddelar rappor
tören.

Vilken frekvens vapenövningarna fick i 
folkskolan är svårt att få en uppfattning
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Betyg för folkskolläraren S A Kindwall över genomgången kurs i gymna
stik med militärövningar med anledning av 1863 års cirkulär. Skolmuse
ets samlingar i Nordiska museet.
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om. Men om deras nytta svävar rapportö
rerna sällan på målet. Övningarna uppfris
kar och livar både barn och lärare, sägs 
ifrån Växjö stift. De bidrar till att ge gossar
na en manligare hållning, ett hurtigare 
väsende och ett ledigare skick i gång och 
rörelser. Men viktigast, anser rapportören, 
är att skolan genom dessa övningar eller, 
om man så vill, krigiska lekar, ingjuter en 
frisk och fosterländsk anda, samt oför- 
märkt ”förbereder folkets tankesätt för om
fattande av idéen om ett allmänt nationellt 
försvar”. De inpräntar ordning, noggrann
het och punktlighet. Dessa uttalanden vari
eras i det oändliga från olika håll.

Följande skildring från 1860-talets mitt 
från Asks församling i Skåne ger en tids
bild av med vilken entusiasm och vilket 
allvar man gick in för dessa övningar. (Öf- 
versigt, s 211).

En barnfest... firades i Asks församling 22 
juni... I festen deltog 414 barn. Dessa... samla
des vid Asks skolhus kl 10 fm där varje avdel
ning för sig hälsades välkommen av Asks skol
ungdom på så sätt att den exercerande avdel
ningen paraderade (anförd av en gosse som kor- 
poral) och emottogo de främmande skolgossarne 
(även anförde av skolgossar såsom befal) under 
skyldra gevär och militäriska ceremonier... Se
dan alla skolbarnen, företrädde av 5:e kompa
niets skarpskyttekårs sextett med 2:ne trumsla
gare, blivit ordnade i procession sålunda, att alla 
gossar som buro gevär, bildade en grupp, sådana 
som icke kunde exercera en annan och alla flick
orna en tredje, efterföljda av 12 man deputerade 
av Asks skarpskyttekår och socknens sångföre
ning, avträddes färden upp på Asks rymliga 
torg...

Sedan tågar man ut till Rökaholm och där

. . . höllo skolgossarna själva tillsyn över sina ge
vär, att gevärsposterna, under inseendet av en 
jurhavande korporal, på bestämda tider ordent
ligt och på militäriskt sätt avlöstes. På faltet 
manövrerades sålunda att från kl V24 till Vb5 
företogs kompaniexercis och från Viö till V26 em 
tiraljörsstrid; allt under skolläraren H Perssons 
överbefäl, biträdd av skollärare J Andersson i 
Röstånga, som blåste alla till exercisen hörande 
signaler. ... Det goda som sådana fester hava 
med sig, den medborgerliga anda, som därige

nom tidigt väckes hos barnen, ja de fördelar som 
en blivande nationalbeväring därav erhålla hos 
det uppväxande släktet, däröver göra reflexio
nerna sig själva...

Dansken J M Holbech ger också en entu
siastisk skildring av en Stockholmsskolas 
uppvisning 1869:

Ja, hvem har i de sidste Aar icke laest om Svensk 
Gymnastik og da navnlig om svensk Exercits af 
de stockholmske gossar, der eengang om Aaret 
med flyvende Faner og klingende Spil under mi- 
litaer Kommando marschere ud under Befolk
ningens almindelige Deeltagelse til Presentation 
for selve Krigsministeren? Jeg, der selv i min 
Ungdom har vaeret ivrig Laerer i Gymnastik og 
Exercits ved en laerd Skole herhjemme, kunde 
ikke förläde Stockholm uden at have seet det 
Mindste et Kompagni gossar exercere. Som min 
Ven Meijerberg pieblikkelig opfyldte ethvert ri- 
meligt 0nske, saaledes sörgede han ogsaa f0r, at 
Clara Sogns Drengeskole den sidste Formiddag, 
jeg var i Stockholm, stod oppmarscheret i Skole- 
gaarden med sin Kompagnifane, 2 Tambourer og 
2 Hornblaesere paa hoire Fl0i. Kompagniet tog 
sig godt ud; de blaa Bluser med de gule Distink
tioner, Huerne af samme Farve med opstaaende 
Skygger og Nationalkokarde, de hvide Beenklae- 
der, de blanke Gevaerlöp og Bajonetter, der funk- 
lede i Solskinnet: Alt gjorde et raskt og livligt 
Indtryck, og jeg kunde ikke lade vaere at smile, 
idet jeg taankte paa mine brave Kjöbenhavnske 
Drenge, naar de i deres brogede, ikke altid revue- 
maessige Paaklmdning, uden Huer og desvaerre 
ogsaa ofte uden Sko eller Stövler, ved min Naer- 
vaerelse stode opmarscherede en parade. Den 
överste Kommando fortes af en civil Laerer, men 
Drengene vare selv DelingsfOrere, og de forskjel- 
lige Gevaergreb og Evolutioner udfortes godt, 
men naar jeg skal vaere ®rlig, ikke med den 
samme Ro og Appel, som jeg er vant til at se 
herhjemme i mine bedste Skoler.

Vid läroverken var man entusiastisk för 
införandet av övningarna och några starka
re protester framskymtar inte. Signaturen 
-n skriver 1865 i Svenska Gymnastikföre
ningens tidskrift nr 1 att även om vapenöv
ningarna tidigare förekommit vid ett och 
annat läroverk så var de dock ”ett undan- 
tagshjon, som genom en förändring i läro- 
verksstyrelsen lätt kunde bli uppsagd och 
satt på bar mark”. Nu kunde man konstate-
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Stockholms skolungdoms exercisuppvisning på Stora Barnhusgården den 
15 maj 1867. Ur Ny Illustrerad Tidning. 300 gossar ur Stockholms folk
skolor tågade upp på gården ”där de med fanor och under klingande spel 
utförde sina manövrer inför en talrik allmänhet, som beundrade deras 
precision”. Bilden borde enligt tidningen ”mana vederbörande att var i sin 
ort anordna dylika fester, där nytta och nöje gå hand i hand och kärlek till 
fosterland och frihet tändes hos de små och livas hos de äldre”.

ra att sällan hade någon angelägenhet 
mötts med sådan entusiasm av en hel na
tion, som införandet av vapenövningarna 
vid statens offentliga läroverk. Den senaste 
tidens konflikter ute i Europa hade fått 
svenska folket att inse vikten av ”var mans 
förmåga att sköta sitt vapen i farans 
stund”. Men också svenskens krigiska ka
raktär, utlänningar på besök i Sverige hade 
många gånger konstaterat att ’svensken 
var född till soldat’, hade bidragit till fram
gången. ”Ty än en gång kan den dag kom
ma, då den svenske bonden behöver gå man 
ur huset, och då kommer han ock att göra 
det, ty han är nu övertygad om att detta är

villkoret, att gå fri på Svithiods strand, när 
Östern söker välta sig upp mot den. Då 
skall måhända Sverige bliva Europas Ther- 
mopyle, dess ungdom civilisationens Leoni- 
dastrupp.”

Detta är inte första gången faran från 
öster används som argument i debatten om 
vapenövningarna och folkbeväpningen. 
Som tidigare omtalats varnade Viktor 
Rydberg 1859, och den tidigare nämnde 
riksdagsmannen Nils Olsson påpekar i sitt 
omnämnda tal i bondeståndet 1856 att vi 
bör ”vara beredda att komma i krig med 
den som kan angripa oss starkast och den
na makt är utan tvivel Ryssland”.
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Både i memoarlitteraturen samt i mera 
officiella redogörelser för undervisning vid 
läroverk och andra skolor berättas många 
gånger ganska drastiska historier om hur 
övningarna gick till. I Minnen från svenska 
läroverk har Gunnar Norlander skildrat 
hur övningarna i början av 1860-talet inför
des vid Växjö läroverk i och med att en 
löjtnant vid Kronobergs regemente också 
anställdes som gymnastiklärare. De yngre 
eleverna fick öva med lätta trägevär medan 
äldre anförtroddes ”stora tunga, alltför 
tunga flintlåsgevär, med långa vassa bajo
netter, muskedunder, som säkert varit med 
på allvar i krigen vid 1800-talets början, 
och som vi därför hanterade med djup re
spekt”. Vidare förekom florettfäktning och 
även fältövningar. Däremot inte skjutöv
ningar, förmodligen på grund av att de 
gamla flintlåsgevären var för vådliga att 
använda.

Från Göteborgs lantinläroverk berättas 
från 80-talet:

Vi marscherade tre plutoner starka ut i Slotts
skogen, där övningar i skyttelinje företogs. Som 
avslutning skulle något mera uppfriskande bju
das oss. En pluton intog ställning på höjden bak
om stora kälkbacken. De andra två plutonerna 
skulle intaga höjden och efter hållet krigsråd 
beslöts, att den ena skulle utföra en kringgående 
rörelse över höjden bakom dåvarande restau
rangen, under det att den andra skulle sakta 
draga sig uppför sluttningen mot den av ’fienden’ 
besatta höjden. Slutanfallet skulle ske vid trum
petsignal från den kringgående plutonen. - Den
nas väg var emellertid lång, disciplinen inom 
min pluton var - skam till sågandes — fasligt 
mycket mindre än ivern att få slåss, och därav 
kom det sig att, då väntan blev oss för lång, vi 
helt simpelt anföllo, innan någon signal hörts. 
Striden blev het och skulle säkert ej avlupit utan 
blodviten, om ej den tredje plutonen ankommit i 
lagom tid. Överbefälhavaren - för tillfallet en

En skolklass med gevår sattrapper. Ö Förstadsskolan, nuvarande Rörsjö- 
skolan i Malmö 1897. Fotot tillhör fotograf Raymond Kay ser, Malmö.
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Stockholms skolors skjutövning på Ladugårdsgärde den 27 september 
1877, den första gemensamma utmarschen till Ladugårdsgärde. Ur Ny 
Illustrerad Tidning, 6 okt 1877.

löjtnant - fick rent av med våld - dvs med sabel 
hotfullt lyftad skilja oss åt. Det är överflödigt att 
säga, att kritiken ingalunda blev mild.

Från Örebro läroverk berättar Carl A 
Bäckström i sina memoarer från början av 
80-talet:
Militärövningarna ägde huvudsakligen rum un
der höstterminen. Samtliga excercerande voro 
indelade på ett kompani om tre plutoner. Pluton- 
och troppchefer buro sablar, de övriga bandolär 
med patronväska. Man var icke lite stolt, när 
man fick bära sabel för första gången. Då gick 
man tidigt ut och sent hem samt slog i regel ett 
par slag på Drottninggatan för att visa, vad man 
var för en karl, militäriskt hälsande på sina be
kanta. Militärövningarna avslutades med en 
längre utmarsch i förening med en mindre strids- 
övning, då varje med gevär beväpnad pojke fick 
förbruka ett tjugotal talgputtar till vaktmästa
rens stora förargelse, ty han skulle sedan göra 
ren gevären. Det fanns andra, som också blevo 
ledsna den dagen: jungfruarna, vilka skulle bors

ta pojkarnas i de flesta fall mycket leriga skodon.
Det var en inrotad gammal vana, att varje 

pojke skulle på den utmarschen ha med sig en 
plunta brännvin eller konjak, som inköptes på 
någon av stadens krogar. Den medförda spriten 
dracks, då smörgåsarna åtos vid den gemensam
ma rasten efter det stora fältslaget. Rätt så ofta 
hände det, att någon av pojkarna fick för mycket, 
men det gick bort under hemmarschen. Om det 
sjöngs på dessa utmarscher? Var lugn för det. 
Alla deltogo med full hals. Repertoiren var dock 
ej stor. Sedan man varit på ”Ekströms källarsal” 
ett par gånger, gick man på ”Halta Lottas krog”.

En av de främsta tillskyndarna av militär
övningar under de följande årtiondena var 
Victor Balck, känd idrottsfrämjare, gym
nast och officer. Som lärare, först i Klara 
skola, senare i Nya elementarskolan och i 
Norra Latin ledde han militärövningarna 
vid dessa skolor. Han var också lärare vid 
Gymnastiska Centralinstitutet. Sin största 
insats på detta område gjorde han dock som
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sekreterare i Föreningen för befrämjande 
av skolungdomens vapenövningar från 
1876. Föreningen hade bildats 1865 av ma
jor A L Fahnehjelm, men hade dittills en
dast omfattat folkskolorna. Dåvarande che
fen för generalstaben, Hugo Raab, hade ef
ter Fahnehjelms död övertagit ledningen 
för föreningen och ville nu utvidga den till 
att gälla även de allmänna läroverken. För
eningens målsättning var att ge skolelever
na en grundläggande skjututbildning vil
ket främjades genom att föreningen till 
skolorna utdelade uniformer och övnings- 
gevär, till elementarläroverken reming- 
tongevär. Redan under föreningens allra 
första tid bekläddes och utrustades ca 500 
folkskolebarn med den nödvändiga utrust
ningen.

Det var emellertid Raabs idé att starta 
skolungdomens skjuttävlingar, för att yt
terligare hålla intresset vid liv. Redan året 
efter Balcks tillträde som sekreterare, hös
ten 1877, anordnades den första sk ”ut- 
marschen” till Ladugårdsgärde, gemensam 
för folkskolorna och läroverken i Stock
holm. Alla deltagande skolor marscherade 
till Kungsträdgården, där de bildade fyr
kant och morgonbön hölls i närvaro av för
äldrar, syskon och anhöriga. Därefter sked
de utmarschen till Gärdet. Denna samling 
utvecklades med åren till en folkfest med 
fosterländsk stämning. I och med att riks
dagen 1918 beslutade om att skolungdo
mens militärövningar skulle upphöra, upp
hörde också denna festlighet. Skolung
domens skjuttävlingar fortsatte emellertid, 
men utan festligheterna i Kungsträdgår
den. De utvecklades emellertid dessförin
nan till att omfatta även alla rikets läro
verk, vilket också medförde en uppryck
ning av militärövningarna ute vid lärover
ken i landsortsstäderna. ”Resorna till 
Stockholm voro givetvis upplevelser, ej 
minst för den ära man kände det vara att få 
representera sin skola. Dit fingo endast poj
kar i IV exercisavdelningen resa.... Ko
rum i Kungsträdgården, marschen ut till 
Kaknäs via Strandvägen. Undra på att en 
pojke kände sig stolt...” minns en Skara
gymnasist, som i seklets början deltog.
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”Käck gosse”. Vykort som såldes till förmån 
för Föreningen för befrämjande av skolung
domens vapenövningar. Bl a såldes också 
ett vykort av pansarskeppet Sverige. Troli
gen 1930-talet. Privat ägo.

(Skara Tidning 30 maj 1941.) För de väst
svenska läroverken anordnades också sär
skilda tävlingar i Göteborg.

Genom riksdagsbeslut upphörde skol
ungdomens vapenövningar 1918. ”Jag sörj
de bittert över att dessa fysiskt och militärt 
utvecklande och disciplinerande övningar 
togs bort. Det var en nationalförlust”, säger 
Victor Balck i sina memoarer. Men Fören
ingen för främjande av skolungdomens va
penövningar lever kvar än idag och fick en 
ny blomstringstid under 2:a världskrigets år, 
då vapenövningar och skjutövningar på 
mera frivillig basis togs upp i läroverken, 
vilket säkerligen många elever från den ti
den erinrar sig. Och under de senaste åren 
har i pressen skrivits med lätt indignation 
hur bl a i Polen införts ”försvarsuppfost- 
ran” omfattande förberedande militärut
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bildning samt militär psykologisk skolning 
redan i folkskolans sjunde och åttonde klas
ser. Även i många andra länder t ex i Kina, 
förekommer denna uppfostran inom skolvä
sendets ram.

Så kan en enkel målning i museets sam
lingar berätta om en viktig samhällsdebatt 
för hundra år sedan och ge oss en tankestäl
lare om hur attityder och inställningar kan 
förändras på 100 år. Samtidigt känns 
många av debattörernas uttalanden rykan
de aktuella även om de idag skulle ha 
klätts i annan språkdräkt.
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earnest in various motions to the Diet of the Four 
Estates. In 1860 the Diet addressed a petition to 
the Crown requesting the introduction of gym
nastics and military.exercises in the country’s 
schools. This would promote a general proficien
cy in the practice of arms and other military 
exercises and would strengthen the will for de
fence and love of the fatherland. The result was 
that, in 1863, compulsory teaching of gymnastics 
and military exercises was prescribed in 
elementary schools, secondary schools and 
elementary-school teachers’ training colleges.

The author also speaks of the influence exerted 
by officer circles through the gymnastic teachers’ 
training that was given at the Royal Central 
Gymnastics Institute, where an officer’s commis
sion was a requirement for admission.

He also gives an account of the training of 
teachers as instructors, of the procedures for 
military exercises, etc, until they were removed 
from school curricula by decision of parliament 
in 1918.
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