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Kollegialt granskade artiklar

Idrottspropagandans klingande former  .
Helsingfors gymnastikklubbs 
uppvisningsverksamhet 1875–1900 

Kaj Ahlsved

Vid mitten av 1800-talet lades grunden för det civila samhället i 
Finland då de första frivilliga och allmännyttiga föreningarna fick 
verksamhetstillstånd. Redan 1865 gjordes ett försök att grunda en 
gymnastikförening och en bit in på 1870-talet hade det politiska 
klimatet förändrats så att idrottsföreningar enklare kunde bildas. 
Föreningarna verkade ofta utan godkända stadgar vilket även var 
fallet med Finlands första gymnastikförening Helsingfors Turn-
förening som grundades år 1875 men vars stadgor godkändes först 
1884. Då hade föreningen redan bytt till sitt nuvarande namn, 
Helsingfors gymnastikklubb (HGK).1 

Mycket avgörande för det ökade intresset för kroppskultur 
var den allmänna värnpliktslag som trädde i kraft 1878 (Hentilä 
2014, 78). En god idrottare var en god soldat och det föddes nya 
manliga ideal som framhävde god kroppslig kondition. Idrotten 
fick därför en fostrande och hälsofrämjande roll inom folk- och 

1 Denna forskning har möjliggjorts med finansiering från Koneen Säätiö och Ella och 
Georg Ehrnrooths stiftelse.
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bildningsrörelserna (Halila 1959, 16, 20–21). Fosterländskhet fören-
ade alla rörelser och i anslutning till många av dem grundades även 
idrottsföreningar (Stenius 1987, 263; se Hentilä 1989, 218–221 om 
underföreningar). Kunskapen om idrott och kroppskultur spreds 
via många håll (se t.ex. Lehtonen 1995). Gymnastikföreningarna, 
speciellt föregångarna i HGK, hämtade de första impulserna från 
Tyskland men i förhållande till den tyska gymnastiken manifes-
terades den finländska idrottens nationella målsättningar inte 
lika tydligt (Hentilä 1989, 216–217; jfr Kohn 1949). Den svenska 
idrottsrörelsen och dess ledare uppmärksammade, i motsats till 
andra folkrörelser, sällan sina ideologiska grunder varför ”exem-
plets makt”, alltså anordnandet av tävlingar och uppvisningar, 
sågs som det bästa propagandamedlet för idrotten (Lindroth 1974, 
168–169). I Finland blev idrotten först en del av andra massrörelser 
(i Tyskland en kraft i sig själv att räkna med) men den fungerade 
även som drivkraft för ett utbrett propagerande för gymnastik och 
idrott runtom i landet. Detta var speciellt framträdande i dagspres-
sen (se Laine 1984, 24–29). 

Det var karaktäristiskt för massorganisationerna att fören-
ingsmedlemmarna skulle ”fostras till självständighet” genom 
deltagande i olika konstformer, bland annat musik och idrott 
(Stenius 1987, 262). Speciellt framträdande var detta i de nationella 
sång- och musikfesterna som arrangerades av Folkupplysnings-
sällskapet från 1884 och där idrotten från 1888 även blev en naturlig 
del (Smeds & Mäkinen 1984, 29–33). Folkupplysningssällskapet 
”propagerade för idrottsrörelsens idé” dock utan att upprätta 
idrottsavdelningar (Stenius 1987, 334). Sångfesterna hade en viktig 
roll för spridandet av finsknationella målsättningar och musiken 
som förmedlare av ideologi: sångfesterna var ”finskhetsspektakel” 
med syfte att konstruera en finsk-nationell identitet genom att 
framhäva och repetera en upplevd finländsk symbolvärld och mu-
sikrepertoar (Rantanen 2013a, 80). Eftersom musik tidigt blev ett 
centralt element i gymnastikföreningarnas uppvisningsverksamhet 
är de exempel på sammansmältningen av musik och idrott som 
verktyg för folkbildning. Användningen av samtidens politiska och 
samhällsrelevanta musik, t.ex. Björneborgarnas marsch, bidrog till 
förmedlandet av tanken om idrottens och gymnastikens samhälls-
byggande potential. 
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Huruvida finländska gymnaster ”älskade fosterlandet genom 
gymnastik”, som den tyska gymnastikens ”fader” F. L. Jahn for-
mulerade det (cit. i Mosse 1975, 128), är här inte centralt. Däremot 
kan man se gymnastik som en performativ akt (jfr Kvist Dahlstedt 
2001, 25 om studentidentitet), där borgerliga bildningsideal (se 
Enefalk 2008, 14–15) såsom omvårdnad och kultiverande av både 
kropp och själ ingår. HGK:s uppvisningar var populära folknöjen 
som imponerade på publiken men de var samtidigt även exempel 
på spridning av idéer, närmare bestämt hur man, för att låna Ivar 
Wilskmans formulering om föreningens första uppvisning, ”genom 
exemplets makt skulle locka allt fler unga män till gemensamt fos-
terländskt arbete under gymnastikens fana” (Wilskman 1904, 67). 
Uppvisningarna kan ses som en form av idrottspropaganda som 
kompletterade pressens propagerande för idrottslig verksamhet.

Propaganda har inom idrotten (på 1900-talet) förknippats 
med tankar om vilka nationer eller ideologier som producerar 
de främsta idrottarna. Idrott kan fungera som instrument för att 
framställa något (t.ex. nationen eller politiska system) i positiv 
dager. Med propaganda syftar även jag på överförandet av idéer 
(ideologi), men tanken om idrottspropaganda är här omvänd: 
idrotten sågs bidra till samhällsbygget, det var inte samhället 
som (ännu) producerat goda idrottare. Eftersom musik blev ett 
centralt element i uppvisningarna kan man inte förbise dess roll 
för spridandet av gymnastik och idrott som samhällsbyggande och 
folkbildande idé. Musik kan ”genom association förstärka kom-
munikation på gruppnivå” (Brown 2006, 1), alltså bidra till hur 
betydelser överförs (jfr Perris 1985, 4–5). Philip V. Bohlman (2011, 
5) konstaterar att man kan uppleva nationalism i musik när som 
helst och var som helst. Musik är formbar i nationens tjänst, inte 
för att den skulle vara en produkt av nationell eller nationalistisk 
ideologi utan snarare för att musik av alla former och genrer kan 
artikulera de processer som skapar staten. Vid slutet av 1800-talet 
var Finland inte en självständig nation men nationalismen och 
det aktiva föreningslivet underblåste tankar om ett fosterland för 
vilket individens välmående, hälsa och bildning var viktigt.

Syftet med den är artikeln är såldes att med Helsingfors 
gymnastikklubbs offentliga, utåtriktade uppvisningsverksamhet 
(1875–1900) som exempel studera hur musik och idrott som två 
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former av nationellt motiverad samhällsaktivism har samverkat. 
Jag ser klubbens uppvisningsverksamhet som en typ av idrottspro-
paganda och argumenterar för att musik hade en viktig funktion 
i dess utformning. Utgående från detta påstående illustrerar jag 
hur musik har använts, vilken musik som spelades och av vem, 
samt vilka betydelser musikanvändningen har bidragit med då 
gymnasterna genom exemplets makt spred gymnastikens idé. 

Motsvarade studier som sammanför studiet av förenings- 
och idrottslivets historia och framväxt med ett samhällsinriktat 
perspektiv på musikens kulturhistoria har inte gjorts i Finland. 
Artikeln fyller således kunskapsluckor som finns i studiet av 
idrottens klingande historia samtidigt som den lyfter fram inte 
bara idrott men även musik som en samhällelig förändringskraft. 
Studien hör till den kulturhistoriskt inriktade musikforskningen 
(se Sarjala 2002, 176–185) där man ser musik som en oskiljaktig 
del av samhället. I stället för att skildra verk och dess upphovsper-
soner analyserar man, ofta med ett tvärvetenskapligt grepp, hur 
människor på olika sätt använder och tillskriver musik betydelser. 
Detta perspektiv kan även ses om att tillämpa musiketnologiska 
synsätt på historiskt material (jfr Berglund 2017, 121). Vidare har jag 
ett musiketnologiskt synsätt som bygger på Alan Merriam (1964, 
209–227) som särskiljer musikens användning, det vill säga bruk, 
från funktion. Det tidigare syftar på mänskliga handlingar (prak-
tiker) medan det senare syftar på musikens bredare betydelser och 
bakomliggande syfte; funktioner är således forskarens slutsatser.

Artikelns avgränsning är vald mot bakgrund att HGK grun-
dades år 1875 medan 1900 fungerar som främre avgränsning efter-
som grunden för det första nationella idrottsförbundet för herrar i 
Finland då lades. Kring 1900 hade HGK förlorat sin position som 
ledande gymnastikförening i landet till förmån för bland annat 
arbetaridrottsföreningen Helsingin Ponnistus som i anslutning 
till den finskspråkiga sångfesten i Helsingfors år 1900 fick i upp-
drag att ordna en stor nationell ”finsk” gymnastikfest där HGK 
inte deltog (Nygren 1964, 40–44; Smeds & Mäkinen 1984, 53–57; 
Wilskman 1904, 102–103). Ponnistus, grundad av Viktor Damm 
1887, är ett exempel på en förening som med sin verksamhet nådde 
ut till gräsrötterna och var en viktig aktör för mobiliserandet av den 
breda allmänheten, specifikt de finskspråkiga arbetarna. HGK:s 
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medlemmar bestod främst av studerande, unga tjänstemän och 
affärsmän. Det var en sammansvetsad gemenskap till vars livsstil 
hörde gymnastik, utflykter och middagar som enbart var möjligt 
för de högre sociala grupperingarna (Laine 1984, 127–128). 

Hos HGK föddes inte heller en tanke om att föra ut gymnas-
tiken till mindre bemedlade eller arbetare, något som de kvinnliga 
gymnasterna såg som sin uppgift (Laine & Sarje 2002, 34). Den 
tidiga herrgymnastiken var en ”elitrörelse” och de mindre orternas 
gymnastikföreningar var en direkt avspegling av HGK:s verk-
samhet (Laine 1984, 128). HGK var till sitt medlemsantal aldrig 
speciellt stor och strävade inte heller efter klassförbrödring (efter 
omstruktureringen 1882 skulle nya medlemmar godkännas med 
trefjärdedelars majoritet). Det oaktat hade HGK ett uttalat intresse 
att arbeta för gymnastikens spridning i Finland. Ivar Wilskman 
kallade 1904 föreningen för ”Finlands främsta gymnastikförening” 
främst  mot bakgrund att den hade haft stor betydelse för ”vårt 
gymnastiksystems och öfverhuvudtaget för vårt gymnastiska för-
eningslifs utveckling” (Wilskman 1904, 69). HGK kunde tidigt 
ta plats i det medborgarsamhälle som växte fram och spred gym-
nastikidén framför allt genom att leda föreningslivet och agera 
förebild, vilket är orsaken till att jag väljer att se uppvisningarna i 
ljuset av propaganda (och inte enbart folkbildning). HGK stod inte 
bara som värd för de två första gymnastikfesterna i Finland utan 
representerade också Finland vid gymnastikfester utomlands, tog 
intryck av dessa och lokaliserade idéerna i en finländsk kontext.

Avgränsningen innefattar etableringen av HGK:s gymnas-
tikverksamhet men också olika former av den utåtriktade verksam-
het som jag ser som kärnan i propagerandet för gymnastiken och i 
vilken musiken hade en viktig roll: uppvisningsverksamhet, turnéer 
och de nationella gymnastikfesterna (1886 och 1894) inklusive resor 
utomlands (se bilaga). Strukturen i hur uppvisningarna genomför-
des förblev rätt oförändrad långt in på 1900-talet och kopierades av 
andra föreningar. HGK ordnade även ett mindre antal soaréer och 
vid en av dessa framfördes den marsch som medlemmen Reinhold 
Felix von Willebrand år 1885 komponerande och som blev fören-
ingens musikaliska symbol. Hans engagemang i föreningen har 
varit av stor vikt och hans dagbok (SLSA 697) och brev (SLSA 
378) har bidragit till att sprida ljus över marschens tillkomsthistoria 
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och föreningens aktiva år 1884–1885. Han hade ett stort intresse för 
musik; spelade piano, sjöng och komponerade egen musik av vil-
ken sången Långsamt som kvällsskyn har fått stor spridning. Hans 
kulturkonsumtion var omfattande och det finns skäl att anta att 
han önskade en karriär inom musik eller humaniora i allmänhet 
(Pipping 1939, 11). Det sågs antagligen inte som passande för en 
ståndsperson, så han fick nöja sig med att musicera i salongerna 
och att fungera som bland annat teaterkritiker för Finsk Tidskrift. 
Hans sociala status kunde bättre kombineras med ett brinnande 
intresse för idrott, en kulturell kontext där en bildad man enligt 
brittisk förebild förväntades vara aktiv. Han blev inflytelserik på 
många områden, inte minst inom den olympiska rörelsen. I de 
tidigaste idrottsföreningarna fungerande högre tjänstemän som 
garanter för föreningarnas verksamhet, skyldigheter och privile-
gier (Laine 1984, 6–11; Hentilä 1989, 216). Man kan fråga sig om 
inte von Willebrand i någon mån hade en motsvarande roll i HGK; 
åtminstone främjade hans person och status gymnastikklubbens 
verksamhet under den undersökta perioden.

Centralt material för studien är skildringar i dagspressen och 
idrottstidskrifter men också arkivalier. Pressmaterialet är av stor 
vikt eftersom medier sammanfogar människor till föreställda ge-
menskaper (Anderson 2006, 6) men tidskrifter ramade också in 
gymnastiken och kopplade den till ett fosterländskt narrativ. HGK 
var också själv tidigt ute med att dokumentera sin verksamhet. 
Den första av föreningens många tillbakablickar är skriven av 
föreningens ledare och grundare Mauritz ”Movitz” Waenerberg 
och publicerades 1901 (Waenerberg 1901), medan den senaste pu-
blicerades år 2000 (Sjöblom 2000). Utöver dessa har även flera re-
seskildringar publicerats. Ingen av föreningens skrifter har i någon 
större utsträckning tangerat föreningens musikanvändning eller 
skildrat tillblivelsen av föreningens marsch. De hundratals kuplet-
ter (texter med melodianvisning) som publicerats i föreningens 
tidning Julgrisen har lämnats utanför eftersom de inte har använts 
i föreningens utåtriktade verksamhet utan snarare exemplifierar 
musikens roll för den inre sammanhållningen (jfr Ahlsved 2021). 
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En offentlig gymnastikuppvisningskultur etableras

Full av inspiration efter en studieresa till Tyskland grundade 
Mauritz Waenerberg och Gustav Hedström år 1875 Finlands första 
frivilliga gymnastikförening Helsingfors Turnförening. Föreningen 
beslöt att hålla sin första publika uppvisning 19 maj 1878. Uppvis-
ningen föregicks av en artikel i Helsingfors Dagblad (14.5.1878; se 
även Wilskman 1904, 66–67) där föreningens ledare Waenerberg 
i en programförklaring skriver att föreningen vill väcka intresse 
för gymnastiken och samtidigt ”ställa sig under allmänhetens kon-
troll”. De offentliga uppvisningarna var ett sätt att påvisa allvaret i 
föreningens strävanden, men kanske även ett sätt att lyfta fram att 
det inte var frågan om någon radikal verksamhet som genomfördes 
i skymundan.

Uppvisningarna utannonserades i pressen och refererades ef-
teråt. Den första uppvisningen var uppskattad, välbesökt och drog 
ner applåder. Morgonbladets skribent (20.5.1878) sammanfogade 
sitt referat av uppvisningen med ett referat av en studentkonsert i 
Brunnsparken och påpekade att båda verksamheterna var uppvis-
ningar i ”valfria läroämnen”, med andra ord exempel på frivilliga 
aktiviteter. Den inflytelserika gymnastikläraren Viktor Heikel 
(Hufvudstadsbladet 21.5.1878) lyfte i sitt referat fram gymnastikens 
bildningsuppgift men påpekade också att de fria övningar som 
väckte välförtjänt beundran hos publiken, kan göra att gymnas-
tikens mål förloras om man ger rum för akrobatik och ensidig 
övning på ett visst ”älsklingsredskap”. Vikten av idrottslig mång-
sidighet lyftes ofta fram i presstexter och visar på en gränsdrag-
ning mellan det som ansågs bildande och det som enbart kunde 
tjäna som underhållning för publiken eller nöje för gymnasten. 
Det senare hade inget värde i den stora berättelsen om att fostra 
människor för fosterlandets väl eftersom det andades individua-
lism och tävlan. Gymnasterna såg glädje i att lära sig nya konster 
men akrobatiska utsvävningar sågs som ”blott ögonblickets nöje” 
(Helsingfors 16.5.1881) och konststycken som dessa sågs försvara sin 
plats i programmet som ”uttryck af öfversvallande handlingskraft, 
mod och lefnadslust” (Helsingfors Dagblad 16.5.1881). Dylika tillrät-
tavisningar där överflödiga konster skulle utelämnas följde HGK 
under hela 1800-talet. Inom HGK omfattade man också dessa 



 Idrottspropagandans klingande former 16

tankar om en mångsidig idrottsman (se Sjöblom 2013) men de 
begränsade även aktiviteterna. 

Uppvisningen 1878 var landets första offentliga gymnastikupp-
visning (Sjöblom 2000, 20; Wilskman 1904, 67) men den verkar 
inte ha innefattat musik. Att anlita musiker för uppvisningar var 
kostsamt.2 Den unga föreningen hade ej heller enhetliga ”kosty-
mer” vilket Waenerberg (1901, 14) menar att bidrog till att de 17 
turnarnas, alltså gymnasternas, inmarsch inte utövade något syn-
nerligt intryck på publiken. Den första uppvisningen med musik 
gick av stapeln 1880 i det nybyggda Normallyceets gymnastiksal. 
För att begränsa publiktillströmningen och för att kunna täcka 
utgifterna för musiken uppbars för första gången ett inträde på 25 
penni. Till denna uppvisning ”inöfvades ordnings- och fristående 
öfningar utan staf i takt under musik efter förebild af de i tyska 
gymnastikföreningar brukliga s.k. ’Reigen’” och musiken utför-
fördes av ett ”tyskt vandrande musikkapell” (Waenerberg 1901, 19). 
”Reigen” är ett tyskt ord för ringlek eller långdans; formationer i 
grupp gjordes med andra ord enligt tysk förebild. Orkestern som 
ackompanjerade uppvisningen och spelade i pauserna, musicerade 
uppe från ett skåp i gymnastiksalen (Hufvudstadsbladet 18.5.1880). 
De satt med andra ord ner så Waenerbergs beskrivning ”vand-
rande musikkapell” syftar antagligen på en kringresande, alltså 
turnerande, tysk orkester. Vilken orkester det har rört sig om har 
inte kunnat fastställas med säkerhet, men inövningstiden och möj-
ligheten att anpassa musiken till det program som framfördes på 
uppvisningen sträckte sig antagligen till att man kom överens om 
vilken musik som gymnasterna skulle marschera in till, och vilken 
takt- eller dansart som var lämplig för gruppens gemensamma 
uppvisning.

Inmarscher var en central del av gymnastiktruppens sätt att ta 
plats i rummet och faller tillbaka på en lång tradition av musik i 
samband med entréer (intrada). Det är i motsvarande ceremoniella 
situationer som till exempel honnörmarscher framförs. Musikso-
ciologen Tia DeNora (2000, 103) har lyft fram hur musik fungerar 
som en teknologi med vars hjälp den mänskliga kroppens kapacitet 

2 Vad exakt musiken kostat har inte kunnat fastställas men våren 1911 betalade man 50 
mk åt Aleksei Apostol för en septett ur Helsingfors hornorkester, och på hösten 70 mk 
för musik vid en uppvisning och soaré i Borgå.
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kan koordineras och förbättras. Musik kan fungera som en ”pros-
tetisk teknologi”, som hjälper en aktör att genomföra rörelser och 
större scheman (ibid. 105). Detta är aktuellt i till exempel militär-
marscher och parader och sätter fokus på utövarens aktiviteter i 
förhållande till den rytm och takt som musiken har. Förhållandet 
mellan det visuella och det auditiva kan även bedömas utifrån, 
alltså huruvida någons rörelser är i takt med eller i estetiskt för-
hållande till musikens strukturer. Kombinationen av rörelse och 
musik kan vara ett sätt att visa makt och social status. Som ac-
kompanjemang till inmarscher kombineras musikens förmåga att 
bidra till struktur med dess kapacitet att kommunicera symbolisk 
makt och organisationsförmåga.

Föreningen tog inledningsvis många intryck från Tyskland, 
exempelvis traditionen att man drack öl efter lördagarnas övningar 
(Sjöholm 2000, 88–89), men 1880 var sista gången en tysk grupp 
musicerade på HGK:s uppvisningar. När föreningen våren 1881 
marscherar in till sin uppvisning sker det till tonerna av Björne-
borgarnas marsch utförd av en septett bestående av gardets musiker 
(Waenerberg 1901, 21). I tidningen Finland (16.5.1881) skrev man 
att förenings ”sörjt för musik och vinnlagt sig om en viss enhet i 
kostym hvilket allt bidrog att gifva skådespelet mera glans”. Trots 
att gymnastik inte sågs som ett självändamål var det ett skådespel 
inför publik där gymnasterna hade möjlighet att till tonerna av 
musik leva ut och propagera för ett fosterländskt (mans)ideal.

Musik förgyller gymnastiktillställning men bidrar även till 
subjektpositionering, alltså känslomässiga förhållanden till det 
som utövas (DeNora 2000, 106–107). Enligt musikforskaren Su-
sanna Välimäki har musik genom tiderna varit arméns propagan-
daverktyg nummer ett; med den har man skapat gruppidentitet och 
höjt stridsmoralen (Välimäki 2008, 12). Nationella symboler som 
till exempel nationalsången kan fungera som offersymboler och 
sätt att övertyga publiken om vilken nation man sätter sin kropp 
på spel för (se t.ex. Ahlsved 2016 för diskussion), med andra ord 
för vilket högre syfte den idrottsliga aktiviteten utförs. Musikens 
betydelser på individnivå samt dess förmåga att kommunicera 
aktivitetens samhälleliga betydelser till publiken illustreras av 
von Willebrand i texten ”Resan till Malmö” publicerad i Julgri-
sen (1896). I en längre textpassage reminiscerar han över HGK:s 
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uppvisning vid Gymnastikfesten i Stockholm 1882 och musikens 
roll i den:

Det går ännu en kall kåre på min rygg då jag minns vår inmarsch, när 
vid de Björneborgska tonerna hela publiken som en man reste sig och 
ett dövande dån av applåder hälsade oss ända tills vi stodo uppställda. 
Väl var det att alla kunde sin sak utantill, ty fast Movitz skrek så 
mycket han förmådde, hördes för applådernas skall ej ett jota av vad 
han kommenderade. […] Kanske hade vi härvid stimulerats till än 
större ansträngningar om vi, såsom alla andra föreningar, haft musik 
till sprången. Vi veta ju från tidigare uppvisningar huru musiken ver-
kar; på samma sätt som på krigarens mod. […] Stormande applåder 
lönade oss då vi efter slutad uppvisning stodo uppställda; Movitz kom-
menderade: framåt marsch! och musiken intonerade »Söner av ett folk 
som blött». I ett nu stod igen hela publiken upp, som på kommando. 
Ett ändlöst jubel brast ut och fortgick under jämnt crescendo vid det 
vi två varv tågade kring salen. 

(Utdrag ur Julgrisen 12.12.1896)

Musik kan fungera stärkande för den enskilde individen då den 
ramar in aktiviteten som en del av en större berättelse. Men som 
exemplet illustrerar kan gymnastikens nationalistiska undertoner 
även kommuniceras till en publik. Björneborgarnas marsch var 
tillsammans med bland annat Vårt Land och Suomis sång del av 
en smal repertoar av ”fosterländska hits” (Kurkela 2009, 86–90; 
Rantanen 2013b, 219–231) som framfördes speciellt ofta. Speciellt 
Björneborgarnas marsch med dess eldiga text blev en nagel i ögat för 
myndigheterna och framförandet av den förbjöds 1869 – men den 
populära melodin fick spelas. Marschens symbolvärde var stort, 
inte minst i Sverige, och till exempel körer såg till att ha den på 
sin repertoar vid utlandsresor där den väckte starka sympatier för 
finländarnas patriotism och frihetslängtan (Forslin 1958, 191–192).

Trots att körsången frodades i de borgerliga studentkretsarna 
och gymnastik kan ses som den patriotiska sångens närmaste pa-
rallell (Jonsson 1990, 18–20) har sång inte prioriterats som ackom-
panjemang för gymnastikuppvisningar (sång- och ringlekar kunde 
däremot genomföras till sång av gymnasterna själva). Gymnastik 
till pianoackompanjemang är också en senare historia. Hornsep-
tetter blev visserligen vanligt förekommande vid denna tid, inte 
minst på lands- och bruksorterna där de var ett klassöverskridande 
fenomen (se Karjalainen 1995, 37), men utbudet på ensembler att 
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anlita var inte stort i Helsingfors, speciellt inte inom samma sam-
hällsklass och med likartat kulturellt kapital och status. Det kan 
förklara varför arméns musiker – i septettuppsättning – har varit 
givna på föreningens uppvisningar och det framhäver gymnasti-
kens kopplingar till nationella strävanden. Arméns orkestrar var 
i sin tur i behov av civila spelningar för att trygga finansieringen 
(Vuolio 1985, 64–65; Heikkinen & Rantanen 2019). Av forsknings-
materialet kan man utläsa att HGK gav Nylands bataljon 80 fribil-
jetter i anslutning till uppvisningarna (1885, 1887 och 1888). Detta 
ersatte antagligen kostnaderna för musiken och bidrog till att ”sälja 
in” gymnastik som en del av arméns fysiska fostran. Armén har 
även själv köpt biljetter till föreningens uppvisningar (Lördagsqväl-
len 11.5.1889).

Patriotisk sång var en sammanlänkande faktor gymnaster 
emellan vid utlandsresor. HGK var även en nationell angelägen-
het och resorna utomlands följdes noggrant av pressen. År 1882 
inböjds föreningen till en gymnastikfest i Stockholm och för 
att fylla på reskassan genomförde man två uppvisningar. Enligt 
tidningsartiklarna fanns högt uppsatta personer, till exempel ge-
neralguvernören von Heyden och befälhavararen för den finska 
värnpliktiga armen G. E. Ramsay, bland de inbjudna gästerna 
(Morgonbladet 24.4.1882). När ångbåten mellanlandade i Åbo för 
att ge en uppvisning applåderades man in på nytt och en kvar-
tett bestående av gymnaster sjöng tre studentsånger: ”Bröder, o 
slutom förbund”, ”Jag helsar dig” och ”Dåne liksom åskan bröder” 
(Helsing fors Dagblad 26.4.1882). Gymnastiken var en gemensam 
nordisk angelägenhet och vid samkväm och fester utomlands (se 
t.ex. Waenerberg 1901, 38–43) manifesterades detta broderskap 
genom de fosterländska sånger som spridit sig till Finland genom 
studentsångskulturen. HGK genomförde inte resor österut och 
ryska gymnaster var heller inte speciellt önskvärda på svenska 
gymnastikfester. 

Vid festen i Stockholm blev föreningsmedlemmarna medvetna 
om att man saknade eget standar. För att korrigera denna brist 
sydde systerföreningen Gymnastikföreningen för fruntimmer i 
Helsingfors ett åt dem 1883 (Waenerberg 1901, 44–45). Referat från 
följande års uppvisning vittnar inte bara om hur detta standar togs 
i bruk men illustrerar också att HGK och dess uppvisningar var 
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populära: ”Flerdubbla rader bänkar bildande en fyrkant i hvilken 
klubben, företrädd af sitt vackra standar intågade under musik, 
utförd af den på läktaren placerade gardes-septetten” (Sporten 
15.5.1884). Uppvisningen våren 1884 hölls i Gardets manege efter-
som Studenthusets stora sal blivit för liten. Morgonbladet (15.5.1884) 
rapporterade att trots det ”fula vädret” såg 1000 personer de 30 
gymnasternas uppvisning. På en förhållandevis kort tid hade upp-
visningarnas storlek, i publikmängd mätt, mångdubblats. 

År 1884 verkar man ha etablerat en viss struktur vad gäller 
uppvisningskulturen (jfr Sarje 2011, 65): en gymnastikuppvisning 
inleddes med en inmarsch, en manifestation som nästan alltid 
uppmärksammades i tidningsreferaten. Efter inmarschen följde 
en så kallad uppmarsch där man positionerade sig för friövningar 
med eller utan stav. Efter detta genomfördes olika typer av red-
skapsövningar och sedan en utmarsch. Bekant musik beskrevs 
sällan annat än vid namn men spelades framför allt i samband 
med in- och utmarschen och gav således uppvisningen dess yttre 
form och inramning: musiken konstruerade ett fosterländskt rum 
där kroppsrörelser för individens men inte minst fosterlandets väl 
utfördes. Militärmusiker bistod också med musik i samband med 
pauserna och ackompanjerade med stor sannolikhet även redskaps-
gymnastiken där den osynkroniserade musiken, samtidigt som den 
förnöjde både utövare och åskådare, befriade situationen från tyst-
nad. Detta är en av bakgrundsmusikens mest centrala uppgifter. 
Men det är möjligt att man, influerad av praxis på varietéföre-
ställningar lät bli att spela musik ”när något riktigt spännande 
konststycke företages” (Utdrag ur Julgrisen 12.12.1896). När musiken 
höll paus under redskapsgymnastiken kunde ”andlös tystnad” råda 
(Finland 21.5.1887). 

Egen musikalisk symbol identitetsmarkör och propagandaverktyg 

Den 14 oktober 1884 godkänns föreningens stadgar (Waenerberg 
1901, 50) och nu tar en väldigt aktiv period i föreningen vid. Rein-
hold Felix von Willebrand inträdde i föreningen samma år och 
verkar genast ha börjat arbeta aktivt för föreningen. I hans dagbok 
kan man se korta anteckningar under gymnastikåret 1884–1885 som 
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antyder att han jobbar på en marsch för föreningen. Traditionen 
med egna marscher har föreningar anammat från arméns bruk av 
honnörsmarscher. Parader till musik var ett sätt för militärtrup-
per att öva men också att inför publik påvisa makt, och 1881 hade 
alla åtta finska bataljoner en egen honnörsmarsch (Vuolio 2004, 
63–64). Marscher skrivna för idrotts- och gymnastikföreningar 
förstärker verksamhetens kopplingar till militaristisk disciplin, 
sammanhang där musikens funktion var att påvisa styrka och 
sammanhållning. Det var också vanligt att andra typer av sam-
manslutningar hade egen musik, exempelvis de frivilliga brand-
kårerna (Pettersson 1914, 113–145) men också studentkörerna och 
-nationerna. Genom sång kan man kraftfullt och samstämmigt 
framföra ett budskap men samma tanke kan även överföras till 
instrumental musik för gymnastikföreningar. Med samstämmig 
klädsel, symboler och egen musik skulle HGK nu kunna påvisa 
handlingskraft och manifestera en egen föreningsidentitet. Detta 
bidrog till skådespelet men låg inte i konflikt med det nationella 
narrativet eftersom idrottslig verksamhet sågs tjäna fosterländska 
syften (jfr Ahlsved 2021, 113–114).

Resultatet av von Willebrands kompositionsarbete utmyn-
nade i marschen Helsing fors gymnastikklubbs marsch, även kall-
lad ”Klubbens marsch”. Den framfördes för första gången av 
Gardets musiker i samband med en soaré våren 1885. Föreningen 
hade mottagit inbjudning att delta i två gymnastikfester nere på 
kontinenten och man samlade in medel för resan via soarén (Sjö-
blom 2000, 36–37). Utöver det första framförandet av marschen i 
version för hornkapell kan man av annonsen utläsa att det skulle 
ingå föredrag, dans, kvartettsång, övningar på räck och barr samt 
fäktning (Helsingfors Dagblad 3.4.1885).3 Sång och gymnastik 
skulle uppföras av föreningens medlemmar. Programmet följde ett 
traditionellt mönster av soaréer som både var underhållande och 
folkbildande (se t.ex. Kurkela 2020). I annonser och notiser som 
publicerades innan det första framförandet uppgavs kompositören 
vara en anonym klubbmedlem, men i de efterföljande artiklarna 
avslöjas von Willebrand som upphovsperson. Han ville antagligen 

3 Sjöblom (2000, 36) skriver att programmet bland annat inkluderade ”avsjungning av den 
nya marschen” men det finns inget som tyder på att marschen skulle ha sjungits.
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vara anonym eftersom det vid slutet av 1800-talet ansågs olämpligt 
att som adlig figurera i offentligheten i egenskap av amatörmusiker 
(se Kurkela 2017, 50–51).

Trots att soarén enligt uppgifter i pressen lockade ca 700 
åskådare beklagade man sig i föreningen över att den inte gav 
mycket inkomster. Det verkar också ha funnits meningsskiljak-
tigheter kring ordnandet. Soaréer var en form av folknöjen och 
gymnastikföreningar deltog ofta i dem med programnummer 
med syfte att väcka beundran. Tillställningarna gick med andra 
ord inte på gymnastikens villkor och man kan anta att HGK-
herrarna inte kände sig bekväma i att uppträda i offentligheten 
inom ramen för något som främst uppfattades som underhållning 
– gymnasterna var ju, likt studentkörsångarna, framtidens hopp. 

Ess-kornettstämma till Klubbens marsch. Marschen har ett hurtigt huvudtema 
med punkterade rytmer och fanfarer. Den andra delen är sångbar och mindre 
rytmiskt distinkt. Marschen går i dur och är mer elegant än eldig.  
Källa: Finlands armés notböcker, MS.MUS.175.174-176.
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Föreningen ordnade en danssoaré 1887 i Studenthuset till förmån 
för föreningens byggnadsfond (Nya Pressen 20.3.1887) men utöver 
dessa två verkar man ha undvikit den här uppvisningsformen. 
Arbetarföreningen Ponnistus arrangerade i sin tur ett ”oräkneligt 
antal soaréer” (Wilskman 1904, 75). I något skede tog HGK beslut 
om att enbart uppträda i egna evenemang, ett beslut som även 
kritiserades inom de egna leden och som Elin Kallio i ett tal år 
1901 menar att kunde tolkas som ”aristokratisk högfärd” (cit. ur 
Sjöblom 2000, 78). Föreningen var heller inte så intresserad av 
att delta i sångfesternas gymnastikuppvisningar, kanske av rädsla 
för den fennomanska agendan. Föreningens våruppvisning år 1885 
bevittnades däremot av hela 1500 personer och refererades mer än 
soarén i pressen. Där musicerade Nylands bataljons musikår under 
ledning av löjtnant Kraemer gratis ”klubben till ära” (Nya Pressen 
4.5.1885). Också där framfördes ”klubbens marsch” och beskrevs i 
Folkwännen (4.5.1885) som ”hurtig”. 

År 1885 hade föreningen alltså samstämmiga kläder, standar 
och ett eget musikstycke, precis som de flesta militärförband. Nu 
tog man sin uppvisningsverksamhet till nästa nivå och valde att 
utsända en grupp gymnaster till Tavastehus, Tammerfors och 
Vasa ”för att sprida intresse för föreningsgymnastik” (Waenerberg 
1901, 54). Idén till uppvisningen kom från von Willebrand och han 
följde även med som en allt-i-allo som skötte de sociala kontak-
terna men också musiken. När HGK gymnastiserade utomlands 
(som t.ex. i Stockholm, Malmö och Köpenhamn), kunde de räkna 
med att musik som i den kontexten slog an en finländsk identitet 
klingade i anslutning till deras uppvisningar. Populära marscher 
som Björneborgarnas marsch och Finska rytteriets marsch vid 30-
åriga kriget (i denna text kallad 30-åriga krigets marsch) hade sin 
bakgrund i den svenska armén och var en del av en internationell 
marschmusikrepertoar (Vuolio 2004). Någon sådan förkunskap 
kunde man inte förlita sig på ifall man ville manifestera en egen 
klingande föreningsidentitet. Därför såg von Willebrand till att 
musiken var i skick genom att på förhand skaffa fram musiken till 
militärorkestrarna i Vasa och Tavastehus. De verkar dessutom ha 
spelat gratis. Att HGK åkte på turné bidrog också till att hans 
marsch kopierades till militärorkestrarnas notböcker där den finns 
i två olika versioner för hornseptett. 
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Vid uppvisningen på Pynike plan i Tammerfors spelades mu-
siken av en orkester ledd av kapellmästaren Ernst Schnéevoigt 
(Tampereen Sanomat 26.5.1885) som verkade på orten bland annat 
som dirigent för Musikaliska sällskapets orkester (Mantere 2018). 
Exakt vilken orkester som spelade vid uppvisningen är oklart men 
von Willebrand arrangerade om musiken kvällen före uppträdan-
det, antagligen för att motsvara orkesterns besättning. Hornseptet-
tens grunduppsättning kan byggas ut på olika sätt och orkestrars 
uppsättningar varierade vid denna tid. 

Uppvisningarna lyckades bra, åskådarna var förtjusta, och 
gymnasterna blev inbjudna till glada kollationer med tal och sång 
(Waenerberg 1901, 54). Även pressen var entusiastisk och turnén 
gav överskott i kassan. I sin dagbok konstaterar von Willebrand att 
musiken i Tammerfors var ”bra” och i Vasa ”utmärkt lyckad”. Hu-
ruvida han syftar på sin egen musik eller musikernas prestationer är 
dock oklart. Det är rimligt att anta att den spelades i anslutning till 
alla tre uppvisningar även om marschen endast nämns i anslutning 
till uppvisningarna i Tavastehus och Vasa. Marschen var ny, opu-
blicerad och således ännu obekant för allmänheten, men för själva 
uppvisningens kvalité verkar det har varit viktigt att musiken var 
ombesörjd: musiken bidrog till helhetsupplevelsen av gymnastik. 

Ett år senare, sporrad av gymnastikfesten i Helsingfors, ingick 
klubbens österbottniska medlemmar i en tolva av gymnaster från 
Wasa gymnastikförening som under midsommarveckan genom-
förde en turné med två segelbåtar från Vasa till de ”norra städerna” 
Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby, där det enligt gymnas-
terna inte existerade några gymnastikföreningar (Wasa Tidning 
13.6.1886). Någon välgörenhet var det inte frågan om; även denna 
resa finansierades med inträde. I Nykarleby där den före detta 
medlemmen Gustav Hedström verkade, gymnastiserade man på 
seminariets gårdsplan, i Jakobstad på folkskolans gård och i Gam-
lakarleby i seminariets gymnastiksal. Uppvisningen i Gamlakar-
leby drog hela 130 personer och för den hade FBK:s brandkårschef 
Victor Knape bestått musiken, de övriga uppvisningarna verkar 
inte ha inkluderat musik. 

Av materialet kan man utläsa att resorna präglats av grabbig 
humor och att föreningens medlemmar inte spottade i glaset, 
vilket till viss del även inverkade på uppvisningarnas kvalitet. 
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Många föreningar, inte minst arbetarföreningarna, såg det som 
självklart att idrott och nykterhet sammanfogades. Något sådan 
avog inställning till alkoholkultur fanns inte hos HGK, snarare 
verkar gymnastiken ha varit en förlängning av det studentikosa 
livet vilket framträder i reseskildringarna (Utdrag ur Julgrisen 
12.12.1885). Många av föreningens medlemmar studerade i Hel-
singfors och vartefter de spred sig runtom i Finland arbetade de 
för gymnastiken. Denna förtjänst är större än HGK:s eget arbete 
utanför huvudstaden, vilket även Sjöblom (2000, 83) påpekar. Man 
gjorde sist och slutligen fler resor utomlands än turnéer i Finland. 
Den marsch som komponerades 1885 används ännu i dag inom 
föreningen men har aldrig getts ut kommersiellt utan publicera-
des i pianoversion med namnet Klubbens marsch i Julgrisen 1916 (se 
Utdrag ur Julgrisen 16.12.1916). Att göra pianoarrangemang var ett 
vanligt sätt att kommersialisera musik (Kurkela 2009, 29–60) men 
utgivning av marschen i föreningens tidskrift över 30 år efter dess 
tillkomst var utöver dokumentation ett sätt att sprida musiken till 
föreningens medlemmar.

Festpropaganda: De allmänna finska gymnastikfesterna 1886  
och 1894

Hösten 1885 beslöt HGK att ordna gymnastikfest 3–4.6.1886. Det 
var den första allmänna finska gymnastikfesten och det var HGK 
som stod värd, inspirerad av resor utomlands. Det är tveksamt om 
någon annan gymnastikförening hade ett sådant förtroende hos 
myndigheterna att de kunnat stå värd för ett dylikt evenemang. 

Under två dagar i juni 1886 samlades 209 gymnaster från 14 
olika föreningar i Kajsaniemi i Helsingfors. Endast två av för-
eningarna var finskspråkiga men alla hade koppling till de högre 
klasserna eller studentkretsarna (Waenerberg 1901, 57–58). Likt 
sångfesterna ingick det program som skulle utföras enskilt och 
tillsammans, men förebilderna fanns i gymnastikfesterna utom-
land, inte minst de tyska och svenska. Enligt Laine (1984, 143) var 
det ”festpropaganda för befrämjande av fysisk fostran” och den 
kompletterade tidningsskriverierna och föreningarnas eget arbete. 
Gymnastikfesten återgavs av en entusiastisk press; redan under 
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vårvintern 1886 kunde man i tidningar läsa hur arrangemanget 
framskred och hur lokala föreningar arrangerade uppvisningar för 
att stärka reskassan.

Gymnastikfesten inleddes med ett festtåg från Normallyceet 
till festplatsen där uppvisningarna vidtog. Först gick HGK med 
sitt standar i spetsen. Festtåget ackompanjerades av musiker från 
Frivilliga brandkåren och när man anlände till den utsmyckade 
festplatsen klingade Björneborgarnas marsch (Helsingfors Dagblad 
5.6.1886). Där väntade en sittande publik på över 2000 personer och 
ett tusental personer stod runt omkring festplatsen (Nya Pressen 
5.6.1886). Eftersom idrottsplatserna vara av temporär natur var det 
vanligt att man i pressen beskrev dess utsmyckning. 

Festen 1886 föregick de riktigt stora sångfesterna och inte minst 
bruket av olika folkdräkter, men man ser ändå liknande drag av 
vikten av kollektiv förberedelse och att man inte genast samlas på 
festplatsen (jfr Lönnqvist 1991, 31). Gymnasterna hade ”smakfulla, 
karaktäristiska kostymer” och de ”tätt sittande, tunna tröjorna läto 
gymnasternas kraftiga armar och bröstkorgar med sina harmo-
niskt utbildade muskler under staföfningarna framträda på det 
mest fördelaktiga sätt” (Nya Pressen 5.6.1886). Det var vanligt att 
man kommenterade gymnasternas kroppar och muskler och detta 
kan ses manifestera en estetik som har sin bakgrund i det grekiska 
kroppsidealet (Mosse 1975, 28, 128). Mosse lyfter fram att Jahn låg 
bakom bruket av egna gymnastikkläder för att man inte skulle se 
vilken gymnast som var fattig eller rik. Gymnastikföreningarnas 
unika dräkter bidrog här till att etablera en mångfald och upple-
velsen av ett folk som sammansvetsade av de uppeggade tonerna av 
Björneborgarnas marsch förenas i en gemensam manifestation och 
utövad fosterländskhet. 

Vid festplatsen väntade en sammanslagen orkester av Gardets 
och Nylands bataljonsorkestrar som turades om att spela. Enligt 
tidningen Finland (5.6.1886) spelade orkestern ”utan nämvärda 
avbrott under 4 á 5 timmar”. Musikanvändningen var alltså så 
omfattande att tre orkestrar var anlitade och ytterligare en septett 
bestående av Gardets musiker spelade vid festligheterna på kväl-
len. I de större städerna var man inte beroende av militärmusiker 
för att sköta stadsbornas behov av musik för olika tillställningar, 
men brassmusiken sköttes vanligtvis av militärorkestrar, speciellt 
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de konserter som genomfördes utomhus (Heikkinen & Rantanen 
2019, 149–151). Vartefter hornorkestrar grundades i anslutning 
till exempelvis de frivilliga brandkårerna, ungdomsföreningarna 
eller arbetarföreningarna anlitades dessa orkestrar ofta för olika 
typer av evenemang, även idrottsevenemang. Heikkinen och 
Rantanen (2019, 156) har lyft fram att de frivilliga brandkårernas 
musikverksamhet hade en viktig roll i utformandet av ett offentligt 
musikliv. Enligt Stenius (1987, 262) var kårerna de enda verkliga 
klassförbrödrande organisationerna. Att FBK:s musikkår gick 
först i festtåget manifesterar att människor ur olika samhällsklas-
ser nu kunde ta plats i offentligheten i både idrotts- och musiklivet, 
trots att föreningarna som deltog 1886 ännu främst representerade 
studenterna och borgerligheten. 

Festtåget utmynnade i uppmarschen som tränats på förhand. 
Uppmarschen torde ha utförts till musik, eftersom det i princip 
handlar om olika svängningar i grupp och bygger på en tradition 
av militärexercis, där musik bidrar till koordinering av rörelse-
mönster. De påföljande stavövningarna genomfördes med hjälp 
av förgymnaster (”vorturner”) som visade övningarna. Uppvis-
ningen leddes av Waenerberg som gav kommandorop och höll 
tempot med en liten stav med blå-vit flagga (Helsingfors Dagblad 
5.6.1886). Musik hade i denna situation dränkt kommandoropen. 
Efter uppvisningen bildade man gemensam kolonn och marsche-
rade ut till tonerna av 30-åriga krigets marsch. Musiken ramade in 
gymnastikfesten på likartade sätt som gymnastikföreningarnas 
våruppvisningar, men de hölls oftast inomhus. Musiken var dock 
inte någon oskyldigt klingande fond utan bidrog med tolknings-
ram och struktur till den offentliga manifestation där ca 200 män 
genomförde kroppsövningar för fosterlandets väl.

De enskilda föreningarna uppträdde med självvalda övningar 
under musik. Med 30 minuters mellanrum marscherade fören-
ingarna in för att genomföra program som inbegrep allt från olika 
typer av redskapsgymnastik till fäktning på kommando (Nya 
Pressen 5.6.1886). Marschmusik har antagligen spelats i samband 
med föreningarnas entréer men eftersom gymnastikfesten pågick 
från ca 15.00 till 20.30 har orkestrarna spelat en varierad repertoar 
av musikstycken. I Helsingfors Dagblad (5.6.1886) finns en sällsynt 
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kommentar om gymnastiken i förhållande till icke-fosterländsk 
musik:  

Under det […] föreningarna uppträdde, hade solen brutit fram. Den 
tafla dess strålar belyste erbjöd ett anslående pittoreskt utseende. Den 
amfiteatraliskt ordnade massan af tre á fyra tusen hufvuden med blick-
arna ifrigt riktade mot de kraftige välbildade gymnasterne, som i sina 
hvita kostymer utförde plastiska rörelser nere på den solbelysta sanden, 
rundt omkring löfträden med deras ljusa vårliga, redan ganska lum-
miga grönska, nere vid stranden en skymt af den blåa vattenytan, öfver 
det hela efter förmiddagens regn en ljuflig doft af vår och grönska och 
häggblomster, och sist och slutligen tonerna af den tyske tonskaldens 
»Ständchen», sväfvande ut i rymden från musikestraden, – allt detta 
sammantaget måste nödvändigt göra ett stämningsfullt intryck.

Sammansmältningen av Franz Schuberts Ständchen, en vacker se-
renad i 3/4-taktart – olämplig för marschövningar – med män som 
kultiverade sina kroppar i natursköna finska försommarförhållan-
den verkar ha gjort ett starkt estetiskt intryck på skribenten (och 
publiken?). Gymnastik ute i det fria var likt Schuberts uppskattade 
komposition även sinnligt tilltalande; stämningsfullt och vackert. 
Naturskildringarna är här också en form av finsk idrottsnatio-
nalistisk retorik (se t.ex. Kokkonen 2008, 57–59) där finländska 
naturförhållanden kopplas samman med idrott: likt den hårda 
finska vintern som ger vika för sommaren möjliggör idrotten en 
pånyttfödelse (se även Ahlsved 2020, 189). Naturen var också ett av 
flera återkommande teman i de populäraste fosterländska sångerna 
(Rantanen 2013b, 220–221). Utöver detta exempel domineras de 
sparsamma omnämnandena av musiken år 1886 av fosterländsk 
musik: friidrottstävlingarnas prisutdelning på festens andra dag 
avslutades med Vårt land, och i samband med utfärden till Borgå 
sjöng gymnasterna Vårt land och Suomis sång vid Runebergs grav 
(Waenerberg 1901, 62). 

När den andra allmänna finska gymnastikfesten anordnades i 
Helsingfors åtta år senare fanns det en större samhällelig acceptans 
för idrotten vilket manifesterades av att festen fått finansiering från 
statligt håll och att gymnastikfestdeltagare fick 50 procent rabatt 
på tågbiljetter. Även den kvinnliga gymnastiken hade fått större 



Idrottspropagandans klingande former  29

utbredning och nu fick även kvinnorna medverka.4 Deltagarantalet 
var aningen mindre men 180 deltagare från den finska militären 
samt Stockholms gymnastikförening och inbjudna ”stormän” på 
gymnastikens område förlänade festen med ”värde och glans” 
(Wilskman 1904, 100–102). I praktiken följde gymnastikfesten 
samma mönster som åtta år tidigare men de individuella upp-
visningarna på festens första dag var förlagda till gardesmanegen 
medan den gemensamma uppvisningen gick av stapeln i Kajsa-
niemi. De svenska gästerna deltog inte i den gemensamma upp-
visningen men marscherade först in i gardesmanegen till tonerna 
av 30-åriga krigets marsch, sedan följde de övriga föreningarna. Det 
var första gången svenska trupper marscherade under svensk flagg i 
Finland sedan 1809. Utmarschen genomfördes till Björneborgarnas 
marsch och ”publikens ändlösa jubel” (Nya Pressen 3.6.1894). 

Det finns skäl att anta att föreningarnas fristående övningar 
även denna gång genomförts utan musik medan underhållnings-
musik vidtagit under föreningarnas redskapsgymnastik. Om Åbo 
kvinnliga gymnastikförenings uppvisning skriver Nya Pressen 
(3.6.1894): ”Det var en charmant syn att se de unga lifskraftiga 
damerna, viga som gazeller under tonerna af ’Meine Königin’ 
klara hopprepet. Publiken sparade icke på applåder.” Musikstycket 
i fråga är med stor sannolikhet Meine Königin (orig. My Queen) 
komponerad av Charles Coote II. Det var en populär vals vid 
1890–1900-talets restaurangskonserter i Helsingfors (Nuppu Koi-
visto, pers. kommunikation 2.3.2021). Valsen återfinns även under 
namnet ”My queen. Valssi” i sju av arméns notböcker så det är 
rimligt att konstatera att det var samtida populärmusik. I motsats 
till marscher hade valser, likt serenaden i exemplet ovan, ingen 
ceremoniell uppgift i det militära utan de framfördes vid publika 
konserter eller danstillställningar. Här understryker valsen ett es-
tetiskt förhållningssätt till det som tar plats och kan, taget ur sin 
kontext, utmana tolkningen att aktiviteterna har en fosterländsk 
agenda. Idrotten hade en instrumentell funktion men speciellt i 
kombination med musik kan den även vara estetiskt tilltalande. 
Gymnastik för fosterlandet kunde vara vacker – dock fanns det, 

4 Vid den första gymnastikfesten hade herrarna inbjudits att åse Gymnastikföreningen 
för fruntimmer i Helsingfors uppvisning som en särskild programpunkt. 
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som tidigare påpekats, starka åsikter om hur denna gymnastik 
skulle utövas. Att man i samband med kvinnornas uppvisning 
spelade musik som har en koppling till gymnasternas kön antyder 
att musikanvändningen och -planeringen var medveten.

Musikanvändningen var omfattande men det finns inga be-
lägg för att finländska tonsättare skulle ha komponerat musik för 
gymnastikfesterna i Finland under den undersökta tidsperioden (i 
motsats till sångfesterna). Man kan med andra ord inte dra stora 
paralleller till exempelvis Sokol-rörelsen i Tjeckien som grundades 
på 1860-talet och för vilken kända kompositörer såsom Dvořák, 
Janáček och Suk även komponerade unik musik och bidrog till att 
den blev en manifestation av den tjeckiska nationella identiteten 
(Bateman 2009, 157–160). Vad gäller musikrepertoar finns det i 
stället skäl att anta att man förlitat sig på ett urval av den populära 
musik som orkestrarna hade på sin repertoar. 

Slutsatser

Vartefter olika former av offentligt idrottsutövande blev vanligare 
i slutet av 1800-talet har det ofta skett till ackompanjemang av 
musik: allt från cykeltävlingar till simuppvisningar utomhus kunde 
musiksättas, förutsatt att man hade möjlighet att engagera musi-
ker. Mest omfattande har musikanvändningen varit i samband 
med gymnastikuppvisningar där musik inte bara underhållit publi-
ken utan dels bidragit till att ge den en fosterländsk tolkningsram, 
dels yttre och inre form. Med yttre form menar jag tidsmässiga 
avgränsningar kopplade till evenemangens struktur och drama-
turgi, medan inre är sådana som är relaterade till gymnastiska 
rörelser (t.ex. rörelser i takt till musik). De militaristiska dragen 
i den tidigaste gymnastikrörelsen är påfallande och denna kvasi-
exercis till musik var ett sätt att påvisa det finska folkets kraft 
och sammanhållning. Gymnastiken var stöpt enligt svensk-tyska 
gymnastikströmningar anpassade för finska förhållanden. Utan 
musik hade tillställningarna varit torftiga.  

Musiken som framfördes var sådan som militärens musiker 
hade på sin repertoar och som fanns i deras notböcker. Endast 
en liten del av musikstyckena har kunnat identifieras och de tre 
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musikstycken som dominerar i materialet är Björneborgarnas 
marsch, Finska rytteriets marsch vid 30-åriga kriget men också Hel-
singfors gymnastikklubbs marsch, klubbens egen honnörsmarsch. De 
två fosterländska marscherna, som även spelades i många andra 
sammanhang, möjliggjorde att gymnasterna i offentligheten kunde 
leva ut och propagera för ett fosterländskt mansideal i vilket det 
ingick en omvårdnad om sin egen fysiska hälsa. Att just dessa 
marscher namngavs tydligt i pressen beror på att de var kända och 
populära, men jag ser det också som en förlängning av tidningar-
nas idrottspropaganda: pressen lyfte fram god idrottslig praxis och 
ramade in aktiviteterna som fosterländska genom namngivning av 
den musik som användes. Till detta hör även att man lyfte fram 
att HGK, likt andra samhällsomskapande rörelser och föreningar, 
hade ett eget musikstycke.

Gymnastikuppvisningarnas ståtligaste del må vara det gemen-
samma programmet, men i pressen återgavs truppernas inmarscher 
med stora ord. Inmarschen är inte bara en inmarsch i takt till 
musik; den representerar även hur gymnastiken, men även idrott 
i stort, som samhällsförändrande kraft tar plats i det medborgar-
samhälle som växte fram under slutet av 1800-talet. Den glansfulla 
inramningen med musik, emblem och samstämmiga kläder bidrog 
till att understryka gymnasterna som aktiva medborgare, delak-
tiga i det gryende föreningsliv som skulle omstöpa Finland till ett 
modernt medborgarsamhälle. Med egna kännetecken hade man 
möjlighet att kraftfull föra fram en opinion. 

HGK verkade för fosterlandet, vilket i musikalisk form ma-
nifesterades genom marschmusiken. Men föreningens och dess 
medlemmars sociala status möjliggjorde även internationella och 
nordiska nätverk där man genom den nationalromantiska och 
patriotiska studentkörsrepertoaren som spridit sig till Finland via 
studentsången kunde ge uttryck för en nordisk identitet i samband 
med uppvisningar och samkväm och således även ingå i en trans-
nationell och i fosterlandskärlek grundad idrottsrörelse. Denna 
sångkultur manifesterar det gamla förbundet mellan Sverige och 
Finland och dess gemensamma kulturhistoria. Den patriotiska 
manskörsrepertoaren har antagligen också präglat körens interna 
sammankomster. 
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Via den fosterländska sången, men också föreningsspecifika 
”egna” sånger, kunde grupper av människor manifestera sin egen-
art eller känsla för det gemensamma. Gymnastikuppvisningarnas 
musik var däremot instrumental hornmusik och även om både 
vokalmusik och instrumental musik kan bidra till konstruerandet 
av identitet finns det en tydlig skillnad: musik som kulturell pro-
dukt var ännu inte tillgänglig för alla, ville man inte sjunga själv 
behövde man vanligtvis anlita musiker för att ge evenemanget en 
festlig inramning. Närvaron av musiker, i HGK:s fall samarbeten 
med arméns musiker, gav evenemangen en ceremoniell flärd och 
den typ av socialt och kulturellt kapital som förknippades med de 
samhällsgrupper som kunde hålla sig med egna musiker. Vartefter 
septetter grundades som en del av massrörelsernas etableringsverk-
samhet kunde även dessa ensembler anlitas för att sköta musiken. 
Men närvaron av arméns musiker – och dess musik – bidrog här 
till att speciellt framhäva HGK:s gymnastikverksamhet som en 
nationell angelägenhet. De kringresande cirkusarna höll sig också 
med orkestrar vilka spelade under akrobatiska föreställningar – 
men i förhållande till gymnastisk verksamhet nervärderades denna 
kulturyttring ofta som underhållning. Den avoga inställningen till 
gymnastik som underhållning syns i HGK:s svala förhållning till 
exempelvis soaréer. Intressant nog verkar HGK ofta ha fått arméns 
musiker ställda till sitt förfogande gratis. Detta privilegium pådrev 
antagligen också den finsksinnade gymnastikens framväxt. 

HGK:s idealgymnast, den mångsidige idrottsmannen, utma-
nades ju närmare sekelskiftet 1900 man kommer, då den breda 
massan, inte minst arbetarna, började intressera sig för gymnastik 
och tävlingsidrott som social förändringskraft. HGK:s samhälls-
insats var, som också Wilskman (1904, 69) antyder, att man var 
vägvisare tack vare medlemmarnas sociala status och nätverk. 
Verksamhetsmodellerna och de utåtriktade uppvisnings- och pro-
pagandaformerna kopierades av föreningar verksamma inom andra 
samhällsskikt och det ideologiska budskapet som kommunicerades 
genom musik och uppvisningar förändrades även i och med det.
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Tidpunkt Plats Typ Orkester Musik

19.5.1878 Universitetets gymnastiksal Uppvisning Ingen musik

25.5.1879 Universitetets gymnastiksal Uppvisning Ingen musik

17.5.1880 Universitetets gymnastiksal Uppvisning ”Tyskt vandrande musikkapell”

15.5.1881 Universitetets gymnastiksal Uppvisning ”En hornseptett af gardets musikkår” Björneborgarnas marsch

21–23.4.1882 Normallyceets gymnastiksal, Helingfors Uppvisning

25.4.1882 Lyceets gymnastiksal, Åbo Uppvisning ”Bataljonsmusiken” Kvartettsång

28.4.1882 Centralinstitutets gymnastiksal, Stockholm Gymnastikfest ”Regimentsmusiken” Bl.a. in- och utmarsch till tonerna av en marsch

29.4.1882 Centralinstitutets gymnastiksal, Stockholm Gymnastikfest, egen uppvisning

6.5.1883 Studenthuset Uppvisning

14.5.1883 Studenthuset Uppvisning

4.5.1884 Gardesmanegen Uppvisning ”Gardesseptetten” Inmarsch till tonerna av en marsch

6.4.1885 Studenthuset Soaré ”Gardesorkester” Klubbens marsch

3.5.1885 Gardesmanegen Uppvisning Nylands bataljons musikkår (dir. Kraemer) ”Ouverture”, inmarsch till 
Klubbens marsch

23.5.1885 Tavastehus, sällskapsklubben Uppvisning ”Bataljonsmusiken” (gratis) Klubbens marsch

25.5.1885 Tammerfors, Pynike plan Uppvisning Musikkår ledd av Ernst Schneewoigt 30-åriga krigets marsch

27.5.1885 Lyceets gymnastiksal, Vasa Uppvisning ”Bataljonsmusiken” (gratis) Klubbens marsch

1886 Gymnastikfesten i Helsingfors Gemensam och egen uppvisning Gardets och Nylands bataljonsorkestrar, 
Helsingfors FBK:s musikkår

Bl.a. Björneborgarnas marsch och 30-åriga krigets 
marsch

18–22.6.1886 Turné till Nykarleby, Jakobstad
och Gamlakarleby

Uppvisning Gamlakarleby FBK:s musikkår

19.3.1887 Studenthuset Danssoaré Uvertyr + kvartettsång (som inhiberades)

19.5.1887 Gardesmanegen Uppvisning ”Militärmusiken” Efter paus inmarsch till 30-åriga krigets marsch

13.5.1888 Gardesmanegen Uppvisning Klubbens marsch

5.5.1889 Broholmsmanegen Uppvisning Klubbens marsch

1890 Ingen uppvisning

7.5.1891 & 10.5.1891 Broholmsmanegen Uppvisning

11.5.1891 Uppvisning i Åbo

16.5.1891 Gymnastikfest i Stockholm Egen uppvisning Utmarsch till 30-åriga krigets marsch

21.5.1892 Normallyceets gymnastiksal Uppvisning + 10-årsjubileum Klubbens marsch

7.5.1893 Broholmsmanegen Uppvisning Klubbens marsch

1894 Gymnastikfest i Helsingfors Gemensam och egen uppvisning Antagligen gardets musiker Bl.a. Björneborgarnas marsch och 30-åriga krigets 
marsch

18.6.1894 Sångfesten i Vasa Uppvisning

1895 Ingen uppvisning

23.5.1896 Kajsaniemi Uppvisning ”Nylands bataljons musikanter” Klubbens marsch, 30-åriga krigets marsch

7–8.6.1896 Malmö
(Stockholm 5.6.1896)

Egen uppvisning Björneborgarnas marsch

1897 Ingen uppvisning

22.5.1898 Gardesmanegen Uppvisning Klubbens marsch, 30-åriga krigets marsch

30.5.1898 Köpenhamn Egen uppvisning Inmarsch till 30-åriga krigets marsch

22.5.1899 Kajsaniemi Uppvisning ”Gardes musikkåren” Klubbens marsch

1900 Uppvisning

Bilaga: Helsingfors gymnastikklubbs uppvisningar 1878–1990



Tidpunkt Plats Typ Orkester Musik

19.5.1878 Universitetets gymnastiksal Uppvisning Ingen musik

25.5.1879 Universitetets gymnastiksal Uppvisning Ingen musik

17.5.1880 Universitetets gymnastiksal Uppvisning ”Tyskt vandrande musikkapell”

15.5.1881 Universitetets gymnastiksal Uppvisning ”En hornseptett af gardets musikkår” Björneborgarnas marsch

21–23.4.1882 Normallyceets gymnastiksal, Helingfors Uppvisning

25.4.1882 Lyceets gymnastiksal, Åbo Uppvisning ”Bataljonsmusiken” Kvartettsång

28.4.1882 Centralinstitutets gymnastiksal, Stockholm Gymnastikfest ”Regimentsmusiken” Bl.a. in- och utmarsch till tonerna av en marsch

29.4.1882 Centralinstitutets gymnastiksal, Stockholm Gymnastikfest, egen uppvisning

6.5.1883 Studenthuset Uppvisning

14.5.1883 Studenthuset Uppvisning

4.5.1884 Gardesmanegen Uppvisning ”Gardesseptetten” Inmarsch till tonerna av en marsch

6.4.1885 Studenthuset Soaré ”Gardesorkester” Klubbens marsch

3.5.1885 Gardesmanegen Uppvisning Nylands bataljons musikkår (dir. Kraemer) ”Ouverture”, inmarsch till 
Klubbens marsch

23.5.1885 Tavastehus, sällskapsklubben Uppvisning ”Bataljonsmusiken” (gratis) Klubbens marsch

25.5.1885 Tammerfors, Pynike plan Uppvisning Musikkår ledd av Ernst Schneewoigt 30-åriga krigets marsch

27.5.1885 Lyceets gymnastiksal, Vasa Uppvisning ”Bataljonsmusiken” (gratis) Klubbens marsch

1886 Gymnastikfesten i Helsingfors Gemensam och egen uppvisning Gardets och Nylands bataljonsorkestrar, 
Helsingfors FBK:s musikkår

Bl.a. Björneborgarnas marsch och 30-åriga krigets 
marsch

18–22.6.1886 Turné till Nykarleby, Jakobstad
och Gamlakarleby

Uppvisning Gamlakarleby FBK:s musikkår

19.3.1887 Studenthuset Danssoaré Uvertyr + kvartettsång (som inhiberades)

19.5.1887 Gardesmanegen Uppvisning ”Militärmusiken” Efter paus inmarsch till 30-åriga krigets marsch

13.5.1888 Gardesmanegen Uppvisning Klubbens marsch

5.5.1889 Broholmsmanegen Uppvisning Klubbens marsch

1890 Ingen uppvisning

7.5.1891 & 10.5.1891 Broholmsmanegen Uppvisning

11.5.1891 Uppvisning i Åbo

16.5.1891 Gymnastikfest i Stockholm Egen uppvisning Utmarsch till 30-åriga krigets marsch

21.5.1892 Normallyceets gymnastiksal Uppvisning + 10-årsjubileum Klubbens marsch

7.5.1893 Broholmsmanegen Uppvisning Klubbens marsch

1894 Gymnastikfest i Helsingfors Gemensam och egen uppvisning Antagligen gardets musiker Bl.a. Björneborgarnas marsch och 30-åriga krigets 
marsch

18.6.1894 Sångfesten i Vasa Uppvisning

1895 Ingen uppvisning

23.5.1896 Kajsaniemi Uppvisning ”Nylands bataljons musikanter” Klubbens marsch, 30-åriga krigets marsch

7–8.6.1896 Malmö
(Stockholm 5.6.1896)

Egen uppvisning Björneborgarnas marsch

1897 Ingen uppvisning

22.5.1898 Gardesmanegen Uppvisning Klubbens marsch, 30-åriga krigets marsch

30.5.1898 Köpenhamn Egen uppvisning Inmarsch till 30-åriga krigets marsch

22.5.1899 Kajsaniemi Uppvisning ”Gardes musikkåren” Klubbens marsch

1900 Uppvisning
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