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Á=ÇÉí=î~ê=à~Ö=ëçã=Ä∏êà~ÇÉ=ëâçä~å=NUQO=
det var jag som började skolan 1842
Dal/ia' Ludvigsson
a~îáÇ=iìÇîáÖëëçå=

I södra Östergötland ligger socknen Björsäter. Själva namnet, belagt från 1300f=ë∏Çê~=£ëíÉêÖ∏íä~åÇ=äáÖÖÉê=ëçÅâåÉå=_à∏êë®íÉêK=pà®äî~=å~ãåÉíI=ÄÉä~Öí=Ñê™å=NPMMJ
förleden
í~äÉíI=
talet, ë®ÖÉê=
säger çëë=
oss ~íí=
att ëçÅâåÉå=
socknen äáÖÖÉê=
ligger ~îëáÇÉëX=
avsides; ë®íÉê=
säter ÄÉíóÇÉê=
betyder ëâçÖë®åÖI=
skogsäng, çÅÜ=
och Ñ∏êäÉÇÉå=
Äà∏ê=®ê=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=âçããÉí=~î=Äà∏êåK=e®ê=Ñ~ååë=á=Éíí=Ü~äîí=™êíìëÉåÇÉ=Éå=ã~ÖJ
björ är förmodligen kommet av björn. Här fanns i ett halvt årtusende en magåáÑáâ=
î®ñíÉ=
nifik ëí~îâóêâ~I=
stavkyrka, áåî®åÇáÖí=
invändigt éêóÇÇ=
prydd ãÉÇ=
med ã™äåáåÖ~êK=
målningar. jÉå=
Men å®ê=
när ÄÉÑçäâåáåÖÉå=
befolkningen växte
ÄäÉî=ëí~îâóêâ~å=Ñ∏ê=äáíÉå=çÅÜ=ÇÉå=êÉîë=™ê=NUMMK=fëí®ääÉí=êÉëíÉë=Éå=âóêâ~=á=íÉÖÉä=çÅÜ=
blev stavkyrkan för liten och den revs år 18oo. Istället restes en kyrka i tegel och
ëíÉåK=üê=NVRP=ÑáÅâ=ã®ååáëâçêå~=á=ëçÅâåÉå=Éå=åó=ÄóÖÖå~Ç=~íí=ë~ãä~ë=âêáåÖI=Ç™=Éå=
sten. År 1953 fick människorna i socknen en ny byggnad att samlas kring, då en
åó=ëâçäÄóÖÖå~Ç=áåîáÖÇÉëK=
ny skolbyggnad invigdes.
tillfälle Ç™=
högtidstal, Ç™=
fåîáÖåáåÖÉå=
Invigningen ~î=
av Éå=
en åó=
ny ëâçä~=
skola ®ê=
är Éíí=
ett ë™Ç~åí=
sådant íáääÑ®ääÉ=
det Ü™ääë=
hålls Ü∏ÖíáÇëí~äI=
då
då ÇÉí=
gamla íáÇÉê=
ã~å=
man í~ä~ê=
talar çã=
om Üìê=
hur Ö~ãä~=
tider Ääáîáí=
blivit åó~K=
nya. fåîáÖåáåÖÉå=
Invigningen ~î=
av ëâçäÜìëÉí=
skolhuset á=i _à∏êë®íÉê=
Björsäter
1953 var ett sådant tillfälle. mê®ëíÉå=çÅÜ=
NVRP=î~ê=Éíí=ë™Ç~åí=íáääÑ®ääÉK=
Prästen och âóêâçê™ÇÉí=î~ê=é™=éä~íë=áååÉ=
kyrkorådet var på plats inne á=ÄóÖÖå~J
i byggnaliksom Éå=
ÇÉåI=
en ã®åÖÇ=
mängd ~åÇê~=
andra ~î=
av ëçÅâåÉåë=
socknens ãÉê=
mer ÄÉã®êâí~=
bemärkta áåî™å~êÉK=
invånare. píçê~=
Stora çêÇ=
ord
den, äáâëçã=
óííê~ÇÉëK=bíí=ìÇÇ~=áåëä~Ö=îáÇ=áåîáÖåáåÖÉå=î~ê=~íí=Éå=íáç™êáÖ=ëâçäÑäáÅâ~=ìééíê®ÇÇÉ=á=
yttrades.
Ett udda inslag vid invigningen var att en tioårig skolflicka uppträdde i
ëâÉéå~Ç=~î=Éå=ëâçäÑäáÅâ~=Ñê™å=Ñçêå~=Ç~Ö~êK=qáç™êáÖ~=rää~=píÉåëÇçííÉê=Ñê™å=Ö™êÇÉå=
skepnad av en skolflicka från forna dagar. Tioåriga Ulla Stensdotter från gården
kóÜìäí=î~ê=âä®ÇÇ=á=Éå=ä™åÖ®êã~ÇI=Öê™~âíáÖ=äáååÉÄäìë=ìí~å=âê~ÖÉK=eçå=Ü~ÇÉ=Éå=
Nyhult var klädd i en långärmad, gråaktig linneblus utan krage. Hon hade en
rutig ëà~äÉíí=
och Éå=
en ÖêáÑÑÉäJ
griffelêìíáÖ=
sjalett âåìíÉå=
knuten ìåÇÉê=
under Ü~â~åI=
hakan, çÅÜ=
och Ü∏ää=
höll Éå=
en äáíÉå=
liten ÖêáÑÑÉäí~îä~=
griffeltavla çÅÜ=
éÉåå~=á=Ü~åÇÉåK=s®åÇ=íáää=ÇÉå=îìñå~=Ñ∏êë~ãäáåÖÉå=åÉÖ=Üçå=çÅÜ=Ñ∏êâä~ê~ÇÉW=Òg~Ö=
penna i handen. Vänd till den vuxna församlingen neg hon och förklarade: ”Jag
ÜÉíÉê=píáå~=çÅÜ=ÇÉí=î~ê=à~Ö=ëçã=Ä∏êà~ÇÉ=ëâçä~å=NUQOK=e®ê=Ü~ê=à~Ö=ãáå=ÖêáÑÑÉä=çÅÜ=
heter Stina och det var jag som började skolan 1842. Här har jag min griffel och
min griffeltavla. Och så här gör jag när jag skriver på griffeltavlan, och så här tar
ãáå=ÖêáÑÑÉäí~îä~K=lÅÜ=ë™=Ü®ê=Ö∏ê=à~Ö=å®ê=à~Ö=ëâêáîÉê=é™=ÖêáÑÑÉäí~îä~åI=çÅÜ=ë™=Ü®ê=í~ê=
à~Ö=Äçêí=ÇÉí=Ñê™å=í~îä~åKÒ=qáää=ÇÉ=ëáëí~=çêÇÉå=ëéçíí~ÇÉ=Üçå=é™=ÑáåÖê~êå~=çÅÜ=ëìÇJ
jag
bort det från tavlan.” Till de sista orden spottade hon på fingrarna och sudÇ~ÇÉ=ìí=íÉÅâåÉå=é™=í~îä~åK
dade ut tecknen på tavlan.1N=p™=ëâêÉîë=ÑçäâëâçäÉëí~ÇÖ~åë=™ê=NUQO=áå=ëçã=Éíí=ã®êJ
Så skrevs folkskolestadgans år 1842 in som ett märâÉë™ê=îáÇ=áåîáÖåáåÖÉå=~î=ÇÉå=åó~=ëâçä~å=á=_à∏êë®íÉêK=
kesår vid invigningen av den nya skolan i Björsäter.
e®åîáëåáåÖÉå=
Hänvisningen íáääÄ~â~=
tillbaka íáää=
till NUQO=
1842 áååÉÜ™ääÉê=
innehåller Éå=
en ê~Ç=
rad ~åí~Ö~åÇÉåI=
antaganden, ãÉëí=
mest ÉñéäáÅáí=
explicit
ÇÉí=~íí=ÇÉí=î~ê=Ç™=Ä~êåÉå=á=_à∏êë®íÉê=Ä∏êà~ÇÉ=Ö™=á=ëâçä~åK=jÉå=Ñ∏êãçÇäáÖÉå=î~ê=
det att det var då barnen i Björsäter började gå i skolan. Men förmodligen var
ÇÉí=áåÖÉå=~î=ÇÉ=å®êî~ê~åÇÉ=ëçã=ÉÖÉåíäáÖÉå=îáëëíÉ=î~Ç=ëçã=Ü®åÇÉ=á=ëçÅâåÉå=àìëí=
det ingen av de närvarande som egentligen visste vad som hände i socknen just
ÇÉíí~=™êK=lÅÜ=â~åëâÉ=Ñáååë=ÇÉí=ëâ®ä=~íí=áÑê™Ö~ë®íí~=~íí=ÇÉí=î~ê=àìëí=NUQO=ëçã=ã~å=
detta år. Och kanske finns det skäl att ifrågasätta att det var just 1842 som man
Ü®åîáë~ÇÉ=íáää\=
hänvisade till?
Reformen av år 1842 är välkänd. Den omnämns i varje historiebok för skooÉÑçêãÉå=~î=™ê=NUQO=®ê=î®äâ®åÇK=aÉå=çãå®ãåë=á=î~êàÉ=ÜáëíçêáÉÄçâ=Ñ∏ê=ëâçJ
ä~åI=çÅÜ=î~êàÉ=ìíÄáäÇåáåÖëÜáëíçêáâÉê=Ü~ê=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉåK=fåíêÉëë~åí=åçÖ=
lan, och varje utbildningshistoriker har en uppfattning om den. Intressant nog
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ë™=
sáëë~= ãÉå~ê=
så Ö™ê=
går íçäâåáåÖ~êå~=
tolkningarna áë®êK=
isär. Vissa
menar ~íí=
att Ñçäâëâçä~å=
folkskolan âçã=
kom íáää=
till Ñ∏ê=
för ~íí=
att ëâ®åâ~=
skänka
ÄáäÇåáåÖ=™í=ÇÉå=Ñ~ííáÖ~=ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=jÉÇ=∏â~ÇÉ=âìåëâ~éÉê=ëâìääÉ=ã®ååáëâçêå~=
bildning åt den fattiga befolkningen. Med ökade kunskaper skulle människorna
Ñ™=Éíí=êáâ~êÉ=äáî=çÅÜ=Ä®ííêÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=~íí=ÑìåÖÉê~=ëçã=ãÉÇÄçêÖ~êÉK=^åÇê~=ÄÉíçJ
få ett rikare liv och bättre möjligheter att fungera som medborgare. Andra betoå~ê=ë®êëâáäà~åÇÉíI=ÉÑíÉêëçã=
nar särskiljandet, eftersom ÉåÇ~ëí=ÇÉ=Ñ~ííáÖ~=Ä~êåÉå=Ü~ãå~ÇÉ=á=Ñçäâëâçä~åK=^îJ
endast de fattiga barnen hamnade i folkskolan. AvëáâíÉå=ãÉÇ=ÇÉå=çÄäáÖ~íçêáëâ~=ëâçä~å=î~ê=ÉåäáÖí=ÇÉëë~=âêáíáâÉê=~íí=ëâ~é~=Éíí=ãÉÇÉä=
sikten med den obligatoriska skolan var enligt dessa kritiker att skapa ett medel
för att disciplinera och kontrollera de allt talrikare fattiga;2O=d™å=é~êîáëI=â~å~äàÉêI=
Ñ∏ê=~íí=ÇáëÅáéäáåÉê~=çÅÜ=âçåíêçääÉê~=ÇÉ=~ääí=í~äêáâ~êÉ=Ñ~ííáÖ~X
Gån parvis, kanaljer,
ë~=ëâçäã®ëí~êå=íáää=ëáå~=éçàâ~ê>=h~åëâÉ=ÄÉÜ∏îÉê=îá=áåíÉ=ëÉ=~îëáâíÉêå~=Ä~âçã=ÑçäâJ
sa skolmästarn till sina pojkar! Kanske behöver Vi inte se avsikterna bakom folkëâçä~å=ëçã=Ä~ê~=ÇÉí=Éå~=ÉääÉê=ÇÉí=~åÇê~I=ìí~å=íî®êíçã=ëçã=Ä™ÇÉ=çÅÜK=k~íìêäáÖíJ
skolan som bara det ena eller det andra, utan tvärtom som både och. Naturligtîáë=Ñ~ååë=Éå=ëé®ååîáÇÇ=á=~êÖìãÉåíÉå=Ä™ÇÉ=Ñ∏ê=çÅÜ=Éãçí=ÇÉå=åó~=ëâçä~åK
vis
fanns en spännvidd i argumenten både för och emot den nya skolan.3P=
Klart ®ê=
är ®åÇ™=
hä~êí=
ändå ~íí=
att ~ääí=
allt áåíÉ=
inte Ñ∏ê®åÇê~ÇÉë=
förändrades ∏îÉê=
över Éå=
en å~íí=
natt Ä~ê~=
bara Ñ∏ê=
för ~íí=
att ÄÉëäìíÉí=
beslutet çã=
om
Ñçäâëâçä~å=
folkskolan Ñ~íí~ÇÉë=
fattades NUQOK
1842.4Q= c∏ê=
För ~íí=
att íóÇäáÖÖ∏ê~=
tydliggöra Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
förutsättningarna Ñ∏ê=
för êÉÑçêãÉåë=
reformens
implementering í™ä=
áãéäÉãÉåíÉêáåÖ=
îáÇ= ÇÉå=
î~ê= Éíí=
tål ÇÉí=
det ~íí=
att é™ãáåå~=
påminna çã=
om ~íí=
att pîÉêáÖÉ=
Sverige vid
den Ü®ê=
här íáÇÉå=
tiden var
ett
fattigt ä~åÇK=
få áåÇìëíêáÉê=
industrier çÅÜ=
Ñ~ííáÖí=
land. aÉí=
Det Ñ~ååë=
fanns Ñ™=
och Ä~ê~=
bara ëã™=
små ëí®ÇÉêK=
städer. aÉí=
Det ë~âå~ÇÉë=
saknades ÑçêíÑ~J
fortfarande järnvägar, och när skörden slog fel så lurade svälten (så sent som 1867-68
ê~åÇÉ=à®êåî®Ö~êI=çÅÜ=å®ê=ëâ∏êÇÉå=ëäçÖ=ÑÉä=ë™=äìê~ÇÉ=ëî®äíÉå=Eë™=ëÉåí=ëçã=NUSTÓSU=
î~ê=ÇÉí=Ñ∏êÑ®êäáÖ~=ëî~Ö™ê=Ä™ÇÉ=á=pã™ä~åÇ=çÅÜ=á=åçêê~=pîÉêáÖÉFK=_ÉÑçäâåáåÖÉå=î®ñíÉ=
var
det förfärliga svagår både i Småland och i norra Sverige). Befolkningen växte
ëå~ÄÄí=á=Ä∏êà~å=~î=NUMMJí~äÉíI=ãÉå=ÇÉí=î~ê=Ñê®ãëí=ÇÉ=Ñ~ííáÖ~=ëçã=ÄäÉî=ÑäÉêK=aÉí=®ê=
snabbt i början av 1800-talet, men det var främst de fattiga som blev ﬂer. Det är
tillfällighet ~íí=
med ëáÖ=
Ç®êÑ∏ê=
därför áåÖÉå=
ingen íáääÑ®ääáÖÜÉí=
att ÑçäâëâçäÉëí~ÇÖ~åë=
folkskolestadgans ™êíáçåÇÉ=
årtionde çÅâë™=
också Ñ∏êÇÉ=
förde ãÉÇ=
sig Éå=
en
omfattande reform av fattigvården.
çãÑ~íí~åÇÉ=êÉÑçêã=~î=Ñ~ííáÖî™êÇÉåK=
I tider av samhällsförändringar bryts idéer mot varandra. Under första halvan
f=íáÇÉê=~î=ë~ãÜ®ääëÑ∏ê®åÇêáåÖ~ê=Äêóíë=áÇ¨Éê=ãçí=î~ê~åÇê~K=råÇÉê=Ñ∏êëí~=Ü~äî~å=
~î=NUMMJí~äÉí=Ö®ääÇÉ=ÇáëâìëëáçåÉå=áåíÉ=ãáåëí=ìíÄáäÇåáåÖK=i®ëâìååáÖÜÉíÉå=á=pîÉêáÖÉ=
av 1800-talet gällde diskussionen inte minst utbildning. Läskunnigheten i Sverige
î~ê= ìíÄêÉÇÇ=
î~êÉ= â~íÉâÉëä®ëåáåÖÉåK=
var
utbredd êÉÇ~å=
redan é™=
på NTMMJí~äÉíI=
1700-talet, Ñê®ãëí=
främst í~Åâ=
tack vare
katekesläsningen. jÉå=
Men ìåÇÉê=
under
Ä∏êà~å=~î=NUMMJí~äÉí=ìíã~å~ÇÉë=ÇÉå=âóêâäáÖ~=ìåÇÉêîáëåáåÖëíê~ÇáíáçåÉåK=kó~I=éçäáJ
början av 1800-talet utmanades den kyrkliga undervisningstraditionen. Nya, poliíáëâí=ëí~êâ~=ÖêìééÉê=ìííêóÅâíÉ=åó~=ÄáäÇåáåÖëáÇÉ~ä=çÅÜ=ìíÄáäÇåáåÖëÄÉÜçîI=çÅÜ=ÇÉí=®ê=
tiskt starka grupper uttryckte nya bildningsideal och utbildningsbehov, och det är
Éå=
îáâíáÖ= Ñ∏êâä~êáåÖ=
en viktig
förklaring íáää=
till ìééÑçëíêáåÖëâçããáíí¨Éêå~=
uppfostringskommittéerna ëçã=
som íáääë~ííÉë=
tillsattes NUNO=
1812 çÅÜ=
och NUORK
1825.5R=
j™åÖ~=Ü~ÇÉ=™ëáâíÉê=çã=ìíÄáäÇåáåÖK=
Många hade åsikter om utbildning.
ríÄáäÇåáåÖëÑê™Ö~å=
î~ê= å®êî~ê~åÇÉ=
Utbildningsfrågan var
närvarande á=i éêÉëëÇÉÄ~ííÉå=
pressdebatten ìåÇÉê=
under ÇÉëë~=
dessa ™êK=
år. aÉí=
Det Ö®ääÉê=
gäller
áåíÉ=
^ÑíçåÄä~ÇÉí= á=i ëéÉíëÉåI
med Aftonbladet
inte Ä~ê~=
bara ÜìîìÇëí~ÇëéêÉëëÉåI=
huvudstadspressen, ãÉÇ=
spetsen,6S= ìí~å=
utan ®îÉå=
även ÇÉå=
den ëå~ÄÄí=
snabbt
framväXande landsortspressen. I tidningen Östgötka Correspondenten, som började
Ñê~ãî®ñ~åÇÉ=ä~åÇëçêíëéêÉëëÉåK=f=íáÇåáåÖÉå=£ëíÖ∏íÜ~=`çêêÉëéçåÇÉåíÉåI=ëçã=Ä∏êà~ÇÉ=
======================================================
O2 =gÑê=i~êë=mÉííÉêëçåI=cêáÜÉíI=à®ãäáâÜÉíI=ÉÖÉåÇçã=çÅÜ=_ÉåíÜ~ãK=ríîÉÅâäáåÖëäáåàÉê=á=ëîÉåëâ=ÑçäâìåÇÉêîáëåáåÖ=
Jfr Lars Petterson, Fri/oet, ja'mlik/oet, egendom ock Bent/mm. Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning

Bengt
ãÉää~å=
ÑÉçÇ~äáëã= çÅÜ=
NUMVÓNUSMI= píìÇá~=
mellan ﬁodalism
ock â~éáí~äáëãI=
kapitalism, 1809-1860,
Studia eáëíçêáÅ~=
Historica réë~äáÉåëá~=
Upsaliensia NSUI=
168, rééë~ä~=
Uppsala NVVOX=
1992; _ÉåÖí=
p~åÇáåI=eÉããÉíI=Ö~í~åI=Ñ~ÄêáâÉå=ÉääÉê=ëâçä~åK=cçäâìåÇÉêîáëåáåÖ=çÅÜ=Ä~êåìééÑçëíê~å=á=ëîÉåëâ~=ëí®ÇÉê=NSMMÓ
Sandin, Hemmet, gatan, ﬂloriken eller skolan. Folkundervisning ock barnuppfostran i svenska sti'aler 1600NURMI=^êâáîI=iìåÇ=NVUSX=ëÉ=®îÉå=ÄáÇê~ÖÉå=á=ríÄáäÇåáåÖëÜáëíçêá~=NVVOI=bÖáä=gçÜ~åëëçå=C=píáÖ=d=kçêÇëíê∏ã=
1850, Arkiv, Lund 1986; se även bidragen i Utbildningshistoria 1992, Egil Johansson öl Stig G Nordström
EêÉÇKFI=c∏êÉåáåÖÉå=Ñ∏ê=ëîÉåëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÜáëíçêá~I=åê=NTMK=
(red), Föreningen för svensk undervisningshistoria, nr 170.
P3 =g~Ö=
inom ê~ãÉå=
ramen Ñ∏ê=
Jag Üçéé~ë=
hoppas âìåå~=
kunna âä~êÖ∏ê~=
klargöra ãçíëí™åÇ~êå~ë=
motståndarnas ~êÖìãÉåí=
argument íóÇäáÖ~êÉ=
tydligare áåçã=
för ãáíí=
mitt é™Ö™ÉåÇÉ=
pågående
éêçàÉâí=ÒmêÉëëÉå=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=Ñê™Ö~åI=Å~=NUPMÓNUQRÒK=
projekt ”Pressen och den sociala frågan, ca 1830-1845”.
Q4 =i~êë=mÉííÉêëçåI=ÒmÉÇ~ÖçÖáâ=çÅÜ=Üáëíçêá~ÒI=á=pí~ÑÑ~å=pÉä~åÇÉêI=EêÉÇKFI=hçÄê~åI=å~ääÉå=çÅÜ=ã~ààÉåI=
Lars Petterson, ”Pedagogik och historia”, i Staffan Selander, (red), Kooran, nallen oc/o majjen,
Myndigheten för skolutveckling, Stockholm 2003, p. 362.
jóåÇáÖÜÉíÉå=Ñ∏ê=ëâçäìíîÉÅâäáåÖI=píçÅâÜçäã=OMMPI=éK=PSOK=
R5 =pîÉå=
Pedagogisk êÉÑçêãîÉêâë~ãÜÉíK=
^ëâÉÄÉêÖI= mÉÇ~ÖçÖáëâ=
bíí= ÄáÇê~Ö=
ëîÉåëâ~= skolpolitikens
ëâçäéçäáíáâÉåë= Üáëíçêá~=
Sven Askeberg,
reformverksamket. Ett
bidrag íáää=
till ÇÉå=
den svenska
kistoria
1810-1825,
Föreningen för svensk undervisningshistoria, nr 135, Uppsala 1976; Daniel Lindmark,
NUNMÓNUORI=c∏êÉåáåÖÉå=Ñ∏ê=ëîÉåëâ=ìåÇÉêîáëåáåÖëÜáëíçêá~I=åê=NPRI=rééë~ä~=NVTSX=a~åáÉä=iáåÇã~êâI=
rééÑçëíê~åI=ìåÇÉêîáëåáåÖI=ìééäóëåáåÖK=iáåàÉê=á=ëîÉåëâ=ÑçäâìåÇÉêîáëåáåÖ=Ñ∏êÉ=Ñçäâëâçä~åI=^äÄìã=êÉäáÖáçJ
Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i svenskfolkundervisningförefolkskolan, Album religionum Umense 5, Umeå 1995.
åìã=rãÉåëÉ=RI=rãÉ™=NVVRK=
S6 =^ÑíçåÄä~ÇÉíJãÉÇ~êÄÉí~êÉå=^äãèîáëíë=íáÇåáåÖëëâêáîÉêáÉê=çã=ìíÄáäÇåáåÖëÑê™Ö~å=~å~äóëÉê~ë=á=^åÇÉêë=
Aftonbladet-medarbetaren Almqvists tidningsskriverier om utbildningsfrågan analyseras i Anders
Burman, Politik i sak. C .]. L. Almqvists samka'llstiinkande 1839-1851, Symposion, Stockholm 2005,
_ìêã~åI=mçäáíáâ=á=ë~âK=`=KgK=iK=^äãèîáëíë=ë~ãÜ®ääëí®åâ~åÇÉ=NUPVÓNURNI=póãéçëáçåI=píçÅâÜçäã=OMMRI=
pp. 110 ff.
ééK=NNM=ÑÑK=
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ÖÉë=ìí=™ê=NUPUI=îáë~ê=ëáÖ=ÇÉíí~=Ñê™å=Ñ∏êëí~=ëíìåÇK=aÉå=ON=åçîÉãÄÉê=ÇÉíí~=™ê=éìÄäáÅÉJ
ges ut år 1838, visar sig detta från första stund. Den 21 november detta år publiceê~ê=
îáÇ= iáåâ∏éáåÖë=
rar íáÇåáåÖÉå=
Lutteman Vid
tidningen Éå=
en íÉñí=
teXt ~î=
av êÉâíçê=
rektor iìííÉã~å=
Linköpings ëâçä~I=
skola, ëçã=
som ìíÖ∏ê=
utgör Éå=
en
till ÇÉå=
âçããÉåí~ê=
qáÇåáåÖÉå=
kommentar íáää=
den íóëâÉ=
tyske Ñ∏êÑ~íí~êÉå=
författaren eÉêÇÉêë=
Herders í~ä=
tal çã=
om ëâçäî®ëÉåÇÉíK=
skolväsendet. Tidningen
áååÉÜ™ääÉê=
innehåller çÅâë™=
också Éå=
en âçêí~êÉ=
kortare íÉñí=
teXt Ñê™å=
från dÉáàÉêë=
Geijers iáííÉê~íìêÄä~Ç=
Litteratarblad çã=
om ~åí~äÉí=
antalet ä®êàìåÖ~ê=
lärjungar
ëçã=ìåÇÉê=ëÉå~êÉ=™ê=Ü~ê=íáääÜ∏êí=~éçäçÖáëíJ=çÅÜ=ä®êÇçãëëâçäçêK=p~ãíáÇáÖí=~ååçåëÉJ
som under senare år har tillhört apologist- och lärdomsskolor. Samtidigt annonseê~ê=`K=cK=háåÇäìåÇÜë=_çâÜ~åÇÉä=á=íáÇåáåÖÉå=~íí=`K=^K=^Ö~êÇÜë=é~ãÑäÉíí=lã=ÇÉ=
rar C. F. Kindlundhs Bokhandel i tidningen att C. A. Agardhs pamﬂett Om de
ä®ÖêÉ=cçäââä~ëëÉêå~ë=ìééäóëåáåÖ=Ñáååë=~íí=â∏é~K
la'gre Folkblassernas upplysning finns att köpa.7T=fåíêÉëëÉí=Ñ∏ê=ëâçäÑê™Ö~å=ëâáåÉê=~ääíë™=
Intresset för skolfrågan skiner alltså
igenom på ﬂera ställen i tidningen. Det är klart att lokaltidningarna åtminstone i
áÖÉåçã=é™=ÑäÉê~=ëí®ääÉå=á=íáÇåáåÖÉåK=aÉí=®ê=âä~êí=~íí=äçâ~äíáÇåáåÖ~êå~=™íãáåëíçåÉ=á=
å™Öçå=ã™å=ëéÉÖä~ê=Ü™ääåáåÖÉå=Üçë=Éå=äçâ~ä=ÉäáíI=á=ÇÉí=Ü®ê=Ñ~ääÉí=iáåâ∏éáåÖëÄçêå~K=
någon mån speglar hållningen hos en lokal elit, i det här fallet Linköpingsborna.
ramen Ñ∏ê=
för ëáå~=
aÉå=
Den äçâ~ä~I=
lokala, äáÄÉê~ä~=
liberala ÉäáíÉå=
eliten íê®ÑÑ~ÇÉë=
träffades çÅÜ=
och ÇáëâìíÉê~ÇÉ=
diskuterade áåçã=
inom ê~ãÉå=
sina Ñ∏êÉJ
föreåáåÖ~ê=ÉääÉê=Ò~ëëçÅá~íáçåÉêÒI=ãÉå=ëâêÉî=çÅâë™=á=íáÇåáåÖÉåK
ningar eller ”associationer”, men skrev också i tidningen.8U=jÉå=î~Ç=ÄäÉî=ÇÉ=éê~âJ
Men vad blev de prakíáëâ~=âçåëÉâîÉåëÉêå~=ìíÉ=á=ÄóÖÇÉêå~=~î=ÇÉíí~=ÉåÖ~ÖÉã~åÖ\=
tiska konsekvenserna ute i bygderna av detta engagemang?
En antydan om hur skolfrågan hanterades lokalt ges i landshövdingeberättelbå=~åíóÇ~å=çã=Üìê=ëâçäÑê™Ö~å=Ü~åíÉê~ÇÉë=äçâ~äí=ÖÉë=á=ä~åÇëÜ∏îÇáåÖÉÄÉê®ííÉäJ
ëÉêå~I=ëçã=î~êí=ÑÉãíÉ=™ê=∏îÉêä®ãå~ÇÉë=íáää=hìåÖäK=j~àWí=çÅÜ=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=áåJ
serna, som vart femte år överlämnades till Kungl. Maj :t och som innehåller inrespektive ä®åK=
Ö™ÉåÇÉ=
gående ÄÉëâêáîåáåÖ~ê=
beskrivningar çã=
om íáääëí™åÇÉí=
tillståndet á=i êÉëéÉâíáîÉ=
län. p™äìåÇ~=
Sålunda ëâêáîÉê=
skriver `K=
C. lK=
O.
Palmstjerna år 1844 om Östergötlands län:
m~äãëíàÉêå~=™ê=NUQQ=çã=£ëíÉêÖ∏íä~åÇë=ä®åW=
xaÉíz=ã∏íÉê=ã™åÖ~=ëî™êáÖÜÉíÉê=Ñ∏ê=âçëíå~ÇÉå=~íí=ÄóÖÖ~=ëâçäÜìë=çÅÜ=~Ñä∏å~=ëâçäJ
[Det] möter många svårigheter för kostnaden att bygga skolhus och aflöna skolã®ëí~êÉ=xÁ®åÇ™z=Ö™ê=ë~âÉå=åçÖ=Ñ∏ê=ëáÖI=å®ê=ëáååÉå~=Üìååáí=î®åà~=ëáÖ=îáÇ=í~åâÉå=
mästare [. . ändå] går saken nog för sig, när sinnena hunnit vänja sig vid tanken
nödvändigheten. açÅâ=
Dock ã∏íÉê=
allmogens ëáÇ~=
é™=
àÉãî®ä= ìåÇÉêëíìåÇçã=
på å∏Çî®åÇáÖÜÉíÉåK=
möter jemväl
understundom Ñê™å=
från ~ääãçÖÉåë=
sida
misstroende om gagnet, såsom hufvudsakligt hinder, och man har vid öfverläggãáëëíêçÉåÇÉ=çã=Ö~ÖåÉíI=ë™ëçã=ÜìÑîìÇë~âäáÖí=ÜáåÇÉêI=çÅÜ=ã~å=Ü~ê=îáÇ=∏ÑîÉêä®ÖÖJ
ning ÇÉêçãI=
hört yttras
mening, ~íí=
har ãÉê~=
mera ~Ñ=
af ÄçâÉåI=
åáåÖ=
óííê~ë= ÇÉå=
derom, Ü∏êí=
den ãÉåáåÖI=
att ÛÇÉå=
>den ëçã=
som Ü~ê=
boken, Ü~ê=
har
mindre af tron.,9V=
ãáåÇêÉ=~Ñ=íêçåKÛ

aÉí=®ê=~ääíë™=í®åâÄ~êí=~íí=îáëëí=ãçíëí™åÇ=ãçí=ëâçäçê=ÖêìåÇ~ÇÉ=ëáÖ=á=Ñ~êÜ™Öçê=çã=
Det är alltså tänkbart att visst motstånd mot skolor grundade sig i farhågor om
âçåëÉâîÉåëÉêå~=
î~ê= éê®ëíÉêëâ~éÉí=
konsekvenserna Ñ∏ê=
för êÉäáÖáçåÉåK=
religionen. m~ê~Ççñ~äí=
Paradoxalt åçÖ=
nog var
prästerskapet çÑí~=
ofta é™Çêáî~êÉ=
pådrivare
NM
=jÉå=ÇÉí=®ê=çÅâë™=î®êí=~íí=åçJ
för att bygga skolhus och skaffa kunniga lärare.10 Men det är också värt att noÑ∏ê=~íí=ÄóÖÖ~=ëâçäÜìë=çÅÜ=ëâ~ÑÑ~=âìååáÖ~=ä®ê~êÉK
íÉê~=~íí=ÄçåÇÉëí™åÇÉí=~ÖÉê~ÇÉ=îáÇ=NUMMJí~äÉíë=êáâëÇ~Ö~ê=Ñ∏ê=~íí=™ëí~Çâçãã~=ä®ííJ
tera att bondeståndet agerade vid 1800-talets riksdagar för att åstadkomma lättNN=j~å=â~å=Ç®êÑ∏ê=
å~ÇÉê=á=ëâ~ííÉÄ∏êÇçêå~K
î®åÇÉ=
nader i skattebördorna.11
Man kan därför í®åâ~=ëáÖ=~íí=
tänka sig att Ä∏åÇÉêå~=
bönderna äçâ~äí=
lokalt vände
ëáÖ=ãçí=ëâçä~å=ë™ëçã=óííÉêäáÖ~êÉ=Éíí=Éâçåçãáëâí=™í~Ö~åÇÉK=c∏ê=~íí=ÖÉ=Éíí=âçåâêÉí=
sig mot skolan såsom ytterligare ett ekonomiskt åtagande. För att ge ett konkret
======================================================
T7 =£ëíÖ∏íÜ~=`çêêÉëéçåÇÉåíÉåI=NUPUKNNKONX=háåÇäìåÇÜë=~ååçåë=ëóåë=Ñ∏êëí~=Ö™åÖÉå=NUPUKNNKMTK=
Östgötba Correspondenten, 1838.11.21; Kindlundhs annons syns första gången 1838.11.07.
U8 =lã=
qçêâÉä= Jansson,
g~åëëçåI= Adertonbandratalets
^ÇÉêíçåÜìåÇê~í~äÉíë= ~ëëçÅá~íáçåÉêK=
cçêëâåáåÖ= çÅÜ=
éêçJ
Om ~ëëçÅá~íáçåÉêå~I=
associationerna, ëÉ=
se Torkel
associationer. Forskning
ocb pro-

ÄäÉã=âêáåÖ=Éíí=ëéê®åÖÑìääí=íçãêìã=ÉääÉê=p~ãã~åëäìíåáåÖëéêáåÅáéÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉåáåÖëÑçêãÉê=ãÉää~å=íî™=
blem /ering ett spra'ngfallt tomrum eller Sammanslatningsprineiper oeb fo'reningsformer mellan t0a°

ë~ãÜ®ääëÑçêã~íáçåÉê= ÅW~=
NUMMÓNUTMI= píìÇá~=
samballsformationer
0:a 1800-1870,
Studia eáëíçêáÅ~=
Historica réë~äáÉåëá~=
Upsaliensia NPVI=
139, rééë~ä~=
Uppsala NVURK=
1985. lã=
Om ÇÉå=
den
âçääÉâíáî~=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖÉå=âêáåÖ=£`I=ëÉ=e~åë=^ÄÉäáìëI=Òi~åÇëçêíëíáÇåáåÖÉå=ëçã=å®íîÉêâ=Ó=
kollektiva opinionsbildningen kring ÖC, se Hans Abelius, ”Landsortstidningen som nätverk 1838-1870,), á=i e~åë=
Hans Abelius
ÉñÉãéäÉí=
^ÄÉäáìë= ãKÑäK=
hçêë= çÅÜ=
exemplet £ëíÖ∏í~=
Östgöta `çêêÉëéçåÇÉåíÉå=
Correspondenten NUPUÓNUTMÒI=
m.fl. EêÉÇKFI=
(red), Kors
ocb íî®êë=
tz/a'rs
i d∏íÉÄçêÖ=
Göteborg åê=
Ää~åÇ=
bland íÉçêáÉêå~I=
teorierna, pâêáÑíÉê=
Skrifter Ñê™å=
från eáëíçêáëâ~=
Historiska áåëíáíìíáçåÉå=
institutionen á=
nr RI=
5, d∏íÉÄçêÖ=
Göteborg OMMOI=
2002, çÅÜ=
och
Patrik Lundell, Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750m~íêáâ=iìåÇÉääI=mêÉëëÉå=á=éêçîáåëÉåK=cê™å=ãÉÇÄçêÖÉêäáÖ~=ë~ãí~ä=íáää=ãçÇÉêå=çéáåáçåëÄáäÇåáåÖ=NTRMÓ
1850,
NURMI=kçêÇáÅ=^Å~ÇÉãáÅ=mêÉëëI=iìåÇ=OMMOK=
Nordic Academic Press, Lund 2002.
V9 =hçåÖäK=j~àWíë=ÄÉÑ~ääåáåÖëÜ~Ñî~åÇÉë=ìíá=£ëíÉêÖ∏íÜä~åÇë=i®å=íáää=hçåÖäK=j~àWí=á=ìåÇÉêÇ™åáÖÜÉí=~ÑÖáÑåÉ=
Kongl. Maj:ts befallningsbaﬁandes uti Östergötblands La'n till Kongl. Maj:ti anderdånigbet ajfgifne
cÉã™êëJÄÉê®ííÉäëÉ=Ñ∏ê=üêÉå=NUPTI=NUPUI=NUPVI=NUQM=çÅÜ=NUQNI=píçÅâÜçäã=NUQQI=éK=TK=
Femårs-bera'ttelsefo'r
Åren 1837, 1838, 1839, 1840 oeb 1841, Stockholm 1844, p. 7.
NM
10 =`~êáå=_ÉêÖëíê∏ãI=pâçäãçëíê~ê=çÅÜ=ä®ëã®ëí~êÉK=i®ê~êÉ=é™=ä~åÇÉí=Ñ∏êÉ=ÑçäâëâçäÉêÉÑçêãÉå=NUQOI=kçêÇáëâ~=
Carin Bergström, S/eolmostrar ocb la'sma'stare. La'rarepao landetförefolkskolereformen 1842, Nordiska
museet, Stockholm 2000, p. 36.
ãìëÉÉíI=píçÅâÜçäã=OMMMI=éK=PSK=
NN
=g~å= `ÜêáëíÉåëÉåI=
NUQMJí~äÉíë= äáÄÉê~ä~=
11Jan
Christensen, _∏åÇÉê=
Bönder çÅÜ=
oeb ÜÉêê~êK=
berrar. _çåÇÉëí™åÇÉí=
Bondeståndet á=
i I840-talets
liberala êÉéêÉëÉåí~íáçåëÇÉÄ~ííK=
representationsdebatt.
bñÉãéäÉå=dìëí~Ñ=eáÉêí~=çÅÜ=g=m=qÜÉçêÉääI=eáëíçêáëâ~=áåëíáíìíáçåÉåI=d∏íÉÄçêÖ=NVVTI=éK=NUMK=
Exemplen
GustafHierta ocb f P Tbeorell, Historiska institutionen, Göteborg 1997, p. 180.
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ÉñÉãéÉä=é™=ë~âÉå=ëâ~=îá=™íÉêî®åÇ~=íáää=_à∏êë®íÉêI=ëçã=äáÖÖÉê=å®ê~=iáåâ∏éáåÖ=çÅÜ=
exempel på saken ska Vi återvända till Björsäter, som ligger nära Linköping och
Çáí=£ëíÖ∏íÜ~=`çêêÉëéçåÇÉåíÉå=ãÉÇ=ë®âÉêÜÉí=å™ÇÇÉK=
dit Östgöt/m Correspondenten med säkerhet nådde.
_à∏êë®íÉê=î~ê=Éå=ä~åíäáÖ=ÄóÖÇK=pçÅâåÉå=Ü∏ää=íçäî=âåÉâí~ê=ÉåäáÖí=ÇÉí=Ö~ãä~=áåJ
Björsäter var en lantlig bygd. Socknen höll tolv knektar enligt det gamla inÇÉäåáåÖëîÉêâÉíK=håÉâí~êå~=íçÖ=ëáÖ=çÑí~=ëâçàáÖ~=å~ãåI=ë™ëçã=c®êÇáÖI=pî®êÇ=ÉääÉê=
delningsverket. Knektarna tog sig ofta skojiga namn, såsom Färdig, Svärd eller
NO=
iìëíáÖK=üê=NUQO=ÜÉííÉ=Éå=~î=ÇÉã=g~ÅçÄ=aêáëíáÖ=çÅÜ=Éå=~åå~å=káäë=mÉííÉê=nîáÅâK
Lustig. År 1842 hette en av dem Jacob Dristig och en annan Nils Petter Qvick.12
Emellertid ®ê=
hur _à∏êë®íÉêëJ
BjörsätersbãÉääÉêíáÇ=
är å~ãåÉå=
namnen aêáëíáÖ=
Dristig çÅÜ=
och nîáÅâ=
Qvick å®êã~ëí=
närmast ~åíáíÉëÉê=
antiteser íáää=
till Üìê=
Äçêå~=çãë~ííÉ=ÑçäâëâçäÉëí~ÇÖ~å=á=éê~âíáâK=
borna omsatte folkskolestadgan i praktik.
f=åçîÉãÄÉê=NUQO=ãÉÇÇÉä~ÇÉ=âóêâçÜÉêÇÉå=íáää=ëçÅâÉåëí®ãã~å=~íí=hìåÖäK=j~àWí=
I november 1842 meddelade kyrkoherden till sockenstämman att Kungl. Majzt
ÄÉëäìí~í=~íí=î~êàÉ=ëçÅâÉå=ã™ëíÉ=Ü~=Éå=ëâçä~=çÅÜ=Éå=ëâçäëíóêÉäëÉK=pÉÇ~å=íáÇáÖ~êÉ=Ü~ÇÉ=
beslutat att varje socken måste ha en skola och en skolstyrelse. Sedan tidigare hade
âäçÅâ~êÉå=íáää=ìééÖáÑí=~íí=ìåÇÉêîáë~=Ä~êåÉå=á=ä®ëåáåÖI=îáäâÉí=ëâÉÇÇÉ=á=ëçÅâÉåëíìÖ~åI=
klockaren till uppgift att undervisa barnen i läsning, vilket skedde i sockenstugan,
Éå=Ç~Ö=á=îÉÅâ~å=ìåÇÉê=ëçãã~êÉåK=kì=ëâìääÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=çêÖ~åáëÉê~ë=é™=~ääî~êI=
en dag i veckan under sommaren. Nu skulle undervisningen organiseras på allvar,
çÅÜ=âóêâçÜÉêÇÉå=íóÅâë=Ü~=ëÉíí=é™=ÇÉíí~=ãÉÇ=Öáää~åÇÉK=aÉí=îáë~ÇÉ=ëáÖ=ÇçÅâ=~íí=ëçÅâJ
och kyrkoherden tycks ha sett på detta med gillande. Det visade sig dock att sockÉåã®ååÉå=î~ê=Çàìéí=çÉåëÉ=çã=Üìê=ÇÉ=åó~=âê~îÉå=ëâìääÉ=Ü~åíÉê~ëK=bíí=éêçÄäÉã=î~ê=
enmännen var djupt oense om hur de nya kraven skulle hanteras. Ett problem var
~íí=ëçÅâåÉå=î~ê=ëíçê=íáää=óí~åK=_óÖÖÇÉ=ã~å=Éå=Ñ~ëí=ëâçä~=ë™=ëâìääÉ=ã™åÖ~=Ä~êå=Ñ™=
att socknen var stor till ytan. Byggde man en fast skola så skulle många barn få
ä™åÖí=~íí=Ö™I=çÅÜ=Ç®êÑ∏ê=ãçíë~ííÉ=ëáÖ=ã™åÖ~=Éíí=ëâçäÄóÖÖÉ=çÅÜ=Ñ∏êçêÇ~ÇÉ=áëí®ääÉí=Éå=
långt att gå, och därför motsatte sig många ett skolbygge och förordade istället en
~ãÄìäÉê~åÇÉ=
îáëëÉêäáÖÉå= Éå=
ambulerande ëâçä~K=
skola. cçäâëâçäÉëí~ÇÖ~å=
Folkskolestadgan êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉ=
rekommenderade visserligen
en Ñ~ëí=
fast ëâçä~I=
skola,
men bönderna var envisa. Frågan fick mogna några år men slutligen bestämdes att
ãÉå=Ä∏åÇÉêå~=î~ê=Éåîáë~K=cê™Ö~å=ÑáÅâ=ãçÖå~=å™Öê~=™ê=ãÉå=ëäìíäáÖÉå=ÄÉëí®ãÇÉë=~íí=
Éå=
en ä®ê~êÉ=
lärare ëâìääÉ=
skulle ~åëí®ää~ë=
anställas ëçã=
som ÑáÅâ=
fick Ü™ää~=
hålla ëâçä~=
skola é™=
på å™Öê~=
några çäáâ~=
olika ëí®ääÉåK=
ställen. bíí=
Ett ë®êëâáäíI=
särskilt,
mindre skolhus ordnades vid kyrkan. Det befanns snart vara för litet, men sockãáåÇêÉ=ëâçäÜìë=çêÇå~ÇÉë=îáÇ=âóêâ~åK=aÉí=ÄÉÑ~ååë=ëå~êí=î~ê~=Ñ∏ê=äáíÉíI=ãÉå=ëçÅâJ
Éåã®ååÉå=ãçíë~ííÉ=ëáÖ=Éå=ìíÄóÖÖå~ÇK=rééÉåÄ~êäáÖÉå=î~ê=ã~å=ê®ÇÇ~=Ñ∏ê=âçëíå~J
enmännen motsatte sig en utbyggnad. Uppenbarligen var man rädda för kostnahade áåíÉ=
inte ÜÉääÉê=
ÇÉåK=
Kanske Ü~ÇÉ=
heller ÇÉå=
den åó~=
nya ëâçä~åë=
skolans âìåëâ~éÉê=
kunskaper ë™=
så Ü∏Öí=
högt ~åëÉÉåÇÉK=
anseende. bíí=
Ett
den. h~åëâÉ=
gammalt talesätt i bygden säger att ”även di vise hönsa kan värpe i nässlera”. Om
Ö~ãã~äí=í~äÉë®íí=á=ÄóÖÇÉå=ë®ÖÉê=~íí=Ò®îÉå=Çá=îáëÉ=Ü∏åë~=â~å=î®êéÉ=á=å®ëëäÉê~ÒK=lã=
í~äÉë®ííÉí=á=Äçâëí~îäáÖ=ãÉåáåÖ=Ü~åÇä~ê=çã=Ü∏åëI=ë™=®ê=ÇÉí=ä®íí=~íí=í®åâ~=ëáÖ=Éå=ìíJ
talesättet i bokstavlig mening handlar om höns, så är det lätt att tänka sig en utîáÇÖ~Ç=ãÉåáåÖ=Ç®ê=ìÇÇÉå=®ê=êáâí~Ç=ãçí=ÒÇá=îáëÉÒI=îáäâÉí=Ç™=â~å=ëáÖå~äÉê~=Éíí=îáëëí=
vidgad
mening där udden är riktad mot ”di vise”, vilket då kan signalera ett visst
ã™íí=~î=ÄáäÇåáåÖëÑ∏ê~âíK=ü=~åÇê~=ëáÇ~å=ÜÉíÉê=ÇÉí=çÅâë™=é™=_à∏êë®íÉêëã™ä=~íí=Òëå™äJ
mått av bildningsförakt. Å andra sidan heter det också på Björsätersmål att ”snålheta bedrar visheta”. Hur som helst så dröjde det tjugo år, ända íáää=
ÜÉí~=ÄÉÇê~ê=îáëÜÉí~ÒK=eìê=ëçã=ÜÉäëí=ë™=Çê∏àÇÉ=ÇÉí=íàìÖç=™êI=®åÇ~=
till ÇÉ=Ñêçãã~=
de fromma
Ç~Ö~êå~=ëíê~ñ=Ñ∏êÉ=àìä=NUSSI=áåå~å=ã~å=ÄÉëä∏í=~íí=ìééÑ∏ê~=Éå=ÜÉäí=åó=ëâçä~K=_óÖÖÉí=
dagarna strax före jul 1866, innan man beslöt att uppföra en helt ny skola. Bygget
é™ÖáÅâ=ëÉÇ~å=ìåÇÉê=ÑäÉê~=™ê=çÅÜ=ëâçä~å=î~ê=Ñ®êÇáÖ=Ñ∏êëí=NUTNI=ÉääÉê=å®ëí~å=íêÉííáç=™ê=
pågick sedan under flera år och skolan var färdig först 1871, eller nästan trettio år
13 =
ÉÑíÉê=ÑçäâëâçäÉëí~ÇÖ~åK
efter folkskolestadgan. NP
oÉÑçêãÉå=
îáâíáÖí= ëíÉÖ=
Reformen NUQO=
1842 áååÉÄ~ê=
innebar ìí~å=
utan íîÉâ~å=
tvekan Éíí=
ett viktigt
steg á=i ìíîÉÅâäáåÖÉå=
utvecklingen ~î=
av ÇÉí=
det
ëîÉåëâ~=ìíÄáäÇåáåÖëëóëíÉãÉíK=pçã=ÉñÉãéäÉí=_à∏êë®íÉê=îáë~ê=ë™=íîáåÖ~ÇÉ=êÉÑçêãÉå=
svenska utbildningssystemet. Som exemplet Björsäter visar så tvingade reformen
äçâ~äë~ãÜ®ääÉí=
îáåÇ= á=i ëÉÖäÉåK=
lokalsamhället ~íí=
att í~=
ta áíì=
itu ãÉÇ=
med ëâçäÑê™Ö~åK=
skolfrågan. pâçäÑ∏êÉëéê™â~êå~=
Skolförespråkarna ÑáÅâ=
fick vind
seglen.
jÉå=
îáë~ê= ë™=
Men ëçã=
som ÉñÉãéäÉí=
exemplet çÅâë™=
också visar
så ®åÇê~ÇÉë=
ändrades áåíÉ=
inte ãóÅâÉí=
mycket ∏îÉê=
över Éå=
en å~ííK=
natt. aÉ=
De
ëíóê~åÇÉ=á=_à∏êë®íÉê=Ü∏ää=Ü™êí=á=éÉåÖ~êå~I=çÅÜ=î~ê=Ñ∏êëáâíáÖ~=ÉääÉê=çáåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=
styrande i Björsäter höll hårt i pengarna, och var försiktiga eller ointresserade av
~íí=
att Ñ∏êÄ®ííê~=
förbättra ëáå=
sin ëâçä~K=
skola. aÉí=
Det ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=
engagemang ëçã=
som £ëíÖ∏íÜ~=
Östgöt/m `çêêÉëéçåÇÉåíÉå=
Correspondenten Ö~î=
gav ìíJ
utíêóÅâ=Ñ∏ê=á=ëäìíÉí=~î=NUPMJí~äÉí=ÇÉä~ÇÉë=~î=å™Öê~I=ãÉå=~íí=éê~âíáëâí=çãë®íí~=í~åâÉ=á=
tryck för i slutet av 1830-talet delades av några, men att praktiskt omsätta tanke i
handling tog lång tid.
Ü~åÇäáåÖ=íçÖ=ä™åÖ=íáÇK=
======================================================
12 =rééÖáÑíÉê=á=_à∏êë®íÉêë=~åÇê~=ëçÅâÉåÄçâI=ìíÖK=píÉå=bëâáäëëçåI=_à∏êë®íÉê=NVUQI=ééK=TQ=ÑÑK=
NO
Uppgifter i Björsäters andra sockenook, utg. Sten Eskilsson, Björsäter 1984, pp. 74 ff.
NP
13 =oÉâíçê=
skildring ~î=
îáÇ= _à∏êë®íÉêë=
Rektor iÉåå~êí=
Lennart c~ää=
Fall vid
Björsäters ëâçä~=
skola ÖÉê=
ger Éå=
en ìíÑ∏êäáÖ=
utförlig ëâáäÇêáåÖ=
av ~ää~=
alla ÄÉëäìíëî®åÇçê=
beslutsvändor âêáåÖ=
kring

ëâçä~åI=á=Òpâçä~åë=Üáëíçêá~ÒI=á=_à∏êë®íÉêë=ëçÅâÉåÄçâI=ìíÖK=píÉå=bëâáäëëçåI=_à∏êë®íÉê=NVTPI=ééK=ONÓOTK=
skolan, i ”Skolans historiai), i Björsäters socken/role, utg. Sten Eskilsson, Björsäter 1973, pp. 21-27.
q~äÉë®ííÉå=™íÉêÖÉë=á=_à∏êë®íÉêë=~åÇê~=ëçÅâÉåÄçâI=çéK=ÅáíK=NVUQI=éK=URK=
Talesätten
återges i Björsäters andra socken/role, op. cit. 1984, p. 85.
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Del III:
|||: Utbildningshistoria
Utbildningshistoria
Del

sáÇ=áåîáÖåáåÖÉå=~î=ÇÉå=åó~=ëâçä~å=NVRP=ÖàçêÇÉ=ÇÉå=ìåÖ~=ëâçäÑäáÅâ~å=Éå=íî®êJ
Vid
invigningen av den nya skolan 1953 gjorde den unga skolﬂickan en tvärë®âÉê=êÉÑÉêÉåë=íáää=êÉÑçêãÉå=NUQOK=aÉí=ëâ~=áåíÉ=Ñ∏êî™å~I=ÉÑíÉêëçã=NUQO=å®ê~é™=Ñ™íí=
säker referens till reformen 1842. Det ska inte förvåna, eftersom 1842 närapå fått
ëí~íìë=ëçã=Éíí=ÜÉäáÖí=™êí~ä=á=î™êí=ä~åÇK=aÉí=î~ê=Ç™=ëâçä~å=áåÑ∏êÇÉë>=lÅÜ=ìí~å=íîÉJ
status som ett heligt årtal i Vårt land. Det Var då skolan infördes! Ûch utan tveâ~å=ëíçÇ=_à∏êë®íÉêëÄçêå~=çÅÜ=ã∏ë=~î=ëíçäíÜÉíI=áåíÉ=Ä~ê~=∏îÉê=ÇÉå=åó~=ÄóÖÖå~ÇÉå=
kan stod Björsätersborna och mös av stolthet, inte bara över den nya byggnaden
NVRP=ìí~å=çÅâë™=ãÉÇ=Éå=í~åâÉ=é™=Ñ∏êÑ®ÇÉêå~ë=îáëÜÉí=Éíí=ÇêóÖí=ëÉâÉä=íáÇáÖ~êÉK=
1953 utan också med en tanke på förfädernas vishet ett drygt sekel tidigare.
I vår postmoderna tid frestas man att problematisera och ifrågasätta även så
f=î™ê=éçëíãçÇÉêå~=íáÇ=ÑêÉëí~ë=ã~å=~íí=éêçÄäÉã~íáëÉê~=çÅÜ=áÑê™Ö~ë®íí~=®îÉå=ë™=
ëà®äîâä~ê~=Ñ~âí~=ëçã=™êí~äI=îáäâÉí=à~Ö=Ü~ê=®Öå~í=ãáÖ=™í=á=ÇÉå=Ü®ê=íÉñíÉåK=k~íìêäáÖíJ
självklara fakta som årtal, vilket jag har ägnat mig åt i den här texten. Naturligtîáë=Ä∏êà~ÇÉ=áåíÉ=~ää~=pîÉêáÖÉë=Ä~êå=ëâçä~å=NUQOK=sá=ã™ëíÉ=áåëÉ=~íí=ÑçäâëâçäÉëí~ÇÖ~å=
vis
började inte alla Sveriges barn skolan 1842. Vi måste inse att folkskolestadgan
visserligen
îáëëÉêäáÖÉå=~åíçÖë=îáÇ=
antogs vid Éå=
en ÉåëâáäÇ=íáÇéìåâíI=ãÉå=~íí=ëâçä~åë=êÉ~äáëÉê~åÇÉ=î~ê=Éå=
enskild tidpunkt, men att skolans realiserande var en
ä™åÖI=çà®ãå=éêçÅÉëëI=Ç®ê=ã®åëâäáÖ~=áåíêÉëëÉå=ëçã=éÉåÖ~ê=çÅÜ=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=çã=
lång, ojämn process, där mänskliga intressen som pengar och uppfattningar om
î~ê=ÄóÖÖå~ÇÉê=ëâìääÉ=ëí™=Ü~Ñí=ëíçê=ÄÉíóÇÉäëÉK=iáâî®ä=â~å=îá=Öçíí=ÄÉÜ™ää~=NUQO=ëçã=
var
byggnader skulle stå haft stor betydelse. Likväl kan vi gott behålla 1842 som
Éå=Ü™ääéìåâí=Ñ∏ê=í~åâÉåK=jÉÇ=îáëë=ëóãé~íá=â~å=îá=çÅâë™=í®åâ~=é™=Üìê=ã®ååáëâçê=
en hållpunkt för tanken. Med viss sympati kan vi också tänka på hur människor
i forna tider kämpat för att bli sams med det slutliga målet att åstadkomma en
á=Ñçêå~=íáÇÉê=â®ãé~í=Ñ∏ê=~íí=Ääá=ë~ãë=ãÉÇ=ÇÉí=ëäìíäáÖ~=ã™äÉí=~íí=™ëí~Çâçãã~=Éå=
Ä®ííêÉ=ëâçä~K=
bättre skola.
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