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sina mål med avhandlingsarbetet. Det första syftet, att
åstadkomma en grund för studier som strävar att kom-
ma åt den temporala uppfattningen av poesi, är ganska
omfattande och man kan naturligtvis inte förvänta sig
ett uttömmande resultat men syftet uppnås i stort sett på
ett plausibelt sätt. Undersökningen har både bredd och
djup.

Det andra syftet, att försöka föra in mer betydelse i
metriken och mera av formstudium i litteraturvetenska-
pen, uppnås också, om man ser ’betydelse’ som ett gan-
ska omfattande begrepp där den temporala förmågan
kan ge bidrag. Larssons avhandling visar klart på nya och
användbara möjligheter till formstudier inom litteratur-
vetenskapen, samtidigt som han gör intressanta insatser
för att bredda metrikens arbetsfält.

Det tredje syftet, att sprida den kunskap om kognitiv
rytm som Wnns, utöka den och undersöka hur vi använ-
der våra temporala förmågor när vi läser vers, visar på en
mångfasetterad intention. Larssons avhandling sprider
kunskap om kognitiv rytm men gör det på ett ganska
svårtillgängligt sätt. Ett mer disciplinerat språk hade
onekligen varit till fördel. Hans strävan att utöka denna
kunskap är lovvärd men det är svårt för läsaren att klart
skilja på nytt och gammalt, på hans egen insats och på
diskussion om andras rön. En explicit markering av det
egna hade gärna fått göras i all synnerhet som Larssons
insats på allt sätt är värd att lyfta fram. Strävan att under-
söka hur vi använder våra temporala förmågor handlar
kanske inte så mycket om hur vi gör det utan utfaller
mer i en verklig användning av de temporala förmågor-
na. Och Larsson lyckas också på ett tillfredsställande sätt
systematisera upplevelsen av rytmen.

Den tillämpande delen av avhandlingen är mångsi-
dig och konsekvent genomförd, t.o.m. systematisk. Med
hjälp av den rytmiska lathunden är det relativt lätt att
följa Larssons resonemang och bilden av Diktonius ryt-
miska biograW utkristalliseras på ett spännande sätt i
analyserna. Avdelningen visar både på en rytmisk re-
spons hos läsaren och på rytmiska möjligheter hos för-
fattaren – Diktonius.

Det är en omfattande volym som Jörgen Larsson lagt
fram som lärdomsprov. I fråga om antal sidor kunde den
motsvara två doktorsavhandlingar, och man frågar sig
om det vore möjligt med en uppdelning också i prakti-
ken. Även om teoridiskussionen är mångsidig och rätt
omfattande skulle den ändå inte i nuvarande skick klara
sig helt på egen bog. I fråga om omfattning är den till-
lämpande delen extensiv nog men den kräver att det
Wnns ett teoretiskt resonemang i bakgrunden. Med an-
dra ord behöver åtminstone den senare delen av avhand-
lingen den första delen och den första delen behöver så-
dan den nu är åtminstone en del av den sista delen. De
två delarna bildar alltså i sig en helhet.

Vill man förespråka en snävare hållning kunde en be-

gränsning av antalet studerade temporaliteter vara en
möjlighet t.o.m. så radikalt att man studerar temporali-
tet på endast en nivå, men för den som läst Jörgen Lars-
sons arbete skulle en sådan lösning trots allt kännas nå-
got mager.

Med dessa resonemang som bakgrund kan man kon-
statera att avhandlingen om poesi som rörelse i tiden bil-
dar en välformad helhet som dessutom ger ett viktigt bi-
drag till metrikforskningen. Det är, som Larsson själv
har konstaterat i sin inledning, få som försökt komma åt
och systematiserat den temporala uppfattningen av poe-
si. Avhandlingen fyller alltså ett uppenbart behov. Det
som dessutom gläder läsaren är att avhandlingen bidrar
till beskrivningen av upplevelsen av Diktonius lyrik och
samtidigt också, för den som redan kan sin Diktonius,
till en ny upplevelse av lyriken, en upplevelse med nya,
spännande dimensioner.

För den som vill fortsätta in i metrikens labyrint Wnns
det Xer trådar att dra i och detta är bara uppmuntrande
och lockande. Forskaren behöver inte alls frukta mytens
Minotauros. I stället kan han i den metriska labyrinten
precis som en lycksökande Wskare förvänta sig god fångst
och förlig vind.

Jörgen Larssons avhandling Poesi som rörelse i tiden är
innehållsmässigt en ny och inspirerande inmutning
inom metriken. Den genomtänkta helheten matchas W-
nurligt av pärmbildens smidiga katt som låter betrakta-
ren ana den studerade författarens berömda jaguar.

Marianne Nordman
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Inga-Lisa Petersson, Statens läsebok (Litteratur Teater
Film, Nya serien 18). Lund 1999.

Det är en mycket betydelsefull bok Inga-Lisa Petersson
valt som avhandlingsobjekt, Läsebok för folkskolan, vil-
ken, om man inte räknar med småskrifter som alma-
nacka och bondepraktika, blev den första profana svens-
ka bok som blev spridd i olika samhällsklasser i hela lan-
det. Inemot sekelskiftet 1900 behölls dess texter så gott
som oförändrade. Hur många folkskolebarn, seminaris-
ter, folkhögskoleelever och gymnasister i de lägre klasser-
na har inte blivit bekanta med denna bok och fört med
sig minneskunskaper från den genom livet? Det är an-
märkningsvärt att inte forskare inom litteratursociologi
eller pedagogik gjort den till föremål för någon större
undersökning. Den har emellertid blivit omskriven och
diskuterad på Xera håll, bl a av Herbert Tingsten i hans
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kritiska analys av svenska skolböckers propagandistiska,
religiöst-moraliska och politiska innehåll i Gud och fos-
terlandet (1946). Lars Furuland har lyft fram läsebokens
roll som folkuppfostrare. Han har också framhållit dess
betydelse för bildandet av en poetisk kanon i en uppsats
fogad till faksimilutgåvan av läseboken 1979. Man kun-
de ha väntat sig att det skulle ha kommit en avhandling
till 100-årsminnet av läsebokens utgivning 1968.

Inga-Lisa Petersson har tidigare publicerat Xera upp-
satser om läseboken med olika infallsvinklar, t ex ”Läsa i
katekes – eller läsa i trädgårdsböcker?” och ”Kvinnliga
författares bidrag till läseböcker för folkskolan i Norge,
Danmark och Sverige på 1860-talet”. År 1992 kom bo-
ken Studier i folkskolans läsebok innehållande två längre
artiklar, ”Läseboken och den svenska industrialisering-
en” samt ”Fraktur eller antikva? Om tryckstilar i pedago-
gisk litteratur 1842–1889”.

I sin avhandling har Inga-Lisa Petersson ringat in tre
problemområden. Först Almqvists roll för läsebokens
tillkomst och innehåll. Därefter själva tillkomsthistori-
en, vilken ägnas mest utrymme. Därtill har hon fogat en
studie av vad hon kallar den nordiska sångskatten i läse-
boken, något som får belysa försök till en gemensam
nordisk kanonbildning.

En underrubrik i avhandlingens inledningskapitel är
Ett nationellt projekt och detta är ett tema genom av-
handlingen. Det markeras redan genom titeln, Statens
läsebok. Inledningsvis ges först en bakgrund till utgiv-
ningen av Läsebok för folkskolan, 1868. Vid denna tid, då
nya riken tillkom efter principen gemensam kultur och
gemensamt språk, Wck läseböcker betydelse som bärare
av det gemensamma språket och därmed som enhetsska-
pande faktor.

Under den femåriga redigeringstiden studerade Xera
av läseboksredaktörerna under resor utomlands danska,
norska, Wnska och tyska läseböcker. Inga-Lisa Petersson
har sett som en viktig uppgift att klarlägga inXytanden
från dessa läseböcker.

Läsebok för folkskolan tillkom i en tid av nationalism
och skandinavism, men den har egentligen ingen enhet-
lig tendens utan betonar både det svenska och det nor-
diska. Den kan ha medverkat till utvecklingen av tolerans
och vänskap mellan de skandinaviska folken. Tendens till
en nordisk litterär kanon Wnns inom dess pärmar.

Statens intresse för att ge ut en läsebok var ett led
i kampen mot fattigdom och läseboken ingick i en de-
mokratiseringsprocess. Genom representationsreformen
1866 blev adelns och prästerskapets makt beskuren. Präs-
terskapets herravälde över skolan ifrågasattes och man
kan se utgivningen av läseboken som ett led i en frigörel-
se från kyrkans dominans. Medborgarna behövde en all-
sidig bildning både för att kunna delta i landets styrelse
och för att bli motiverade att försvara landet. Pressen till-
tog i betydelse och dess företrädare önskade att Xer skulle

kunna tillgodogöra sig tidningarnas innehåll. Läseboken
kan ses som ett led i en liberaliseringsprocess. Det ut-
vecklades en kamp mellan kristna bildningsideal och
mer sekulariserade.

Inga-Lisa Peterssons något oprecisa syfte med av-
handlingen är ”att fastställa vilka intressen som ledde
fram till att läseboken utgavs och till den form och det
innehåll den Wck” (s 10). Vidare vill hon se modeller för
hur nationalismen kunde fungera på olika nivåer. Hon
motiverar sin utförliga behandling av läsebokens till-
komst med att tidigare översikter och studier av till-
komsthistorien har lyft fram Artur Hazelius’ insats på
bekostnad av tidigare redaktörers. Det gäller Simon
Nordströms framställning av processen i hans recension
i Svensk Literatur-Tidskrift 1869. Fredrik Böök överbeto-
nar Hazelius’ insats i sin HazeliusbiograW 1923. Beroende
av Böök är Hjalmar Berg i uppsatsen, ”Hur Läsebok för
folkskolan kom till” i Skola och samhälle, årg. 15, 1934. En
anledning att på nytt undersöka tillkomsthistorien är
också att källäget har förändrats efter 1974, då ytterligare
material från släkten Fredrik Ferdinand Carlson köptes
in till Riksarkivet. Carlson, professor i historia, ecklesias-
tikminister 1863–1870 och 1875–1878, blev huvudansva-
rig för läseboken och han visade starkt personligt intres-
se.

Inga-Lisa Peterssons material har bestått av de läse-
böcker som funnits tillgängliga i Lunds Universitetsbib-
liotek samt danska sångböcker på olika bibliotek i
Köpenhamn. Även tidningar, tidskrifter, dagböcker och
brev samt bevarat material från redigeringen, främst från
Nordiska museet men också från Riksarkivet, har ut-
nyttjats.

Uppläggningen har skett utifrån tanken att enskilda
personer haft betydelse för läseboken med början på för-
fattaren, journalisten och pedagogen Carl Jonas Love
Almqvist. Som exempel på försöken att skapa en gemen-
sam nordisk litterär kanon behandlas nationalsångerna i
ett avslutande kapitel.

Angreppssättet anges utan närmare precisering vara
tvärvetenskapligt, men något teori- eller metodresone-
mang förs inte. Inga-Lisa Petersson har god orientering i
historia och sätter in redaktörerna i kulturella, pedago-
giska, allmänideologiska liksom speciWkt politiska kon-
texter. Stor vikt lägger hon vid det personhistoriska, vid
personliga kontakter och förbindelser mellan personer,
men hon kommenterar även den pedagogiska debatten.

Det första av de tre huvudkapitlen behandlar Alm-
qvist som folkbildare och inspiratör för Läsebok för folk-
skolan. ”Utformningen av Läsebok för folkskolans
Sverigebild, dess skandinavism, bilden av den övriga
världen, historieframställningen samt avsnitten om tek-
nik kan på ett eller annat sätt återföras på hans tankar,”
menar Inga-Lisa Petersson, som sålunda tillmäter Alm-
qvist en mycket stor betydelse (s 20).
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Almqvists pedagogiska program, tidigt utformat i
Manhemsförbundets stadgar, tog i mycket gestalt i Nya
elementarskolans undervisning, där han verkade från
starten 1828, först som lärare och sedan som rektor, samt
i hans läroböcker för denna pedagogiskt radikala skola,
som var ett experimentgymnasium. Almqvist förde fram
ett antiklassiskt, nationellt-kristet program med mo-
dersmålet som det främsta humanistiska ämnet och en
bred bildning med geograW som ett stödämne för histo-
ria. Arthur Hazelius som blev huvudredaktör för läsebo-
ken hade varit elev vid skolan och förde vidare Nya ele-
mentarskolans tradition till Läsebok för folkskolan.

Almqvists idéer om folkbildning, framförda i en arti-
kelserie i Aftonbladet, ”Om svenska uppfostringsväsen-
det”, sedermera utgiven i bokform, kom att få avgörande
betydelse för den debatt om folkskolan i press och riks-
dag som föregick folkskolestadgan 1842. Han framhöll
hur orättvist utbildningssystemet var och kritiserade den
elitistiska universitetsutbildningen och tog därmed indi-
rekt parti för folkbildning. Han var även kritisk mot kyr-
kan som försämrade situationen för de fattiga och han
föreslog att medel för folkundervisningen skulle tas från
kyrkan. Enligt Almqvist skulle uppfostran ske med hjälp
av böcker som skulle nå hela folket. Han gjorde inget
undantag för Xickor, vilket är notervärt. Inte heller ansåg
han att någon socialgrupp skulle undantas från en
grundläggande bildning. Poesin, vilken kunde både roa
och undervisa, var ett viktigt medium, både estetiskt och
moraliskt. Skönlitteraturen var alltså ett medel för bild-
ning. Målet för bildningen var en utveckling av samhäl-
let mot demokrati och välstånd. Därför borde undervis-
ningen även omfatta verklighetsorientering i form av
geograW och historia samt praktisk kunskap som meka-
nik, kemi och agronomi.

Artur Hazelius kom att bli arvtagare till Almqvist via
sin far som var nära vän till Almqvist. Inga-Lisa Peters-
son visar på idéer i Läsebok för folkskolan som känns igen
från Almqvists skrifter Svenska fattigdomens betydelse och
Arbetets ära, t ex uppmaningar till arbetsamhet och för-
nöjsamhet.

Almqvist blev populär i Danmark, där hans texter
blev skolbokslitteratur. Hans skandinavism och femi-
nism inspirerade danskarna och Hazelius mötte ett Alm-
qvistarv, när han i studiesyfte besökte Nathalie Zahles
och Martin Hammerichs skolor i Köpenhamn under
1860-talet. Han kunde ”hämta hem en nordisk sång- och
läsebokskanon.” (s 31). Läsebok för folkskolan blev en del i
en nordisk litterär kanon, menar avhandlingsförfattaren
(s 35).

Huvuddelen av avhandlingen ägnas åt läsebokens
tillkomsthistoria. År 1842 bestämdes att varje kommun
skulle bekosta en folkskola. Tidigare hade hem och kyr-
ka ombesörjt undervisningen och i viss mån vilade
mycket alltjämt på hemmen, även efter 1842, ty först

1882 blev skolan obligatorisk för barnen. Kyrkans peda-
gogik hade varit inriktad på inlärning av den kristna
trons huvuddrag, framför allt som de framställdes i kate-
kes och psalmbok. Även efter 1842 förblev de kyrkliga
böckerna undervisningsmaterial i stor utsträckning, vil-
ket kritiserades i pressen under 1850-talet liksom vid
folkskoleinspektörsmötet 1862. Man önskade läsning
även i världsliga ämnen, och därtill behövdes en lämplig
läsebok. När F F Carlson, professor i historia och f d
prinsinformator, år 1863 blev ecklesiastikminister tog
han itu med uppgiften. Carlson som var skandinavis-
tiskt intresserad blev själv läsebokens slutliga huvud-
redaktör.

Läseboken blev de många redaktörernas bok och tre
olika redaktioner kom att avlösa varandra 1863–68. In-
tentioner med läseboken var att skapa ett enhetligt
svenskt språk och uppamma fosterlandskärlek. Uppgif-
ten att redigera en läsebok anförtroddes först några göte-
borgspedagoger. Göteborg hade vid denna tid de bäst
utvecklade folkskolorna i landet, mycket beroende på att
där hade kommunen ansvaret för folkskolan och dess fö-
reträdare hade starkt stöd av pressen. De utsedda var Jo-
han Wallin, tidningsman, lärare, folkskoleinspektör och
präst samt Anders Theoror Bruhn, lärare, rektor och se-
dermera chef för folkskolebyrån. Förfrågan gick även till
rektorn och folkskoleinspektören Carl Jonas Meijerberg.
Wallin var skandinavist och därjämte intresserad av
kvinnors bildning, och han delade Almqvists uppfatt-
ning om fostran genom litteratur. Wallin hade tidigare
haft en kritisk inställning till folkskolan på grund av dess
risk för halvbildning som kunde leda till andligt hög-
mod och politisk oro, men han ändrade uppfattning
efter en resa till Tyskland och Schweiz, då han Wck till-
fälle att studera skolor i dessa länder. Tidigare forskning
har ansett att F F Carlson var missbelåten med Wallins
arbete och därför utsåg nya redaktörer, men Inga-Lisa
Petersson menar att Wallin inte kunde fullfölja arbetet,
eftersom han inte Wck de medarbetare han önskade.
Både Bruhn och Meijerberg engagerades för andra upp-
gifter.

I september 1865 förordnades linköpingspedagogerna
K W Kastman och C L Anjou som medredaktörer. Kast-
man hade producerat läromedel bl a i historia och geo-
graW. Tillsammans med Bruhn företog Anjou en resa till
Tyskland för att studera tyskt skolväsen. Anjou, som
hade en lågkyrklig proWl, ansåg att skolan skulle vara tjä-
narinna såväl åt familjen och staten som åt kyrkan. Han
ville alltså bevara bandet mellan folkskolan och kyrkan
och betonade religionsundervisningens roll, medan
Wallin framhöll skolans betydelse för nationell bildning
och nationellt försvar. Det gick alltså en skiljelinje dem
emellan. Anjous medverkan i arbetet mötte stark kritik i
pressen, framför allt från Aftonbladet som ivrade för en
nationell folkbildning efter dansk och norsk modell.
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År 1866 förordnades Artur Hazelius till redaktör.
Han kom näst F F Carlson att få störst inXytande över
läseboken. Hazelius var vid denna tid lektor i svenska
språket och litteraturen vid Högre lärarinneseminariet i
Stockholm. Senare skapade han som bekant Nordiska
museet och Skansen. För arbetet med läseboken inledde
han samarbete med historikern Hans Forsell. Hazelius
stod under inXytande av Almqvist ifråga om kärlek till
svenskt landskap och folk. Almqvist hade kritiserat det
utländska inXytandet hos den härskande klassen. Hans
levnadsmoral förmedlades till läseboken, menar Inga-
Lisa Petersson. I januari 1862 deltog Hazelius i det skan-
dinaviska studentmötet i Köpenhamn. Han stannade
någon tid i staden och kom i kontakt med Martin Ham-
merich och hans skola liksom med Nathalie Zahles
Xickskola och seminarium. Hammerich hade för skol-
bruk gett ut Svenske Læsestykker, med Oplysninger om
Sprog og Literatur 1859 och 1862 kom Sagn og Eventyr, før-
ste Afsnit af danske og norske Læsestykker til Skolebrug i
Sverrig. Dessa båda läseböcker blev förebilder för den
svenska läseboken för folkskolan. Från dessa hämtades
dispositionen samt texter för skildringen av Sverige och
för den dansk-norska avdelningen. Almqvist hade bety-
delse för Hammerichs skandinavism. Dessutom inspire-
rade han den danska kvinnoemancipationen genom sitt
besök i Köpenhamn och än mer genom sina skrifter,
menar Inga-Lisa Petersson, så att en del av Almqvists
idéer har kommit tillbaka till Sverige över Danmark.

Liksom tidigare redaktörer företog Hazelius en stu-
dieresa till Tyskland och tog intryck av tyskt skolväsen,
vilket Wnns dokumenterat i hans utförliga dagböcker
från denna resa. Under resan Wck sig Hazelius anbefalld
Wackernagels läsebok, vilken också var bekant för
Bruhn, Wallin och Anjou och debatterades under folks-
koleinspektörsmötet i Stockholm 1867.

Hazelius och Carlson hade olika uppfattningar vad
gällde innehållet i Läsebok för folkskolan, speciellt be-
träVande den första, litterära avdelningen, Stycken av
blandat innehåll. Hazelius med sitt starka intresse för
folkliga genrer som gåtor, ordspråk, sägner och folklekar
ville bereda plats för denna folkliga kultur, men Carlson,
som strävade efter samhällets modernisering, och hade
förkärlek för det fosterländska, det speciellt svenska, och
var präglad av lågkyrklig religiositet, förkastade många
av Hazelius’ förslag. Hazelius gav därför ut en egen läse-
bok till julen 1868 med vad man kan kalla överblivet
material, Fosterländsk läsning för barn och ungdom, i vil-
ken de folkliga genrerna är rikligt tillgodosedda.

Utöver redaktörerna som var välmeriterade pedago-
ger arbetade ett Xertal fackspecialister med granskning
av texterna. Det visar utbetalade honorar.

Som avslutning på detta kapitel behandlas receptio-
nen av läsebokens första upplaga. I Svensk Literatur-Tid-
skrift och i Nordisk Tidskrift var recensenterna positiva,

medan lärarpressen var njugg och inte hade annat att be-
römma än det låga priset. Några kritiker beklagade från-
varon av lekfulla och för barnen anpassade inslag.

Avhandlingens avslutande kapitel har fått titeln
Nordisk sångskatt. Skolsången som tidigare uteslutande
hade bestått av psalmsång breddades med profana sång-
er i mitten av 1800-talet. Poetiska texter, däribland sång-
er, togs in i läseboken. Poesin ansågs stärka den nationel-
la identiteten. Nationalismen födde många nationella
sånger, inte minst i Danmark. Inom skandinavismen
skrevs och sjöngs både fosterländska sånger och nordiska
sånger, något som man inte åtskiljde. De nationella
sångerna var till en början krigiska eller rojalistiska men
avlöstes av fredliga sånger om land och folk. Sångerna
”Kung Karl den unga hjälte” och ”Ur svenska hjärtans
djup” Wck ge vika för ”Du gamla, du friska” och ”Kong
Christian stod ved Höjen mast” ersattes av ”Der er et
yndigt land”. Läseboken innehåller båda typerna.

Inga-Lisa Petersson har särskilt intresserat sig för den
sång som senare blev vår nationalsång, Dybecks ”Du
gamla, du friska”. Sången infördes i läseboken under ti-
teln ”Fosterjorden” som inledning till skildringen av
Sveriges natur. En liknande placering hade sången i
Hammerichs danska läsebok. Den plats sången Wck i
Läsebok för folkskolan medverkade till att den blev natio-
nalsång, vilket tidigare StaVan Björck och Lars Furuland
har framhållit. Ett av svaren på varför just denna sång
blev svensk nationalsång är att den passade till tanken
om ett skandinaviskt rike. I Danmark lanserades den
först som en folkvisa från Jämtland, dvs från ett tidigare
danskt landskap, vilket kan ha medverkat till att den
upptogs av Hammerich, enligt Inga-Lisa Petersson. Hon
anser det ”rimligt att påstå att danskarna, via bl a Ham-
merichs läsebok” bidrog till att lansera sången. (s 166).
Ett annat svar på frågan om varför Dybecks sång blev
nationalsång är att den är ett arv från Geijer. Hans dikt
Sverige uppvisar nästan identiska formuleringar. Detta
är en intressant iakttagelse. Också den dikten Wnns i läse-
boken; den inleder avdelningen om Sveriges historia.

Inga-Lisa Petersson anser, att de fosterländska sånger-
na ”nationaliserades” via läseböckerna. Runebergs Vårt
land som sjungits även som svensk fosterlandssång Wck i
läseboken titeln ”Finland”, vilket omöjliggjorde en fort-
satt användning av den som uttryck för svenska natio-
nella känslor, menar Inga-Lisa Petersson. Den är place-
rad som första nummer av några texter som handlar om
Finland i läsebokens avdelning Naturskildringar från
främmande land. Härtill måste jag invända att sången
sjöngs som en svensk fosterländsk sång bland annat i
nykterhetsrörelsen runt sekelskiftet 1900. (I Selander,
Folkrörelsesång, 1996, s 90 f.)

I den avdelning med texter av danska och norska för-
fattare, som avslutar läseboken ingår ”Der er et yndigt
land”, som likaledes övertogs från Hammerichs läsebok.



164  ·  Recensioner av doktorsavhandlingar

Sist i Läsebok för folkskolan utgiven av den svenska staten
står Grundtvigs dikt Modersmaalet, som bland annat
handlar om drömmen om att återfå ett delvis förlorat ge-
mensamt skandinaviskt tungomål.

*

Inga-Lisa Peterssons främsta förtjänst är att hon tagit
fram hittills okänt eller obeaktat material, som kastar
ljus över läsebokens tillkomstprocess under vilken Xera
redaktörer var verksamma och spelade en aktiv roll. Hon
visar även hur läseboken som kom till under skandina-
vismens era kom att spegla dess idéer.

Inledningsvis anmärkte jag att syftet är vagt formule-
rat. Vagheten gäller också framställningen, som bitvis
blir alltför detaljrik, samt redovisningen av resultaten,
något som medverkar till att författaren inte gör sig själv
full rättvisa. Läsaren hade vidare varit betjänt av en inle-
dande presentation av läseboken som helhet och olika
texttypers och temans utrymme och plats. Det mesta av
innehållet i läseboken behandlas inte, såsom urvalet av
skönlitteratur och av historiska och geograWska texter.
I stället för textanalyser får vi uppräkningar. Man skulle
t ex kunna ha anlagt en didaktisk synvinkel på urvalet.

Inga-Lisa Petersson betonar starkt att läseboken är en
sekulariserad bok, vilket är en sanning med modiWka-
tion. På sidan 44 tillstår hon: ”Tanken på en god försyn
som leder människornas öden är ett viktigt tema i läse-
bokens avdelning för svensk historia.” Jag menar, att det
religiösa anslaget frapperar en nutida läsare. Redan på
första sidan i läseboken möts man av en dikt om Gud
som skaparen. Av bokens 68 poetiska texter ger 21 uttryck
för en religiös livssyn. Dessutom Wnns en religiös livshåll-
ning i Xera prosatexter. Men sedd mot bakgrunden av
den rent religiösa litteratur, Bibel, psalmbok och uppbyg-
gelselitteratur, som i de Xesta kommuner dittills varit den
enda lektyren, innebar naturligtvis läseboken att omvärl-
den fördes in på ett helt revolutionerande sätt. Jämfört
med danska läseböcker som Matzens Dansk læsebog och
Hjorts Den danske børnevän innehåller Läsebok för folk-
skolan mindre religiöst präglat material, men jag reserve-
rar mig inför termen sekulariserad. Sekulariseringen av
folkskolan är en process som börjar utvecklas vid sekel-
skiftet, då det administrativa sambandet mellan folkskola
och kyrka upplöstes, vilket Leif Tegborg undersökt i sin
avhandling Folkskolans sekularisering 1895–1909 (1969).

Kapitlet om Almqvist är intressant ur pedagogihisto-
risk synvinkel, men frågan är om inte hans betydelse för
läsebokens innehåll har överdrivits. I samtiden allmänna
idéer hänförs till inXytande från Almqvist:
”[T]ankegångar från Svenska fattigdomens betydelse och
från Arbetets ära tycks överensstämma med levnadsmo-
ralen och med Sverigebilden i Läsebok för folkskolan.”
(s 29). Men förnöjsamhetsidealet var ju inte bara något

Almqvist framförde; det predikades av kyrkans män och
det framfördes även från andra håll. Något liknande kan
sägas om betydelsen av Almqvists skandinavism och fos-
terlandskärlek. Dessa idéer hörde snarast till allmängod-
set bland universitets- och skolfolk vid tiden för läsebok-
ens tillkomst.

I ett annat sammanhang kunde dock stödet hos Alm-
qvist ha betonats starkare. Hans ideal om förening av
historia och geograW i undervisningen framgår inte bara
av det förord han skrev 1842 i Försök till läro- och läsebok
i Sweriges hioria och geograW för folkskolor av Jakob Eke-
lund, utan än mer av hans egen bok Mänskosläktets saga
eller Allmänna werldshistorien förenad med geograWen,
del 1 1859.

Inga-Lisa Petersson har undersökt förekomsten av
Almqvistska texter i danska läseböcker och förmodar att
han haft inXytande på dansk feminism. Han skulle ha
inspirerat Nathalie Zahle och hennes kolleger vid Xick-
skolan och seminariet så att vi fått tillbaka en del av hans
idéer via Danmark genom pedagogerna Bruhns och Ha-
zelius’ besök i danska skolor. I fråga om inXytande på
dansk feminism skulle det behövas mer forskning för att
belägga detta. Låt vara att Det går an kan ha haft betydel-
se för Mathilde Fibigers roman Clara Raphael, men inte
kan man påstå att idéerna i romanen är Almqvists, i det
att breven beskriver kvinnoemancipation i samband
med en nationell rörelse (s 39). Att denna sammankopp-
ling av feminism och nationalism skulle ha hämtats från
Almqvist Wnner jag förbryllande. Än mer anmärknings-
värt är påståendet att skandinavismen skulle vara femi-
nistisk (s 36).

Vad Almqvists inXytande i Danmark beträVar bör
man se det mot bakgrund av landets egen läsebokstradi-
tion och samtida pedagogers idéer. Man borde också be-
akta den Grundtvigska pedagogiken.

Jag ställer mig tveksam till påståendet att vi Wck till-
baka ett Almqvistarv från Danmark. Almqvists skrifter
var ju välkända i Sverige. Även i skolantologier var han
representerad, t ex i Lenströms Svensk læsebog. Prøver på
svensk prosa og poesi från 1843 och i Svedboms Läsebok för
Sveriges ungdom från 1853. Dessutom bör hans skrifter ha
funnits tillgängliga i såväl bokhandel som sockenbiblio-
tek, även om han själv blev en persona non grata.

Jag vill mena att Inga-Lisa Petersson överdriver bety-
delsen av att Almqvist var känd i Danmark. Det förhål-
landet att han var representerad i Hammerichs läsebok
ledde i alla fall inte till att han kom in i den svenska läse-
boken.

Vad bildandet av en nationell litterär kanon i stället
för en klassisk beträVar betydde Nya elementarskolans
praxis mycket liksom Bjurstens läsebok, vilket Jan Tha-
venius framhåller i Den motsägelsefulla bildningen (1995).
Denna övergång ägde rum i hela Europa under senare
delen av 1800-talet. Detta arbete refererar Inga-Lisa Pe-
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tersson i forskningsöversikten (s 15) och det förhållandet
att kanonbytet var ett utbrett fenomen borde balanserats
mot emfasen av det danska inXytandet.

I kapitlet om läsebokens tillkomsthistoria lyfter Inga-
Lisa Petersson förtjänstfullt fram pressens roll och åter-
ger den frapperande livliga och utbredda debatten om
skolans huvudmannaskap såväl som dess undervisning-
sinnehåll. Skulle man ha en skola knuten till kyrkan, dvs
prästernas överinseende, eller en statlig, icke kyrklig
myndighet? Skulle kristendomsämnet vara huvudsaken
eller var det viktigare med en undervisning som var bre-
dare och syftade till medborgarbildning, till kärlek till
fosterlandet och till Norden? Pressens inXytande växte
under denna tid och det är viktigt att dess betydelse för
opinionsbildning om skolans styrelse och innehåll bely-
ses. Flera av redaktörerna var på olika sätt knutna till
pressen. Den Wck betydelse även i så måtto att tidnings-
artiklar togs in i läseboken.

Enligt Inga-Lisa Petersson valde redaktörerna att ge
läseboken en skandinavistisk proWl framför en religiös.
Jag menar, att det är fråga om både och. Visst Wnns det
påtagliga uttryck för samtidens skandinavism, men det
man frapperas av när man bläddrar i boken är, jämsides
med den religiösa hållningen, moralismen. Barnen skall
lära sig att vara Xitiga, omtänksamma, fromma, tåliga,
fördragsamma, kort sagt snälla – en idag helt omodern
dygd. Det överordnade syftet verkar ha varit fostran av
texternas innehåll att döma samt att ge orientering om
omvärlden, om naturen och samhället.

Hammerichs betydelse för skandinavismens sprid-
ning var förvisso stor och han verkade inspirerande i det
svenska läseboksarbetet; det visar Inga-Lisa Petersson
övertygande. Flera av läseboksredaktörerna hade person-
lig kontakt med honom och han brevväxlade med andra
personer i den svenska skolvärlden. Men kanske bör
ändå betydelsen av Hammerichs läsebok som modell
något modiWeras. Som Inga-Lisa Petersson nämner fanns
det många äldre eller samtida svenska läseböcker att
hämta inspiration från. Hazelius Wck idéer inte bara från
Hammerich utan rimligtvis även från svenska läseböck-
er. Inga-Lisa Petersson konstaterar också på s 110: ”Folk-
skoleläseboken följer mönstret från läroverket och låter
dansk och norsk litteratur bli representerad.”

I fråga om det tyska inXytandet önskar man att Inga-
Lisa Petersson varit utförligare. Wackernagels läsebok
har satt vissa spår; likheter Wnns i synen på skönlittera-
turens användning i fostrande syfte och i blandningen av
prosa och poesi inom olika motivkretsar. Men i motsats
till Wackernagels läsebok innehåller den svenska mycket
lite skönlitteratur. Man skulle gärna velat veta mer om
vilka spår de resor till Tyskland och Schweiz avsatte som
Xera redaktionsmedlemmar företog. Inga -Lisa Petersson
har emellertid upplyst mig om att det tyvärr inte Wnns
material bevarat från de olika redaktörernas arbete. Man

kan alltså inte följa utvecklingen av texturval och bear-
betningar. Det Wnns inga andra listor över föreslagna tex-
ter än de som ligger i Hazeliusarkivet på Nordiska muse-
et och de härstammar från det sista skedet i redigering-
sarbetet.

I kapitlet Nordisk sångskatt används termer för olika
sångkategorier på ett oklart sätt. Termerna sång, folkvi-
sa, fosterlandssång, folksång och nationalsång är inga-
lunda entydiga; begreppen har skiftat innebörd över tid.
Detta visar Inga-Lisa Petersson på Xera ställen medve-
tenhet om, men hon gör inga bestämningar eller precise-
ringar.

StaVan Björck behandlar i Svenska språkets skönheter
dubbeltydigheten i begreppet sång, vilken består långt in
på 1900-talet (s 98). Vilken dikt som helst kan betecknas
som sång; den behöver inte vara tonsatt. Inga-Lisa Pe-
tersson använder termerna dikt och sång om vartannat
utan problematisering. Även termen folkvisa är Xytande
och har använts än om medeltidsballad, än om senare,
anonym, muntligt traderad visa, än om visa i ”folklig”
stil av känd författare. Fosterlandssång kan användas om
dikter med eller utan melodi. Innehållsligt är det ett vitt
begrepp. Märta Netterstad som har undersökt skolsång-
böcker under en period av 130 år ger följande deWnition:
”[sånger] som har som huvudtema hyllningar till eller
förhärligande av fosterlandet ((norden) konungen, Xag-
gan hembygden (landskapet) och modersmålet)” (Så
sjöng barnen förr. Textmaterialet i de svenska skolsångböck-
erna 1842–1972, 1982, s 33 V).

Begreppet folksång kan likaledes ha skiftande inne-
börd. Det kan vara synonymt med fosterlandsång, men
behöver inte vara det. Antologin Utwald samling af folks-
ånger, från 1816 och 1817 innehåller mycket material från
Geijer- Afzelius’, Svenska folksånger, dvs medeltidsballa-
der. Folksånger var bl a alla sånger som hyllade national-
hjältarna. Som folksång betecknas i Folkskolans sångbok,
1867, ”Konung och rike, Herre beskydda”. En folksång
kan vara en sång från folket till dess konung. Som folk-
sång fungerade i Sverige ”Bevare, Gud, vår kung” i oYci-
ella sångsamlingar från 1805 till 1860-talet, då den avlös-
tes av ”Ur svenska hjärtans”. ”Hvad är de skandinavers
land” benämns i Folkskolans sångbok, 1867, Skandinavisk
folksång, medan ”Du gamla, du friska” fått beteckning-
en Folkvisa.

Begreppet nationalsång har tidigare haft en vidare
innebörd än i dag. Termen användes synonymt med
fosterlandssång för att först mot slutet av 1800-talet bli
beteckning för en enda sång, som blev en symbol för
nationen.

Vad sångurvalet i Läsebok för folkskolan beträVar är
det viktigt att sätta in det i ett svenskt sammanhang och
inte bara jämföra med danska förhållanden. Det fanns
en praxis att sjunga profan sång i skolan, innan läsebo-
ken kom i tryck och det fanns Xera sångböcker för skol-
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bruk. Utvecklingen av sångrepertoaren i skolan har Åke
Isling behandlat i sin avhandling Det pedagogiska arvet.
Kampen för och emot en demokratisk skola, del 2, 1998.
Han nämner att redan i Oldbergs handledning från 1843,
Praktisk Handbok i pedagogik och metodik för swenska
folkundervisnignen, prisas sången för sitt höga värde som
bildningsmedel. Choralsången sätter Oldberg högst
men han ger även plats för profan sång. Sångerna har
klart didaktiskt innehåll. De syftar till fostran till Xit,
förnöjsamhet och snällhet och till kärlek till fosterlan-
det. I förbigående kan man notera att försynstron ge-
nomsyrar även de profana sångerna.

Det är än mer förvånande att Inga-Lisa Petersson inte
använt sig mer av Netterstads ovan nämnda avhandling
för att sätta in läsebokssången i ett svenskt sammanhang.
Av Netterstads kronologiskt ordnade sångboksförteck-
ning framgår att det utgivits 26 publikationer för skol-
sång, innan läseboken kom ut. Redan i J P Cronhamns
häften Lätta sånger för folkskolan arrangerade tvåstäm-
migt, h 1 1849, h 2 1851 Wnner vi de sångkategorier och
enskilda nummer som sedan blev vanliga många decen-
nier framåt. Inga-Lisa Petersson har i sin litteraturför-
teckning endast tio svenska sångböcker för olika använ-
darkategorier men tjugofyra danska samt två skandina-
vistiska, tryckta i Danmark. Har hon månne låtit sig sty-
ras av Hans Kuhns undersökning, DeWning a nation in
song. Danish patriotic songs in songbooks of the period
1832–1870 (Köpenhamn 1990), som ger lättillgängligt
jämförelsematerial? Det danska inXytandet har överbe-
tonats. Först och främst svensk sång- och läsebokstradi-
tion men även norsk och Wnsk borde fått större utrym-
me. Det senare med tanke på kapitelrubriken Nordisk
sångskatt.

Avsnittet Dansk sång- och läsebokstradition hade
vunnit på koncentration på sångurval, teman och motiv-
kretsar och de vanligaste sångerna. Man förlorar sig lätt i
personhistoriska detaljer.

I avsnittet Sången bland studenter och allmänhet
saknar jag den så kallade allmänhetens sång (s 145 V).
Här behandlas studentsången men den omfattande säll-
skapsviserepertoaren får egentligen inget utrymme, t ex
Ståhls visböcker. För att få grepp om den svenska reper-
toaren för allmänheten kunde Inga-Lisa Petersson ha pe-
netrerat de sångböcker från 1850- och 1860-talen som
StaVan Björck förtecknat i Svenska språkets skönheter.

Rubriken Vår nationalsång ett folkvisearv från Dan-
mark (160) är missvisande, eftersom den ger vid handen
att ”Du gamla, du friska” skulle vara en dansk folkvisa.
Inte heller beteckningen folkvisa är ett danskt påfund
(av Hammerich). Så har sången benämnts tidigare i
svenska sångböcker.

Jag betvivlar att sångens förekomst i en dansk läsebok
och i några danska sångböcker under andra hälften av
1860-talet betydde särskilt mycket för dess öde i Sverige.

När Hazelius och de andra redaktörerna valde sånger för
Läsebok för folkskolan måtte de väl i första hand utgått
från svenska förhållanden. Sången fanns redan i en skol-
sångbok 1851. Inga-Lisa Petersson nämner på s 163 att
den förekom i Xera sångböcker, bl a i Sandbergs Folksko-
lans sångbok, 1867, som Wck stor spridning och blev
mönsterbildande.

Hade Dybecks sång inte redan funnits i många svens-
ka sångböcker hade den inte valts av Hazelius. Enligt
min mening har även i detta fall betydelsen av sångens
förekomst i Danmark överskattats. Men jag håller med
om att den så att säga låg i tiden. Den passade väl sam-
man med skandinavismen; den talar ju om Norden.

Avslutningsvis vill jag framhålla att Inga-Lisa Peters-
sons avhandling förändrat bilden av tillkomsten av Läse-
bok för folkskolan. Intressant är belysningen av de många
redaktörernas arbete och den omsorg ecklesiastikminis-
ter Carlson själv lade ned i arbetet med läseboken. Läse-
boken sätts också in i ett skandinavistiskt sammanhang
genom redogörelsen för de många danska kontakterna.
En textanalytisk behandling av innehållet är något man
kan önska för framtiden.

Inger Selander

Håkan Sandgren, Landskap på jorden och i drömmen.
Studier i Folke Isakssons lyrik. Lund University Press.
Lund 1999.

Folke Isakssons diktning har tidigare inte varit föremål
för något omfattande eller djupgående vetenskapligt stu-
dium, och redan av det skälet måste man hälsa Håkan
Sandgrens doktorsavhandling, med den vackra titeln
Landskap på jorden och i drömmen, mycket välkommen.
Den fyller ”en lucka” i forskningen, som det brukar heta,
och däri har den en del gemensamt med ett par andra av-
handlingar som nyligen oVentliggjorts, jag tänker på
Inger Rings studie av Ragnar Thoursies tidiga lyrik och
Niklas Schiölers dito av Tomas Tranströmers senare poe-
si. Kanske kunde man i det här sammanhanget också
nämna min egen bok om Göran Printz-Påhlson, Min-
nets öar, glömskans tradition (1995), och erinra om att Xe-
ra avhandlingar med inriktning på det litterära femtiota-
let synes vara på väg, både i Lund och i Göteborg.

Att det är efterföljarna till den stora modernistgene-
rationen på trettio- och fyrtiotalet som nu står i tur för
att bli vetenskapligt utforskade har väl sin helt naturliga
förklaring. I dag framträder dessa författarskap som av-
rundade helheter, där vetenskapsmannen kan gå på upp-
täcktsfärd med den känsla av trygghet som distans och
överblick brukar inge. Helhetsperspektivet är framträ-
dande också i Sandgrens undersökning, låt vara att hel-
heten här begränsas till den ena halvan av författarens
produktion, nämligen lyriken.


