
”Vett och vetande, 

Professor emeritus i vuxenpedagogik
Lars Arvidson, som för elva år sedan
sände ut en bok om ”studiecirkelns
fader” Oscar Olsson, har nu skrivit en
studie om folkbildningspionjären Carl
Cederblad på drygt trehundra sidor.
Titeln på Arvidsons bok Vett och
vetande, hut och hållning är hämtad
från Cederblads välkända sats, lanse-
rad i en liten broschyr 1921 men utför-
ligt diskuterad i Bildningens väg
(1932). Först där presenterades hans
motto i sin definitiva form.

Levnadsbanan
Carl Cederblad föddes 1886 och växte
upp i en sörmländsk prästgård. Från
hemmet förde han med sig ett starkt
intresse för botaniken, vilket ledde
honom in på naturvetenskapliga studi-
er. Som läroverkslärare blev biologin
hans huvudämne, kompletterat med
geografi och kemi. Sin första adjunkts-

tjänst fick han i Umeå och från 1919
var han knuten till högre allmänna
läroverket i Uppsala.

Redan i Umeå engagerade han sig i
folkbildningsarbete. I Uppsala var han
1923–48 föreståndare för stadens
arbetarinstitut och 1928–48 redigera-
de han Studentföreningen Verdandis
berömda småskriftserie. Hans sista vik-
tiga uppdrag var som studierektor i
Liberala studieförbundet, grundat 1948.
Carl Cederblad avled hastigt 1954
under en föreläsningsturné i Västman-
land.

Cederblad i debatten
Lars Arvidson ger goda historiska
översikter av de folkbildningsdebatter
som Cederblad tog del i. Bland annat
argumenterade Cederblad under lång
tid för att Sverige borde få en enhetlig

hut och hållning”
Carl Cederblads bildningsdefinition

Bilaga till Mimerbladet mars 2003, utgiven i samarbete mellan Mimer – nationellt program för
folkbildningsforskning – och Nämnden för Carl Cederblads fond.

Carl Cederblads bildningssyn,
bildningsarbete och forskning i ny bok

Folkbildningspionjären Carl Ceder-
blad som hedersdoktor vid Uppsala
universitet 1948. 

Carl Cederblads minnesfond, som
förvaltas av Uppsala universitet,
instiftades 1955 i syfte att ”belöna
eller möjliggöra vetenskapliga under-
sökningar om folkbildningen, före-
trädesvis det svenska folkbildnings-
arbetets uppkomst och utveckling”.
Fonden har under årens lopp lämnat
ekonomiskt stöd till konferenser och
publicering av vetenskapliga arbeten
om svensk folkbildning.

Fondens arbete leds av en nämnd

sammansatt av representanter för
Uppsala universitet, Mimer och Folk-
bildningsförbundet. Nämndens ord-
förande är docent Peder Hård af
Segerstad, Uppsala universitet.

Enskilda forskare, akademiska
lärare samt folkbildningsorganisatio-
ner har rätt att såväl lämna förslag
som att ansöka om bidrag ur fonden.
Sådana förslag skall lämnas till ord-
föranden senast den 15 maj och
nämnden fattar beslut om eventuella

belöningar eller bidrag senast den 30
juni varje år.

Adressen är:
Nämnden för Carl Cederblads fond
Uppsala universitet
Universitetsledningens kansli
Box 256
751 05 UPPSALA
Ytterligare upplysningar lämnas

av nämndens ordförande Peder Hård
af Segerstad, telefon: 018-55 20 30
eller Peder.Hard@dis.uu.se

Carl Cederblads minnesfond 
stödjer forskning om svensk folkbildning

forts nästa sida
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och samlad folkbildningsorganisation
i stället för den rådande uppsplittring-
en i olika bildningsförbund. Men
Oscar Olsson, som var företrädare för
både IOGT och socialdemokratin, höll
emot – liksom de ledande inom ABF.
De ansåg att det fanns klara fördelar i
att man organiserade studiecirklar
inom sina egna politiska och kulturel-
la folkrörelser.

En annan folkbildningsfråga som
drevs av Cederblad gällde ”det levan-
de ordet”. Han ställde höga krav på
förnyelse av de gamla traditionella
katederföreläsningarna. Han ansåg att
det måste blåsas nytt liv i en verksam-
het som annars riskerade att förtvina.

De olika parterna i folkbildningsde-
batten söker Arvidson i regel spela ut
mot varann med ganska korta kom-
mentarer. Inläggen får ibland nästan
tala för sig själva. Som läsare bjuds vi

därigenom en lovvärt opartisk oriente-
ring om dåtidens synsätt. Men någon
gång saknar man mer ingående analy-
ser av den kunnige författaren själv.

Forskaren Cederblad
Cederblads mångåriga forskningar om
det folkliga bildningstillståndet i
Sverige är den del av hans livsverk
som på senare år tilldragit sig störst
intresse. En rad forskare har sökt sig
till handskriftsavdelningen på Uppsala
universitetsbibliotek där Cederblads
arkiv förvaras. Hans undersökningar
av ”beväringssvenskan” redovisades
visserligen genom ett par böcker i bör-
jan av 40-talet, den första med bistånd
av språkvetaren Eva Wennerström-
Hartmann. Och Emilia Fogelklou-
Norlind bearbetade med kunskap och
inlevelse Cederblads insamling från
cirkeldeltagare till en bok som hon
kallade Vad man tror och tänker inom
svenska folkrörelser (1934).

Men det mesta av Cederblads
forskningar utgörs av påbörjade men
aldrig helt avslutade projekt. Viktigast
är enkäterna om ”Böcker i svenska
hem” och ”Ljus och skuggor över
svenska bygder” från cirka 1930 som
inte blev tryckta under hans livstid. På
senare år har forskare som etnologen
Tordis Dahllöf, litteratursociologen
Martin Kristenson och etnologen
Gunnar Alsmark kunnat kasta ljus
över olika delar av Cederblads stora
arkiv.

Carl Cederblads bildningssociolo-
giska studier blev försvårade och för-
senade genom konflikter med 1930-
talets företrädare för ämnet pedagogik
i Uppsala. Ett senkommet erkännande
kom först genom hedersdoktoratet
1948 vid Uppsala universitet. Det var
en välförtjänt hyllning av en kultur-
kämpe med starkt patos och konst-
närsnatur.

LARS FURULAND

forts från föregående sida

Carl Cederblad stod i centrum när folkbildare och forska-
re samlades i Uppsala 1999 till folkbildningshistoriska
dagar. Syftet var att dels belysa Carl Cederblads insatser
i ett idéhistoriskt och – i vid mening – pedagogiskt per-
spektiv, dels översätta hans  tankar till folkbildningens
nutida situation. Medverkande föreläsare gav en mång-
facetterad bild av Carl Cederblad och hans gärning.

Föreläsningarna finns samlade i en skrift utgiven av
Nämnden för Carl Cederblads fond 2002. Lars Arvidson
skriver om folkbildningsforskaren Carl Cederblad, Björn
Olsson om föreläsaren och Lars Furuland om Cederblad
som kultur- och litteratursociolog. 

Cederblads mångsidighet belyses ytterligare av Karin
Nordberg som sätter hans insatser som debattör och
kulturkritiker i centrum för sitt inlägg. Hon skriver att
karaktären av den offentliga och folkbildande uppgiften
blir olika om man är föreläsare, forskare eller debattör:
”som forskare var Carl Cederblad sökaren, undersöka-
ren, den nyfikne och vetgirige, som föreläsare var han
främst läraren och fostraren, som debattör var han kultur-
kritikern, provokatören, uppviglaren.”

Ulla Poppius, som själv samarbetat med Carl
Cederblad under ett antal år, berikar bilden av honom
som person och studierektor i Liberala studieförbundet.
Skriften avslutas med en artikel av Ann-Marie Laginder
kring nutida forskning och forskningsbehov om folkbild-
ning.

Skriften kan beställas från Uppsala Läns Bildnings-
förbund, telefon 018–15 54 30. Skriften finns också som
pdf-fil på Mimers hemsida: http://www.liu.se/mimer

Carl Cederblad och Oscar Olsson var samtida och levde
mellan 1886 och 1954 respektive 1877 och 1950. Båda
var aktiva politiker, den förra socialliberal, den andre
socialdemokrat. I en kommande skrift i Mimers små-
skriftserie presenterar Lars Arvidson en jämförande ana-
lys av dessa framträdande folkbildares idéer och tankar
insatta i sitt samhälleliga sammanhang.

Syftet är att ge exempel från bildningsdebatten och
påminna om att uppfattningarna inom svensk folkbild-
ning inte alltid varit så enhetliga som vi ibland föreställer
oss. 

Enligt Lars Arvidson hade Olssons och Cederblads
insatser betydelse inte bara för samtiden utan också för
eftervärlden. Båda var ivriga och flitiga debattörer och
såg till att folkbildningsfrågorna fick en framskjuten
plats på dagordningen. De var också organisatörer av
folkbildningsverksamhet. Oscar Olsson gjorde sig känd
som idégivare till studiecirkeln men administrerade dess-
utom en växande bildningsverksamhet inom IOGT. Carl
Cederblad var en högt uppskattad föreläsare som gjorde
föreläsningen till en konst men organiserade även
föreläsningsverksamhet på region- och lokalplanet.

Lars Arvidsons skrift bidrar till förståelsen av hur den
fria och frivilliga folkbildningens samhällsroll har vuxit
fram. Därmed kan den också kasta ljus över viktiga sidor
av relationen mellan skola, utbildning och fri och frivillig
folkbildning idag.

Skriften kommer att kunna beställas från Mimer, Maritta
Edman, telefon 013 – 28 21 17. E-post: mared@ibv.liu.se

Två nya småskrifter

Carl Cederblad. Forskare,
författare och föreläsare

Folkbildning mellan rörelse
och universitet



Vid sidan av sitt arbete som läroverkslä-
rare var Carl Cederblad mycket aktiv
inom den fria och frivilliga folkbildning-
en, främst inom föreläsningsverksamhe-
ten. Som forskare ville han undersöka
landets bildningsnivå och bildade 1932
tillsammans med några medhjälpare
Institutet för folkbildningsforskning vid
Uppsala universitet.

Arkivets tillkomst
Efter Carl Cederblads död 1954 publi-
cerade Tidskrift för Föreläsningsverk-
samheten ett upprop för en minnes-
fond till stöd för hans efterlevande och
för bildningsuppgifter i hans anda. De
insamlade medlen donerades till Upp-
sala universitet och förvaltas av Nämn-
den för Carl Cederblads fond. 

I första hand skulle avkastningen gå
till kostnader för att ordna efterlämna-
de handlingar. I början av 1980-talet
kunde dessa i form av ett ordnat arkiv
överlämnas till handskriftsavdelning-
en vid Uppsala universitetsbibliotek
Carolina Rediviva. 

Arkivets innehåll
Arkivet har ett mångskiftande och
intressant innehåll som belyser både
framgångar och misslyckanden för en
folkbildningens eldsjäl. Här finns

endast utrymme att ange arkivförteck-
ningens huvudrubriker:

• Föreläsningar
• Manuskript till tryckt författarskap 
• Manuskript till otryckt författarskap
• Uppsala arbetarinstitut
• Institutet för folkbildningsforskning
• Uppländsk kursverksamhet
• Redaktion av Verdandis småskrifter
• Forskningsprojekt
• Övrigt
• Biografiskt
• Korrespondens
Några exempel får belysa innehål-

let i arkivet:
Drygt sextio mer eller mindre full-

ständiga manuskript till föreläsningar
behandlar ett vidsträckt ämnesområde.
Flera består enbart av stolpar för min-

net som exempelvis föreläsningen om
”Präster och folkbildning”. Andra är
mera fullständiga som manuskriptet till
radioföreläsningen ”Folkbildningstan-
kens rötter i Sverige”. Här finns också
51 mappar med besvarade fråge-
formulär från åhörare. Att dokument
från redigerandet av studentföre-
ningen Verdandis småskrifter finns i
arkivet är helt naturligt, eftersom
Cederblad var skriftseriens redaktör
mellan 1928 och 1948.

Materialet från Institutet för folk-
bildningsforskning innehåller bland
annat protokoll och korrespondens.
Skrivelser till anslagsgivare vittnar om
ekonomiska bekymmer och ett stän-
digt arbete med att skaffa pengar till
verksamheten. Material från ett fem-
tontal forskningsprojekt finns doku-
menterade. Några av dem har rappor-
terats, andra resultat har förblivit opu-
blicerade i brist på resurser.

Ett tjugotal manuskript till tryckt
författarskap och ett tiotal manuskript
till otryckt författarskap vittnar om att
Carl Cederblad var en flitig skribent.
Till det otryckta författarskapet hör
Svensk manlig ungdom i 20-årsåldern.
En monografi. Här drar han upp sina

Carl Cederblads arkiv en rik källa att ösa ur 

Carl Cederblad  var
pådrivande när det
gäller föreläsning-
arnas förnyelse.

”Belyser både
framgångar och
misslyckanden 
för en folkbild-

ningens eldsjäl”
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– om Cederblad:

Alsmark, Gunnar. 1985. ”Ljus över
bygden.” I: Frykman, Jonas &
Löfgren, Orvar (red). Modärna tider.
Skrifter utgivna av Etnologiska säll-
skapet i Lund. Malmö: Liber Förlag. 

Arvidson, Lars. 2002. Vett och
Vetande, Hut och Hållning. Carl
Cederblads bildningssyn, bildnings-
arbete och forskning. Stockholm:
Carlssons.

Carl Cederblad. Forskare, förfat-
tare och föreläsare. 2002. Rapport
från de folkbildningshistoriska dagar-
na i Uppsala 25-26 oktober 1999.
Uppsala universitet: Nämnden för
Carl Cederblads fond.

Dahllöf, Tordis. 1981. Folkbild-
ning och livsmiljö på 1920-talet. En
presentation av ett bildningsprojekt
och dess upphovsman Carl Ceder-
blad. Stockholm: LT:s förlag.

Fogelklou-Norlind, Emilia. 1934.
Vad man tror och tänker inom sven-
ska folkrörelser. Bearbetning av Carl 

Cederblads enquêtmaterial (1930).
Stockholm: Gunnar Saietz förlag.

Kristenson, Martin. 1988.
Böcker i svenska hem: om Carl
Cederblads litteratursociologiska
undersökning 1928-1931, Uppsala:
Avdelningen för litteratursociologi
vid Uppsala universitet.

Kärnfelt, Johan. 2000. Mellan
nytta och nöje: Ett bidrag till populär-
vetenskapens historia i Sverige.
Stockholm/Stehag: Bruno Östlings
Bokförlag Symposium.

Nordberg, Karin. 1998. Folkhem-
mets röst. Radion som folkbildare
1925-1950. Stockholm/Stehag: Brutus
Östlings Bokförlag Symposium.

Olsson, Björn. 1994. Den bildade
borgaren. Bildningssträvan och folk-
bildning i en norrländsk småstad.
Stockholm: Carlssons.

– av Cederblad:

Cederblad, Carl. 1921. Vårt folk och
bildningen, Studentföreningen Ver-
dandis småskrifter, 238. Stockholm:
Albert Bonniers förlag.

Cederblad, Carl. 1932. Bildning-
ens väg. Idéerna och livet. Uppsala:
J.A. Lindblads förlag.

Cederblad, Carl. 1933. Det levan-
de ordet. Synpunkter på tal och tale-
konst. Stockholm: Oskar Eklunds
Bokförlag.

Cederblad, Carl. 1934. Människo-
massor och massmänniskor, Student-
föreningen Verdandis småskrifter Nr
369. Stockholm Albert Bonniers förlag.

Cederblad, Carl & Wenner-
ström-Hartmann, Eva. 1940. Bevä-
ringssvenska. Stockholm: Natur och
Kultur.

Cederblad, Carl. 1941 Bevärings-
stavningen, sedd i samband med orto-
grafiens teoretiska, sociala och aktuel-
la problem. Stockholm: Natur och
Kultur.

omfattande planer för forskning och
fortsatt utgivning. Radioföreläsningen
om folkbildningstankens rötter hämta-
de mycket av sitt stoff från ett otryckt
manuskript till Folkbildningsidéernas
svenska historia. Ett manus på 530
sidor har titeln Läsning och bok. Bild-
ningssociologiska studier. Ett annat
otryckt manus på drygt 500 sidor är
Böcker i svenska hem. Litteratur-
sociologisk undersökning.

Arkivets hemvist
Arkivet är tillgängligt för den som vill
fördjupa sig och öka sin förståelse för
svensk folkbildningstradition. Ta kon-
takt med Uppsala universitetsbibliotek
Carolina Rediviva, Handskrifts- och
musikavdelningen.

Besöksadress: Dag Hammarskjölds
väg 1, Uppsala. Tel: 018–471 39 53.
E-post: hamus@ub.uu.se Hemsida:
http://www.ub.uu.se/arv/hamus.cfm

Projektet Ljus och skuggor över
svenska bygder om bildning och kul-
tur på landsbygden har beskrivits av
etnologen Tordis Dahllöf i skriften
Folkbildning och livsmiljö på 1920-
talet. En presentation av ett bildnings-
projekt och dess upphovsman Carl
Cederblad. Som bilagor i denna skrift
finns den fullständiga arkivförteck-
ningen samt förteckning över Carl
Cederblads tryckta arbeten och arbe-
ten i vilka delar av hans material har
använts. Arkivförteckningen finns
som pdf-fil på Mimers hemsida:
http://www.liu.se/mimer/bibliografi/

LARS ARVIDSON
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Nämnden för Carl Cederblads fond
Uppsala universitet
Universitetsledningens kansli
Box 256
751 05 UPPSALA

Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning
Institutionen för beteendevetenskap
Linköpings universitet
581 83 LINKÖPING


