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FÖRORD 

I Gamla Linköping finns en omfattande 
samling av skolplanscher. En grupp med
lemmar i Konsthistoriska klubben i Lin
köping har under ledning av professor Lena 
Johannesson i några års tid bearbetat denna 
samling. Arbetet har genomförts i en lycklig 
kombination av skicklighet och entusiasm! 

Gruppen redovisade sina resultat i en ut
ställning under sommaren 1992. Nu full
bordas insatsen genom denna bok. 

I detta sammanhang bör fyra personer 
nämnas, de fyra personer vilka skapat Gamla 
Linköpings skolmuseum. Den ursprunglige 
initiativtagaren var fo lkskolläraren Karl L 
Myhren från Motala. Han efterträddes som 
drivande av skolmuseifrågan av sedermera 
seminarieläraren Martin Engström. Denne 
lanserade 194 7 tanken på att flytta Kloster
gatan 19 till Gamla Linköping och där ställa 
ut skolmuseisamlingen. Dåvarande lands
antikvarien Bengt Cnattingius ställde sig 
bakom förslaget och kom sedan genom åren 
att driva förverkligandet. 

Under åren kom rektorn Waldemar Anders
son vid Linneskolan att vårda och utöka 
samlingarna. 
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Med stor glädje vill jag framföra ett varmt 
tack för det värdefulla arbete som professor 
Johannesson och gruppen genomfört! Skörd
andet av mödan hoppas vi blir verklighet 
genom många skolmuseibesökare under kom
mande år! 

Gamla Linköping i januari 1996 

Gunnar Elfström 
intendent 





SKOLPLANSCHEN OCH ÅSKÅDNINGSUNDERVISNINGEN -
DEN FÖRBISEDDA LÄROMEDELSTRADITIONEN 

AV LENA JOHANNESSON 

Som barn levde jag länge i "äldre sten
åldern", till sammans med de vänliga jägarna 
och åkerhrukanrn där. Stenå ldersmänniskor
nas landskap t illtalade mig mycket och jag 
kände mig hemtam i det. Det var identiskt 
med den miljö jag kände vä l från 
sommarhagarna i Södra Möre och kust
trakten kring Kalmar. Ibland tog jag mig 
över ti Il "yngre stenåldern", trots att jag 
var osäker på vem man tog mig för när jag 
dök upp där. Var jag en ryttare från en 
annan hirdung, var jag en träfinna, var jag 
den mäktiga kvinna som styrde och ställde 
med byns ve och väl? Jag visste aldrig 
säkert men jag klarade mig varj e gång, så 
troligen lyckade jag uppfinna någon sorts 
diplomatisk roll åt mig. Trots riskerna var 
det som om jag inte kunde låta bli, att med 
jämna mellanrum söka mig dit. Jag var till
talad av dessa människors värdighet, deras 
välstånd och av att landskapet omkring 
dem tycktes ta färg av deras livsform: det 
vänliga klimatet, de goda skördarna och de 
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heliga eklundarna påminde mig om som
marlandskapets dräktighet på havsängarna 
utmed sundet och om bokskogarnas sakrala 
svalka. Man förnam med respekt, att det 
begynnande bronsålderssamhället hade 
börjat forma lagar och regler för hur både 
liv och landskap skulle se ut; dock inte 
oåterkalleligt som när vikingatida och 
medeltida lagar så småningom lagt grunden 
för såväl rättvisa som rovdrift. 

Det finns andra bilder som jag också har 
gått in i och levt i, bilder i böcker som jag 
tyckte mycket om som barn. Men de två 
skolplanscher jag har berättat om, var 
viktigast av dem alla. Mycket troligen på 
grund av det sydsvenskt yppiga landskap de 
tillät mig att drömma tillbaka till. Vi hade 
flyttat till Sörmland och jag längtade 
ständ igt tillbaka ti ll Kalmar och kusten. 
Men de var tilltalande också för det var
dagslugn dessa bilder tagit fasta på; för barn 
är det alltid lika suggestivt och lockande att 



få se vuxna i yrkesutövning och vardags
profess ional itet. 

Yngre stenåldern . Åkerbruk, vapenti llverkning, väv- och smyckekonst samt krukmakeri är redan utvecklade i 
detta förhistoriska "välfärdssamhälle., som tilltalat så många svenska skolbarn .. PI. Il i serien " Kulturhistoriska 
bi lder från Nordens fornt id" utgivna av T. Sillasen efter tyskt ursprung. Sign. RXCHR. 
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Jag var nog ett ganska typiskt barn i min 
hunger efter bilder och jag var alldeles sär
skilt fascinerad av de berättande, påkostade 
bilder som hörde ihop med minnena av 
äldre släktingars sekelskifte och 1800-tal. 
Av de milt handkolorerade vykorten i min 
mormors samling, av de extravaganta the
burkarna i min pappas barndomshem, av 
morfars oljetryck och farmors nothäften 
med sina sirliga relieftryck. När jag hade 
s lutfört grundutbi ldningen i konstvetenskap, 
kunde jag känna en besvikelse över att 
denna "folkets konsthistoria", som jag hade 
mött under min barndom, aldrig berördes. 
Det var därför jag skrev boken Den 
massproducerade bilden. Ur bildindustria
lismens historia, som kom ut 1978 och som 
sedan dess har varit i användning i ämnet. 
Boken skapar överblick över den mängd 
nya bildtyper som föds under 1800-talet 
genom de lito- och xylografiska teknikerna 
och över den mängd nya sociala 
kommunikationsfenomen som de gav upp
hov till. Det var genom dem som fri
märkena kom till, den illustrerade ny hets
pressen, varumärket och förpacknings
etiketten, restaurantmenyn, programhäftet, 
tidningsannonsen, gratu lationskortet, bok
märket, samlarbi lden, rulltapeten m.m., 
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m.m .. Det var också i detta skede som skol
planschen föddes. 

Den massproducerade bilden krävde 
mycket grundforskning, eftersom de före
målstyper det här handlade om varken hade 
hög status inom konsthistorien eller inom 
museivärlden. Gång efter annan upplevde 
jag den hisnande och förvånande känslan av 
att röra mig på jungfrulig mark. Men hur 
häpen blev jag inte, när jag fann jag det inte 
ens fanns forskning rörande så välkända 
och välsedda fenomen som åskådni ngs
undervisningen, skolans hjälpmedel för 
sinn lig och fantasistimulerande inlärning. 
G ivetvis fanns hänvisningar till reform
pedagoger som P.A. Si ljeström hos peda
gogikhistoriker som John Landqvist och 
Torsten Husen. Men det var ingen av dessa 
som hade sett Si ljeströms märkvärdigt klar
synta analys om varför barnet behöver 
bilder för sin kunskapsinhämtning. Det var 
hos Siljeström jag fann den beskrivning av 
skolbarnets konstruktiva tankeflykt som 
bl.a. stämde så bra in på mig själv som liten. 
I sitt arbete Inledning till skol-arkitekturen 
skrev Silj eström 

".. . hvarje skola (borde J äfven äga en större eller 
mindre samling af taflor (gravyrer, litografier 
m.m.) öfver allehanda föremål ur naturens och 
konstens rike, som icke äro ämnade för den direkta 



undervisningen, utan att blott såsom tajlor tala 
till lärjungens öga. Mycket kan på detta sätt 
crenom blott åskådning vinnas, utan både bok och 
lärare; ja, mycket som icke kan i lika grad läras 
hvarken af bok eller lärare ... " 

Detta skrevs 1856 men det behövdes hela 
sextiota let för att komma fram till hur 
skolpedagogiken skulle kunna förändr~s. 
186 1 tillsattes de första fo lkskole 111-
s pektörerna och 1868 kom den radikala 
satsningen på läromedel för sko lan med 
Läsebokför folkssko /an. Den var illustrerad 
och den fick en strykande åtgång.1878 hade 
tionde upplagan kommit ut. Så småningon~ 
vanns även slaget för bildens betydelse 1 

sko larbetet, Men d it hade vägen vari t lång. 
Sedan mycket länge har det i vår kultur 
existerat en misstro v isavis b ilden, som ha r 
ansetts vara sensuellt v il seledande och 
skadl ig för barnets förmåga att skapa be
grepp. Det tog trehundra år, innan 
pläderingen för b ildens vär~en kunde o ~n 
sättas i svensk skolpedagogik. Ty som Jag 
kunde visa i Den massproducerade bilden , 
så fanns ideologien formu lerad och ti llämp
ningen demonstrerad redan hos J oha nn 
Amos Comenius i hans strålande lärobok 
för barn Orbis Sensualium Pictus samt i 
hans pedagogiska testamente, Didactica 
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Opera om nia, från 1657. (Johannesson 
1978, s. 139-1 5 1.) 

Skolplanschen fick social och status
mässicr draahJ' älp genom den akademiska 

0 0 . 

undervisningen. Det var professorn 1 

botanik N .J. Andersson som, så att säga, 
"auktoriserade" den illu strerade före läs
ningen i det svenska sam hä llet. !86 1-62 gav 
han ut sina Väggtaflor för åskådnings
undervisningen i botanik. Trots att den 
1 itocrrafiska industrien var väl etablerad i 
Sve7-icre sedan 1830-talet, b lev vi aldrig he lt 0 

självförsörj ande i fråga om sko lplansch-
ti l lverkn ing. Många intressanta initiat iv i 
mi ndre format förverk ligades - såsom t.ex. 
norrköpinginspektö ren Fredrik Sandbergs 
uppmärksam made sv it Bilderark f ör skolan 
& hemmet - men mycket importerades, 
framfö r a llt från Tyskland. Under 19 00-
talet dominerar dock den inhemska tillverk
ningen. 

Genom att Den massproducerade bilden 
bl.a hade lyft fram sko lp lanschen, kom jag 
a tt mötas av ett oanat intresse fö r boken 
från allmänhetens sida. Idag skulle j ag v ilj a 
påstå, att det som fö ljde var något av e n 
b ildvetenskaplig "gräv-där-du-står"-rörelse. 
Från de mest skilda håll kom förfrågningar, 
om hur skolplanschsamlingar skulle sys
tematiseras och vårdas och om var man 



kunde få läsa mer. Vid mitten av 70-talet 
slumpades skolplanscher bo1t i mängd via 
auktioner och Hem i skola-föreningar för 
5-10 kronor. Några år senare var priserna 
på väg upp mot gängse antikvitetspriser. 
Populärlitteraturen om skoplanschen 
började komma. 1988 gav Staffan Ekegren 
ut en intervjubok kring upplevelser av skol 
planscherna. Den utgick från mina tidigare 
forskningar och gick vidare med att samtala 
om lärarens syn på skolplanschen, teck
narens, litografens etc. 1994 gav Britt 
Isakssson ut en skolplanschkalender från 
Utbildningsradion, där inget nytt lades ti Il 
forskningssidan men många av de klassiska 
planscherna återgavs i utmärkt reproduk
tion. 

Man kan studera skolplanscher på mer än 
ett sätt, t.ex. utifrån deras pedagogik
historiska roll eller den konstnärliga och 
tekniska produktionsprocessen bakom deras 
tillkomst. Skolplansch-gruppen inom 
Konsthistoriska Klubben i Linköping hör 
till dem som sett det antikvariskt doku
mentariska värdet i att registrera och 
systematisera sko lplanscherna och att 
studera dem utifrån förlageproblematik och 
stilhistoria. Samtliga medlemmar i gruppen 
har läst konsthistoria och har sett behovet 
av att gå v idare med motivinventeringar 
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och inventeringar av konstnärer och 
tryckerier. Mer finns att göra. Så t.ex. åter
står det att studera skolplanschens didaktik 
genom att ta del av lärarinstruktioner och 
genom att göra intervjuer med lärare som 
använt sig av åskådningsundervisningens 
hjälpmedel. Få forskningsfålt torde dess
utom vara så tacksamma att behandla ur 
mottagar- och upplevelseaspekt som skol
planschen. Det finns fortfarande tillräckligt 
många minnesgoda personer ur flera genera
tioner som har upplevt skolplanschen i 
klassrummet, för att det skall gå att få fram 
sociokulturellt innehållsrika data över tid 
om bildreceptionsprocessen. Skolplansch
gruppens enkät i anslutning till utställ
ningen 1992 visar tydligt vilket rikt 
material som gömmer sig bland svenskarnas 
barndomsminnen. 

Skolplanschen kan ses som en del av den 
svenska illustrationskulturen och som ett 
komplement till det utbud vi har mött under 
århundradet i barnbokslitteraturen och i 
läromed len. Men det är inte fråga om 
identiska traditioner, trots att samma 
tecknare kunde vara verksamma i flera av 
dessa medier. Skolplanschen har sin mycket 
speciella berättartrad ition , liksom läse
bokens bilder har sin och barnboken åter en 
annan. Det är med förvåning man kan 



konstatera, att skolväsendet ännu inte 
aktivt söker sina bildhistoriska rötter med 
studium av s in egen läromedelstradition. 
Precis som vi i denna volym emellertid 
finner, att s löjdtraditionen från Nääs 
bokstavligen förs vidare vid Linköpings 
universitet, kan man dock i de radikala 
folkskoleinspektörernas efterfö ljd skönja 
ett aktivt intresse för läromedelsstudium vid 
detta unga lärsosäte, vid flera skilda institu
tioner. Inom Temamiljön t.ex. publicerade 
ett ungt forskarlag 1983 volymen Text och 
bild i läromedel (Lennart Gustavsson & 
Håkan Hult, red.). 1995 avslutades ett sex
årigt forskningsprojekt vid tema Kommu
nikation om lättläst-bokens unika 
sammanfogning av text- och bildinnehåll. 
Forskningsresultaten omsattes i antologin 
Den olydiga boken. Om lättläst-bokens 
kommunikativa rum (Lena Johannesson & 
Birgitta Qvarsell, red.) Samma år 
ventilerades Maria Simonssons seminarie
uppsats Från skolplansch till läseboks
illustration. En studie i medierad kom
munikation. 1994 offentliggjorde Yvonne 
Eriksson vid Tema Kommunikation några 
delresultat från sitt kommande avhandlings
arbete kring bilder för synsvaga genom sin 
medverkan i Nationalmuseiutställningen 
Taktilt - inte se men röra. Erikssons åter-
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knytande till ideologierna bakom den tidiga 
läromedelsproduktionen för blinda kommer 
att tydliggöra ett vitalt utbildnings
historiskt- och reproduktionsteoretiskt för
lopp, som vi idag nästan förlorat ur s ikte. 
Allt talar för att skolplanschstudiet även 
fortsättningsvis kommer att utgöra ett 
tacksamt fokus för forskning kring de 
moderna läromedlens bildtraditioner. Allt 
talar dessutom för värdet av ett fortsatt 
samarbete mellan universitet och fritt bild
ningsväsen för fördjupat studium av lokalt 
förankrade och samtidigt nationellt be
tydelsefulla kulturprocesser. 



LINKÖPINGS SKOLSAMLINGAR OCH DERAS BESKYDDARE 
Intervju med rektor Waldemar Andersson 

AV NILS-OLOF LINDEBERG 

Ar 1991 berättade Waldemar Andersson om tiden då han var lärare i 
Linköping och om sitt arbete med att skapa ett skolmuseum i Gamla 
Linköping. Vi har glädjen att ha en bandinspelning i förvar från detta tillfälle. 
Waldemar Andersson gick ur tiden i mars 1993. Han var född 1903. Han blev 
elev vid Linneskolan 191 O; skolan byggdes 1898 och hade fortfarande gasljus 
år 1910 och Waldemar Andersson hade sex gasljuslampor i sitt klassrum. Han 
blev lärare och sedermera skolans rektor och gick i pension 1968. Aven efter 
pensioneringen har han lagt ned mycket arbete på att samla material och 
ordna för det sko/museum i Gamla Linköping, som kom till stånd 1973. Han 
medverkade ända in på 90-talet i arbetet med museet. Följande utgör en sam
manfattning av intervjun med Waldemar Andersson. 

Föreningen för folkskollärare i Linköpings 
stift beslöt vid sammanträde i Motala år 1923 
att samla material till ett skolmuseum för att 
visa, hur skolan tidigare arbetat. Man vi lle 
beskriva metoder och visa upp skolmateriel. 
Man tänkte sig att inreda ett skolhus, helst i 
Linköping, och föres log ett i Trädgårds
föreningen. Man vädjade till sockenborna att 
lämna in materiel. Varken det ena eller det 
andra blev av. 
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Från början omfattade inventerandet och in
samlandet hela stiftet. Man samlade först 
böcker och man hämtade uppgifter ur socken
protokollen. Sedan kom skolbänkar och andra 
föremål. Waldemar Andersson nämner som 
exempel material t.o.m. ända från Bredaryd 
och Rejmyre. 

Den femmannakommitte av folkskollärare, 
som tillsattes 1923, reste ut i stiftet om 
somrarna och förtecknade och samlade in 



föremål. Waldemar Andersson anser, att detta 
tidiga material bildade stommen till "det 
gamla rummet". Många bokrariteter fann 
man. I 50 år hade material samlats på skol
vindarna, företrädesv is i Linnesko lan men 
också i Folk ungaskolan. 

Waldemar Andersson berättar, att läns
museet i Linköping hade egen aktiv verksam
het för insamlandet av skolföremål. År 1942 
visades i museets källare en uställning. Ett 
samarbete korn till stånd mellan Waldemar 
Andersson och Bengt Cnattingius på museet. 
Även rektorn för kommunala flickskolan 
Karin Björklund deltog, så ock folkskol
läraren Gustav Lind. Redan på 1940-talet 
sam rådde Waldemar Andersson med inten
denten på Gamla Linköping, Lennart Sjöberg, 
om ett skol museum. Byggnaden Klostergatan 
19, som redan på den gamla adressen inne i 
Linköping hade gjort tjänst som skola, utsågs 
att bli skolmuseum och kom att flyttas och 
återuppföras, men först 1970. 

Waldemar Andersson sände ut cirkulär till 
sko lornas rektorer och tillsynslärare. Han 
hade skolstyrelsens godkännande på sin hem
stä llan, att det som kunde ha skolhistoriskt 
intresse, sku lle tas vara på - "allt lämpat för 
ett museum" - och borde ej få säljas undan. 

Sko lorna ställde s ig visserligen till för
fogande men "man tjuvhö ll he l del". Dess-
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utom var det så vid skolnedläggningarna, att 
skolplanscher och annat användbart lämnades 
över till kvarvarande skolor. Så t.ex. övertog 
Kungs bergsskolan stora mängder, däribland 
100 ex. av uppstoppade djur, när Linneskolan 
lades ner 1974. 

Det blev mer effektivt insamlande, när 
Waldemar Andersson och Owe Samuelsson 
hyrde en lastbil och om somrarna reste runt i 
kommunerna. Speciellt gäller detta under 
1950-talet efter storkommunindelningen 
1951. Allt lärarfolk hade förv isso inte samma 
sin ne för bevarandets betydelse . Sålunda 
fanns Svensk lärartidning i vackert bundna 
band för tiden 1882-1947. Allt försvann till 
värmeverket. Det var inte alltid lätt för 
Waldemar Andersson att fö lj a sina planer: 
Studierektorer samlade material i kartonger i 
akt och mening att sända dem till soptippen. 
Waldemar Andersson skyndade till och 
räddade mycket av detta. Det lagrades på 
skolans v ind och han avsåg att senare 
katalogisera det, vilket dock ej alltid hanns 
med. Tanken var eljest att allt sku ll e 
registreras enligt de regler, som gäl le r för 
länsmuseet. Waldemar Andersson vill i detta 
sammanhang framhålla, att en myckenhet av 
litteratur har levererats från stadshusets arkiv 
till landsarkivet i Vadstena. Han har 



katalogiserat detta, enär han under 30 år även 
tjänstgjorde som skolans bibliotekarie. 

Skolmuseet i Linköping började ta form 
och vid samma tid, 1971, genomfördes den 
sk kommunsammanläggningen. Detta blev 
anledning till en ny våg av insamlingar. 
Waldemar Andersson berättar inte så mycket 
detaljer om s ina och Owe Samuelssons an
strängningar. Två exempel dock: Sand bänken 
som härrör från Flistad och som är ett sällsynt 
skolföremål. Owe Samuelsson fann den i ett 
vagns lider till biskopsgården. Där fann man 
också sand strykaren i en skrubb, också den en 
sällsynthet. Dock nämner Andersson namnen 
på många av de skolmän, som påverkat skol
arbetet i stiftet. Flera av dem har lämnat 
Linköping och fortsatt på centrala poster, i 
Stockholms skolförvaltning och i Skolöver
styrelsen. 

Waldemar Andersson berättar, att inköpen 
av skolböcker m.m. till en början skedde 
genom folkskoleinspektörerna, som å ena 
sidan erhöll inköpslistor från skolförlagen, å 
andra s idan tog emot önskemål från rektorer 
och lärare. Senare skedde inköpen genom 
rektorer och lärarkollegier. Dessa upp
vaktades av bokför lagens ombud. 

I Svensk lärartidning annonserades flitigt 
om skolmaterial. Folkskolebyrån vid 
Ecklasiastikdepartementet sände redan 1872 
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ut en första materialförteckning, i denna 
fanns svartvita kristendomsplanscher. En 
undervisningskommitte sände ut med
delanden om "godkänt material". K lass
uppsättningar av läseböcker började komma 
på 1880-talet. Samtidigt började orglar 
komma i användning men det var då säl lsynt. 
Från 1910 till 1915 kom bokuppsättningar av 
bredvidläsningsböcker. Waldemar Andersson 
nämner Selma Lagerlöf, Verner von 
Heidenstam och Sven Hedin. I Skol
överstyrelsens arkiv finns mycken in fonna
tion att hämta kring dessa ting. 

Under Waldemar Anderssons hela skoltid 
spelade skolplanscherna en stor rol l och 
Waldemar Andersson anser, att de varit 
mycket viktiga i skolundervisningen och att 
de är viktiga för människorna livet igenom. 
Särskilt har årstidsplanscherna spelat roll. På 
frågan om han anser, att bildband, diabilder 
och andra AV-medel kan ersätta skol
planscherna, svarar han: Jag tror inte det. 
Sättet att använda skolplanscherna är v iktigt, 
enligt Waldemar Andersson. Han säger t.ex.: 
Läraren bör komma in och hålla baksidan av 
planschen mot klassen. Efter undervisnings
timmen bör den hänga kvar i klassrummet, så 
att barnen kan prägla in bilden och återvända 
till den. 



De första skolplanscherna, svartvita, kom 
från Tyskland på 1860-talet. Senare kom rull
planscherna, s lutligen de plana i färg. Man 
köpte i regel ej dubbletter, men väl hela 
serier. Nordiska årstidsplanscher fanns från 
1892 och dessförinnan tjeckiska från Prag 
från 1870-talet. 

Förutom dessa årstidsplanscher uppskattade 
Waldemar Andersson de paleontologiska 
tavlorna mycket, särskilt den sabeltandade 
tigern. Han gillade också Olle Hjortzbergs 
"Medeltida gudstjänst". Han berättade, att 
planscherna om ätliga och giftiga svampar 
från 1860-talet användes för att stimulera 
människor till svampplockning under miss
växtåren då. 

Folkskolebyrån sände dessa planscher 
gratis till skolstyrelserna, speciellt i Norrland . 
Vid folkskoleseminar iet i Linköping gavs 
dessa planscher som premium till folkskol
lärarna för att de skulle kunna sprida kunskap 
om ätliga svampar. 

Handledning till skolplanscherna fanns för 
de äldre serierna, t.ex. de tyska årstids
planscherna, växtplanscherna och Bruna 
Liljefors' fem planscher. Dessa lärarhand
ledningar finns exempel av på Skolmuseet i 
Linköping. 

Fredrik Sandberg, fo lkskoleinspektör i 
Norrköping, komponerar djurserier på bak-
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sidan av läsplanscher, berättade Waldemar 
Andersson. Sådana fanns i "det gamla 
rummet", vi lket från början inreddes i skol
museet. Dessa planscher hade tt:xl på 
svenska, norska och några på ryska. Fredrik 
Sandberg var kommissarie för en utställning i 
Moskva och tänkte sig att sprida dessa 
planscher i Ryssland. Engelska planscher 
med bibliska motiv kallades "Sandbergs 
bibliska planscher", omarbetade i England. 

Waldemar Anderssons strävan var att samla 
litteratur, läromaterial och föremå l för att 
kunna beskriva tre tidsperioder av skolunder
visningens utveckling. En ligt dessa tre 
perioder ville han inreda skolmuseet: Tiden 
1790-1864 nämnde han som den första 
perioden. Karakteristiskt för denna var, att de 
ambulerande skolmästarna, som hade läs
tavlor med geografi, historia, kristendom med 
sig i sina kistor på trillan, ersattes med fasta 
skolor. Typiska för denna tid var lång
bänkarna och lästav lorna. Den andra 
perioden: Ar 1864 upphörde växel under
visningen och de stora klasserna med 
monitörer. Man införde klassundervisning 
med en lärare. Eleverna skulle undervi sas av 
läraren själv. Långbänkarna upp hörde på 
1880-talet och man övergick till tvåmans
bänkar med två s itsar. Ljungstedtska friskolan 
hade två salar med 120 e lever i varje sal. 



Waldemar Andersson hade 38 elever i sina 
klasser i Linneskolan. 

Under vår intervju hann Waldemar Anders
son aldrig beskriva, vad han vi lle inrymma i 
den tredje periodens skolundervisning - tiden 
omkring 1915. Men han nämnde, att en 
förening för konst i skolan bildades omkring 
1910 i Linneskolan. Genom den kom tavlor 
upp med Oscar Il, Polhem, Linne, så ock Karl 
XII:s likfärd och Waldemar Atterdag. Walde
mar Andersson berättade vidare, att träd
gårdsskötsel ingick i undervisningen vid 
Raelstorps skola och också vid Folkunga
skolan. En vaktmästare vid skolan fortsatte 
att underhålla trädgården efter 1920. 
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Källa: 

Bandad intervju den 30 maj 1991 med 
Waldemar Andersson i närvaro av Kristina 
Grahm, Gunnar Ennerberg, Eva Velin, 
Solveig Schulze, Ulla Eriksson, Ingalena och 
Nils-Olof Lindeberg. Bandet förvaras i 
Gamla Linköpings arkiv. 

Waldemar Andersson i katedern i Gamla 
Linköpings skolmuseum. Folkbladet Östgöten 
19. 11.79. Foto: Jan Forsby. 



SKOLMUSEETSFRAMVÄXT 
Efter intervju med Waldemar Andersson 1985 

AV KRISTINA GRAHM 

Intresset för insam landet av gammalt sko l
materiel visade sig tydligt i det möte som 
föreningen för folkskollärare i Linköpings 
stift höll i Motala 1923. Ett av den ny
bildade föreningens första mål var att skapa 
ett skolmuseum. En kommitte tillsattes för 
att driva saken. Den bestod av Gunnar 
Viman, kantor och folkskollärare i Slaka, 
C.G. Pettersson, kantor och fo lkskollärare i 
Västerlösa, Julius Fredriksson, kantor och 
folkskollärare i Vårdsberg samt Ask, kantor 
och folksko llärare. 

Kommitten satte genast igång med in
samlandet. Resor företogs i hela stiftet, 
även ned emot Småland, för att inhämta 
materiel. Gunnar Viman höll i insamlandet 
och ansvarade för att en förteckning 
gjordes över alla föremå l. Han förde även 
förteckningar över sockenprotoko ll i hela 
stiftet. 

lnsamlingsniten koncentrerades först på 
böcker, men utvidgades sedan till att 
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omfatta även bänkar och andra föremål 
från skolans värld. 

Föremålen kom att förvaras på Folkunga
skolans och Linneskolans vindar. Kom
mitten arbetade med tanken att göra en 
skolhistorisk utställning i lämpliga lokaler. 
Det behövdes ca 100 kvm för detta ända
mål. Efter förfrågningar hos länsmusei
chefen Bengt Cnattingius blev man erbjudna 
80 kvm i länsmuseets nya tillbyggnad. 
Kommitten accepterade detta förslag och 
1946 visades föremålen för första gången i 
en utställning i länsmuseets källare. 

Iden om ett skolmuseum hade ej över
givits och 194 7-48 fördes diskussioner 
mellan Waldemar Andersson, fo lkskollärare 
på Linneskolan och medlem i insamlings
kommitten, och Lennart Sjöberg, kom
munalråd och förslagsläggare till frilufts
museet Gamla Linköping. Tanken var att 
inreda ett skolmuseum i ett av de hus som 
skulle uppföras i Gamla Linköping. 1970 
flyttades ett gammalt skolhus till Gamla 



Linköping från Klostergatan 19. Huset hade 
en gång inrymt Linköpings första folkskola 
för flickor och var en ypperlig lokal för ett 
skolmuseum. 

Nu startade en ny insamlingsperiod i skol
museets historia. Hela stiftet letades noga 
igenom ännu en gång, i jakten på äldre skol
materiel. Det var två personer som arbetade 
med denna andra insam ling; Waldemar 
Andersson som tidigare nämnts och Owe 
Samuelsson anställd på Val laförvaltningen i 
Gamla Linköping. 

1972, 49 år efter starten, stod skolmuseet 
färdigt i Gamla Linköping. Det innehöll då 
tre skolsalar från olika tider. Den äldsta 
skolsalen visade skolmateriel och skol
undervisning från 1840-talet. 1 rummet 
bredvid visades en skolsal från 1880-tal och 
på övre våningen kunde man se en skolsal 
från 1915 ca. 

På övre våningen visades också en utställ
ning, nämligen om den sy- och träslöjd som 
bedrevs vid den här tiden i skolorna. Här 
fanns också en skärm med gymnastikkläder 
från tiden. I ett anslutande rum visades 
o lika materiel som användes i fysik
hembygds- och biologiundervisningen. Här 
fanns även ett rum tillägnat den första hel
tidsanställda skolinspektören i Linköping, 
Alfred Friden. Ett annat rum visade äldre 
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skolböcker, katekeser och biblar som an
vänts i skolundervisn ingen. 

Källa: 

Bandad intervju med rektor Waldemar 
Andersson, 1985, i Gamla Linköpings 
arkiv. 

"'24 färgtryckta naturhistoriska planscher". Omslag 
till norrköpingsinspektören Fredrik Sandbergs 
skolplanschutgåva på 1870-talet. 



OM ARBETET MED GAMLA LINKÖPINGS SKOLMUSEUM 

AV OWE SAMUELSSON 

Under 1972 arbetade Waldemar Andersson 
och jag va1j e dag med skolmuseet i Gam la 
Linköping. Jag fotograferade, letade föremål, 
Waldemar förteck nade, sorterade . Vi 
diskuterade med fo lket på platsen. Alltifrån 
rektor-kantor-präst-lärare-vaktmästare och 
före detta e lever. Vi lastade och tog med hem 
till Gamla Linköping. Skola för skola. Ca. 90 
skolor. Mycket jobbigt men lärorikt. Att 
arbeta med Waldemar var väldigt stimu
lerande, Waldemar hade ett mycket gott 
komihåg, årtal-namn-p latser a llt satt där. Av 
alla skolberätte lser vi fick, kunde vi göra oss 
en bra bild av hur skolväsendet fungerade 
runt 1880-talet och framåt. Vi lka väldiga 
perso nligheter som här trädde fram! 
Waldemar hade också en förkärlek att samla 
på så kallade kamratfoton. Lärare och lärar
kårer med personalia om var och en. Vi reste 
runt till grannkommunernas skolor, men där 
fi ck vi nöja oss med att se men icke röra. Vi 
var också och tittade på Värla sko la på 
Skansen. Waldemar och jag kom bra överens 
och träffades även privat då och då. 
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V id några tillfällen har j ag lyft fram de 
skolhistoriska samlingarna, genom separata 
utställningar. Det har slagit mycket väl ut och 
har bidragit till att öka intresset. NÄR VI 
SUTTO I V ÅR BÄNK var en av utställ
ningarna, som hölls i Nygårdsmagasinet 
under tiden 29/10-2511 1-79 (se tidnings
klipp). 

Jag tog också fram diabilder från skol
museet. Jag bjöd in en skolklass med lärare, 
och de fick klä på sig sekelskifteskläder och 
så fotograferades de i olika delar av skol
museet . Med hj ä lp av dessa bilder åkte 
Waldemar och jag runt i skolorna och olika 
föreningar och berättade om forna tiders 
skola. Hoppas vi något litet bidrog till att 
lyfta fram vår skolhistoria. 

'"' NÄR VI SUTTO I VAR BÄNK 

• 

SKOLUTSTÄLLNING I NYGÅRDS· 
MAGASINET, GAMLA LINKÖPING 
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. . KL 13.00-11.lO 
LORD-SOND , ..•• . • , ••• , . •... . KL 12.00-11.00 

VA LKOMNA! 
' VAl.lADELEGATIONEN 

Annons för utstä llningen "När vi sutto i vår bänk", 
Gamla Linköping 1979. 



SKOLMUSEIBYGGNADEN, KLOSTERGATAN 19 

AV GUNNAR ELFSTRÖM OCH MARIA KARLSSON 

Byggnaden är en typisk hantverkargård från 
andra delen av 1 700-talet. Brandför
säkringshandlingen från 1828 ger en god 
bild av hur gården såg ut då: gathuset var 
uppfört i två våningar, av furutimmer under 
tegeltak. Fasaderna var reveterade. Botten
vanmgen innehöll två rum, kök och 
handkammare och en trappa upp fanns en 
sal, fyra kammare samt ett större förråds
rum. På gården stod en kökstlygel i oklätt 
furutimmer, byggd i två våningar. Detta hus 
innehöll kök med bakugn på botten
våningen och två rum en trappa upp. 
Gården nåddes genom ett portlider. Där 
fanns också en tjugo meter lång uthuslänga 
som innehöll visthusbod, två vedbodar, 
stall, fähus och svinstia samt ett avträde. 
Husets nuvarande veranda tillkom på 1880-
talet, uppförd av den dåvarande ägaren, 
snickarmästare Hyden. 

Gården uppfördes av glasmästare Petter 
Wetterberg, som bebodde gathusets ovan
vån ing tillsammans med hustru och fem 
barn. I bottenvåningen inrymdes verk
staden, där även några gesäller och lär-
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pojkar bodde. Wetterberg blev glasmästar
skråets första ålderman i Linköping. Vid 
sidan av vad som vanligen ligger bakom 
ordet glasmästeri tillverkade han även 
speglar. Verksamheten var så framgångsrik 
att Wetterberg lade sig till med titeln 
fabrikör, och han kunde låta sonen Anders 
utbilda sig på läroverket. Sonen blev så 
småningom bibliotekarie. 

Petter Wetterberg dog 1797, men hans 
änka drev verksamheten vidare ti ll I 804. 
Därefter användes verkstaden under några 
år av en körsnär, en målare och en bleck
slagare, i nämnd ordning, medan bostads
delen hyrdes ut till ett antal personer av 
ägaren Anders W etterberg. 

1814 köptes gården av sämskmakerskan 
Lona Schenling. Hon hade övertagit sämsk
makeriverksamheten efter s in make 
Magnus Schenling, som dött i lungsot, 
endast 50 år gammal. Verksamheten gick 
bra, och hon kunde så småningom köpa den 
representativa gården på Klostergatan I 9. 
Liksom på Wetterbergs tid inrymdes verk
stad och bostad för en gesäll och en lär-



pojke på bottenvåningen. Lona själv bodde 
med sina tre barn på ovanvåningen. Hon 
hade också en kontorist och en skolgosse 
som inneboende. 

Lona var road av kläder och ägde bl.a. 
fyra sidenklänningar. Hon umgicks med en 
rad ensamstående linköpingskvinnor, och 
ibland åkte de ut till Flistad brunn för att 
delta i olika evenemang. Familjen 
Schenlings kontoböcker från sommaren 
1820 finns fortfarande bevarade och ger en 
god bild av familjens mathållning. Sill var 
den absolut vanligaste rätten . Man drack 
mycket porter, öl, svagdricka och en hel del 
brännvin. Ibland inköptes en flaska rödvin 
och en flaska armagnac. Dessutom dracks 
kaffe, vilket är anmärkningsvärt eftersom 
kaffe var förbjudet i Sverige 1817-22, då 
det ansågs som lyxvara. Detta visar att 
myndigheterna misslyckades i sin förbuds
iver. Linköping brukar nämnas som en av 
de orter där kaffedrickandet tidigt slog rot. 

Det var säkert inte lätt att vara 
ensamstående yrkesutövande hantverkar
änka. Lonas kunskap om yrket var be
gränsad och hon var mycket beroende av 
sin gesäll. En från Stockholm inflyttad 
kronobefallningsman (d.v.s. en lägre 
tjänsteman vid kronofogdemyndigheten) 
lärde snabbt känna Linköpings sju, åtta 
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yrkesverksamma änkor, och han blev deras 
förtrogne rådgivare. Men han gav dem 
enbart positiva råd, vilket skulle visa sig 
ödesdigert. Tiii Lona gav han rådet att hon 
skulle låta upprusta sin gård. Hon lät bl.a. 
putsa fasaden, enligt tidens mode. Det sades 
att puts skulle vara näst intill underhålls
fritt. Hon lät också sätta om kakelugnar 
och spänna ett par papptak på ovan
våningen. 

Tyvärr fick Lona problem när räk
ningarna började komma. Det visade sig att 
hon inte alls hade råd med upprustnings
arbetena, och för att klara situationen 
tvingades hon låna pengar, sätta saker i 
pant, handla på "krita" och inteckna sin 
fastighet. Till slut var konkursen ett 
faktum. Det visade sig i den utredning som 
gjordes att Lona till och med pantsatt sin 
döde makes fickur i silver och hans guldring 
- saker som egentligen tillhörde barnen. I 
handlingarna kring konkursen framgår 
tydligt att männen inte riktigt accepterat 
den kvinnliga företagaren. Man ansåg att 
hon genom "egen vårdslöshet och misshus
hållning vållat sitt obestånd". Det blev 
auktion på all hennes egendom och hon 
fick flytta till en liten bakgård vid Hunne
bergsgatan. När hon senare dog räckte boets 



behållning - åtta riksdaler - endast till 
halva begravningskostnaden. 

En av dem som Lana lånat pengar av var 
handlaren Erik Salander. Salander hade gjort 
sig en förmögenhet på att driva handelsbod 
vid Stora Torget och han var en av Lin
köpings största privatutlånare. Till Lana 
hade han lånat 500 riksdaler, med en in
teckning i hennes gård som säkerhet. 
Salander löste så småningom även in andras 
skuldebrev, och blev på det sättet ägare till 
gården på Klostergatan. 

Själv bodde Salander utanför staden, på 
gården Staby i Rystad socken. Han hyrde ut 
gården på Klostergatan till bl.a. brukspatron 
Christian Ulrik Grill med familj. Grill hyrde 
från 1824 till 1830, då det nygifta paret 
Per Anders och Anna Stuart köpte gården. 
Per Anders Stuart var vice häradshövding, 
och han och hans fru är representanter för 
den priviligerade befolkningsgrupp i Lin
köping som hade en förmögenhet som var 
tillräckligt stor för att de inte skulle behöva 
arbeta för brödfödan. De levde ett till synes 
sorglöst umgängesliv och deltog i stadens 
rika kulturutbud, med teater, konserter, 
baler och soareer. 

Paret Stuart hade inga barn. Däremot fick 
Per Anders en oäkta son med en väninna 
till husets jungfru. När Anna efter ett års tid 
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fick reda på detta skvallervägen, flyttade 
hon omedelbart hem till sin far på det lilla 
fideikommisset Åkerby i Gårdeby socken. 
Med faderns hjälp ansökte Anna om äkten
skapsskillnad och 1838 upplöstes äkten
skapet. Även Per Anders Stuart lämnade 
gården på Klostergatan. 

År 1838 köptes den av hovslagare
mästaren Johan Petter Andersson. Behovet 
av hovslagare var då stort i Linköping och 
hans verksamhet blomstrade. Han rev ut
huslängan och lät uppföra en ny verkstads
byggnad på gården. Bottenvåningen hyrdes 
ut till bostäder. Han rustade också upp 
familjens egen lägenhet på ovanvåningen 
med ommålning och nya tapeter. För att 
klara byggenskapen tog han stora lån. 
Under tiden skedde en nyetablering av 
hovslagerier i Linköping och Anderssons 
verksamhet gick allt sämre. Han tvingades 
till slut till konkurs. Andersson hade lånat 
pengar av bl.a. Ljungstedtska stiftelsen, och 
de övertog nu gården i egenskap av 
fordringsägare . 

Vid slutet av 1840-ta let avhystes hyres
gästerna på bottenvåningen, då man där in
rättade Linköpings första folkskola för 
flickor. Skolans lära rinna hade också sin 
bostad på bottenvåningen, bredvid skol 
salarna. Den första lärarinnan, Mamsell 



Kjelland, var 24 år gammal och kom från 
Stockholm. Hon flyttade in med sin piga 
Johanna Källberg. 

Ovanvåningen hyrdes ut som bostad till 
1850, då skolan flyttade en trappa upp. 
1851 undervisades där 85 barn i ett större 
rum och en kammare. Resten av våningen 
upptogs tills vidare av lärarinnans bostad, 
men elevantalet växte snabbt och man tog 
snart ytterligare två rum i bruk. 1851 
slutade mamsell Kjelland, då hon ansåg sin 
arbetssituation all tför betungande. Hon 
efterträddes av mamsell Sophia Dorothea 
Swedelius. Skolan fanns kvar i huset på 
Klostergatan fram till 1859, då ett ny tt 
skolhus stod färdigt på Drottninggatan. 
Antalet elever låg då runt 150. 

Efter det att huset använts som fo lkskola 
under elva år, blev det under ytterligare 
några år lärarseminarium med övningsskola. 
Gården såldes sedan till snickarmästare Karl 
Johan Hyden. Han flyttade in 1865 till
sammans med hustru och två barn. Han 
bedrev sin verksamhet i gården och hade en 
rad gesäller och lärlingar. Han annonserade i 
Östgöta Correspondenten, att han till
handahöll "vackra och välgjorda lik-kistor 
af såväl bättre som sämre sort". 

1911 inköptes gården av vice brand
chefen i Jönköping, E.P. Ekholm, som själv 
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var bosatt i gården från 1923. Under 1900-
talet kom gathuset och delar av gårdsbe
byggelsen att inrymma flera lägenheter, där 
det bl.a. bodde några konstnärer. 1935 
köptes gården av Linköpings Odd Fellows 
fastighetsbolag Östergyllen. De skänkte gat
huset till Gamla Linköp ing, där byggnaden 
kom att innehå lla ett skolmuseum. Museet 
inv igdes 1973. 



LÅNGSAMT KOM FOLKSKOLORNA IGÅNG I LINKÖPING. 
FOLKSKOLEINSPEKTÖRER BEHÖVDE HJÄLPA TILL 

AV NILS-OLOF LINDEBERG 

Folkskolestadgan är daterad den 18 juni 
1842. I den sägs att varje stadsförsamling 
och varje socken på landet bör ha en, helst 
fast, sko la med godkänd, dvs seminarie
utbildad, lärare. Alla föräldrar skulle vara 
skyldiga att låta sina barn undervisas inte 
blott i innanläsning och kristendom utan 
även i skrivning och räkning. Detta var ett 
stort program för vårt fattiga land och det 
var ej lätt att komma igång. Det gick trögt 
både med skolhusbyggandet och med att 
motivera att kommunala pengar användes 
till att anställa utbildade lärare. 

Linköping med omnejd 

Man kan med några exempel beskriva, hur 
förhållandena var i våra bygder både i 
staden Linköping och i några angränsande 
socknar den närmaste tiden efter. I LIN
KÖPING hade kommunalmännen Ljung
stedtska friskolan att hänvisa till. De 
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räknade med att friskolan skulle kunna till
godose den nya stadgans anspråk på kom
munen. 

Anders Ljungstedt, född i Linköping 
1759, död i Macao 1835, var svensk 
generalkonsul i Kina. Han planerade en 
"stads-schola" i sin födelsestad, gav en nog
grann beskrivning av en sådan år 1807 och 
skänkte pengar att starta och driva denna 
skola. Sedermera donerade han all sin efter
lämnade egendom till skolan. Hans åsikter 
om skolans uppgift och om uppfostrings
frågor var märkligt moderna: "Stryk vankas 
icke" . Men hans påbud följdes inte alldeles 
väl av dem som blev satta att verkställa 
hans planer. När skolan började 1824, 
nämnes t ex bland inventarierna en karbas. 
Och den nyttjades! Skolan fick lokaler i S:t 
Kors kvarter nr 59 vid Nygatan-Djurgårds
gatan och fungerade där till 1858. Anders 
Ljungstedt hade föreskrivit en sexklassig 
undervisningsanstalt med 50 barn i varje 
klass, arbetande i "ljusa och höga rum". Så 



blev det inte. Det blev en enda skolsal med 
plats för mer än l 00 barn, ledda av en enda 
lärare, en lancasterskola. 1 

Anders Ljungstedt, oljemålning från tiden Kina, 
sannolikt 1810-tal. U r: Sunner 1942. 

Generalkonsuln/kommerserådet kom aldrig 
hem från Kina till sin skola. Senare år 
förbättrades ekonomin för skolan, sedan de 
av Anders Ljungstedts hustru disponerade 
tillgångarna blivit tillgängliga för undervis-
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ningsanstalten. I "Linköpings-bladet" an
sågs år 1836 skolan vara en både i undervis
ning och sedebildning exemplarisk skola. 
Genom donationen fanns i Linköping alltså 
en förhållandevis välordnad skola - för 
gossar. 

Flickorna kom i andra hand. Men 183 1 
började på initiativ av landshövdingens 
maka en skola i "tvenne afdelningar med 20 
elever uti hvardera". Man hyrde rum i 
Ljungstedtska friskolans hus men fick så 
småningom egna lokaler vid Drottning
gatan. "Den enskilda flickskolans" ändamål 
var enligt det första reglementet att "bilda 
gudfruktige, arbetsamme, tarflige och 
ordentlige makar, husmödrar och tjänste
hjon". I första hand sysselsattes eleverna 
med handarbete. Därjämte förekom kristen
domsundervisning och innanläsning och 
först efter 1852 även undervisning i skriv
ning och räkning. 

Lagstiftarna hade insett, att folkskole
stadgan inrymde ett så stort program, att 
det fanns skäl att medge fem års väntetid i 
kommunerna, innan sko lorna öppnades. 
Linköpings kommunalmän tillvaratog alla 
dessa fem år: Skolstyrelsen höll sitt första 
sammanträde den 18 mars 184 7, ganska 
exakt fem år efter beslutet. I stället för att 
då bygga upp eller börja bygga upp en egen 



skolverksamhet sökte man anknytning till 
de två redan befintliga privata skolorna i 
Linköping, dvs Ljungstedtska friskolan och 
Enskilda flickskolan . Folkskolestyrelsen 
hänvisade till att Linköping "vore ett sam
hälle, lyckligt nog att äga en genom enskild 
frikostighet sedan längre tid tillbaka in
rättad skola, uti vilken undervisning 
meddelas i de ämnen, som tillhöra folkbild
ningen i allmänhet". Man underhandlade 
helt sonika om att friskolan skulle ta hand 
om alla stadens skolpliktiga gossar. Och -
märkligt nog kan en sentida bedömare 
tycka - friskolans direktion åtog sig att 
svara för stadens folkskoleundervisning! 
Walfrid Sunner skriver i sin bok "Ur Lin
köpings folkskolors historia": "Ända fram 
till 1882 och delvis ännu längre parasiterade 
stadens folkskola för gossar helt på fri
skolans fonder". 

När det sedan gällde att placera de fli ckor, 
som förut inte haft någon ordnad skol
undervisning, begärde folkskolestyrelsen, 
att flickskolan skulle ta emot även dessa. 
Skolan hade varken pengar eller lokaler för 
detta. Då hade skolstyrelsen djärvheten att 
ansöka om medel ur friskolans fonder, 
eftersom Ljungstedt i ett brev g 1v1t 
direktionen där rätt att "ekonomiskt stödja 
några fattiga unga flickor". Friskolan över-

27 

lämnade då som gåva till "stadens folkskola 
för flickor" gården nr 18 S:t Lars kvarter 
jämte 2.666 riksdaler 32 skilling banco i 
kontanter. Denna gård är densamma som 
Klostergatan 19 - den som senare flyttades 
till Gamla Linköping och nu är skolmuseum 
där. 

Första våningen togs i bruk den 1 oktober 
1848. Rummen i skolhuset var i dåligt skick; 
sko lrummen "mörka, mindre sunda och icke 
heller tillräckligt ryml iga". Skolstyrelsen 
fann, att folkskolestadgans fordringar var 
nödtorftigt uppfyllda. Ar 1851 flyttades 
skolundervisningen upp till övre planet. Där 
undervisades till att börja med 85 elever i 
ett större rum jämte "den i norr därintill 
gränsande kammaren". Mellan 1850 och 
1860 växte elevantalet till c:a 100. Som väl 
var fanns sällan alla elever i skolan sam
tidigt. En sko linspektör lämnar i slutet av 
1860-talet följande rapport till dom
kapitlet: 

"Man har fått nytt skolhus, ny skicklig 
lärare, nytt reglemente, fullständig under
visningsmateriel och förberedande små
skola, men det händer, att skolan ändå inte 
går väl, ty hon lider brist på - lärjungar. I 
skolans matrikel är ingen brist, och vid ett 
på förhand tillkännagivet besök inträffar 
ofta stor trängsel i skolsalen. Men kommer 



man oförvarandes in i skolan, torde man 
fi nna en ringa flock, hälften eller kanske 
blott en fjärdedel af dem, som borde finnas 
där". 

Även S:T LARS FÖRSAMLING, v ilken 
då ännu ej ingick i Linköpings stad, höll 
hårt om penningpu:igen och värje sig för 
folksko lestadgans påbud. Den 1 november 
1842 förklarade sockenmännen beträffande 
behovet av folkskola, att man "saknade 
nödiga fonder i detta hänseende" . M an 
skulle "finna det a lltför tryckande att där
före nu göra större uppoffringar". M an 
hemställde därför till Ljungstedtska fri
skolan, att även S:t Lars skulle få begagna 
denna för gossarnas räkning och detta med
gavs. Man fick sända de mindre bemedlade 
gossarna till denna "Lancaster-skola". 
Sockenmännen ansåg dessutom, att "intet 
med sunt förstånd utrustat barn inom 
socknen af 8 år och därutöfver fanns, som 
icke kunde läsa både innan- och utantill" . 
De inskränkte därför sina åtgärder t ill a tt 
enbart utse en skol styrelse! 

År 1844 väcktes ånyo frågan om en 
sockensko la, men man lät sig fortfarande 
nöja med enbart den befintliga skol
styrelsen. Beträffande flickorna hänvisade 
skolstyrelsen till att "i socknen fanns be
skedliga och välkända lärare och lärarinnor, 
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som borde uppmuntras med någon lön af 
fatt igkassan motsvarande deras besvär med 
de torftiges barn". Man hänvisade samtidigt 
till att även prästerskapet skulle kunna 
undervisa dessa flickor. Emellertid, år 1846 
och 184 7 beslöt sockenstämman, att e tt 
särskilt skolhus skulle uppföras på ky rkans 
tomt. Man inköpte ett oinrett hus i 
Klockrike. Församlingsborna fi ck göra dags
verken enligt Jagen för att flytta det till 
församlingen. Skolhuset togs i bruk under 
1847. 

I VÄSTERLÖSA församling hade man en 
skola igång redan 1805, byggd med stöd av 
en prästerlig donation. 

I V ÅRDNÄS, som då var en egen socken 
men som sedan 1971 tillhör Lin köping, 
fattade sockenstämman redan den 13 
november 1842 beslut, att "besörja ambula
torisk sko la för Barn Undervisningen i tre å 
fyra distrikt. Man bad församlingens 
organist att åtaga sig scholmästare Sysslan. 
Denne ansågs ha "fullkomlig skick lighet" 
att undervisa och hade själv begagnat under
visning i Lancasterschola. Av detta snabba 
och tidiga beslut blev emellert id intet. 

Ar 1846 togs sko lfrågan åter upp på 
sockenstämman. Socknen inde lades i fem 
distrikt. Det ansågs angeläget, att man hade 
många skolstationer pga socknens vid-



sträckta och av sjöar genomskurna läge och 
beskaffenhet. Lärarbostad och skollokal 
inrättades i fattigstugan invid kyrkan, sedan 
"fattighjonen där först blivit utröjda". Först 
under sommaren 184 7 började den förste 
läraren sin undervisning i socknen med 
skollokalen och bostaden invid kyrkan som 
högkvarter och med skolstationer på olika 
ställen ute i distrikten. Ej heller dessa an
ordningar blev tillfredsställande. Man 
lyckades nämligen inte hyra rum lämpliga 
nog för skolundervisningen. Skolmästaren 
hade dessutom ofta anledning att klaga över 
de dåliga login, som bjöds honom ute på 
skolstationerna. 

Sockenstämman beslöt därför år 1849 att 
bygga ett särskilt skolhus. Socknen inköpte 
en stuga, som monterades ned och forslades 
över isen till den plats som bestämts. 
Körningen utfördes som sockendagsverken. 
Stugan skulle byggas högre och göras i två 
våningar. Varje hemman måste lämna en 
timmerstock. Grunden lades och allt 
behövligt virke bilades och lades upp till 
torkning. Alla meddelanden om det gemen
samma bygget kungjordes från predikstolen 
i kyrkan, t ex följande: "För att köra Sten 
vid Skolhuset vid Bergstugan komma i 
morgon Måndag från Sundsmåla 1 par 
Dragare med Stendrög. Äfven i morgon, på 
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förmiddagen, framskaffas till Skolhuset, 4 st 
duglige Bräder af hvarje helt hemman. 
Dessa Bräder böra ovillkorligen i morgon 
förmiddag till Skolhuset framskaffas, i 
annat fall köpes Bräder, till hvad pris som 
helst, på den resterandes bekostnad hvilket 
till vederbörandes efterrättelse meddelas. 
Skol-Directionen". Många söndagar å rad 
kungjordes på detta sätt vilka gårdar, som 
under den närmaste veckan skulle fullgöra 
dagsverksskyldighet vid skolbygget. Under 
1853 togs det första skolhuset i bruk. 

Att läsa om sockenmännens bemödanden 
i mitten av 1800-talet för att bygga ett hus 
för socknens gemensamma bruk och att 
därvid finna, att all information och sam
ordning av arbetet utgick från predikstolen i 
socknens kyrka, känns märkligt. Fort
farande efter 600 år gällde Östgötalagens 
påbud från slutet av 1200-talet: "Nu är 
bondes skyldighet att om söndagarna 
komma till kyrkan". 

Att kombinera sockenstuga och fattig
stuga med det nya påfundet 'skolsal' var 
eijest inte ovanligt. Från ULRIKA ålder
domshem berättas, att skolmästaren måste 
ställa in undervisningen i skolsalen under de 
tider, då sockenmännen behövde salen. 

Enligt ett protokoll anmälde lärarinnan i 
Ulrika, att hon varken var nöjd med att 



behöva inställa skolundervisningen, när 
sockenmännen behövde sammanträda, eller 
med att hon sj älv blev tvungen att städa 
efter dem. Från Ulrika berättas för övrigt 
att det i ålderdomshemmets förstuga fan ns 
en vattenså med endast en skopa, ur vilken 
fattighj onen och skolbarnen drack s itt 
dricksvatten. 

Ovannämnda beskrivningar har gjorts för 
att v isa, att man i kommunerna ännu inte 
fann det självklart, att man skulle satsa 
pengar och krafter på att sörja för barnens 
skolundervisning. Man bromsade och för
halade. Lagstiftarna kom att hysa be
kymmer för hur man skulle kunna få den 
första folksko lestadgan att fungera i 
praktiken och att fungera likformigt över 
he la riket. 

Folkskoleinspektörerna och reformarbetet 

I ecklesiastikdepartementet fanns rader av 
fram synta män och skickliga pedagoger, 
som alla visste att i riksdagen och departe
menten argumentera. Bland 'pionjärtidens' 
män - 1842- 1882 - må här nämnas endast 
Fredrik Ferdinand Carlson, vanligen kallad 
F.F. Carlson, ecklesiastikminister 1863-
1870 och 1875-1878, på vars initiativ 
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"Folkskolans läsebok" gavs ut med Artur 
Hazelius som redaktör. Det var F.F. Carlson 
som 1864 avlyste växelundervisningen. 

Om dessa eldsjälar finns mycken litteratur 
att läsa. Torsten Husen har skrivit t ex o m 
Anders Berg och hans vida berömde son 
Fridtjuv Berg. För Anders Berg var den om
fattande brevväxlingen med Torsten 
Rudenschöld ej tillräcklig, tyckte han, utan 
han "bengick" från Finspong till Läckö för 
att få personlig kontakt med den kände 
reformatorn. 2 

Det gällde ju att kunna föra ut budskapen 
och att se till att skolundervisningen fick 
riktigt innehåll och undervisningsmaterialet 
riktig utform ning. Någon form av stöd och 
kontroll från statens s ida ansågs därför nöd
vändig för att st imulera utbyggnaden och 
leda utvecklingen. Man valde att till sätta 
FOLKSKOLEINSPEKTÖRER. 

I en proposition 1859 framhölls "be
höfligheten däraf, att sakkunniga personer 
förordnades för att i egenskap av skol
inspektörer, hvar och en inom ett bestämdt 
distrikt, besöka därstädes befintliga folk
skolor samt öfver deras tillstånd och behof 
afgifva berätte lse, såvä l till vederbörande 
domkapitel som ti ll Ecklesiastik
departementet". De första in spektörerna -
20 personer - förordnades 1861 och inne-



hade uppdraget som deltidssyssla vid sidan 
av annat arbete. De flesta var präster, läro
verks lärare eller seminarielärare. Sedermera 
- 1914 - inrättades heltidstjänster. 1958 
fanns 52 inspektionsområden i riket. Dessa 
inspektörer bidrog med sin kontroll och 
sina ämbetsberättelser till folkskolornas 
förbättrande och till den följande reform
verksamheten. 

Skolstyrelsena beställde under lång tid 
skolmaterial, däribland skolplanscher, hos 
folkskoleinspektörerna, vilka hade inköps
listor på "godkänt material". 

Många städer tillsatte t o m egna folk
skoleinspektörer, t ex Norrköping och 
Solna redan från startåret 1861. Om dessa 
och om statens folkskoleinspektörer kan 
man läsa i "Berättelser om Folkskolan i 
Riket" från åren 1861-1956 och insamlade 
årsvis och stiftsvis. 

I sina berättelser om skolorna i Lin
köping, vilka finns samlade i bandinspel
ningen i maj 1991 , har vår sagesman 
Waldemar Andersson särskilt nämnt 
namnen på fyra folkskoleinspektörer, 
näm ligen C L Anjou, C V Kastman, I A 
Lyttkens, och J F Sandberg. Han ansåg att 
dessa hade betytt mycket för skolväsendets 
utveckl ing i Östergötland. Samtliga fort
satte de sin verksamhet på hög nivå - vid 
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ecklesiastikdepartementets folkskolebyrå 
och i riksdagen. I skolplanschgruppen blev 
vi fängslade av Waldemar Anderssons sak
kunskap, hans stora kunnande och hans 
precision i minnesbilderna. Vi blev också 
nyfikna på att få veta mera om dessa fyra 
folkskoleinspektörer. Waldemar Andersson 
antog säkerligen, att vi redan kände dem 
väl. 

Enligt folkskolestadgan åvilade det 
stiftens domkapitel att sö1ja för utbildning 
av lärare. Även Linköpings folkskolelärar
seminarium fick sin uppbyggnad tack vare 
Ljungstedtska friskolan. Avtalet var att fri
skolans föreståndare och en lärare därifrån 
skulle tjänstgöra även på seminariet, som 
inrymdes i friskolans lokaler fram till år 
1862. Seminariet kunde disponera även fri
skolans undervisningsmaterial. Bland för
delarna av denna samordning räknades, att 
seminariets elever skulle kunna tjänstgöra 
som monitörer. 

Fyra östgötainspektörer 

Rektor vid seminariet från år 1864 var 
CHRISTOPHER LUDVIG ANJOU; född 
1821 död 1896. Han var folkskoleinspektör 
i stiftet 1867 - I 894. Walfrid Sunner har i 



sin bok tagit in en promemoria som Anjou 
skrivit angående undervisningen i friskolan 
1865-1866. Han för där bl a på tal åskåd
ningsundervisningen som en nyhet och han 
anser, att sko lplanscherna under lärarens 
ledning skall ge eleverna övning att med 
metodisk ordning iakttaga och att språk
riktigt redovisa vad som iakttages. 

C L Anjou arbetade som ledamot i flera 
kommitteer och såsom ordförande i kom
mitteerna för utarbetandet av nya normal
planen för undervisningen i folksko lan 
1888-89, för granskningen av till folk
skolans tjänst utgivna läroböcker 1884-87. 
Han deltog i utarbetandet av "Läsebok för 
fo lkskolan" 1865 och 1878 och av den nya 
folkskolestadgan 1882 mm mm. Han var 
ledamot av riksdagens andra kammare. Han 
var vice ordförande i stadsfullmäktige i 
Linköping, mångårig ledamot av fo lkskole
styrelsen i Linköping. Han var kyrko
sångare, utgav en koralbok för svenska 
kyrkan. Han valdes in i Musikaliska aka
demien 1868. Han utgav "Tidning för folk
skolan" 1866-81 och tillsammans med ev 
Kastman "Tidskrift för folkundervisningen" 
samt "Bidrag till pedagogik-metodik för 
folkskolelärare" tillsammans med C V och 
KAKastman. 
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Om C L Anjou sägs, att han var en 
speku lativt anlagd natur, hade en praktisk 
organisationaförmåga. Hans klokhet och 
humana väsen gjorde honom lämplig som 
ordförande att jämka tillhopa stridiga 
meningar och urski lja det riktiga. Hans 
styrka som rektor låg i den allmänna 
ledningen, mindre i utövningen av själva 
lärarkallet. Han överskattade gärna sina 
lärjungars mottaglighet. Han var livligt 
intresserad av kyrkans angelägenheter och 
deltog mycket aktivt i en rad kyrkomöten. 
Han intog där en konservativ hållning. 

CARL VILHELM KASTMAN föddes 1832 
i Västerlösa och gick ur tiden 1912. Han var 
adjunkt vid Linköpings folkskollärar
seminarium 1864-71 och folkskole
inspektör i Östergötland 1867-71. Han 
efterträddes som sådan av brodern Knut 
1871-75 . Carl Vilhelm var kansliråd och 
byråchef för ecklesiastikdepartementets 
folkskolebyrå 1891-1901. Han var ledamot 
av de flesta komm itteer som fanns 
avseende undervisningsväsendet. 

Kastman har giv it ut en rad böcker, med
verkat i "Tidning för folkskolan" , "Tid
skrift för folkunderv isnin gen" och "Tid
skrift för folkbiblioteken". Bland läro
böcker må nämnas "Bidrag till pedagogik 



och metodik för folkskollärare" 1867 samt 
"Metodiska anvisningar för den första 
undervisningen i modersmålet" 1868, 
skri ven tillsammans med C L Anjou och 
Knut Kastman., Under åren 1871 -8 1 var 
han j ämte C L Anjou utgivare av "Tidning 
för folkskolan" och 1882-91 utg ivare av 
"Tidskrift för folkundervisningen". 

Den produktive Kastman har dessutom 
utarbetat läroböcker i skandinavisk hi storia 
och en "Ordlista över svenska språket" 
1893 - tillsammans med Ivar Lyttken s. I 
"Svenska folkbibliotek" har han författat 
biografier över Martin Luther, Jesper 
Svedberg, Hakvin Spegel, Carl von Linne, 
Fredrika Bremer m fl. Han har även g ivit ut 
"Läseböcker för småskolan" tillsammans 
med brodern Knut. En sådan läsebok är 
tryckt i Stockholm hos A L Normans bok
tryckeriaktiebolag 1883. Ett exemplar 
finns bevarat i skolmuseets bibliotek. I den 
finns tänkvärda beskrivningar om husdjuren 
och deras egenskaper - hästen, fåret, 
hön sen och andra. Därom berättas mer på 
annat håll i denna skrift. 

JOHAN FREDRIK SANDBERG, 1833-
1896, blev organist 1855 och kyrkosångare. 
Han var inspektör vid Norrköpings folk
skolor under tiden 1863-1870, var rektor 
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för folkskoleseminariet i Stockholm, folk
skolein spektör i Sva1tsjö och Östra Roslags 
kontrakt 1877-81. Han var kans liråd och 
byråchef för fo lkskolebyrån i ecklesiastik
departementet. År 1881 prästv igdes han 
och blev kyrkoherde i Solna. 

Enligt Waldemar Andersson gjorde sig 
Fredrik Sandberg känd för att ta vara på 
"lästaflor" , som är monterade på träskivor. 
På dessas baksidor fäste han seri er av djur 
mm i färgbilder och i svartvitt. På skol
museet finns ett 20-tal sådana kombin erade 
lästexter och bildblad bevarade. Det må 
nämnas, att textsidan är tryckt under I 83 O
talet hos Norstedts förlag i Stockholm, 
under det att bildbladen är utg ivna så långt 
senare som på 1870-talet av Lithografiska 
aktiebolaget i Norrköping. Innehållet i 
dessa alster kan vara t ex en lästavlesida 
"Om Gud, uppenbarad i sina verk" och en 
bildsida med växter i färg och svartvitt: 
smörblomma, gullviva, vårlök, luddlosta, 
björk och med bildförklaringar på svenska, 
tyska och ryska. Fredrik Sandberg har också 
gjort ett stort antal sedvanliga sko l
planscher i färg, var och en med serier av 
djur, uppställda antingen utan bakgrund eller 
i landskap och med serier av växter samt 
serier av husgeråd och möbler. Dessa ä r 
samlade - t ex 24 st åt gången - inom 



pärmar med följande texter på de främre 
sidorna: "Bilder-Ark för småskolan. Åskåd
nings-, tanke- och talöfningar af Fredrik 
Sandberg, folkskoleinspektör. Förläggare 
och utgifvare Lithografiska Aktie Bolaget i 
Norrköping" .3 Somliga av dessa färg
planscher har bildförklaringar enbart på 
svenska, andra även på norska, tyska och 
ryska. Dessa är så små i formatet, att de 
inte kan visas framför klassen utan måste 
skickas runt. Waldemar Andersson 
berättade, att Fredrik Sandberg var kom
missarie för en utställning i Moskva 1872. 
Måhända tänkte han sig att sprida dessa 
planscher i Ryssland och även ut över 
Europa. Ett 50-tal sådana finns samlade i 
skolmuseet. Det finns även planscher om
arbetade för England. Dessa kallas "Sand
bergs bibliska planscher". 

Det är värt att notera, att Norrköping 
valde att anställa sin egen folkskole
inspektör. Staden hade en föredömligt väl 
ordnad skolundervisning och byggde efter 
hand ändamålsenliga skolor. Fredrik 
Sandberg förde en dragkamp med fabriks
ägarna om skolbarnen. De ville ha skol
gossar som spolgossar och ta dem ur den 
dagliga skolan så snart de fyllt tolv år. Han 
hade att bekämpa fabriksägamas på
ståenden, att kunskap var ett "gift för 
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arbetaren". Fredrik Sandberg skrev 
broschyren "Skolan, ett ord till föräldrar 
och målsmän". 

LDEB·ABK 
p. ~ -;..... s"' ~s ~o LA~ 

gs Tede oc lale Orningar 

Omslag till F. Sandbergs Bilder-Ark för Småskolan 
med den talande underrubriken "Åskådnings-, 
Tanke-, och taleöfningar". Norrköpings litografiska 
anstalt 1870-talet. 

Han prövade redan på 1860-talet att införa 
skolköksundervisning för flickor. Denna 
var då rent teoretisk. Sandberg skrev en 
kursbok "Inre hushållslära", enligt för
fattaren "ett försök att på ett enkelt och 
lättfattligt sätt lämna några i naturlagarna 
grundade och för det praktiska livet 



gagnande upplysningar, att hos den upp
växande kvinnan stegra aktgivningsför
mågan och minska det meningslösa efter
görandet". Skolköksundervining med både 
praktiskt arbete och teori kom i gång, först 
när två nya skolor byggts 1897. Ivar 
Lyttkens var då folkskoleinspektör. 

Fredrik Sandberg skrev också en lärobok i 
biblisk historia och ville pröva modernare 
pedagogiska grepp än tidigare böcker. Den 
infördes i skolorna men föll i onåd hos 
stadens prästmän. De ansåg, att Sandberg 
hade använt för lite av Bibelns språk. 
Skolrådet drog in boken och skolorna fick 
återgå till de äldre läroböckerna. Men då 
hade Fredrik Sandberg tillträtt som rektor i 
Stockholm, dit han blivit kallad av Folk
skoleseminariets styrelse - ett prestigefyllt 
uppdrag! 

IVAR ADOLF LYTTKENS, 1844-1936, 
blev docent i zoologi efter att ha doktorerat 
på en avhandling om hummerns skelett och 
muskulatur. Han utgav som zoolog en 
lärobok för elementärläroverken, av vilken 
nio upplagor utkom 1875-1907. Då be
fordringsutsikterna vid universitetet var 
små, måste han se sig om efter annan lev
nadsbana och kom så in på skolväsendet. 
Det må väl noteras med aktning, att 
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hummerspecialisten Ivar Lyttkens kom att 
framstå som en av Sveriges främsta 
fonetiker. Tillsammans med Fredrik Wulff 
publicerade han det epokgörande arbetet 
"Svenska språkets ljudlära och betecknings
lära" 1885, som ansågs vara den dittills 
mest omfattande framställning som presen
terats om något levande språks ljudlära. 

Lyttkens deltog i rättstavningsfejden. 
Han gav tillsammans med Wulff ut arbetet 
"Rättstavningsreformen av år 1906", 
"Svensk uttalsordbok 1889-91" samt 
"Svensk ordlista med uttalsbeteckning i en
lighet med SA:s och med stavning enligt 
1906 års cirkulär samt vägledning till riks
språksuttal 1911 ". 1916-1 7 utger Wulff 
och Lyttkens "Ordskatt och ljudförråd i 
svenska språket med en systematisk sam
manställning av språkets samliga ord". 

För att redogöra för de arbetsinsatser och 
åtaganden som avser skolan och skol
väsendets utveckling i Östergötland, vill vi 
beskriva att Ivar Lyttkens var folkskole
inspektör i Norrköping 1876-1901 och var 
byråchef för folkskolebyrån i ecklesiastik
departementet 1901-1911. Han var leda
mot av en mängd kommitteer. Han införde 
1879 landets första hjälpklass, slöjdunder
visning för gossar 1885 och gymnastik
undervisning för flickor. Hans ämbetsutöv-



ning som folkskoleinspektör har kall ats 
Norrköpings fo lkskoleväsen s "mest lysande 
tid, då fo lkskolorna fördes till höjd punkten 
av vad vårt land på detta område hade a tt 
uppv isa". 

Vid jubelpromotionen i Uppsa la I 9 1 8 
berömde Fredrik Wulff Ivar Lyttkens fö r 
hans "klara syn på sakerna, han s oänd ligt 
praktiska öga och hand, hans sunda o m
döme, hans övermänsk liga tålamod, han s 
arbetsförmåga och hans arbetslust". 

Fotnoter 

1 När man läser om 1800- tal ets s ko lväse n, 
träffar man ständigt på uttrycken Lan
casterskola och moni törer. Namnen här
stammar frå n kväkaren Josef Lancaster, 
1778- 1838, som upprättade sin första sko la 
i London 1798. Eleverna strömmade til l 
och var snart uppe i 700 st, för v ilka Josef 
Lancaster själv var ende läraren. För att 
k lara av undervisningen och disc iplinen 
an li tade han då s k monitörer, dvs han lät 
de äldsta, de bästa och de mest fö rs igkomna 
eleverna få var sin grupp att undervisa och 
kunde på så sätt även förde la e leverna efte r 
å lder och kunskap. Sj älv satt lä raren i sin 
kateder och övervakade den stora skaran 

36 

e ller g ick runt och kontrollerade grupperna 
och deras monitörer. Ibland övertog h an 
växelvis undervisningen. 

I Sverige kallas denna typ av sko lordning 
för växelundervisning. Den fö rekom unge
färl igen under perioden 1820-1860. Efter 
ett beslut i eckles iastikdepartementet 1864 
avvecklades systemet. Man hade funnit, at t 
läraren fick för lite kontakt med sina 
elever. Han var endast en fruktad kontrol
lant. Man övergick ti Il klasser och klass
undervisning med färre elever och med en 
lärare för varje k lass . 

2 Torsten Rudenschöld, 1798- 1859, var 
riksdagsman och hade riksdagens uppdrag 
att resa runt i landet och biträda sko l
styrelserna med råd om folks ko leunder
visn ingen. Han gav ut pedagogiska skrifter, 
däribland "Svenska fol ksko lans praktiska 
o rdnande". 

Han grundade 1846 en egen skola för den 
omgivande allmogens barn på Läckö kungs
gård, v ilken innehades av hans bror. Han 
in rättade sko lan i avdelningar och till
lämpade klassunderv isning. Han ivrade fö r 
att växe lundervisningen skulle upphöra. 
Hans försöksverksamhet och hans tanka r 
om skolundervisningen var betyde lsefu ll a. 
Folkskolestadgan 1842 var endast vad v1 1 

vår tid brukar kalla en ram lagstiftning. 



Torsten Rudenschöld har kallats vårt 
lands förste folksko leinspektör, fastän han 
aldrig var utsedd till sådan. Han har också 
kallats "folkskolans apostel". 
3 Se även Lena Johannesson Den mass
producerade bilden. Ur bddindustria
lismens historia (1978), s. 144 ff. 
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SKOLPLANSCHEN ÅTER PÅ SIN VÄGG 

AV GUNNAR ENNERBERG 

I "Gruppen Gamla Linköping" inom Konst
historiska Klubben började vi 1990 in
tressera oss för skolmuseets ca 2000 skol
planscher. Till en början hade vi tankar om 
att studera konstnärliga insatser i museets 
planschsamling och för detta gjorde vi 
studiebesök för att se vad som fanns att ta 
fasta på. Sedan vi kommit i kontakt med 
Lena Johannesson gjorde hon upp planer 
för att lättare hantera samlingen genom att 
ta fram en systematiserad katalog jämsides 
med den befintliga museikatalogen. På det 
sättet kunde planschernas motiv och till
komstår lätt hittas och bildinnehållet göras 
översiktligt och lättgrupperat. Samlingen är 
tämligen homogen genom att den insamlats 
systematiskt under 1 år inom Linköpings 
sko I distrikt. 

Lena Johannesson hade tidigare under 
registreringen framfört tanken att göra en 
planschutställning. Sedan vi undersökt för
utsättningarna, främst lokalfrågan, med 
ledningen för Gamla Linköping, vilken från 
början medverkat i gruppens arbete, fann vi 
ganska snart en lösning. "Möllerska stallet", 
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som användes till förråd, kunde bli en 
lämplig utställningslokal efter vissa för
ändringar. Lokalen var lagom stor och gav 
tidsmässig atmosfär för den tänkta utställ
ningen. Läget var också det allra bästa. 

Sedan den systematiska katalogen blivit 
färdig, vilket tog ganska lång tid, kunde ur
valet av utställningsplanscher börja. Diskus
sionen i samband därmed blev ingående. 
Varje gruppmedlem utsåg ett ämne att bli en 
speciell del i utställningen. Detta var kanske 
det roligaste men också det mest spännande 
inslaget genom att materialet var stort och 
varierande. 

Diskussioner fördes både om lämplighet 
och relevans. Dessutom borde utställningen 
täcka så mycket som möjligt av rådande 
omständigheter vid planschernas inköp och 
användning. Vi märkte snart att "historien 
speglades" i våra skolplanscher. Ett stort 
nostalgiskt intresse kunde säkerligen emot
ses från utställningsbesökarna. Dess olika 
aspekter var inspirerande och stärkte oss i 
våra intentioner att göra utställningen 
sevärd. Rubrikförslag, texter och anvis-



ningar för de olika ämnesstationerna 
gjordes med entusiasm och vi hade trevligt 
tillsammans under arbetet (och den 
obligatoriska kaffepausen). 

Arbetet utfördes alternativt mellan 
Konsthistoriska klubbens bibliotek (Gelb
gjutaregården) och skolmuseet. Så småning
om kom vi fram till att avsätta utrymme i 
utställningen för att besökarna skulle kunna 
gå omkring fritt och titta, läsa och minnas: 
årets gång på lantgården, vilda och tama 
djur, historia, religion, slöjd, social fostran 
o.s.v. När vi kommit så långt var även 
utställningslokalen färdig att tas i bruk och 
vi spikade datum för vernissagen: l juli 
1992. 

Nu vidtog hängningen som genomfördes 
efter våra uppgjorda planer och med vissa 
justeringar. Hammare och tumstock an
vändes flitigt och var och en av grupp
medlemmarna beflitade sig om sitt avsnitt. 
Med hjälp av Lena Johannessons råd och 
anvisningar tog utställningen form. Kristina 
Grahm och Maria Karlsson från Gamla 
Linköping fanns också på plats med sina 
kunskaper. 

För att hålla i gång utställningen ställde 
gruppen och Konsthistoriska klubbens med
lemmar upp beredvilligt. Utställningen var 
öppen fram till 31 augusti 1992 varefter 
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den, sedan vederbörlig fotografering utförts, 
magasinerades i Gamla Linköping för fram
tida behov. En automatisk diabildsapparat 
ingick också i utställningen. Den visade 
utan avbrott en lång rad skolplanscher ut
över alla som vi kunde visa på väggarna. 
Under utställningen fanns enkätblad utlagda, 
där besökarna kunde svara på frågor och 
framföra sina synpunkter, vilket resulterat i 
en särskild uppsats på annan plats i denna 
publikation. 



KRISTENDOMSBILDEN 

AV EVA VELIN 

Den religiösa bilden var den som först kom 
till användning i skolundervisningen. Från 
början var det små sva1t-vita litografier, tagna 
ur illustrerade biblar som man använde sig 
av. De flesta av dessa planscher inköplt:s från 
Tyskland. Så småningom fick också svenska 
konstnärer uppdrag att framställa bilder för 
skolbruk. En av dessa var Julius Kronberg 
(1873-1921). 

"Jesu dop" av Julius Kronberg 

Kronberg var en konstnär med gedigen ut
bildning. Efter akademiska år i Stockholm 
bedrev han under åren 1873-89 konststudier i 
Köpenhamn, Dtisseldorf, MUnchen och Rom. 
Han var en eklektiker som tog starka intryck 
av de gamla mästarna, vilka han ofta 
kopierade. Han var sensualist - den stora 
gesten, det stora formatet, färgens och 
formens yppighet var hans signum. Rem
brandt var en av hans stora föreb ilder. J.F. 
Höckert och Uno Troili var impulsgivare och 
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Tiepolo var den som främst inspirerade Kron
bergs plafondmåleri. 

Skolplanschen "Jesu dop" utfördes i nära 
anslutning till konstnärens kupolmålningar i 
Adolf Fredriks kyrka i Stockholm, där även 
dopscenen förekommer, men i ett något 
annorlunda utförande. Planschen ingår i en 
serie av tio stycken nytestamentliga scener 
som Kronberg målade i början av 1900-talet, 
dopscenen är signerad 1901. Projektet med 
bibelplanscherna inleddes emellertid tidigare; 
händelseförloppet har utretts av Elisabeth 
Stengård. Initiativtagare var Alfred Dalin , 
över lärare vid Huskvarna högre folkskola , 
som redan i början av 1890-talet skrev till 
"Chefen för Kongl. Eckleastikdeparternentet" 
om behovet av nya bibelplanscher för skol
bruk. Dalin hade upptäckt att det saknades 
"för skolundervisn ingen särskilt utförda bild
serier". De bilder som förekom vid kristen
doms undervisningen var tagna ur större serier 
av bibelillustrationer, vilka inte direkt hade 
barn som målgrupp, och som inte heller -
och detta var enligt Dalin en stor brist - var 
färg lagda. "Färgen är en hufvudfaktor i barn-



domens åskådningsliv och därför måste 
taflorna vara utförda och reproducerade i 
färger". Ytterligare en anmärkning var, att de 
tidigare bibelillustrationerna saknade "kultur
historisk sann ing". 

Kronbergs planscher är avsedda att an
vändas direkt i undervisningen. Till varje bild 
finns en text i tre avdelningar. Dalin var över
tygad om bildens pedagogiska värde. Bilden 
skall vägleda fantasin, den skall hjälpa 
eleverna att forma en "inre åskådning", d.v.s. 
bygga upp ett mentalt bildförråd och skapa 
bildminnen. Dalin gav också noggranna an
visningar om hur planscherna skulle utföras, 
någon större frihet gavs inte åt konstnären. 
Dalin framhöll inte bara vilken scen som 
sku lle illustreras utan också alternativa bild
lösn ingar och lämpliga förebilder. Det första 
förslaget till dopscenen löd: "Jordanstranden. 
På andra sidan höglandets sluttning. En grupp 
av folk. Johannes och Jesus på ett klipp
stycke, som skjuter ut i vattnet, båda ser upp 
mot himmelen, varifrån i starkt ljus en duva 
synes nedkomma öfver Jesus". Bilden ut
fördes inte helt efter anvisningarna, men för
ändringarna gjordes troligen i samråd med 
Dalin, eftersom denne starkt betonade be
tydelsen av enkelhet i bilden. 
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''Jesus döpes av Johannes". Plansch av Julius Kronberg 
och beställd av Ecklesiastikdepartementet på förslag av 
Alfred Dahlin och Fridtjuv Berg, 190 1. 

På planschen ser vi Jesus stående på en klippa 
i ett landskap, som mycket väl skulle kunna 
vara ett svenskt flodland skap. I bakgrunden 



ett pilträd och där bakom ett mörkare 
skogsparti. Framför Jesus står Johannes djupt 
nerböjd och med en korsstav i ena handen 
och ett dopkärl i den andra. Kristusfiguren är 
en ljushårig, välbyggd, nästan atletisk mans
figur, med korslagda armar på bröstet, vilket 
skulle uttrycka andlighet. Ansiktet är uppåt
vänt och huvudet försett med en gloria. Höft
skynket är elegant draperat och faller vackert 
veckat ned på klippan. Johannes är även han 
en vacker mansgestalt, men till skillnad mot 
Jesus är han framställd mörkhårig. Man kan 
observera de ljusa, nordiska dragen i Jesus
gestalten. Någon antydan om att Jesus skulle 
vara jude förekommer inte, däremot kan 
Johannes mycket väl vara det. Enligt tradi
tionen brukar Jesus stå i vattnet vid dopet, 
likaså brukar Den Helige Andes duva finnas 
med i denna scen. 

Kronbergs Kristustyp - den blonda ger
manska - har utan tvekan drag av Bertel 
Thorvaldsens staty "Kristus", som utfördes i 
början av 1820-talet. Utförandet är karak
teristiskt för 1800-talet, även prerafaeliterna 
gjorde bilder i samma anda. 

Dessa bibelplanscher fick stor spridning 
och utgavs också i ett mindre format som 
färgbi lderbok 1912 och med text av Alfred 
Dalin i utgåvan från 1928 fram till 1940. I 
svart-vitt illustrerade bilderna 1906 års upp-
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laga av Bengt J:son Bergqvists "Biblisk 
historia för folkskolor och småskolor". 
Kronbergs skolplanscher kom således att 
under lång tid få betydelse för den visuella 
uppfattningen av Jesus och de bibliska 
scenerna. 

I början av 1900-talet, närmare bestämt 
1913, illustrerade konstnären Olle Hjortzberg 
(1872-1959) "Lilla katekesen". Han utförde 
också en del skolplanscher. Hjortzberg var 
elev hos Julius Kronberg, men dennes måleri 
väckte inte något gensvar hos Hjortzberg. 
Hjortzberg återger sina motiv med större 
enkelhet och realism. Han ville fånga den 
kristna miljön med en orientalisk prägel, den 
miljö som Jesus levde i. Ett exempel är 
planschen "Låten barnen komma till mig". 
Jesus avbildas här med judiska drag, detta 
väckte anstöt hos kritikerna i början av seklet. 

Senare konstnärer, såsom Kaj och Per 
Beckman, har också gjort bilder för skolbruk. 
Deras planscher är utförda med friskhet och 
utan sentimentalitet. Ett exempel är "Jesus 
stillar stormen". 
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HISTORIETABLÅN OCH SKOLPLANSCHEN 
SOM LOKALHISTORIA 

AV GUNNAR ENNERBERG 

Bland de 2000 skolplanscherna i skolmuseet 
finns 28 historiska planscher med svenska 
och 6 med utländska motiv. De senare visar 
Hannibals marsch över Alperna, de ger-

manska folkvandringarna, korstågsriddare, 
Davids kröning, konung Salomo och ett 
romerskt varuhus. 

~ ~~~~ 

"Hannibals tåg över Alperna", hi storietablå av Olle Hagdahl, 1940-talet. 
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Ett diagram visar att den äldsta planschen är 
från 1870 och att historieplanschernas antal 
stigit mycket måttligt fram till år 1950. 
Kungar och drottningar och händelser i an
knytning till dessa dominerar helt historie
planscherna och vid en genomgång finner 
man att de allra största och viktigaste 
händelserna liksom berömda kungligheter är 
med. Några bilder av det svenska försvaret 
eller soldatbilder finns ej i samlingen. 

Listan över planscherna ger mi !stolpar i 
svensk historia och en plattform för vidare in
hämtande av historiskt kunnande. Betydelsen 
av att vara svensk inställde sig säkert hos 
skolbarnen, som kanske inte hade sett 
svenska historien i bilder hemifrån eller hört 
om dess innebörd. Svår att glömma är väl 
Valdemar Atterdags brandskattning av Visby 
enligt C.G. Hellqvists välkända målning och 
många är de som gripits av ämnet, liksom av 
bilderna av operamaskeraden där Gustav III 
mördas eller av Karl XII och hans bedrifter. 

Slaget vid Stångebro 

Slaget vid Bråvalla har tagits med här på 
grund av att <lt:t är <len äldsta "historiska" 
planschen (1870) i sam lingen även om slaget 
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numera måste betraktas som en bild av ett 
epos. 

En annan historisk hände lse med stora 
verkningar var slaget vid Stångebro (25 sept. 
1598) som ägde rum i Linköpings omedel
bara närhet. Detta mycket dramatiska slag är 
väl värt att beskrivas närmare, särskilt som vi 
i skolmuseet har en litografi som visar striden 
vid bron över Stångån (se omslagsbilden). 

Själva slaget var dramatiskt och hade stora 
konsekvenser för Sverige och svenskarna. 
Skolplanscherna visar Sveriges och Polens 
kung, Sigismund, s ittande till häst till
sammans med sin uppvaktning. Han spejar 
ned mot Stångebro där hertig Karls trupper 
ses tränga tillbaka kungens styrkor över bron, 
in mot Linköping, och besegra dem. 

Hertig Karl anfaller just när kungens arme 
hade bestämt sig att inte gå till anfall utan 
återvända "hem" till Linköping. Planschen 
visar att trängseln var svår på bron och att 
kungens styrkor anfalls bakifrån utan att få 
tillfälle till motattack. Av den kanoneld som 
förekom och delvis förstörde kyrkogårds
muren vid S:t Lars kyrka syns en kraftig 
krevad, som visar att eldstrid pågick. 

Gruppen kring kungen ser mycket passiv ut 
och historien berättar, att kungen kritiserar 
dem för att de inte deltog i striden. De lär ha 
svarat, att de tilldelats ansvaret för kungens 



personliga säkerhet och därför inte kunde 
lämna honom. 

Planschen visar hur en arme av avlönade 
legosoldater, tillsammans med svenskar, 
krigar intensivt medan kungen och hans upp
vaktning iakttar kampen från en utsiktspunkt. 

Den litografiska planschen från 1860-talet, 
35 x 27 cm, är tryckt i Norrköping. Någon 
förlaga är ännu inte känd. Kungen och upp
vaktningen bär kläder som var moderna när 
slaget stod 1598. Kungen bär hatt med plym 
och har långstövlar och mantel (slängkappa) 
enligt då rådande spanskt mode samt pip
krage. Skägget och mustaschen är helt å la 
mode. Uppvaktningen bär baretter med 
fjäder, en markerad skillnad mot kungens 
hatt. En man i uppvaktningen har slät spets
krage och rock med slag. 

Kung Sigismund, född 1566, Johan IIl:s 
äldste son med Katarina Jagellonica, polsk 
kungadotter och katolik, vald till Polens kung 
1587 uppfostrades både med katolska och 
evangelisk-lutherska seder. Hertig Karl, bror 
till Johan III, gjorde anspråk på den svenska 
kronan som Sigismund ärvt. Många adelsmän 
ställde sig på kung Sigismunds sida och 1598 
kom det till öppen strid mellan de båda. Det 
var ett krig mellan den kungatrogna adeln och 
de övriga stånden, mellan katolicism och 
protestantism. Avgörande blev slaget vid 
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Stångebro. En utförlig berättelse av slaget har 
skrivits av P. Schenberg, Norrköping 1733, 
och citeras i valda delar här. 

Sigismund hade utrustat 90 skepp, 
engelska, liibska och holländska och därtill 
samlat en här på 5000 man. Men endast ett 
tjugotal fartyg kom fram till målet, Stege
borg. De övriga skingrades av storm under 
seglatsen. Kungen slog läger i Linköping. 
Hertig Karl med 3500 man till fots och 2000 
till häst tågade mot Linköping vid samma tid 
och slog läger i Rystad. 

Kungens krigsmakt tågade sedan till 
Torvinge för att "nedriva alla gärdesgårdar 
och tillreda en fri plats för fältslaget. När allt 
sålunda blev avröjt ställdes hela krigsmakten 
upp i slagordning och väntade på hertig Karl 
som berättades vara kommen till Linghem 
med sin arme, men efter han så ej ankom gick 
konungen med sitt manskap i staden tillbaka 
och uttalade att Carl Buskakrypare tör ej ut på 
slätten att låta se sig." 

Emellertid fick kungens arme ingen kontakt 
med hertigens män förrän två dagar senare då 
armen gick tillbaka till Linköping över 
Stångebro. Men just då bron fylldes av åter
vändande krigare anföll hertigens trupper de 
överraskade krigarna på bron. Det berättas att 
biskop Petrus Benedicti och borgmästare Per 
Eriksson låtit ringa i domkyrkans klockor, när 



det var lämpligt att anfalla kungens styrkor i 
ryggen. Kunde man sätta tro till detta, skulle 
alltså Linköpingsborna på ett måhända av
görande sätt ingripit i ett av vår historias mest 
dramatiska ögonblick. 

Efter slaget anordnades fest på slottet med 
förhandlingar med kungen. Slutet blev ett 
blod bad i Linköping och att kungen förlorade 
sin svenska krona. 
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"Slaget vid Bråvalla". Tidig litografi i samma serie som omslagets Stångebrobild. Historicerande sti ldräkt i romantisk 
tappning och långt från den antikvariska forskningens autencitetskrav. Norrköp ings litografiska anstalt, 1870-talet. 
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NÅGRA DIAGRAM ÖVER LINKÖPINGS
SAMLINGENS PLANSCHBESTÅND 

AV GUNNAR ENNERBERG 

Dessa diagram har framtagits för att belysa 
antalet planscher tidsmässigt inom ett visst 
ämne och bygger på det systematiska register 
som skolplanschgruppen tagit fram. 

Jämförelser mellan ämnen blir lätt 
avläsbara och ger information om planschens 
relativa betydelse i skolarbetet under en tid av 
150 år. Antalet planscher inom ett ämne torde 
ha svarat mot den betydelse ämnet ansågs ha. 
Avvikelser på grund av odaterade planscher 
har noterats på respektive diagram. 

Det totala planschunderlaget är c:a 2000 st. 
En ökning av beståndet i Gamla Linköping 
till 3000 förväntas och kan då ge ett ännu 
säkrare utslag. Vissa tidsmässigt intressanta 
planscher har poängterats just ur historisk 
synpunkt. 
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65 SPRÅK- TEXT- BOKSTAVS
SIFFERPLANSCHER 
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107 GEOGRAFISKA PLANSCHER 
20 odaterade planscher tillkommer för 
perioden 1800- 1994. 
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34 HISTORISKA PLANSCHER 
Endast 7 historieplanscher under en tid av 
124 år (1870-1994) är odaterade och påverkar 
ej diagrammet. 

I I 
S ii I l • tdS1J.nrbr __ 

I ' ' · Sh t!I vid tr &v_!!h 

' ' V \ ' I 
' V \ 

' I-I . 
I 

V 
,_____ 

I 
I 
I 
'IL--

il:-'U'·d· '"° 1110 1110 ll)o 11\0 iaw lMn 11 70 IUO lltD noo l'JIO 1'20 IHO 11'0 1 ~;o 

50 

31 PLANSCHER MED ODLADE OCH 7 
MED VILDA VÄXTER 
24 odaterade planscher ti llkommer för 
perioden l 830-1994. 
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113 PLANSCHER MED SVENSKA DmR, 
VILDA OCH TAMA 
16 odaterade planscher tillkommer för 
perioden 1868- 1994. 
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39 HEMBYGDSKUNSKAP- TRAFIK
SKOLKÖKSPLANSCHER 
20 odaterade planscher ti llkommer för 
perioden 1800-1994. 
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Nya tider kräver ny kunskap. Trafikplansch över regler 
för cyklister ingick i Esseltes se rie "Småskolans 
trafikbi lder" från 1945. Tecknarsignatur: E. B-n. 



ÅRSTIDSBILDEN OCH BARNDOMSLANDET 

AV TNGA-LENA LTNDEBERG 

Läskunnigheten i Sverige var ganska stor 
även före fo lkskolestadgan 1842. Bl a hade 
de regelbundna husförhören bidragit till 
detta. Att barn också hade behov av att se 
bilder togs däremot inte för givet. Inom 
vissa kretsar fanns t.o.m. ett direkt mot
stånd mot att visa barn bilder. När så lagen 
om folkskoleundervisning kom , tyckte 
dessutom många fattiga socknar, att skolan , 
som de tvingats anordna, kostade nog så 
mycket utan sådana onödigheter som 
kolorerade bilder för barnen. 

År 1868 kom "Läsebok för folksko lan" 
ut på Norstedts förlag. I den fanns en del 
bilder, fler och fler för varje ny upplaga. På 
eget initiativ tryckte förlaget så småningom 
ett antal större planscher, k listrade dem på 
papp och gjorde dem så stora, att hela 
klasser kunde se dem på en gång. Dessa blev 
så omtyckta att Kungl. Ecklesiastikdeparte
mentet gav förlaget i uppdrag att framställa 
en serie årstidsplanscher. Så kom 1890 
"Vinter på landet" och "Sommar på landet" 
fö ljda 1893 av "Vår på landet" och "Höst 
på landet". Dessa planscher är av hög både 
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konstnär I ig och teknisk kvalitet, men 
tyvärr känner man inte till v ilka konst
närer, som utfört dem. De fick en mycket 
stor genomslagskraft och höll sig något så 
när aktuella ända in på 1930-talet. Då 
tyckte man, att de behövde förnyas och gav 
landskapsmålaren Nils Asplund i uppdrag att 
måla nya. 1935 målade han "Vintern"och 
"Sommaren" och 1943 "Våren" och 
"Hösten". De blev den s ista årstidsserien i 
sko lplanschernas historia. 

Årstidsplanscherna visar, att man inte 
behöver gå så värst många år tillbaka i tiden 
för att se, att man då levde ett helt annat 
liv i Sverige än vad vi gör idag. Vid slutet av 
1800-talt::l var <.::a 72 % av Sveriges befolk
ning jordbrukare. Städerna var mindre än nu 
och de som bodde där stod därför både i 
tiden och rummet närmare landsbygdslivet 
än vi. Det var inte så många generationer 
sedan deras förfäder flyttade in till städerna. 

För barnen på landet hade årstids
planscherna säkert stor betydel se. De kunde 
känna igen sig i bilderna, se hur alla på 
gården hjälptes åt och hur landskapet och 



arbetet förändrades under olika årstider. De 
kunde också känna igen alla djuren på 
gården. För de barn, som flyttat in ti 11 
städerna, särskilt de fattiga barnen, som 
bodde vid trånga gator och i hus med mörka 
gårdar, fick de kanske ännu större betydelse. 
Säkert tyckte dessa, att det skulle vara 
himmelriket att, som barnen på 
planscherna, få springa fritt omkring på 
landet, få plocka äpplen, bada, åka skrid
skor och att få ha sina föräldrar hemma 
hela dagarna. 

För oss på det sena 1900-talet kan det 
vara roligt att jämföra, hur man levde för 
c:a I 00 år sedan och hur man lever nu. På 
de tidiga årstidsplanscherna ser man, hur 
alla generationer på en gård arbetade till
sammans. T o m barnen hade, tvärt emot 
vad stadsbarnen kanske tänkte sig, sina 
bestämda syss lor att utföra större delen av 
dagen. Det hände inte sällan, att föräldrarna 
inte ens släppte iväg dem till skolan de 
timmar, de borde vara där. På planscherna 
ser man hur barnen redan som ganska små 
går med i arbetet på gården; sju-, åttaåringar 
vaktar gäss, håller får vid klippning, 
plockar potatis etc. Något större barn vallar 
kor, plockar ned äpplen ur träden och 
säkert fick de också bära in ved och vatten 
och hjälpa till i höskörden. På planschen 
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"Sommar på landet" ser man hur en I iten 
tio-, tolvårsflicka inte bara måste vakta 
sina småsyskon utan samtidigt måste sticka 
på en strumpa för vinterns behov. På bilden 
ser man visserligen, hur några pojkar badar 
och leker, men de kan inte vara mycket 
äldre än i förskoleåldern. 

När man ser på dessa tidiga årstids
planscher, kan man märka, hur allting 
sköttes med mänsklig kraft. Själv sår 
bonden säden, en mycket viktig syssla -
kanske har han lagt ett ägg i skäppan för 
god fruktbarhet och fin skörd. Man plöjer, 
harvar och trumlar med hjälp av häst, man 
skördar med lie och kvinnorna räfsar oc h 
tar upp, man kör in höet på logen med häst 
och vagn, man tröskar med en "vandring" 
på lagårdsbacken, man maler säden i väder
kvarnen på berget eller i vattenkvarnen 
som på höstplanschen, man lägger ut nät 
och får fisk som på sommarbilden, man 
plockar ned äpplen och odlar kål och rot
frukter för vinterns behov. T o m svamp 
ser man på höstbilden att man plockade. 
Det var viktigt att det fanns många 
människor på gården. Ingen fick nog ligga 
på lats idan. Alla måste hjälpa till, särskilt 
när allt sedan skulle syltas, saltas och lagras 
väl, så att maten räckte ända till nästa 
skörd. 



Fyra årstidsbi lder: Vinter- och sommarmotiv av okänd konstnär men i svenskt tryck från 1892 samt Vår och Höst 
från 1943 ritade av N ils Asplund. 
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Det fanns inget snabbköp att springa till för 
att köpa det som fattades. Ingen elektricitet 
fanns, som kunde ge kraft till vattenpumpar 
och belysning, inte heller några motorer till 
hjälp i jordbruket. 

Också kläderna var helt annorlunda än 
numera. När man vävde, sydde och stickade 
det mesta hemma, förstod nog också 
barnen, att man måste vara rädd om sina 
kläder. Att tvätta dem så ofta, som man gör 
idag, var en omöjlighet, när allt vatten 
måste bäras in utifrån brunnen. Detta gällde 
särskilt vintertid. Lite lättare blev det 
förstås, när man som på sommarbilden, 
kunde tvätta direkt i sjön eller ån. Kom 
man hem svettig och varm efter en arbets
dag på åkern, fanns ingen dusch att svalka 
sig under och wc hade man alls inte. Nylon, 
gummi eller plast fanns inte - sådana 
material som för oss håller smuts och fukt 
borta. Man hade kläder av vadmal, kläde 
e ller stickade plagg och läderskor i stället 
för gummistövlar. Kvinnorna hade dess
utom långa kjolar, ej så praktiska vid hö
skörd eller trädgårdsodling. En bondhustru, 
som tagit på sig långbyxor, skulle säkert ha 
fått dåligt rykte. På vinterplanschen har 
kvinnor och även småflickor ylleschalar 
över huvud och axlar i stället för kappor 
och jackor för att hålla värmen. På 1800-
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talets vinterplansch kan man lägga märke 
till, att en pojke snörar på sig skridskor. 
Han fäster dem med remmar på vanliga 
kängor. För att få dem att sitta måste han 
antagligen dra till så hårt, att tårna 
domnade i kylan. 

Den gemenskap som planscherna visar 
upp från den tid, då familjemedlemmarna 
var många och alla arbetade för samma mål 
och där pigor och drängar stannade länge på 
samma plats, måste ha känts som en trygg
het särskilt för de små barnen, även om en 
och annan vuxen måste ha känt sig instängd 
i den lilla kretsen. 

Det ansvar familjemedlemmarna kände 
för jorden de brukade och arbetet de måste 
utföra på gården, framgår av en dikt av 
Axel Lundegård (1861 - 1930), vilken 
barnen fick lära sig i skolan ända in på 
1920-talet. Första versen lyder så här: 

Ej med stora later och starka ord 
skall du visa kärlek till hemmets j ord. 
Nej, med handen på plogen 
och med slagan p å logen 
och med tankens kraft vid ditt arbets
bord. 

På 1930- och 1940-talets planscher ser 
man, att livet förändrats en hel del sedan 



1800-talsplanschernas tid. Det är inte 
längre så många personer på gården. Säkert 
har man fått mera fritid p g a elektricitet 
och motorer. På sommarbi lden syns t o m 
en bil borta vid logen. Kläderna är annor
lunda, men fortfarande har fli ckorna kjolar, 
om än kortare. Pojkarna har t o m tid att 
bada och leka mitt på dagen och på vinter
bilden har de sportkläder och skridskorör i 
stället för sådana med remmar spända runt 
pjäxorna. 

Vid en enkät, som gjordes i samband med 
skolplanschutställningen i Gamla Linköping 
1992, skrev många om sina minnen från 
planscherna i skolan, att de tyckte, att de 
kunnat drömma sig in i dem och känna igen 
sig från plats ti ll plats. De tyckte om att få 
se dem vid mera än bara ett litet kort 
tillfälle, så som det blir vid film-, dia- eller 
overheadvisning. Det fanns ju så mycket 
dem, som Fröken och de kunde tala om. 
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HUSDJUREN 
UR "LÄSEBOK FÖR SMÅSKOLAN" 

AV INGA-LENA LINDEBERG 

När man ser på årstidsplanscherna och på 
p lanscherna, som visar husdjuren, förefal ler 
det, som om människor förr i tiden skulle 
ha haft ett mycket personligt förhållande 
till husdjuren och tilldelat dem mänskliga 
egenskaper och tänkesätt. Man kan också 
tro att det förhöll sig så, om man läser den 
lilla planschen "Hästens bön", som återges 
på annat håll i skriften eller läser Carl och 
Knut Kastmans beskrivning av husdjuren i 
deras "Läsebok för småskolan", vilken kom 
ut år 1883 på A. L. Normans Boktryckeri -
Aktiebolag. I den boken vill författarna få 
barnen att känna tacksamhet för allt vad 
husdjuren ger dem. Några av deras beskriv
ningar låter som följer: 

Hästen: 
"Hästen är ett vackert djur. Hans kropp är 
betäckt med korta glänsande hår. Det finns 
hvita, gråa, röda, bruna, svarta, gulbruna 
och fläckiga hästar. Sådana hästar som 
hafva mörkare hår ibland de hvita, kallas 
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skimmlar; gulröda kallas fuxar och fläckiga 
skäckar. - Hästen hör skarpt och ser äfven 
i mörker. Hans stämma är ett högt 
gnäggande. - Han kommer ihåg vägarna, 
som han en gång gått och stället der han en 
gång fått foder. -" 

Kon: 
"Kon har en tjock, klumpig kropp. Från 
hakan ända till frambenen hänger den 
slankiga förmagen. Hufvudet har runda, 
böjda horn; det har en bred panna, utstående 
öron, matta ögon och en bred nos. P å 
fötterna har kon klöfvar, och hennes svans 
är försedd med en lång tofs. Sedan kon 
sväljt ned födan en gång, stöter hon åter 
upp henne i munnen och tuggar den nu för 
andra gången. Kon säges då idisla. Kon 
gifver oss mjölk, hvaraf vi få smör och ost. 
- Hornen och klöfvarna används i det man 
af dem gör kammar jemte många andra 
saker." 



Fåret: 
"Fåret har ett aflångt hufvud och en spetsig 
nos. Dess ögon äro utan glans och s itta 
långt åtskilda. Kroppen är klumpig och 
hvilar på fy ra smala ben. Fötterna hafva 
framtill två klöfvar. Huden är betäckt med 
mjuk, varm ull, som till färgen vanligen är 
gulhvit. Men det finns äfven svarta och 
fläckiga får. - Fåret gifver oss ull till 
strumpor, vantar, tröjor och många andra 
saker. Af fårets ull väfves tyg till kläder. -
Det har varit ett husdjur från ä ldsta tider. 
Redan Abel var fåraherde." 

Hönsen: 
"Hönsen gifva oss de närande äggen och ett 
särdeles helsosamt kött. - De äro beklädda 
med fj ädrar och hafva vingar samt en 
hornartad näbb i stället för läppar. - Om du 
en gång närmare ser på de nakna vi ngarna 
hos en höna - skall du snart finna, att dessa 
sitta där i stället för framfötterna hos fy r
fotadjuren. Du kan där särskilja till och med 
tårna. - Tuppen är mycket vackrare än 
hönan. - De långa fjädrarna på halsen och 
de böjda stj ä1tfjädrarna äro de vackraste på 
tuppen. De skifta i alla färger och äro så 
sköna, att man kan göra plymer av dem. -
När han (tuppen) funnit någon föda, lockar 
han hönorna till sig, ty med dem delar han 
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hvad han finner. - Hör man då huru en 
höna med gladt kacklande gifver till känna, 
att hon lagt ett ägg, skyndar han t ill höns
huset för att med henne glädjas deröfver." 

Geten: 
"Geten är munter, nyckfull, nyfiken och 
beg ifven på upptåg. Hanen, som kallas bock 
- är alltid färdig till slagsmål. - Den nytta, 
menniskan har af geten, är mycket stor. I 
många trakter är hon de fatt igas enda värn 
mot nöden. Hennes unde rhå ll kostar så gott 
som ingenting ock likväl förser hon huset 
med mjölk, ost och smör och äfven hennes 
spillning är af värde för gödningen af den 
lilla täppa, som hennes fatt ige husbonde 
möjligen eger. Af getens ull förfärdigas 
kläder; skinnet beredes till saffian och 
sämskskinn; af bockskinnet sys byxor; af 
håret gör man penslar och rep; af hornen 
allehanda svarfvarearbeten; köttet lämnar 
en välsmakande spis. " 

Svinet: 
Ett bland våra nyttigaste husdjur är sv inet. 
Dess kött är gott och närande. Det är 
mycket fett och kallas fläsk. - Den tjocka 
huden är långs efter ryggen besatt med 
borst, hvaraf man kan göra borstar och 
penslar. Svinets nos, som är lång och smal, 



kallas tryne. I munnen hafva svinen fyra 
tänder, som äro större än de öfriga. Dessa 
kallas betar. På hvarje fot hafva de fyra 
klöfvar, men de trampa blott på de främre." 

Det är intressant att se, att Harry 
Martinsson vad gäller hönsen femtio år 
senare skriver nästan samma sak. Har han 
själv upplevt det så eller har han månne läst 
Kastmans bok, när han gick i skolan? Så här 
skriver han i "Längs ekots stigar": 

Tuppen läser i marken. 
Sprättar och synar. 
Kallar på hönorna 

för att visa dem tricket. 
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OM HÄSTENS BÖN 

AV INGA-LENA OCH NILS-OLOF L INDEBERG 

I skolmuseet finns ett antal små texttav lor 
- lite skamfilade och så sköra i pappen, a t t 
de lätt brister sönder, om man inte handskas 
mycket varsamt med dem. Dessa gavs ut år 
1885 av Linköpings djurskyddsförenina, 
just då nybildad. b 

Vi satte upp de små diskreta tavlorna på 
skolplanschutställningen på en vägg till
sammans med en iögonenfallande häst
plansch i stort format - en vacker, sadlad 
ridhäst som står vid foderbordet och sam
talar med en pytteliten gråsparv som sitter i 
krubban. En av texttav lorna innehåller 
"Hästens Bön" : 

Fodra och vattna mi~ väl! 
• Va_r vqn.lig mot mig! 

Sia mig e1 1 uppförsbacken! 
Gif mig ej för tungt lass! 

Sko mig väl! 
Skydda mig om sommaren för so/hettan! 
Skydda mig_ om ~intrenjör_ kalla betsel, 

och Tågg ta_cke pa mm. rygg! 
Smek nug nagon gang. 

Jag bär dig, jag drar dig! 
Jag lefver endast för dig! 
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Du vet, att jag ej kan tala om min nöd, 
• me_n qud .ska_!! belö!1a dig. 

sa tag milt lif pa minst plagsamma sätt. 

Denna lilla dikt väckte uppmärksamhet; 
fl era utställningsbesökare föreslog, att v i 
skulle sätta in den i dagst idningarna: "Den 
skulle göra nytta även nu för tiden" 
menade man. ' 

Texttavlan delades på sin tid ut i skolo r 
och till föreningar och det skedde vid tiden 
för de första djurskyddsfören ingarnas bild
ande i Sverige. 

År 1869 kallades den första dj urskydds
föreningen i Göteborg för "Småfoglarnes 
vänner". År 1875 skapades den "Svenska 
a llmänna djurskyddsföreningen". Den 
stiftades av pedagogen P A Si ljeström, en 
av 1800-talets mest betydelsefulla skolmän. 
År 1897 sammanslöts dj urskydds
fören ingarna t ill ett centralförbund, som 
föres log lagstiftningsåtgärder för att mot 
verka dj urplågeri. En skrift finns bevarad på 
skolmuseet från 1883, vars budskap kan 



sammanfattas sålunda: "Deruti ligger sjelfva 
knuten: sådana vi sjelfva äro mot djuren, 
som äro anförtrodda åt oss och som vi en 
gång skola aflägga räkenskap för, sådan blir 
också vår omgifning, våra barn och våra 
tjenare emot dem". 

Vår nuvarande djurskyddslag avser vård och 
behandling av husdjur och andra djur som 
hålls i fångenskap. Lagen föreskriver helt 
allmänt att djur skall behandlas väl och 
skyddas från lidande. Därjämte finns före
skrifter om djurs förvaring, utfodring, an
vändande i arbete mm. 

Hästen. Husdjuren kom mer och mer i centrum för det 
filantropiska 1800-talets intresse.Tysk plansh från ca 
1890. 
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DET TAMA OCH DET VILDA. DJUR PÅ SKOLPLANSCHER 

AV SOLVEIG SCHULZE 

Hur lärde man s ig egentligen förr, för länge 
sedan, att känna igen olika djur? Innan TV 
kom, innan det fanns så många bibliotek med 
böcker om djur? 

De vanligaste svenska djuren lärde sig de 
flesta känna igen direkt ute i naturen - ekorre, 
hare, räv, igelkott m.m. Men ett stort antal av 
de verkligt farliga djuren fick flertalet av oss 
a ldrig se i verkligheten - varg, lodjur, björn, 
lejon, tigrar och många, många andra. 

Skolplanscherna blev här en tillgång och 
bilderna med djur blev huvudtemat i Sverige 
och fortsatte att vara det i cirka femtio år. 

Det tyska bokverket Alfred Brehms 
"Djurens liv" utkom på 1860-talet och då 
öppnades dörren till kunskap om olika djur 
över hela världen. I detta bakverk fanns en 
känd konstnär och djurmålare Friedrich 
Specht (1839-1909), som framställde djuren i 
sin naturliga miljö. 

Sveriges första djurplanscher var im
porterade, mest från Tyskland och de äldsta i 
Gamla Linköping är utfö rda av Friedrich 
Specht, men det finns inga exakta uppgifter 
om årtal. 
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Den fliti gaste svenske djurplanschmålaren 
var Nil s Tiren. Han utförde ett 80-tal dj ur
planscher i serien "Svenska dj ur" me ll an 
1917-193 5. I hans verk åskådliggjordes det 
typiskt svenska i natur och miljö . 

N ils Tiren blev en av våra mest folkkära inhemska 
skolplanschmålarc. Här hans björnhona med ungar. 



Många djur spelade stor roll i folkfantasin. 
Alla lekte vi som barn den gamla leken 
"Björnen sover" och vi minns ännu hur 
skrämmande och farlig björnen var. Genom 
Al ice Tegners visa och speciellt genom Elsa 
Beskows teckning fick vi en annan bild av 
björnen. Med "Mors lilla Olle i skogen gick" 
blev han då i stället en av våra goda vänner. 

Med den stygga vargen i sagan om "Röd
luvan" av bröderna Grimm var återigen 
rädslan där, den vargskräcken lever ännu kvar 
i Sverige. Saga och verklighet vävs ihop. 

När jag läste igenom enkätundersökningen 
efter skolplanschutställningen sommaren 
1992, blev jag glatt överraskad - så många 
skrev att det hade varit spännande och roligt 
med skolplanscherna. Flickorna sa ofta "ooo". 
En 12-årig flicka tyckte att de lyste upp i 
skolan. En annan 12-årstös tyckte att man 
fick en varm och glad känsla, när en plansch 
hängdes upp och det blev alltid mer 
spännande lektioner. Man upptäckte världen 
utanför sin egen värld. 

Många hade tyckt bäst om djuren, först de 
svenska - katt, hare, tupp, häst os. v. - där 
man upplevde igenkännandets g lädje. Större 
intresse fick ändå de vi Ida djuren från länder 
långt bo1ia, där allt var fängslande och nytt. 
En del lärare var otroligt duktiga på att göra 
hela lektionen spännande - ett lejon kom 
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rusande emot en, tyckte man. Man hörde 
honom nästan ryta, en och annan flicka blev 
rädd. Hur stor elefanten var kunde man 
knappast förestäl la sig, me n den var den 
största av nu levande landdäggdjur, sa fröken. 
Isbjörnen, som nu är en typisk arktisk björn, 
hörde en gång till de svenska däggdjuren. 
Kamelens sakta skridande genom öknen var 
fascinerande. En pojke var särskilt förtjust i 
valrossen. När han var liten hade han sugit på 
tummen och då hade hans mamma sagt, att 
han skulle få utstående tänder om han inte 
s lutade med det. Så bra, hade han svarat, då 
blir jag lik en valross och efter det älskade 
han valrossen. 

De lysande färgerna på fj ärilar och fåglar 
från Afrika och Indien hade en nu gammal 
dam älskat mest. 

Till utställningen hörde en diaapparat, som 
utan avbrott visade en lång svit skolplanscher 
i ett litet trångt rum och denna visning blev 
mycket populär, speciellt bland de yngsta. En 
sexåring räknade sto lt upp al la djur han sett 
på <lian och en liten knatte fick dras från 
apparaten av sin pappa. 

Två bröder, Rudolf och Wilhelm Tupy, från 
Wien var skickliga djurmålare, de bosatte sig 
senare tidvis i Sverige. Vi har flera planscher 

1 av dem i Linköpingssamlingen. 



Valross. Dansk plansch tryckt hos Alfred Jacobsen. 1890-tal. 
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DEN SVENSKA SKOLSLÖJDEN. 
LINKÖPING OCH NÄÄS-TRADITIONEN 

AV NILS-OLOF LINDEBERG 

"Modellserien" 

I planschsamlingen i Linköpings skol
museum finns ett stort antal planscher, som 
är utgivna av Nääs slöjdlärarseminarium. 
Flertalet av dem är systematiserade och går 
under beteckningen "modellserien". 

De är av litet format, tunnlinjiga i 
geometriska figurer och gjorda i svartvitt 
(se omslagets baksidesbild). I jämförelse 
med de färgstarka stora skolplanscher som 
dominerade vår planschutställning i Gamla 
Linköping, var de intetsägande men väckte 
likväl stor uppmärksamhet och föranledde 
ivriga kommentarer från den besökande 
allmänheten. Vi ställde ut dem tillsammans 
med ett rikhaltigt urval av textilslöjdens 
uppsydda mönster och modellförebilder av 
vantar, strumpor, förkläden, huvudklutar 
och broderier av skilda tekniker. 

Tanken bakom modellserien, det s k 
Näässystemet, var att inlärandet av handa
kunnighet skulle ske genom att man redan 
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från början tillverkar påtagliga slöjdföre
mål. Denna handaträning skulle ske enligt 
en ökad svårighetsgrad: från blomsterpinnar 
och degspadar till brödbräden, skedar, 
besticklådor, yxskaft, syskrin och sport
skidor. 

Framsidan till 
Nääs-seminariets 
modellalbum. 
Model lerna teck
nades av A. Sund
berg och L. 
Baltzer och häftet 
trycktes vid Lito
grafiska anstalten 
Runan i Göte
borg. 



Varför nu detta intresse för handakunnande 
inom folkskolans ram? 

Vi har i våra skolplanscher sett måncra 
. 0 
intressanta och högklassigt utförda exempel 
på hemslöjd och yrkesmässigt bedrivet 
hantverk: 

Urban Rejles hemslöjds tavla från 193 7, 
benämnd "Ullens beredning": Tre genera
tioners människor arbetar och man ser 
deras många redskap, kökets möblering i ett 
bondehem och en vacker vy genom 
fönstret ut över sommarlandskapet. 

"Linets beredning": Rötning, bråkning, 
skäktning, häckling, allt försiggår på gårds
planen och många människor hjälps åt. 

Interiören från ett skrädderi: Tre 
skräddare sitter på arbetsbordet med benen i 
kors under sig. Allt sys för hand eller med 
trampmaskin. En tillskärare arbetar vid ett 
eget bord och mäster tar själv mått på en 
kund. Man ser ett pressjärn och man ser en 
oanvänd symaskin. 

Interiören från ett skomakeri: där mäster 
tar mått på foten på en kund och gör an
teckningar i sin bok på golvet. Man ser en 
"stövelknekt", provläster i mängd och en 
rulle läder till skor. En fotogenlampa finns 
men ej elbelysning. 

Interiören från en snickarverkstad. Flera 
män står och arbetar vid var sin snickar-

66 

bänk, var och en på s itt arbetsstycke utan 
hjälp av maskiner. 

Bokstavligen .. hemslöjd"' i Urban Rcjles s kol
planschversion från 1937. 

All denna handaverksamhet - husbehovs
slöjd och hantverksmässigt yrkesarbete, så 
betydelsefu llt under århundraden - avtynade 
efter hand under 1800-talet till följd av att 
fabrikerna börj ade massti Il verka hushåll s
artiklar. För att vidmakthålla traditionen 
yrkade emellertid Hushållningssällskapen på 
1870-talet på att slöjdunderv isning skulle 
införas på skolschemat. 

I riksdagsdebatten år 1877 tillkom e n 
väsentlig synpunkt. Slöjdundervisningens 
mål finge ej vara yrkesundervisning utan 



skulle ge allmän handafärdighet. Undervis
ningen skulle skärpa iakttagelseförmågan, 
uppöva smaken och vara karaktärsdanande 
genom att medverka till att ge eleverna 
ordningssinne och noggrannhet. Slöjd blev 
skolämne fr o m I 878. 

Ar I 872 grundade göteborgsgross-
handlaren Aug. Abrahamsson en slöjdskola 
på Nääs, en egendom mitt emellan Göte
borg och Alingsås. Ett par år senare 
inrättades också ett slöjdlärarseminarium 
där. Föreståndare blev Otto Salomon (1849 
- 1907), brorson till Aug. Abrahamsson. 
Otto Salomon hade en syster vid namn 
Sophie Elkan, vilken var god vän med 
Selma Lagerlöf. 

Otto Salomon höll föreläsningar 
pedagogik och metodik på Nääs och 
annorstädes och gav ut rader av pedagogiska 
skrifter. Viktigt för honom var att under
visa om arbetsmetodik och arbetsställning. 
Otto Salomon har i väsentlig grad påverkat 
genomförandet av slöjdundervisningen i 
folkskolorna. Hans ideer uppmärksammades 
även utomlands och kurserna vid Nääs fick 
efter hand internationell prägel. 

Det har sagts, att Otto Salomon är den 
som jämte Per Henrik Ling mer än någon 
annan bidragit till att göra svensk pedagogik 
känd och uppskattad ute i världen. Det kan 
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vara vä11 att nämna, vad Lena Johannesson 
påpekat för oss, nämligen, att vårt språk 
har berikat det engelska språket med inte 
bara de två begreppen "smorgasbord" och 
"ombudsman" utan även med ordet "sloyd"! 

Redan på 1880-talet insåg man, att man 
behövde mer stimulerande läro- och läse
böcker i skolundervisningen. En kommitte 
tillsattes, i vilken Fridtjuv Berg ingick. Man 
vidtalade år 190 I Selma Lagerlöf att skriva 
en läsebok för folkskolan. Det blev en ny 
sorts lärobok, en sagobok, som ski ldrade 
svensk natur och svenskt människo liv. 
Genom Sophie Elkan kom Selma Lagerlöf 
att vistas ganska mycket på Nääs, där hon 
hade en egen bostad. Så kom det sig, att Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige 
dels innehåller ett kapitel om en skolklass, 
som sjunger för direktören för Nääs utanför 
hans sjukrumsfönster, dels beskriver slöjd
skolan på Nääs på följande sätt: "Skolan 
hade blivit bekant också i utlandet, och 
lärare och lärarinnor från jordens alla länder 
kommo till Nääs för att lära sig hur de 
skulle sköta handens uppfostran. Det fanns 
inte något ställe i Sverige, som var så känt 
ute i världen som Nääs, och ingen svensk 
hade så många vänner över hela jorden som 
direktören för Nääs slöjdseminarium." 



Det är angeläget att framhålla, att Otto 
Salomon inte nöjde sig med enbart under
visning i träslöjd på Nääs. Han anordnade 
också kurser i hushållsgöromål, trädgårds
skötsel, gymnastik och idrott och ut
vecklade lekverksarnhet i alla former. 

Nääs s löjdlärarseminarium, som utbildade 
s löjdlärare, kom efter hand även att an
ordna kurser för folkskollärare. Man insåg 
det viktiga i att hellre använda särskilt 
utbildade fo lkskollärare för det mång
skiftande och karaktärsdanande ämnet slöjd 
än att använda hantverkare som lärare. 

Aug. Abrahamsson hade i sitt testamente 
förordnat, att hans slöjdskola och slöjd
lärarsem inarium skulle övergå i statens ägo. 
Så skedde vid hans död år 1898. Verk
samheten bedrevs på Nääs till 1960. Då 
flyttades seminariet till Linköping, till 
Linnegatan 11 i f d småskollärarseminariets 
lokaler. År 1994 har "Slöjdis" flyttat till 
Mjärdevi i universitetets hägn och fått ett 
nytt namn, som bättre skall svara mot dess 
nuvarande verksamhet: Institutionen för 
slöjd, hantverk och formgivning, ISF. Ut
bildningen av yrkeslärare sker däremot på 
Lj ungstedtska skolan, denna ärevördiga 
institution som uppstod 1807 tack vare den 
märkligt framsynte generalkonsuln i Kina, 
Anders Ljungstedt. 
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Otto Salomons institution på Nääs fort
lever alltså i Linköping, om än i andra 
former. 

Lektion i träslöjd enligt Nääs-modellen Gfr om
slagets baksidesbild!). Interiör från Linneskolan 
1903. Läraren hette Gustaf Adolf Wallen. Foto i 
Skolmuseets samlingar, Gamla Linköping. 
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SKOLPLANSCHERNA OCH V ÅRA ÄLDSTA 

AV SOLVEIG SCHUL TZE 

I samband med sko lplanschutställningen 
försökte vi göra intervjuer med äldre 
personer, men det visade sig inte vara så 
lätt. Var de gamla, var också minnet 
emellanåt dåligt men ganska många kom 
ihåg enstaka planscher och olika händelser 
från skoltiden. Här följer några exempel. 

Karin Karlsson f 1905 - 89 år 
Gick i Kilmare skola i Västervik. Hennes 
lärare var Agnes Svensson i 1-4 klass och 
Erik Nilsson i 5-6-7 klass. Planscher som 
rörde jordbruk tyckte hon allra mest om, 
men bäst kom hon ihåg en plansch med 
fiskar och hon var fortfarande förvånad 
över att det kunde finnas så många olika 
fiskar. 

Ester Tryggf 1894 -101 år 
Hon kom inte ihåg sko lplanscherna men 
berättade om sin skoltid: Plasterbro skola i 
Ukna var hennes första skola. Skolbarnen 
fick gå tidigt till skolan för flickorna skulle 
elda i skolsalen, så att det var varmt när de 
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andra kom. På eftermiddagarna måste 
eleverna städa skolsalen innan de gick hem. 
Läraren var inte snäll. Esters mamma gick 
bort när hon bara var fem år gammal. Då 
kom en hushållerska till hemmet och då 
fick hon inte längre leka med de andra 
barnen - hon måste stanna inne och stoppa 
strumpor. 

Mary Johansson f 1910 - 84 år 
Mary gick i Oppeby skola och hon hade en 
lärare, vars pappa ofta var med på lek
tionerna. Han satt på en stol bredvid 
katedern och hade en käpp med silver
krycka. Lärarens son hette Gunnar och han 
blev också lärare och tjänstgjorde även han 
vid Oppeby skola. Mary kom bäst ihåg 
planscherna från sommaren med hölass, 
hästar och många barn, precis som på mor
fars lantgård. Planscher med vilda djur 
skrämde henne. De duktigaste eleverna fick 
alltid hämta planscherna. 



Sven Andersson f 1912 - 83 år 
Gick i Sättuna skola i Kaga. Lärare i 
småskolan var Ella Zimmerman, i 
folkskolan Sara Bergman. Det var en 
modern skola med centralvärme men för 
övrigt var det mycket gammalt kvar i 
skolan . T.ex. hade de skurlov en gång i 
månaden. På hösten hade de en veckas 
potatislov, då de fick gå till bönderna och 
plocka potatis. De använde träbotten
kängor som kunde vara svåra att gå i. Hela 
klassen fick bada i Svartån - nedanför 
kyrkan. Planscherna var nära förknippade 
med trädgårdslanden i skolan, där eleverna 
fick gräva, kratta och så. De kunde sedan 
jämföra resultatet med planscherna. 

Jngegerd Andersson/ 1907-93 år 
Hon hade gått i Kaga skola. Lärare var 
kantor Ernst Nilsson. När jag frågade henne 
om det var roligt med skolplanscherna, när 
hon gick i skolan svarade hon "kära nån, ja, 
så roligt det var. Vi var ju inte vana att få se 
bilder. En plansch med isflak och forsar 
tyckte jag så mycket om. Planschen 
"Människan" var stor och spännande -
tarmarna såg ut som slingor. Hjärtat var 
motorn. Hjärnan var som ett maskbo. Vilda 
djur visste vi ingenting om, innan vi fick se 
dem på skolplanscherna. När vi läste om 
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blommor, fick vi plocka med blommor in 
och jämföra dem med bilderna på 
planscherna. Vi hade matsäck med oss till 
skolan, någon gång fick vi ett stekt ägg på 
smörgåsen men det var för gott att äta i 
skolan, den smörgåsen åt vi på hemvägen. I 
skolan satt vi på galoschhyllan när vi åt vår 
matsäck. Där var oljat trägolv och det 
eldades i en stor svart kamin." 

Edith Andersson f 1906 - 89 år 
Hon började s in skolgång i Folkungaskolan i 
Linköping men flyttade som nioåring till 
Elvestads skola. Då blev allt så annorlunda. 
Hon fick bara gå i skolan varannan dag och 
hon fick sex kilometers sko lväg. På vintern 
var det svårt. De var tvugna att ha hand
stickade strumpor som stack så för
skräckligt, och på fötterna hade de träsko
kängor, som det fastnade så mycket snö 
under så att det blev som att gå på sty ltor. 
När man kunde, använde man sparkstötting 
men den var inte som sparkarna nu, det var 
en träspark, som var svår att styra. Vi hade 
matsäck med oss till skolan men den var 
dålig och mjölken frös ofta. Det var inte 
roligt med skolan, jo, kanske någon gång. 
Nu var li vet bra, trots att hennes båda ben 
var amputerade - men hon hade två rum 
och kök på Aspens serv icehem och to lv 



barnbarn och tolv barnbarnsbarn - hennes 
ögon glittrade. 

Ragnhild Cars f 1898 - 96 år 
Gick i Sorsele folkskola i Norrland. Ragn
hild bor nu ensam i våning men får hjälp ett 
par gånger om dagen från hemtjänsten. 

Skolplanscherna och kartorna kom hon 
väl ihåg. De förvarades på skolans vind och 
togs ner av e leverna själva, som också fick 
hänga upp dem på en kartställning. 
Planscherna fick ibland följa årets rytm. 
När t.ex. våren kom och djuren släpptes ut 
på bete, då tog man ner planscher på ko 
och häst och får och fröken berättade om 
dem. "Gustav Il Adolf vid Li.itzen" mindes 
hon väl. Roligast att titta på var ändå 
planschen "V AREN". Den tyckte hon så 
mycket om, hon hade alltid älskat våren. 
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Exotiska och vilda djur i paradisisk förening på 
denna skolplansch där det nyvaknade intresset för 
djurens ekologiska miljö paras med den äldre tradi
tionens statiska .,djurporträtt" . Tysk förlaga från ca 
1890. 



UTSTÄLLNINGSBESÖKARNA OCH DERAS KOMMENTARER. 
ENKÄTUNDERSÖKNING FRÅN PLANSCHUTSTÄLLNINGEN 

JULI-AUGUSTI 1992 

Totalt antal svar 217, samt 2 kommentarer 
från vakter. Sammanlagt sågs utställningen av 
ca 9000 besökare. 

Antal svar åldersgrupper: 

TOTALT MÄN KVINNOR 
0-9 år 3 1 2 
JO- 19 år 46 17 29 
20- 29 år 23 5 18 
30- 39 år 19 7 12 
40- 49 år 46 15 31 
50 - 59 år 34 10 24 
60- 69 år 28 13 15 
70- 79 år 16 7 9 
80- 89 år 2 2 

FRAGOR 

I vilken skola/skolor gick Du under folkskole
tiden eller under Din grundskoletid? 
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Anetjärvi, Arboga, Arvika, Askim, Aspen, 
Björsjö, Blåvik, Borensberg, Borås, Döder
hult, Ekby, Eskilstuna, Falun, Fjugesta, Fjärd
kulla, Färil.a, Gistad, Grums, Göteborg, 
Halmstad, Härnösand, Julita, Jönköping, 
Kalmar, Karlskrona, Kiruna, Kristianstad, 
Kumla, Köpmanholmen, Lerbäck, Linköping, 
Lyckeby, Lycksele, Malmköping, Malmö, 
Mel lösa, Mjö lby, Mortorp, Motala, Mö lndal, 
Mönsterås, Mörbylånga, Norrbärke, Norr
köping, Norsholm, Nynäshamn, Nässjö, 
Piteå, Råå, Salem, Skara, Skärblacka, S:t 
Anna, Stockholm, Storvik, Säffle, Söder
köping, Södertäije, Sölvesborg, Timmer
nabben, Tjärnarp, Tjörn, Torshälla, Udde
valla, Ulricehamn, Upplands Väsby, Uppsala, 
Vadsbro, Valdemarsvik, Vänersborg, Väster
färnebo, Västervik, Västerås , Åby, Åsbo, 
Åtvidaberg, Öjasjömåla, Ösmå, Östervå la. 
Samt ett svar vardera från England, Fin land 
och Danmark. 



När såg Du sko/planscher första gången? I 
vilket sammanhang? 

I relig ionsundervisn ingen i första och/eller 
andra klass. På skolans vind eller i söndags
skolan. Andra har först mött skolplanschen i 
privat ägo eller först vid utställningen. De 
sistnämnda gäller främst barn i åldersgruppen 
0-9 år, men gäller även för några i å lders
gruppen 10-19 år. 

I vilka ämnen minns Du all sko/planscherna 
användes? 

Religion, hembygdskunskap, OÄ, biologi, 
naturkunskap, historia, gymnastik, samhälls
kunskap, matematik, danska (dansk med
borgare), geografi , trafikundervisning, hälso
vård, näringsliv, svenska språket, slöjd, bild. 

Användes planscherna ofta/ganska ofta/ 
sällan? 

Ofta - 47 svar, ca 21% 
Ganska ofta - 108 svar, ca 49% 
Sällan - 4 7 svar, ca 21 % 

Övriga har svarat "ib land" (2 st. eller 0.9%) 
e ller inte alls (13 st. e ller 8%). 
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Vilken sko/plansch tyckte Du bäst om som 
barn? 

DJUR: bäver, tuppen, haren, katter, häst, val, 
e lefant, myror (myrstack), Bruntes kyrkfärd, 
duvor. 

ÅRSTIDER: månadsp lanschen maj , "den 
som liknar sommarlov", sörgårdsplansch. 

BIBLISKA .MOTIV: Josua och arke n; 
Palestina med Jordan; Genesarets sjö och 
Döda havet; Moses i vassen; Jakobs dröm; 
De tre vise männ ens uppvaktning; Josef 
kastas i brunnen; Johannes döper Jesus. 

VÄXTER: äpple, potatis, vits ippan. 

HISTORISKA: Visby brandskattas, sten
åldern, vikingaskepp. 

ÖVRIGA: gymnastiklekar, alfabetsplanscher, 
kartor, "hemmiljö", gruvor, hyttor. 

Varför? 

DJUR: 
"För jag tycker mäst (sic) om djur" . (Bäver) 
"Den var så vackert målad. Det var så vackra 
färger på stj ärtfjädrarna". (Tuppen) 
"Jag fantiserade mycket om den då" . (Gris) 
"Man fick rita av dem". 
"Man levde sig in i den". 
"De visade dj uren i en autentisk miljö". 



ÅRSTIDERNA: 
"Alla tyckte de var roliga att titta på, så 
mycket detaljer att prata om". 
" Påmindes om årstidernas växlingar (sna1i 
sommar, snartjul etc.)". 
"De tilltalade min fantasi". 
"Idyllen". 
"Konstnärligt vackra, berörde mig känslo
mässigt ( ' igenkännandets behag ' )". 
"Barnen och de vuxna arbetade och hade 
roligt tillsammans" . 
"Det var som livet omkring en". 
"Där händer så mycket" . 
"Ljusa, harmoniska, varma" . 
"Dom lyser upp". 

BIBLISKA: 
"Den ser ut som en scen ur Indiana Jones" . 
(Josua och arken) 
"Så vackra, syns vad de föreställer, inte till
krånglade som Picasso. Det här är riktiga 
konstverk!! Själv är jag jätteduktig på att rita 
elefanter" . 
"Intressant att se hur det såg ut förr i tiden". 
"Bi lderna kring biblisk historia eggade alltid 
fantasin". 
"Vilken tur att man fann honom" . (Moses i 
vassen) 
"Trygghet och vacker bild". 
"I 7e klass var Gustav Granelius min lärare 
och Bergspredikan låg honom varmt om 
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hjäiiat med påföljd att jag alltid ska minnas 
hans ord. 'Barn, Bergspredikan ska ni kunna 
som en våt skjorta smetar efter stjärten' sagt 
på hans genuina småländska". 
" Satte fantasin och drömmarna i rörelse. 
Upptäckte världen utanför sin egen lilla be
gränsade plats, ja rälsbussen förstås, men man 
hade ej råd att åka längre än till Mjölby". 
"Före min skolstart fanns ej el i bygden. Vi 
hade inte radio förrän jag började 2dra klass. 
Dessa bilder var vår tids film, tv och teater. 
Varje bild utgjorde 45 minuters berättarkonst 
från läraren som i mitt fall utgjordes av 
fröken Jakobsson, som med stor inlevelse 
kunde göra 45 minuter mycket korta" . 
"Jag tror den gav ett stort lugn" . 

VÄXTER: 
"Man kunde ju teckna efter dem och sedan 
också känna igen växterna ute i naturen" . 
" Min mormor hade en trädgårdstäppa och 
hon väckte mitt intresse för all växtlighet". 
"Den var detaljrikast" . (Svamp) 
"För att det var en sån stämning. Alla satt och 
kollade på samma bild". 



Hur kändes det i klassrummet när sko/
planscherna plockades fram? Minns Du 
något särskilt? 

"Alla tjejerna so 000, och tyckte den var 
vacker". (född -82) 

"Lite spännande. När vi kom in från rasten 
brukade vi titta närmare på planschen". (född 
-71) 

"Ku l. Läraren hade alltid någon speciell 
historia till varje plansch. Lektionerna blev 
inte så stela. Mest spän nande var på 
relig ionen då man kunde fantisera sj älv + 
lyssna på lärarens historier". (född -69) 

"De planscher som användes mest var växt
planscher som användes för artkännedom och 
växternas uppbyggnad. Dessa planscher upp
levde jag oftast som för små och detalj erade 
för att uppfattas i en 25-e levers klass". (född 
-55) 

" Planscher var ju 'något extra ' v ilket inte 
a lltid var så vanligt i undervisningen. Känslan 
av att få 'vara närvarande' i en v iss situation 
förstärktes verkligen av p lanschen" . (född 
-53) 

"Det var spännande. Läraren berättade en del, 
men även utan lärarens berättel ser sattes 
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fantasin i rörelse. Jag känner likadant idag". 
(född -52) 

"Det gick ett litet sus genom klassen, vad 
skulle vi nu få se och höra, vi visste också att 
en stunds avkoppling väntade oss från 
frökens allseende ögon" . (född -49) 

" D et var en a llde les spec iell känsla. 
Verkligheten kom också in i k lassrummet". 
(född -47) 

"Det var en höjdpunkt. Jag minns att vi elever 
var planschvakter en vecka i taget. Det var 
också en höjdpunkt bara att få följ a med 
frök en till planschrummet och hämta 
planschen". (född -47) 

"H e la 'ceremon ien ' kring planschen är 
minnesvärd: Att få hämta, att h itta nr 23, 57, 
78 t.ex. Gällde att hitta rätt för bara vart 1 O:e 
e ller 5:e nummer var markerat, att passa på 
att tjuvtitta på de andra i materielrummet, att 
känna tyngden av planscherna på det krökta 
fingret och den uppsträckta arme n (ifall 
planschen var av den höga sorten), att ställa 
planscherna med ryggen utåt, och sen få se 
och ingående få höra berättas om dem e n och 
en, att därefter i flera dagar- få titta ' i ro' och 
tänka och drömma medan bi lden hängde kvar 
(eller kartan som var lika roligt). Själva upp
hängningen var lite speciell också, en metall-



historia med krokar, den kunde hissas till 
önskad höjd (dvs knut på linan) - om den 
proceduren var man som regel två so m 
hjälptes åt. Mitt intresse för bilder (läs konst) 
grundlades säkert då. Som lärare inser jag att 
man berövar de egna eleverna många upp
levelser genom att alltför sä llan använda 
planschen och (för enkelhetens skull) genom 
att själv hämta dem. Kommer barnen istä llet 
att minnas att de fick sköta diaapparaten?" 
(född -46) 

"Det var alltid lika spännande. Ofta stod dom 
först med baks idan fram och vändes och 
hängdes upp vid lämpligt tillfälle. Sen satt 
man mest och tittade på den och hörde väl ej 
på så noga". (född -21) 

På denna sista fråga var det nästan 1/3 som 
inte lämnade något svar alls ( 42 st. eller 19%) 
eller dom som inte mindes något (22 st. eller 
10%). 

ÖVRIGA KOMMENTARER 

England: 
"The reaction of th e chi ldren was very 
pos itive because the pictures made the 
lessons much more funny and interesting and 
yo u could much mo re imagine about the 
things you have learned". 
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Danmark: 
"Sprending. Jeg er selv lrerer i Danmark, og 
på min sko le har v i gem t de ga mle 
skolep lancher - bornene synes de er ganske 
intressant at se på dem". 

"Den enda jag med säkerhet minn s är skol
kartan (den hängde strax ovan katedern invid 
fönstret), som rullades ner och som omfattade 
Europa. Den användes bl.a. i historieunder
visn ingen där v i elever fick peka ut Knossos 
på Kreta' Läraren kom också att ka llas 
Knossos. Jag såg min lärare ståendes på 
bryggan på Söder-Möja i Stockholms skär
gård . Sjä lv satt jag på båten och utropade 
'Knossos' ! Det hade då gått > 20 år och för 
ett ögonblick rullades skolkartan ner framför 
mig och jag pekade ut Knossos!" 

KOMMENTARER FRAN UTSTALL
NINGS VAKTER 

En dam tycker det är välgörande att se 
bi lderna med människor i arbetsgemenskap, 
inte minst därför att stämningen är så vänl ig. 

En skolsköterska från Hälsingland har hängt 
et t par planscher av Eva Billow på sin expedi
tion därför att hon tycker bättre om dem än de 
hem ska affischerna på acne, fotsvam p o 
dyl. .. 



En medelålders arkitekt från Sydney har inga 
minnen av att sådana här planscher använts 
under skoltiden. Hans medföljande svenske 
vän och kollega gjorde det däremot och upp
skattade utställningen mycket. Var tidigare 
kollega till Olle Hjortzbergs son, Folke, som 
dock var tämligen förtegen om sin fars verk
samhet. 

En dam berättade att hennes lärare (på 40-
talet) inte visade bibliska bi lder. ("Han var 
nog nazist!") 

Två damer från Finland säger att bi lder inte 
fanns i så stor utsträckning i skolan i Uleå
borg, inte likadana som dessa. 

Många minns just de bibliska bilderna. 

Yngre personer (30-40 år) minns bio logi
bilder och en lärare använder fortfarande 
historiska planscher. 

Barnen är påfallande intresserade, 6-åringen 
räknar upp alla djur hon känner igen. Tittar 
på bilderna i diaapparaten. 

Några har berättat om skoltiden, lärare kunde 
vara 'hemska' e ller 'snälla'. 

De flesta är glada åt att se planscherna. En del 
känns igen, en del är 'dåligt' ( igelkottarna, 
grisarna) en de l är självupplevt (bad och 
hygien). 
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Alkoholundervisning. Hälso- och trafikplanscherna 
hörde till 1930- och 1940-talens nyvinningar. Ofta 
förenades dessa instruktioner med en dos moralisk upp
fostran och utgåvorna var inte sällan producerade av 
intresseföreningar, som i detta fall av Centralförbundet 
för nykterhetsundervisning. Teckning och utförande av 
Birger Olsson, tryck Victor Petteerssons Bokindustri . 
1930-tal. 
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