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Ingo-Lisa Petersson 

des - liksom folkskolans utbyggnad över huvud taget - i den tidens out
vecklade Sverige förklaras av att så många av dess värderingar stämde 
överens med den försvarsideologi som hyllades av skarpskytterörelsen som 
på 1860-talet hade karaktär av folkrörelse i Sverige. Av tradition undervi
sades båfole för kyrkan och hären, men nu tillkom en känsla av att försvaret 
borde förankras hos folkmenighetema och landet ej utlämnas åt en monark 
som kunde beordra hären ut på oönskade krigståg. Freden skulle garnnteras 
av en utbildad och ansvarskännande befolkning. 

Ingenjörskonstens betydelse inom den svenska moderniseringen var mer 
omfattande än i de andra nordiska länderna, enligt Dieter Senghaas i The 
European Experience. A Historical Crilique of Development Theory.2 Det
kan då vara av intresse vad man i Sverige läste om teknik i sin fol.kskolelä
sebok Läsebokför folksko/an som utkom 1868. Matz Matzens Dansk Lce
sebog sl(lcnade motsvarande innehåll. 3 Med andra upplagan av P.A. Jensens
norskal4sebog for Folkeskole11 og Folkehjemmet medföljde visserligen
ett tillägg med uppsatser i fysik, geografi, geognosi4 och geologi,S men 
denna läsebok blev till skillnad från Läsebokför folksko/an snart ersatt av
andra mer skönlitterära läseböcker. 

Den svenska läseboken behöver inte nödvändigtvis ses som förklaring 
till att den industriella utvecklingen i Sverige fick en mer teknologisk in
riktning än i grannländerna. Man kan dock konstatera att ett par av Läsebok 

för folksko/ans mer betydande medarbetare, bröderna C.A.V. Holmgren
och A.E. Holmgren, faktiskt var uppvuxna i närheten av Motala mekaniska 
verkstad, den största och mest ansedda verkstaden i dåtidens Sverige och 
att den förre samt en tredje broder, Hjalmar Holmgren, själva var högt ut
bildade och ansedda teknologer. Som hypotes för den fortsatta framställ
ningen antas att Läsebok för folksko/an varit ideologiskapande ifråga om
arbetsmoral samt medfört en positiv inställning till nya kunskaper, till tek
niska landvinningar, till svenskhet och inte minst till företagsledare. 

Hur man hanterat den oro många kände inför arbetarnas hårda villkor 
framgår inte explicit. Viktor Rydberg som ett par decennier senare diktade 
"Den nya Grottesången" hade 1859 synpunkter på hur man skulle förebyg
ga det onda som man var medveten om att industrialiseringen kunde leda 
till. I ett anonymt häfte Huru kan Sverge bevara sin sjelfstäruiighet?-som 
tillägnades Sveriges bondestånd, förordade han allmän värnplikt och me-
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samhälle. Läsebokens texter om teknik gav träning i att läsa på samma 
gång som faktakunskap inhämtades. Via skönlitterära texter berättades om 
landet och dess historia och på så sätt förbereddes på olika sätt Sveriges in
dustrialisering. Historieämnet användes för att ge handlingsmönster. 

Den .�nska folkskoleläseboken lyckas i vissa avseenden förena idea
lism, nationalism och liberalism. Enligt Kurt Johannesson karakteriserades 
1860-talet, "riksdagsreformens decennium", av en syntes mellan idealis
tisk-nationella och liberalistiska utvecklingsbegrepp.10 Enligt historie
skrivningen beskyddas Sverige och det svenska folket av försynen, det 
svenska framhävs i stället för det nordiska, och framstegstro och utveck
lingstänkande genomsyrar åtminstone delar av läseboken. Teknik framstår 
som något typiskt svenskt. 

Tekniktemat och drömmen om välstånd är i läseboken förenade med na
tionella-värderingar så att svenskars överlägsenhet gentemot andra folk de
mons�ras. Att utländsk invandring förekom och förekommit förteg man i 
Läsebok för folkskolan. Svenskar som älskade fosterlandet och ville bidra 
till dess välstånd gick det bra för, enligt läseboken. Att nationalismen, 
svenskheten som bland annat hör samman med spräket, mobiliserades bör 
ha engagerat eleverna. Svenska elever har kunnat läsa om fattiga svenskar 
som själva borde kunna tillverka bra saker och om duktiga svenskar som 
kunnat hävda sig vid en jämförelse med personer från länder som England 
och USA. 

Sverige var liksom nutida uländer råvaruproducent. Järnmalm var lan
dets viktigaste exportvara. Landet var fattigt. Många människor dog av 
svält under de nödår som var som värst 1867 och 1868. Epidemier inträffa
de, t.ex. drabbades Göteborg av kolera 1866. "Folkskolorna stördes ej obe
tydligt genom den under sommar- och höstmånadema härjande kolera
farsoten", konstaterade stadens folkskoleinspektör. Värst drabbades de fat
tiga. En del skolbarn miste en eller båda föräldrarna. Under ett läsår dog 56

av stadens folkskolebarn. Många barn fick understöd av fattigvården och 
hundratals blev "utpensionerade".11 Satsningar på ett bättre samhälle be
hövdes. 

En viss driftighet avspeglas i näringslagstiftningen. Skråtvånget hade 
upphävts 1846 och ytterligare näringsfrihet införts I 864. Utbildning till
hörde enligt den liberala doktrinen de välståndsskapande faktorerna. 
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tillhörde lantmannapartiet. Siljeström tillhörde pionjärerna inom utbildning 
av kvinnliga lärare. 12 

Bland Siljeströms meningsfränder återfinns redaktören för Göteborgs

Handels- och Sjöfarts Tidning S.A. Hedlund i Göteborg, Olof Eneroth i 
Stockholtn och Anders Berg i Finspång. F.oligt Siljeströms reformideer 
borde folkskolorna inte ledas av prästerskapet utan av kommunerna, ett 
program som Göteborg år 1858 blev före Stockholm med att förverkliga. 
Hedlund berättar minnen i tidningen den 10 mars 1894 under rubriken 
"Huru Göteborgs folkskoleväsen sekulariserades." Med "sekularisering" 
menas i sammanhanget att ansvaret för Göteborgs folkskolor överflyttades 
från församlingarna till kommunen. Behovet av en läsebok kom därmed till 
starkt uttryck just i Göteborg, och de första redaktörerna för boken ifråga 
utsågs 1863 och var från Göteborg. 

Silje&tröm skisserade 1844 ett läseboksprogram i Arbetarens fritimmar. 

Enligt�rordet planerades utgivning av flera skrifter men endast första häf
tet med 22 sidor utkom. Alla arbetare borde känna till mekanik, tyngdkmf
ten, vännet, vattnet och luften, menade han, men han visste också att det 
inte var lätt att skriva för arbetaren. "Men wilja blott flere försöka, så skall 
wäl någon till slut lyckas i företaget", hoppas han. 

Han diskuterar förutsättningarna: "Swenskama hafwa af naturen kanske 
mer än de flesta folkslag fått anlag för mekaniska konster; men huru bruka 
wi dessa anlag?" Han menar att eftersom skogarna glesnade och utlandet ej 
längre vilJe köpa det svenska järnet måste svenskarna förkovra sig i fa
briks- och hantverksnäringar "och att sålunda i wår egen arbetsskicklighet 
söka en hjelpkälla, som aldrig uttorkar". 13

Siljeström förutsade framgång för svensk teknisk utveckling via "läs
ning". Jan Thavenius bar betonat att läsningen för Siljeström hade en in
strumentell karaktär. Med hjälp av underhållande läsning skulle Iäslust 
inges och man skulle uppnå det mål man avsåg, nämligen en läskunnig och 
därmed mera kvalificerad arbetskraft. 14 Med denna uppfattning om läsning 
är det naturligt att Siljeström var verksam som läseboksutgivare. Hans Lä
sebok vid de första innanläsningsöfningarne i skolan och hemmet utkom i 
13 upplagor 1859-1899 och blev enligt Inger Andersson en av de mest an-
vända läsläroma under andra hälften av 1800-talet. 15 

Men i sin Förberedande kurs i fysik och kemi [ .. .)1859 med tillhörande 

10 








































































































































































