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Prolog 

Hon dog över åttio år gammal för ett halvsekel sedan. Under större delen av sitt liv 
bodde hon i en avlägsen liten bondby vid älvstranden uppe i de mellansvenska sko
garna. Som ung lärarinna hade hon konunit till byn från en barndom i Boråstrakten 
och en seminarietid i Skara. Småningom hade hon gift sig med en före detta elev och 
blivit kvar i bygden. Egna barn lämnade hon inte efter sig men däremot ett litet bib
liotek. Böcker var emellettid ej någon eftertraktad vara i bygden, inte ens på som
marauktionerna. De små boktravarna bars upp på en kallvind och glömdes bort . 

Idag kan lärarinnans böcker ge oss en an ing om vad hon möjligen kunde ha berättat 
för sina elever utanför de kortfattade skolböckerna. Postillor och andra religiösa 
skrifter dominerar, men där finns böcker om allehanda ting. I en tjock bok om 
"Reformationen i Europa" (av I H Merle clAubigne, tryckt 1874) kunde hon sålunda 
läsa om historieskrivarens grannlaga uppgift: 

Uppgiften är ingalunda enbart att ur gamla dokument gräva fram "lämningarna av 
personer och saker från förgångna tider"- "Torra ben är icke en trogen bild av fornti
dens människor. Det är icke som skelett de har existerat utan som väsenden fulla av 
liv och rörelse. Hävdatecknaren är .icke blott och bart en dödgrävare, hon behöver 
en kraft som kan göra de döda levande på nytt. " 

Vågade lärarinnan måhända jämföra sin gärning med den goda hävdateck.narens? I 
hennes enda diktsamJing, N P Ödmans "Stycken på vers" (Stockholm 1900) stod i 
en skolvisa: 

Man tror att lärarens kall är svårt, 
i längden tråkigt 
och mycket bråkigt 

och att det hjärtat gör kallt och hårt. 

Men skall jag sitta som en maskin 
och bara käxa 
med tråkig läxa 

och aldrig visa en glättig min, 
då vid lektionen jag märker strax 

intresset domnar 
och pojken somnar -----



Det behövs en "krydda" av liv som gör "långa timmen mera kort", sägs det i fort
sättningen. 

Och slår jag själv ock med hjärtat in 
den rätta tonen 
uti lektionen 

så finns ej syssla så glad som min. 

vinjett till N P Ödmans skolvisa 
av Edv Forsst r öm 

Vilka möjligheter hade då vår lärarinna långt borta i den avlägsna skogsbyn att med 
sina böckers hjälp ge lite liv åt främmande personer och platser? Som staden Lin
köping till exempel? - bortsett från korta notiser i geografi- och historieböcker är i 
hennes bibliotek på ett sextiotal volymer Linköping nämnt bara två gånger. Båda 
gångerna handlar det om personer med viss förankring i staden. Och båda person
skildringarna skulle minsann kunna ge intressanta och lärorika upplevelser av män
niskors skiftande öden. 

Den ene var en fattig, föräldralös östgötapojke som under skolåren i Linköping be
traktades som "en föga hoppingivande yngling". Dock blev han småningom profes
sor i "Medicin och farmaci" i Stockholm och rentav adlad. Trots att han dog för ett 
och ett halvt sekel sedan lever hans namn som den "ryktbare kemisten". En av bam
domsstadens gymnasieskolor är döpt efter honom. Om denne Jöns Jakob Berzelius 
kunde lärarinnan läsa i "Femtio porträtt af Ryktbara Svenskar" (Stockholm 1895). 

Den andre var ursprungligen smålänning och kom först som mogen man till Linkö
ping 1848 som regementsläkare. Han var redan då vida känd över hela vårt land 
men inte som läkare utan som populär författare. En romantiker var han. En känsla 
för "de små, de förtryckta och sorgen eller harmen öfver den usla lott, som 'omstän-
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dighetema' eller samhälfet bjuda dem" drev hans penna. Mest känd blev han måhän
da för s in barntidning "Linnea" från 1860-talet. Det var Onkel Adam eller Carl An
ton W etterbergh. 

Jöns Jakob Berzelius Onkel Adam 

Den ene gick från misstroende och fattigdom till bestående berömmelse långt utan
för fäderneslandets gränser, den andre gick från beundrad välkändhet till total 
glömska. 

Huruvida lärarinnan i skogsbyn bara var "dödgrävare" - för att bruka dAubignes vo
kabulär - eller utnyttjade de båda Linköpingsbornas skilda levnadsöden för att göra 
"de döda levande på nytt" för sina elever lär vi aldrig få veta. 

Skulle hon förresten ha varit bättre än proffsen som i sina tryckta läromedel för 
skolbruk avvägt vad barn lär och lärt om Linköping? En genomgång av böcker som 
lärare i vårt land kan tänkas haft tillgång till låter oss dessvärre ana, att det barn lärt 
och lär om Linköping till övervägande del varit dödgrävarfynd. Några människor 
som levande träder fram möter man knappast alls. 
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Barn lär om Linköping 

Vad kan växande människor i landets skolor ha lärt sig och numera tänkas lära sig 
om staden Linköping och dess närmaste omgivning? - Frågan är naturligtvis inte all
deles enkel att besvara utan omfattande utfrågningar. Då skulle man förresten ända 
bara nå nuvarande elevkullar. Men de böcker som barn, deras lärare och föräldrar 
kan förmodas ha mött bör ge oss åtminstone antydan till svar. 

Något förvirrande är det att nutida turistutfrågningar visat att små och stora Linkö
pingsturister i första hand frågar efter Biltema och IKEA. Först långt därefter dyker 
nyfikenhet på Gamla Linköping, domkyrkan, flygmuseet och slottet upp. Av dessa 
är det bara kyrkan och slottet som svenska skolbarn kan ba stött på i böcker. Varu
husstaden Linköping har barn och vuxna upptäckt på andra vägar. 

I den historiska översikten "Linköping. Idyll och panik" från år 19921 har en av 
författarna, Sven Hellström, skildrat stadens tre senaste sekler ur olika karaktäristis
ka perspektiv, såsom lärdomsstaden, hantverksstaden, garnisonsstaden och flygsta
den. I framtidsstudier finner vi drömmar om staden som skulle kunna kallas admi
nistrationscentret, den offentliga sektorns stad, jordbrukskommunen och industrista
den .2 Varuhusstaden är det emellertid bara turistenkätema som prioriterar. 

Använder vi en liknande modell för berättelsen om skolunde1visningens behandling 
av Linköping blir det dock andra perspektiv som träder fram. Nog så märkligt kan 
ett sådant perspektiv understundom te sig. Som i en geografibok från 1857, där Lin
köping helt kort beskrivs som "den prydliga staden, hufvudsätet för det rika Öster
götlands sällskapslif'. 3 Vilken bild av staden detta kan ha gett svenska folkskole
bam kan man knappast ana. 

En handbok i Sveriges Geographie från 1814 ger oss en avsevärt fylligare skildring, 
som till märkligt stor del stått sig genom åren. Där finns åtminstone lärdomsstaden 
och administrationscentret med: 
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"Linköping, en gammal stad, belägen sydvest ifrån 
Stockholm, vid Stångån, inte långt ifrån dess utlopp i 
Roxen. Staden är säte för Landshöfdingen och Stiftets 
Biskop. Här finnes ett Gymnasium och en Trivialskola, 
de mest besökta i hela Sverige. Gyrnnasiwn äger ett 
Bibliothek af omkring 10000 volumer. Domkyrkan är en af 
landets vackra ålderdoms-lemningar. Stadens handel är 
med Spannmål och Victualier, hvilka i Sjöstäderna 
utbytas mot Sill, Kramvaror och Specerier. Folkmängden 
stiger till 2000 personer.'>4 



De här båda citaten är sålunda hämtade ur gamla geoh'Tafiböcker. I ett av dagens 
läromedel är naturligtvis domkyrkan nämnd. Dessutom får skolans tioåringar veta att 
i Linköpings Saabfabriker tillverkas flygplan . "Sveriges första satellit, Viking, till
verkades också där", tillägger läro boksförfattarna. 5 

Linköping har dock fler "ålderdoms-lenmingar" än kyrkan. Staden förekommer för
visso även i skolans historieböcker. 

Trafikpunkten 

Bengt Cnattingius berättar för nya Linköpingsbor 1971 att orten låg i korsningen 
mellan eriksgatans stråk och en gammal handelsväg utmed Stångådalen.6 I äldre 
historieböcker gavs eriksgatan gärna en framträdande plats och trafikpunkter utmed 
dess väg angavs som potentiella handelsorter. Av de fyra medeltidsstädema i Öster
götland var det endast Linköping som hade "det förmånliga läge som garanterat en 
fortsatt utveckling" medan Skänninge, Söderköping och Vadstena i dag är småstä
der, skrev Jalmar Furuskog i sitt praktverk "Vårt land" 1948.7 

Förnämsta kommunikationslederna gick förr i världen dock över vattnen. Det var 
sålunda inte gamla landsvägar utmed Stångådalen utan Stångån själv som framhäv
des i läroböcker. 

Vattnet 
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I den tidigare geographie-boken från 1814 nämns främst av allt Linköpings läge vid 
Stångåns utlopp . En lärobok "för skolans högre klasser" 1873 berättar att staden har 
en "präktig" kyrka och en hamn, Nyqvarn; som "ligger i närheten af det ställe, der 
Stångebroslaget stod 1598".8 Hamnen hade byggts bara trettio år innan boken gavs 
ut. En liten "Geografi för folkskolan" 1886 nöjer sig med att helt kort ange staden 
"Linköping vid Stångån" i Linköpings län.9 

Men när kommunen i sent 1970-tal gav ut "En liten bok om en 'stor' stad", är det 
först på de sista bladen som Stångån nämns. 10 "Stilla flyter Stångån", sägs det med 
omnämnande av dess promenadbankar och brödsmulsätande änder. Det är vad som 
återstår av stadens allvarliga satsning under 1800-talet att bli en hamnstad, där Kin
da kanal förväntades spela stor roll. Härom berättas i den märkliga boken "Barn i 
historien", som åtminstone stadens egna elever förhoppningsvis träffar.11 Där får 
man förresten veta att hamnen Nykvarn ursprungligen var ett vadställe vid en kvarn. 

Mången pliktmedveten folkskollärare hade turistföreningens årsskrifter på sin hylla. 
I 193 I års bok kunde de läsa och berätta i sina klasser hur hamnen i Linköping un
der hela senare delen av 1800-talet hade ständiga besök av småländska "skärkarlar" 
med last av nyfångad sill. 12 Några år senare berättar Gustaf Näsström levande om 
"stora torgets myller av smör- och äggförsäljande östgötabönder" under medeltiden , 
då eriksgatans mötesplats vid Stångån utvecklat "den ärevördiga stiftsstaden" till en 
tingsplats för handelsmän. 13 

Göta kanal som passerar genom nuvarande storkommunen nämns inte i skolböcker
nas Linköpingsbeskrivningar. Ändå betydde den ett visst uppsving för staden, då 
den var färdig 1832. I en beskrivning över kanalvägen från 1913 sägs bara att man 
ser domkyrkan, "som är ganska välberyktad", på håll.14 Stjärnorp, Berg och Vreta 
ägnas däremot nästan tre sidor. 

~---------· --- ---·- ----
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Innan v i lämnar vattnets roll i skolbarns sökande efter kunskap.om Linköping och 
dess utveckling bör ännu en form av rinnande vatten nänmas. Det är springbrunnen 
Folke Filbyter på Stora torget. I dag är den en välkänd symbol och ett turistmål för 
staden, men gav när det begav sig staden närmast herostratisk ryktbarhet. I årsboken 
1938 från Svenska turistföreningen spydde Tor Andrae ut sin galla: "Man kan, i 
förbigående sagt, förstå att östgötarna aldrig kunna förlåta Milles att han ställt Folke 
Filbyters spattiga hästkrake på Linköpings torg till uppenbar vanheder för provin
sens hästavel." Torsten Fogelqvist instämde i samma bok och beskrev Filbyters häst 
som en hästbastard som "lyckligtvis aldrig blivit avelshingst" .15 

Med tanke på hur vi i dag betraktar stadens självklara symbol kan man än en gång 
konstatera att man aldrig skall säga aldrig. I en Linköpingshistoria för skolbruk 1965 
framhävs statyns "stora konstnärliga värde" .16 

Vägarna 

Att Lin.köping ligger vid E 4:an och SJ:s östra stambana ges inget utrymme i skolor
nas böcker men varje elev har i kartboken kwmat konstatera att så är fallet. I gången 
tid kunde de också se ett spindelnät av smalspåriga järnvägar med sockerbruket i 
Linköping, nedlagt först I 955, som mål. Under första halvan av 1900-talet var bet
odlingen betydande på östgötaslätten och transporterna till bruket var den ekono
miska grunden för flertalet småjärnvägar väster om staden. 17 Vi får förmoda att en 
del elever i vårt land härigenom uppmärksanunades på Linköpings roll som en cen
tral för östgötaslättens jordbruk. I läroböckerna får vanligen Mjölby ensam den rol
len. 

Det fagra Östergötland 
!!Jekväma kommunikationer erbjuda: 

Östra Centralbanan 
med besök i <len n:ih1rskön" Kh1dabygden, vmkrin~ sjV.uu,, 

i'\mnH:rn och Asumkn. Åugf. :.Kiudv i s.1mtr.ifik med 
Ostu Ccnlr.1 lb"na.n fr. l..inköping:. Rcst.iuration 

ombord. Tillskriv Järn\'ägsbyrln 
LINKOPING 

Norsholm-Västervik-Hultsfreds 
Järnväg 

:ir en f:\rd, fylld 3.v de angen:"im.tstc reseintryck genom Oskr; 
götbnd.s och Tjus ts v.tckrastc: tukter. Fr.i.n det g.1.mb., 

idyllisk:.. V::is1crvik, v:il värt ett besök, finn.lS llc:ra 
:'\.ngb..\tsll\gcnhtter utlt den v;ickr.l 
skärg.\rden. Tillskriv J:irnv)igsbyrån 

VÄSTERVIK 

Mellersta Östergötlands Jä.1;nväg 
utfärder till : Borens bag, Mobb, Skenningc, fl_Pilbo. Vret.i kloslc r, 

Stjärno rp, Vadsten:i gamla minnesrik.i, idyllisb. st.id s<'mf 
det natursköna Omberg och den för ~itt rika 

f.lgclliv bekanta sjön Tlkern. Tillskriv 
Mellersta Osterg. Jlirnvägsbyr.\ 

LINKOPING 
Rundresor inom länet på förslag som gratis 

lämn'5 efter hänvändelsc. Tillskriv 
Vätterns I uristtrafikförening 

LINKOPING 
CJmhud: lJi:<>p. V. Rolen. 7 



Industrin 

Hur Sverige kom på efterkälken med järnvägsutbyggnaden genom att i det längsta 
satsa på vattenvägar via sjöar och kanaler uppmärksammas inte i läroböckerna. 
Järnvägarna sågs till en början som komplement för att knyta samman sjöleder med 
varandra. Så visar en karta över länets smalspårsbanor att de undantagslöst ändar 
vid vatten.17 

Att utbyggnaden av stambanoma förbi Linköping ledde till en betydelsefull export
industri i staden genom ASJ-verkstäderna, som startade 1907, finns på sina ställen 
med i läroböckers näringsgeografiska avsnitt. Detsamma gäller senare Saabs flyg
planstillverkning som följd av lufttrafikens och luftförsvarets expansion. 

Amerikasvenskar på besök i det gamla landet 1923 tipsades förresten om 
"industrisamhället Tannefors" strax utanför staden som en sevärdhet förutom sta
dens kyrkor.18 

Den förgätna staden 

Vår tids lokalhistoriska forskare uppehåller sig gärna vid den törnrosasömn som den 
en gång stolta stiftsstaden med sin "vittra och kyrkliga kultur" 13 hamnade i från Gus
taf Vasas reformation och långt in på 1800-talet. Sven Hellström talar om "den för
gätna staden"! och "den svenska näringspolitikens styvbarn" 19

. Gunnar Lindqvist 
kallar Linköping "nedgångens stad" och "en stillastående stad"20

, medan Svante 
Kolsgård beskriver staden som "medeltida" ända fram mot 1800-talets senare del.Il 
Häri instämmer Hellström genom att återge utlänningars påstående för ett par hundra 
år sedan att svenska städer inte var annat än förvuxna bondbyar.1 

Kyrkan och dess biskopar förlorade sin centrala roll efter 1500-talets mitt, staden 
brann ner till grunden 1546 och 1700, elen framväxande industrin under 1800-talet 
sökte sig ut till Bråviken eller Vättern. Först på 1930-talet växer industristaden Lin
köping fram på allvar. Men med skol.kw1skapernas tröga förändringstakt hittar vi 
föga därom i läroböckerna. Där dominerar helt annat kunnande om staden Lin
köping. Det kan möjligen noteras att den för barn nog så lockande industrin i 
Ljungsbro, Cloetta chokladfabrik, stundom ses ornnämncl.21 

Ingenstans i skolböckerna finner vi tanken att utnyttja Linköpings berg- och dalbana 
från tings- och handelsplats via icke föraktlig medeltidsmetropol och ett märkligt 
flersekellångt tomrum till en modem liten storstad för elevers studium och spekula
tion över vad som hänt - och vad som kw1de ha hänt. Men sådant skolarbete ligger 
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långt från traditionell svensk ton-pedagogik. "Skolan måste vara med tiden , ja helst 
före tiden, och alltid eftersträva bättre metoder och bättre resultat," skrev visserl igen 
dåvarande skoldirektören Olle Dahllöf i en lokalhistorisk skolbok 1965, men det var 
i långa stycken bara en dröm som tycks så förbli . 16 

Spektaklernas stad 

Linköping har, enligt stadens historielärare 1960, "en sällsynt innehå llsrik och lång 
historia "_ 16 Det syns emellertid inte mycket därav i skolornas läroböcker. Där före
kommer bara ett par spektakulära händel ser, men de har envist hängt kvar genom 
åren. Det är Stångebroslaget och blodbadet. 

Möjligen har en och annan elev, åtminstone i Linköping, hört talas om en tredje 
händelse. Säreget nog ansågs arnerikasvenskar böra få höra talas därom, även om 
årtalsangivelsen råkat bli fel.18 Det gäller det sannolikt för sin tid storslagna kyrko
mötet 1153, då Peterspenningen infördes i Sverige men eventuella drömmar om 
Linköping som ärkebiskopssäte gick upp i rök. 

Går vi längre tillbaka i tiden finner vi dock att läroverkselever i en över 600 sidor 
tjock historiebok från 1867 får en ganska fyllig skildring av det "första svenska kyr
komöte", som först tolv år senare gav oss vår första ärkebiskop, stationerad i Uppsa
la_22 

Den som studerar länsmuseernas "Upptäcktsresan 1994" kan också notera att kW1g 
Sverker, sedermera mördad söder om Alvastra, hade varit med på mötet i Linköping 
med påvens sändebud.23 

Stångebroslaget 

Redan i en hi storia "för begynnare" I 787 finns Stångebroslaget med. I 
"Fäderneslandets historia" 1828 berättas att "den 26:te Septbr skedde träffning vid 
Stångebro, ej långt från Linköping, hvaruti Hertig Carl erhöll segern" .24 I en nutida 
lärobok - skriven av linköpingslärare förresten - heter det att Sigismund kom över 
till Sverige med en polsk här.25 "Det kom till strid mellan honom och Karls trupper 
vid Stångebro utanför Linköping år 1598. Sigismu.nd led ett svårt nederlag och åter
vände till Polen." 

Under tiden mellan 1787 och 1985 har en del skolböcker brett ut sig lite mer om 
träffningen, slaget, striden. Bland annat har man någon gång berättat om den för vår 
tid säregna avslutningen av kampen med gemensam festmåltid på slottet. 
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Slottet, den gamla biskopsborgen, är en av de få byggnader i staden - vid sidan av 
domkyrkan förstås - som emellanåt dyker upp i skolböckerna. 

Blodbadet 

I ä ldre historieböcker av Christian Wåhlin nämns inte Linköpings blodbad.24 Detta 
tycks ganska märkligt. Förklaringen är måhända att författaren velat förbigå en i 
hans syn alltför mörk fläck i vår historia. EfterföUande skolboksförfattare har där
emot gottat sig i eländesskildringar av de dödsdömdas sista dagar. I en nutida läro
bok heter det så här:23 

"Ar 1600 sammankallade han (Karl) en riksdag till 
Linköping, och där blev fyra av de stormän som hjälpt 
Sigismund dömda till döden för förräderi mot riket. 

Stormännens hustrur och barn reste till Linköping mitt i 
vintern för att tala med hertig Karl. Varje dag stod 
kvinnorna och barnen utanför slottet där männen satt 
fängslade. 

Men vakterna släppte inte in dem. När hertig Karl kom 
ridande, föll de på knä och bad om nåd för sina män och 
föräldrar. Men hertig Karl lyssnade inte på dem. Männen 
blev avrättade." 

Den femte som avrättades, Bengt Falk (som faktiskt var son till stadens biskop), 
förbigås med tystnad. Att avrättningarna i Linköping vintern 1600 var den sista i en 
rad utrensningar framgår ingenstans i skolans böcker. Får vi tro gamle historikern 
Georg Starbäck26

, hade tre avrättats i Kalmar i maj 1599, tolv i Viborg i september 
och tolv i Åbo i november samma år. Med Linköpingshalshuggningarna ger det 
sammanlagt 32 som blev ett huvud kortare. Åttio år tidigare hade under Stockholms 
blodbad och dess efterspel "mer än sexhundra" fått sätta livet till . 

Att fyra av högadeln gav ett odödligt namn åt Linköping som en blodbadsplats, me
dan de andra 28 lämnats utanför historien, är intressant. Man kan i förstone tro att 
de fyras höga börd gjort deras öde bestående. Men bland de bortglömda finns dock 
namn som SpruTe, Gyllengrip, Rålamb, Creutz och Flemming. Det är snarare så att 
den diskutabla "rättvisan" som skipades i Linköping och det tårefyllda avsked de 
dömda tog av de sina blev så väl dokumenterade att spektaklet levat kvar. Om detta 
har bland andra Gunnar Lindqvist skrivit.20 
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Det är amnärkningsvärt att inte skolan utnyttjat alla utrensningarna med den i Lin
köping i särställning som ett gott exempel på hur långt från uppfattningen om män111-
skors lika värde man var i gången tid . 

Kyrkostaden 

Det allt överskuggande som svenska skolbarn genom tiderna lärt s ig om Linköping 
är att staden har en stor kyrka. En dom eller katedral rentav i somliga böcker. 

I många år upplevde folkskolebam Sverige från luften tillsammans med Nils Hol
gersson.27 Men av Linköping såg de bara en enda detalj skymta förbi: "Linköping 
låg kring sin domkyrka som en pärlinfattning kring en dyrbar sten ." På ett annat 
ställe i boken beskriver Selma Lagerlöf kyrkan som "skön". Samma adjektiv går 
igen i Läsebok för folkskolan.28 

Valven 

"Det skulle vara orätt", skriver Torsten Fogelqvist 1938, "att som någon gjort, påstå 
att Linköpings historia är Linköpings domkyrkas historia", även om stadens kul
turkrönika mest handlar om "den underbart stämningsrika och stämningsrena kate
dralen" .15 

Det var fler än "någon" - och Selma Lagerlöf - som satte likhetstecken mellan staden 
och dess kyrka. Ofta begränsas därför stadsskildringen till en kommentar om kyr
kan. I turistboken för svenskamerikaner18 är den "härlig", för kanalfarare är den en 
"genom sin rika ornamentik intressant medeltida gotisk tempelbyggnad"14 och för 
dansken Erslev är den "präktig". Erslev meddelar också att den är näst störst i riket 
samt att "dess äldsta del är uppförd i rundbåge-, det öfriga i spetsbågesti l" .8 

Denna arkitektoniska blandning är i flertalet läroböcker redovisad som den mest 
betydelsefulla kunskapen gällande Linköping för landets skolbarn. 

Efter 1919 års undervisningsplan för folkskolan dominerades under flera decennier 
studierna av Sverige och den egna bygden från Kcµ-esuando till Smygehuk av sern.i
narieläraren L G Sjöholms ideer. De arbetsböcker och handledningar, som han till
sammans med teckningsläraren Axel Goes gav ut, återfanns i flertalet skolor. Av 
någon häpnadsväckande anledning fann han - och därmed en mängd lärare - det an
geläget att landets tioåringar granskade de medeltida kyrkobyggnadsstilarna. Här 
kom Linköpingsdomen väl till pass.29 
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Under valven 

Föll man i början av 1400-talet på knä i Linköpings domkyrka och dessutom rabbla
de psalmer då oblaten bars fram till altaret, hade man hasteligen tillskansat sig fyrtio 
års indulgentia. Så hade biskop Knut Bossom Natt och Dag (1391 -1436) bestämt. 
Indulgentia är detsamma som avlat, vilket innebar förlåtelse och eftergift för be
gångna synder. Eftersom nattvardsbrödet bars fram var dag och var mässa kunde en 
veckas idoga kyrkobesök friköpa en människas synder på livstid - och dessutom 
sudda ut några seklers syndastraffsplågor efter döden. Bisp Knut var ändå ganska 
försiktig med sitt löfte. En romare som passade på att besöka kyrkan där Paulus och 
Petrus huvuden visades fick direkt tretusen års avlat. 

Under 1200-talet hade avlaten kommit till i stället för det äckliga självplågeriet, då 
man piskade sig själv, smidde in sig i bojor eller fastade nästintill döds för att skaffa 
sig fribiljett till en behaglig tid bortom döden. Mestadels framställs dock avlaten 
som något man köpte för pengar. Att Knut och hans efterföljare lockade publik till 
sina mässor med kostnadsfri syndaförlåtelse - bara lite stela och frusna knän - har 
man sällan hört talas om. Det var historikern Sven Lagerbring som år 1749 berättade 
därom.30 

Men trots att skolbarn i vårt land sedan länge fått lära sig att Linköping i första hand 
är en plats med en ståtlig kyrka, har de ingenstans mött antydningar om de var
dagsmänniskor som under tidernas lopp samlats under kyrkovalven och hur dessa 
människor trott och tänkt; från medeltidens tyngande gudsfruktan till nutidens steg
rande likgiltighet. Skolans historieämne har av tradition givit konkreta, opersonliga 
punkt- och periodbeskrivningar. Linköpingsdomens möjligheter att locka nutida 
växande till att reflektera och spekulera kring förändringar i vuxnas föreställnings-
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och tankevärld genom tiderna, det modem historieforskning skulle kunna kalla pas
sage- och processbeskrivningar, har ännu ej utnyttjats. 

Det i1u·e <lf Linköpings domkyrb. 

Ett sådant jämförande studium skulle förresten kunna delvis konkretiseras med ex
empel ur domkyrkans medeltida biskopslängd från 11 00-talets Gisle till reformatio
nens Brask. Den sistnämndes papperslapp hör visserligen till det svenska folkets 
omistliga historia, men vad skulle inte tankar kring Karl Magnusson (på 1200-talet), 
som drog som korsfarare till Baltikum, eller Kettil Karlsson Vasa (på 1400-talet), 
som bytte ut biskopsskruden mot stridsmstning framför altaret, kunna ge för att le
vandegöra det medeltida livet? 

Den gamla staden 

Under senare år har otvivelaktigt Gamla Linköping blivit välkänt inte bara för sta
dens invånare utan även för mängder av sommarturister och skolreseklasser. För de 
sistnänmda har verkligen vardagslivet i gången tid aktualiserats genom en liten bro
schyr, som bör ge besökande barn atmosfär i och kring de gamla byggnaderna - och 
förhoppningsvis lära de unga något om stadsbarns leverne förr. 31 
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Lärdomsstaden 

Nutida tonårselever i vårt land får förvisso lära sig att Linköping är en universitets
stad "med tyngdpunkter på teknisk och medicinsk forskning", som Sven Noreen 
skriver. 17 Kanske gymnasieelever också möter en glimt från teknikbyn Mjärdevi. 
Att staden härmed fullföljer en mäkta lång tradition som lärdomsstad är emellertid 
något som knappast fängslat läroboksförfattarna. Visserligen har, utanför skolan, 
den ärevördiga katedralskolan och dess djäknar skildrats, ibland nog så fascineran
de, men in i klassrummen har de inte nått. 32 

En del berömda gestalter har vuxit upp i Linköping och de.ss skola, från bröderna 
Olaus och Johannes Magnus på 1500-talet, Jakob Wallenberg (på galejan) och Jöns 
Jakob Berzelius på 1700-talet, A 0 Wallenberg på 1800-talet till Hugo Theorell på 
1900-talet. Ingen av dessa gestalter knyts dock till Linköping av gemene man utan
för lokalbefolkningen. 

Den ende som kopplas till stadens namn - förutom möjligen Sibiriens ängel Elsa 
Brändström - är den knipsluge biskopen och boktryckaren Brask. Att denne kyrko
tjänare tycks ha varit en effektiv administratör, som redan som domprost lade upp 
system över stiftets alla papper, har däremot inte tagits med i bilden av honom.33 

* * * 

Framför mig ligger en samling aktuella läromedel för grundskolan. Det är ett litet 
landskapshäfte om Östergötland och böcker för samhällsorientering på högsta
diet. 

Landskapshäftet är avsett för de lägre stadiernas studier. Det vänder sig till ele
ver som inte bor i Östergötland och är utformat som en upptäcktsresa utmed E 
4:an med avstickare åt olika håll. "Linköping - universitetsstaden" ägnas tre sidor 
med färgbilder av Filbyter och ett flygplan över staden. Flygplanstillverkningen 
nämns först följt av flygmuseet i Malmslätt och golfbanan (!) med universitetet 
skymtande där bakom. Universitetet ger anledning att berätta om den mest skoltä
ta staden i vårt land med skolanor från 1200-talet. Så kommer några ord om 
Valla och Gamla Linköping. Nu först ser vi domkyrkan och slottet och stads
planen runt Stora torget som är en följd av branden 1700. En sida ägnas åt 
drängen Sven som satte eld på staden. 

Skildringen påminner om en reklambroschyr för unga turister. Lättläst och småtrev
lig, sannolikt tilltalande för tioåringar. Men när jag besinnar att det måhända är allt -
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förutom Brask, Stångebro och blodiga huvuden - som en gnmdskoleelev i bästa fall 
får lära sig om staden Linköping under de nio skolåren ger det mig en del fundering
ar.34 

Resten av böckerna på mitt bord är läromedel för högstadiets samhällsorientering. 
Jag letar förgäves efter något som handlar om Linköping. Det enda jag finner är att 
Linköping ligger i östkanten av östgötaslätten som ingår i Nordens jordbruksområde 
nummer 2 från Oslofjorden till sydvästra Finland. Dessutom finns Linköping nämnt i 
raden av städer där medeltida biskopar hade "stor makt och myndighet". 

Läroböckerna är imponerande, inte bara till sitt omfång, där mer än tusen sidor skall 
plöjas igenom under de tre högstadieåren, utan också till layout, illustrationer och 
innehåll. 35 

Det slår mig, när jag skumläser de tjocka böckerna, att lärarrollen riskerar att bli 
säreget sekundär. Här fi1U1s allt från himmel och jord, från dåtid till framtid, om
nämnt. Skall ungdomarna hinna igenom det hela, kan det inte bli mycken tid över för 
fria utvikningar, spekulationer och samtal, även om det serverade stoffet förvisso 
bör kunna locka därtill. 

Det slår mig också att innehållet, sitt väldiga omfång till trots, riskerar att bli 
"snuttifierat" som Lars lngelstam träffande kallat det. Eleverna lär kälUla ytterst få 
enskilda människogestalter. Sådana ryms inte i de breda översiktliga beskrivningar
na. Stoffet är anmärkningsvärt avpersonifierat. 

Jag drar mig till minnes Rolf Edbergs ord att människan inte fonnas "bara av tids
åldrars arv utan av tankar och insikter hos andra som hon möter på livsstigen".36 

Sådana möten är sällsynta i det väldiga stoff, som de här läroböckerna ger. Kanske 
de unga inte ens hin.ner möta de egna lärarnas tankar och insikter. 

Detta ter sig en aning bekymmersamt. 

På Hia, våren 1994 

Lars Elam 
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Noter: 

1 Hellström, S.(red)(l992), Linköping. Idyll och panik, Linköping, är en sammanfattande 
populärskildring av Linköpings o~h Linköpingsbygdens historia. 

2 Norberg, L. (1987), Framtidens Ostergötland, Linköping, är en vetenskaplig studie vid 
Linköpings universitet initierad av länsstyrelsen. 

3 Thomee, G.(1857), Sverige. En kort historisk-geografisk, statistisk och topographisk 
teckning, Stockholm. 

4 Silfverstolpe, G.A.(1814) , Handbok i Sveriges Geographie, Stockholm. 
5 Land och Liv (1988) från Natur och Kultur har sex författare varav några Linköpingsiärare. 
6 Linköpings kommun: Välkommen till Linköping (1971). 
7 Furuskog, J.(1948), Vårt land, Stockholm. 
8 Erslev, E.(1873), Lärobok i Allmän Geografi, Stockholm. Författaren var dansk men hade 

hjälp av en svensk vid skildringen av Sverige. 
9 Almquist, S.(1886), Geografi för folkskolan, Stockholm. 
JO Linköpings kommun: Linköping. En liten bok om en "stor" stad. 
11 Linköpings skolstyrelse: Barn i historien (tryckår saknas) är en verkligen annorlunda 

lokalhistoria, där ett par forskare gett fakta som elever fantiserat kring i ord ocb bild. 
12 Wirsen, R.(1931) , i STF:s årsskrift. 
13 Näsström, G.(1935), i STF:s årsskrift. 
14 Clausen's atlas öfver Kanalvägen Stockholm - Göteborg (1913), Linköping. 
15 Andrae, T. och Fogelqvist, T.(1938), i STF:s årsskrift. 
16 Linköpings skolstyrelse (! 965): Linköping i dag och i det förgångna, Linköping, är närmast 

en lärarhandbok. 
17 Noreen, S.E.(1983), Östergötland, Linköping, ger i sin översiktliga beskrivning åtskilliga 

glimtar från länets centralort. Där finns även en järnvägskarta när nätet var som störst. 
18 Turistbok. Tips för Amerikasvenskar på besök i Sverige (Stockholms Dagblad 1923) 
19 Hellström, S.(1983), i STF:s årsbok. 
20 Östergötlands länsmuseum . .(1987): Linköping 700 år. 
21 Theander, E.(red)(1958), Ostergötland från forntid till nutid, Linköping, är avsedd för 

skolbruk. 
22 Alander, P.G. (1867), Fullständig lärokurs i Svenska Historien för elementarläroverk, 

Skara. 
23 Länsmuseerna och Tipstjänst (1994), Upptäcktsresan 1994, Hälsingborg. 
24 Wåhlin, C .(1787), Fäderneslandets historia för Begynnare, Lund (tolfre upplagan 1828). 

Winge, I.M.(1835), Repetitionskurs i Svenska Historien för Begynnare, Stockholm. 
25 Eklund, T. m fl (1985), Nya Ur folkens liv 2 (Natur och Kultur). 
26 Starbäck, C.G. och Bäckström, P.0.(1985), Berättelser ur Svenska Historien, band 3, 

Stockholm. 
27 Lagerlöf, S.(1906-07), Nils Holgerssons underbara resa. 
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29 Sjöholm och Goes (1922), Handledning vid undervisningen i hembygdskunskap, del Ill , 

Stockholm. 
30 Lagerbring, S.(1749), Historiska påminnelser om den förr brukliga avlatshandeln i Sverige 

(nytryck i Sveriges nationallitteratur, band VI, 1925) 
31 Grahm, K. och Lundquist, A, Livet i Gamla Linköping (broschyr utgiven av Föreningen 

Gamla Linköping) 
'
2 Exempelvis Ekholm, R.(1963), Serta Licopensis, Linköping. Sundelius, C-H.(1843, 1973), 
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35 Läroböckerna framför mig var serien SAMS (Esselte 1989) och Horisont (Natur och Kultur 
1989). 

36 Edberg, R.(1992) , Rastställen, Stockholm. 
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