Foreningen for svensk undervisningshistoria.
Dess uppkomst och verksamhet
Af ALBERT WIBERG
Fil. dr. Albert Wiberg døde den 24. april 1967. - Han var en fornem kender af
det svenske undervisningsvæsens historie. En lang række selvstændige skrifter og
artikler vidner om hans flid og hans lærdom inden for skolernes og de enkelte
fags historie. Han skrev vægtige bidrag til studiet af 1700-tallets reformpædagogik
og behandlede med stor kyndighed emner inden for udviklingen af musik og
gymnastik som undervisningsfag. Også hans indsats som redaktør vil blive husket,
i første række arbejdet med udgivelsen af Arsbocker i Svensk Undervisningshistoria.

Starten

Foreningen for svensk undervisningshistoria grundades av intresserade
pedagoger i Stockholm vid en sammankomst den 5. juli 1920. Initiativtagare var seminarielektorn fil. dr. B. Rud. Hall.
Under de narmast foregående åren hade Hall vid många tillfhllen
framfOrt tanken på att bilda en sarskild skol- och undervisningshistorisk fOrening. Vid de akademiska sommarkurserna i Uppsala 1919
hade han eftertryckligt propagerat fOr saken och uppmanat deltagarna
att samIa och bevara skolacta, larares och elevers minnesanteckningar, skolinventarier mm. Genom en sarskild affisch vid fOrelasningslokalerna foreslog han under rubriken »Vak upp du som sover!«, att
man skulle bilda en forening fOr svensk undervisningshistoria och att
denna fOrening skulle utge en årsbok for publicering av urkunder, anteckningar och undersokningar i amnet.
bverlaggningarna i Uppsala ledde emellertid icke omedelbart till
något resultat. På åtskilliga håll och aven bland dem som var mycket
intresserade for frågan ansåg man, att det icke var nodvandigt eller
ens befordrande fOr saken att bilda en ny forening fOr andamålet.
AIlt sedan 1897 arb~tade namligen inom Sveriges aIlmanna folkskollararforening en litteraturkommitte, som gav ut Pedagogiske Skrifter, en
skriftserie med fyra haften varje år. Man ansåg att denna litteraturkommitte också skulle kunna ta tillbOrlig hansyn till de historiska sporsmålen, något som i viss utstrackning redan skett, och publicera aven
historiska under sokn inga r och skolurkunder.
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Gentemot dylika invandningar och fOrslag genmalde Hall bl. a., att
en fristående undervisningshistorisk skriftserie var nodvandig, om man
ville nå de resultat han syftade till. Han betonade bl. a. att en Kyrkohistorisk Arsskrift utgavs trots existensen av den gamla Historisk Tidsskrift, andra exempel att fortiga.
Resultatet av overvagandena blev, att Foreningen fOr svensk undervisningshistoria som namnt bildades i juli 1920. Den tillsatta styrelsen
beslOt att fOreningen skulle utge en årsboksserie och gav åt serien
namnet Arsbocker i svensk undervisningshistoria.

Mannen bakom verket
Lektor Bror Rudolf Hall var fod d i Halls socken på Gottland den
14/11 1876. Slaktnamnet Pettersson, som han till en bOrjan bar, utbytte han efter fodelsesocknens namn mot Hall. Efter folkskollararexamen 1899 var han folkskollarare några år bl. a. i Kalmar, men bedrev samtidigt fortsatta studier till studentexamen och vid Uppsala
universitet. Efter de forberedande akademiska ex amina var han under
åren 1909-1912 overlarare (rektor) vid Engelbrekts folkskola i Stockholm. Till filosofie doktor promoverades han 1912 vid universitetet i
Lund sedan han disputerat på en avhandling om Johannes Rudbeckius, en avhandling som blev grundlaggande for den moderna rudbeckiusforskningen.
Aren 1913-1914 var Hall seminarieadjunkt i Luleå och 1914-1918
i Uppsala. Från 1920 till 1941 var han lektor vid folkskoleseminariet
i Lund. Sedan 1928 och till pensionsålderns intrade var han dock
tjanstledig på grund av offentliga skolhistoriska uppdrag och fOr sjukdom. Hall gick ur tiden den 26 december 1950.

Hall och skolhistorien
Utgångspunkten for Halls undervisningshistoriska intresse synes ha
varit hans socialpedagogiska verksamhet. Denna tog sig uttryck redan
1900 bl. a. i en artikel om skolbad, fOljd av artiklar om ungdom ens
fria lasning, om ljusets bonde, om skolkolonier mm. Klar undervisningshistorisk inriktning hade uppsatsen om »Ljusets bonde« i tidningen
Barometern 1901 samt det betydande inlagget »En lararhogskola i
Stockholm« i Svenska Dagbladet 1908. De darpå fOljande forskningarna rorande Johannes Rudbeckius fOrde Hall definitivt over till under30

vlsmngs- och skolhistorien, det område dar han kom att gora sin
epokgorande insats.
Under sina forskningar hade Hall funnit många grundlOsa uppfattningar vara i svang inom den svenska undervisningshistorien. Han
fann vidare till sin sorg, att stor a mangder akter som gallde skolhistoria och allrnan uppfostringshistoria blivit forstOrda eller holl på att
fOrstoras på grund av bristande vård. Arkivhandlingar av storsta kulturhistoriska varde kunde man ibland få fatt på vid komposthOgar eller
frarnfor brann-ugnar på vag mot fOrintelsen. Den vagen hade många
ovarderliga akter gått. Fråga var nu hur långt fOrstorelseverket skulle
tillåtas få fortgå. Allmanheten måste vackas till insikt om vad som
hOll på att ske och myndigheterna måste påverkas att ingripa.
Den 28 jan. 1919 fOreslog Hall i en framstallning till regeringen, att
en raddningscentral fOr historiska skolacta skulle upprattas i Stockholm,
samt att en årsbok skulle startas mm. Ett av resultaten av framstallningen blev, att han erholl offentligt uppdrag att utarbeta »en fullstandig plan fOr eftersokande, samlande och bevarande av inom riket
befintliga arkivalier av skolhistoriskt varde avensom fOrslag till åtgarder fOr denna plans genornforande jamte berakning av kostnaderna
harfor«.
Sitt betankande hade Hall fardigt den 7 mars 1922, då han overlamnade det till regeringen. Dari fOreslog han inrattande av ett centralt skolhistoriskt museum med ett tillhorande undervisningshistoriskt
arkiv, dit man från olika håll i riket kunde få inlamna akter fOr bedomning och fOrvaring. Till museet skulle vara knutet ett stort pedagogiskt bibliotek. Dar skulle aven finnas en forskar- och Iasesal fOr
intresserade. Institutionen skulle fOrestås av en skolhistoriker som chef.
I nara samarbete med museet skulle Foreningen for svensk undervisningshistoria utge sin årsbak fOr publicering av undersokningar,
markligare minnen, urkunder mm. Vid avIamnandet av betankandet
hade årsboken redan borjat utkomma, men den omnamndes dock sarskilt fOr att beton a behovet av statligt stOd fOr dess fortkomst.

Arsboken
Forsta årgången av årsboken Arsbocker i svensk undervisningshistoria utkom redan 1921 med Hall som redaktor och fOrfattare. Den behandlade Sveriges forsta lliroverksstadga. Redan till denna forsta volym
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hade Hall lyckats utverka statsbidrag. Sådant bidrag Himnade staten
också i fortsattningen med vaxlande belopp. Omkostnaderna for· årsbokens utgivning bestreds f. O. av de medlemsavgifter, som inflot till
foreningen, varjamte Sveriges allrnanna folkskollararfOrening med intresse fOljde verksamheten och understodde den med anslag av vaxlande storlek.
Anda från borjan var Hall redaktor fOr årsbockerna, vilka tamligen
regelbundet utkom med ett flertal nummer årligen. Ar 1948 då Hall
måste lamna redaktorskapet på grund av vacklande halsa, nedbruten
av det olycksode som drabbat hans under ett helt liv stravsamt hopbragt a samlingar, hade årsboksserien utkommit med 76 volymer, ett
ståtligt monument over fOreningens och framfor allt Halls offervilja
och energi.
Till Halls 70-årsdag den 14 november 1946 hade fOreningen overrackt sin grundare och ledare en festskrift med uppsatser och studier,
skrivna av vanner och larjungar till jubilaren i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
Under fOrberedelserna fOr utgivningen av volym 56-57 år 1938
borjade styrelseledamoten Albert Wiberg att bitdda Hall med en del
lopande redaktionsgoromål. Detta samarbete på redaktionsplanet intensifierades från mitten av 1940-talet, då Halls krafter borjade sina.
Det blev under sådana forhållanden helt naturligt, att Wiberg tradde
till som red aktor for årsbockerna, då Hall måste lamna redaktOrskapet. Under den nye redaktoren fortsattes årsbockernas utgivning enligt
samma plan som tidigare.
Under 1966 har Arsbocker i svensk undervisningshistoria utkommit
med volymerna 115 och 116, vilka behandlar dels Folkundervisningen
i Leksand och Forshem i aldre tid, dels Sveriges forsta folkskollararforening.

Skolmuseet

En del samlingar till ett skolmuseum fanns i Stockholm från 1800talets sen are halft. Som vi sett ingick i planerna vid foreningens grundande att man skulle soka få till stånd ett verkligt skolhistoriskt museum. Sedan lokaler stallts till museets fOrfogande kunde planerna fOrverkligas. Lektor Hall erholl tjanstledighet från sitt lektorat och organiserade och ordnade Svensk a skolmuseet. En stor del av forernålen i
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museet donerades av Hall, som under årens lopp fått ihop en samling
av enastående varde och delvis av unik beskaffenhet.
Såval den gamla latinskolan och laroverket som lancaster- och folkskolan blev rikligt foretradda på museet. I de fall dar autentiska fOremål saknades lat Hall tillverka repliker for att belysa utvecklingen på
något område. Som exempel kan namnas den gamla latinskolans straffredskap. En synnerIigen god rekonstruktion var aven den av Hall inrattade lancasterskolsalen i museet. Aldre tiders råkne- och lasmetodik i folkskolan belystes av mycket rikhaltiga samlingar. - Svenska
skolmuseet ar nu under om organisation under ledning av Nordiska
museet.

Centralarkivet

Det centralarkiv som Hall och fOreningen dromde om under 1920talet var det meningen att Halls enskilda bibliotek och samlingar av
skolhistoriska urkunder, minnen, undersokningar mm. skulle vara
stomme till. Centralarkivet skulle på detta satt med sin forskarsal, sitt
bibliotek och sina samlingar bli en hard for skolhistorisk forskning i
Sverige. De medel som behovdes fOr planens fOrverkligande hoppades
man få från regeringen, då foreningens egna medel icke kunde racka
till fOr ett så omfattande fOretag. Den 1 mars 1930 gjorde man foljaktligen en framstallning till regeringen om anslag fOr ett undervisningshistoriskt central arkivs upprattande.
I motiveringen till anslagsaskandet betonades huru man på andra
kulturområden var ivrigt sysselsatt med insamlings- och raddningsarbeten, t. ex. uppteckningar av folkseder och landsmål, upprattande av
hembygdsmuseer fOr tillvaratagande av kulturrester av skilda slag. Det
framholls, att det centraia studiearkivet skulle mottaga och vårda aven
sådana fOremål och acta, som icke kunde få plats på de ovriga existerande arkiven, såsom sjaIvbiografier av larare, minnen, skrivbocker
etc.
I framstallningen skisserades vidare den blivande arkivariens uppgifter synnerIigen utforligt. A ven om lonekostnaderna skulle bli ganska
ringa under Halls tid, då han erbjod sig att forestå arkivet mot sin
sjuklon från lektoratet, måste for framtiden aven arkivarielonen tas
med i kalkylerna. Den årliga staten for arkivet beraknades till 30000
kro nor och detta belopp begardes darfor.
:1
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Resultatet av framstallningen blev att regeringen den 21 nov. 1930
utanordnade ett belopp om 5000 kronor av lotterimedel till fOreningen
for upprattandet av ett undervisningshistoriskt arkiv i Stockholm under villkor att fOreningens verksamhet i detta avseende underkastades
inspektion av riksarkivarien och att en av Riksarkivet godkand plan
fOljdes samt att lokalerna godkandes av Riksarkivet.

Arkivplanernas misslyckande

Svårigheterna att uppratta centralarkivet blev foreningen overmaktiga. Det anslagna beloppet var alltfor ringa for att vara till någon
effektiv hjalp. Forst och framst kunde man icke erhålla lampliga lokaler fOr arkivet. Riksarkivet fordrade att lokalerna skulle vara eldsakra. Att åstadkomma eldsakra valv for arkivalierna fOr så ringa medel som stod till foreningens forfogande var en uppanbar orimlighet.
Arkivets start måste darfor uppskjutas.
Under tiden forvarade Hall sina arkivsamlingar i sin bostad och de
anslagna medlen forrantades. Genom kapitalets fOrrantning och genom
insamlade medel samt ev. ytterligare anslag från staten hoppades foreningen langre fram få resurser att forverkliga arkivplanerna. Penningvardets fall under 1930- och 1940-talen grusade emellertid dessa planer. Trots rantetillvaxten blev det anslagna kapitalets realvarde allt
mindre, och då varldskriget 1939 bro t ut blev det klart att planerna
måste uppges. Lektor Hall återsande då till respektive »hemorter« de
originalurkunder, som overlamnats till honom fOr det planerade arkivets rakning. Resten av de fOr central arkivet avsedda akterna overlamnades till Riksarkivet.
På grund av bristande utrymme forvarades de donerade handlingarna på Maria folkskolas vind i Stockholm. Någon gång fore den 7 sept.
1946 fOrsvann samlingarna från vinden. Dessa hade troligen på grund
av missforstånd vid vindsrojning i skolhuset blivit uppbranda av skoldirektionens arbetare, som tydligen icke insett vardet. Denna olycka
brot Halls halsa oeh återstalld blev han aldrig fOre sin bortgång.
På grund av de andrade forhållandena beslot regeringen den 11
april 1947 på framstallningen av foreningen att de anslagna 5000 kronorna skulle få anvandas till tryekning av nya volymer i årsboksserien. - Darmed hade de så ivrigt forfaktade planerna på ett undervisningshistoriskt centralarkiv måst skrinlaggas.
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Foreningens ovriga verksamhet

Foreningens syfte angavs i stadgarna mycket allmant. Detta var givetvis fullt avsiktligt. Man skulle på detta satt ha fria hander att utan
stadgeandring uppta nya uppdykande verksamhetsgrenar. Man skulle
arbeta for årsskrift, museum, insamling och raddning av skolminnen
och skolforernål, urkunder av olika slag mm. I stadgarnas forsta paragraf hette det om fOreningens mål:
»Foreningen fOr svensk undervisningshistoria har til uppgift att sprida kunskap om sådana svensk a personligheter, institutioner, ideer och
stravanden, som ar av betydelse så val for den andliga odlingen i allmanhet som sarskilt fOr uppfostran, kunskapsfOrvarv och personlig
utveckling«.
En uppgift som tillkommit fOr fOreningen under senare år har varit
overtagandet av den gamla Pedagogisk Tidskrift. Denna hade grundats
1865 och utkommer sålunda nu med sin 102:dra årgång i fOreningens
regi. Den narrnare ledningen av tidskriften handhas av en av fOreningen tillsatt redaktion.
Som synes har inte alIa de mål som uppsattes vid foreningens grundande uppnåtts. Forutom årsboksserien har stora samlingar av urkunder och minnen gjorts, och viktiga raddningsaktioner har under de
gångna åren fOretagits. Delar av samlingarna, som icke overlamnats
till Riksarkivet, har gått till Vasterås stiftsbibliotek och till Pedagogiska
biblioteket i Stockholm, dit aven en del av Halls boksamling donerats
efter hans bortgång. Propagandan fOr vård och bevarande av kulturminnen av skiIda slag har bidragit till en stOrre allrnan fOrståelse fOr
de varden uppfostrans historia uppvisat.
Foreningens ekonomiska forhållanden

Redan de fOrsta stadgarna 1920 faststallde, att varje person eller institution, som erlade bestamd medlemsavgift, darmed också var ledamot i fOreningen. Detta stadgande galler alltjamt.
Arsavgiften inom foreningen har varit vaxlande. Från borjan var
den 5:- kronor fOr att senare under långa tider vara 6:- kro nor. Under
en fOljd av år var den differentierad så att t. ex. bibliotek, som stod
till tjanst med bockerna åt många las are erlade hogre avgift an andra
medlemmar. Under 1950-talet har avgiften varit 8:- il 10:- kronor
och ar nu 15:- kronor.
3*
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De offentlig a bidragen har aven varit vaxlande. Statsbidragen var
tidigare 1500:- a 2000 kronor. De hojdes under 1950-talet till 2500:kronor och utgår 1966-1967 med 5000:- kronor.
UnderstOden från Sveriges allmanna folkskolHirarforening och enskiida har vaxlat annu mera. Namnda forening och sedermera Federationen SAF har tidvid bidragit med belopp från 1000 till 3000:- kronor, vilket sistnamnda belopp under senare åren utgått till tackning av
årsbockernas tryckningskostnader. Mera tillfalliga har bidragen från
kulturfonderna, Humanistiska fonden, Langmanska kulturfonden och
Kempes stiftelse, varit. De har utgått som bidrag till fOrfattarna av vissa bestamda volymer. Bland enskilda bidragsgivare och understodjare
av foreningens verksamhet finns såval stader som landskommuner.

Foreningens inre historia

Medan lektor Hall under foreningens begynnelseskede var dess allt i
allo, skedde en omorganisation 1948, då han fråntradde ledningen.
Det fanns namligen då icke langre någon som liksom Hall hade tid att
helt agna sig åt fOreningens angeHigenheter. Ordforandeskapet overtogs av rektorn fil. dr Severin Solders, kassor blev direktOren i Magnus
Bergvalls bokfOrlag K. G. Rosberg, bekant som mångårig ordforande
i Sveriges folkskollararforbund, distributionen av foreningens skrifter
åtog sig Bergvalls bokforlag, redaktorskapet overtogs av fil. dr Alberg
Wiberg, vilken redan fomt som namnts bitditt Hall i detta arbete under hans senare redaktorsår.
For narvarande består styrelsen av professor Wilhelm Sjostrand,
Uppsala, såsom ordfOrande, fil. dr Gustaf Kaleen, v. ordf., direktor
Henry Pederby, sekreterare och kassor, fil. dr Albert Wiberg, redaktor fOr årsboksserien samt fil. dr Severin Solders - alIa i Stockholm.
Trots det att foreningen under 1940- och 1950-talet har haft att
brottas med generationsvaxlingens problem har verksamheten lugnt
gått vidare. A ven medlemsantalet har sakta stigit och ar nu mellan
600 och 700.

