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Sara och Albert träffa
s på en resa
med ångbåt geno
m Sverige. Det är
på 1830-talet. Sara
har nya idéer om
det mesta. Kan Albe
rt förstå henne?
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OM BOKEN
Boken Det går an kom ut 1839 och blev mycket uppmärksammad för att den
stödde de fria kvinnorna och kritiserade klassamhället.
I Det går an reser en ung ogift kvinna med kanalbåten nerför Göta kanal efter att ha
gjort affärer i Stockholm. Hon träffar en man på båten. De umgås och tycke uppstår.
Han vill gärna gå in i en traditionell roll med henne men hon är radikal och vill att var
och en ska sköta sin egen ekonomi och leva ett fritt liv.
Nu kommer boken ut igen. Hur aktuell är den? Hur mycket har ändrats?
OM FÖRFATTAREN
Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866) var författare men också lärare, präst och tonsättare.
Förutom att han skrev böcker kom han att arbeta som journalist, som rektor och som bonde
i Värmland. Senare i livet flydde han från Sverige, anklagad för bland annat mordförsök.

LÄSFÖRSTÅELSE
1. Beskriv bokens två huvudpersoner.
2. Att en ung kvinna reste ensam var ovanligt vid den här tiden. Varför reste hon ensam?
3. Varför bytte Sara ut sin hatt mot en sjal på båtresan?
4. Beskriv Saras föräldrar.
5. Hur gjorde Albert för att få lära känna Sara?
6. På värdshuset i Strängnäs gjorde Sara något som var ovanligt för en kvinna. Vad?
7. På resan var Sara orolig för sin mor. Varför?
8. Vad hade Sara haft för ärende i Stockholm?
9. Hur ville Sara leva sitt liv?
10. Beskriv Saras hemkomst till Lidköping.
11. Varför var Sara inte med på sin mors begravning?
12. Hur slutar berättelsen för Sara och Alberts del?
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