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Förord

På hösten 2002 samlades tio hungriga doktorander, som utgjorde den första
doktorandgruppen på Tema Q. Vi hade över sommaren fått i uppgift att
göra en presentation av oss i själva i samband med introduktionen. Vem
är jag och vad har jag gjort? Det är svåra frågor och jag minns att jag
valde att utgå från den plats där jag är uppväxt, för att besvara dem. Det
är Nantorp, som har cirka tjugo innevånare och ligger på Södermöreslätten
söder om Kalmar i Småland. Då var jag inte säker på att jag skulle skriva
en avhandling om hembygdsföreningar, men med facit i hand har det valet
såväl vetenskaplig som personlig relevans.

Min släkting Rut Andersson började skriva på en bygdeskildring av
Nantorp. Orden hamnade i min byrålåda genom min pappas försorg. Hennes
intresse för en plats, vilket hon delar med många andra, fascinerar mig
och har drivit mitt forskningsintresse framåt. Min pappa väckte tidigt mitt
intresse för ideella rörelser på landsbygden, där hembygdsrörelsen tog sin
början och fortfarande samlar många människor. Några av dem har jag följt
i mitt avhandlingsarbete. Jag är mycket tacksam för att de släppte in mig i
verksamheten och sina liv och för att jag har fått använda deras fotogra�er
i avhandlingen.

Det är viktigt att ha en stark, kanske personlig, drivkraft för att orka
slutföra en avhandling. Men man behöver också människor runt omkring sig,
som ger råd och stöttar. Handledare har det som sin huvuduppgift och mina
handledare under resans gång har på olika sätt bidragit till att utveckla mig
som forskare och mitt avhandlingsarbete. Erling Bjurström med sin lugna
och re�ekterande hållning �ck mig att tänka efter och slå av på takten
ibland, vilket var lärorikt för mig. Peter Aronsson väckte mitt intresse för
historiebruk. Hans generositet och entusiasm erbjöd värdefulla kontakter,
som resulterade i en givande vistelse vid Oslo universitet. Svante Beckman
och Lars Strömbäck hjälpte mig att förenkla och se möjligheterna, vilket
gjorde arbetet roligare och tryggare och därmed möjligt att slutföra. Jag
kan inte överskatta Svantes engagemang och kritiska blick.

Jag vill nämna några av alla andra, som har bidragit till avhandling-
ens tillblivelse. Björn Segrell var en utmärkt slutseminarieopponent och har
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utformat kartmaterialet i avhandlingen. Annika Alzén har givit värdefulla
synpunkter vid seminarier och har alltid varit tillgänglig för funderingar. I ett
gemensamt projekt med Peter Aronsson, Kyrre Kverndokk och Cecilia Tren-
ter har avhandlingen fått nya infallsvinklar och ett spännande sammanhang.
Maria Björkroth har kommenterat mina texter om hembygdsrörelsens histo-
ria. Kalle Bäck och Hans Nilsson har hjälpt mig på många sätt, men särskilt
genom sina kontakter bland östgötska hembygdsföreningar. Cecilia Åkergren
har varit en mycket kunnig och omtänksam administratör. Mats Brusman
och Helena Kåks har stöttat med sina rika erfarenheter och har dessutom
varit utomordentliga korrekturläsare. Johanna Lärkner har hjälpt mig med
layoutarbetet och för det är jag också skyldig ett stort och varmt tack.

Under tiden som doktorand har jag fått nya och �na vänner. Samman-
hållningen har varit god inom hela institutionen, men särskilt bland doktor-
anderna. I mitt dagliga arbete har jag mest mött personalen vid enheten för
historia, som en gång uppmuntrade mig att söka doktorandtjänst. Ni har al-
la bidragit till att göra min doktorandtid rolig och stimulerande med samtal
om stort och smått i livet. Avslutningsvis ett kärleksfullt tack till Kristofer,
som har tvingats leva med avhandlingen genom att leva med mig.

Arbetet har fått projektbidrag från Vetenskapsrådets utbildnings-
vetenskapliga forskningsprogram och tryckbidrag från Westman-Wernerska
stiftelsen, Linköpings kommun.

Nantorp, julen 2007

Anna Eskilsson
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Kapitel 1

Inledning

Vi har pratat lite framåt och tillbaka. Vi sade det, vi har inte
tänkt så mycket på detta, men en hembygdsförening är egent-
ligen ganska bred eller vad jag ska säga. Det ska dels vara bakåt,
historien, och sen försöka intervjua folk och engagera och även
nutiden. Sen är det inte bara gamla byggnader och gravar, utan
det kan vara växter. Jag menar en fotbollsklubb är en fotbolls-
klubb, men en hembygdsförening kan vara. . . 1

En kvinna, som har varit verksam i en hembygdsförening i omkring trettio
år, citeras. Hon har mött många olika typer av verksamheter och har svårt
för att �nna exakta ord på vad en hembygdsförening är när jag intervjuar
henne. Det visar på bredden i föreningens verksamhet och svårigheten i att
hitta kärnan. Kärnan i en fotbollsförening är fotbollen. Med samma logik
skulle kärnan i hembygdsföreningen vara hembygden, men vad betyder det?

Trots hennes breda och vaga bild av vad en hembygdsförening ägnar
sig åt har jag mött många människor, särskilt personer som inte själva är
verksamma i hembygdsföreningar, som har en bestämd uppfattning om vad
hembygdsföreningar gör: bevarar gamla hus och klär sig i folkdräkt. De har
också uppfattningen att hembygdsföreningar som företeelse håller på att
försvinna. Men det �nns idag knappt en halv miljon medlemmar fördelade på
nära 2 000 föreningar. Omkring tre och en halv miljoner människor kommer
under ett år i kontakt med deras verksamhet där de bor eller som turister.2

Hembygdsrörelsen: en pigg 100-åring

Hembygdsrörelsen i Sverige etablerades under slutet av 1800-talet och början
av 1900-talet. Tidsperioden framställs ofta som en turbulent tid med sto-

1 Intervju 10.
2 Sveriges Hembygdsförbund: http://www.hembygd.se/apps/�le.asp?Path=2&ID=

7823&File=statistik%20riks%202003.pdf (080104).
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ra samhällsomvandlingar, då intresset för historia och kulturarv ökade och
in�uerade många olika aktörer och samhällsområden.3 Värt att uppmärk-
samma är intresset för folklig kultur, där dialekter och folksagor var några
av inslagen. I takt med att de folkliga inslagen inom det som betraktades
som kulturarv ökade, kompletterades de etablerade fornminnes- och språk-
inriktade föreningarna. Hemslöjds- och hembygdsföreningar med en bredare
och mer folklig inriktning grundades, där även hemslöjd, folkdans och folk-
musik var delar av verksamheten.4

Hembygdsrörelsens etablering i Sverige kan alltså ses som en del i ett ökat
intresse för kulturarvet i Sverige, men trenden är internationell. Björn-Ola
Linnér kallar tidsperioden 1880-1914 för den första stora vågen av bevaran-
deintresse i västvärlden med olika organisationer, som ville bevara spår från
en försvinnande kultur.5 Vid ungefär samma tidpunkt etablerades rörelser
likt hembygdsrörelsen i till exempel Finland, Norge och Tyskland. Den �nska
rörelsens folkbildande inriktning fanns också i den svenska hembygdsrörel-
sen. I Norge liksom i Sverige var ungdomsrörelsen drivande i hembygdsvår-
den.6 Den tyska hembygdsrörelsen (Heimat) kom att få en bred verksamhet
mot såväl kultur- som naturhistoria och ett stort samhällsengagemang. Den
blev på många sätt en inspirationskälla för den svenska hembygdsrörelsen.7

Parallellt med den kulturarvsinriktade verksamheten växte andra folk-
rörelser fram som en del av moderniseringsprocessen, såsom nykterhets-

3 Se till exempel Eva Österberg, �Människan och de kombinerade lojaliteterna: na-
tionella och regionala/lokala projekt i svensk historia� i Lokala identiteter � historia,
nutid och framtid. Sven Lilja och Ann Emilsson (red.), HS-institutionen Högskolan i Gäv-
le/Sandviken (Uppsala, 1998), s. 18.

4 Se Ulla Centergran, Bygdedräkter bruk och brukare. Skrifter från Etnologiska före-
ningen i Västsverige 20 (diss. Göteborg, 1996), s. 75�, So�a Danielson, Den goda smaken
och samhällsnyttan: Om Handarbetets Vänner och den svenska hemslöjdsrörelsen. Nor-
diska museets handlingar 111 (diss. Lund), (Stockholm, 1991) och Catarina Lundström,
Fruars makt och omakt: Kön, klass och kulturarv 1900-1940. Skrifter från Institutionen
för historiska studier 11 (diss. Umeå, 2005), s. 83�.

5 Björn-Ola Linnér, �Naturen som minnesmärke� i Kulturarvets natur. Annika Alzén
och Johan Hedrén (red.), (Stockholm/Stehag, 1998), s. 55.

6 Ungdomsrörelsen är ett samlingsnamn för många olika typer av verksamheter under
1900-talets första decennier, där föreläsningar var en vanlig verksamhetsform. Se Martin
Stolare, Kultur och natur: Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. Avhand-
lingar från Historiska institutionen i Göteborg 34 (diss. Göteborg, 2003), (Karlstad, 2003),
kapitel 3, Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930: En museologisk stu-
die av att bevara och förnya. Papers in museology 5 (diss. Umeå, 2000), kapitel 4 och
Henrik Berggren, Seklets ungdom: Retorik, politik och modernitet 1900-1939. (diss. Stock-
holm, 1995).

7 Forskningen om den tyska hembygdsrörelsen är mycket rik och inte möjlig att rymma
inom ramen för denna avhandling. Ett par engelskspråkiga exempel är Celia Applegate,
A nation of provincials: The German idea of Heimat. (Berkeley, 1990) och William H.
Rollins, A greener vision of home: cultural politics and environmental reform in the Ger-
man Heimatschutz movement, 1904-1918. Social history, popular culture, and politics in
Germany (Ann Arbor, 1997).
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rörelsen, arbetarrörelsen och frikyrkorörelsen, men det är en annan historia,
som många andra forskare har undersökt.8 Hembygdsrörelsen har fortsatt
att locka många medlemmar till skillnad från �era andra äldre folkrörelser,
särskilt frikyrko- och nykterhetsorganisationerna.9

Hembygdsrörelsens organisation

Hembygdsföreningarna blev allt�er under början av 1900-talet och organise-
rade sig alltmer likt en folkrörelse. Hembygdsrörelsen i Sverige �ck en central-
organisation 1916, Samfundet för Hembygdsvård. Från början hade samfun-
det tolv privatpersoner och sexton korporationer som medlemmar, bland
dem Svenska slöjdföreningen, Svenska naturskyddsföreningen och Svenska
turistföreningen. Hembygdsföreningarna var svårare att locka. Namnet på
centralorganisationen ändrades 1975 till Riksförbundet för Hembygdsvård
och den heter sedan 1991 Sveriges Hembygdsförbund. Organisationens roll
som enande kraft för en folkrörelse stärktes successivt i samband med omor-
ganisationen på 1970-talet, då representation på olika nivåer infördes. Nume-
ra sprider centralorganisationen information till de lokala föreningarna och
verkar som opinionsbildare.10 Det �nns också regionala hembygdsförbund
som har ett upptagningsområde som ungefär motsvarar länen. På den årliga
riksstämman samlas representanter på olika nivåer.

Tidskrift för hembygdsvård, hembygdsrörelsens tidskrift började ges ut
sex gånger om året 1920. Sedan 1939 heter tidskriften Bygd och Natur.
Där publiceras notiser om såväl centralorganisationens verksamhet som den
lokala verksamheten i föreningarna. Tidskriften distribueras till medlems-
föreningarna och enskilda medlemmar. Centralorganisationen ger även ut
en årsbok, som är mer tematiskt upplagd med olika inlägg i opinionsbildan-
de syfte. Regionala hembygdsförbund kan ha egna tidskrifter. Östergötlands
Hembygdsförbund ger till exempel ut en mindre tidskrift fyra gånger om
året.

8 Om begreppet folkrörelse se de�nitionen i Vetenskapsrådet, Svensk forskning om
demokrati, o�entlig förvaltning och folkrörelser: en kartläggning av forskningen under pe-
rioden 1990-2003 utförd av Vetenskapsrådet på regeringens uppdrag. Vetenskapsrådets rap-
portserie 2003:15 (Stockholm, 2003), s. 167.

9 För statistik om medlemsantal inom olika folkrörelser mellan 1880 till cirka 1990,
se Michele Micheletti, Det civila samhället och staten: Medborgarsammanslutningars roll
i svensk politik. (Stockholm, 1994), s. 231�. Hembygdsrörelsen �nns inte med i den sta-
tistiken.

10 Björkroth, �Från vision till verklighet� och Josef Rydén �Hela Sveriges Hembygdsför-
bund� i Återblickar: Samfundet för Hembygdsvård 75 år. Bygd och Naturs årsbok 1991,
Sveriges Hembygdsförbund. På grund av �era namnbyten kommer begreppet �hembygds-
rörelsens centralorganisation� företrädelsevis användas i den löpande texten, för att und-
vika oklarheter.
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Rörelsens kvantitativa expansion mätt i antalet föreningar och medlem-
mar är svår att kartlägga. Uppgifter från centralorganisationen före slutet
av 1970-talet är knapphändiga, eftersom kontakten med föreningarna inte
var lika välorganiserad. Sådan statistik kan aldrig säga exakt hur många
föreningar det har funnits i Sverige vid den angivna tiden, eftersom alla
inte var eller är organiserade i rörelsen. Det �nns ett mörkertal. Central-
organisationen har sammanställt statistik från 1982 till 2005, som visar att
antalet anslutna föreningar har ökat med omkring 200 mellan 1995 och 2005.
Medlemsantalet är däremot mer konstant med mellan 400 000 och 450 000
medlemmar under de senaste tjugo åren, vilket tyder på att de anslutna för-
eningarna tappar i medlemsantal, men att rörelsen breder ut sig över landet
och �nns representerad på �er platser än tidigare.11

Exemplet Östergötlands Hembygdsförbund, som bildades 1941, visar att
en del föreningar valde att inte organisera sig i rörelsen. Det fördes heta
debatter och de organisatoriska och ekonomiska problemen blev så stora
att förbundet upphörde vid början av 1950-talet. Verksamhet tog åter fart
under 1960-talet, men enligt förbundets historieskrivning var det �fortsatt
haltande verksamhet� i perioder.12 Det regionala förbundets organisatoriska
och ekonomiska svårigheter betyder inte att verksamheten i föreningarna
�haltade�. Nya föreningar har tillkommit hela tiden, men expansionen har
varierat i intensitet.

Diagram över antalet nybildade hembygdsföreningar i
Östergötland 1910-1989

Källa: Östergötlands Hembygdsförbund, Hembygdsrörelsen i Östergötland:
Östergötlands Hembygdsförbund 1941-1991. (Linghem, 1991), s. 72f.

Av diagrammet framgår att av förbundets medlemsföreningar hade 40
bildats under perioden 1970-1991, medan 41 bildades från 1910-talet till och

11 Sveriges Hembygdsförbund, diagram över �Antalet föreningar och dess medlemmar�.
12 Östergötlands Hembygdsförbund, Hembygdsrörelsen i Östergötland: Östergötlands

Hembygdsförbund 1941-1991. (Linghem, 1991), s. 17 och 26, citat s. 36.
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med 1960-talet. En ökning skedde under 1930-1950-talen, för att mattas av
under 1960-talet och sedan tillta igen under 1970- och 1980-talen. Under
1990 och 1991 bildades ytterligare fyra föreningar som blev medlemmar i
förbundet.13 Därefter har �era tillkommit. Det fanns i början av 2000-talet
omkring hundra föreningar i Östergötland och endast en handfull av dem var
inte anslutna till centralorganisationen. Hembygdsrörelsen i Östergötland
har expanderat särskilt från 1970-talet och framåt och det är rimligt att anta
att det inte är speci�kt för Östergötland, även om det inte går att få fram
ett statistiskt underlag över alla hembygdsföreningar i Sverige. Underlaget
säger inte heller något om deras medlemsutveckling.

Tidigare forskning om hembygdsföreningar

Trots hembygdsrörelsens långa historia och omfattning �nns det förhållan-
devis lite forskning om hembygdsrörelsen och hembygdsföreningar i Sveri-
ge. Den forskning som �nns har undersökt främst dess etablering och tidiga
historia under första halvan av 1900-talet. Flera studier omfattar delvis hem-
bygdsrörelsen genom att behandla andra bevaranderörelser som uppstod vid
ungefär samma tidpunkt.14 Maria Björkroths avhandling i museologi Hem-
bygd i samtid och framtid 1890�1930: En museologisk studie av att bevara
och förnya från 2000 famnar hembygd i bred mening och innefattar inte bara
hembygdsrörelsen, utan �era närstående verksamheter, såsom fornminnes-
föreningar, hemslöjdsföreningar och folkbildningsverksamhet. Avhandlingen
är inriktad mot hembygdsrörelsens bevarandesträvanden och dess relation
till ett mer framåtriktat arbete.15 Annika Alzén har också studerat hem-
bygdsrörelsens bevarandesträvanden främst i relation till den så kallade gräv-
rörelsen som etablerades i slutet på 1970-talet.16 Bosse Sundin har skrivit �e-
ra artiklar där han analyserar hembygdsrörelsens etablering som samtidskri-

13 Diagrammet är sammanställt av de uppgifter som skriften ger. Vid 81 av de 85
föreningarna �nns startåret angivet. Fyra av dem bildades på 1990-talet och �nns därför
inte med i diagrammet.

14 Se exempelvis Centergran (1996), Danielson (1991) och Lundström (2005). Bosse
Sundin uppmärksammade tidigt hembygdsrörelsens relation till naturskyddsrörelsen i
�Från rikspark till bygdemuseum: Djurskydds-, naturskydds- och hembygdsrörelserna i
sekelskiftets Sverige� i Naturligtvis: Uppsatser om natur och samhälle tillägnade Gunnar
Eriksson. Institutionen för idéhistoria, Umeå universitet skrifter 1981:14 (Umeå, 1981).
Se även Désirée Haraldsson, Skydda vår natur! Svenska Naturskyddsföreningens framväxt
och tidiga utveckling. Bibliotheca Historica Lundensis 63 (diss. Lund, 1987) och Thomas
Hillmo, �Från bygd till natur� i Bygd och Naturs årsbok 1991.

15 Björkroth (2000).
16 Se till exempel Annika Alzén, �Amatörer eller pro�s? Frågan om kulturarvets demo-

kratiska villkor� i Otydligt. Otympligt. Otaligt. Det industriella kulturarvets utmaningar.
Annika Alzén och Birgitta Burell (red.), (Stockholm, 2005).
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tik och som led i skapandet av en nationalstat.17 Ann Emilsson undersöker
i en uppsats hur och varför hembygden blev en nationell angelägenhet mel-
lan åren 1920 och 1950 genom studier på nationell, regional (Gästrikland)
och lokal nivå (Valbo hembygdsförening).18

Hembygdsrörelsens historia under andra halvan av 1900-talet och fram
till idag är mindre utforskad. Samuel Edquist behandlar bland annat hem-
bygdsrörelsen i en pågående studie om folkbildning med inriktning mot
nationella strävanden under 1900-talet.19 Ett annat exempel är en under-
sökning från 1997 av Gerd Adolfsson och Ronny Svensson på uppdrag av
hembygdsrörelsens centralorganisation. Studien omfattar tolv hembygds-
föreningar fördelade på fyra län. Ambitionen med studien var att analysera
verksamheten för att påvisa föreningarnas betydelse för samhällets utveck-
ling. Resultaten �nns publicerade i skriften Hembygd är framtidsbygd.20 Det
�nns �era etnologiska och antropologiska studier som utgår från en plats med
�era aktörer, däribland hembygdsföreningen.21 Av dessa studier har Karin
Ömans avhandling i etnologi om lokal identitet i staden Karlskoga i Värm-
land varit användbar. Hon undersöker olika kulturmiljöer med betydelse för
identitet, varav en är hembygdsföreningens bergmansgård.22 Denna under-
sökning utgår istället från hembygdsföreningar som aktörer på olika platser.

Vilka som är verksamma i hembygdsföreningar är tämligen outforskat.
Hembygdsrörelsens intention var att sprida känslan för hembygden till bre-
dare samhällslager, enligt Sundin. Den skulle vara en rörelse för folket med
en bred bas, som var politiskt och religiöst oberoende; alla skulle vara väl-
komna in i rörelsen. Klassmotsättningar skulle tonas ner och ersättas av
en klassöverskridande samhörighetskänsla kring hembygden. Rörelsen möt-

17 Sundin, �Upptäckten av hembygden: Om konstruktionen av regional identitet� i
Den regionala särarten, Barbro Blomberg och Sven-Olof Lindquist (red.), (Lund, 1994)
och �Hembygden som idé. Konstruktionen av lokal och regional identitet� i Museer och
kulturarv: En museivetenskaplig antologi. (Stockholm, 1997).

18 Ann Emilsson, �Hembygd och fosterlandskärlek. En studie av den svenska hembygds-
rörelsen 1920-50� i Emilsson och Lilja (red.), (Uppsala, 1998).

19 Samuel Edquist, En folklig historia: Historieförmedling i studieförbund och hem-
bygdsrörelse under 1900-talet. Opublicerat preliminärt manus 070107. (Jag har medgivan-
de från författaren att referera till manus.)

20 Gerd Adolfsson och Ronny Svensson, Hembygd är framtidsbygd. (Falun, 1997),
Bergslagsgruppen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund, s. 7-15.

21 Jan Garnert, I dialog med historien: Om samtid och sjöfartshistoria i skärgårdsbyn
Marum. Sjöfartshistoriska museet rapport 29 (Stockholm, 1994). Se även de antropologiska
avhandlingarna: Ann-Kristin Ekman, Community, carnival and campaign: Expressions of
belonging in a Swedish region. Studies in Social Anthropoly 25 (diss. Stockholm, 1991) och
Bengt-Erik Borgström, Cherished moments: Engaging with the past in a Swedish parish.
Studies in Social Anthropology 40 (diss. Stockholm, 1997).

22 Karin Öman, Kolbottnar, bönemöten och krut: En etnologisk studie av Karlskoga �
identitet och image. Etnolore 20. (diss. Uppsala, 1998).
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te ett folkligt gensvar och byggdes upp underifrån.23 Forskningen pekar mot
att de verksamma tillhörde de högre klasserna, medan medlemmarna även
fanns inom de lägre samhällsskikten. Det var ofta välutbildade personer som
förde rörelsens talan. Viktiga grupper var folkhögskolelärarna och kyrkans
män, men även välsituerade lantbrukare:

Det var inte de obesuttna. Det var inte statare och knappast
torpare. Det var inte industriarbetarna eller de stora städernas
arbetslösa som gav näring åt känslan för hembygden, som blev
ett fjärran förlovat land för folket på �yttlassen. Lort-Sverige
blev aldrig Hembygds-Sverige. Det var inte heller de verkligt be-
suttna som såg en djupare mening med hembygdsrörelsen. Det
var istället några intellektuella, den främste av dem blev utan
tvivel Karl-Erik Forsslund, som tillsammans med tusenden av
dem som ägde en bit mark, ett stycke hembygd om än aldrig så
ringa, som bildade själva kärntruppen i hembygdsrörelsen.24

Emilssons studie visar att medelåldern var hög bland de verksamma i Valbo
hembygdsförening, som vid �era tillfällen i protokollen diskuterade hur de
skulle kunna locka ungdomar till sig.25 Under efterkrigstiden har de verk-
sammas ålder blivit allt högre och �er ungdomar har efterlysts till rörelsen.26

Adolfssons och Svenssons undersökning av situationen på 1990-talet pekar
mot att den stora gruppen verksamma i föreningarna är äldre män, men det
�nns en tämligen omfattande barnverksamhet.27

Forskningen om den tidiga hembygdsrörelsen har sällan inkluderat vil-
ken verksamhet föreningarna har ägnat sig åt. Forskningsmaterialet har till
stor del bestått av ideologiska uttalanden i centralorganisationens skrifter.
Karl-Erik Forsslunds bok Storgården och programskriften Hembygdsvård I:
Naturskydd och nationalparker och Hembygdsvård II: Kulturskydd och byg-
demuséer från 1914 �ck stort genomslag för rörelsens retorik och har ana-
lyserats av �era forskare för att �nna vad rörelsen ursprungligen stod för.
Emilssons konkreta beskrivning av verksamheten i Valbo hembygdsförening
är ett undantag. Föreningen ägnade stor kraft åt att försöka hitta en tomt
och en lämplig lokal för en �gammelgård� (hembygdsgård) och �ck ansvar

23 Sundin (1994), s. 19 och Sundin (1997), s. 56�.
24 Citatet Erik Hofrén, �Länsmuseerna som hembygdsrörelsens museer� i Naturvård �

en folkrörelse i arbete. Bygd och Naturs årsbok 1977, Riksförbundet för Hembygdsvård,
s. 127. Se även Emilssons studie av de verksamma i Valbo hembygdsförening 1922-1950
(Emilsson, s. 154 och 163) och Sundin (1997).

25 Emilsson, s. 160.
26 Se till exempel Sten Rentzhogs översikt �Den svenska hembygdsrörelsen� i Bygd och

Naturs årsbok 1977, s. 18.
27 Adolfsson och Svensson, s. 79, 83�.
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för �er och �er byggnader. Efter femton års omfattande arbete med att �yt-
ta, restaurera och inventera byggnaderna hade femton byggnader samlats på
hembygdsgårdens område. Föreningen ordnade även en hembygdsfest varje
år, där kända talare inom hembygdsrörelsen medverkade, bland dem Fors-
slund. Av Emilssons forskning framkommer ingen närmare information om
vad som hände på hembygdsfesterna, förmodligen på grund av att det in-
te �nns angivet i protokollen och verksamhetsberättelserna. På 1930-talet
började föreningen även ordna friluftsgudstjänster och �ra valborg och mid-
sommar, som lockade tusentals besökare. Föreningen gav även ut en årlig
skrift med blandade artiklar om hembygdens historia.28

Sundin ger, liksom Björkroth, inga utförliga beskrivningar av verksam-
heten i en hembygdsförening. Björkroth konstaterar att hembygdsrörelsen
�tycktes inlemma snart sagt alla samhällsområden i sin verksamhet�.29 Verk-
samheten bestod av såväl planering av natur- och kulturmiljön, som ska-
pandet av hembygdsmuseer. De tidiga gammelgårdarna, fornstugorna eller
hembygdsgårdarna var inte bara museibyggnader, utan minst lika mycket
�kulturhus� med aktiviteter eller möteslokaler för umgänge och fest.30

Björkroth har i en artikel skrivit att 1970-talet var en dynamisk peri-
od inom hembygdsrörelsen, då dokumentationsverksamheten i föreningarna
blev viktigare. Intresset för att förmedla kunskapen ökade på bekostnad av
intresset för föremålsinsamling. Variationerna är stora i hur dokumentatio-
nen når sin publik genom till exempel utställningar, �lmvisningar och bygde-
spel, skriver Björkroth.31 Av centralorganisationens skrifter framkommer att
torpinventering blev en vanligt förekommande verksamhet.32 Adolfsson och
Svenssons studie visar en omfattande och varierande verksamhet i förening-
arna på 1990-talet.

Statistik över hembygdsföreningars verksamhet

Centralorganisationen för hembygdsrörelsen har sammanställt statistik för
hembygdsföreningar i Sverige. Statistiken för 2003 visar att en medelstor
förening har 270 medlemmar. Andelen medlemmar som är under 25 år är

28 Emilsson, s. 154�.
29 Björkroth (2000), s. 203.
30 Ibid. (2000), s. 77, 242. Det �nns många liknande benämningar för hembygdsgår-

dar. Dessa bör däremot inte blandas samman med Sveriges över 1 000 bygdegårdar som är
samlingslokaler och �kulturhus�, utan museal inriktning. Om bygdegårdar se Anna Eskils-
son, Kommunalt eller ideellt ideal: En studie av två bygdegårdars övergång från kommunal
till ideell regi i 1990-talets Sverige. B-uppsats i historia, Linköpings universitet, 1999.

31 Björkroth, �Hembygdsrörelsen i Dalarna� i Dalarna 2004: Våra hembygdsföreningar.
Dalarnas Hembygdsförbunds årsbok årgång 74, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsför-
bund (Borlänge, 2005), s. 18�.

32 Se till exempel Gunilla Lindberg (red.), Torpinventering. Bygd och Naturs småskrif-
ter 1, Riksförbundet för Hembygdsvård (1990), s. 21.
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låg, men där �nns ett mörkertal. Samlingarna kan delas in i byggnader och
arkivmaterial. Över åttio procent av föreningarna minst någon byggnad att
förvalta, men i genomsnitt rör det sig om minst sex byggnader per förening.
Bland dessa byggnader ingår 1 400 hembygdsgårdar, som de�nieras som
platser med en eller �era byggnader från det för�utna med omgivande miljö.
Dessa miljöer är ofta skapade av byggnader, som har �yttats till platsen.
Typiskt för föreningarna är också föremålssamlingarna. I genomsnitt har
en förening ungefär 2 000 föremål, men faktum är att trettio procent av
föreningarna inte har några samlingar av föremål. Omkring fyrtio procent
av dem har ljudupptagningar och en stor del har fotogra�er i sina samlingar.
Omkring en tredjedel har �lmer. Omkring en fjärdedel av dem använder
digital teknik för att lagra bilder. Nästan fyrtio procent har egna hemsidor.

Antalet besökare på olika arrangemang har ökat och de �esta arrange-
mangen, såsom hembygdsfester, ut�ykter, teater och dans fortsätter. Olika
högtider �ras. Över hälften av föreningarna har midsommar- och/eller val-
borgsmässo�rande. Ungefär en femtedel �rar nationaldagen. Ungefär hälften
av har verksamhet som på något sätt riktar sig mot barn och ungdom ge-
nom att föreningen besöker skolan eller tvärtom. Det är billigt att ta del av
verksamheten genom låga eller obe�ntliga entré- och medlemsavgifter.

Mer än hälften av föreningarna ägnar sig åt lokalhistorisk forskning. Om-
kring en tredjedel av dem bedriver studiecirklar som ofta innebär lokalhi-
storisk forskning. Populärast är torpinventering och gårds-, by- och bygde-
forskning. Släktforskning är en annan vanligt förekommande verksamhet.
Nutidsdokumentationen har ökat de senaste åren. En mindre del av forsk-
ningen publiceras på något sätt.33

Avhandlingens syfte

Det har gått omkring hundra år sedan de första hembygdsföreningarna bil-
dades i Sverige. Fortfarande lockar de många människor. Varför söker sig
människor till hembygdsföreningar idag? Den gängse bilden, som föreställer
knätofsar och faluröda Skansenhus, stämmer inte in på en omfattande verk-
samhet i 2000-talet. Det väcker frågor om vad samtida hembygdsföreningar
gör och deras betydelser, som inte har klargjorts i tidigare forskning. Forsk-
ningen om centralorganisationens retorik säger lite om verksamheten i lokala
föreningar. Frågor om den verksamhet som bedrivs måste ställas till före-
ningarna, vilket görs i denna avhandling. Skildringar av den sentida rörelsen
har främst varit inriktade på den konkreta verksamheten och inte dess bud-

33 Statistiken bygger på en kvantitativ enkätundersökning som genomfördes 2004
av Sveriges Hembygdsförbund i samarbete med Statistiska Centralbyrån. Svarsfrekven-
sen var över nittio procent. Enkäten innehöll frågor om �Hembygdsföreningarnas sam-
lade tillgångar och verksamhet� under 2003. http://www.hembygd.se/apps/�le.asp?Path
=2&ID=7823&File=statistik%20riks%202003.pdf (080104).
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skap. Denna studie kombinerar frågan om vad föreningarna gör och vad
verksamheten står för. På så sätt kan föreningarnas betydelser för individer
och lokalsamhälle analyseras.

Bristen på motsvarande lokala studier av föreningar i äldre tid omöjlig-
gör en direkt jämförelse över tid, men det historiska perspektivet är viktigt
i undersökningen. Verksamheten i föreningarna idag relateras till kunskaper
om den äldre hembygdsrörelsen. Avhandlingen kan förhoppningsvis utgöra
en grund för vidare studier av den historiska omvandlingen av hembygds-
föreningar. Sålunda är avhandlingens syfte att ta reda på vad samtida hem-
bygdsföreningar gör och att undersöka deras betydelser för människor och
lokalsamhälle. Härigenom vill avhandlingen även bidra till att förstå deras
omfattning och uthållighet över tid.

Undersökningen omfattar en studie av tre hembygdsföreningar i
Linköpingsområdet i Östergötland: Vreta klosters hembygdsförening, Wist
hembygdsförening och Tannefors hembygdsförening. Syftet förutsätter en
kartläggning av verksamheten i föreningarna. Kartläggningen omfattar dels
en genomgång av samtliga verksamheter, dels de budskap som kan utläsas
av verksamheterna. Med budskap avses värderande omdömen om samhället
och människor i det för�utna, nutiden och framtiden. Ett budskap behöver
inte vara sammanhängande och lika inriktade mot handling som en ideolo-
gi, som förenklat är en sammanhållen samhällsåskådning med antaganden
om hur världen ser ut, värderingar och handlingsnormer.34 Det är den ideo-
logiska sidan av verksamheten som har dominerat den tidigare forskningen.
Att inkludera även budskap i kartläggningen av verksamheten gör att av-
handlingen ansluter till den tidigare forskningen på ett tydligare sätt, men
det är här bara en del av en helhetssyn på verksamheten.

Avhandlingen undersöker hembygdsföreningarnas betydelser som kollek-
tiva aktörer. Föreningen består av en grupp verksamma individer, som hand-
lar i föreningens namn. Som en bakgrund undersöks därför i möjligaste mån
de individuella aktörerna, som är med i föreningarnas styrelser och kommit-
téer, samt guidar och leder studiecirklar. Att se närmare på aktörerna har
varit ett sätt att fånga in verksamhetens utveckling och föreningarnas själv-
bild. I mindre grad undersöks medlemmarna, som ibland sammanfaller med
dem som utgör verksamhetens publik eller deltagare.

Avhandlingens upplägg

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. Efter detta inledande avsnitt presente-
ras några teoretiska perspektiv på hembygdsföreningar med utgångspunkt i
forskningen om rörelsens ideologiska drivkraft och mål. Först diskuteras lokal

34 Från Sven-Eric Liedmans de�nition av �ideologi� i Nationalencyklopedin.
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i _art_id=209877&i_word=ideologi (070213).
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gemenskap, som länkas samman med den nationella gemenskapen. Jag dis-
kuterar därefter ideologin i tre politiska färger: blå, grön och röd. Sedan ses
verksamheten som historiebruk och viktiga förutsättningar för föreningars
verksamhet idag ventileras. Sist i kapitlet presenteras avhandlingens metod
och material.

Mot denna bakgrund redovisas undersökningen. Kartläggningarna av
verksamheten i de tre föreningarna utgör var sitt kapitel: Vreta klosters hem-
bygdsförening (kapitel 2), Wist hembygdsförening (kapitel 3) och Tannefors
hembygdsförening (kapitel 4). Slutsatser om föreningarnas betydelser utgör
större delen av kapitel 5 och relateras till tidigare forskning och relevan-
ta begrepp. Avhandlingen avslutas med en diskussion om vad som lockar
människor till hembygdsföreningar på 2000-talet.

Teoretiska perspektiv på hembygdsföreningar

Hembygdens gemenskap � Gemeinschaft

När hembygdsrörelsen etablerades arbetade många människor inom jordbru-
ket och en generation tidigare hade närmast alla gjort det. Under decennier-
na runt 1900 pågick en omfattande folkom�yttning från Sverige till Amerika
och från land till stad. Relationen mellan stad och land blev alltmer en
relation mellan centrum och periferi. Städernas tillväxt på landsbygdens be-
kostnad kritiserades av verksamma inom hembygdsrörelsen.35 Statistik visar
att urbaniseringsprocessen gick snabbt i början av 1900-talet. 1850 bodde
tio procent av Sveriges befolkning i tätorter. 1930 var andelen knappt hälf-
ten. Förändringen hängde samman med omställningen från jordbruks- till
industrisamhälle. 1850 arbetade cirka åttio procent av Sveriges befolkning
inom jord- och skogsbruk. 1930 var si�ran knappt fyrtio procent och andelen
sysselsatta inom industri och hantverk var något mindre.36

Hembygdsrörelsen kan betraktas som en reaktion på industrialisering,
emigration och urbanisering. Genom hotet om att tvingas lämna hembygden
och genom ett ökat avstånd mellan livet på landet respektive i staden började
idén om hembygden ta form. Kritik och missnöje var grunden för de värden
som hembygdsrörelsen stod för.37 Uppdelningen mellan stad och landsbygd
respektive jordbruk och industri kom tidigt till uttryck i Ferdinand Tönnies
begrepp från 1887 Gemeinschaft och Gesellschaft. Tönnies begrepp syftade
till att fånga innebörden i den pågående moderniseringen av samhället och
gav samhällstillstånden före och efter den olika beteckningar. Begreppen har
sedan dess använts �itigt för samhällsanalys.

35 Emilsson, s. 126f.
36 Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2000: Bön-

dernas och arbetarnas tid. (Lund, 2004), andra upplagan (2006), s. 259�.
37 Sundin (1994), s. 14�.
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Jag delar Johan Asplunds tolkning av Tönnies och hans efterföljare. Lik-
som Asplund använder jag originalspråkets begrepp, eftersom de är svåra
att översätta till svenska. Men begreppen är ändå användbara i ett svenskt
sammanhang.38 I Asplunds tolkning står Gemeinschaft och Gesellschaft för
olika sätt som relationer mellan människor och samhällen är uppbyggda.
Begreppen är tanke�gurer som både förutsätter och utesluter varandra, likt
dikotomier, men de kan vara olika dominanta i olika samhällen. Som �gurer
betecknar de varken goda eller onda samhällen.39 Enligt Asplund känne-
tecknas Gemeinschaft av en gemenskap omkring familj och släkt, medan det
i Gesellschaft är en o�entlig och mer anonym samvaro mellan människor. I
Gesellschaft handlar människor rationellt och får betalt i pengar för sitt ar-
bete. Beteendet och samhället är arti�ciellt till skillnad från det naturliga
beteendet i Gemeinschaft. På så sätt blir relationerna i Gemeinschaft mer
känsloladdade och kon�iktfyllda.40 Det utgör gemenskapens baksida; risken
att hamna utanför den.

Hembygden i den tidiga hembygdsrörelsen var ett Gemeinschaft, som för-
lades till landsbygden och beboddes av det arbetande folket (allmogen). Det
var en positiv skildring av odlaren, bonden och allmogen. Bondesamhället
framstod som ett starkt lokalsamhälle med en stor gemenskap, medan stads-
livet med industrin som grund framställdes kallt, anonymt och smutsigt.41

�Hem�, som i hembygd, fanns i egnahemrörelsen och senare i begreppet �folk-
hem�. �Hem� har en positiv värdeladdning, som för tankarna till gemenskap,
värme och närhet.42

Hembygden och fosterlandet

I forskningen om hembygdsrörelsen före andra världskriget har ett huvudspår
varit rörelsens relation till nationalismen. Resultaten pekar mot att form-
eringen av hembygden löper parallellt med ett nationellt identitetsarbete.
Det fanns en stark koppling mellan fosterlandet och hembygden. Konstruk-
tionen av hembygden var en del av konstruktionen av nationen. Hemmet
fanns i bygden som en del av Sverige. Hembygdsarbetet grundades i retori-

38 Johan Asplund, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. (Göteborg, 1991), s. 7�
och 39.

39 Ibid., s. 43�.
40 Ibid., s. 63� och 71�.
41 Emilsson, s. 129�.
42 Per Fransson, �Välkommen till hembygden! Medborgarens guide till Det Nya Sve-

rige� i Sekelskiftets utmaningar: Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid
sekelskiftet 1900. Ann-Katrin Hatje (red.), (Stockholm, 2001), s. 71�. Se även Karin Jo-
hannisson, Nostalgia: En känslas historia. (Stockholm, 2001), s. 33. Om egnahem se Nils
Edling, Det fosterländska hemmet: Egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekel-
skiftet 1900. (diss. Stockholm, 1996), s. 25 och 37.
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ken ofta på fosterlandskärleken. Vården av det lokala kulturarvet var uttryck
för värnet av det nationella (svenska) kulturarvet.43

Hembygdernas särarter kom att utgöra konkreta uttryck för nationen och
museerna (hembygdsgårdarna) skulle visa den egna platsens särprägel. �Var
bygd sin egen samling, representativ för den trakten och hälst renodlad från
plock från andra länder och landskap�, skriver Forsslund.44 För honom var
hembygden det konkreta och småskaliga. Min tolkning är att för Forsslund
kom det lokala i första hand och det nationella i andra. Han sade att bygden
är ett:

bestämt begränsat område som kan överskådas och genomsnokas
� och på samma gång en �äck nog stor för att kunna vara till-
räckligt mångsidig, kunna rymma åtminstone en hel del av livets
märkligaste former och naturens viktigaste värk. Det är inte där-
för meningen att man aldrig skulle gå utanför den �äcken. Men
den kan och bör vara den första och den sista, utgångspunkt och
rot liksom mål och krona.45

Det lokala perspektivet har tillskrivits didaktiska fördelar även utanför rö-
relsen. Skolämnet hembygdskunskap infördes i de svenska skolorna 1919.
Ämnet för idag en tynande tillvaro, men såväl före som efter skolämnet
grundades fanns den pedagogiska tanken om att utgå från en mindre plats
inom bland annat historieämnet. Inte sällan sker det i samarbete med hem-
bygdsföreningar. Lokala exempel utgår från elevernas egna erfarenheter el-
ler referensramar. Genom att studera delarna ska man komma åt helheten
är grundtanken. Det bästa sättet är att börja med det lokala, precis som

43 Emilsson, s. 139�. Se även Sundin (1994) och (1997), s. 53�. Österberg (1998), s.
19. Björkroth (2000), kapitel 5. Det påstås att det har funnits nazisympatier bland verk-
samma inom hembygdsrörelsen i Sverige. Det �nns �era undersökningar som visar att
bondepartierna i Sverige under mellankrigstiden hade rasistiska ståndpunkter som mer
eller mindre kunde kopplas till nazism, men det klargör inte politikens sammanhang med
hembygdsrörelsen. Se Yngve Mohlins artikel �Sjöboarvet: Bonderörelsen och den svenska
rasen� i Tvärsnitt: Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (1989:3) och Rolf Tor-
stendahls avhandling, Mellan nykonservatism och liberalism: Idébrytningar inom högern
och bondepartierna 1918-1934. Studia historica upsaliensia XXIX (diss. Uppsala, 1969).

44 Karl-Erik Forsslund, Hembygdsvård II: Kulturskydd och bygdemuséer. (Stockholm,
1914), s. 130.

45 Ibid., s. 132. Om hembygdskunskap som en totalhistoria med hembygden som ut-
gångspunkt se Sundin, �Hembygdsläran: Upptäckten och konstruktionen av hembygden�
i Den dubbla blicken: Historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900. Harald
Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer och Anna Wallette (red.), (Lund, 2007).
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Forsslund rekommenderade.46

Emilsson ser att den nationalistiska retoriken försvagades efter andra
världskrigets slut.47 Emilssons studie slutar 1950. I studier av den mer senti-
da rörelsen är nationalism som perspektiv mindre förekommande. Edquists
pågående forskning är ett undantag, som bekräftar att nationalismen har
spelat en alltmer undanskymd roll i rörelsens retorik.48

Lokal identitet och nostalgi

Bygden är en geogra�sk angivelse som kan variera i storlek, men som �nns
på lokal nivå. I avhandlingen kommer det lokala diskuteras i förhållande till
olika överlokala nivåer, såväl nationell som regional och global nivå.49 Mest
uppmärksammas förstås den lokala nivån och hur hembygden blir en plats i
ett meningsbärande avseende, knuten till plats och lokal identitet.

Hem-bygd byggs, den är inte en given plats, den är en kollek-
tiv konstruktion. Begreppet förutsätter en aktiv process av att
bygga. Och på något sätt implicerar begreppet även att det som
byggs, byggs tillsammans. Alla vi som be�nner oss i en bygd
bygger på den i förening.50

Lokalhistorisk verksamhet har diskuterats som bidragande till lokal iden-
titet.51 Forskare har menat att lokalhistoriens syfte är att göra en histo-
risk framställning av ett avgränsat område och inte att tillföra en mer
allmän historia nya kunskaper. Därför �nns det ingen anledning för lokal-
historiker att knyta an till efterforskningar om platser utanför hembygden.

46 Se exempelvis Sirkka Ahonen (red.), Historiedidaktik i Norden 4 / Nordisk konfe-
rens om historiedidaktik. (Kalmar högskola, 1990), Sven Hellström (red.), Lokalhistorisk
forskning: konferens i Linköping den 10-11 mars. Centrum för lokalhistoria i Linköping,
rapport 1989:1 (Linköping, 1989). KG Jan Gustafson och Carl Gustav Holdars metodbok
På jakt efter en hembygd. (Stockholm, 1976) har kommit ut i många upplagor.

47 Emilsson, s. 139�.
48 Edquist 070107, s. 195, 283 och 339. Om lokalhistoria och nationalism se även

Mattias Legnér, Fäderneslandets rätta beskrivning: Mötet mellan antikvarisk forskning och
ekonomisk nyttokult i 1700-talets Sverige. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet
i Finland 669 (diss. Stockholm), (Helsingfors, 2004).

49 Begreppet �overlokal� används i antologin Det nasjonale i det lokale, det lokale i det
nasjonale. Dag�nn Slettan och Ola Svein Stugu (red.), KULT:s skriftserie nr. 92 (Norges
forskningsråd, 1997), exempelvis på s. 7.

50 Andreas Önnerfors, �Hembygden i den globala byn � ett begrepp i transit� i Hembygd
överallt: Kulturarv, historia och ideellt arbete. Skånes hembygdsförbunds årsbok 2003,
Kerstin Arcadius (red.), (Lund, 2004), s. 29.

51 Om begreppet lokal identitet se Anders Salomonsson, �Hemtrakten var �nns den?
Om regioner och identitet� i Blomberg och Lindquist (red.), s. 103 och Kerstin Gunne-
mark, Hembygd i storstad: Om vardagslivets praktik och den lokala identitetens premisser.
Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige, 26 (diss. Göteborg, 1998), s. 25f.
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Hembygdslitteraturen är på det sättet mycket trogen sitt källmaterial. Säl-
lan diskuteras varför något hände utan det viktigaste är att det hände just
där. Platsen i sig är det intressanta.52 Begreppet lokalhistoria kan jämfö-
ras med begreppet mikrohistoria, som kan användas när lokala studier är
ett medel för att testa historievetenskapligt intressanta problemställningar.
Syftet med mikrohistoria är att kunna ge liv åt historien, men också att
pröva den mer generella historiens giltighet, enligt Anna Götlind och Helena
Kåks. De betonar att mikrohistoria handlar om att krympa skalan på det
man undersöker.53

Den tidiga hembygdsrörelsens verksamhet och mål har beskrivits som
ett positivt urval, som en skönmålning av historien. Den förebildliga histori-
eskrivningen har tagit överhand på bekostnad av negativa aspekter.54 Alzén
skriver om hembygdsgårdarna:

Hembygden laddades med värderingar som trygghet, värme, ge-
menskap, närhet och hemkänsla. En idyll skapades där problem
och kon�ikter hade rensats bort.55

Skönmålning är ett utmärkande drag för hur den lokala historien används,
enligt tidigare forskning. Ett exempel är Jan Garnerts studie av lokalhistoria
i byn Marum. Marumborna lyfter fram platsen som en skärgårdsby, vilket
sammanfaller med storhetstiden i byns historia. En stolt historia skapar sam-
hörighet och kan användas till att förklara eller argumentera i samtiden.56

Skönmålningen och den positiva värderingen blir en närmast given ingrediens
utifrån syftet att främja den lokala identiteten, som en plats som människor
kan identi�era sig med, känna stolthet och trygghet i. Identitetsperspektivet
med nationen som grund hade samma syfte, där historien skulle vara förebild
att lära av, men också leda till vördnad och respekt för det för�utna.

En skönmålning av historien kan leda till en relation mellan samtiden
och det för�utna som att allt var bättre förr och framtiden ser allt dystrare
ut. Peter Aronsson kallar detta synsätt för en guldåldersmyt. Den motsatta

52 Om de�nitionen av lokalhistoria se till exempel Garnert, s. 117, Anne Eriksen, �Byg-
da vår � fra bygdebøkenes verden�, s. 195-213 och Anne Bergman, �Lokalhistoria som be-
rättartradition�, s. 219�, 233f i Historien in på livet. Anne Eriksen, Jan Garnert, Torunn
Selberg (red.), NFF Publications 14 (Lund, 2002), Edquist, �Folklig kulturarvsproduk-
tion i Sverige 1880-2000� i Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets
förändringar. Peter Aronsson och Magdalena Hillström (red.), Skriftserie Tema Kultur
och samhälle 2005:2, (Linköping, 2005) och Hayden White, The content of the form: Nar-
rative discourse and historical representation. (Baltimore/London, 1987).

53 Anna Götlind och Helena Kåks, Handbok i konsten att skriva mikrohistoria. (Stock-
holm, 2004), s. 18-26.

54 Björkroth (2000), s. 201. Se även Alzén (2005), s. 94.
55 Alzén (2005), s. 94.
56 Garnert, s. 87, 102f. Se även Önnerfors (2004), s. 25 och Anne Eriksen (2002), s.

206 och 213.
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relationen, att mänskligheten gör ständigt nya framsteg som gör nutiden och
framtiden ljusare än det för�utna, kallar han för en framstegsmyt. Myter-
na ser han som idealtyper. Sveriges modernisering är ett exempel där ett
positivt och ett negativt synsätt kan samsas. Den kan beskrivas som ett
framsteg från fattigdom till rikedom, från orättvisor till jämlikhet. Men det
�nns också de som tycker att något har gått förlorat.57

Erika Sandström studerar i sin avhandling medeltidsveckan på Gotland
och Jamtli Historieland och �nner att deltagarna inte vill vrida klockan till-
baka och leva på riktigt i det för�utna, men de �nner att det �nns �förmild-
rande drag i eländet�, som nutidens människor kan lära av. Det stresslösa
samhället med en nära gemenskap är enligt deltagarna positiva aspekter av
det för�utna.58 Bilden av det för�utna stresslösa samhället kan ses som en
kritik av samtidens samhälle. Skildringarna behöver inte vara svarta eller
vita, idyll eller misär.

Den positiva synen på historien, som ett för�utet att längta till, benämns
i vardagsspråket och i forskningen för nostalgi. Nostalgibegreppet kan få li-
te olika innebörder beroende på dess värdeladdning och framåtorientering.
För Karin Johannisson är nostalgi ett minnesarbete som kännetecknas av
eskapism (verklighets�ykt). Hon tar fotogra�et som ett exempel på något
som kan återkalla minnen och få människor att �återuppleva� en annan tid
och plats med sina tankar. Hos Johannisson kan inte nostalgi vara framåt-
orienterad.59

Kristian Gerner med �era betecknar Johannissons de�nition som re-
�exiv nostalgi. De anser att det �nns restaurativ nostalgi, då minnen kan
fungera som �en ideologisk grund för en aktiv politik, som utgår från ett
konspirations- och kon�iktperspektiv�.60 Tolkningarna av det för�utna blir
inte till en �ykt från samtiden, utan något som leder till handling. Nostalgi,
som jag använder begreppet, är en positiv bild av historien att längta till,
som ändå kan utgöra ett ideal att leva efter idag och i framtiden.

Med grunden i gemenskap i allmänhet och platsens gemenskap i synner-
het växte en ideologi fram i den tidiga hembygdsrörelsen. Från den tidiga-
re forskningen lyfter jag fram tre framträdande diskussioner inom rörelsen:
relationen mellan bevarande och förändring, naturen som något att beva-
ra (naturarv) och betoningen av underifrånperspektivet på historien. Jag

57 Aronsson, Peter, Historiebruk � att använda det för�utna. (Lund, 2004), s. 80f.
58 Erika Sandström, På den tiden, i dessa dagar: Föreställningar om och bruk av histo-

ria under Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland. (diss. Växjö), (Östersund,
2005), s. 176�.

59 Johannisson, s. 148.
60 Kristian Gerner, �Historien på plats� i Historien är nu: En introduktion till historie-

didaktiken. Klas-Göran Karlsson (red.), (Lund, 2004), s. 167f, citatet på sidan 168. Öman
använder andra begrepp. (Öman, s. 130�.)
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betecknar relationerna med de tre politiska färgnyanserna blått, grönt och
rött.

Bevara det gamla: en blå nyans

Hembygdsrörelsen har förknippats med att blicka tillbaka och sträva bakåt.
1983 konstaterade verksamma i centralorganisationen att

Hembygdsrörelsens ideologi är ju lika väsentlig som svårfångad!
Hur många av våra kamrater, tiotusentalen, ser ideologiskt på
hembygdsarbetet? Ideellt kanske, men inte ideologiskt. Som jag
uppfattar det går de �esta ideologier ut på någon form av frigö-
relse, Du hittar den i alla �ismer. Hembygdsrörelsen har ingen
�ism. Möjligen i begreppet konservatism [min kursivering].61

Den tidiga hembygdsrörelsen utmärktes inte av frigörelse. Det handlade sna-
rare om att skapa eller vidmakthålla förankringen till bygden. Hembygds-
rörelsen etablerades som ett försvar för landsbygdens värden i protest mot
industrialisering och urbanisering, det vill säga delar av det moderna sam-
hället, men inte allt. Exempelvis talade många av de verksamma inom rörel-
sen varmt för en förbättring av standarden på landsbygden av el- och vatten-
försörjning. Likaså lyftes demokratins genombrott fram som något positivt.62

Alla förändringar var inte till det sämre. Kritiken gällde främst snabbheten i
samhällsutvecklingen. De ville ha mer eftertänksamhet och kritiskt tänkan-
de.

Forsslund menade att människorna hade varit både radikala (slängt
bort) och konservativa (velat bevara), men han hävdade att fel saker
hade bevarats respektive slängts bort och kallar dem därför �bakvänt radikal-
konservativa�.63 En del som hade bevarats hade varit �förlegat och hinder-
ligt�, medan det som anammats hade varit �obehövligt äller rent skadligt�.64

Han kritiserade sin samtid för att utgå ifrån att allt gammalt skulle vara
dåligt. Han ville att människor skulle känna vördnad för det gamla som �är
livsdugligt och har förmåga av anpassning, av pånyttfödelse. [. . . ] Men ock-
så vördnad för allt i det nya, som lyser och värmer och gör livet lättare att
leva�.65

Linnér kallar hembygdsrörelsens hållning för en �pragmatisk skepsis till
utvecklingsoptimismen�.66 Det fanns ett kritiskt synsätt till modernitets-

61 Rune Ruhnbro och Josef Rydén, Alla våra hembygder: Brevsamtal om hembygdsrö-
relsen. Riksförbundet för hembygdsvård (Stockholm, 1983), s. 39.

62 Emilsson, s. 134. Se även Sundin (1981), 186f.
63 Forsslund, Hembygdsvård II. s. 141.
64 Ibid., s. 141.
65 Ibid., s. 114.
66 Linnér, s. 65.
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tanken att allt blir bättre i framtiden, att vi ingenting har att lära av det
för�utna. Alltså en kritik av det som Aronsson kallade framstegsmyten.
Hållningen inom hembygdsrörelsen var att �man bör inta en kritisk, men
inte �entlig inställning till det nya och importerade�, sammanfattar Emils-
son.67 Kritiken mot stora delar av moderniseringsprojektet betyder inte au-
tomatiskt att hembygdsrörelsen försvårade moderniseringen av det svenska
samhället. Flera forskare menar att rörelsen och annan kulturhistorisk be-
varandeverksamhet till och med bidrog till att moderniseringsprocessen gick
förhållandevis smidigt i Sverige. Genom att vissa delar av den gamla kultu-
ren bevarades som �öar� kunde dessa bidra till att legitimera förändringen.
Linnér skriver: �Det gamla kunde bevaras i det nya � genom det nya � med
det nyas, det modernas egna medel: vetenskapligt grundad kontroll och ord-
ning�.68

Hembygdsrörelsen erbjöd något gammalt och känt när förändringens
vind blåste kraftigt. Genom att blicka tillbaka i historien på den egna platsen
växte en hembygd fram som kunde ge människor förankring. Johannisson
skriver:

I takt med att den stora världen framstod som alltmer fragmen-
tariserad och svåröverskådlig blev myten om bondbyn, stugan
och det lilla lokalsamhället en strategi för tröst.69

Forskning om den tidiga rörelsen har diskuterat verksamhetens progressiva
sida. Historien skulle brukas för att föra in vissa värderingar och traditioner
i framtiden, att motverka snabba och ogenomtänkta förändringar. Historien
skulle förändra samhället och inte bara trösta, som Johannisson lyfter fram.
Rörelsen såg sig ha en dubbel uppgift, att utifrån nutiden verka både framåt
och bakåt, traditionsbevarande och samhällsutvecklande, visar Björkroth i
sin avhandling.70

Men rörelsens dubbla uppgift blev svåra att upprätthålla. I praktiken
kom verksamheten att bli allt mer inriktad mot bevarande från 1930-talet
och framåt. Redan i samtiden talade verksamma inom rörelsens riksorga-
nisation om �hembygdsvårdens trettiotalskris�, enligt Björkroth.71 Kritiken
av likriktningen mot bevarande i hembygdsgårdar har fortsatt inom rörel-
sen. Sten Rentzhog varnade på 1970-talet för att hembygdsgårdarna blev
ett självändamål och ingen grund för verksamhet. Föreningarna borde tän-
ka sig för innan de tog ansvar för �era byggnader, vars underhåll kunde sluka

67 Emilsson, s. 129.
68 Linnér, s. 78. Se även Annika Alzén, Fabriken som kulturarv: Frågan om industri-

landskapets bevarande i Norrköping 1950-1985. Linköping studies in art and science 138
(diss. Linköping), (Stockholm/Stehag, 1996), s. 120.

69 Johannisson, s. 137.
70 Björkroth (2000), s. 49� och 203.
71 Ibid., s. 204. Se även Emilsson, s. 131�.
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resurserna till annan verksamhet.72 Han menade att kommunsammanslag-
ningarna och miljörörelsen hade uppmanat hembygdsrörelsen till ökat sam-
hällsengagemang.73

Adolfsson och Svenssons studie visar att föreningarna hade svårt att upp-
fylla den dubbla uppgiften även på 1990-talet. De ser två olika roller som
de kan spela i samhället: traditionsbärare och lokala utvecklingsmotorer. I
förordet påtalar en representant för centralorganisationen att föreningarnas
arbete är tänkt att förena �tradition och framtidsfrågor på ett konstruk-
tivt sätt�.74 Studiens fokus är på den framåtorienterade verksamheten. De
mest aktiva föreningarna lyckas med att både bedriva så kallad traditionell
verksamhet och att ta �ansvar för bygdens framtid�.75 Bevarandefrågorna
kräver tid och pengar och kan stå i vägen för annat arbete som kan utveckla
det lokala samhället, precis som Rentzhog påpekade. Adolfsson och Svens-
son förväntade sig inte att verksamheten skulle vara så framåtorienterad och
ifrågasatte om deras resultat var representativt för en �normalförening�.76

Ömans avhandling visar att i Karlskoga arbetar byalaget och inte hem-
bygdsföreningen målmedvetet mot framtiden.77 So�a Fälths uppsats i histo-
ria om hembygdsföreningar i Östergötland visar att de ägnar sig mest åt
bevarandearbete och sociala aktiviteter och mindre åt samhällsengagerat
arbete. De har ofta dubbla syften formellt, men i praktiken får det fram-
åtorienterade arbetet ett litet utrymme. Liksom Öman �nner hon att i de
områden det �nns byalag och liknande föreningar får hembygdsföreningen
en mer tydlig bevarande roll.78 Alzén skriver att idag uppfattas �hembygds-
rörelsen som en bevarande, tillbakablickande och konservativ rörelse�.79

Att upprätthålla den så kallade dubbla uppgiften verkar alltså vara kom-
plext och något som de verksamma inom centralorganisationen har varit
upptagna av. Värnandet av hela lokalsamhället och ett mer framtidsoriente-
rat arbete förekommer i retoriken, för att legitimera verksamheten, men an-
ses inte omsättas till praktik i önskvärd omfattning. Det är lätt att den pro-
gressiva sidan av centralorganisationens retorik får stort utrymme, som gör

72 Rentzhog, s. 106.
73 Ibid., s. 18.
74 Henrik Axiös förord i Adolfsson och Svensson, s. 5.
75 Adolfsson och Svensson, s. 97�.
76 Ibid., s. 12, 91 och 95�.
77 Öman, s. 249. Mer om byalag och andra liknande slags föreningar i kapitlets metod-

avsnitt.
78 So�a Fälth, Hembygdsrörelsen � en kulturkraft att räkna med?: En studie av tio

östgötska hembygdsföreningar och deras verksamhet 1998-2002. C-uppsats i historia, Lin-
köpings universitet, 2003. Se även So�e Åström, En klass för sig: En studie av ideellt
engagerade i hembygdsföreningar, studiecirklar och arbetslivsmuseer i Västmanland. Ma-
gisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning, Linköpings universi-
tet, 2006.

79 Alzén (2005), s. 94. Se även Björkroth (1991), s. 23.
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att vid jämförelser med undersökningar av den faktiska verksamheten verkar
verksamheten ha blivit mer bevarandeorienterad.80 Centralorganisationen
förefaller vilja tvätta bort föreningarnas konservativa stämpel.

Agrarianism: en grön nyans

När hembygdsrörelsen växte fram spelade naturen en viktig roll för att ska-
pa en känsla för hembygden och naturinslag var vanliga i samtidens konst
och litteratur. Naturvårdslagstiftning och nationalparker inrättades.81 Att
hembygdsrörelsen hade stora beröringspunkter med naturvårdens strävan-
den i början på 1900-talet, visar bland annat Désirée Haraldssons avhand-
ling. Under 1920-talet och 1930-talet hade �era personer ledande positioner
inom både hembygds- och naturvårdsrörelsen, bland dem Forsslund.82 Hans
programskrift från 1914 är uppdelad i �Naturskydd� och �Kulturskydd�.

En sammanslagning mellan Samfundet för Hembygdsvård och Svenska
Naturskyddsföreningen var nära förestående under 1930-talet. Båda rörel-
serna hade sviktande medlemsunderlag i sina riksorganisationer och behöv-
de mobilisera för att förbättra ekonomin. Sammanslagningen genomfördes
aldrig, vilket bland annat berodde på att båda rörelserna lyckades vända
trenden.83 Den enda synbara e�ekten av diskussionerna var att 1939-1942
var tidskriften Bygd och Natur gemensam för båda rörelserna. Hembygds-
rörelsen har behållit namnet på tidskriften, som påminner om att rörelsen
ursprungligen vilade på två ben, natur och kultur. �Det blev ett tämligen
kortvarigt försök (men förhoppningsvis inte det sista) att sammanföra natur-
vård, miljövård och kulturmiljövård�, skriver Sundin i en essäsamling.84

Att bevara och vårda naturarvet var en viktig del av den tidiga hem-
bygdsrörelsens uppgift, visar såväl Linnérs som Björkroths forskning.85 Må-
let med naturskyddet var att �reservera delar av det gamla landskapet och
skydda det från samhällets nya bruksmetoder, vilka annars skulle omdana
eller helt utplåna det�, skriver Linnér.86 I rörelsen fanns ett miljömedvetande
som grundade sig på att naturen ansågs ta skada av industrin, medan jord-
bruk var mer skonsamt för naturen. Forsslund liknade industrin vid det
yngsta barnet som blir �skötebarn� och får göra som det vill, medan jord-

80 Jämför Edquist 070107, s. 257.
81 Linnér, s. 75, Sundin (1994), s. 12� och Österberg (1998), s. 19. Se också Lena

Eskilssons artikel om Svenska Turistföreningen och dess intresse för den vilda naturen.
Lena Eskilsson, �Svenska Turistföreningen från fjäll till friluftsliv: Från den vetenskaplige
vildmarksmannen till den cyklande husmodern� i Historisk tidskrift (1996:2), s. 257-282.

82 Haraldsson, s. 165-173.
83 Ibid. Hillmo, s. 135-172.
84 Sundin, �Det svenska naturskyddets födelse� i Vad ska vi med naturen till? Fredrik

Sjöberg (red.), (Nora, 2001), s. 24.
85 Björkroth (2000), s. 186� och Linnér.
86 Linnér, s. 63.
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bruket behandlas som ett styvbarn.87 Han var i sitt program inte kritisk till
fabriker och maskiner i sig, men till att de gjorde intrång på områden där
de inte hörde hemma. Han påpekade inte minst deras avfallsprodukter och
�dåliga andedräkt�.88

Linnér lyfter även fram de estetiska motiven för naturvården. Den gamla
orörda naturen ansågs vacker och lämplig för landskapsmålning vid den här
tiden. Forsslund vurmade för den orörda naturen och såg estetiska argument
för att bevara den. �Skönheten och stämningen� var minst lika viktigt som
praktiska och ekonomiska frågor, menade han.89 Forsslund såg estetiska vär-
den också i äldre tiders byggnader och möbler med �den gamla ore�ekterade
men osvikliga stilkänslan�.90 Forsslund fann något naturligt och genuint till-
talande i den äldre kulturen på landsbygden som �en �äkt av gammal god
och varm hemtrevnad�.91 Han ville återuppväcka den gamla estetiken, före
�den vanliga modärna dåliga grannlåtsstilen�.92 Forsslund var också kritisk
till ökad materiell bekvämlighet på bekostnad av trevnaden och känslan i
hemmet.93

Centralorganisationen ägnade mycket uppmärksamhet åt att främja den
rätta �allmogestilen� under första halvan av 1900-talet. En särskild bygg-
nadsvårdsbyrå anordnade kurser, höll föreläsningar och bedrev annan råd-
givning. Hembygdsvård betraktades som vård av byggnader, restaurering
och nybyggnation efter gammalt mönster. Med tiden kom denna inriktning
att breddas och inkludera till exempel vägbyggen och mer omfattande land-
skapsvård. Vattenkraftsutbyggnaden, särskilt av de stora älvarna i norra
Sverige, blev en viktig fråga under efterkrigstiden. Aktörer inom central-
organisationen �ck i uppdrag att utreda den pågående utbyggnadens konse-
kvenser för naturmiljön.94

Hos Forsslund och andra fanns tankar om att människan måste vara
rädd om naturens resurser. Industrialiseringen hotade att exploatera natu-
ren. All natur skulle inte förbli orörd, utan naturtillgångar skulle användas
för ekonomisk tillväxt, men med eftertanke. Det innebar en bevarandesyn
som på svenska kan kallas kultivera (på engelska conservation), där naturen
ska skyddas genom att brukas på ett sätt som inte är tärande. Kultivera är

87 Forsslund, Hembygdsvård I: Naturskydd och nationalparker. (Stockholm, 1914), s.
27, 38.

88 Forsslund, Hembygdsvård II. s. 115.
89 Forsslund, Hembygdsvård I. s. 35.
90 Forsslund, Hembygdsvård II. s. 96.
91 Forsslund, Hembygdsvård I. s. 8.
92 Ibid.
93 Forsslund, Hembygdsvård II. s. 126f.
94 Björkroth (1991), Gärd Folkesdotter, �Arkitekterna och hembygdsrörelsen�, Ola

Wetterberg, �Samfundet utvecklar byggnadskulturen� och Mats Rolén, �Vattenkraft och
naturskydd� i Bygd och Naturs årsbok 1991.
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en aktiv bevarandesyn till skillnad från reservera (på engelska preservation),
som innebär att naturen helt skyddas mot människan.95

Hembygdsrörelsen visar drag av agrarianism, som var och är en ström-
ning som går över de etablerade partigränserna med fokus på ekologiska vär-
den inom jordbruket.96 Agrarianismens synsätt överensstämmer med Fors-
slund och andra ideologer inom rörelsen före andra världskriget. Därefter
har det ekologiska synsättet framträtt i olika gröna vågor. 1960- och 1970-
talet innebar ett ökat intresse för miljöfrågor inom olika organisationer. Den
gröna vågen engagerade främst stadsbor som bland annat �yttade ut på
landsbygden i protest mot utvecklingen av stadsmiljön.97 I samtiden får
miljöfrågan om global uppvärmning ett stort massmedialt utrymme, där
intresset och vurmen för jordbruket och livet på landsbygden inte är lika
framträdande.

Underifrån: en röd nyans

I den tidiga hembygdsrörelsen ansågs det viktigt att alla människor lärde
sig att undersöka sin egen bygds och familjs historia. Genom sina egna för-
fäder förmodades människor lättare kunna känna samhörighet och identi�e-
ra sig med historien.98 Emilssons studie visar att en ökad professionalisering
inom rörelsen diskuterades under 1920- och 1930-talen. På 1930-talet slog
centralorganisationen fast att föreningarnas arbete skulle präglas av ama-
törism och självständighet gentemot organisationen, där känslan var viktig,
som en grund för kunskap. Länsmuseerna fanns på regional nivå och skulle
fungera som rådgivare, liksom centralorganisationen.99 Forsslund kritiserade
bland annat Nordiska museet för att likna ett mausoleum med döda före-
mål, som var �ännu levande endast för vetenskapsmannen, fornforskaren och
historikern, men döda för folket i gemen�.100

I debatten blev glappet stort mellan historikers och hembygdsföreningars
historieskrivning. Folkets historia ställdes mot kungar och krig. Argument-

95 Begreppen �nns på engelska i Haraldssons avhandling (1985), s. 174 och på svenska
i Alzéns avhandling (1996), s. 18.

96 Fredrik Eriksson, Det reglerade undantaget: Högerns jordbrukspolitik 1904-2004.
(diss. Stockholm, 2004), Eric T. Freyfogle, �Introduction: A Durable Scale� i The new
agrarianism: Land, culture, and the community of life. Eric T. Freyfogle (red.), (Washing-
ton, 2001), Yngve Mohlin, Bondepartiet och det moderna samhället 1914-1936: En studie
av svensk agrarianism. Department of Political Science 1989:3 (diss. Umeå, 1989) och Ja-
mes A. Montmarquet, The idea of agrarianism: From hunter-gatherer to agrarian radical
in western culture. (Idaho, 1989).

97 Om gröna vågen se Ulf Stahre, Den alternativa staden: Stockholms stadsomvandling
och byalagsrörelsen. Monogra�er utgivna av Stockholms stad 147 (diss. Göteborg, 1999),
(Stockholm, 1999), s. 71f.

98 Björkroth (2000), kapitel 5.
99 Emilsson, s. 117�. Se även Alzén (2005), s. 95.
100 Forsslund, Hembygdsvård II. s. 129. Se även Alzén (2005), s. 93.
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ationen för folkets historia pågick inom rörelsens centralorganisation under
hela 1900-talet.101 Under 1960-talet fanns det röster inom rörelsen som lyf-
te fram torparna som en representant för den folkliga och fattiga historien.
Torpen borde räddas kvar i minst lika hög grad som slott och herresäten.102

Verksamheten skulle alltså bedrivas av gemene man med grunden i känslan
och lokalkännedomen. Det ansågs också viktigt att undersöka vanliga män-
niskors historia, det vill säga att ett underifrånperspektiv genomsyrade såväl
formen som innehållet i verksamheten.

Underifrånperspektiven �ck senare genomslag inom den så kallade gräv-
rörelsen som växte fram efter författaren Sven Lindqvist bok från 1978 som
etablerade parollen �Gräv där du står!�. Grävrörelsen ville skapa en opinion
för ett ökat engagemang för industriarbetarnas historia. Rörelsen hade sin
storhetstid under åren 1975-1985, då många arbetarspel och studiecirklar
om industrisamhällets historia genomfördes. Efter 1985 mattades rörelsen
av främst genom ett förändrat politiskt klimat, enligt Alzén. Inom gräv-
rörelsen fanns också en kritik mot de professionella tolkarna av kulturarvet:
historiker, antikvarier och museianställda. Industriarbetarna med egna er-
farenheter skulle berätta sin historia. Vänsterradikala intellektuella gick i
spetsen för det som skulle vara till gagn för �folket�. I praktiken arbetade de
professionella och amatörerna sida vid sida. De professionella var ofta ledare
eller initiativtagare.103

De radikala tankarna genomfördes ofta i traditionell form genom studie-
cirklar som hade en lång tradition inom folkrörelserna. Denna mindre radi-
kala sida av grävrörelsen märktes inte lika mycket i retoriken, men �ck mest
genomslag i praktiken. På det sättet kom grävrörelsen och hembygdsrörelsen
mer eller mindre att smälta samman på många håll.104 Eva Österberg har
också konstaterat att likheterna är stora mellan hembygdsrörelsen och gräv-
rörelsen. Företrädare för grävrörelsen, inte minst Sven Lindqvist, valde dock
att ta avstånd från hembygdsrörelsens lokalhistoriska forskning och foku-
serade på arbetarnas historia i den sociala solidaritetens snarare än i den
lokala identitetens namn.105

101 Edquist 070107, s. 62�, 160�.
102 Ibid., s. 202.
103 Alzén (2005), s. 95-104. Se även Alzén, �Rörelser i det för�utna� i Idéer om hem-

bygden: Utmaningar för en folkrörelse med lokalsamhället i fokus i en globaliserad värld.
Peter Aronsson och Annika Sandén (red.), Tema Kultur och samhälle, 2007:4 (Linköping,
2007)
104 Alzén (2005), s. 102f.
105 Österberg, �Kusinen från landet: Universiteten och lokalhistorien� i . . . och fram

träder landsbygdens människor. . . : Studier i nordisk och småländsk historia tillägnade
Lars-Olof Larsson på 60-årsdagen den 15 november 1994. (Växjö, 1994), s. 29f.
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Historia som akademiskt ämne in�uerades också av underifrånperspek-
tiv. Arbetare intervjuades om sina erfarenheter.106 Denna historiesyn skrevs
senare fram i det tvärvetenskapliga projektet �Svensk historia underifrån� i
början av 1990-talet. Erkända forskare från olika discipliner, särskilt histo-
ria, gick samman för att skriva en historia som kunde �ge vanliga människor
värdighet, att få dem att känna att de och deras liv är något värt�.107 De
ville rikta uppmärksamheten �från stora mäns stora handlingar till många
människors många handlingar� genom att inkludera vardagslivet och skriva
en �dold, gömd och glömd� historia.108 Det handlar om en värdighetshistoria
som bland annat inkluderar fattiga, gamla, kvinnor, barn, arbetare och bön-
der.

Underifrånperspektivet inom hembygdsrörelsen kan ses som en röd ny-
ans, som en kamp för det förbisedda folket och en vilja att återupprätta
dem genom deras historia. Inom grävrörelsen var det viktigt åtminstone i
retoriken, men inom hembygdsrörelsen var den politiska kampen svagare till
förmån för platsen som grund, som Österberg var inne på. Det handlade sna-
rare om att komplettera historien genom att inkludera bondebefolkningen
på ett värdigt sätt än att föra politisk kamp. Underifrånperspektivet kun-
de ibland leda till kritik av överheten, såsom myndigheter och institutioner,
men det var inte något viktigt fundament för rörelsen.

Sundin talar om Forsslund som en �vänsterperson� och en del av en
svensk �röd-grön tradition� i början av 1900-talet, som representerades av
bland andra P J Rösiö, Johan Lindström Saxon och Ellen Key.109 Edquist
har i en artikel också visat hur idealen kring hembygd och nationalism sam-
lade människor från den politiska högern och vänstern, som ett formspråk
som hade olika mål.110 Kanske kom hembygdsrörelsen liksom Forsslund själv
att bli allt mindre vänsterorienterad med tiden. Det går i alla fall att utläsa
ett misstroende mellan hembygdsrörelsen och arbetarrörelsen i hembygds-
rörelsens skrifter. Som exempel kan nämnas att rörelserna ordnade en gemen-
sam konferens så sent som 1984 på arbetarrörelsens folkhögskola Brunnsvik,

106 Se till exempel Paul Thompson, Det förgångnas röst. Den muntliga historieforsk-
ningens grunder. (1978) svensk översättning Maj Frisch (Hedemora/Uppsala, 1980).
107 Gunnar Broberg, Ulla Wikander och Klas Åmark, �Förord� i Tänka, tycka, tro:

Svensk historia underifrån. Broberg, Wikander och Åmark (red.), del 1 i Svensk historia
underifrån (Stockholm, 1993), s. 8.
108 Ibid., s. 9.
109 Sundin, �Vägen till idealtillvaron. Saxon och vegetarismen� i I framtidens tjänst: Ur

folkhemmets idéhistoria. (Hedemora, 1986), s. 85�. Se även Sundin, �Ljus och Jord! Natur
och kultur på Storgården� i Paradiset och vildmarken. Tore Frängsmyr (red.), (Stockholm,
1984), s. 343�.
110 Edquist, �Blå som himlen och gul som solen: Om vänstern och den svenska na-

tionalismen kring sekelskiftet 1900� i I nationens intresse: Ett och annat om territorier,
romaner, röda stugor och statistik. Lars Pettersson (red.), Opuscula Historica Upsaliensia
1991:21.
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som Forsslund grundade. Konferensen ägde rum under arbetet med kam-
panjen �Hela Sverige ska leva�, som skulle samla folkrörelserna i Sverige.
Konferensrapporten �ck namnet Freden på Brunnsvik. Talesmän för arbe-
tarnas bildningsförbund (ABF) och Riksförbundet för hembygdsvård (RfH)
hoppades att �dörrarna nu öppnats mellan dessa folkrörelser�.111 I en samtida
skrift från hembygdsrörelsens centralorganisation betonas dess partipolitiska
neutralitet. Under rubriken �myter och missförstånd� diskuteras att rörelsen
kan ha förknippats med Centerpartiet genom dess samarbete med organi-
sationer knutna till Centerpartiet och att arbetarrörelsen kan ha uppfattats
som en motpart. 112 Den gröna och röda ideologin skulle därmed inte låta
sig förenas, som hos Forsslund.

Det är sammanfattningsvis en otydlig ideologi, en platsgemenskap med
svaga konturer som framträder genom den tidigare forskningen om hem-
bygdsrörelsen. Den blir därför användbar för att analysera hembygdsför-
eningars verksamhet på 2000-talet. Budskapen pekar i många riktningar,
som är svåra att ringa in partipolitiskt och det är naturligtvis meningen för
en rörelse som vill vara politiskt och religiöst oberoende.113 På 1920-talet
påpekade talesmän för hembygdsrörelsen hur, som jag tolkar det, ideologin
kunde vara enande över partigränserna. De såg i rörelsen:

hänförelse som i nykterhetslogernas utfärder eller i ett 1:sta maj-
tåg. Och hembygdsrörelsen famnar både nykterhet och socialism,
den står över partierna och dagens strider, den förenar alla till
gemensamma mål.114

Verksamheten som historiebruk

Hembygdsföreningars verksamhet, som den har skildrats, domineras av oli-
ka former av historiebruk, att på olika sätt studera, dokumentera, bevara
och visa det för�utna. Det innebär att en studie av samtida hembygdsför-
eningar bör sättas i samband med historiebruksforskning. Dess syfte är in-
te att pröva fakta eller utvinna nya fakta kring historiska företeelser, utan
det är tolkningarna och användningen av det för�utna som står i fokus; hur

111 ABF och RfH, Freden på Brunnsvik: Rapport från en konferens 14-15 april 1984, ett
möte mellan arbetarrörelsen och hembygdsrörelsen. (1984), Sive Hallgren (red.), sidnum-
mer saknas. Om konferensen, se även Rydén (1991), s. 246�.
112 Ruhnbro och Rydén (1983), s. 93�.
113 Vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma 1-3 juni 2007 beslutades att begrep-

pet partipolitiskt och religiöst obunden skulle strykas, eftersom hembygdsföreningarna
lokalt ofta samarbetar med kyrkan eller förbund som har anknytning till bland annat
Centerpartiet. Istället står det i grundsynen att hembygdsrörelsen är öppen för alla. (Ur
stämmohandlingarna)
114 Citat ur Björkroth (1991), s. 44.
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historien fungerar som meningsbärare i olika sammanhang.115 Det tog tid in-
nan historiebruk etablerades som forskningsfält och �era forskare hävdar att
företrädare för historievetenskapen medvetet har undvikit att studera andra
aktörers historiebruk med utgångspunkten att professionella historiker har
ensamrätt på historien. Man har menat att historiebruket ska vara veten-
skapligt, annars är det missbruk.116 Att ägna sig åt lokalhistoria har setts
med misstänksamma ögon, vilket också kan förklara den ringa forskningen
om hembygdsrörelsen jämfört med andra folkrörelser. Österberg menar att i
professionella historikers ögon har intresset för hembygden förknippats med
idylliserande nationalromantik, konservatism eller knätofsnostalgi.117

Men mycket har förändrats på kort tid och studier av det utomakadem-
iska historiebruket har blivit ett omfattande forskningsfält. Historia brukas
av många skilda aktörer, från de mer traditionella aktörerna såsom kul-
turmiljövårdens institutioner till olika medier, vilket alltmer intresserar fors-
kare från olika discipliner. Lars Kvarnström har summerat utvecklingen inom
historieämnet på följande sätt:

Den akademiska forskningen kring vad som har hänt och varför
har kompletterats med frågor om hur historia lärs ut och kring
hur historia används. Historieämnet kännetecknas därför idag av
såväl teoretisk som metodisk mångfald.118

Innan historiebruksbegreppet började användas fanns det exempel på forsk-
ning om historieanvändning under andra beteckningar, såsom historie-
didaktik och kulturarvsforskning. De historiedidaktiska forskarna har huvud-
sakligen ägnat sig åt att undersöka hur historia brukas i skolan som insti-
tution och historia som skolämne, men begreppet har breddats till att syfta
på historiebruk i en vidare mening. Även kulturarvsforskningen har breddat
sitt historiebruksperspektiv från kulturarvsinstitutionernas agenda till olika
brukarperspektiv.119

Historiebruksforskningen har haft olika utgångspunkter. Flera forskare
har undersökt olika aktörers historiebruk. Förutom studier av skolan eller
kulturarvsinstitutionerna som etablerades tidigare har �era omfattande ar-

115 Klas-Göran Karlsson, �Historiedidaktik: begrepp, teori och analys� i Karlsson (2004),
s. 35. Aronsson har en liknande de�nition i Historiebruk: att använda det för�utna. (Lund,
2004), s. 42.
116 Karlsson (2004) s. 54. Se även Aronsson, �Historiekultur i förändring� i Makten över

minnet: Historiekultur i förändring. Aronsson (red.), (Lund, 2002), s. 15.
117 Österberg (1994), s. 29f.
118 Hedenborg och Kvarnström, s. 350f.
119 Om begreppet historiedidaktik se Karlsson (2004). Om det nyare historiebruksfältet

se Aronsson (2004). Kulturarvsforskningen bredd visas i Aronsson och Hillström (2005).

34



beten undersökt staten som aktör.120 Några studier analyserar hur historien
används om en händelse i nutiden eller det för�utna.121 Flera etnologis-
ka och antropologiska avhandlingar har intresserat sig för historiebrukets
identitetsskapande funktion kring en plats, som lokal och regional identi-
tet.122 Flera historiebruksstudier är särskilt inriktade på förutsättningen
inom ett visst medium, såsom historisk �lm.123 För en mer omfattande
överblick av historiebruksfältets utveckling hänvisas läsaren till andra forsk-
ningsöversikter.124

Flera forskare har gjort kategoriseringar av historiebruk. En föregångare
var Friedrich Nietzsche som 1874 gav ut sin betraktelse av samhällets och in-
dividens behov och bruk av historia.125 Han identi�erar tre typer av historie-
bruk: antikvariskt, monumentalt och kritiskt. I det monumentala historie-
bruket blir historien en förebild som kan ge tröst och en strävan mot något
bättre, en maning till handling. Det är en storslagen historieskrivning om
framgångsrika personer och händelser, som har rensats från negativa skild-
ringar. Människor enas under historiens stolta anor och bortser från att
betingelserna är förändrade i sina försök att återupprepa historien. �Den
kommer alltid att försvaga olikheter i motiv och anledningar och låta orsa-
kerna träda tillbaka för den monumentala e�ekten för att därigenom uppnå
något förebildligt och efterföljansvärt [. . . ].�126 Den monumentala historie-

120 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplös-
ning 1985-1995. (Stockholm, 1999), Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia.
(diss. Uppsala), (Stockholm, 2001), Ulf Zander, Fornstora dagar, moderna tider: Bruk av
och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte. (diss. Lund, 2001). Kyr-
re Kverndokk studerar i sin avhandling, Pilegrim, turist och elev: Norske skoleturer til
døds- och konsentrasjonsleirer. Linköping studies in arts and science 403 (diss. Linkö-
ping), den norska föreningen Vita bussars resor till koncentrationsläger i Tyskland för
norska skolungdomar.
121 Roger Johansson, Kampen om historien Ådalen 1931: Sociala kon�ikter, historiemed-

vetande och historiebruk 1931-2000. (diss. Lund), (Stockholm, 2001), Lotten Gustafsson,
Den förtrollade zonen: Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Got-
land. (diss. Stockholm, 2002), (Nora, 2002). Se även Ingemar Lindaräng, Helgonbruk i
moderniseringstider: Bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med minnes-
�randen i Sverige och Norge 1891-2005. Linköping studies in arts and science 392 (diss.
Linköping, 2007).
122 Borgström (1997), Ekman (1991) och Öman (1998).
123 David Ludvigsson, The historian �lmmaker dilemma: Historical documentaries in

Sweden in the era of Häger and Villius. Studia historica Upsaliensia 210 (diss. Uppsala,
2003) och Pelle Snickars och Cecilia Trenter (red.), Det för�utna som �lm och vice versa:
om medierande historiebruk. (Lund, 2004).
124 Se Aronsson (2004) och Karlsson (2004).
125 Friedrich Nietzsche, Om historiens nytta och skada: En otidsenlig betraktelse. (1874),

(Stockholm, 1998), svensk översättning och inledning Alf W Johansson. Exempel på tolk-
ningar av Nietzsche: Jonas Anshelm, �Inledning� iModernisering och kulturarv: Essäer och
uppsatser. Jonas Anshelm (red.), (Stockholm/Stehag, 1993), s. 19� och Svante Beckman
�Utvecklingstendenser i nutida kulturarv� i Aronsson och Hillström (red.), s. 335f.
126 Nietzsche (1998), s. 45.
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synen liknar myten och får en stor kraft, som kan ligga till grund för krig,
mord och revolutioner, men under falska premisser. Historien riskerar att
användas som ett vapen i fel händer.

Det antikvariska historiebruket tillhör �den bevarande och vördande
människan � hon som med trohet och kärlek blickar tillbaka på sitt ur-
sprung�.127 Den antikvariska hållningen vill bevara spår från tidigare ge-
nerationer, som ett arv att förvalta. Det enkla och blygsamma uppskattas
och människan kan leva under svåra omständigheter under den förmaningen.
Det skapar en vi-känsla över århundradena, en samhörighet mellan individen
och hemmet, släkten och bygden, som kan ligga till grund för en känsla av
trygghet och förankring, inte minst till platsen. Det antikvariska synsättet
kan leda till trångsynthet genom att blunda för allt som är utanför det eg-
na. Det kan i sin vördnad för det gamla också leda till en motsträvighet mot
allt som är nytt. Det antikvariska riskerar att bli destruktivt, att inte leda
framåt och skapa liv.

Synfältet hos en människa, en stad, ett helt folk som präglas
av ett antikvariskt sinnelag är alltid högst begränsat; det mesta
noteras inte, det lilla som det ser, betraktar det alltför nära och
isolerat; hon saknar måttstock och betraktar därför allting som
lika betydande; varje enskildhet blir därför alltför viktig.128

Den kritiska hållningen däremot revolterar mot historien och dömer istället
för att beundra den. Den vill markera ett oberoende av historien och en fri-
görelse av traditionen, att tänka och göra nytt. Nietzsche menar att de olika
synsätten behövs och kompletterar varandra, men det kritiska historiebruket
spelar en alldeles för undanskymd roll. Han såg sin samtid som uppslukad
av och okritisk till historien.129

Klas-Göran Karlsson har gjort en uppdelning i sju olika sätt att bru-
ka historien: vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk,
politiskt-pedagogiskt och kommersiellt. Ursprungligen hade hans modell fem
kategorier och byggde på en analys av historiebruket i Sovjetunionen, men
den har kompletterats med ett kommersiellt och ett politiskt-pedagogiskt
historiebruk. Flera av hans begrepp överlappar varandra och kan �nnas sida
vid sida. Typologin är inte tänkt att vara fullständig.130

Det existentiella bruket är av privat natur och handlar om ett behov att
orientera sig och känna trygghet genom att glömma eller minnas historien.
Tragiska händelser och kon�ikter utlöser ofta ett stort existentiellt behov
av historien. Folkmord kan leda till minnessamhällen eller minneskulturer,

127 Ibid., s. 51.
128 Ibid., s. 54.
129 Ibid., exempelvis s. 57�.
130 Karlsson (1999), s. 57 och Karlsson (2004), s. 55-66.
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där judarna är ett tydligt exempel som han tar upp. I tider av osäkerhet
inför framtiden, stark press eller snabba förändringar ökar också behovet av
historien för att skapa trygghet och orientering. Han tar Östeuropa efter
kommunismens fall som ett exempel på hur osäkerhet och otrygghet kan
göra att människor söker sig till historien för att få klarhet i sin identitet.
Behovet av det existentiella historiebruket svarar mot behov som varierar
mycket mellan olika platser och epoker. Även om det existentiella bruket är
av privat natur kan grupper och samhällen dela minnen och värderingar.

Det moraliska bruket utlöses av en stark stat som undertrycker histo-
rien och gör att intellektuella och politiska grupper söker moral och san-
ning i historien, som ett motstånd mot makten, ett försök att avslöja den.
Samma grupper använder också historien ideologiskt för att legitimera en
maktposition genom att lägga historien tillrätta. Han använder bland annat
kommunismen som exempel på en ideologi som har använt historien på det-
ta sätt, där det för�utna framställs som eländigt, medan framtiden ser ljus
ut genom en ny maktregim. Det o�ciella historiebruket under Folkhemmet
med berättelsen om hur ett tidigare fattigt land på kort tid blev ett före-
gångsland är ett tydligt exempel på närmare håll. Icke-bruket är en del av
det ideologiska bruket, men där historien medvetet trängs undan eller igno-
reras av samma grupper. Istället för att lägga historien till rätta läggs den
åt sidan. Historien är inte relevant för den ljusa framtiden och är för honom
ett exempel på en modernistisk historiesyn.

Den intellektuella eliten använder även historien vetenskapligt för att ge-
nerera ny kunskap inte minst för den inomvetenskapliga utvecklingen. Han
ser likheter mellan det ideologiska och det vetenskapliga historiebruket ge-
nom den gemensamma uppgiften att tolka det för�utna och skapa samman-
hang av det. Men syftena för vetenskapen är mer inomvetenskapliga och med
ett tydligare sanningsanspråk. Det politiskt-pedagogiska historiebruket syf-
tar till att jämföra nutiden med historien och �nna referenspunkter som kan
användas i den politiska debatten. På samma sätt försöker pedagoger �nna
referenser mellan samtiden och det för�utna, för att göra historien mer in-
tressant och begriplig. Andra grupper använder historien för kommersiella
syften. De lyfter också fram enskilda händelser som kan vara i allmänhetens
intresse, men för att tjäna pengar på dem. Förintelsen har varit ett vanligt
tema i populärkulturen.131

Nietzsches kategorier går delvis att tillämpa på den tidigare forskningen
om hembygdsrörelsen. Det gäller särskilt de monumentala och antikvariska
historiebruken, därför har de fått mest utrymme i framställningen. Hans mo-
numentala kategori liknar nostalgi, som den försköning av lokalhistoria som
hembygdsföreningar har förknippats med. Historien tolkas okritiskt och leder
till mytbildning. Här �nns likheter med de diskussioner som har förts om den

131 Karlsson (2004), s. 52-66.
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tidiga hembygdsrörelsens anknytning till nationsbyggandet, där hembygds-
föreningarna skapade myten om hembygden som en grund för det stolta
fosterlandet. Det monumentala historiebruket rymmer en ideologisk tanke
att människor lär av historien, som en förebild för hur livet och samhället
kan se ut, om än, på ett okritiskt sätt, som kan ligga till grund för maktmiss-
bruk. Liknande tankegångar om statligt maktmissbruk förekommer i �era
av Karlssons kategorier.

Nietzsches antikvariska hållning tolkar jag i två riktningar. För det förs-
ta �nns beröringspunkter med diskussionen om hembygdsrörelsens framåt-
orientering kontra eskapism, där han, liksom sentida forskare, har hävdat att
bevarandesträvandena blir ett självändamål, som leder till en �ykt in i det
för�utna. Ur hans perspektiv främjar det inte livet. Tillämpat på hembygds-
rörelsen är det lokala intressen i nutiden och framtiden som inte främjas. För
det andra har den antikvariska kategorin likheter med diskussionen om lo-
kalhistoriens existentiella betydelse. Intresset och kunskapen om den lokala
historien kan bidra till trygghet och förankring, en fastare identitet. Den star-
ka gemenskapen och sammanhållningen (�vi-känslan�) har också förknippats
med inskränkthet och fördomar mot andras hembygder, en exkluderande
lokalpatriotism. Andra människors känsla för en plats är då inte lika mycket
värd.132 Det gemensamma för Nietzsches kategorier är att de är moraliseran-
de över historiebruket, historiens skada och nytta. Diskussionen om eskapism
blir ofta en moralisering, som dessutom är svår att belägga empiriskt. Mitt
syfte är inte att moralisera över föreningarnas betydelser, utan analysera
vilka betydelser de har. Den existentiella betydelsen är däremot central och
viktig att återkomma till.

Det ideologiska och existentiella �nns också hos Karlsson. Han undersö-
ker de intellektuella och politiska eliterna under Sovjetregimen. Hans slut-
satser är tydligt färgade av detta sammanhang även i en senare version av
modellen. I de olika typerna av historiebruk får olika elitgrupper stort ut-
rymme som brukare; maktperspektiv och regimtänkande färgar kategorierna.
Inom det existentiella historiebruket hamnar �alla människor� som brukare
hos Karlsson och den blir den enda kategorin, där hembygdsföreningar som
historiebrukare skulle få rum.133 Jag �nner också �era av hans kategorier
svåra att hålla isär när jag försöker beskriva dem, vilket inte gör dem enkla-
re att tillämpa på mitt omfattande och diversi�erade material.

En modell som ska passa betydelserna av dagens hembygdsföreningar
behöver modi�eras gentemot Karlssons och Nietzsches modeller. Det är in-
te säkert att verksamheten kan betecknas som historiebruk, även om den
tidigare forskningen om hembygdsrörelsen talar för det. Den tyder på att

132 Om begreppet lokalpatriotism se Thomas Hylland Eriksen, Historia, myt och iden-
titet. (Stockholm, 1996), översättning Steve Sem-Sandberg, s. 116.
133 Karlsson (2004), citat s. 56.
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det skulle �nnas ett ideologiskt historiebruk. Hembygdsrörelsens tillkoms-
thistoria skildras som en ideologisk kamp för hembygden och dess historia,
som jag har målat upp i tre politiska färger: blått, grönt och rött. En exi-
stentiell betydelse av verksamheten har också varit framträdande i den tidi-
gare forskningen. Lokalhistoria i allmänhet har av bland andra Garnert och
Eriksen karaktäriserats som en identitetsskapande verksamhet i första hand.
Forskningen om den tidiga hembygdsrörelsen lyfter fram den lokala identi-
tetens koppling till nationalism. I Ömans avhandling, liksom i andra studier
som utgår från en plats, är hembygdsföreningens betydelse för den lokala
identiteten utgångspunkten och andra betydelser av verksamheten hamnar
i skymundan.

Adolfsson och Svensson tar ett helhetsgrepp på verksamheten i hem-
bygdsföreningar, men är särskilt inriktade mot samhällsekonomiska e�ekter
av det ideella arbetet. Med samhällsekonomiska e�ekter avser de värdet av
alla insatser som utvecklar ett område: �allt från ekonomiska investering-
ar i t.ex. byggnader till värdet av en stark vi-känsla�.134 Men det är främst
mätbara ekonomiska e�ekter av kultursatsningar och ideellt arbete som syn-
liggörs i boken. De uppmärksammar även den kommersiella verksamheten i
form av till exempel vandrarhem och caféverksamhet. De konstaterar samti-
digt att de immateriella e�ekterna kan vara viktigare och nämner att män-
niskor kan påverka den lokala kulturen, studera historia och nutid, få vänner
och överhuvudtaget få en mer stimulerande tillvaro. Det gäller inte minst
den stora gruppen pensionärer inom föreningarna. Kanske är den viktigaste
e�ekten stärkandet av vi-känslan, men de tycker att det är �betydligt svå-
rare att precisera hur en förening skapat och bidragit till en bygds ökade
vi-känsla och framtidstro�.135

Deras studie pekar mot en mångfald av betydelser som hembygds-
föreningarna kan ha. Jag vill också ha en öppen hållning till frågan om
föreningarnas betydelser för individer och lokalsamhälle, där ideologiska, ex-
istentiella och kommersiella betydelser, som har framkommit i den tidigare
forskningen, kan förekomma. I slutkapitlet diskuterar jag betydelsekategorier
utifrån resultaten av min undersökning.

Hembygdsföreningar i ett rörligt tjänstesamhälle

Allt �er forskare talar om det stora och ökande intresset för historia hos
allmänheten, bland företag och i det o�entliga livet.136 Historien är existen-

134 Adolfsson och Svensson, s. 99.
135 Ibid., s. 93.
136 Karlsson (1999), s. 41 och Karlsson (2004), s. 55�. Se även Per-Ola Jacobson,

�Historiemedvetenhet� i Konsten att lära och viljan att uppleva. Peter Aronsson och Erika
Larsson (red.), Centrum för kulturforskning, Växjö universitet 2002:1 (Växjö, 2002), s.
38.
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tiellt och kulturellt angelägen, men också kommersiellt gångbar i samhället.
Ett stort intresse för det för�utna brukar förklaras av att vid snabba föränd-
ringar eller ovisshet i samhället �nns ett behov av att minnas eller glömma.
Människor söker trygghet och förankring. Det är liknande resonemang som
Karlsson för om förutsättningarna för det existentiella historiebruket. En så-
dan �kristeori� utgår från att bruket av det för�utna hänger samman med
uppfattningar om nutiden och framtiden. Samtidens upplevelser, behov, frå-
gor och problem påverkar synen på historien. Tolkningen av samtiden leder
till att det för�utna tolkas och används på olika sätt.137

Grundtanken är att bruket av det för�utna samvarierar med samtiden
och därmed förändras intresset för historien med inställningen till samtiden.
Det är också en bärande tanke i den sentida historiebruksforskningen.138 Den
tidiga hembygdsrörelsens historiebruk har som nämndes analyserats som ett
svar på sin moderniserade samtid. Föreningarnas verksamhet borde ha för-
ändrats genom att samhället har förändrats. Nedan diskuteras övergripande
förändringar i försörjning, boendemiljö och rörelsemönster, som exempel på
viktiga sammanhang för att förstå föreningarnas betydelser idag.

Omkring hundra år har gått sedan industrin och staden betraktades som
hot, medan jordbrukarsamhället utgjorde det självklara idealet för hem-
bygdsrörelsen. Nu är denna tid och det agrara samhället alltmer fjärran
för större delen av Sveriges befolkning. Samhället har genomgått stora för-
ändringar sedan 1950-talet, genom bland annat en fortsatt ökad rörlighet
och minskande agrar sektor. Sedan dess har inte bara jordbrukarsamhället
försvagats, utan även industrisamhället har börjat monteras ned och syssel-
sätter omkring en fjärdedel av befolkningen, medan jordbruket sysselsätter
omkring två procent.139 På grund av industrinedläggningar har även indu-
strins berättelser och byggnader kommit att bli föremål för lokala bevarande-
intressen. Grävrörelsen är ett initiativ.140 Urbaniseringsprocessen har fort-
satt och idag bor omkring 90 procent av Sveriges befolkning i tätorter.141

Städerna har vuxit sett till såväl befolkning som till ytan. Strömmen går

137 Se exempelvis Zander, s. 460�, Aronsson (2004), s. 7 och Karlsson (2004), s. 55.
138 Sambanden mellan de olika tidsdimensionerna, det för�utna, nuet och framtiden, be-

tecknas i historiebrukssammanhang som historiemedvetande. Historiedidaktiker har gjort
historiemedvetande till målet med historieundervisningen, se Aronsson (2004), s. 67� och
Karlsson (2004), s. 44�.
139 Hedenborg och Kvarnström, s. 262.
140 Flera avhandlingar behandlar hur industrisamhället har bevarats. Alzéns avhandling

(1996) är ett tidigt exempel. En bred diskussion om industriarvets bevarande förs även
i Alzéns och Burells antologi. Hembygdsrörelsens centralorganisation har givit ut hand-
böcker. Bygd och Naturs årsbok 1978 som hette Arbetsliv. Dokumentation av industri
och människa. Rune Engström (red.) Många år senare kom en handbok ut på samma te-
ma, Industrihandboken: Så tar vi hand om vår egen tids historia. Gunilla Lindberg (red.),
(Lund, 2004).
141 Hedenborg och Kvarnström, s. 259.
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från de omgivande delarna in till staden, men det �nns undantag.142 Under
en hundraårsperiod har allt färre varit permanent bosatta på landsbygden
eller haft föräldrar som har varit det.143

Som en reaktion på befolkningskoncentrationen till städerna har hem-
bygdsrörelsens centralorganisation försökt att bredda synen på hembygd till
att även innefatta små samhällen, tätorter, städer och stadsdelar med så kal-
lade �stadsliknande karaktär�.144 Allt �er hembygdsföreningar bildas i olika
stadsdelar i Sverige. 1997 fanns det 700 föreningar som var verksamma i om-
råden med stadsliknande karaktär, enligt centralorganisationen.145 I en av
dess skrifter med temat �staden som hembygd� ger författaren och debattö-
ren Göran Palm, som är uppvuxen i Stockholm, uttryck för att människor
kan identi�era sig med �era platser (hembygder) och att hembygden inte
behöver �nnas på landsbygden.

Är man uppväxt i en storstad känns själva ordet 'hembygd' gans-
ka ovant. Det hör liksom landet till. Men varför ska landsbygden
ha monopol på ett så vackert ord? De �esta stadsbor gör ju än-
då allt de kan för att få sin stad att bli lika hembygdslik som den
skärgårdsö eller bondby dit de åker på semestern.146

Uppfattningen om gränserna mellan stad och land har glidit genom histori-
en, men etsat sig fast som en referensram för människor. Stad och landsbygd
ställs gärna emot varandra, där staden får stå för �rörlighet, utveckling och
framtid�, medan landsbygden står för �trygghet och gemenskap�.147 Genom
sådana associationer blir hembygd och landsbygd synonyma, vilket Palm
ifrågasätter. Forskning har problematiserat staden och visat att staden in-
te är en, utan består av �era delar, olika stadsdelar och förorter, så att den
blir splittrad.148 Stockholm består av många små byar med olika karaktär.
�Klasskänslan� är en viktig karaktär. Hammarby och Östermalm har olika
sociala laddningar, som är viktiga för känslan för platsen.149 Varken staden
142 Helena Kåks och Erik Westholm, När långt bort blir nära: Om rörlighet och lokal-

samhällets framtid. Institutet för framtidsstudier (Hedemora, 2006), s. 14�.
143 Se till exempel Lars Nilssons artikel �Platserna i vårt liv� i Hemtrakter i stadens

ljus. Bygd och Naturs årsbok 1995, Sveriges Hembygdsförbund, Gunilla Lindberg (red.),
s. 29.
144 Citatet från Hembygdsarbetet i staden. Bygd och Naturs småskrifter 8/1997, Sveriges

Hembygdsförbund, s. 3. Se även Stadsborna. Tankar kring stadsstudier. Bygd och Naturs
årsskrift 1980, Riksförbundet för Hembygdsvård, Rune Engström (red.) och Bygd och
Naturs årsskrift 1995.
145 Bygd och Naturs småskrifter 8/1997, s. 7.
146 Göran Palm, �Städernas byar� i Bygd och Naturs årsbok 1995, s. 9. Ett relativt tidigt

exempel på forskningens intresse för staden som hembygd är Gunnemarks avhandling i
etnologi (1998).
147 Kåks och Westholm, s. 25.
148 Ibid., s. 29.
149 Palm, s. 11 och 18.
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eller landsbygden är enhetliga miljöer. Genom städernas utbredning och ut-
bredningen av urbana livsformer försvinner gränserna mellan staden och
landsbygden. Vissa områden kan bli ytor i stadens förlängning, en �skarv�
eller �mellanrum� mellan stad och landsbygd.150 Städernas kärna, dess tradi-
tionella centrum, upplever ofta konkurrens med handel och service i områden
i utkanten av städerna.151 Vad som är centrum och periferi är inte självklart,
utan varierar över tid och mellan olika platser.

Genom kommunreformerna under 1950- och 1970-talen försvann stad
som ett juridiskt och administrativt begrepp och omvandlades till kommu-
ner. Storkommunreformen 1952 krympte antalet kommuner från cirka 2 500
till drygt 800 och efter den så kallade kommunblocksreformen blev antalet
kommuner omkring 280 från början av 1970-talet.152 Den tidigare socken-
bundna politiska organisationen, som hade funnits sedan medeltiden, upp-
hörde därmed.153 Kommunreformerna var en omvälvande process inte minst
på landsbygden. I den gamla sockentraditionen hade bönderna och kyrkans
företrädare haft nära till makten och bilden av den svenska lokala demo-
kratin var positiv. Kommunen (socknen), där allmogen var representerad,
ansågs ha ett nära förhållande till kungen (staten); en relation som genom
reformerna blev mer distanserad. Myten om �den ursvenske odalbonden�,
som �var självägande, självständig och hade utövat demokrati på ting och
sockenstämmor sedan historiens gryning� förstärktes sannolikt genom pro-
cessen.154

Genom kommunreformerna kom den politiska makten att �yttas och
centraliseras. Antalet förtroendeuppdrag blev färre än hälften genom pro-
cessen.155 Det utvecklades en ny negativ myt om den lilla kommunen som
förlegad och ålderdomlig genom att den inte fungerade tillräckligt ratio-
nellt. Kommunreformerna kan ses som ett sätt att genomföra Gesellschaft
på administrativ basis. Kontakterna blev mindre genom släkt och familj och
öppnade upp för nya karriärer. Inte minst kvinnor �ck plats i den kommuna-

150 Orvar Löfgren, �Mellanrum: Vita �äckar och svarta hål i storstadens utkant� i Mo-
derna landskap: Identi�kation och tradition i vardagen. Katarina Salzman och Birgitta
Svensson (red.), (Stockholm, 1997), s. 47�.
151 Kåks och Westholm, s. 33.
152 Lars Nilsson, �Kommunernas plats: Indelningsreformer i historiskt perspektiv� i

Storkommunreformen 1952: Striden om folkhemmets geogra�. Peter Aronsson, Lars Nils-
son och Thord Strömberg (red.), Studier i stads- och kommunhistoria 24, Stockholms
universitet (Stockholm, 2002), s. 19�.
153 Ibid., s. 26.
154 Ulla Ekström von Essen, �Den socialdemokratiska 'mönsterkommunen': Idéer och

ideal bakom 1952 års reform� i Aronsson, Nilsson och Strömberg, s. 29.
155 Ulla Herlitz, Platsideologi: Bygderörelsen och demokratiska perspektiv i det postin-

dustriella samhället. Institutet för regionalforskning (SIR), Rapport 119:2000 (Östersund,
2000), s. 37�. Se även Edquist 070107, s. 212.
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la politiken.156 Reformen blev ett uttryck för en övergång till ett modernare
samhälle, där vissa element inte längre hörde hemma:

Hänvisningar till tradition, socken, kyrkogemenskap eller arv var
alltigenom sådana bundenheter som människan i ett modernt
samhälle måste lyfta sig över.157

Urbaniseringen är en del av en tilltagande rörlighet bland människor, som
i samtiden gärna kopplas till globaliseringsprocessen. Flera forskare har dis-
kuterat rörlighet i termer av platsers betydelse i samtiden. Ibland blir slut-
satsen att rörligheten upphäver människors platsanknytning, som behöver
främjas aktivt, annars uppstår vad som ibland kallas en platslöshet.158 Det
bör påpekas att diskussionen om platslöshet inte är ett nytt fenomen, utan
har haft en stor betydelse under åtminstone hela 1900-talet.159 Det gäller
inte minst för hembygdsrörelsen, vars etablering motiverades av hotet om
platslösheten som emigrationen och urbaniseringen ansågs föra med sig. Rö-
relsen har från början sett det som sin uppgift att motverka dessa krafter, att
bidra till människors platsförankring. Dagens samhälle är knappast mind-
re fragmenterat och svåröverskådligt. Somliga forskare menar att den lokala
platsens betydelse ökar när samhället förändras allt fortare och gränser av
olika slag blir allt mer �ytande.160 Argumentationen liknar �kristeorin� som
har använts för att förklara samtidens stora intresse för historia.

Kommunreformen och centraliseringen av samhällsfunktionerna hör sam-
man med en kraftigt utbyggd o�entlig sektor efter andra världskriget, i av-
sikt att upprätthålla en välfärdsordning. Under 1980-talet, men särskilt un-
der den ekonomiska krisen i början av 1990-talet �ck diskussionen om det
civila samhället stort genomslag. Det civila samhället, skilt från staten och
marknaden, utgörs förenklat av personliga band mellan vänner och inom fa-
miljer, men också av olika frivilliga föreningar och organisationer. Det bygger
på personliga band och att människor går samman och uträttar ett oavlönat
arbete.161

Begreppet var inte nytt eller unikt för Sverige, men det �ck stort utrym-
me i såväl forskning som politiska sammanhang. Högerpolitiker lanserade
civilsamhället som en alternativ källa till välfärd; staten hade svårigheter

156 Åsa Folkesson, �Landsbygdskvinnans sång: Om kvinnor och lokalpolitik vid tiden
för storkommunreformen� i Aronsson, Nilsson och Strömberg, s. 92f.
157 Ekström von Essen, s. 52.
158 Kåks och Westholm sammanfattar några av teorierna kring plats och rörlighet.
159 Se exempelvis Salzman och Svensson �Inledning� i Salzman och Svensson, 10.
160 Herlitz, s. 13. Se även Sundin (1994), s. 62.
161 För en mer fördjupad diskussion om det civila samhället, se till exempel Håkan

Arvidsson, Lennart Berntson och Lars Dencik,Modernisering och välfärd: Om stat, individ
och civilt samhälle i Sverige. Socialstatsprojektet 1994:1 (Stockholm, 1994), bl.a. s. 84�.
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att upprätthålla välfärden, som därmed blev alltmer beroende av markna-
den och det civila samhället. Bland vänsterkrafterna fanns det spänningar
mellan de som ville motverka �ett nyliberalt angrepp på folkhemmet� och
de som såg civilsamhället som �nya folkrörelser�, som kunde knytas till en
tradition av folkrörelser och gräsrotskrafter, som de ville stärka.162

Diskussionen om det civila samhällets betydelse för demokratin och eko-
nomin tog fart efter Robert D. Putnams studier av Italien. Han jämförde de
nordliga och de sydliga regionerna av landet och fann att ett utbyggt ideellt
föreningsliv och täta lokala nätverk mellan människor stärker demokratin
och ekonomin. Några år efter detta arbete gjorde han en liknande studie i
USA, som också �ck stor spridning. Där drev han tesen att nätverken mellan
medborgarna hade minskat. Föreningar lades ned. Människor blev mindre
utövare och mer betraktare.163

Putnam använder begreppet socialt kapital för att visa på de sociala
nätverkens ekonomiska betydelse. Det sociala kapitalet bidrar till samhället
liksom det fysiska och det humana kapitalet. Det sociala kapitalet innebär
också förtroende för andra människor. På senare tid har �era studier i Put-
nams kölvatten diskuterat det sociala kapitalets betydelse för demokratin
och ekonomin.164 Putnam drar stora växlar av dess e�ekter på människors
tillvaro. Han skriver:

Det som står på spel är inte bara tomteboliknande mysighet eller
ilningar av stolthet efter den samhälleliga ryggraden. Vi kommer
att lägga fram kalla fakta som visar att våra skolor och lokalsam-
hällen inte fungerar lika bra när sammanhållningen slappnar och
att vår ekonomi, vår demokrati och till och med vår hälsa och
trivsel är beroende av socialt kapital.165

Hembygdsföreningar är sedan länge en av många typer av föreningar som
ingår i det lokala civila samhället, där människor kan ta mer eller mindre
aktiv del. I den här undersökningen fångas särskilt de aktiva upp. Det civila
samhällets utveckling i samtiden är alltså en relevant kontext för att förstå
föreningarnas betydelser för individer och lokalsamhälle, som kommer att
återupptas i slutkapitlet.

162 Lars Trägårdh, �Det civila samhället som politisk slogan och analytiskt begrepp�
i Civilsamhället. Erik Amnå (red.), Demokratiutredningens forskarvolym VIII, Statens
o�entliga utredningar (SOU) 1999:84, s. 14�, citat s. 20. Se även Mats Dahlkvist, � 'Det
civila samhället' i samhällsteori och samhällsdebatt. En kritisk analys� i Civilt samhälle
kontra o�entlig sektor. Trägårdh (red.), (Stockholm, 1995).
163 Robert D. Putnam, Den fungerande demokratin: Medborgarandans rötter i Italien.

(1993), (Stockholm, 1996), svensk översättning Margareta Eklöf, Den ensamme bowlaren.
(2000), (Stockholm, 2001), svensk översättning Margareta Eklöf.
164 Olof Pettersson och Bo Rothstein, �Förord� i Putnam (2000/2001), s. 8.
165 Putnam (2000/2001), s. 28.
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Metod och material

För intervjupersonen som citerades i inledningen av avhandlingen var hem-
bygdsföreningen något omfattande och svårfångat. Jag har velat komma
nära föreningarna, för att kunna förstå deras betydelser. Samtidigt har det
varit viktigt att bibehålla ett utifrånperspektiv, för att lättare kunna ge per-
spektiv på verksamheten. I detta avsnitt beskrivs de metod- och material-
avvägningar som har gjorts och vilka konsekvenser de har fått för resultatet.
Först diskuteras urvalet av föreningarna i undersökningen, följt av avhand-
lingens empiriska material. För att kunna undersöka den breda verksamhe-
ten behövs ett brett material. Jag har tagit del av föreningarnas arkiv och
deras fysiska miljöer. Jag har även observerat verksamhet och intervjuat
verksamma personer.

Urvalet av hembygdsföreningar

Det �nns många typer av lokala föreningar, vars verksamhet liknar hem-
bygdsföreningars, såsom intresseföreningar och byalag. De har ofta den eg-
na bygden i centrum för verksamheten och ibland förekommer även histo-
riebruk. För denna studies syften är det dock betydelsefullt att underforssöka
sådana föreningar som själva identi�erar sig som hembygdsföreningar. I Ös-
tergötland ingår de �esta av dem i hembygdsrörelsen som organisation,
med nationellt förbund, regionala förbund och lokala kretsar, exempelvis
Linköpingskretsen. Men det �nns även föreningar som är organiserade i hem-
bygdsrörelsen som inte har ordet hembygdsförening i sitt föreningsnamn till
exempel namn som Föreningen Gamla Linköping eller olika gillen, såsom
S:ta Ingrids gille i Skänninge. De tre föreningar som jag har undersökt är
anslutna till hembygdsrörelsen i Linköping, Östergötland och Sverige.

Adolfsson och Svenssons undersökning indikerar att hembygdsförening-
ars verksamhet kan vara mycket varierande. Föreningens natur- och kultur-
geogra�ska belägenhet (jordbruksmiljö, industrimiljö etc.), hur länge för-
eningen har funnits och vilka som är verksamma, kan ha en inverkan på
verksamhetens inriktning.166 Dessa slutsatser baserar sig främst på hur verk-
samheten bedrivs och inkluderar inte verksamhetens budskap. Det återstår
att se om skillnaderna är stora även vid en bredare analys av verksamheten.

Föreningarna i undersökningen visar på en rik variation av förutsättning-
ar för verksamheten. Föreningarna i undersökningen bildades vid varierande
tidpunkter (1943, 1976 och 1992) och är av varierande storlek avseende geo-
gra�skt upptagningsområde och antal medlemmar (cirka 900, 350 respektive
250 medlemmar). Inom de undersökta föreningarna �nns en bredd av mil-
jöer. Tannefors hembygdsförening (THF) är en stadsdelsförening, en del av

166 Adolfsson och Svensson, s. 88.
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Linköping, medan Wist hembygdsförening (WHF) och Vreta klosters hem-
bygdsförening (VKHF) är landsbygdsföreningar som innefattar mindre tä-
torter (�villasamhällen�).167

Den tidigare forskningen har utgått från föreningar i utpräglad lands-
bygdsmiljö. Adolfsson och Svenssons studie är den mest omfattande och sen-
tida och innefattar tolv föreningar. Samtliga �nns i landsbygdsområden, utan
större tätorter eller städer.168 Eftersom omkring en tredjedel av föreningar-
na beräknas �nnas i �stadsliknande miljöer�, enligt centralorganisationen,
har det varit angeläget att inkludera mer tätbebyggda områden i undersök-
ningen.

Urvalet av föreningar baserar sig dels på en forskningsförberedande en-
kät som genomfördes under våren 2003, dels på samtal med initierade perso-
ner.169 Enkäten gick ut till samtliga hembygdsföreningar inom Östergötlands
Hembygdsförbund, då 96 stycken. 36 föreningar svarade. Enkäten bestod av
öppna frågor om föreningens syfte, verksamhet och syn på framtiden. Av
vikt har också varit att de utvalda föreningarna har en omfattande verk-
samhet, vilket enkäten indikerade. Publikationer, protokoll och dylikt måste
vara bevarade och tillgängliga, något som efterfrågades i enkäten.

Undersökningsområdet: delar av Linköpingsbygden

Det �nns �era skäl till att undersökningen har genomförts i Östergötland,
förutom den uppenbart praktiska fördelen för en forskare som är bosatt
i området. Den östgötska hembygdsrörelsen är tämligen outforskad. I Ös-
tergötland �nns liksom i många andra geogra�ska områden i Sverige ett
mångfaldigt kultur- och naturlandskap. Östergötland betecknas ofta som
ett �Sverige i miniatyr�. I Linköpings omnejd �nns skogsbygden i norr med
bergslagsbygd, där VKHF verkar. I eklandskapet i söder verkar WHF. Däre-
mellan ligger den så kallade slättbygden, där WHF och VKHF delvis har sina
områden och där Linköpings stad, som innefattar THF, är belägen.170 Den
karaktäristiska slättbygden har givit goda förutsättningar för jordbruk. Flera

167 Hembygdsföreningarna betecknar sina föreningsnamn med respektive utan genitiv-s.
I avhandlingen betecknas deras namn så som de själva gör det, men i första hand kommer
mina förkortningar VKHF, WHF och THF att användas.
168 Föreningarna �nns i följande regioner: Kalmar län med del av Småland och Öland,

Älvsborgs län med del av Västergötland och Dalsland, Värmlands län och Västernorrlands
län med Ångermanland och Medelpad.
169 Jag har främst konsulterat Dan Malmsten och Hans Nilsson, vilka har nära kontakter

med hembygdsföreningarna i Östergötland genom att de arbetar med nätverket Kulturarv
Östergötland och Centrum för Lokalhistoria vid Linköpings universitet.
170 Om det östgötska landskapets mångfald och karaktär se Göran Lindstedt, �Förord�,

s. 4 och Björn Segrell, �Slättbygden och Eklandskapet�, s. 63� i Svenska turistföreningens
årsbok 2000 Östergötland. Ninni Wahlsten (red.), STF publikationsnummer 3319, Stock-
holm (1999).
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stora slott och gods �nns i området. Inom undersökningsområdet ryms både
Ljungs och Stjärnorps slott (VKHF), samt Sturefors och Bjärka-Säby slott
(WHF). I Östergötland har även industrier och högteknologi vuxit fram.
Framstående teknologi har förknippats med Linköping, staden med univer-
sitet och domkyrka mitt på slätten. SAAB:s �ygtillverkning är en av de stora
industrierna i stadsdelen Tannefors i Linköping. Chokladföretaget Cloetta
har sitt centrum i Ljungsbro norr om Linköping i VKHF:s verksamhetsom-
råde.

Nedan följer några korta fakta om undersökningsområdet, främst dess
näringsliv och befolkning. Underlaget är hämtat från Linköpings kommuns
statistiska material för olika områden inom kommunen.171 Materialet täc-
ker inte upp hela undersökningsområdet, utan behandlar främst tätorterna.
THF:s verksamhetsområde, som är tätbebyggt, blir därför mest genomlyst.
Beskrivningar ger en bild av hur undersökningsområdet ser ut i sin helhet
och till sina olika delar. Den bilden kompletteras av avhandlingens bilaga
med kartor över hela undersökningsområdet, samt över varje förenings verk-
samhetsområde. Kartmaterialet är en bearbetning av kartor från Linköpings
kommunlantmäteri. De viktigaste platserna som nämns i texten �nns utsatta
på kartorna.

Linköpings kommun hade vid årsskiftet 2006/2007 cirka 139 000 innevå-
nare.172 I de norra delarna av kommunen har VKHF sitt verksamhetsområde
och omfattar de fyra före detta socknarna Vreta kloster, Flistad, Ljung och
Stjärnorp, som utgjorde Vreta klosters storkommun före sammanslagningen
med Linköpings kommun. I Ljungs socken �nns Ljungsbro, som var centrum
för Vreta klosters storkommun. Ljungsbro samhälle är uppbyggt kring Mota-
la ström och Göta kanal. Vägavståndet till Linköping är femton kilometer.
Genom Cloettas etablering vid sekelskiftet 1900 växte bebyggelsen främst
från och med 1960-talet. Vid årsskiftet 2006/2007 fanns det cirka 6 500 per-
soner i tätorten och cirka 1 600 i omlandet. (På 1960-talet bodde cirka 2 500
personer i tätorten.) Cloetta och Ljungbro skola är de dominerande arbets-
platserna. 89 procent av den förvärvsarbetande befolkningen arbetspendlar
ut från området.

Tätorten Berg ligger vid Göta kanals utlopp i sjön Roxen. Bergs slussar
är ett känt turistmål. I södra delen av orten ligger Vreta kloster kyrka och
klosterruin från 1100-talet. Vägavståndet till Linköping är tio kilometer.
Från och med 1950-talet har området byggts ut. Vid årsskiftet 2006/2007
bodde cirka 1 300 personer i Berg (1960: cirka 900 personer) och omkring

171 Uppgifterna om Ljungsbro, Berg, Tannefors, Hejdegården och Sturefors är hämtade
från Linköpings kommuns hemsida och �nns som pdf-�l: http://www.linkoping.se/statdok
/gpf/gp�rame.htm (071211).
172 �Fakta om Linköping� i Vår stad Linköping 2007. Karin Christo�ersson (red.),

(Linköping, 2007), s. 188.

47



950 personer i omlandet. Barn- och äldreomsorg bidrar till arbetstillfällen i
området, men 87 procent arbetspendlar.

Som en del av Linköping verkar THF som inkluderar stadsdelarna Tan-
nefors och Hejdegården. Tannefors stadsdel omfattar i sin tur Kungsberget,
Råberga och gamla Tannefors. Under 1930- och 1940-talet växte Tannefors
stadsdel. Tre fjärdedelar av bebyggelsen kom till före 1950. Området erbju-
der många arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin inte minst på SAAB,
�kommunens största företag med norra Europas största �ygindustri�, enligt
kommunens beskrivning. Ytan är stor och omfattar industriområden och
Linköpings �ygplats. Befolkningen var vid årsskiftet 2006/2007 cirka 4 500
personer, att jämföra med cirka 8 350 personer 1960. 87 procent av den
förvärvsarbetande befolkningen arbetspendlar. �Längs Nya Tanneforsvägen
�nns ett väl utvecklat a�ärsstråk� och området har också ett �nt promenad-
område längs Stångån, Östra Strandpromenaden, står det i kommunens be-
skrivning.

På andra sidan Stångån, Västra Strandpromenaden, �nns Hejdegården,
som räknas som en särskild centralt belägen stadsdel till Linköping. Stads-
delen är liten till ytan och byggdes ut till största delen före 1950. Befolkning-
en i Hejdegården uppgick vid årsskiftet 2006/2007 till 2 000 personer (1960:
cirka 3 500). Befolkningsminskningen var som störst på 1960-talet. I områ-
det �nns ingen skola eller äldreomsorg. 98 procent av den förvärvsarbetande
befolkningen arbetar utanför stadsdelen.

Söder om Linköping �nns Vist före detta socken, som är WHF:s verk-
samhetsområde. Socknens gamla centrum, Vists kyrkby med kyrka och sko-
la, har utvecklats till Sturefors samhälle, men skolan och kyrkan �nns kvar.
Sturefors ligger längs Stångåns dalgång. Vägavståndet till Linköpings cent-
rum är tretton kilometer. Tågförbindelsen till Linköping upphörde 2003. I
omlandet �nns ett naturreservat för ekskog, det så kallade eklandskapet. Be-
byggelsen har huvudsakligen vuxit fram under andra halvan av 1900-talet.
Befolkningen i tätorten Sturefors uppgick vid årsskiftet 2006/2007 till cirka
2 250 personer (1960: cirka 300 personer) och omkring 400 personer bodde i
omlandet. 94 procent av den förvärvsarbetande befolkningen arbetspendlar.
Skolan och äldreomsorgen skapar arbetstillfällen.

Hembygdsföreningarnas material

Föreningarnas stadgar, protokoll, verksamhetsberättelser och skrivelser har
använts för att skildra verksamhetens utveckling över tid. Vilken verksam-
het har föreningarna bedrivit? Hur motiverar de sin verksamhet? Motiven
för verksamheten framkommer endast sporadiskt, men i till exempel de år-
liga verksamhetsberättelserna bedömer föreningarna ibland utvecklingen av
verksamheten, vilka målgrupper de lockar och vill locka eller vilka uppgifter
föreningen bör ta på sig.
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När det gäller verksamhetens budskap har föreningarnas publikationer
varit användbara. De är av varierande omfång: från mindre häften till mer
omfattande inbundna böcker. Antalet publikationer varierar kraftigt, från
omkring fyrtio publikationer (VKHF) ner till en handfull (THF). I WHF är
publikationerna med ett undantag resultat av studiecirklar, medan VKHF:s
publikationer bygger på manus som har lämnats in av enskilda personer och
sedan i viss mån bearbetats av en redaktör inom föreningen. Publikationerna
tillhandahålls och marknadsförs av VKHF. Individen bakom texterna är
ofta osynlig i verksamheten. I ett par fall har texterna kommit ut efter
författarens död. I �era fall �nns det i VKHF ett förord, som ofta antyder
vilken betydelse föreningen (genom redaktören) ger skriften i fråga, vilket ger
värdefulla ingångar till tolkningen av publikationen. Redaktörskapet tolkar
jag som ett förtroende att uttala sig i föreningens namn. Det som står i
texterna bedöms därför vara föreningens hållning.

Publikationerna är till sitt innehåll av många olika slag. En särskild
typ av publikationer, tre till antalet i vardera VKHF och WHF, utgörs av
jubileumsskrifter. Det är häften som ges ut de år föreningarna jubilerar med
avseende på när de bildades. Publikationerna summerar föreningens verk-
samhet och historia och inleds vanligen med en beskrivning av dess intentio-
ner med verksamheten. Föreningen skriver på detta sätt sin egen historia,
vilket även hembygdsrörelsen på regional och central nivå har gjort. I WHF
ersätter de delvis andra skrifter, eftersom de redovisar resultat från de lokal-
historiska studiecirklarna.

En andra typ av publikation är de skrifter som WHF och VKHF har givit
ut för att beskriva byggnaderna som föreningarna äger. Dessa publikationer
har främst använts som ett komplement till observationer av byggnaderna
vid exempelvis guidningar och andra verksamheter vid och i byggnaderna.
Ett exempel är häftet om naturområdet Hjortkälla (WHF). Dessa texter
�nns till försäljning vid verksamheter i anslutning till de aktuella byggna-
derna.

En tredje typ av publikation utgörs av mer omfattande bokprojekt.
THF:s Glimtar från Tannefors, samt VKHF:s Allt har förändrats är två
exempel på böcker som har tillkommit i samarbete med Linköpings univer-
sitet. Budskapen är särskilt synliga i artiklarna i VKHF:s bok. En bok som
har fått stor spridning i VKHF är Arvids bok om Stjärnorp, som är ett resul-
tat av en torpinventering. Bokens första upplaga kom ut 1986. I WHF �nns
ett par mer omfattande publikationer om emigranter respektive soldater.
Under 2005 pågick även bokprojektet om Sturefors samhälle som resultera-
de i en bok 2006, Sturefors: Från kyrkby till villasamhälle. Boken och inte
minst arbetsprocessen med boken gav undersökningen värdefulla exempel
på verksamhetens inriktning och budskap och uppmärksammas i analysen.

Omfattningen av tydliga budskap i publikationerna varierar kraftigt. En
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fjärde typ av publikationer, där budskapen uttrycks tydligare är de självbio-
gra�ska publikationerna där en persons minnen från platsen står i centrum. I
VKHF �nns �era exempel, såsom Börje Johanssons bok Mest om Ljung från
2001. I WHF är skriften Minnen från Vist av Edvin Karlsson ett exempel.
De större bokprojekten som redan har nämnts innehåller självbiogra�ska
avsnitt.

Utöver dessa typer �nns en femte typ av publikationer av mer blan-
dad art. Det är olika småskrifter med ett varierat innehåll, till exempel om
den lokala brandkåren, om brödbakning etc. I VKHF är �era av dem slut
och �nns inte att köpa längre.Föreningarnas hemsidor på Internet fungerar
delvis som en elektronisk publikation, särskilt i WHF, vars hemsida är myc-
ket omfattande. Artiklar som fanns som länkar på hemsidans startsida har
skrivits ut.173 Det utskriva texthäftet bevaras i första hand för granskning,
eftersom innehållet på hemsidan ändras kontinuerligt.

Miljöer, byggnader och föremål som föreningarna innehar och använ-
der i sin verksamhet har också undersökts, som en del av verksamheten.
Vissa miljöer används �itigare och har därför prioriterats. Främst har mil-
jöerna studerats när de har använts till exempel vid en guidning, för att
få ett tolkningssammanhang. Publikationerna om föreningarnas byggnader
har använts på samma sätt. Jag har koncentrerat analysen till den utåt-
riktade verksamheten, som �est människor kommer i kontakt med. Bland
material som har utelämnats �nns tusentals fotogra�er samlade i lådor
eller pärmar i föreningarnas arkiv, liksom videomaterial, som inte används
i verksamheten. Tidningsurklipp, bestående av artiklar där föreningarna el-
ler det aktuella geogra�ska området omtalas, har också prioriterats bort.
Klippböckerna ger i nuläget snarast en bild av lokaltidningarnas täckning
av området.

Intervjuer med verksamma

För att visa vilken verksamhet som bedrivs och vad föreningarna anser att en
hembygdsförening är och bör vara har den forskningsförberedande enkäten
använts, men framför allt har verksamma personer i föreningarna intervju-
ats. Intervjuerna har också visat vilka aktörer som har betydelse och vilka
verksamheten riktar sig mot (målgrupperna). I undantagsfall har intervju-
erna använts för att få fram faktauppgifter, exempelvis när en verksamhet
har ägt rum. De muntliga uppgifterna har kunnat styrkas av komplette-
rande uppgifter i protokoll och verksamhetsberättelser. Intervjumaterialet
har givit ett brett sammanhang åt föreningarnas verksamhet och har va-
rit ett sätt att utveckla avhandlingens aktörsperspektiv, som består av dels
föreningarna som kollektiva aktörer, dels de verksamma individerna. Jag är

173 Utskrivet 051220 och 051221. Hemsidan uppdaterades 051219.
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intresserad av intervjupersonerna som en del av föreningen och det har jag
varit tydlig med. Jag har därför i möjligaste mån intervjuat förtroendeval-
da personer, styrelse- och kommittémedlemmar, som är utsedda av övriga
medlemmar att representera föreningen.

Totalt har femton intervjuer genomförts, fem personer i varje förening.174

De intervjuade är personer som populärt kallas för eldsjälar. Öman beskriver
eldsjälar på följande sätt:

De har det brinnande intresset för sin uppgift, är osjälviska, inte
rädda för hårt arbete, ägnar en stor del av sin tid åt uppgiften,
tål mycket, är entusiastiska och entusiasmerande. Eldsjälen tar
ofta åt sig stora och många uppgifter, och då han/hon av olika
skäl försvinner ur bilden, är det en svår uppgift att �nna en
ersättare.175

Genom studier av protokoll och verksamhetsberättelser framkom vilka per-
soner som har och har haft stort ansvar och varit drivande för verksamheten
i föreningarna. Utifrån detta har intervjupersonerna valts ut. Dessutom till-
frågades intervjupersonerna om vilka personer de tyckte var insatta i verk-
samheten. Ordförandena har intervjuats. Övriga personer har ansvar för den
lokalhistoriska forskningen, studiecirklar, hemsidan eller guidningar. I refe-
renserna i slutet av avhandlingen beskrivs intervjupersonernas erfarenheter
av verksamheten. De är utvalda för att tillsammans fånga upp bredden i för-
eningens verksamhet över en längre tid. I THF intervjuades mest kvinnor,
eftersom de verksamma är övervägande kvinnor. I WHF var situationen den
omvända. I VKHF var könsfördelningen bland intervjupersonerna så jämn
som den kunde bli. Tretton av de femton intervjupersonerna har uppnått
pensionsålder, några av dem sedan länge.

Intervjuerna i THF ägde i �era fall rum i föreningslokalen, som ligger
tillgänglig för alla, medan de övriga personerna intervjuades i sina hem,
enligt deras önskemål. Jag ringde upp intervjupersonerna och informerade
om teman för intervjun och vad intervjun skulle användas till. Alla som
tillfrågades tackade ja till att medverka. Intervjupersonerna hade mycket att
säga och det var ibland svårt att avsluta intervjuerna. Jag avslutade med
att fråga om de vill tillägga något och det ledde ofta in på nya intressanta
samtal.

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som tog sin utgångspunkt i oli-
ka forskningsfrågor om till exempel föreningens avgränsning av det geograf-

174 I WHF var det en man och hustru som båda har varit verksamma, som ville bli
intervjuade tillsammans. Vid en intervju i VKHF i hemmiljö var partnern hemma. Hon har
också erfarenheter av hembygdsrörelsen och kom under intervjun med synpunkter, som i
viss mån påverkade intervjupersonen. Hennes kommentarer har också transkriberats.
175 Öman, s. 183.
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iska verksamhetsområdet och verksamhetens inriktning. Utifrån dessa forsk-
ningsfrågor hade preciserade intervjufrågor formulerats. Det rör sig alltså
om halvstrukturerade intervjuer, där dynamiken i samtalet har varit väg-
ledande. Intervjuerna tog därmed olika lång tid, mellan en och tre timmar.
Intervjupersonerna �ck associera tämligen fritt och ibland uppstod intres-
santa uttalanden i det som kunde framstå som �utsvävningar�.176 Utifrån
intervjupersonens erfarenheter fanns det i några fall anledning att koncen-
trera intervjun till någon del av verksamheten, till exempel studiecirklar.

Intervjupersonernas synpunkter var påfallande likartade i de olika inter-
vjuerna i respektive förening. Eftersom intervjuerna är ett material av �era
och inte används för att studera samtalsmönster uppstod en mättnadskänsla
vid fem intervjuer per förening. Mängden nya uppslag och perspektiv avtog.
Det var ett omfång som täckte upp olika erfarenheter av verksamheten. Det
var dessutom en rimlig datamängd att analysera. Intervjuerna spelades in
digitalt eller på band och transkriberades till skriftspråk. Korta delar av
intervjuerna, som inte är relevanta för avhandlingen, sammanfattades.177

Observationer av verksamhetsåret 2005

Undersökningen omfattar över sextio observationstillfällen av föreningarnas
verksamhet. Observationerna har varit ett viktigt material för att kunna
se vilka budskap föreningarna ger uttryck för genom vad de säger och vad
de gör; sådant som inte alltid �nns tillgängligt på annat sätt. Arkiv- eller
intervjumaterialet har sällan givit svar på vad de vill åstadkomma med sin
verksamhet, utan säger mer om hur de vill arbeta. Budskapet ges i handling,
i den praktiska verksamheten och materialiseras genom bevarande av olika
föremål, byggnader och publikationer.178

Under hösten 2004 genomfördes ett par observationer på försök. Under
2005 bedrevs observationerna av verksamheten systematiskt. Den mest in-
tensiva perioden var sommarhalvåret, men �era studiecirklar följdes under
vinterhalvåret, liksom olika evenemang, styrelsemöten och årsmöten. Alla
styrelsemöten har inte observerats, utan endast årsmötena och efterföljande
styrelsemöte, som anger riktlinjerna för årets verksamhet, samt årets sista
styrelsemöten som summerade årets verksamhet och gav riktlinjer för 2006.
Guidningsverksamheten observerades vid �era tillfällen, för att se om den

176 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. Översättning Sven-Erik Torhell
(Lund, 1997), s. 120�.
177 Intervjuutskrifterna omfattar 60-80 sidor per förening (12 punkter och enkelt radav-

stånd), totalt 207 sidor. Om olika former av transkriberingar se Kvale, s. 155�.
178 Även hembygdsrörelsens centralorganisation utgick i en enkätundersökning 2006 från

att ideologin fanns i praktiken i föreningarnas verksamhet och bad dem besvara frågor
om sin �verksamhetsidé� �Hembygdsrörelsen inför 2010 � ideologi/verksamhetsidé�, bilaga
till: http://www.hembygd.se/apps/ nyheter/las_mer.asp?NewsID	1602 (060908).
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förändrades av situationen. Likaså följdes olika studiecirklar för att kunna
se processen, så långt det var möjligt. Det var särskilt aktuellt i WHF, där
studiecirkelverksamheten är omfattande. Antalet observationer av verksam-
heten i WHF är därför �er än i THF och VKHF.179

Anteckningar har förts vid samtliga observationer, företrädelsevis under
observationerna när det har varit möjligt av praktiska skäl. Observations-
tillfällena har skapat förutsättningar för informella samtal. Evenemangens
storlek möjliggör olika grader av deltagande vid observationerna.180 Jag har
försökt att delta så lite som möjligt. Vid �era tillfällen drogs jag in i verksam-
heten som en mer aktiv deltagare. Vid något tillfälle �ck jag säga ifrån för
att jag inte skulle bli en del av min egen undersökning. Att en viss påverkan
sker är oundvikligt, men ändå svår att urskilja. Att lära känna aktörerna och
se dem agera vid olika tillfällen under en utsträckt tid kan minska påverkan
och göra det lättare att värdera om de påverkas av min närvaro. Fältarbetet
har varit en balansgång mellan att få ett inifrånperspektiv och ett utifrån-
perspektiv. Att bli accepterad och verka mer inifrån har varit nödvändigt för
att få kunna ta del av verksamheten och för att intervjupersonerna ska sam-
tala öppet. Samtidigt är det viktigt att behålla utifrånblicken för att kunna
ge perspektiv på verksamheten. Det har varit svårt och viktigt att balansera
mellan att vara forskare och deltagare.

Det är lätt att enskilda exempel på texter eller intervjuuttalanden där
mer artikulerade budskap uttrycks får oproportionerligt utrymme i forska-
rens strävan att nå tydliga resultat.181 Vid bearbetningen av hela materialet
har jag därför försökt uppmärksamma även implicita budskap. Jag kom-
mer också att diskutera alternativa tolkningar och väga olika material emot
varandra. Bredden i materialet är undersökningens styrka, men också en svå-
righet i att balansera olikheter mot gemensamma drag. Målet har varit att
fånga helheten i verksamheten och dess budskap.

Etiska överväganden

Jag har etablerat ett informerat samtycke i relationen forskare och studie-
objekt.182 Informerat samtycke innebär i det här fallet att verksamma per-
soner har blivit informerade om avhandlingsprojektet och att de frivilligt
har valt att delta i undersökningen. Föreningarna i undersökningen gav sitt

179 Totalt omfattar observationsanteckningarna 99 sidor dataskrivet material (12 punk-
ter, enkelt radavstånd). 56 sidor för WHF, 27 sidor för VKHF och 16 sidor för THF.
180 Magnus Öhlander, �Deltagande observation� i Etnologiska metoder. Magnus Öhlan-

der och Lars Kaijser (red.), (Lund, 1999), s. 74�.
181 Om olika grader om artikulation och medvetandenivå av tankar och handlingar, se

Arne Jarrick, �Tio teser om hur vi tänker� i Häften för kritiska studier. (1988, 1).
182 Om informerat samtycke, se exempelvis Vetenskapsrådet, �Forskningsetiska principer

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning� (2002), samt Bo Peterssons Forskning
och etiska koder: En introduktion till forskningsetik. (Nora, 1994).
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samtycke till att ingå som studieobjekt i den forskningsförberedande enkä-
ten. Intervjupersonerna har sedan informerats om undersökningens syfte och
frivilligt deltagit i intervjuerna. De verksamma personerna har informerats
om min forskarroll. Eftersom det inte rör sig om någon studie av deltagarnas
aktiviteter har jag bedömt att det av etiska skäl inte har varit nödvändigt
att informera samtliga personer.

Intervjupersonerna har numrerats 1-15. Undersökningen handlar om för-
eningarna som kollektiva aktörer och inte de enskilda personerna. Men i ett
fall, ordföranden i WHF, har jag bedömt att individens in�ytande på före-
ningens verksamhet inte kan förbises. Han kommer därför att beskrivas som
�ordföranden i WHF�. För den som vill är det naturligtvis inte svårt att ta
reda på vem han är. Övriga personer kan också kännas igen, åtminstone in-
om respektive förening. Fullständig anonymitet kan aldrig garanteras, men
jag har försökt att upprätthålla det så långt det är möjligt, trots att de del-
tagande individerna inte har uttryckt sådana önskemål. Intervjumaterialet
och fältanteckningarna innehåller personuppgifter och lämnas endast ut för
vetenskaplig kontroll.

Analysens upplägg

Kartläggningen av verksamheten i respektive förening utgör tre kapitel, Vre-
ta klosters hembygdsförening (kapitel 2), Wist hembygdsförening (kapitel 3)
och Tannefors hembygdsförening (kapitel 4). Kapitlens övergripande struk-
tur är densamma. Först beskrivs föreningens tillkomsthistoria, hur verk-
samheten började. Sedan diskuteras medlemsutvecklingen och vilka som är
verksamma i föreningen. Därefter beskrivs verksamheten sedan starten ge-
nom ett urval av viktiga händelser och förändrad inriktning. Föreningarnas
stadgar kommer att diskuteras som ett material där föreningarna uttrycker
vilken typ av verksamhet de vill ägna sig åt. I ett särskilt avsnitt skildras
verksamhetsåret 2005, som jag observerade. Därefter analyseras det budskap
som verksamheten förmedlar genom att ett urval av materialet diskuteras.

Utgångspunkten för framställningen är kronologisk och den principen
fullföljs mest i VKHF, som har en längre kronologi och tydliga förändringar
i verksamhetens inriktning över tid. I redovisningen av WHF var det viktigt
att prioritera Fornhemmet, eftersom stora delar av verksamheten har denna
anläggning som utgångspunkt. I THF är kronologin inte lika tydligt fram-
skriven på grund av dess korta historia. I WHF och THF har det dessutom
varit enklare att följa ett tematiskt upplägg, eftersom verksamheten följer
några teman, medan verksamheten i VKHF pekar i många olika riktningar.

Delstudierna blir i text olika långa, eftersom föreningarna har funnits
olika lång tid och verksamhetens omfattning varierar. För att minska skill-
naderna tas en mindre del av till exempel publikationerna upp i VKHF
jämfört med THF. Fokus ligger på sådan verksamhet som är betydande i
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respektive förening. Efter varje delundersökning följer ett avsnitt med slut-
satser om hur verksamhetens inriktning och budskap ser ut, varför det ser
ut som det gör och hur det eventuellt har förändrats över tid. I avhand-
lingens slutkapitel lyfts resultaten av delstudierna upp till en diskussion om
avhandlingens övergripande fråga om föreningarnas betydelser och om varför
hembygdsföreningar alltjämt lockar många människor.
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Kapitel 2

Vreta klosters

hembygdsförening

Vreta klosters hembygdsförening bildades 1943 och omfattade då endast
Vreta klosters socken. Under 1960-talet vidgades föreningens geogra�ska om-
råde. Stjärnorp, Flistad och Ljungs socknar ingick i samband med kommun-
sammanslagningarna. Föreningens område kom att motsvara den dåvarande
storkommunen Vreta kloster.1 På det sättet kom VKHF att omfatta fyra
tidigare socknar och därmed vara ett ovanligt stort geogra�skt verksam-
hetsområde för en hembygdsförening. VKHF:s logotype är samma som stor-
kommunen hade. Storkommunen återanvände i sin tur symbolen för cister-
cienserklostret i Vreta kloster. Logotypen �nns på publikationer, �aggor och
föreningens egna röda tröjor.

Medlemmar och verksamma

När VKHF bildades sattes höga mål beträ�ande medlemsantalet. Styrel-
sen kom överens om att föreningen borde ha minst 500 medlemmar, för att
få en stark ekonomi. Vid det första verksamhetsårets slut hade föreningen
34 medlemmar. Det skulle dröja många år innan målet på 500 medlemmar
uppnåddes, något som få hembygdsföreningar mäktar med, som statistiken
visade. Besvikelsen över dålig anslutning till en början beskrivs i �era ar-
kivhandlingar. I verksamhetsberättelsen för 1945 lyder utvärderingen av det
gångna verksamhetsåret: �Som ett allmänt omdöme kan sägas att intres-
set för föreningen kan höjas avsevärt. Ytterligare anslutning skulle kraftigt
stödja föreningen i dess arbete�.2 I verksamhetsberättelsen året efter var ton-
gångarna lite mer positiva. Läget hade förbättrats något, men det var långt

1 VKHF, protokoll 1964-05-05, samt verksamhetsberättelsen för 1965.
2 VKHF, verksamhetsberättelse för 1945.
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Medlemsstatistik för Vreta klosters hembygdsförening
År Antal medlemmar År Antal medlemmar
1943 34 1973 450
1984 153 1978 504
1953 99 1983 676
1958 92 1988 845
1963 152 1992 904
1968 214

Källa: VKHF, Almanacka 1993: Vreta kloster hembygdsförening 50 år.
(20/1992) Sigurd Germundsjö (red.), s. 3.

kvar till det uppställda målet. De aktiva försökte därför även värva olika
föreningar som stödmedlemmar, för att stärka ekonomin.3

Medlemsstatistiken visar en kraftig ökning av medlemsantalet i början av
föreningens historia, under 1940-talet. Under 1950-talet mattades ökningen
och medlemsantalet minskade till och med. Den stora ökningen ägde rum
under 1970- och 1980-talet, då antalet medlemmar för första gången översteg
målet 500 medlemmar. Ökningen kan å ena sidan förklaras av att föreningens
geogra�ska område vidgades kraftigt samtidigt. Å andra sidan skulle den
kunna vara en del av en bredare samhällstendens med ökat medlemsantal i
hembygdsrörelsen. Därefter har medlemsantalet fortsatt att stiga och som
mest överstigit 1 000 medlemmar under 1990-talet och en bit in på 2000-
talet.4 Vid årsskiftet 2005/2006 var medlemsantalet 897, varav 92 barn och
805 vuxna.5 Medlemsavgiften 2005 var 70 kronor per person och 100 kronor
per familj. I en förening med så många medlemmar blir medlemsavgifterna
en viktig del av dess ekonomiska tillgångar. Familjemedlemskapet gör att
antalet medlemmar stiger, men att intäkterna inte stiger i samma takt genom
familjerabatten.

Det är bara en liten del av antalet medlemmar som tar del av verksam-
heten. Valborgsmässo�randet, hantverksdagarna och kolmilan vart tredje år
lockar tusentalet besökare, men annars rör det sig om ett hundratal deltagare
vid föreningsmöten och än färre vid studiecirklar och andra typer av verk-
samheter. Bland deltagarna är könsfördelningen tämligen jämn och de �esta
har uppnått pensionsåldern. De yngre familjerna som stöder föreningen som
medlemmar har sällan tid att vara med på olika aktiviteter, än mindre ordna
aktiviteter, menade en intervjuperson.6 VKHF bedriver också verksamhet
för barn med kolmilor och aktiviteterna vid Bjäsäter. I stor uträckning er-

3 VKHF, verksamhetsberättelse för 1946.
4 VKHF, Almanacka 1993: Vreta kloster hembygdsförening 50 år. (20/1992) Sigurd

Germundsjö (red.), s. 3.
5 VKHF, verksamhetsberättelse för 2005.
6 Intervju 12.
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bjuds VKHF:s verksamhet till andra föreningar av olika slag genom att de
till exempel kan boka guidningar eller vandringar på hembygdsföreningens
vandringsleder. Hembygdsföreningens lokaler utgör samlingslokaler för andra
föreningar, liksom församlingshem och andra lokaler används av hembygds-
föreningen.

Den första styrelsen i VKHF bestod av elva män och en kvinna, samt
två manliga suppleanter. Flera av medlemmarna i styrelsen var välutbildade
eller hade högre befattningar såsom lärare, präst, handelsföreståndare, ag-
ronom, men �era var också lantbrukare. Ordföranden var musikdirektör och
kantor i Vreta klosters församling. Kyrkoherden var revisor och efterträdde
senare kantorn på ordförandeposten.7 De verksamma i föreningen var rela-
tivt högt uppsatta eller välbärgade personer och kyrkan var tydligt knuten
till föreningen från början, liksom Emilssons studie av samma tid visade. En
intervjuperson sade att VKHF hade varit en �förnäm förening� som inte var
för �vanligt folk�.8

Idag har de aktiva personerna i föreningen en mer varierad social bak-
grund än när föreningen bildades. Det är en grupp på omkring tjugo personer
som driver föreningen, som medlemmar i styrelsen och i olika kommittéer.
Idag liksom i VKHF:s tidiga historia är �era lantbrukare aktiva förening-
en. Flera personer har också en anknytning till kyrklig verksamhet, men de
har inga högre positioner, som var fallet från början. I ledande positioner i
styrelsen �nns fortfarande en manlig majoritet, men under 1980- och 1990-
talen hade VKHF två kvinnliga ordförandepersoner. VKHF:s verksamhet är
till delar fysiskt krävande och kräver kunskaper om hantverk och tillgång
till redskap och maskiner. Det kan medföra att männen tar mer initiativ,
eftersom det är uppgifter som av tradition de�nieras som manliga. I allmän-
het har kvinnorna mindre tunga formella poster och har ett större ansvar
för mer traditionella kvinnliga uppgifter. I samband med kvarndagarna vid
Bjäsäter för skolbarn var smeden, mjölnaren och de som skötte tröskan och
slagan samtliga män, medan kvinnorna gjorde potatismjöl, bakade brödet
och ordnade �ka. De praktiska studiecirklarna är också mycket uppdelade.
Männen gör knivar, medan kvinnorna syr och väver.

Intervjupersonerna ger en bild av att VKHF mest är till för dem som är
uppvuxna i området, fastän de själva inte alltid är det. En intervjuperson
sade: �Vi har ju en del medlemmar i stan [Linköping, min anmärkning] också.
Vi har medlemmar från Lund till Luleå�. Hon berättade att det är folk som
har �anknytning till bygden�, det vill säga personer som har bott på platsen,
men som har �yttat därifrån och som sedan håller kontakt med hembygden
bland annat genom föreningen.9 De �esta av de verksamma är infödda i

7 VKHF, protokoll 1943-02-22.
8 Intervju 14.
9 Intervju 11.
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någon av föreningens socknar, men några har �yttat därifrån och någon,
exempelvis ordföranden, är in�yttad. Han kände sig inte som en infödd,
trots att han hade bott i området i nära 50 år. �Jag känner ändå att jag blir
aldrig Vreta klosterbo.�10 I en av VKHF:s publikationer ger Karl Lindahl,
då kantor och lärare i Flistad, sin syn på hembygd. Han skriver att en del av
Flistadborna har givit sig ut på resor, men de har kommit tillbaka liksom en
�yttfågel, som av en �inre, obetvingad kraft, trotsande de långa avstånden,
kommer tillbaka till den gamla kända boplatsen igen. [. . . ] Se, Flistad, här
är jag född, och här har jag gått i skola�.11 Hos Lindahl blir barndomens
plats en självklar plats att återvända till.

En intervjuperson beskrev hur han irriterade sig på att människor inte
har en �exibel syn på vad hembygd är. De håller fast vid en plats där de har
vuxit upp och kan inte tänka om, menade han. Han berättade om en person
som han försökte värva till VKHF, men som inte ville gå med för att han
var gotlänning. Han tyckte det är svårt att få människor att tänka som han.
�[. . . ] De är nöjda med en hembygd där de föddes och låg i vaggan. Det är
löjligt.�12 Han ansåg att �hembygden är där man är och inte där man har
kommit ifrån�. Det gör att den som �yttar får många hembygder. Han är
medlem i �era hembygdsföreningar på platser där han har bott i sitt liv och
som betyder något för honom.13

De verksamma i VKHF är övervägande pensionärer. En intervjuperson
menade att personer som förvärvsarbetar inte har tid att engagera sig. Pen-
sionärer har också behov av att trä�a andra.14 Alla intervjupersonerna oro-
ade sig för hur föreningen ska kunna få människor att engagera sig ideellt.
Det var den enda oro de hade för föreningens framtid. Medlemmarna ström-
mar till, men få är verksamma. �De som är mest aktiva det är de som är
65-70 år så där. När de inte orkar längre då?�, undrade en intervjuperson.15

En del av verksamheten, såsom arbetet med kolmilan, kräver fysisk styrka
och uthållighet. Det har blivit svårt att rekrytera folk till det praktiska arbe-
tet. Vid höstmötet 2005 försökte männen som ansvarade för kolmilan locka
till sig nya medarbetare, men ingen anmälde sig under kvällen. Det gjorde
dem oroliga för att 2006 års kolmila skulle bli den sista.16

10 Intervju 12.
11 VKHF, Karl Lindahl, RUNA: Bok om Flistad: Skolkort och lärarminnen 2.

(15/1988), s. 14.
12 Intervju 14.
13 Intervju 14.
14 Intervju 14.
15 Intervju 15.
16 VKHF, höstmöte Stefansgården, Ljungsbro, 051011.
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Verksamhetens utveckling

Nationella högtider och byggnadsansvar

När VKHF bildades 1943 var ett uttalat mål att �slå vakt om de nationella
högtidsdagarna och �ra dem på lämpligt sätt�.17 De nationella högtidsdagar
som föreningen uppmärksammade var valborgsmässoafton, svenska �aggans
dag den 6 juni, samt Gustav Adolfsdagen 6 november. 1944 ordnades en så
kallad Gustav Adolf-vesper. Militärerna som låg inkvarterade i trakten under
det pågående kriget ombads att hålla fackeltåg.18 Några år senare står det
i ett protokoll: �Gustav Adolfs-minnet �rades med högtidlig vesper i Vreta
kloster kyrka, där pastor Gösta Enwall talade till hjältekonungens minne�.19

Årsmötena avslutades med östgötasången eller nationalsången. Ibland �ck
östgötasången inleda och nationalsången avsluta mötena.20 Östgötasången
är en landskapssång som skrevs i början av 1900-talet.

En viktig uppgift i VKHF:s tidiga historia var att samla in äldre föremål
från bygden och göra föremålslistor. För detta ändamål delades verksamhets-
området in i tio roteområden, enligt den militära indelningen före den all-
männa värnplikten. Roteombuden �ck gå en hembygdskurs som anordnades
av länsmuseet i Linköping. Ombuden hade förutom inventeringsuppdraget
en viktig uppgift i att rekrytera nya medlemmar till föreningen.21 Förutom
att samla föremål och ska�a medlemmar till föreningen visar protokollen att
en lämplig lokal för verksamheten, en hembygdsgård, var en viktig fråga som
diskuterades under de första tjugo åren. VKHF använde till en början Vre-
ta klosters skolas lokaler, men försökte tidigt att ska�a en hembygdsgård.
De köpte stugan vid Hornstäve sedan �era sockenbor gick i borgen för lå-
net, men pengar saknades till en tomt. 1950 hörde föreningen sig för med
länsmuseet i Linköping om platsen vid Sjögestad var lämplig. Föreningen
�ck bifall. Ekonomin tillät inte ett köp av tomten och 1963 såldes stugan till
ved efter många år av förfall. I stugan skulle de samla föremålen, men in-
samlingen av föremål gick långsamt. Roteombuden redovisade sällan, enligt
protokollen. Av publik verksamhet vittnar föreningens protokoll främst om
föreläsningar, studiecirklar och �randet av de �nationella högtiderna�.22

Föreläsningsserier och ut�ykter ordnades �itigt under 1960-talet, men
främst kännetecknades verksamheten av byggnadsförvärv. Drabbisdal, ett
parkliknande område med �era byggnader i Berg, köptes av kommunen och
skänktes till föreningen 1967 i samband med bebyggelse i Berg. Ett av husen

17 VKHF protokoll 1945-03-22.
18 VKHF, verksamhetsberättelse för 1944.
19 VKHF, protokoll 1949-05-13.
20 VKHF, protokoll 1944-03-29, 1947-03-28, 1948-04-27.
21 VKHF, protokoll 1943-09-17, 1943-11-06.
22 VKHF, protokoll 1944-11-06, 1948-04-27, 1949-05-13, 1950-04-21, 1963-03-15, verk-

samhetsberättelse för 1945.
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i Drabbisdal är äldre med en äldre interiör, såsom en vedspis som sam-
sas med mer modern köksinredning. Huset innehåller en del äldre föremål
av varierande slag: symaskin, tramporgel och äldre fotogra�er, men lokalen
är främst en föreningslokal med fotogra�er ur föreningens historia, diplom,
samt inramade texter som berättar om hur huset kom i föreningens ägo. I
lokalen har föreningen träslöjdsverksamhet i studiecirkelform varje måndag
under vinterhalvåret. I ett modernare hus i parken bedrivs vävning och an-
nan textilslöjd. Föreningen har sina styrelsemöten i den nyare lokalen.23 I
Drabbisdal �nns även en gammal ordensbyggnad, som var sommarnöje åt
den dåvarande borgmästaren i Linköping. Där bedriver den lokala scout-
kåren verksamhet.24 Lotteribodar och scen �nns i parken och används vid
valborgs�randet som föreningen ordnar varje år sedan 1970.

VKHF köpte även Bjäsäters kvarn 1967 av änkan efter den siste mjölna-
ren. I området �nns förutom kvarnen: ett kvarnstall, en smedja, ett fårhus,
samt en kryddgård.25 Vid kvarnen �nns också vad som kallas ett lantbruks-
museum med äldre lantbruksredskap som förvaras i en lada. På 1970-talet
�ck föreningen anslag för att upprusta byggnaderna vid Bjäsäter. Byggna-
derna vid Bjäsäter skulle utgöra en hantverksby.26 På en skylt, som är upp-
satt på väggen i lantbruksmuseet vid Bjäsäter, står det att hantverks- och
industriföreningen i Vreta kloster, som bildades 1949, tog över Bjäsäter och
restaurerade kvarnen. Hantverks- och industriföreningen är inte omnämnd
för övrigt i materialet.27 Inte långt från kvarnen i Bjäsäter ligger Kilenstu-
gan, som är ett äldre torp.28 Den köptes av hembygdsföreningen 1967. Vid
Kilenstugan ordnar föreningen varje år en friluftsgudstjänst sedan renove-
ringen var klar 1974.29 Stugan och dess eldstad används för bakning vid
kvarndagarna i Bjäsäter i september.30

Under 1960-talet diskuterades verksamhetens inriktning och en strävan
mot att vidga dess syften. Vikten av att lyfta fram den mer sentida historien,
inte minst den kyrkliga, poängterades. Även naturvårdens värde lyftes fram:

23 VKHF, Vreta klosters Hembygdsförening 60 år 1943-2003 Jubileumsskrift. (36/2003),
s. 16f.

24 VKHF (20/1992), s. 9.
25 VKHF (36/2003), s. 8.
26 VKHF, verksamhetsberättelse för 1975.
27 VKHF, kvarndag för vuxna Bjäsäter, 050917. Enligt föreningsmaterial från före-

ningsarkivet i Linköpings kommun (A:A1:1, F:1) bildades Vreta klosters hantverks- och
industriförening 1949. Föreningen hade 30-40 medlemmar. Den fungerade som en före-
tagarförening och verkade för �Vreta kloster med omnejd�. Föreningslokal var ett hus i
Pukhult, Stjärnorps socken, dit de bland annat förvärvade Bjäsäters smedja, som nu �nns
vid Bjäsäters kvarn. Föreningen har upphört.

28 Torpet är en så kallad sjuvarvsstuga, det vill säga den är byggd av liggande timmer
i sju varv.

29 VKHF och Stjärnorps församling, �Friluftsgudstjänst vid Kilenstugan�, 050612.
VKHF, verksamhetsberättelse för 1974.

30 VKHF (20/1992), s. 13.
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I vår nitälskan att bevara och för nutidsmänniskan levandegöra
det förgångna får vi inte glömma vår minst lika viktiga uppgift
att uppmärksamma det som sker i vår egen tid på det andli-
ga och kulturella området. [. . . ] Även naturskydd är ett med
kulturskydd nära förenligt begrepp och naturvården har länge
betraktats som den viktigaste av hembygdsvårdens hörnstenar.
Inte minst i denna angelägenhet borde vi vara stolta över att få
gå den kära hembygdens ärenden.31

Den sentida historien och naturvården tycks alltså inte ha prioriterats tidi-
gare i verksamheten. Föreningen ordnade forskningscirklar, inte minst kring
naturvård, men intresset att delta var svalt.32 Planer fanns på att skriva en
bok om hela storkommunens historia. Ambitionerna inom forskningsverk-
samheten var hög.33 Det mest omfattande evenemanget i föreningens histo-
ria hade andliga förtecken och var det så kallade klosterjubileet. Det ägde
rum 1962, med anledning av att det var 800 år sedan cistercienserklost-
ret i Vreta grundades. Jubileet �rades genom ett klosterspel vid ruinerna av
Vreta kloster. Över hundra amatörskådespelare inom Vreta kloster och Stjär-
norps socknar medverkade. Chokladbolaget Cloetta var med och sponsrade
och hjälpte till att utforma reklamblad. Kungen, biskopen och andra promi-
nenta personer var där.34 Att döma av protokollen upplevde VKHF att de
arbetade i medvind under 1960- och 1970-talen och att �hembygdsförening-
arnas betydelse har ökat genom de stora kommunsammanslagningarna�.35

VKHF arbetade alltmer för storkommunens bästa. I ett protokoll från 1965
skriver föreningen om sin betydelse och hur den hänger samman med sam-
hällsförändringarna:

Hembygdsföreningarna � även vår förening � kommer säkerligen
att i framtiden få allt större uppgifter inför de snabba och ge-
nomgripande förändringar som nu ske, med näringslivets omda-
ning, befolkningsom�yttning, jordbrukets krympning, den ökade
ledigheten och därvid vidgade krav på fritidsområden.36

Torpinventering och kolmila

Arbetet med att dokumentera bygdens historia �ck ett uppsving under 1960-
och 1970-talen. Det var under 1970-talet som föreningen började ge ut pub-
likationer. Föreningen såg samtiden som en förändringens tid, då många

31 VKHF, verksamhetsberättelse för 1959.
32 VKHF, protokoll 1963-11-30, 1964-05-05.
33 VKHF, protokoll 1962-11-30.
34 VKHF, verksamhetsberättelse för 1961.
35 VKHF, protokoll 1973-03-13.
36 VKHF, verksamhetsberättelse för 1965.
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äldre byggnader revs och miljöer förändrades. Medlemmarna uppmuntrades
att fotografera och lämna in sina fotogra�er till föreningen.37 En torpin-
ventering påbörjades sedan en medlem hade påtalat på årsmötet att det är
brukligt att hembygdsföreningar ägnar sig åt att inventera gamla stugor,
torp och deras ägare.38 Den första torpinventeringen avslutades i början av
1980-talet och resulterade i boken Arvids bok om Stjärnorp.39 Boken kom ut
första gången 1986 och har sedan kommit ut i �era upplagor. Till den tredje
upplagan av boken �nns ett plats- och ett personnamnsregister, samt en kar-
ta. Tanken var att bokens alla detaljer skulle fungera som ett uppslagsverk
för släktforskare.40

Boken var VKHF:s tionde publikation. Antalet publikationer vid ingång-
en av 2006 uppgick till 37 stycken med olika teman och omfång. Publika-
tionerna är ofta ett resultat av att enskilda personer lämnar in ett manus
till föreningen, som de vill få publicerat. Föreningen bearbetar sedan manu-
set i samråd med författaren. Publikationerna ingår i föreningens skriftserie,
som startade på 1970-talet. Föreningen �ck då en sekreterare som drev ett
eget förlag och redigerade skrifterna under många år. Hans insatser har bi-
dragit till att VKHF har givit ut så många publikationer. Publikationerna
säljs sedan av föreningen. En del mindre häften har givits medlemmarna
som medlemsgåva i samband med kallelsen till medlemsmöte varje höst och
når därmed automatiskt omkring tusen läsare.

Förutom boken resulterade torpinventeringen i en av VKHF:s vandrings-
leder, Bjänleden, som blev klar 1979 och är åtta kilometer lång. På skyltar
längs leden och på kartmaterialet kan den som vandrar läsa om de torp
som har legat på olika platser utmed leden. Totalt �nns tjugo platser ut-
märkta längs leden som går runt sjön Bjän med start och slut vid Bjäsäters
kvarn. Många grupper och enskilda vandrar leden varje år, inte minst för
naturupplevelsen och bärplockning.41

Under 1970-talet tillkom nya verksamheter som blev bestående. Bland
annat ordnades den första kolmilan 1977, som sedan har rests vart tredje år.
Kolmilan tänds av en inbjuden högtidstalare. Kolningen pågår i mer än tre
veckor. Två personer vaktar milan dag och natt och sover i en liten kolvaktar-
koja intill. Därefter tar släckningsarbetet vid. Sedan säljs kolet som grillkol
och intäkterna går till föreningen. Under de veckor på försommaren som mi-
lan brinner ordnas olika aktiviteter med musik och hantverksförsäljning vid

37 VKHF, protokoll 1966-05-06.
38 VKHF, protokoll 1973-03-13.
39 VKHF, verksamhetsberättelse för 1986 och 1987.
40 VKHF, �Förord till tredje upplagan�, Arvid Johansson, Arvids bok om Stjärnorp

(27/1996), s. 7.
41 VKHF (36/2003), s. 12. Egen vandring av Bjänleden 050630, 050917. Karta med

beskrivande text Bjänleden, skala 1:15 000, godkänd av lantmäteriet 920219.
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milan. Arrangemanget är stort. Över hundra personer är engagerade för att
vakta milan, ordna mat och andra aktiviteter.42

Kolmilorna är viktiga för att ge VKHF intäkter genom kolförsäljning-
en, men också verksamheten runt omkring under tiden som milan är tänd.
Arrangemanget har varit välbesökt och har fått god publicitet i tidningar
och i den lokala televisionen.43 Öman visar i sin avhandling att kolning kan
ge förhållandevis stora intäkter och att det kommersiella inslaget med mat
till försäljning är betydande.44 Vid andra kolmilan 1980 konstaterade före-
ningen i en av sina skrifter att kolmilan inte gav så mycket kol, som man
kunde önska, men att: �Vi var överens om att mängden kol inte var det vik-
tigaste utan det var samhörighetskänslan i kollägret�.45 Kolmilan minner om
arbetet som förekom i skogsbygden i Stjärnorps socken, som delvis tillhörde
Hällestads bergslag. VKHF har sedan 1989 en vandringsled i området, som
visar äldre tids järnhantering, Rådslaleden. Leden är fem kilometer lång och
passerar gruvan, hammaren och hyttan, samt två kolbottnar. Omkring tusen
personer vandrar den varje år och föreningen har ordnat guidade vandringar
för olika sällskap, däribland skolklasser.46

Breddning med hembygdsdräkt

1980-talet var en livlig tid i föreningens historia. VKHF hade �era studie-
grupper bland annat inom den pågående torpinventeringen. Deltagandet var
stort vid föreningens arrangemang. Som exempel kan nämnas �Ullens dag�
i samband med kolmilan 1983 med cirka 4 700 besökare. Föreningens 40-
årsjubileum samma år besöktes av 1 500 personer.47 Antalet medlemmar
ökade stadigt under 1980-talet. 1985 hölls den första kvarndagen med skole-
lever och vuxna vid Bjäsäter.48 Vid årsmötet 1988 avtackades ordföranden
sedan 1982 och föreningen kunde se tillbaka på �en expansiv period, då verk-
samheten utvecklats och hembygdsvård har fått en vidgad innebörd�.49

1989 övertog VKHF torpet Milstorp i utkanten av Ljungsbro samhälle
från Linköpings kommun. Milstorpet har renoverats och används för mindre

42 VKHF, Sven Bjärnlid, Kolning i Stjärnorp förr och nu. (18/1990), s. 11-35, exem-
pelvis s. 23.

43 Ibid., s. 35.
44 Öman, s. 133.
45 VKHF (18/1990), s. 26.
46 VKHF (36/2003), s. 14. Privat vandring av Rådslaleden, 051016. Karta med be-

skrivande text �Rådslaleden�, skala 1:10 000, godkänd av lantmäteriet 900517. VKHF har
givit ut Östen Petterssons skrift om Hällestads bergslag, som är en detaljerad och sak-
lig beskrivning av bergsbruket. VKHF, Östen Pettersson, Hällestads bergslag, (11/1988).
Östen Petterssons bok kom ut 1979 och har tryckts upp som faksimil. VKHF, protokoll
1988-03-08.

47 VKHF, verksamhetsberättelse för 1983.
48 VKHF, verksamhetsberättelse för 1985.
49 VKHF, protokoll 1988-03-08.
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sammankomster och kurser.50 Föreningen ska�ade en del teknisk utrustning
för forskningsverksamheten som bedrevs inom bröd och brödkultur, träslöjd
och lokalhistorisk forskning. Målet var att dokumentera förändringarna ef-
ter andra världskriget fram till våra dagar. Universitetet hade initierat ett
större projekt, som uppmanade till det. Projektet krävde särskild utrust-
ning och kunskap. Resultatet av projektet blev sedermera boken Allt har
förändrats.51 1990 startade föreningen hantverksdagar på Ljungs slott, då
olika hantverkare ställde ut och sålde. Kakor från 1930-talsrecept servera-
des. Över 2 000 personer deltog första året.52 Hantverksdagarna har sedan
arrangerats av föreningen varje år i augusti.

Några av kvinnorna som har sytt sina egna dräkter, foto: VKHF.

1996 var den nykomponerade Vreta klosters hembygdsdräkt klar efter
mycket efterforskningar.53 Redan på 1960-talet �nns det uppgifter i proto-
kollen om att föreningen borde utarbeta en hembygdsdräkt.54 1987 tillsat-
tes en kommitté för att undersöka möjligheterna till en Vreta klosterdräkt.
Dess arbete bedrevs som en studiecirkel. Det ska ha funnits en Vreta kloster-
dräkt under 1800-talet, men bara en beskrivning av livstycket var återfunnet.
Kvinnorna, som bedrev arbetet, ville ändå att bygden skulle ha en egen byg-
dedräkt och �ck därför skapa en egen. De lade ned ett omfattande arbete på
forskning som de kallar det, för att dräkten skulle få anknytning till bygden.

50 VKHF (20/1992), s. 5.
51 VKHF, verksamhetsberättelse för 1989.
52 VKHF, verksamhetsberättelse för 1990, se även intervju 11.
53 VKHF, verksamhetsberättelse för 1996.
54 VKHF, protokoll 1961-04-11.
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Verksamheten �nns dokumenterad i en pärm med bland annat brevväxling
med Riksantikvarieämbetets antikvarie och hemslöjdskonsulenter. Femton
kvinnor sydde dräkten i den första studiecirkeln. Dräkten �nns endast som
kvinnodräkt.55Förutom dräktcirkeln ordnar föreningen andra slöjdcirklar i
trä och textil. Vävargruppen har trä�ats i Drabbisdal sedan 1982.56

Torpinventeringen återupptogs 1997 genom bildandet av en torpgrupp
som 2005 bestod av sex medlemmar, som trä�ades varannan vecka.57 Tor-
pinventeringen i VKHF har numera en heltäckande ambition; man vill inven-
tera samtliga byggnader i alla fyra socknarna. De är inriktade på att skapa
sökverktyg via Internet till olika byggnader. Två män driver verksamheten
framåt. Den ene av dem är kunnig inom data och den andra är mest fokuse-
rad på kartmaterial.58 Flera av intervjupersonerna hänvisade till torpgrup-
pen som en del av föreningens pågående forskningsverksamhet.59 Arbetet
var inte publicerat 2005, men databasen var under uppbyggnad. Resultat
har presenterats på bildskärmar i samband med föreningens olika verksam-
heter.60 Under 1990-talet och 2000-talet fortsatte verksamheten i tidigare
upptrampade spår. Medlemsantalet steg och många arrangemang, såsom
kvarndagarna, valborgsmässo�randet och hantverksdagarna på Ljungs slott,
är fortfarande populära.

I den senaste stadgan från 2000 beskrivs vilken verksamhet föreningen
vill ägna sig åt i punktform. Formuleringen lyder:

• att arbeta för att bevara bygdens natur- och kulturminnen

• att dokumentera gamla seder och bruk

• att verka för släkt- och hembygdsforskning

• att stärka intresset för hemslöjd och förmedla kunskaper om en god
byggnadskultur och heminredning

• att ordna gemensamma aktiviteter

• att underhålla föreningens byggnader och vandringsleder61

55 VKHF, Vreta klosterdräkten � en dokumentation. Gun-Britt Andersson, Inga Eriks-
son, Margareta Eriksson, 2000. Arbetsnotat med information om utarbetandet av dräkten.
Texten kopieras upp till dem som syr dräkten. Textilgruppen har också dokumenterat sin
verksamhet genom skriften Så väver vi. De har skapat ett särskilt band som �nns återgi-
vet. Bandet är registrerat hos patentverket och har samma färger som VKHF:s logotyp
(vitt, gult, svart och rött). (VKHF, Gun-Britt Andersson, Inga Eriksson, Margareta Er-
iksson och Sigurd Germundsjö (red.), Så väver vi. (24/1993)

56 VKHF, textilslöjd, Drabbisdal, 050516, träslöjd, Drabbisdal, 051114.
57 VKHF (36/2003), s. 15.
58 Intervju 13.
59 Intervju 11, 12, 15.
60 Exempelvis vid VKHF, �Kvarndag vid Bjäsäter�, 050917.
61 VKHF, �Stadgar för Vreta klosters hembygdsförening�, från 2000.
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I dessa punkter täcker föreningen väl upp sin verksamhet. Hemslöjden får en
särskild punkt på dagordningen. De trycker särskilt på att de ska underhålla
byggnader och vandringsleder som redan ingår i verksamheten, vilket pekar
mot att de inte ska samla på sig nya byggnader att ansvara för. Att doku-
mentera och ordna gemensamma aktiviteter öppnar upp för en bred verk-
samhet. I stadgan anges inte att de vill samarbeta med andra organ eller
försöka engagera sig i samhällsplanering eller på andra sätt försöka förändra
hembygden i någon riktning. I protokoll från 1970-talet omnämns att VKHF
har varit remissinstans om förändringar angående en kalk- och en bergtäkt,
men dessa insatser har aldrig varit framträdande i verksamheten.62

Verksamhetsåret 2005

Verksamhetsåret 2005 inleddes traditionsenligt med årsmöte den 8 mars,
som detta år hölls i Flistads församlingshem. Flistadborna arrangerade. I
den trånga lokalen luktade det ka�e och i entrén löstes biljett för ka�e och
fyra sorters kakor med en lott för 25 kronor. Omkring 100 personer var där
och lokalen var full. Flera personer hade de röda föreningströjorna på sig.
Föreningens standar fanns på väggen. Mötet inleddes med en tyst minut
över en avliden styrelsemedlem, därefter följde traditionsenliga årsmötes-
förhandlingar. Dragspelsgruppen �Bälga-Svängen� från Linköpingsområdet,
däribland en person från Hornstäve i VKHF:s område, underhöll med drag-
spel och sång till ka�et. Lotterivinsterna bestod till stor del av hantverk,
som föreningens studiecirklar hade tillverkat till exempel en kniv, mjöl från
Bjäsäters kvarn, näveraskar och en hemsydd väska. Kvällen avslutades med
att deltagarna sjöng östgötasången en tradition sedan 1943.63

Föreningen ordnar tillsammans med den lokala scoutkåren valborgs-
mässo�rande i Drabbisdalsparken varje år sedan 1970.64 Valborgsmässo-
�randet har ett traditionsenligt och späckat schema. Programmet inleddes
med att ungdomsorkestern i Vreta kloster spelar. Sedan sjöng Vreta kloster-
kören vårsånger. De avslutade med sången �Sverige, Sverige� och alla för-
samlade sjöng nationalsången. Åtta �ickor och pojkar från årskurs två i
Vreta kloster skola läste vårdikter och �ck godis som tack. Rolf Wirtén, fö-
re detta landshövding i Östergötland, höll vårtalet. (Vartannat år är det en
man respektive kvinna som är vårtalare.) Talet avslutades med ett gemen-
samt hurrarop för våren. Som tack för sin medverkan �ck han en blombukett
och boken Allt har förändrats. Därefter tågade ett tjugotal scouter fram med
facklor och tände majelden. Kvällen avslutades med fyrverkerier över slätten
vid Drabbisdal. Kvällen lockade som brukligt mycket folk, omkring tusenta-

62 VKHF, verksamhetsberättelse för 1978.
63 VKHF, protokoll 1943-02-22.
64 VKHF (36/2003), s. 4.
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let besökare i alla åldrar, inte minst barnfamiljer. Hembygdsföreningen hade
en tombola med hemslöjd, ett chokladhjul med choklad från Cloetta. De
sålde godis och korv. Scouterna hade också ett lottstånd.

2005 var det ingen stor kolmila i VKHF. De sätts upp vart tredje år,
2003 och 2006. Men VKHF reste en mindre kolmila med omkring sextio ele-
ver och lärare från Ljungskolans mellanstadium den 16�17 maj. Åtta äldre
män från VKHF deltog vid Olstorp, Vreta klosters skid- och motionsklubbs
fritidsområde. Ljungskolan har mycket praktrisk verksamhet utomhus, be-
rättade en av lärarna och de brukar samarbeta med föreningen med bland
annat kolmilor. Eleverna hjälpte till att bygga upp några små kolmilor av
skorstensmodell och sov över i militärtält på området. Dagen efter åkte de
hem och �ck med sig lite kol.

Den 17 maj ordnade VKHF vad de kallade för en �historisk cykeltur�
i Vreta klosters socken med start vid kyrkan och genom bland annat by-
arna Knivinge och Hornstäve. Föreningen har haft liknande turer tidigare.
Ut�ykten varade i omkring tre timmar inklusive �kapaus i en slänt vid en
hage med utsikt över slätten och Linköping. Omkring 25 personer deltog.
Det blev en tur i de gamla byarna under ledsagning av en representant från
föreningen. Han presenterade sig som lantbrukare på Hornstäve gård och
han kunde �gårdarna och sockentiden� berättade en av deltagarna.

Den historiska cykelturen 2005, foto: VKHF.

Nationaldagen den 6 juni �rade VKHF tillsammans med andra förening-
ar i Ljungsbroområdet. Föreningarna deltar i en parad genom Ljungsbro
som leder fram till det före detta kommunhuset, som numera är bibliote-
ket och där VKHF:s arkivlokal ligger i källarplanet. Nationaldags�randet

68



arrangeras av fritidsrådet i Ljungbro. Fritidsrådet i Ljungsbro samlar 21 av
föreningarna i Ljungsbro, däribland Malforsgillet, PRO, Lions och Folkets
park-föreningen.65

I juni �rar VKHF friluftsgudstjänst tillsammans med Stjärnorps för-
samling vid Kilenstugan sedan 1974. 2005 gick den av stapeln den 12 juni.
Den lokala blåsorkestern Malforsbläcket stod för musiken. Ett 70-tal perso-
ner �rade gudstjänst och drack ka�e tillsammans.

På eftermiddagen den 3 juli var det dags för årets festlighet vid Flistad
brunn. Omkring 80 personer samlades i det vackra sommarvädret. Bygg-
naderna, en salong (en �ygelbyggnad med läktare för levande musik och
dansgolv för baler), ett källhus (med aktiv vattenkälla där man kan dricka
brunn), ett före detta brunnshotell, som inte är öppet, samt en rivnings-
färdig byggnad, är privatägda. Brunnsverksamheten vid Flistad brunn var
livlig under 17- och 1800-talen. Programmet är traditionsenligt och inleds
med ka�e och musik av Malforsbläcket. Hans-Göran Karlsson, som var kyr-
koherde i Vreta kloster mellan 1974-1998, berättade om personer han mött
i sitt liv som har gjort intryck, inte minst på sina många resor. Efter kå-
seriet blev det grötlunk i takt till Malforsbläcket och alla �ck möjligheten
att dricka av det kalla källvattnet i plastmuggar. På dialekt följde sedan ett
föredrag om brunnens historia av en inbjuden gäst. Därefter var det lotteri-
dragning. Entrén kostade fyrtio kronor och innefattade såväl �ka som lott.
Dagen avslutades med en andakt, som Karlsson ledde.

Första helgen i augusti ordnade VKHF hantverksdagar på Ljungs
slott. Jag deltog på söndagen, då programmet inleddes med en friluftsguds-
tjänst i kohagen vid slottet av samme Karlsson, som var semestervikarie.
Ungefär 50 personer deltog i gudstjänsten. Omkring 1 200 personer löste en-
trén på tjugo kronor. VKHF sålde böcker och lotter på nedersta våningen,
där man också kunde köpa �ka. Många utställare var på plats. Flera kom
långväga, bland annat från Ryssland, men det fanns också lokala utställare,
däribland kvinnor från VKHF:s studiecirklar. Axel von Fersen hade Ljungs
slott som ett av sina residens under 1700-talet. Slottet började restaureras
för cirka femton år sedan av Föreningen för Ljungs slotts bevarande, som
hade sin slottsbod öppen under hantverksdagarna, där de sålde till exempel
porslin, tvålar och tavlor med adliga portträtt. En man från VKHF berät-
tade om slottet och om Axel von Fersen den yngre. 2005 hade arkeologiföre-
ningen Grävlingen, som består av amatörarkeologer i Linköpingsområdet, en
utställning om resultaten från utgrävningarna vid Kungsbro i ett av rummen
i slottet.

Under sommaren renoverade verksamma i VKHF kvarnen vid Bjäsäter
och målade alla byggnaderna.66 I september var det kvarndag vid Bjä-

65 VKHF, styrelsemöte, Drabbisdal, 050412.
66 VKHF, verksamhetsberättelse för 2005.
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säter, en tradition sedan 1985.67 På fredagen välkomnades skolelever. Jag
deltog 2004, då Ljungsbroskolans årskurs 6 deltog med cirka hundra elever
sammanlagt. Jag följde en klass som började vid kvarnen, där �kvarngrup-
pen� inom VKHF visade gamla tekniker inom jordbruket, från slaga till
tröskning för hand och tröskning med hjälp av traktor försedd med rem.
Eleverna �ck själva prova på och se hur teknikutvecklingen har gjort att ar-
betet har gått lättare och fortare. Kvarnen var igång. Några kvinnor från
VKHF visade hur de gjorde potatismjöl förr i tiden och eleverna �ck prova
på. En man, som också ansvarar för studiecirkeln i knivtillverkning, smid-
de ett knivblad i den gamla smedjan, medan barnen såg på. Efter besöket
vid kvarnen och smedjan gick eleverna till Kilenstugan längre bort längs
grusvägen. Där berättade en man från föreningen om Kilenstugan och den
siste mannen som bodde där, Kalle i Kilen (Kalle Samuelsson). Skoleleverna
bjöds på hembakat bröd av mjöl från Bjäsäters kvarn.

Tröskning vid kvarndagen 2004, foto: VKHF.

På lördagen var det kvarndag för vuxna och familjer. Jag deltog den 17
september 2005. Verksamheten började mitt på dagen med en dansuppvis-
ning av Malforsgillet med spelmän. Dansarna hade olika hembygdsdräkter
på sig. Olika hantverkare ställde ut sina alster, däribland korgar och smi-
de. Kvarnen var igång och mjöl såldes. 2005 visade VKHF hur man gjorde
rep förr i tiden, samt hur man kärnade smör och gjorde potatismjöl. På

67 VKHF, verksamhetsberättelse för 1985.
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övervåningen i lantbruksmuseet arbetade kvinnor med textil, knypplade och
vävde. En �icka vävde band. På väggarna i rummet fanns fotogra�er på
tidigare hantverksdagar med linberedning och ullberedning. Vreta kloster-
dräkten fanns också där med en förklarande tidningsartikel. I ett hus på
området visade torpgruppen sitt arbete. VKHF sålde sina böcker och skrif-
ter. Kilenstugan var öppen och där hade föreningen ka�eservering.

Verksamhetsåret i VKHF avslutas med ett höstmöte. 2005 hölls mötet
i Stefansgården, församlingshemmet i Ljungsbro, den 11 oktober. Lokalen
var full av omkring hundra personer. I foajén hade VKHF ett par utställ-
ningsskärmar som funnits på biblioteket om olika byggnader i Ljungsbro
och arkitekten Gunnar Fraenkel. Han ritade bland annat kommunhuset i
Ljungsbro, som invigdes 1948. Utställningen var klar till Ljungsbro mark-
nad i slutet av augusti, då VKHF hade sitt arkiv öppet för allmänheten.68

Förutom ordinarie information om ekonomin och aktuell verksamhet var det
många programpunkter vid höstmötet. VKHF berättade om höstens med-
lemsgåva, skriften När seklet var ungt, som är en kvinnas minnen från Ljung.
Hennes dotter var med på höstmötet och berättade om sin mamma och hur
boken hade kommit till. Fotogra�erna i boken är tagna av Ernst Ulvinger.
Hans son var med på höstmötet och berättade om faderns fotograferande.
Allt hade sparats och överlämnats till VKHF.

Marie Hagsten från länsmuseet i Linköping var gäst och berättade om
länsmuseets pågående projekt om Ljungsbro. Det skulle bli en folder base-
rad på intervjumaterial. Projektet sökte intervjupersoner och ville lansera
Ljungsbro som turistmål. Guideklubben i Linköping ska ordna upplevelse-
vandringar i Ljungsbro. �Alla vill inte veta mer om medeltiden!�, utropade
Hagsten.69 (Tidigare under året hade projektledarna ett möte med VKHF
och andra föreningar i området i Drabbisdal, för att �nna lämpliga intervju-
personer.) Höstmötet avslutades liksom årsmötet med lotteridragning och
tillhörande hantverksvinster, samt östgötasången.

Förutom det omfattande programmet höll VKHF ett tiotal styrelsemö-
ten under året och studiecirklar pågick varannan måndag under vinter-
halvåret i husen vid Drabbisdal. Studiecirklarna bedrivs i samarbete med
Studiefrämjandet. En grupp, som bestod av män och en pojke, gjorde kni-
var och annan träslöjd, medan en grupp som bestod av bara kvinnor ägnade
sig åt textilslöjd (sydde, broderade, stickade, virkade, knypplade eller väv-
de). Knivgruppen har trä�ats i cirka fem år, medan �Drabbistanterna�, som
de kallar sig, har trä�ats sedan 1982. Parallellt trä�ades en grupp kvinnor
som sydde Vreta klosterdräkten varannan vecka. Jag var där och trä�ade

68 VKHF, verksamhetsberättelse för 2005.
69 Länsmuseet ordnade för några år sedan en utställning om mönstersamhället Ljungs-

bro som Cloetta skapat, en folkhemstanke. Utställningen ledde 1997 till broschyren �Tag
det rätta- tag Ljungsbro!�.
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samtliga grupper. De �kade tillsammans i ett av husen. Flera av dem som
var med i studiecirklarna var gifta med varandra. Första och andra advent
höll grupperna öppet hus för allmänheten, då de sålde �ka och sina alster.

Verksamhetsåret 2005 var ett typiskt verksamhetsår i föreningen med
de återkommande aktiviteterna, förutom den guidade cykelturen som åter-
kommer mer oregelbundet. En skrift publicerades lagom till höstmötet, som
brukligt är. Intervjupersonerna uttryckte inga planer på förändringar av
verksamheten. I enkäten från 2003 svarade VKHF �Vi har inga planer på
att i grunden förändra verksamheten, utan försöker i stället förnya oss i de
verksamheter vi redan har igång.�70 En intervjuperson berättade att för-
eningen hade diskuterat om de skulle ska�a en ny arkivlokal, som skulle
innebära bättre möjligheter för bland annat släktforskning, men inga om-
fattande initiativ hade tagits.71 Förmodligen kommer den arkeologi hamna
mer i förgrunden genom att Grävlingen blir en del av föreningen. Likaså kan
samarbetet med länsmuseet leda till att större vikt i framtiden läggs vid
Ljungsbros historia, men det återstår att se.

Verksamhetens budskap

VKHF har gjort upp med det nationalistiska och storvulna arvet i före-
ningen. Bruket av nationalsången vid valborgsmässo�randet har förlorat sin
ursprungliga symbolladdning. Överhuvudtaget verkar sånger vara viktiga för
att avsluta möten och skapa stämning och en tradition som får leva kvar,
trots att dess betydelse har urvattnats. Höst- och årsmötenas avslutning med
östgötasången är andra exempel på det. Texten passar väl in i kampviljan
under beredskapstiden i Sverige med världskrig runt hörnet. Sista versen av
tre lyder:

Östergyllen (Östgötasången)

När vårdkaseldar brunno, ej tröto män med svärd,
Till hemmens värn på slätter och i skogar.
Nu väntas nya stordåd av sönerna som gärd,
Så framåt då, till kamp vid harv och plogar!
Må gyllne skördar vagga i gröna björkars skygd.
Ej �nns en nejd så härlig, så solig som vår bygd,
Vårt barndomshem, vårt fagra Östergyllen.72

70 VKHF, svar på frågan �vilka eventuella planer �nns på att förändra verksamheten?�
i den forskningsförberedande enkäten, 2003.

71 Intervju 15.
72 Östgötasången �nns återgiven i till exempel VKHF, 40 år i Vreta kloster: Vreta

kloster hembygdsförening. Sigurd Germundsjö (red.), (8/1983), s. 5. Sången skrivs också
ut på kallelserna till årsmötet och höstmötet, som skickas till medlemmarna.
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Faktum är att det är få personer som fortfarande kan melodin. Sången har
försvunnit från andra sammanhang. Det gör den också speciell, som en signa-
turmelodi för VKHF. Texten andas en annan tid och visar på att föreningen
har funnits länge, medan budskapet är mindre viktigt. Vid föreningens höst-
möte sjöngs sången och föreningens ordförande sade med ett skratt �nu är
det dags att bli lite patriotiska�.73 En intervjuperson betonade att det är en
rolig tradition som föreningen bör värna om, men att det inte handlar om
att �isolera sig och vara så oerhört patriotisk�.74 I sina jubileumsskrifter har
VKHF betraktat sin historia. De första trettio årens verksamhet framstår
som en annan tid, en annan förening:

Vreta klosters hembygdsförening bildades mitt under brinnande
krig 1943. Det har nu gått 60 år och de ideal som föresvävade
människorna då har säkert förändrats i många stycken.75

Vad menar de med att idealen har förändrats? Sannolikt syftar de på de
nationalistiska idealen som fanns till en början. I VKHF liksom Emilssons
slutsatser om Valbo hembygdsförening var de nationella högtiderna mid-
sommar och valborg viktiga. Valborg �ras alltjämt av VKHF och natio-
naldagen arrangeras tillsammans med andra föreningar i Ljungsbroområdet
genom fritidsrådet. Verksamheten omkring Gustav Adolf-dagen upphörde
under 1950-talet. I jubileumsskriften från 1983 tar VKHF upp den kritik
som riktades mot verksamheten i en insändare i lokalpressen 1953. Under
signaturen �hembygdsvårdare� skriver en person bland annat att föreningen
�uträttar strängt taget ingenting�:

De patriotiska �aggfester, som anordnats i folkparken, förmår
icke ge föreningen värst många poäng. Hembygdsarbetet har på
ett mycket upprörande sätt försummats av föreningens ledande
män. Och ändå formligen ropar denna traditionsrika bygd efter
initiativ i hembygdsvårdande syfte [. . . ].76

Det fanns då en oenighet mellan skribentens tolkning av hembygdsarbete och
föreningens arbete. I en jubileumsskrift konstaterar föreningen att �era �ud-
da projekt� genomfördes under de första trettio åren. Klosterjubileet utgör
exempel tillsammans med en sommarfest vid Guppans festplats. Inbjuden
talare var den då kände konsthistorikern Aron Borelius i Lund. Han hade ett
arvode på hundra kronor och undertecknade kvittot med runskrift.77 Den

73 VKHF, höstmöte i Stefansgården, Ljungsbro, 051011.
74 Intervju 12.
75 VKHF (36/2003), s. 1.
76 VKHF (8/1983), s. 8.
77 VKHF (36/2003), s. 2.
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här typen av mer storvulna föreläsningar verkar föreningen ta avstånd ifrån
genom att se dem som �udda projekt� och som delar av forna ideal. Det
var också då som föreningen kritiserades i pressen och tappade medlemmar.
Genom att ta upp kritiken mot verksamheten kan föreningen markera att
den har förändrats och att de själva har distans till den tiden och de ideal
som fanns. I skrifter skriver de att det tog lång tid innan föreningen hittade
sin form och de verksamma upptäckte att �de nuvarande arbetsformerna ger
stora möjligheter och en rik variation�.78 Det blev delvis en ny generation
som drev föreningen från 1970-talet, vilket �ck till följd att också medlem-
mar började strömma till, samtidigt som VKHF upplevde att de arbetade i
medvind genom att särskilt kommunreformen ökade intresset för verksam-
heten. I en av jubileumsskrifterna står det att �en vitalisering skedde under
1970-talet�.79

En tidigt inslag i arbetet inom VKHF var kyrkorna och klostret i Vre-
ta, där klosterspelet 1962 var det mest storslagna. 1982 gav föreningen ut
en beskrivning av Vreta klosters kyrka, som har tryckts i �era upplagor.80

Därefter har �era publikationer i VKHF haft en anknytning till religion och
kyrkorna i bygden, däribland två skrifter av Karl Lindahl, som gavs ut 1988
och 1992. De nationalromantiska inslagen och de uttalade kristna värdering-
arna är tydliga i Lindahls publikationer.81 Hans tolkning av runstenen vid
Flistad kyrka vittnar om �inte bara kristen ståndaktighet utan om en hel soc-
kens hedersamma känsla av pietet och vördnad för gemensamma historiska
minnen�.82

Men jag tolkar publiceringen av Lindahl främst som en gest av tacksam-
het gentemot hans gärningar i bygden och inte ett budskap som föreningen
vill föra fram. I förordet kommenterar VKHF �författarens hembygdskäns-
la och tidstypiska stil�.83 Det är människors engagemang i föreningen och
inte ett kristet budskap som är i centrum. Historien om klostret och livet
kring klostret och Vreta klosters kyrka har avtagit. Men i mer formella sam-
manhang är det klostret och kyrkan som lyfts fram, eftersom de är kända
utåt.84 Nu är det föreningen Klosterliv i Vreta, där �era av de verksamma
i hembygdsföreningen också är engagerade, som ägnar sig mer åt klostret,
kyrkans historia och uppför klosterspelet.85

78 VKHF (20/1992), s. 7.
79 Ibid., s. 26.
80 VKHF, Birger Börjesson, Vreta klosters kyrka: kortfattad vägledning. (5/1982).

Boken har utkommit i fem upplagor. Jag har läst den tredje upplagan från 1983.
81 VKHF, Karl Lindahl, RUNA: Bok om Flistad: Skolkort och lärarminnen 2.

(15/1988). VKHF, Karl Lindahl, Runstenen vid Flistad kyrka. (19/1992).
82 VKHF (19/1992), s. 31.
83 VKHF, �Förord�, (15/1988).
84 Se artikeln VKHF, �Kyrkan och klostret i Vreta� i Linköpingsbygden � hembygds-

föreningar berättar. Hans Nilsson (red.), (Linköping, 2004).
85 Intervju 12.
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�Bondekulturens död�

När östgötasången skrevs var det självklart att det var män med harv och
plog som skulle bjuda upp till kamp. Bondesamhället var fortfarande domi-
nerande, inte minst i ett landskap som Östergötland med de bördiga slätter-
na. Sedan dess har mycket förändrats, som föreningen skildrar på olika sätt
genom sin verksamhet. Boken Allt har förändrats är ett talande exempel,
som skildrar på �era sätt att industrisamhället har tagit över på bekostnad
av jordbrukarsamhället. Ambitionen med boken var att ge �intressanta och
tidstypiska glimtar från en tid av förändring som inte ligger särskilt långt
tillbaka och som för övrigt är en del av vår tillvaro även i dag�.86 I ett tidigare
skede var arbetsnamnet för projektet �Bondekulturens död�.87

Dikten som inleder boken skildrar förändringen av samhället, dess mo-
dernisering, i kritiska undertoner. Det är en tydlig kontrastering mellan det
moderna och det förmoderna samhället. Jordbruksbygdens trygga lantlighet
och frid har ersatts av stress och mörk asfalt. Den gamla naturliga hem-
bygden ställs mot den e�ektiva hembygden, fåglar mot �ygmaskiner. De
�moderna ränderna� är e�ektiva och har raderat ut det förmoderna samhäl-
let. E�ektiviseringen riskerar att göra människan över�ödig och kanske blir
världen därför lite mindre human, men det är ingen självklar tolkning.

Vreta kloster

Bygd, som legat nära jordens hjärta
från järnets ålder i förgången tid �
Förändringsvind har blåst i dessa trakter
och bringat nutidsrytm till lantlig frid.

Hör, vagnhjulsrassel längs med vägled grusad
är bytt mot bildäcksus på asfalt mörk.
Från Roxen höres båtar och från järnväg loken
med ljudsignaler tälja tidens �ykt.

Höj blicken mot skyn, se nya tiders trender,
ej blott det azurblå och moln du ser:
Nu ritar �yget högst moderna ränder
i rymd där fordom endast fåglar drog.
Numer är allting maskinellt och data
och mänskan själv är snart en biprodukt �
Som resultat av mänskors forskarmöda
kan vetenskapen bära farlig frukt.88

86 VKHF, Allt har förändrats. Sigurd Germundsjö (red.), (26/1997), s. 8.
87 Ibid., s. 7.
88 Dikt av Anna Björn i VKHF (26/1997), s. 9.
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I �era artiklar i boken Allt har förändrats skildras hur gårdar har lagts ned
genom att jordbruket har e�ektiviserats på olika sätt. Ett led i nedläggning-
en var att många gårdar slutade med djurhållning, enligt en artikelförfattare.
Allt färre jordbruk drivs som familjejordbruk. I en särskild artikel skildras
kvinnornas arbete i familjejordbruken. I början på 1950-talet arbetade de
�esta kvinnorna på gårdarna.89 Bokens omslag är en teckning med färg-
krita av VKHF:s illustratör Rolf Anderö.90 Målningen visar olika motiv som
delvis beskrivs i dikten och som skildras i boken under olika teman. I för-
grunden �nns två män, en som sågar och en som plöjer med sin häst. I
bakgrunden är det moderna samhället med sågverksindustri, �ygplan och
en båt på Göta kanal.

Omslaget på boken �Allt har förändrats� av Rolf Anderö.

Även genom VKHF:s praktiska verksamhet visas e�ektiviseringen av
jordbruket. Vid kvarndagen vid Bjäsäter visar föreningen hur tröskningen
har förändrats eller hur människor gjorde smör eller potatismjöl innan ma-
skiner tog vid. Det är inte alltid som barnen uppfattar att de gör en tidsresa
från äldre till nyare och e�ektivare metoder. Vid kvarndagen för barn 2004
var det en pojke som ställde sig frågande om de verkligen kunde sånt på
medeltiden. Med �sånt� syftade han på det han såg, hur traktorn drog ett
tröskverk med en rem! För dem som visar historien praktiskt är den teknis-

89 Ibid., s. 41.
90 Rolf Anderö dog 2002 och får ett hedersomnämnande i VKHF (36/2003), s. 21.
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ka utvecklingen och kronologin så självklar, att den förblir outsagd, vilket
kan leda till att deltagarna inte alltid uppfattar den.

Det praktiskt inriktade arbetet lämnar mycket outtalat och möjliggör
många olika tolkningar. Det skapar även svårigheter för en forskare att tol-
ka budskapet i verksamheten. Om de vill skildra de stora förändringarna,
e�ektiviseringen, som en positiv eller negativ utveckling är svårt att avgö-
ra. Är det bara viktigt att i sig visa hur de gjorde förr och att det inom
föreningen �nns kunskaper om det? En intervjuperson menade att det är
viktigt att gamla tekniker inte glöms bort och att de ibland kan komma till
användning och då är det bra att kunskaperna �nns. Min tolkning är att
ibland är tillämpningen underordnad och föreningens kunskaper i hantverk
blir närmast ett självändamål eller något som kan vara underhållande.91

Den lugna och vackra landsbygden

I dikten ovan beskrivs den lantliga friden, som har mött moderna maskiner
och transporter. VKHF har i skrift uppmärksammat lantlighetens föränd-
ringar i form av landsbygdens avfolkning. I en skrift om kolningen i skogs-
bygden Stjärnorp står det:

Detta är många år sedan. Många av de gamla har gått bort och
många har �yttat. Stora förändringar har det blivit på gårdarna.
De �esta är nedlagda, åkrar och beten är planterade med skog.
Ladugårdarna är rivna eller förfallna, men många av bostadshu-
sen är glädjande nog kvar, bebodda av sommargäster, vilket ger
lite liv åt bygden.92

I kapitlet �Byar och gårdar i norra Stjärnorp� i boken Allt har förändrats
skildras hur de små lantbruksenheterna stod emot rationaliseringen länge,
innan de lades ned. Alla ortsnamn som beskrivs var små byar med några
gårdar i varje by. Livet hade varit hårt, men de �esta var nöjda. Om för-
ändringarna välkomnades av dem som upplevde dem är svårt att säga, men
VKHF:s skildring är präglad av vemod över hur snabbt en hel bygd har
tömts på liv:

Så är då en hel bygd förändrad, där så många människor har
levt och verkat. De hade ett strävsamt liv men var ändå förnöj-
samma. De �esta gårdarna har funnits sedan 1600-talet. Men
avfolkningen kanske kommer att upphöra. Detta ser vi exempel
på i Axhult och Häggetorp, där en del av husen nu kommer att
vara bebodda året om.93

91 Intervju 12.
92 VKHF (18/1990), s. 3.
93 VKHF (26/1997), s. 21.

77



Det är bilden av den lugna landsbygden som alltmer töms på liv. Ström-
men går i riktning mot städerna, i en urbaniseringsprocess. Kritiken mot
staden i kontrast till landsbygden förekommer i en limerick som VKHF har
publicerat i samband med beskrivningen av Bjänleden i en av föreningens
jubileumsskrifter. Djur och natur länkas samman och ger platsen ett este-
tiskt tilltal och en stillhet; en bild av landsbygden som inte stadsbon förmår
att uppskatta.

En stadsbo som vandrat runt Bjän
sa: Trakten är vacker och vän
men passar mig illa
för den är så stilla.
Den lämpar sig bättre för fän.94

E�ektiviseringen inom jordbruket ledde till en överbliven arbetskraft som
sökte sig till industrin eller till o�entlig sektor. Parallellt växte förortslik-
nande samhällen upp utanför Linköping. Ljungsbro och Berg blev de största
i föreningens område, enligt boken.95 Flera av intervjupersonerna nämnde
att närheten till Linköping gör området attraktivt som boendemiljö.96 En
intervjuperson menade att Vreta klosterområdet har sett upp till Linköping
och velat härma, särskilt i samband med storkommunreformen. Motståndet
mot att ingå i Linköpings kommun var svagt i området, menade intervju-
personen.97 En annan intervjuperson ansåg också att motståndet var svagt,
eftersom den socialdemokratiska majoriteten i Ljungsbro var lojala med par-
tikamraterna som drev frågan i Linköping.98

I boken Allt har förändrats �nns en artikel om Vreta klosters storkom-
mun under slutet av 1960-talet, efter sammanslagningen av sockenkommu-
nerna och innan området blev en del av Linköpings kommun. Sammanslag-
ningen med Linköpings kommun beskrivs som ett beslut som alltid innebär
�starka känslor, nostalgi och svåra överväganden�. Beslutet fattades i kom-
munfullmäktige 1969 efter tre timmars överläggningar. Till slut röstade 35
ledamöter för en sammanslagning och två mot.99 Hela boken avslutas med
en artikel som heter �Linköpings kommun 1971�. Vreta klosters kommun ha-
de en minnesutställning och en minnesmåltid på Cloettas restaurang �Tre
bröder� för anställda och allmänheten. Den dåvarande kyrkoherden höll ett
tal som kommenterade händelsen. Utdraget ur citatet nedan visar på star-
ka känslor hos en person som är van att uttrycka sig. Hembygdsföreningens
arbete bidrar på många sätt till att bygden förblir och hålls i minne.

94 VKHF (20/1992), s. 26.
95 VKHF (26/1997), s. 25�.
96 Se exempelvis intervju 11.
97 Intervju 14.
98 Intervju 12.
99 VKHF (26/1997), s. 313�, citatet på sidan 316.
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Lycklig den skatta sig må, den gamla ljunghedens köping,
skönare skott ej växt på dess stam, ej �nare frukter den
skördat , ja tusenfalt lycklig den skatta sig månde vid nyår,
staden vid Stångån, som nu får Vreta till broder och syster.
Visst skall vi hålla orten söder om Svartån på fötter.

Vretakommunen kring kloster och kyrka snart är ett minne.
Minnen dock lever länge i bygden, fäderneminnet.
Bygden själv skall förbliva, bygden kring klostret i Vreta.100

Kalle i Kilen: torparnas historia

En del av bondesamhället är torpens och torparnas historia. Torpinvente-
ringarna har varit och är ett viktigt inslag i VKHF:s verksamhet. Torpin-
venteringarna har resulterat i vandringsleden Bjänleden. I kartmaterialet om
Bjänleden beskriver VKHF sina intentioner med leden. Tanken var att:

låta det moderna fritidsfolket vandra de stigar som torpare och
'backstugesittare' vandrat under många generationer [. . . ] Vägen
till torpen är de stigar där vandringsleden går idag. Skogen har
nu tagit tillbaka de små åkrar som odlats med mycken möda. Du
kan själv bilda dig en uppfattning om torparfamiljens livsvillkor
när du passerar där de verkat.101

I intervjun med en person som leder torpinventeringen beskrev han hur de
har gått tillväga. Han uppfattade processen som annorlunda jämfört med
traditionell torpinventering på �era sätt. De började i husförhörslängder för
att kartlägga var byggnaderna har legat. Sedan använde de GPS och letade
reda på platserna där husen hade legat, som ibland var spårlöst försvunna nu.
Inventeringen skiljer sig också åt, eftersom de kartlägger all bebyggelse, inte
bara torpen. För honom var husen viktigast och utgångspunkten, berättade
han.102

Han uttryckte höga mål för inventeringen. Han var stolt över deras ar-
bete och poängterade vikten av att �dammsuga� hela området, att göra
en heltäckande kartläggning.103 Han talade om betydelsen och intresset av
byggnaderna i kvantitativa termer. Men i intervjun diskuterade han ock-
så ideologiska grunder för arbetet: att de ville skriva fattiga människornas
historia. Han menade att det �nns kunskap om kungar och adelsmän, men
inte om majoriteten av svenska folket och hänvisade till en historiker som

100 Ibid., s. 315�, citatet på sidan 319.
101 Karta med beskrivande text Bjänleden.
102 Intervju 13.
103 Ibid.
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har skrivit om torparnas historia. Hans hjärta klappade extra mycket för
den fattiga befolkningens historia.104

Föreningens beslut att skapa en dräkt kan tolkas som ett sätt att fram-
häva folkets historia, deras kläders historia, även om detta inte �nns uttalat
någonstans i arbetsmaterialet om dräkten eller i protokollen. Begreppet folk-
dräkt kommer från att det är en folkets dräkt, det vanliga folket, allmogen.
Dräkten ska ha en lokal utbredning.105 Men i VKHF:s dokumentation av ar-
betet med dräkten betonas istället betydelsen av att återskapa den dräkt som
en gång har funnits så lik originalet som möjligt. Intresset för och kunska-
perna om textilier bland de engagerade gjorde det möjligt. Den textila delen
är, som tidigare diskuterats, betydande i verksamheten. Hembygdsdräkten
är ytterligare ett exempel på hur den praktiska verksamheten sänder olika
budskap och det är svårt att avgöra hur den bör tolkas. Oavsett om det är
VKHF:s syfte så är det en tänkbar tolkning av budskapet.

Av alla torpare och överhuvudtaget bland alla människor som har ver-
kat i den historiska hembygden lyfter VKHF gärna fram �den legendariske
Kalle i Kilen�.106 Kalle var den siste som bodde i Kilenstugan. Han �yttade
sedan in på ett ålderdomshem. Utsliten och efter en hjärnblödning dog han
där 1968. På ålderdomshemmet hade han sin kära bandvävstol, bibeln och
en psalmbok. Han gick inte kyrkan, men läste i skriften. Han ligger begravd
på Stjärnorps kyrkogård. VKHF har tillverkat ett träkors vid graven. När
föreningen övertog och renoverade Kilenstugan var det tidstypiska en bäran-
de tanke för övertagandet. Kilenstugan skulle förbli i oförändrat skick. Tack
vare att Kalle hade låtit allting vara oförändrat, kunde stugan visa hur ett
sådant hem såg ut vid mitten av 1800-talet. På så sätt blev hans stuga ett
�levande museum�, skriver VKHF.107

Att Kalle var en person som nöjde sig med det enkla i livet framkommer
i skriften om Kilenstugan och Kalle. Han var nöjd med sitt liv och tyckte det
var roligare förr, trots fattigdomen. Det var danser och spelmansmusik som
gjorde att folket glömde det svåra. Folk har så bråttom nu, tyckte Kalle, när
skriften publicerades 1964.108 I en upplaga trettio år senare beskrivs Kalle
som �en naturmänniska, som för mindre än 30 år sedan levde på samma
sätt som många i bygden levat för �era hundra år sedan�.109 Hans kärlek

104 Ibid.
105 Ulla Centergrans avhandling om bygdedräkter visar att hembygdsrörelsen har haft

en betydande roll för bruket av bygdedräkter/folkdräkter. Begreppet folk kan också syfta
på etnicitet eller nation, skriver Centergran. (Centergran, s. 58�.)
106 VKHF, �Förord�, Sigurd Germundsjö (red.), Kilenstugan., (25/1994), andra uppla-

gan (2003).
107 Ibid.
108 VKHF, Kilenstugan förr och nu, Bjäsäters kvarn. (1/1971), s. 9. Texten skrevs 1964,

medan Kalle i Kilen ännu levde.
109 VKHF, �Förord� (25/1994), andra upplagan (2003).
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Kalle vid Kilenstugan, foto: VKHF.

till naturen lyfts fram på �era sätt. Han värnade om fåglar och blommor.
Han levde livet sakta och njöt av det enkla. �Han ville hellre �ska på Roxen
än bärga hö vid Perstorp.�110 Kalle var en annorlunda person, ett original,
som höll fast vid sin livsstil, när det fanns andra alternativ. Kilenstugan
bevarades och vittnar nu om Kalles liv och många andra torpare före honom.
Han förde in en livsstil in i en annan tid och på det sättet verkade han i
liten skala för det som VKHF visar genom sin verksamhet, ett tidigare sätt
att leva och de värden som bondesamhället bär upp.

VKHF:s skildring av torparlivet är inte bara ett liv i frid och harmoni.
En dikt av Ellen Överstedt i texten om Bjänleden är ett tydligt exempel på
hur torparlivets möda och �hårda bud� också får utrymme:

I stora familjer, där barnen var många,
man samsades likt väl i stugor så trånga.
Det var hårda bud.

110 VKHF, (25/1994), andra upplagan (2003), s. 7.
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Där vintertid vävstolen dunkar och slår,
och spinnrocken surrar och tiden går,
så fort imot kvällen.
Då träskorna pliggas man lappar och lagar
de kläder som säkert har sett bättre dagar
i skenet från hällen.111

Kolmilans mystik

I VKHF:s skrift Kolning i Stjärnorp förr och nu från 1990 berättar Sven
Bjärnlid om minnen från människor och gårdar som har försvunnit varvat
med hans egna och andras minnen från kolning i äldre tid; hur det gick till
och var det bedrevs. Men mest handlar skriften om föreningens kolmilor. Han
skildrar det hårda arbetet och klasskillnaderna, hur arbetarna inte �ck säga
du till kronojägaren och så vidare. De stora farorna vid kolningen skildras
också. Det hände olyckor med människor som trampade ned sig i de heta
milorna. Han berättar också om transporterna av det färdiga kolet kring
juletid med häst och släde. Ibland var det upp till trettio minusgrader.112

Förutom eländet �nns det i texten en positiv känsla av närhet och ensamhet
i naturen. Om VKHF:s kolmila 1989 avslutas texten:

Natten var ganska kall så det var skönt när solen kom upp över
skogstopparna. Då hade orrspelet pågått rätt länge. Göken bör-
jade gala i väster. Sedan började duvorna kuttra och även en
och annan morkulla drog över kolbotten. Det var en synnerligen
vacker vårmorron, en sådan som jag önskar att många skall få
uppleva.113

I dikten �Kolmilan� som avslutar boken åter�nns samma dubbla budskap om
kolarens farliga arbete, men också en fascination med anknytning till olika
väsen i skogen. Den gamle kolaren Manfred Arvidsson (1897-1983) hade an-
svaret för den första kolmilan. Han trodde på skogens väsen, skriver förening-
en. Kolmilorna är av den gamla typen, som var vanlig i Östergötland, det vill
säga inte av skorstenstyp, för då �försvinner en del spänning och romantik�,
skriver VKHF.114 Vid tändningsceremonin kommer det en �älva�, en �icka i
särk med en fackla och tänder elden. Kolmilan betraktas av tradition som
ett kvinnligt väsen och föreningen ger alltid kolmilorna ett kvinnonamn. Den
första kolmilan hette Anna, följd av Beda, Cecilia, Disa, Emma och så vidare

111 Karta med beskrivande text Bjänleden.
112 VKHF (18/1990), s. 3-11.
113 Ibid., s. 34.
114 VKHF (20/1992), s. 11.
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i bokstavsordning.115 Det är en mystik kring den farliga kolningen, som ut-
trycks i en dikt som VKHF har publicerat i sin skrift om kolningen. Kolaren
tar stora risker i sitt arbete när han försöker kontrollera den nyckfulla kolmi-
lan. Kolningen beskrivs såväl positivt som negativt. Underifrånperspektivet
lyser igenom med sympatierna för kolarbetarens djärvhet.

[. . . ]

Kring milan ruvar det en tung mystik
En gammal kolargubbe är unik.
I djupet av hans själ det alltid �nns.
Den trolska skogens liv, han går och minns.

[. . . ]

Att vakta milan var nog inte lätt.
Hon var en nyckfull dam på många sätt
Som krävde ständig vakt och varsamhet
I hennes inre pyrde glöden het.

Men kolarens koja var nog kall och trång
Och hård hans granrisbädd i vaknatt lång
Här tänktes säkert många tunga tankar
I ensamhet han runt sin mila vankar.116

Öman diskuterar i sin avhandling kolmilan som ett exotiserat historiebruk,
likt ett skådespel och monument.117 Verksamheten är tagen ur sitt sam-
manhang och den liknar ett jippo. Visst kan en sådan beskrivning stäm-
ma överens med beskrivningen av kolmilorna i VKHF. De är mystiska och
världsfrånvända. De vittnar om en tid, när människan inte kunde tämja den
farliga naturen, så som vi har lärt oss i det moderna samhället. VKHF vi-
sar hur milorna användes och genom att göra det på ett lustfyllt sätt kan de
locka en stor publik och dessutom få intäkter.

Choklad i Folkhemmet

En stor del av VKHF:s verksamhet är inriktad mot jordbrukets utveckling
och avveckling, som har skildrats ovan. Men perspektivet har breddats till
att även innefatta industriell verksamhet, däribland chokladfabriken Cloet-
tas etablering i Ljungsbro, som då hette Malfors. Tätorten Ljungsbro har
till stora delar växt fram som en följd av Cloettas expansion. I boken Allt

115 Kolmilan som Öman beskriver i sin avhandling får också kvinnonamn. De kunde
heta Hulda eller Ragata beroende på kolmilans �temperament� (Öman, s. 142).
116 VKHF (18/1990), s. 35.
117 Öman, s. 142.
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Kolmilan �Klara� 2006, foto: VKHF.

har förändrats �nns ett särskilt kapitel om förändringen av Ljungsbro sam-
hälle. Skildringen tar sin början i �chokladstaden�, om hur företaget Cloetta
etablerades på platsen och dess betydelse för Ljungsbros framväxt genom
dess disponenter, bland dem Hjalmar Svenfelt.

Genom sin etablering här 1901-1902 kom Cloetta att bli uppho-
vet till Ljungbro samhälle. Det skulle vara mycket att säga, om
den betydelse företaget och dess skickliga ledare haft för sam-
hällets olika utvecklingsfaser. Låt mig endast nämna den omfat-
tande bostadsproduktion som skett sedan Cloetta kom hit och
fram till 1950-talet. Företaget svarade för samhällsservice innan
kommunen tog över. Vidare skänkte företaget i stor utsträck-
ning mark till o�entliga byggnader som uppfördes av kommu-
nen. Hjalmar Svenfelt var en föregångsman bland industriledare
i fråga om samhällsutbyggnad och social service.118

Svenfelt får personi�era Cloettas framgångar och inte minst hur de kom
samhället Ljungsbro och dess innevånare till del genom det ansvar som före-
tagsledningen kände för sina anställda och för samhället, innan kommunen
tog över. Intervjupersonerna tar också upp Cloetta och inte minst Svenfelts
roll för Ljungsbros framväxt. �Han var ju väldigt bra den här Hjalmar Sven-

118 VKHF (26/1997), s. 108f. Se även intervju 12.
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felt för bygden. Han var precis som en brukspatron vet du.�119 I VKHF:s
skrift om Ljungsbros kommunala verksamhet lyfts Cloettas och Svenfelts roll
fram, som starkt bidragande till att Ljungsbro blev centralorten i området
och att kommunen gick från en jordbrukarkommun till industrikommun un-
der 1930-talet.120 För mig �nns det en tydlig parallellitet mellan Ljungsbros
blomstringstid och bilden av det svenska Folkhemmet vid samma tid.

Flera av intervjupersonerna lyfter fram Ljungsbro samhälle och choklad-
fabriken Cloetta som exempel på vad som utmärker platsen. Men föreningen
har ägnat detta lite uppmärksamhet i sin verksamhet genom publikatio-
ner, utställningar och liknande. Särskilt om man jämför med intresset för
Ljungsbro som mönstersamhälle bland andra aktörer, däribland länsmuseet
och guideföreningen i Linköping, som vill ordna dramatiserade guidningar i
Ljungsbro. En pensionärsförening (PRO) i Ljungsbro ordnar berättaraftnar
med minnen från gamla Ljungsbro och Cloetta.121

Det hårda men friska arbetet

I artiklar i Allt har förändrats skildrar historien både positivt och nega-
tivt. Många av artiklarna om 1900-talets utveckling är självbiogra�ska och
skildrar en hård och slitsam tid under första halvan av 1900-talet, men det
samlade omdömet blir ofta positivt. Börje Johanssons sammanfattning om
sin tid på �Sjöbacka såg på 1940-talet� får utgöra exempel.

Slutligen vill jag säga att jag trivdes med arbetet i sågverken,
jag ångrar inte tiden där. Det var ett hårt men friskt liv. Jag
har fått vara med om trädets alla faser från skogen till färdig
produkt. [. . . ] Några rader av Evert Taube får avsluta:

Jag har sovit på staplar av svenska bräder,
I många utländska städer
Har jag vilat mitt unga oroliga blod.
O Gud var den doften av kåda var god. . . 122

I Johanssons bok Mest om Ljung om minnen och historier från Ljung är han
mer kritisk till historien. Han skildrar sina och andras minnen på ett humo-
119 Intervju 12.
120 VKHF, Dag Danielsson och Sigurd Germundsjö, Kommunhus, bibliotek, kulturhus.

(9/1984).
121 VKHF, möte med VKHF och Östergötlands länsmuseum, 050518. VKHF, höst-

möte i Stefansgården, Ljungsbro, 051011. Ljungsbro har även intresserat forskare vid
Linköpings universitet. Se Svante Kolsgård, �Åtvidaberg och Ljungsbro: två industriella
mönstersamhällen� i Svenska turistföreningens årsbok 2000 Östergötland. och Björn Seg-
rell, �Ljungsbro: Från chokladstad till Linköpingsförort� i Vår stad Linköping årsbok 2005,
Karin Christo�ersson (red.), (Linköping, 2005).
122 VKHF (26/1997), s. 69.

85



ristiskt sätt, men det är ingen positiv skildring av uppväxten i skogsbygden
som återges. Det är en arbetares hårda liv som skildras. I boken får läsaren
en bild av de klasskillnader som fanns mellan de rika på Ljungs säteri (slott)
och lantarbetarna. Han berättar hur Gunnar Sträng bemöttes av godsäga-
ren på Ljung, när han besökte lantarbetarna för att få dem att organisera
sig fackligt. Enligt hörsägen ska godsägaren ha sagt 'inte en socialist på den
här sidan bron', det vill säga på den sida som godset låg. Den som besökte
mötet skulle sägas upp, skriver Johansson.123 Många skildringar i boken be-
skriver arbetarnas livsvillkor under hans och hans föräldrars liv i slutet av
1800-talet och början av 1900-talet. Han berättar till exempel om när han
arbetade i skogen.

Arbetet i skogen var allmänt ansett som det sämst betalda. Visst
fanns det en och annan som kunde göra hyfsade dagsförtjänster,
men de for illa med kroppen och blev vanligtvis inte så gamla i
arbetet.124

På bokens omslag �nns en skiss av Ljungs säteri (slott), men hans berät-
telser har bara delvis anknytning till slottet. I de fall som slottet och dess
ägare berörs görs överklassen till åtlöje och samhällets klasskillnader kom-
mer tydligt fram. Hans sympatier för arbetarklassen är tydliga. Mest tydligt
blir det när exempel från familjen von Mecklenburgs tid vid Ljungs säteri
beskrivs, då arbetarna utnyttjades och inte �ck de förtjänster de hade blivit
utlovade, vilket ledde till rättsliga processer. Fru von Mecklenburg skildras
som en mycket impopulär person bland lokalbefolkningen. Han berättar att
hennes dotter sägs ha skällt ut en konduktör vid en tågresa, varpå denne
skällde ut henne tillbaka, eftersom han, enligt Johansson, �var av ett annat
virke än de kuvade tjänarna och statarna hemma vid Ljung�.125 Johansson
anser att det var större skillnad mellan glesbygd och tätort då än nu och
att nackdelarna med glesbygden övervägde fördelarna. Trots att livet delvis
varit hårt, tycker han inte att hans uppväxt i skogsbygden var särskilt svår,
åtminstone inte svårare än någon annan. Han summerar:

Till slut vill jag säga att denna skildring av min uppväxt inte
skiljer sig mycket från tusentals andras. I familjer med många
barn var det säkert besvärligare. Vi var bara två syskon och far
var en mästare på att �nna arbete även under de svåra arbets-
löshetsåren i början på 1930-talet. Mor var också en enastående
arbetsmänniska som aldrig sparade sig när det gällde vårt välbe-
�nnande. Uppe i vår skogsbygd �ck vi framför allt lära oss att

123 VKHF, Börje Johansson, Mest om Ljung. (34/2001), s. 34�, citatet på s. 15.
124 Ibid., s. 37.
125 Ibid., s. 60�, citatet på s. 65.
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arbeta och göra rätt för oss. Det var en lärdom så god som nå-
gon annan. Vad jag vet blev alla goda medborgare som �ck ett
liv som våra föräldrar inte ens vågade drömma om.126

Johansson ger en bild av en klassresa, där ett annat liv än föräldrarnas blev
möjligt. Det är vanlig bild av mitten av 1900-talet, det svenska Folkhemmet,
då Johansson var vuxen och gjorde sina livsval. Det �nns en samhällskri-
tik hos Johansson mot det tidiga 1900-talets fattigdom och klasskillnader.
Samhället har blivit bättre med större möjligheter för människor oavsett
ekonomisk bakgrund eller geogra�sk tillhörighet, stad som landsbygd. Tack
vare föräldrarnas goda arbetsförmåga och initiativkraft klarade sig familjen
väl.

Klasskillnader framkommer också i Anna-Lisa Ströms minnen från går-
den Flemma, som VKHF har publicerat. Hon berättar att hon blev hämtad
av en lastbil som körde gödsel, medan herrskapet kördes av samme chauf-
för iförd uniform och blanka knappar.127 Hon framstår som en stark, orädd
och positiv person. Det krävdes till exempel i kampen mot råttorna i höns-
huset. Råttorna var cirka trettio centimeter långa och med svansar som var
lika långa. Hon klarade sig bra och vande sig vid lite sömn. Det var vackert
och gästfritt, med stor frihet, men långa arbetsdagar. Det är ett hårt och
arbetsamt liv hon skildrar, men hon beklagar sig inte, utan konstaterar att
så var livet. Hon skriver:

Att sitta en fredagskväll och plocka en massa gödkycklingar som
skulle levereras till Linköping på lördagen var ingen latmansgöra,
men det var ju det man var till för.128

Vid den historiska cykelturen 2005 berättade guiden om vad som hade hänt
på olika platser i historien. Han varvade sina och släktens minnen med de
efterforskningar han hade gjort. Många av deltagarna delade med sig av sina
egna minnen och ställde frågor utifrån vad de kände till om platserna sedan
tidigare. När det gäller deras egen uppväxttid under främst 1950-talet var de
minnen som kom fram mycket positiva. Gullberg, som idag består av ett par
hus, var för omkring femtio år sedan en plats med mycket aktiviteter. Där
fanns bland annat en speceributik som sålde allt, samt en konsumförening
och järnvägsstation. Tågen gick mellan 1898 och 1963, berättade guiden, som
när han var barn ibland cyklade ner till tåget bara för att se vilka som var
med det sista tåget. Det var den tidens nöje. Annars ägde nöjesaktiviteterna
rum i IOGT:s logebyggnad, som var en samlingslokal för traktens ungdomar.

126 VKHF (34/2001), 112.
127 VKHF, Anna-Lisa Ström, Flemma: Från ett lanthushåll på 1930-talet (29/1997), s.

5�.
128 Ibid., s. 9, 19, citatet på sidan 9.
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En kvinna mindes att det var städat, utan alkoholkonsumtion. Vaktmästaren
hittade en �aska med alkohol en gång, men den var oöppnad. Skillnad var
det när ungdomarna från stan kom ut för att festa, menade hon.129

Bilden av uppväxten på landsbygden jämförs med stadsungdomarna. På
landsbygden var det enkla nöjen som skapade gemenskap, en skyddad och
lite oskuldsfull tillvaro. Det var lugnt och tryggt. Min tolkning liknar tolk-
ningen av budskapet i limericken om Bjän. Men det förekom också kritik av
historiens aktörer på cykelturen. Deltagarna var besvikna på det bristande
intresset för att bevara historien, när fornminnen användes som byggnads-
material. Guiden påtalade också den grymhet som fanns i äldre tid, till
exempel de hårda stra�en. Det samlade intrycket av cykelturen är att män-
niskor förr i tiden ända in till 1940-talet uppskattade enkla nöjen och kunde
känna gemenskap och ansvar för varandra. Folkhemmets välfärd togs inte
för given. Det �nns ett särskilt avsnitt i boken Allt har förändrats som he-
ter �Gemenskap�, där �era artiklar skildrar det rika föreningslivet och olika
sammankomster under deras ungdomsår, 1930-1950-talet. En artikel inleds
med orden:

Jag minns när jag var i 10-årsåldern. Välfärden var väl inte fullt
så hög som idag, men däremot tycker jag att det var en bättre
gemenskap och mera samarbete.130

Förvisad från hembygden

VKHF ger en kluven bild av historien. Det är inget historiskt idealsamhälle
som målas upp. Allt var inte bättre förr. Men sällan förekommer fördöman-
den av historiens aktörer, såsom skedde ovan om familjen von Mecklenburg.
De stod för en ohederlighet som inte passar in i den bild av historiens aktö-
rer, som VKHF ger. Men det �nns en negativ händelse som tar plats i �era
av VKHF:s publikationer, etableringen av skjutfältet i Prästtomta.131 Nä-
ra halva Ljungs socken för�yttades i samband med skjutfältets utbyggnad.
Skolor och a�ärer lades ned. 1959 fattades riksdagsbeslutet och förvisningen
ägde rum i början av 1960-talet. Men om�yttningar påbörjades redan under
andra världskriget.132

I boken Mest om Ljung berättar Johansson om hur de omfattande pro-
testerna inte förändrade beslutet. Han berättar också om hur området har
blivit mer svårtillgängligt som friluftsområde för allmänheten, trots att det
används allt mindre till följd av förändringar inom försvaret. Han är upprörd

129 VKHF, Historisk cykeltur vid Hycklinge och Hornstäve, 050517.
130 VKHF (26/1997), s. 236.
131 VKHF (8/1983), (26/1997) och (34/2001).
132 VKHF (26/1997), s. 46
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över att ett så tätbebyggt område behövde lämnas för ett skjutfälts skull.133

Flera texter skildrar det dramatiska uppbrottet i boken Allt har förändrats.
Det var en traumatisk händelse som tvingade många människor att lämna
sina hem.

Vart skulle de ta vägen? Det var inte lätt att få nya arrenden.
De �ck listor med gårdar som var lediga, så det blev till att åka
runt och titta. En del av de äldre köpte villor i Ljungsbro eller
Borensberg. Det var många auktioner under 1961, och bygden
avfolkades. Främmande människor började åka runt och gräva
upp lökar, blommor och buskar. En kväll vid kvällsmaten vid
Madgesjö såg de hur folk började gräva upp växter i trädgården.

Husen såldes, revs och fördes bort. Nu �nns bara skyltar med
namn på ställena, samt mycket minnen kvar av den vackra byg-
den.134

Vi som bor kvar någon km från gränsen saknar bygden och dess
folk mycket mer än vad skjutfältet stör oss. Att bli tvångsför�yt-
tad är en känsla som bara de drabbade kan förklara, hur det är
att få generationers rötter uppdragna. Andra kan aldrig förstå
en sådan situation.135

Händelsen understryker vikten av rötterna och motviljan att �ytta. Någon-
ting hotade hembygden utifrån. VKHF tar i sin historieskrivning om �för-
visningen� ett tydligt parti för den lilla människan eller den oskuldsfulla
naturen, som utsätts för hot och tvång utifrån av myndighetsbeslut. Hän-
delsen skildras ur ett underifrånperspektiv. Men föreningen engagerade sig
aldrig i frågan när det begav sig, åtminstone inte som framgår av materia-
let. Om så hade varit fallet, är det troligt att det hade lyfts fram det, med
tanke på hur mån föreningen är om att lyfta fram sin egen roll och försöka
stärka den. Området tillhörde inte dåvarande VKHF.

Slutsatser om Vreta klosters hembygdsförening

När VKHF grundades på 1940-talet var det främst personer från de hög-
re samhällsskikten som var verksamma, men det har förändrats under årens
lopp. Verksamheten har också breddats och består idag av allt från enkla-
re museal verksamhet, vandringsleder, studiecirklar och hantverksdagar till
valborgsmässo�rande. Det började med att de ägnade sig åt föreläsningar,

133 VKHF (34/2001), s. 126f, citatet på sidan 126.
134 VKHF (26/1997), s. 46.
135 Ibid., s. 15.
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insamling av föremål, letade efter en lämplig hembygdsgård och �rade de
nationella högtiderna. Likheterna är stora med den verksamhet som Emils-
son fann i Valbo hembygdsförening under samma tid. Hembygdsgården blev
egentligen aldrig av i den mening som det var tänkt. VKHF har inget själv-
klart centrum för sin verksamhet eller naturlig möteslokal, likt en hembygds-
gård. Husbeståndet i VKHF är utspritt i de fyra före detta socknarna.

Områdets geogra�ska storlek utmärker VKHF, vilket också kommente-
ras i en av jubileumsskrifterna. Andra hembygdsföreningar på landsbygden
omfattar vanligen en socken, skriver de.136 Intervjupersonerna lyfte fram de
ekonomiska fördelarna med att föreningen är stor geogra�skt och har många
medlemmar.137 VKHF har haft en uttalad heltäckande ambition geogra�skt.
I skriften Mest om Ljung från 2001 betonar VKHF i förordet vikten av att
området täcks upp. De vill genom boken från Ljungs socken täcka upp det
som �hittills varit en vit �äck i vår skriftserie�.138 Verksamheten alterne-
ras till de olika socknarna, för att täcka upp hela området. Den medvetna
alterneringen diskuterade alla intervjupersonerna i VKHF. Det har blivit
ett implementerat arbetssätt. Det är viktigt att alla medlemmarna får sin
plats historia, att inte verksamheten bara omfattar ett område. På det sät-
tet �känner man sig delaktig och får ansvar�, sade en intervjuperson.139 De
geogra�ska gränserna för hembygden är förankrade och balanseras.

Sedan 1970-talet har nya arbetsformer tillkommit efter hand, utan att
gamla tagits bort och verksamheten har blivit omfattande. Publikations-
verksamheten tog fart under 1970-talet och ett stort arbete lades ned för att
restaurera de byggnader som förvärvades under 1960-talet. Torpinventering-
en blev en viktig del av den dokumenterande verksamheten från 1970-talet
och framåt, sedan det hade blivit populärt bland hembygdsföreningar. Vand-
ringsleder, olika hantverksdagar och kolmilan är andra exempel på verksam-
heter som har tillkommit med ett stort intresse för att levandegöra historien.
Verksamhetsinriktningen från 1970- och 1980-talen har behållits. Vid pre-
sentationen av programmet vid årsmötet påpekades att medlemmarna skulle
känna igen programmet. Verksamheten är tradition.140 Vid det efterföljande
styrelsemötet gjorde ordföranden en liknelse om hjulspår som trampas upp.
Om hjulspåren blir för djupa fastnar man och måste �nna en ny väg.141

Hjulspåret med de nationella högtiderna är ett spår som blev för djupt och
VKHF bytte väg under 1970- och 1980-talet. Därefter har inte så många nya
former tillkommit.
136 VKHF (20/1992), s. 7.
137 Intervju 14.
138 VKHF, �Förord� i (34/2001), s. 5.
139 Intervju 11.
140 VKHF, årsmöte, Flistads församlingshem, 050308.
141 VKHF, styrelsemöte, Drabbisdal, 050412.
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I jubileumsskriften från 2003 konstaterar VKHF också att målen med
verksamheten inte har förändrats särskilt på 60 år, utan består i att bevara
byggnader och föremål, men särskilt �använda dem och ge kunskap om dem
till yngre generationer�.142 I praktiken förekommer sällan insamling av nya
föremål, utan föreningen arbetar för att visa och använda de föremål som re-
dan har samlats in eller donerats till exempel vid kolmilan eller kvarndagen.
VKHF vill i första hand bruka historien praktiskt och motsätter sig bilden
av hembygdsföreningen som en förening som samlar på saker och ägnar sig
åt museal verksamhet. Att samla föremål och skapa en hembygdsgård är
sekundärt.

Föreningen har en del samlingar men inga överdådiga museer.
[. . . ] Istället har föreningen haft 'praktisk museiverksamhet' som
sitt motto: kolning, tjärbränning, linberedning, björkslöjd lägg
därtill malning och brödbak m.m. 143

Trots den praktiska inriktningen i VKHF riktade en intervjuperson kritik
mot att föreningen har fokuserat på att bevara byggnader och andra �hår-
da� saker. Hon önskade �er inslag av textilier, musik och danser, som hon
kallade �mjuka� saker. Det är en kritik som hon tycker gäller hembygds-
rörelsen i stort.144 Jag tycker VKHF:s verksamhet har en förhållandevis
�mjuk� inriktning genom slöjdcirklar, dräkttillverkning, hantverksdagar, lik-
som kvarndagen vid Bjäsäter då �er �mjuka� inslag såsom folkdans och olika
hantverk praktiseras, även om det sker genom att andra grupper anlitas.
Föremålen i sig spelar en undanskymd roll utan det som visas är männi-
skors användning av dem i äldre tid. VKHF har snarare det som sin pro�l,
en inriktning mot hantverk och slöjd, precis som de själva lyfter fram. De
vill visa hur människor gjorde förr i tiden, hur de arbetade och levde sina
liv i praktiken. Det är en praktiskt inriktad verksamhet. Inom den �nns en
tydlig könsuppdelning, där kvinnorna sköter verksamheten knuten till hem-
met, såsom bakning, matlagning och textilier, medan männen producerar
råvarorna utanför hemmet genom till exempel kolning, tröskning och smide.

De enskilda initiativen gör att verksamheten blir omfattande och va-
rierande. Att VKHF har bedrivit verksamhet i över sextio år innebär att
nya former har tillkommit. Antalet publikationer var när undersökningen
genomfördes 37 stycken och många av dem, inte minst det stora projektet
Allt har förändrats, innehåller många olika skildringar. Boken ger många
glimtar av områdets förändring i olika kapitel såsom jordbrukets och indu-
strins utveckling, transporter, a�ärsliv, föreningsliv, skolan och kyrkan. En
del av publikationerna har tillkommit genom studiecirklar, men en stor del,
142 VKHF (36/2003), s. 1.
143 Ibid., s. 1.
144 Intervju 15.
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särskilt av de senare publikationerna är resultatet av att enskilda personer
har lämnat in manus till föreningen, som några personer sedan bearbetar.
VKHF arbetar överhuvudtaget på ett individualiserat sätt, där enskilda per-
soners röster och minnen får komma fram. En intervjuperson konstaterade
att föreningen inte har någon �organiserad forskningsverksamhet�, utan det
är �enskilda medlemmar som forskar mera av eget intresse� och ibland kom-
mer resultaten föreningen till del.145

VKHF ger en bred skildring av den egna hembygden. Den sträcker sig
från klostertiden via bondesamhället till chokladfabriken och annan indust-
riell verksamhet. I relation till den tidiga hembygdsrörelsens ideologi har det
skett en hel del förändringar. Bondesamhället har visserligen en framskjuten
plats, men verksamhetens former och skildringen av historien har breddats.
Sannolikt kommer industrisamhället att uppmärksammas mer i framtiden.
Kontakterna med länsmuseet om Ljungsbro pekar i den riktningen. I ju-
bileumsskriften från 1993 skriver VKHF att de har försökt uppmärksamma
industriminnen, men att mycket arbete återstår. I protokoll under 1970-talet
omnämns att de vill ordna studiecirklar kring hantverks- och industrimiljöer,
men det har uppenbarligen gått långsamt.146

En grön nyans med intresse för naturen och miljöfrågor har ingen fram-
skjuten position. Den agrara miljön på landsbygden beskrivs visserligen som
rofylld och vacker, men ingenting som föreningen har aktiverat sig för att
vårda. Initiativen som togs på 1960-talet �ck inget gensvar. Vandringsle-
derna kan däremot ses som ett exempel på naturvård. I skildringarna av
vandringslederna i jubileumsskrifterna står det att de är uppskattade för
sina naturupplevelser och bärplockning, men det rör sig inte om någon hi-
storisk natur, som föreningen vill värna särskilt om. Kalle i Kilen beskrivs
som en naturvän och VKHF värnar om naturmiljön omkring Kilenstugan.
En möjlig förklaring till det tämligen ringa intresse för naturen som en del
av hembygden är föreningens geogra�ska storlek. Socknarna karaktäriseras
ofta genom sin natur och uppvisar tillsammans en stor mångfald, som ett
Östergötland i miniatyr, menade en intervjuperson.147 Naturens variation
kan göra det svårt att prioritera naturen i sin mångfald. Föreningens rädsla
för att prioritera någon socken före någon annan och därmed rubba plats-
balansen kan bidra till det ringa intresset för naturarvet.

Det nuvarande budskapet i VKHF har sin tydligaste anknytning till den
röda nyansen, underifrånperspektivet, med ett partitagande för den lilla
människan och den vardagliga historien, som gestaltas av torparna och såg-
verksarbetarna. På slotten Stjärnorp och Ljung har �era prominenta perso-
ner verkat genom historien, men de får litet utrymme i verksamheten. Dock

145 Ibid.
146 VKHF (20/1992), s. 17. Verksamhetsberättelse för 1979.
147 Intervju 14, se även till exempel intervju 11 och 12.
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har VKHF givit ut en självbiogra� av greve Oscar W Douglas på Stjär-
norp.148 Axel von Fersen uppmärksammas vid hantverksdagarna vid Ljungs
slott och föreningen har också publicerat hans brev till sin förvaltare vid
Ljungs slott.149 För övrigt ägnar �Föreningen för Ljungs slotts bevarande�
sin verksamhet åt Ljungs slott och dess förvaltare.

Hjalmar Svenfelt, Cloettas disponent, är den enda person med större
in�ytande som får mer uppmärksamhet och dessutom positiv sådan. För-
eningen lyfter fram hans ansvarstagande för samhället och sina anställda,
som om han kände solidaritet med dem. Han blir en lokal motsvarighet till
Per Albin Hanssons betydelse som landsfader för Sverige. Det är kring Sven-
felt som skildringarna av Ljungsbro samhälle kretsar. Det är förvånande att
ett så framgångsrikt företag som Cloetta inte får större utrymme i verksam-
heten. Länsmuseets och universitetets intresse för Cloetta kan leda till ett
minskat behov av att uppmärksamma företaget. Föreningen vill fylla tomma
�äckar och skriva folkets lokala historia. Det lyckosamma globala företaget
som allt mindre är Ljungsbros chokladfabrik, utan hela världens, rimmar på
�era sätt illa med den ambitionen.

Skildringarna av Svenfelt och Kalle i Kilen är positiva, men i sin helhet är
det knappast nostalgi i betydelsen renodlad längtan efter ett bättre för�utet.
Det är en mångtydig bild som framträder av livet som torpare eller arbetare
på sågen. Det var fattigt, hårt och eländigt många gånger. Men människorna
var vid gott mod och �förnöjsamma�. Människor �ck lära sig att uppskatta
enkla nöjen och slitet skapade också gemenskap och ett rikt föreningsliv. I
arbetslivet var det viktigt att sköta sig väl. Ett skötsamhetsideal framträder
i �era självbiogra�ska skildringar som VKHF har givit ut. Flit och heder-
lighet ingick i skötsamheten. Förnöjsamheten och vikten av att inte verka
gnällig skulle också kunna ses som en del av skötsamheten. Det är positiva
förebilder i historien, fritt från syndabockar eller tragedier, där tvångsför-
�yttningen från Prästtomta skjutfält utgör ett undantag. Föreningen syftar
inte till att bedriva aktivt förändringsarbete, enligt stadgarna. Inga inter-
vjupersoner lyfte fram värdet av att föreningen deltar i samhällsplaneringen
eller liknande. Verksamheten är inriktad på att bruka hembygdens historia.

Kopplingen till nationalismen som fanns kvar i föreningen fram till 1950-
talet �nns numera som fragment genom sånger med patriotiska texter och
deltagandet vid nationaldags�randet i Ljungsbro. VKHF skulle kunna åbe-
ropa Vreta kloster som en anrik bygd, till och med Sveriges vagga. Flera
intervjupersoner påpekar att Vreta kloster är en gammal och rik kultur-
bygd, men det är ingenting som får något större utrymme i verksamhe-

148 VKHF, Oscar W Douglas, Min barndoms Stjärnorp. (17/1990).
149 VKHF, Henrik Jern, Brev från Axel von Fersen d y, till inspektor Bengt Björkström

på Ljungs säteri. (35/2003).
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ten.150 VKHF har publicerat Per Gustavis texter, där han för fram tesen att
Birka låg i Vreta klosterbygden.151 Men det verkar mest ha skett av tack-
samhetsskuld till författaren och på grund av allmänhetens intresse. En del
personer har tagit ställning för och andra mot hans resultat, men utåt har
föreningen inte velat ta ställning, utan bara uppmuntra till mer forskning. I
en jubileumsskrift under rubriken �lite mer om Ansgar� frågar de sig om det
är så viktigt vart Ansgar kom först.152

Gustavis kraftfulla argumentationer för att Sveriges vagga ligger i Vreta
klosterområdet kunde ha givit anledning åt föreningen att driva denna tes
hårt för att ge platsen långa anor. Men arkeologi och arkeologiska belägg får
i allmänhet litet utrymme i verksamheten. Ointresset av att framhäva byg-
dens anor kan bero på att det redan �nns många belägg för att bygden är en
rik kulturbygd. Arkeologer och olika �amatörgrävare� genomför regelbund-
na utgrävningar i området, utan att det uppmärksammas av föreningen. På
frågan om folk är intresserade av arkeologi, svarade en intervjuperson: �I
och med att vi bor där vi bor så är ju folk intresserade av det. [. . . ] Bredvid
grävskopan står det alltid en snubbe från museet, vet du�.153 Tillresta intres-
senter blir inte så märkvärdiga. Föreningen Klosterliv i Vreta har en tydlig
arkeologisk inriktning och har säkert medverkat till att hembygdsföreningen
inte bedriver sådan verksamhet i någon större omfattning. En förändring är
på gång genom att amatörarkeologiföreningen �Grävlingen� ansökte om att
få bli en del av VKHF 2005 och �ck bifall.154

Sammanfattningsvis är Vreta kloster en stor hembygdsförening både geo-
gra�skt och till sitt medlemsantal. Föreningen har en bred och omfattande
publik verksamhet som har genomgått stora förändringar under föreningens
mer än 60-åriga historia. Även budskapet har förändrats i linje med den o�-
ciella historieskrivningen från nationalistiska in�uenser till ett vagt budskap
om hembygdens gemenskap och solidaritet med vanligt folk. I nästa kapitel
analyseras Wist hembygdsförening.

150 Intervju 11, 12 och 15. Om Östergötland som anrik bygd, se till exempel Dick
Harrissons artikel �Östergötland - det svenska rikets vagga?� i Svenska turistföreningens
årsbok 2000 Östergötland.
151 VKHF, Per Gustavi, Birka stift på 1000-talet och det gamla biskopshemmet Bir-

ka i Vreta kloster. (2/1979). Per Gustavi, Sveavälde: Birka och Vreta kloster. (7/1983).
Per Gustavi hade en juridisk examen och byrådirektör och var i �era år verksam vid
kammarkollegiet, där han bland annat ansvarade för kyrkans äldre egendomar och and-
ra rätthistoriska ärenden. Han intresserade sig för klostret och kyrkan i Vreta och har
publicerat sin forskning i �era tidningsartiklar. Han är hedersmedlem i VKHF.
152 VKHF (20/1992), s. 26.
153 Intervju 12.
154 VKHF, styrelsemöte, Milstorp, 051213.
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Kapitel 3

Wist hembygdsförening

Wist hembygdsförening bildades 1976. 1977 beslutade styrelsen att före-
ningen skulle stava Wist med �W� och ha en nyckel som sin symbol.1 Verk-
samhetsområdet omfattar Vists socken. Genom storkommunreformerna kom
Vists socken tillsammans med Skeda och Vårdnäs att utgöra Vårdnäs kom-
mun från och med 1950-talet. Reformen på 1970-talet gjorde Vists socken-
område till en del av Linköpings kommun. En hembygdsförening hade efter-
lysts av bland andra Tyra Karlsson, som varit ledare av JUF:s (Jordbrukare-
Ungdomens Förbund) studiecirklar om hembygdens historia. Hon dokumen-
terade sin hembygd genom att fotografera många torp, gårdar och växter
med särskilt intresse för Fornhemmet i Bjärka-Säby. Hon dog innan hem-
bygdsföreningen bildades, men hennes material överlämnades till föreningen
och hennes ideal att bevara natur och kultur och inte minst målet att rädda
Bjärka-Säby Fornhem, har levt kvar i föreningen.2

Ansvar för Fornhemmet

Fornhemmet grundades av Oscar Ekman den äldre på godset Bjärka-Säby
1923. Vid ekhagen intill Stångån samlade han traktens äldre torp och la-
dugårdar för att visa hur det såg ut och fungerade i Östergötland under
förra delen av 1800-talet. Resultatet blev en Skansenliknande konstruktion.
Den erkände folklivsforskaren Sigurd Erixon var ledare för uppbyggandet av
Fornhemmet. Ekman anlitade �era vetenskapsmän för att bedriva under-
sökningar på de egendomar som tillhörde godset, vilket motsvarade unge-
fär halva Vists socken, samt ett fåtal andra gårdar i närbelägna socknar.3

Göran Rosander vid Nordiska museet konstaterade 1984 att �Bjärka-Säby
gods i Vist socken, Östergötland, är med säkerhet det mest omfattande och

1 WHF, protokoll 1977-01-31.
2 WHF, Bjärka-Säby fornhem. (Linköping, 1997), 2f.
3 Göran Rosander, �Inledning� i Sigurd Erixon, Byar, gårdar och hus under Bjärka-

Säby. Nordiska museet (Kristianstad, 1984), s. 11.
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Bjärka-Säby Fornhem från 2007, foto: WHF.

mångsidigt undersökta området i landet�.4 Flera omfattande bokverk, de
så kallade Bjärka-Säby monogra�erna, gavs ut på olika teman med Bjärka-
Säbyområdet som undersökningsplats.5

De över 2 000 föremålen i byggnaderna i Fornhemmet är tids- och plats-
typiska. Platsen ska vara en �idealanläggning för trakten vad husbestånd
och placering beträ�ar�.6 1925 skrev antikvarien Manne Hofrén en detalje-
rad beskrivning av Fornhemmet, dess hustyper och inventarier. Han inleder
sin skrift på följande sätt:

Från godsets gamla gårdar och torp äro alla de byggnader, som
nu under namnet Sandgården och torpet Löten bilda Bjärka-
Säby Fornhem. Alla bohagsting och redskap härröra ävenledes
från godset eller dess närmaste grannskap. Fornhemmet vill där-
för främst stå som ett monument över den idoga allmoge som
släktled efter släktled odlat godsets mark - så gott som göra sig
låter vill det återge ramen kring lantmannens liv sådant det här
gestaltat sig i helg och söcken.

I gårdstyp, byggnadsskick, heminredning, är denna anlägg-
ning typisk för ett tämligen stort område, omfattande åtminsto-
ne övergångsområdet mellan slätten och södra skogsbygden. Det
stadium i det gamla allmogekulturens utveckling, som man här

4 Ibid., s. 9.
5 Totalt resulterade undersökningarna i �era monogra�er mellan åren 1923-1929, bland

dem Holger Rosman, Bjärka-Säby och dess ägare: biogra�ska skildringar kring en gårds
historia. (Stockholm 1923-1927, �era band).

6 Rosander, s. 15.

96



medvetet strävat efter att få belyst, är denna kulturs sista tradi-
tions betonade blomstring under förra århundradets förra hälft,
alltså ungefär Karl XIV Johans tid.7

Forskningen om Bjärka-Säby avstannade på grund av försämrad �nansiering
under 1930-talet. Fornhemmet kom sedan att förfalla kraftigt innan WHF
bildades och tog över ansvaret. WHF:s huvuduppgift har från början varit
att restaurera och vårda Fornhemmet. I verksamhetsberättelsen för 1977
står att läsa:

Den egentliga anledningen att Vist hembygdsförening bildades
var att kulturnämnden i Linköping ställde i utsikt ett ekonomiskt
bidrag för upprustning av Bjärka-Säby fornhem. Kulturnämnden
ansåg emellertid att bidraget borde förvaltas av en förening, som
sålunda blev Vist hembygdsförening.8

Vid en tidig inventering av Fornhemmet och efterföljande styrelsemöte på
Bjärka-Säby gårdskontor deltog agronom Oscar Ekman och landsantikvarie
Sven Noreen vid länsmuseet i Linköping. De fungerade som förmyndare till
en början. Av protokollet framgår att WHF �ck anslag av kommunen på 15
000 för att upprusta Fornhemmet. Men WHF:s disposition av Fornhemmet
från Bjärka-Säby gods skedde enligt ett tioårskontrakt under överinseende
av länsmuseet.9

Mycket tid och kraft har lagts ned vid Fornhemmet. I en kallelse bekla-
gade föreningen att de inte hade så utåtriktad verksamhet och riskerade att
bli dåliga på att nå sina medlemmar, men de påtalade att de gör nytta av
medlemsavgifterna vid Fornhemmet.10 Några år senare konstaterade styrel-
sen att Fornhemmet var i gott skick.11 I verksamhetsberättelsen för 1994
kommenteras det stora intresset av Fornhemmet bland allmänheten.

Vi ser allt större intresse för gammal kultur och våra förfäders
liv och arbete. Vi försöker hålla Fornhemmet i ett skick där besö-
karna får en känsla av liv och levande by, i stugor och ladugårdar
står redskapen färdiga att fortsätta där våra fäder slutade. Här
anas liv som präglat den mänskliga kulturutvecklingen.12

Restaureringen av byggnaderna var omfattande under 1970-talet och 1980-
talet. Fortfarande tar skötseln av byggnaderna, gräsmattorna och odling-
arna mycket tid. WHF har örter i trädgården samt bikupor, vars honung

7 Manne Hofrén, Bjärka-Säby Fornhem: Vägledning för besökande. (1925), s. 1f.
8 WHF, verksamhetsberättelse för 1977. Se även WHF (1997), 2f.
9 WHF, protokoll 1976-12-11, 1977-01-26.
10 WHF, kallelse till årsmötet 1979-03-08.
11 WHF, verksamhetsberättelse för 1983.
12 WHF, verksamhetsberättelse för 1994.
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föreningen säljer. Föreningen har satt upp skyltar om byggnaderna för för-
bipasserande, som beskriver vad byggnaderna har använts till och var de har
legat innan de �yttades dit. På så sätt kan människor som har Fornhemmet
som ut�yktsmål få information om byggnaderna. Från april till september
är Fornhemmet öppet varje söndag på eftermiddagen. Då �nns personer
från föreningen på plats, enligt ett rullande schema, och kan guida enskil-
da personer eller grupper som kommer dit. WHF ordnar också guidningar
för grupper efter beställning. Ofta är det skolor eller föreningar som vill bli
guidade.

Ingenting i Fornhemmet har förändrats av WHF, förutom att 1985 �yt-
tade ett 30-tal personer torpet Hagens ladugård och loge i Bjärka-Säby till
torpet Löten vid Fornhemmet. Sigurd Erixon hade haft sådana planer som
aldrig förverkligades.13 Intill ladugården placerades 1990 en tröskvandring
och föremål har stulits under årens lopp.14 WHF har känt ett stort ansvar att
förvalta det som Ekman byggde upp. Det har varit WHF:s syfte från början
och föreningen bildades som en räddningsaktion av det förfallna Fornhem-
met och det arbete som lades ner under 1920-talet. Genom att förvalta och
upptäcka historien har Ekmans anda fått leva vidare. I nedanstående citat
uttrycker WHF sitt arbete som ett ansvar eller åtagande:

Vi arbetar vidare och tror att vi även i framtiden behöver en
aktiv ideellt arbetande Hembygdsförening med ansvar för vårt
kulturarv och att kunna föra det vidare i vår bygd. Låt oss hjäl-
pas åt.15

Föreningens hittills största åtagande har varit, är och kommer
länge än att vara restaureringen och vården av Bjärka-Säby forn-
hem.16

För WHF har det varit viktigt att behålla det ursprungliga när Fornhemmet
har restaurerats. De har velat bevara, inte förändra. Guiden vid Fornhemmet
berättade att WHF har lagt stor vikt vid att bevara byggnaderna i sitt
ursprungliga skick, men det har blivit svårt att få tag i personer som har de
kunskaper som krävs och materialkostnaderna är höga.17 WHF skulle behöva
köpa tjänsterna långväga ifrån och dessa kostnader är svåra att täcka.18 En
av intervjupersonerna sade:

13 WHF, verksamhetsberättelse för 1985.
14 WHF (1997), s. 2f.
15 WHF, verksamhetsberättelse för 1995.
16 WHF, verksamhetsberättelse för 1978.
17 WHF, guidning av passerande grupper (cirka 15 personer) i samband med slåtter-

gillet 050710.
18 Intervju 8 och 12.
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Det skulle vara mycket lätt att lösa med tegeltak, men då är det
inte som det var för kanske hundra år sen 1800-talets slut, då var
det halmtak. Allt annat är ju äkta, därför vore det ju synd.19

Arbete med halmtak vid Fornhemmet 2006, foto: WHF.

En intervjuperson menade att om Fornhemmet bevaras som det är kan det
förbli intressant och �historiskt�.20 En annan intervjuperson var inne på sam-
ma spår och såg Fornhemmet som en kanal för att nå ut till allmänheten
med verksamheten:

Inte Bomtorpet, men däremot Fornhemmet, ska vi ju försöka
bevara som det är. Det är intressant och folk kommer och tittar.
Moderniseras det då är det ingen som kommer.21

I ett protokoll anges att en man i WHF var mycket drivande när det gäller
�lm och fotografering. Han ville göra en �lm om Fornhemmet. Styrelsen ville
att �lmen skulle göras i samråd med länsmuseet, så att den blev så autentisk
som möjlig, som de kallar det. Vad de menar med autentisk framgår inte,
men ordvalet i sig är intressant. Länsmuseet anses ha kompetens för att
säkerställa autenticitet.22 I ett protokoll året efter framgår att kvinnor i

19 Intervju 8.
20 Intervju 7.
21 Ibid.
22 WHF, protokoll 1978-12-02.
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WHF samlat vävprover �efter konstens alla regler�.23 Det förefaller mycket
viktigt i WHF:s tidiga historia att allt går rätt till runt Fornhemmet och att
professionen kontaktas om det �nns en risk för att det inte blir så.

WHF skriver i sin broschyr om Fornhemmet från 1997 att det inte ba-
ra ska bevaras som ett museum. Det är viktigt att platsen görs levande och
brukas i verksamheten. Museitanken ges en negativ klang av, att som Fors-
slund kallade det, bli ett mausoleum av döda ting. Men samtidigt ska det
kännas som om tiden har stått stilla. Allt ser ut som det kunde ha sett ut
på den tiden.

Besök våra torp och uthus, bodar och lador och upplev vardagen
för bygdens folk under 1700- och 1800-talet. I stugorna står allt
som om mor endast vore borta en stund på visit hos grannen vid
Säby bro, och i redskapshus, ladugård, snickarbod och smedja
väntar allt på husbondens och drängarnas starka händer.24

Medlemmar och verksamma

När WHF bildades �ck styrelsen i uppdrag att värva medlemmar till före-
ningen.25 Det gick snabbt. Redan fyra år senare hade föreningen 225 med-
lemmar.26 Tio år efter det kommenterar föreningens verksamhetsberättelse
att medlemsantalet har stigit varje år sedan starten 1976.27 1995 hade före-
ningen 350 medlemmar och däromkring har medlemsantalet stabiliserats de
senaste åren.28 Medlemsavgiften 2005 var 40 kronor. En intervjuperson be-
rättade att det hela tiden kommer nya medlemmar, när andra dör. De �esta
är medlemmar livet ut. Det har kommit �er medlemmar från villasamhället
Sturefors.

De människorna som nu har �yttat ut och sover här börjar bli
intresserade. [. . . ] Tittar man på medlemsförteckningen så är det
många jag inte känner igen.29

Samma person menade att historieintresset ökar med åren och kommer fram
mer i 50-årsåldern. �När man blir äldre kommer det intresset, att man vill
veta lite om historien. Jag tror det.�30 Han tyckte inte att ungdomar var
en viktig målgrupp som medlemmar för hembygdsföreningen, utan de skulle

23 WHF, protokoll 1979-03-03.
24 WHF (1997), s. 1.
25 WHF, protokoll 1976-12-11.
26 WHF, verksamhetsberättelse för 1980.
27 WHF, verksamhetsberättelse för 1990.
28 WHF, verksamhetsberättelse för 1995.
29 Intervju 9.
30 Ibid.
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stöttas i andra föreningar och komma som medlemmar i föreningen senare i
livet. Om hembygdsföreningen ligger på för tidigt och vill få dem att bli med-
lemmar �nns det en risk att de tröttnar innan de blir äldre. Han berättade
att när han började engagera sig i Östergötlands Hembygdsförbund på 1970-
talet uppfattades han som en av de yngre där. (Han var då i 50-årsåldern.)
Han blev därför ombedd att skriva något i medlemsbladet om hur hembygds-
rörelsen skulle kunna locka ungdomar. Men istället skrev han precis som han
kände och han �ck aldrig någon kritik för artikeln, berättade han.31

De �esta som deltar i verksamheten är pensionärer. Men barn och ung-
domar förekommer i verksamheten kring Fornhemmet. Föreningens med-
lemmar har också bjudits in till skolan för att berätta om hur det var förr
i tiden. Eleverna använder till viss del även föreningens hemsida i skolarbe-
tet, berättade en intervjuperson.32 De som deltar i verksamheten förefaller
komma från alla olika samhällsgrupper, men det är svårt att bedöma. Köns-
fördelningen är tämligen jämn. WHF försöker särskilt hjälpa personer som
har en anknytning till socknen att hålla kontakten. Hemsidan kan vara ett
sätt. Bland dem som ställer frågor där är �era från�yttade. På inbjudan till
hembygdsdagen 2005 skrev WHF: �Till alla medlemmar som inte nu bor i
socknen: låt hembygdsdagen bli en hemvändaredag, � om inte, hälsa på oss
i Fornhemmet måndagkvällar eller söndag em. hela sommaren�.33

Fornhemmet lockar mest besökare till föreningens verksamhet. Olika för-
eningar, skolor och studenter vid Linköpings universitet tillhör besökarna.
Men det �nns inga exakta uppgifter om det totala antalet besökare under
ett år. Det �nns en gästbok i huvudbyggnaden (Sandgårdens mangårds-
byggnad), men alla besökare skriver inte i boken eller går överhuvudtaget in
i husen.34 För övrigt lockar de olika arrangemangen ett hundratal besöka-
re, varav hembygdsdagen lockar mest. I studiecirklarna deltar omkring tjugo
personer vid varje tillfälle. En ökning har skett de senaste åren, men konti-
nuiteten bland dem som deltar är stor. Särskilt i naturcirkeln, där �era har
varit med sedan föreningen bildades eller ännu tidigare i JUF:s regi.

Bland dem som var verksamma från början fanns en grupp från JUF.
En av dem var den nuvarande ordföranden, sedan 1983. Han har haft ett
stort in�ytande på verksamheten. Han har varit styrelsemedlem sedan WHF

31 Ibid.
32 Intervju 8.
33 http://www.visit.se/�wist-hembygdsf/wist-hembygdsf/aktiviteter/hembygdsdag-

050821/hembygdsdag-kallelse-050821 (050808).
34 I verksamhetsberättelsen för 1991 respektive 1994 anger styrelsen att ett tusental

personer har guidats vid Fornhemmet under respektive år. Därefter har inte verksam-
hetsberättelserna givit några uppgifter med undantag för 2001, då föreningen anger att
Fornhemmet besöktes av i genomsnitt tjugo personer under sommarsöndagarna och att
skolklasser guidades. Förutom det kan tilläggas att föreningens egen programverksamhet
lockar besökare till Fornhemmet.
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bildades och hade från början särskilt ansvar för studiecirklarna, vilket han
fortfarande har. All verksamhet går genom honom, menade en intervjuper-
son.35 Alla intervjupersonerna i WHF var oroliga för hur föreningen ska
kunna ersätta honom när det blir nödvändigt. En intervjuperson föreslog
att det kunde bli två ordförandeposter samtidigt med olika ansvar, en för
Fornhemmet och en för dokumentation och undersökande verksamhet, för
att minska arbetsbördan hos varje person.36 På hemsidan �nns till och med
ett fotogra� på honom ovanför listen med länkar.

De verksamma i WHF har en varierad social bakgrund, men �era av dem
har sedan föreningen bildades varit lantbrukare. De två personer som har va-
rit ordförande i föreningen har varit lantbrukare. Det �nns �era tänkbara
anledningar till att lantbrukare har haft betydelsefulla positioner i förening-
en. Föreningens huvuduppgift Fornhemmet är inriktat mot bondesamhällets
historia, vilket borde intressera just lantbrukare, som ofta har kunskaper om
platser i verksamhetsområdet. De är mer bofasta än andra och kan ha bott
på platsen länge. De kan ofta äldre hantverk och har maskiner och råvaror
att tillgå, som kan behövas i byggnadsvården.37 Släkten Ekman på Bjärka-
Säby gods har varit representerad i styrelsen sedan starten och är det numera
genom föreningens kassör.

I WHF är det ideella arbetet omfattande genom styrelsearbete, bygg-
nadsvård vid Fornhemmet och Bomtorpet, vården av Hjortkälla, guidnings-
verksamheten, hemsidan och publikationerna. Vid det årliga tårtkalaset del-
tog över fyrtio personer, som på olika sätt bidragit till verksamheten under
året. Ordföranden tyckte vid intervjutillfället att det klagades för mycket på
att det är få som ställer upp och hänvisade till den stora grupp, som faktiskt
är verksam i föreningen.38 De �esta som är verksamma i WHF är uppvuxna
i Vists socken eller in�yttade i sin ungdom. En intervjuperson i WHF disku-
terade hur det kommer sig att människor känner �en hemmahörighet� med
en plats. Genom att lämna platsen kan känslan för platsen minska, men den
kan stärkas mer genom kunskaper om historien än att man känner männi-
skor på platsen, menade hon. Människor kan komma och gå. �Så det är nog
historien som är det viktigaste, då hör man ju hemma.�39

De så kallade �datapojkarna� är exempel på det. De engagerades i slutet
av 1900-talet, för att sköta hemsidan och engagemanget har vuxit. De har
aldrig bott i socknen, utan strax utanför socknen, närmare Linköpings cen-
trala delar. De utgör undantag inte bara genom att de inte bor och aldrig
har bott på platsen, men också genom att de uppfattas som unga pojkar,
trots att de är pensionärer. Deras intresse för teknik och deras in�ytande

35 Intervju 8.
36 Intervju 6.
37 Intervju 9.
38 Ibid. Jämför särskilt intervju 7 och 8.
39 Intervju 6.
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på det området genom dokumentation med PowerPoint, GPS och hemsida
bidrar säkert till att de uppfattas som ungdomliga.

Som pojkar är de däremot inga undantag. Bland de verksamma �nns det
en manlig majoritet. Det har varit så sedan föreningen bildades, även om
kvinnor har haft och har viktiga positioner. Arbetsuppgifterna är tämligen
uppdelade. Vid Fornhemmet trä�as en grupp personer varje måndag un-
der sommarhalvåret för att arbeta med underhåll av byggnaderna och sköta
trädgården. Det är mest män som trä�as, men några par deltar också. Kvin-
nor sköter städningen av husen och ordnar �ka vid olika arrangemang.40 I
studiecirklarna är fördelningen jämnare, liksom bland guiderna vid Forn-
hemmet. Ett delat ordförandeskap i framtiden skulle kunna underlätta för
en kvinna att ta ansvar för studiecirklar och annan verksamhet som kräver
mindre av tungt fysiskt arbete, menade en intervjuperson.41

Verksamhetens utveckling

WHF tillkom på grund av Fornhemmet och mycket av verksamheten är
också förlagd där. Verksamhetens utveckling i WHF sker hela tiden i förhål-
lande till Fornhemmet och föreningens åtaganden där, som prioriteras. Det
är synligt i arkivmaterialet när föreningen var nystartad och mycket arbete
återstod vid Fornhemmet. Ett förslag av inköp av mikro�lmläsare avslogs
till exempel med motiveringen �stort ekonomiskt åtagande i fornhemmet�.42

Många diskussioner i WHF:s tidiga historia handlade om val av materi-
al vid restaureringen av Fornhemmet. Av protokollen framgår att föreningen
regelbundet �ck in nya föremål till sina samlingar.43 De diskuterade hur de
skulle bevara föremålen och vilka som var värda att bevara. De rådgjor-
de med amanuens Gunnar Elfström om �insamlingspolitik� och stöldskydd
vid Fornhemmet. �Efter diskussion beslutade styrelsen att donationsföremål
som ska placeras i Fornhemmet ska vara både miljö- och tidstrogna.�44 Kvin-
norna i föreningen �ck ansvaret för föremålen. Sex kvinnor som namngavs
i ett styrelseprotokoll �ck i uppdrag att inventera de föremål som fanns i
Fornhemmet vid övertagandet. Inte minst det äldre beståndet av textilier
behövde inventeras.45

1979 tog styrelsen ett initiativ gällande hembygdsdräkter. En ledamot
föreslog att en kvinna skulle inventera hembygdsdräkter i socknen och even-
tuellt starta en kurs i sömnad och vävnad av hembygdsdräkter om intresse

40 Se exempelvis intervju 6 och 7.
41 Intervju 6.
42 WHF, protokoll 1979-03-03.
43 WHF, protokoll 1977-04-18, 1977-08-29.
44 WHF, protokoll 1977-08-29.
45 WHF, protokoll 1979-03-03.
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fanns.46 Planerna på en hembygdsdräkt har inte återupptagits, men förva-
ringen av de äldre tygerna diskuterades åter �itigt i början av 2000-talet. De
måste förvaras så att de inte tar skada. Tygerna tillverkades av bygdens kvin-
nor i början av 1800-talet. WHF sökte bidrag från kommunen för detta ända-
mål, men ansökan avslogs.47 Under 2003 förbättrades förvaringen av tygerna,
inte minst genom att taket förbättrades på byggnaden de förvarades i.48

Arkivlokal sökes

WHF �ck snabbt ett behov av en arkivlokal, sedan sekreterarens hem hade
blivit för trångt. Vid mitten av 1980-talet erbjöds föreningen att överta
Bomtorpet, ett soldattorp som ligger i Sturefors centrum. Styrelsen för WHF
tvekade att överta torpet. På styrelsemöten diskuterades hur de skulle kunna
använda det och hur mycket tid och pengar som skulle krävas. Men samtidigt
såg de bevarandet av en äldre bostad som en kulturgärning. Vid �era möten
ventilerades frågan om Bomtorpet utan lösning.49 1987 beslutade WHF att
hyra Bomtorpet av kommunen som blev ägare. I verksamhetsberättelsen för
samma år meddelade styrelsen att �det gamla soldattorpet mitt i Sturefors
börjar nu få liv och har blivit en bra kontakt mellan innevånarna i det
nya samhället och hembygden�.50 Tio år senare köpte föreningen Bomtorpet
av kommunen med hjälp av bidrag från Westman-Wernerska fonden och
Östgötastiftelsen Natur och fritid.51

Bomtorpet fungerar som WHF:s arkiv- och möteslokal. Vid Bomtorpet
ordnar WHF i juni varje år en friluftsgudstjänst tillsammans med Frälsnings-
armén. Föreningen har också en julmarknad där i december varje år. Lokalen
är även öppen vid Stureforsdagen och en dag om året serverar föreningen
vå�or i lokalen. En särskild grupp inom WHF ansvarar för Bomtorpet med
dess uthus och trädgård. Lokalen är också tillgänglig som möteslokal för
andra föreningar.

Kampen mot bergtäkten

En fråga som har varit aktuell vid �era tillfällen i föreningens historia är
brytningen vid bergtäkten vid Styvinge gård, Vists socken. Området för
bergtäkten ligger intill hagen Hjortkälla; ett område som WHF förvaltar.
Hjortkälla består av tio hektar hagmark med ett odlingslandskap med ett
orört tegsystem, som det såg ut före de stora skiftesreformerna under 1800-
talet. Faunan och �oran är också ålderdomlig. På Hjortkälla �nns rester

46 WHF, protokoll 1979-02-24.
47 WHF, protokoll 2002-05-23.
48 WHF, verksamhetsberättelse för 2003.
49 WHF, protokoll 1984-09-06, 1985-02-07.
50 WHF, verksamhetsberättelse för 1987.
51 WHF, verksamhetsberättelse för 1997.

104



av husgrunder och fruktträd från tider då området varit bebott. Det �nns
också spår av en grop som användes vid linberedning, samt en fägata, som
användes när kreaturen skulle till marknaden.52

I ett protokoll från 1977 diskuterades argument mot en utvidgning av
bergtäkten, som hotade Hjortkällas miljö och WHF formulerade en skrivelse
som skickades till kommunfullmäktige i Linköping. Frågan om bergtäktens
utbredning betraktades som �ett kontroversiellt debattämne bland enskilda,
föreningar (bl a hembygdsföreningen) och myndigheter�.53 WHF, stödd av
hembygdsrörelsens centralorganisation, krävde noggranna arkeologiska un-
dersökningar av Hjortkälla, som genomfördes 1978.54 I en kallelse till årsmö-
tet 1979 kommenterade styrelsen värnandet om Hjortkälla: �Vi slåss för vår
bygd. Vi vann inte hela slaget om Hjortkälla men mycket nog. Och dubiös
byråkrati fortsätter vi att bekämpa�.55

Kampen har fortsatt. Vid ingången till 1990-talet blossade striden upp
igen och WHF stred med Domängrus, som hade övertagit bergtäkten och vil-
le exploatera området.56 �Vi känner oss mer och mer trygga för odlingsland-
skapets bevarande där genom att t.o.m. Domängrus har blivit intresserade
av tegarna och haft visningar där�, skrev WHF 1994.57 I verksamhetsberät-
telsen två år senare är kommentaren bistrare: �Wist hembygdsförening ger
sig inte!�.58 2000 var Hjortkälla återigen aktuellt, sedan Swerock som drev
verksamheten hade nya planer med tillverkningen. De ville �ytta verksam-
hetsgränsen, vilket innebar att de skulle inkräkta på Hjortkälla. Personer i
WHF oroades och påtalade det bland annat för ordföranden i den regionala
och centrala hembygdsrörelsen, samt landshövdingen i Östergötland.59 Frå-
gan löstes och WHF kunde stolt proklamera att de lyckats rädda Hjortkälla
i ytterligare 25 år. 60

I WHF:s broschyr om Hjortkälla från 2001 berömmer dåvarande ord-
föranden för hembygdsrörelsens centralorganisation föreningens kamp mot
bergtäktens exploatering. Han använder starka ord när han skriver att han
�har följt Wist hembygdsförenings kamp för att skydda och bevara Hjortkäl-
la från att stympas och förstöras av en stor bergstäkt�.61 Det är de ideella
krafterna som verkar mot ekonomiska intressen. Han beundrar deras �envisa

52 WHF och Linköpingsortens JUF-avdelning, Hjortkälla i Wist socken. (Linköping,
2001), s. 2�.

53 WHF, protokoll 1977-05-09.
54 WHF, protokoll 1978-08-02.
55 WHF, kallelse till årsmöte 1979-03-08.
56 Se exempelvis WHF, verksamhetsberättelse för 1990.
57 WHF, verksamhetsberättelse för 1994.
58 WHF, verksamhetsberättelse för 1996.
59 WHF, protokoll 2000-03-07.
60 WHF, verksamhetsberättelse för 2000.
61 WHF och Linköpingsortens JUF-avdelning (2001), s. 1.
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uthållighet och tro på förnuftet�.62 Att följa förnuftet är att bevara kultur-
och naturmiljöer, enligt hembygdsrörelsens talesman. Att bevara detta arv
är grunden för ett gott liv, fortsätter han. Det är omistliga miljöer som ska
bevaras för kommande generationer. Han betonar inte bara Hjortkälla som
historiskt och botaniskt dokument, som berättar om svunna tider, utan ock-
så som en plats som brukas aktivt som mötesplats och ut�yktsmål.63

Kampen om Hjortkälla �ck ur föreningens och hembygdsrörelsens per-
spektiv ett lyckligt slut. Det goda besegrade det onda. Kulturarvet gick före
ekonomiska intressen. Enskilda människor gick samman i en gemensam ak-
tion. Hjortkälla är den fråga som har engagerat föreningen mest i opinions-
bildande syfte. Men föreningen har fungerat som remissinstans exempelvis
vid utredningen om en ny kulturpolitik inför 2000-talet. WHF yttrade sig
även över kommunens naturvårdsprogram 2002-2006.64

Under årens lopp har den lokala JUF-avdelningen använt Hjortkälla �i-
tigt. De har i samarbete med WHF ordnat kurser i gärdesgårdshägnad. De
satte också upp informationstavlorna som �nns på Hjortkällaområdet. Ett
år ordnade JUF ett Dackespel i området, där de bland annat använde sig av
vårdkasarna som �nns i anslutning till området.65 WHF ordnar guidningar
vid Hjortkälla efter önskemål, samt i samband med Östgötadagarna i början
av september varje år. På Hjortkälla har WHF tillsammans med Östgötastif-
telsen � natur och fritid, satt upp skyltar som beskriver platser, där endast
husgrunder �nns kvar eller rester av eldstäder från tidigare byggnationer.

Jakten på fornfynd

I en skrift från 1978 hävdar WHF att Vist är en gammal kulturbygd, men
att fynden är få. De jämför sig med de rika fynden i Vreta klosterområdet.66

Sedan dess har WHF sökt efter nya fornfynd och fynden har blivit �er. I en av
WHF:s jubileumsskrifter, liksom på hemsidan, �nns en sång om föreningen,
som en medlem skrev 1978. En av verserna beskriver upptäckarandan och
intresset för fornminnen:

Ja, de som vandrat i den berömda naturen
har funnit spår av den gamla �na kulturen.
I våra skogar och uppå steniga gärden
har hittats lämningar av historiska värden.67

62 Ibid.
63 Ibid.
64 WHF, protokoll 2002-03-02.
65 WHF, verksamhetsberättelse för 1996.
66 WHF, Vad vi vet om Vist. (Linköping, 1978), sidnummer saknas.
67 WHF, Wist hembygdsförening 1976-1986. (Linköping, 1986), s. 4. Melodin är �Petter

Jönsson han for. . . �.
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1987 påbörjades en utgrävning av en fornborg i samarbete med arkeologer
efter att medlemmar i WHF hade gjort ett preliminärt fynd, som uppmärk-
sammades av tidningen Östgöta Correspondenten.68 1990 publicerade ar-
keologen Göran Tagesson artikeln �En nyupptäckt fornborg i Vist socken�
i Östergötlands länsmuseums årliga skriftserie �Östergötland�, efter att ha
�godkänt� WHF:s fynd.69 Artikeln �nns även återgiven i WHF:s jubileums-
skrift från 1996. Vid olika vandringar i socknen har föreningen funnit föremål.
De har rapporterats till Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet i Lin-
köping (UV öst), som sedan har kontrollerat om fynden är från forntiden.
Flera nya fynd har belagts som visar att bygden är en gammal kulturbygd.
Under 1997 registrerades tio arkeologiska fynd i socknen.70 �Vi har tur att
vår bygd är rik på fornminnen�, står det i förordet i WHF:s jubileumsskrift
från 1986.71 I verksamhetsberättelsen för år 2000 skriver föreningen:

Vist socken har också fått en bredare och äldre historia genom
nya upptäckter. Genom studiecirklar har gamla torpgrunder och
fornlämningar visat sig riktiga och därmed införts i Fornminnes-
registret.72

Studiecirklar i natur och torparnas kultur

Tidigt i WHF:s historia påbörjades en omfattande studiecirkelverksamhet.
Det är den nuvarande ordföranden som då var ledamot i styrelsen, som ver-
kade i den riktningen. På hans initiativ påbörjades under våren 1977 en stu-
diecirkel om Hembygdens �ora. JUF påbörjade växtcirklarna på 1950-talet i
samarbete med dess bildningsförbund Studiefrämjandet, men verksamheten
överfördes till WHF, när föreningen bildades. WHF samarbetar fortfarande
med såväl JUF som Studiefrämjandet på olika sätt. Ordföranden i föreningen
är engagerad i JUF:s verksamhet och hans engagemang i båda föreningarna
har varit viktigt för att samarbetet mellan WHF och JUF har fortskridit.
En numera pensionerad jägmästare leder naturcirklarna sedan 1970-talet.
Naturcirklar har pågått varje år under sommarhalvåret. Flera av deltagarna
har varit med i alla år, det vill säga i omkring femtio år. Ett 20-tal personer
trä�as på olika platser inom socknen och vandrar i naturen för att upptäcka
och diskutera växtlighet. Ibland �nns det skäl att återbesöka platser de be-
sökt för �era år sedan, eftersom �ora och fauna förändras under årens lopp.
Arbetet bygger mycket på deltagarnas erfarenheter, men ledaren har ofta

68 WHF, verksamhetsberättelse för 1987. Artikeln �nns i WHF:s protokollpärm för
1988. Östgöta Correspondenten 1988-05-03.

69 WHF, verksamhetsberättelse för 1990.
70 WHF, Jubileumsskrift Wist hembygdsförening 20 år 1976-1996. (Linköping, 1996),

s. 85, verksamhetsberättelse för 1997.
71 WHF (1986), Förord.
72 WHF, verksamhetsberättelse för 2000.
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svar på deltagarnas frågor om exempelvis artbestämningar. Studiecirklarna
har hittills inte resulterat i någon publikation, men planer �nns.

Förutom studiecirkeln i växtkännedom startade WHF studiecirkeln Bygd
i förvandling, som liknade en torpinventering. Vid olika sammankomster
visade ledarna av cirkeln bilder på gårdar och liknande.73 Studiecirklar i
emigranthistoria och släktforskning påbörjades också i slutet av 1970-talet.74

Samtidigt pågick en studiecirkel i att vårda gamla ting, som senare utveck-
lades till gamla ting berättar. De startade också en cirkel om trädgården
vid Fornhemmet, som de vill göra tidsenlig, något de daterar till 1820-tal.75

Torpinventeringen har fortsatt, by för by. Under vinterhalvåret försöker de
undersöka så mycket som möjligt om var byggnader har legat och vilka som
har bott i dem. En uppföljning görs under sommarhalvåret, då de försöker
�nna rester av husgrunder och dylikt på platserna, så kallade torpvandring-
ar. Arbetet följer upp den omfattande inventering som gjordes under 1920-
talet efter Oscar Ekmans initiativ. Områden inom socknen som inte tillhört
Bjärka-Säby gods, utan till stora delar Sturefors slott, är inte dokumenterade
tidigare och tillgängligheten till gårdsarkiv är sämre.

Böcker och elektronisk publicering

WHF utsåg på ett av sina första styrelsemöten en historiebokskommitté som
skulle undersöka former och innehåll i arbetet med lokalhistorisk forskning,
samt vilka medel som kunde sökas. Ett par år senare kommenterades ärendet
i en kallelse till ett årsmöte. �Vi samlar mängder av dokument för en fram-
tida historiebok om socknen. Fråga oss inte när den är tryckt. . . �76 Arbetet
med en historiebok pågick med stor intensitet under 2005. Med anledning
av föreningens 30-årsjubileum publicerades boken om orten Sturefors ut-
veckling till villasamhälle 2006. En kommitté (bokgrupp) med fem till tio
personer trä�ades ett tiotal gånger på Studiefrämjandet i Linköping under
2005 och arbetade fram manuset till �Stureforsboken�. Utöver det hade grup-
pen e-post- och telefonkontakt. Jag deltog vid �ertalet möten.77 Fram till
2006 har WHF publicerat ett 15-tal publikationer om till exempel soldater
och emigranter inklusive ett par jubileumsskrifter med mer varierat innehåll.
Publikationerna är resultatet av studiecirklar. Efter studiecirklarna har pub-
likationerna satts samman av en redaktion bestående av en några drivande
personer i föreningen. Det �nns en stor kontinuitet av personer i redak-
tionsgruppen. Studiefrämjandet ger bidrag till kopiering och deras lokaler

73 WHF, protokoll 1978-12-02.
74 WHF, protokoll 1979-02-24.
75 WHF, protokoll 1979-08-06.
76 WHF, kallelse till årsmöte 1979-03-08.
77 Se Anna Eskilsson, �En bok blir till: Hembygdsföreningar skriver lokalhistoria� i Vår

stad Linköping 2006. Karin Christo�ersson (red.), (Linköping, 2006).
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i centrala Linköping används regelbundet för cirkelverksamheten i WHF.
Samarbetet med Studiefrämjandet anges i föreningens publikationer.78

Sedan 2000 har WHF en egen hemsida.79 Hemsidan är omfattande och
uppdateras ständigt med ny lokalhistorisk information som framkommit ge-
nom studiecirklarna eller med hjälp av individuella initiativ, inte minst nytt
bildmaterial. Dess syfte är att sprida verksamheten till en större allmänhet,
ge lagringsmöjlighet för material, informera medlemmar om kommande och
avklarade aktiviteter, samt göra det enklare för medlemmar och andra att
kontakta föreningen.80 På hemsidan �nns också en interaktiv gästbok, där
besökare kan ställa frågor eller efterlysa saker. I gästboken står mest beröm
för den avancerade hemsidan. Men då och då har en besökare en fråga om
var någon plats har legat eller om det �nns något bevarat efter någon person
eller plats. Då kan andra besökare svara eller svarar hemsidans redaktörer.
Ett par år efter att hemsidan kom till kommenterades den i verksamhetsbe-
rättelsen:

Vår vackra natur och socken har blivit dokumenterade och kän-
da långt utanför vårt lands gränser. Berömmande ord kommer
ständigt. Ca 8 000 besökare sedan oktober 2000 säger en hel del
om hemsidans stora uppgift i vår tid.81

Det omfattande arbetet med hemsidan bedrivs av de tidigare nämnda �data-
pojkarna�. En av dem har arbetat med datorer innan han blev pensionär och
är huvudansvarig för arbetet med hemsidan. Den andre mannen arbetar mer
med att ska�a fram material till hemsidan och dokumentera verksamheten
i ord och bild och har för föreningens räkning deltagit i SOFI-projektet, en
bilddatabas i Östergötland som drivs av länsmuseet i Linköping.82

I WHF:s stadga, som har varit densamma sedan årsskiftet 1976/77, är
ändamålet med föreningen �att värna om och vårda bygdens miljö och dess
kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer�.83 Preciseringen
lyder:

• att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur
historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

• att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur,
landskapsmiljö och fornminnen

78 Exempelvis WHF (1996), s. 1.
79 WHF, verksamhetsberättelse för 2000.
80 WHF, Förr och nu i Vist: Wist hembygdsförening 1976-2001. (Linköping, 2001), s.

82.
81 WHF, verksamhetsberättelse för 2002.
82 WHF, verksamhetsberättelse för 2000.
83 http://www.wisthbf.se/stadgar.html (061018).
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• att insamla intressanta föremål och handlingar med anknytning till
bygden i nutid och i gången tid

• att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden
och dess utveckling

• att organisera studiecirklar, kurser, ut�ykter och annat som kan öka
kunskapen om bygden, dess natur och historia

• att i mån av resurser restaurera och vårda Bjärka-Säby Fornhem84

Stadgan är identisk med centralorganisationens förslag till stadga för hem-
bygdsföreningar.85 I WHF:s stadga skrivs föremålsinsamlandet och bevaran-
det fram mer än hos VKHF, liksom ambitionen att samarbeta med kommu-
nala organ och kulturorganisationer. Arbetet med att bevara Hjortkälla var
en kamp mot ett företag och skedde i samarbete med andra kulturmiljövår-
dande instanser. WHF verkar alltjämt som remissinstans, men några starka
initiativ som för Hjortkälla har inte tagits. I centralorganisationens förslag
�nns det en särskild punkt som heter �speciella lokala uppgifter�, där WHF
har skrivit in sitt ansvar för Fornhemmet.

Verksamhetsåret 2005

WHF inledde verksamhetsåret med årsmöte den 3 mars i Vists församlings-
hem. Ute var det riktigt kallt, men inne var det varmt och lokalen fylldes
tidigt och doften av ka�e spred sig. Tre sorters kakor och ka�e kostade tju-
go kronor. Omkring 150 personer kom. Programmet var späckat och varade
i närmare fyra timmar. Det inleddes med folkmusik. Johan och Rakel från
Bomanstorp spelade och sjöng. Det följdes av en tyst minut för avlidna med-
lemmar innan årsmötesförhandlingarna tog vid. Årets program lades fast och
ekonomin var god. Kören Viston sjöng visor som brukligt. Den har blivit en
�hembygdskör�.

Programmets huvudpunkt var årets föredragshållare Henrik Ekman,
journalist, fotograf och programledare för TV-programmet �Vetenskapens
värld�. Han är släkt till Ekmans på Bjärka-Säby och uppvuxen där. Han
berättade om bakgrunden till sin bok De sista ängarna, som handlar om
förändringen av landskapet och relationen mellan jorden, skogen och män-
niskorna. Den bygger på Bjärka-Säbyprojektet och de intervjuer och anteck-
ningar som Tulia Lundblad gjorde på Oscar Ekman den äldres uppdrag i

84 Ibid.
85 http://www.hembygd.se/apps/�le.asp?Path=2&ID=6319&File=stadgar%20hbf.se

(061018).
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början av 1900-talet. Materialet �nns i Vadstena landsarkiv. Det var som om
bygdens son hade kommit hem och han sålde många böcker under kvällen.86

Efter Ekman var Klas Gunnarsson en hemlig gäst. Han berättade om sin
släkting Gustaf Andersson i torpet Berglund i Vists socken. Gustaf var känd
för att kunna berätta, men han skrev också dikter och psalmer, vars texter
Tulia Lundblad skrev ned. Kvällen avslutades med lotteridragning, där man
bland annat kunde vinna föreningens egen honung från bina i Fornhemmet
och Ekmans bok. Sist sade ordföranden �vi brukar avsluta med en sång� och
alla reste sig upp och sjöng den svenska nationalsången.

Den 17 april ordnade WHF i samarbete med Vists församling en kul-
turafton med tema �musik och arkeologi� i Vists kyrka. Alf Ericsson och
Anders Kali�, arkeologer från UV Öst i Linköping, höll korta föredrag, som
varvades med klassisk musik på piano av Malena Karlsson. Omkring femtio
personer var där. Ericssons föredrag utgick från vad man kan utläsa av ett
dokument, ett gränsdragningsprotokoll från 1337 i skogarna mellan Vreta
(Vist socken) och Bogestad (Landeryds socken), skrivet på latin.

Efter en ka�epaus och mer musik berättade Kali� om 2004 års utgräv-
ningar vid Midsommarkullen, en möjlig storhög från järnåldern. Han är
barnfödd i det som numera är Sturefors villasamhälle och minns Midsommar-
kullen som en förbjuden lekplats. Utgrävningarna ägde rum vid en särskild
arkeologidag som WHF och arkeologerna ordnade tillsammans. Allmänhe-
ten bjöds in att delta av föreningen, som initierade utgrävningen och bistod
med hjälp under sakkunnig ledning, enligt inbjudan.87

Utgrävningarna visade att det rörde sig om en fornlämning, men av vil-
ken sort? Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet hade bedömt fyn-
det. Kali� sprättade ett kuvert med resultatet och förväntningarna var höga.
Kali� sade att det vore anmärkningsvärt om fyndet var äldre än 1000-talet.
I brevet stod det att fyndet var en eldstad som var mellan 2 800 och 2 900
år gammal, det vill säga samtida med kung Salomons tempel i Jerusalem,
sade Kali� och församlingen häpnade.

Kali� berättade att Vist hade varit en så kallade husaby, det vill säga
en viktig plats. Det fanns omkring 70 stycken husabyar sammanlagt i Sveri-
ge. De �esta av dem fanns i Mälardalen, men åtta fanns i Östergötland. Vid
husabyar har arkeologer funnit storhögar. Husabyn är från 700-talet efter
Kristus, vilket visar att platsen har brukats långt tidigare och varit betydel-
sefull och därför blivit husaby, menade han och �ck varma applåder. I den
efterföljande frågestunden undrade en deltagare om Midsommarkullen skulle

86 WHF, årsmöte, 050305, Församlingshemmet, Sturefors. Henrik Ekman, De sista
ängarna: Röster från ett landskap i förändring. (Stockholm, 2004).

87 WHF, programblad 2004-08-22 (i protokollpärmen).
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Arkeologisk utgrävning vid Midsommarkullen 2004, foto: WHF.

fornminnesmärkas och det kommer den att göra, sade Kali�.88 Återigen ha-
de den gamla hembygden fått ett vetenskapligt erkännande, som föreningen
kunde presentera.

Den 12 juni ordnade WHF en friluftsgudstjänst tillsammans med
Frälsningsarmén vid Bomtorpet, men gudstjänsten genomfördes inomhus på
grund av regn.89

Under hela sommarhalvåret ordnade WHF en studiecirkel i natur och
växter med trä�ar en gång i veckan. Ett 20-tal personer deltog och jag var
med vid fyra tillfällen, när vi vandrade på olika platser i Vists socken, för att
upptäcka och diskutera växtlighet. Var och en som deltog letade i naturen
med sin egen �ora i handen på jakt efter något annorlunda eller något vac-
kert. Vi �kade också tillsammans. Vid en trä� i maj samlades gruppen vid
Fornhemmet och mötet började med tårta för att �ra att ordföranden hade
fyllt 80 år. Under 2005 gjorde deltagarna i naturcirkeln en inventering av �o-
ran och faunan mer systematiskt än tidigare genom att anteckna påträ�ade
arter och jämföra med en publicerad inventering i socknen från 1942 av Bengt
Nilsson i Mörkertorp, som kopierades till deltagarna i naturcirkeln. Totalt

88 WHF, �Musik och arkeologi�, kulturafton i Vist kyrka, 050417. Resultaten av utgräv-
ningarna vid Midsommarkullen och avslöjandet i kyrkan beskrivs även i Stureforsboken.
WHF, Sturefors: Från kyrkby till villasamhälle. (Finspång, 2006), s. 198.

89 Jag deltog inte på grund av att VKHF hade sin årliga friluftsgudstjänst vid Ki-
lenstugan samtidigt.
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har han upptecknat 750 växter. Genom en jämförelse kunde de dokumentera
förändringar i faunan som har ägt rum under ungefär ett halvt sekel.90

I maj åkte deltagarna i naturcirkeln på den årliga vårut�ykten, den
åttonde i ordningen. Ledaren för naturcirkeln fungerade som guide och rese-
ledare och berättade mest om naturen. Första stoppet blev en �kapaus vid
Sjunnarbo vattenhjul. En man från Tjällmo hembygdsförening berättade om
platsen. Hembygdsföreningen har gjort en vandringsled som passerar plat-
sen. Nästa stopp, som inkluderade lunch, var vid Godegård, som är känt för
sin järnhantering från 1600-talet med �era minnesmärkta byggnader och ett
porslinsmuseum. En guide på platsen lotsade resenärerna och berättade om
miljöerna. Därefter fortsatte resan till Övralid, författaren Verner von Hei-
denstams hem, med en guidning i hans hem och en vandring i trädgården. På
hemvägen var det �kapaus vid torpet Nubbekullen. Torpet är barndomshem
till August Malmström, konstnären som bland annat målade �Grindslanten�.
Två personer från Västra Ny hembygdsförening guidade. Sista stoppet blev
naturreservatet Håleberget med vacker utsikt, cirka 250 meter över havet,
innan resan gick tillbaka till ICA i Sturefors efter en intensiv dag.

Från vår till höst var det omfattande verksamhet vid Fornhemmet, såväl
internt för de som driver föreningen, som extern (publik) verksamhet. Varje
måndag samlades en grupp personer för att göra aktuella arbeten. Varje sön-
dag var Fornhemmet öppet för guidningar. Jag deltog vid ett par guidningar,
bland annat vid en dag i september, då Fornhemmet gästades av cirka 150
högstadieelever från en skola i Linköping. I maj gästades Fornhemmet av
två klasser från Vist skola, som skulle göra en tidsresa hundra år tillbaka i
tiden. Läraren är medlem i WHF:s styrelse. Den verksamheten återkommer
årligen. Två personer ifrån föreningen var utklädda till ett prästpar och höll
husförhör med barnen. Barnen var klädda tidsenligt och delades in i pojk-
och �ickgrupper och gjorde typiska sysslor för pojkar och �ickor.91

I juli var det dags för det årliga slåttergillet, som WHF ordnar tillsam-
mans med den lokala JUF-avdelningen. Deltagarna slog med lie, räfsade och
hässjade höet. På bara tre timmar var arbetet klart i det �na vädret. Många
som deltog skötte sina uppgifter med van hand. De var unga på 1950-talet
och hade lärt sig sedan barnsben hur det gick till, men det var också �era
yngre deltagare genom JUF. Hela arbetslaget �kade också tillsammans.

I augusti, liksom varje år, ordnade WHF en hembygdsdag vid Forn-
hemmet. Dagen började klockan 13 med en friluftsgudstjänst detta år med
dop. Johan och Rakel i Bomanstorpet spelade folkmusik och Stureforsgil-
let hade en folkdansuppvisning. Föreningen serverade ka�e med hembakade
kakor och hantverkare ställde ut och sålde sina alster. WHF sålde sin ho-
nung. En smed från Linköping smidde i den gamla smedjan. Några barn

90 WHF, naturcirkel, Bomtorpet, 050421.
91 WHF, protokoll 2002-05-23.
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Prästparet håller husförhör med Vistskolans elever vid Fornhemmet 2006,
foto: WHF.

från Vist skola malde säd och ka�e. I den gamla ladugården visade WHF
olika bildspel. En �lm visade intervjun som verksamma i WHF hade gjort
med 101-åringen Victor Carlson tidigare under året. I hans vedbod fann
de verksamma glasplåtar som visade hur Vists socken såg ut på 1920-talet.
Åhörarna uppmanades att lämna in gamla fotogra�er som föreningen kan
digitalisera. Ett bildspel visade andra fotogra�er under olika teman, till ex-
empel �barn och skola� och �jordbruk�. Många av deltagarna var äldre och
uppvuxna i Vists socken och kände igen motiven. En �lm hette �Vad händer
i Fornhemmet? Eller Fornhemmets två sidor�, som visade dels föreningens
publika verksamheter under ett år, dels det arbete som de aktiva i WHF
lägger ner bland annat för att hålla byggnaderna i gott skick. �Kom hem i
arbetsgruppen för Fornhemmets skötsel!�, löd uppmaningen. Omkring 200
personer besökte Fornhemmet på hembygdsdagen.

Som brukligt ordnade WHF ett �tårtkalas� vid Fornhemmet med smör-
gåstårta, ka�e och kaka i september för dem som hade arbetat för förening-
en under året vid Fornhemmet, Bomtorpet och Hjortkälla eller på andra
sätt. Ett 40-tal personer blev inbjudna. De åt och hade lotteridragning. �Ar-
vid i Sadelmakartorpet� hade med sig ett jordbruksredskap. Några lyckades
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gissa att det var en separator (som separerar grädden från mjölken), som
han skänkte till föreningen. Den 27 augusti ordnade WHF en �vå�elfest� i
Bomtorpet, där allmänheten bjöds in att köpa vå�or och äta i Bomtorpets
trädgård.

I samband med Östgötadagarna i september varje år ordnar WHF en
guidning vid Hjortkälla, så även 2005, men jag deltog 2004 i ett strå-
lande sensommarväder. Ett tiotal personer samlades för ett par timmars
vandring under ledning av föreningens ordförande, som hade stövlar, väst
och hatt och en ryggsäck fylld med �ka och broschyrer om Hjortkälla. I sin
hand hade han en käpp, som han använde för att gräva fram fornfynd som
täcktes av vegetationen, bland annat skålgropar. Fornfynd �nns det gott om
i Hjortkälla bland de betande kvigorna. �Det �nns historia överallt�, sade
ordföranden och hans entusiasm smittade av sig hos gruppen. Fikat intogs
på en stenhäll i området. I april 2005 ordnade WHF tillsammans med JUF
en kurs i gärdesgårdshägnad vid Hjortkälla.92

Den 23 oktober var det dags för höstens kulturafton i Vists kyrka i sam-
arbete med Vists församling. Huvudpersonen var �Guds trubadur�, Gustaf
Andersson i torpet Berglund. Gustaf var skogstorpare och gjorde dagsver-
ken på Bjärka-Säby. Det var fattigt och folk hungrade. Gustafs frälsning gav
honom ett intresse för psalmer och han blev en �Guds trubadur�. Han till-
hörde de så kallade nordöstrarna, en religiös grupp under 1880-talets väckel-
sevåg med centrum i nordöstra Småland. Klas Gunnarsson berättade om
Gustafs liv och om Tulia Lundblads arbete för att bevara minnen efter
Gustaf. Församlingen sjöng psalmer som Gustaf hade diktat och Gunnars-
son, som är kyrkomusiker, hade tonsatt med kända psalmmelodier. Därefter
var det kyrkka�e och frågestund.

Under vinterhalvåret pågick en studiecirkel om byn Vässentorp och
kringliggande byar. Gruppen trä�ades i Servicehuset bredvid ICA-a�ären i
Sturefors. (Bomtorpet var för trångt för de omkring tjugo deltagarna.) Grup-
pen trä�ades vid fem tillfällen varannan onsdag från februari till mars. De
försökte ta reda på så mycket som möjligt om byggnaderna i byarna och de
som hade bott där. Ordföranden och en av de tidigare nämnda datapojkarna
ledde arbetet. I maj trä�ades gruppen för en torpvandring vid Vässentorp,
som en avrundning av cirkeln. Många som inte hade medverkat i cirkeln ti-
digare var med på vandringen och vice versa. Cirka 25 personer deltog från
byarna runt omkring. Vi trä�ades på gården Vässentorp och brukaren på
gården, den dåvarande vice ordföranden i WHF, ledde visningen. Utifrån en
äldre karta pekade han ut var några gårdar har legat. Sedan gick vi i na-
turen och försökte �nna spår efter nu rivna byggnader, brunnar, fruktträd
och andra spår av det för�utna. Lantbrukaren hade låtit djuren beta, för
att växtligheten inte skulle dölja spåren för oss. Fikat intogs i en av backar-

92 WHF, verksamhetsberättelse för 2005.
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na. På hösten startade en ny studiecirkel om Vreta by. 27 personer kom till
upptaktsmötet.

Året avslutades med en julmarknad i Sturefors centrum. Olika före-
ningar i området medverkade. WHF höll Bomtorpet öppet och sålde kransar,
lotter, pepparkakor med glögg eller ka�e. På väggarna fanns en utställning
med grytlappar, som föreningen hade samlat in tillfälligt. Människor kom
och gick. Detta år fanns det ingen tomte, men till nästa år var det redan
klart vem som skulle vara tomte.

Under 2005 arbetade WHF med Stureforsboken. På �era sätt kan
boken ses som en förlängd studiecirkel. Mycket av materialet till boken hade
tagits fram i tidigare studiecirklar. En del av det hade tidigare publicerats
i mer anspråkslösa format. Andra delar skrevs genom nya efterforskningar i
källmaterial. WHF intervjuade en del personer som har levt i området och
sett det förändras. De har också uppmanats att skriva ned sina minnen. En
del av materialet som WHF samlade in genom studiecirkeln och under ar-
betet med boken presenterades vid kulturaftnar i församlingshemmet under
2004 och 2005. De visade ett bildspel med hjälp av en dataprojektor.93 Vis-
ningen var ett sätt att få in mer bildmaterial och information om de personer
som fanns på fotogra�erna.

Boken kom att handla om hur Vists samhälle utvecklades till Sturefors
villasamhälle, från forntid till nutid, med fokus på 1900-talet, när de stora
förändringarna ägde rum. Intervjupersonerna beskrev datapojkarnas lanse-
ring av projektet som en �kupp�. Kuppen bestod bland annat i att boken
inte skulle fånga upp hela verksamheten, som de tidigare jubileumsskrifter-
na, utan de skulle skriva om ett ämne, något som förbryllade verksamma i
föreningen.94 En så omfattande bok hade inte föreningen åstadkommit ti-
digare. Projektet upplevdes från början som någonting stort och det fanns
tveksamheter bland de drivande om det skulle vara möjligt att uppfylla am-
bitionerna. �Det gäller att sammanställa det också. Det räcker inte med att
man har lite här och lite där. Vi får se nu. Det verkar intressant�, sade en
intervjuperson lite tveksamt när projektet precis hade inletts.95 Men boken
blev klar till föreningens 30-årsjubileum 2006, som det var planerat.

2005 blev ett innehållsrikt år för WHF, som skrev i verksamhetsberät-
telsen att det var ett �gott verksamhetsår�.96 En stor del av den interna
verksamheten ägnades åt det omfattande bokprojektet som tog mycket tid
och energi från de medverkande. Genom kulturaftnar och andra o�entliga
möten �ck också andra möjlighet att delta i processen. WHF funderade ock-

93 WHF, kulturafton med temat �Tankar och bilder från 'Gamla Wist' och tillkomsten
av Sturefors samhälle�, Vists församlingshem, 041102. WHF, �Information om Sturefors-
boken�, Vists församlingshem, 051016.

94 Intervju 9 och 10.
95 Intervju 10.
96 WHF, verksamhetsberättelse för 2005.
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så på att för första gången låta publicera något från växtcirkeln. Att Gustaf
i Berglunds släkting kontaktade WHF ledde till en kulturafton i Vists kyrka.
Arkeologiska fynd vid Midsommarkullen som hade varit på gång en lång tid
�ck sitt slutgiltiga och oväntat sensationella svar vid en spännande kulturaf-
ton i kyrkan under 2005. På styrelsemötena och i intervjuerna diskuterades
hur de skulle lösa renoveringen av taket på ladugården vid Fornhemmet. De
diskuterade var de kunde söka pengar. Det kunde kosta upp till 100 000 kro-
nor.97 Under sommaren lades ett nytt lager med vass som en tillfällig lösning
på problemet.

WHF har annars inga planer på stora förändringar av verksamheten. I
enkäten från 2003 står det att föreningen vill använda datorn ännu mer i sin
verksamhet och betonar att de på några år har haft över 10 000 besökare på
hemsidan.98 På WHF:s sista styrelsemöte 2005 planerade föreningen att an-
ordna berättarträ�ar under 2006 för första gången i föreningens historia. Det
första temat för en berättarkväll i WHF skulle bli �skola�. Styrelseledamöter-
na motiverade temat på tre sätt. WHF har mycket material om skolan. Det
borde locka många deltagare, eftersom alla människor har erfarenhet av att
ha gått i skolan. Dessutom kan ett samarbete med dagens skolverksamhet
förstärkas genom ett sådant tema.99

Verksamhetens budskap

WHF:s förste sekreterare höll ett tal på årsmötet när föreningen hade funnits
i tio år. I jubileumsskriften från 1986 �nns talet återgivet i en något förkortad
version. Han visade bland annat på bredden av verksamheter som �nns i vad
han kallar en ambitiös hembygdsförening och vikten av att människor lär av
historien.

Vad vi och andra ambitiösa hembygdsföreningar sysslar med är
ju att försöka se det för�utna i ett slags helheter. Att släktforsk-
ning, torpinventering, forskning i gårdsarkiv, kyrko- och myndig-
hetsforskning, intervjuer med bygdens äldsta invånare, bevaran-
de av kulturhistoriskt intressanta föremål och byggnader � att
allt detta och mer till går hand i hand för att ge oss förståelse
och insikter i gångna tiders värderingar och levnadsförhållanden.
[. . . ] Utan den förståelsen hamnar vi förr eller senare i en histo-
rielöshet som kan leda vilse.100

97 Se exempelvis WHF, styrelsemöte, Bomtorpet, 050330.
98 WHF:s svar på den forskningsförberedande enkäten 2003.
99 WHF, styrelsemöte, Bomtorpet, 051123.
100 WHF (1996), s. 3.

117



I talet fortsätter han sin beskrivning av en hembygdsförenings uppgift. Han
ser den växande hembygdsrörelsen som en motståndsrörelse. Han jämför
hembygdsrörelsen med freds- och miljörörelser, som också protesterar mot
utvecklingen, hotet mot livsmiljön. Vid en sådan jämförelse framstår hem-
bygdsrörelsen som mer lågmäld och därför osynligare, enligt honom. Insik-
terna om hur livsmiljön hotas föder pessimism och vanmakt, men också
tjurig optimism och motstånd. Tjurig optimism och motstånd är något som
hembygdsrörelsen står för, skriver han.101 Han förklarar att motståndet in-
te innebär att hembygdsrörelsen ska förhindra framsteg, men miljön måste
försvaras. Utvecklingen får inte leda till långsiktig förstörelse av livsresurser,
som inte kan förnyas. Rörelsen har alltid verkat som en sådan motkraft ge-
nom att �förmedla sina kunskaper om det för�utnas bättre alternativ�.102

Därefter har kampen och samhällskritiken i föreningen delvis funnits kvar i
retoriken, men opinionsbildningen och motståndet har inte varit lika synligt
i frågor som rör bygden. Kampen för Hjortkällas fornåkrar mot bergtäktens
exploatering var ett undantag.

Underifrånperspektiv

I talet från 1986 beskrivs hur WHF övertog Fornhemmet vid en tidpunkt,
då alla tänkte framåt och rev ned eller lät förfalla. Länsantikvarierna tyckte
att ett av torpen vid Fornhemmet var så förfallet att det borde rivas. Men
då höjde den dåvarande ordföranden i föreningen rösten och �protesterade
utan en darrning på rösten. Här ska inte rivas. Allt ska ställas i ordning! Och
så �ck det bli!�, står det i talet.103 Talet fortsätter:

Den gången trodde jag, det vill jag erkänna, mer på myndighets-
personen än på bonden. Men nu så här i efterhand tycker jag
att Tages inhopp den gången blev ett slags vägledning för he-
la föreningens verksamhet! Den enskilde människan som tar sig
ton i föreningens namn, men inte med tomma ord, utan med
ord som förvandlar glömskan till återupprättad historia. Och jag
behöver inte inför den här församlingen tala om hur mycket av
osjälviskt arbete som kvinnor och män under dessa år lagt ner
för att restaurera Fornhemmet.104

Uttalandet pekar mot WHF:s ambition att återupprätta historien och i det-
ta arbete inte tveka på att gå emot myndigheterna. I talet nämns också Nils
Dacke, som rörde sig i trakterna kring Hjortkälla. Nils Dacke beskrivs som

101 Ibid.
102 Ibid.
103 Ibid., s. 4.
104 Ibid.
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�böndernas egna upprorsman�.105 Kopplingen till Dacke är intressant, som
den orosmakare och man av folket han var. Han gjorde liksom hembygdsför-
eningen uppror mot auktoriteten. WHF:s ordförande som höll i guidningen
vid Hjortkälla, som jag deltog på, riktade också kritik mot myndigheter och
en beundran för vad amatörer med god lokalkännedom kan åstadkomma,
särskilt om de går samman. Det märks tydligt i föreningens verksamhet att
Tages anda har fått leva kvar, som det sades i talet. Kritiken mot myndighe-
ter och kampen om Hjortkälla visar på att det �nns ett underifrånperspektiv,
en tro på vanliga människors förnuft. Samtidigt har föreningen paradoxalt
nog tillkommit genom kommunens initiativ och har ett nära samarbete med
olika myndigheter.

WHF vill att människor ska söka sin hembygds historia och det sker i
studiecirkelns form. I studiecirklarna är det viktigt att alla deltar och känner
att de kan bidra. Deltagarnas frågor och kunskaper för arbetet framåt. Män-
niskors erfarenhet är viktig att ta till vara. Olika personer får små �läxor� att
undersöka från gång till gång och trä�arna blir en gemensam tankesmedja,
där nya frågor väcks.106 I till exempel studiecirklarna �nns ett underifrån-
perspektiv inte bara i den historia som brukas, utan också hur verksamheten
bedrivs. Det ska vara vanliga människor som skriver folkets historia på ett
lättillgängligt sätt.

Det gemensamma kunskapssökandet är en viktig del även vid guidningar
och på hemsidans diskussionsforum. Guiden är inte bara där för att förmedla
kunskap, utan också för att fånga upp den kunskap som �nns inom grup-
pen. Vid guidningen av Hjortkälla fann en deltagare ett spränghål i en sten
och årsringarna räknades på den så kallade Vasaeken och dess ålder disku-
teras. Guiden ville gärna att deltagarna aktiverade sig, ställde frågor och
letade. På så sätt skulle gruppen tillsammans öka kunskapen genom utbyte
av erfarenhet. Så har WHF arbetat från början. JUF:s studiecirklar som fö-
regick WHF innebar ofta vandringar i markerna i jakt på fynd. På det sättet
upptäcktes de så kallade vårdkasarna i utkanten av Hjortkälla.107 Det �nns
en stor tilltro till vad den självlärda människan kan åstadkomma med sunt
förnuft. Alla ska få vara med och känna att de kan bidra.

En person som uppmärksammades under 2005 var Gustaf Andersson i
torpet Berglund. WHF har också uppmärksammat honom i en av sina jubile-
umsskrifter, där en av Tulia Lundblads intervjuer med honom �nns nedteck-
nad på talspråk.108 Fascinationen var påtaglig över vad en enkel människa
kan uträtta och som människor i Vist kan ta del av långt senare, tack vare
Tulias anteckningar. Det var särskilt Tulia och inte Oscar Ekman som lyftes

105 Ibid., s. 3.
106 Intervju 8.
107 WHF, visning av Hjortkälla 040904.
108 WHF (1996), s. 78�.
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fram tillsammans med Gustaf. Gustafs släkting läste upp en del av hennes
anteckningar på dialekt under kvällen i kyrkan.109 En av intervjupersoner-
na kommenterade: �Det är forskarhistoria så �nt som något. [. . . ] Ett 30-tal
okända psalmer som är diktade här i Vist av en liten torpare�.110 Vid torp-
vandringen 2005 diskuterades även signaturen Bjälbodräng som skrev visor
och vandrade omkring i Östergötland. Ägaren av gården kunde melodin till
en av hans texter och sjöng visan a capella för deltagarna. Bjälbodräng bod-
de i Lorstugan, varav murstocken �nns kvar, trots att stugan var bebodd in
på 1940-talet. WHF har fotogra�er av torpet.

På många sätt framstår torparlivet som lite idylliskt och romantiserat.
Torparen var underfundig och självständig. Guiden vid Hjortkälla verkade
beundra torparna, som levde med enkla medel av naturen och tog vara på
den och vårdade den, även om han också beskrev torparlivet umbäranden.
Han berättade om torparen som �ck använda halmtaket på ladan som foder
till sin häst, för att den skulle klara vintern. Utan hästen kunde han inte
bruka sina tegar.111 Misären och idyllen samsas i skildringarna av livet som
torpare.

Gustaf i Berglund och Bjälbodräng är exempel på mindre bemedlade per-
soner som WHF lyfter fram i sin verksamhet. Ett annat exempel är Edvin
Karlsson i Stohagen. Han var nattvakt på Sturefors slott. Han efterlämnade
�era anteckningsböcker om slottets historia där minnen, fantasi och under-
sökningar samsas. Hans anteckningsböcker förvandlade WHF till skriften
Minnen från Vist, som föreningen gav ut 1987. Det är den enda skrift från
WHF, som är skriven av en enskild person och inte ett resultat av en studie-
cirkel.112 Karlsson skildrar de rika som har levt och verkat vid slottet. Han
gör levande beskrivningar, lägger till och drar ifrån, för att historien ska
vara värd att berätta. Hans förmåga att berätta på ett levande sätt blir
viktigare än att hålla sig till sanningen. Karlssons skildring användes ock-
så i �Stureforsboken�. Underhållningsvärdet �ck gå före korrektheten även
den gången, men det var omdiskuterat. Kompromissen innebar att de tvek-
samma sakuppgifterna kallades �skröna� eller hans �högst egna version av
vad som hände�.113 WHF skriver uppskattande om hans sätt att framställa
historien i förordet till hans skrift:

Det är en muntlig berättarkonst när den är som bäst, med ett
gammalt muntligt framställningssätt som rytmiskt varierat grun-
delement, en säker känsla för att logiskt och dramatiskt bygga
upp en historia, och en för oss � som tycks leva sent på jorden

109 WHF, �Guds trubadur�, Vists kyrka 051023, i samarbete med Vists församling.
110 Intervju 9.
111 WHF, visning av Hjortkälla, 040904.
112 Se även artikel i WHF (1996), s. 66�.
113 WHF (2006), s. 9 och 16.

120



� ovärderlig redovisning av föremål, människor, arbetsmoment,
sedvänjor, och föreställningar som just på detta sätt behålls i
levande minne.114

Edvin i Stohagen blir en viktig gestalt i hembygdens historia genom att
hans berättelser bidrar till det �levande minnet�. Han liksom Ekman den
äldre, som grundade Fornhemmet, blir förebilder genom att de värnade om
historien. Föreningen låter slottsvaktaren skildra slottets historia och inte
dess ägare. En intervjuperson menade att slottens historia inte intresserar
henne på samma sätt som torpens historia:

De stora gårdarna, slottets historia, det är gjort tidigare, så det
har jag inte alls brytt mig om. Men torpens historia, det blir nog
aldrig klart, kan man säga.115

WHF har överhuvudtaget visat ett ringa intresse för slotten Sturefors och
Bjärka-Säby och deras ägare och ägnat mer uppmärksamhet åt de många tor-
parna under slotten. En intervjuperson kommenterade de stora godsens do-
minans som något typiskt för området.116 Genom slotten har det funnits gott
om prominenta personer i området genom historien. Bjärka-Säbyprojektet
på 1920-talet bidrog till en rik litteratur om godset och dess egendom. Gårds-
arkivet är tillgängligt för allmänheten vid Vadstena landsarkiv, dit WHF har
gjort �era resor.117 När det gäller Sturefors slott har tillgängligheten av ma-
terial varit sämre, något som �era intervjupersoner beklagade.118 Släkten
Bielke på Sturefors gods uppmärksammas i en skrift om soldaterna i Vists
socken, Från bondeuppbåd till indelningsverk från 1987, som också �nns ut-
lagt på hemsidan.119 I skriften får en militär ur släkten Bielke beröm för sina
insatser vid slaget vid Lund, då han �ck mottaga kungens värja. Enligt boken
sade kungen: �Denna dag hängde Sveriges krona på Bielkens värjspets�.120

Men krigen glori�eras inte och soldaternas eländiga tillvaro beskrivs utför-
ligt. Det är soldaten som är hjälten i sin kamp fjärran från hembygden:

För många av dessa vistbor blev lönen att efter mycken svält,
långa marscher och stora umbäranden, få vila i en massgrav fjär-
ran från sin kära hembygd Vist.121

114 WHF, Edvin Karlsson, Minnen från Vist. (Linköping, 1987), s. 6.
115 Intervju 6.
116 Intervju 8.
117 Intervju 6-10.
118 Intervju 6, 7, 8 och 10.
119 http://www.visit.se/�wist-hembygdsf/bomtorpet/main.htm (051220).
120 WHF, Från bondeuppbåd till indelningsverk. (Linköping, 1987), s. 12.
121 Ibid., s. 6.
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Du blir säkert lika förvånad som jag, att någon över huvud taget
hade krafter kvar, att efter så många hundramilmarscher åter-
vända till soldattorpet i Vist.122

WHF intresserade sig för Sturefors slott genom en studiecirkel 1982-1983 i
Sturefors gårdsarkiv som resulterade i häftet Vad vi vet om Sturefors Fidei-
kommiss och dess historia. Innehållet är mycket skiftande, men inleds med
en förteckning av ägare av Sturefors säteri från äldsta tid till år 1700. Se-
dan skildras jordbrukets omfattning och skötsel på olika sätt, bland annat
genom en rapport från professor Anders Gustaf Barchaeus (1735-1806), som
gjorde en resa bland �bemärkta jordbruk�. Godset blev en föregångare in-
om mjölkproduktion under 1800-talet, står det att läsa i häftet. Men det
�nns även ett underifrånperspektiv genom att bland annat lantarbetarnas
dagsverksrapporter från 1824 är medtagna i häftet.123

Som ett annat undantag från den dominerande inriktningen på det fat-
tiga folkets historia har WHF även haft en studiecirkel om �Sveriges drots
Bo Jonsson Grip� 600 år efter hans död.124 I en jubileumsskrift återges ett
föredrag från Fornhemmet i samband med hembygdsdagen samma år. Bo
Jonsson Grip gjorde stora egendomsförvärv i Östergötland bland annat i
Vist med Bjärka som sätesgård. Där uppförde han också en borg, Bjär-
kaholm, vars grunder �nns kvar.125 På hembygdsföreningens initiativ lät
Riksantikvarieämbetet resa en minnessten över honom vid Bosholme, där
hans borg Bjärkaholm har legat.126 Därefter har området runt Bjärkaholm
vuxit igen. Resterna ligger otillgängliga i en skogsdunge, utan markering av
platsen. Det har medfört att naturen är tämligen oförstörd och WHF:s växt-
cirkel vandrade 2005 i det rika naturområdet.127 Att Bo Jonsson Grip inte
har uppmärksammats mer förstärker intrycket av föreningens underifrånper-
spektiv, liksom sättet han skildras på; föredraget vid Fornhemmet lyfte fram
hans fattiga bakgrund.128 Att hans makt sträckte sig långt utanför socken-
gränsen och att han var verksam under medeltid kan också ha bidragit till
att föreningen inte har uppmärksammat honom mer.

122 Ibid., s. 150. En intervjuperson fascinerades av släkten Bielke och hade en privat
klippbok, men den verkade inte vara aktuell för WHF (intervju 7).
123 WHF, Vad vi vet om Sturefors Fideikommiss och dess historia. (1985).
124 Intervju 10.
125 WHF (1986), s. 14�.
126 WHF (1996), s. 47�. Se även Sven Brandel, Bo Jonssons borg vid Bjärka-Säby: En

utredning angående ruinerna på Bosholme. Bjärka-Säby i monogra�er (Stockholm, 1929).
127 WHF, naturcirkel vid Bjärkaholm och Cedersberg, 050525.
128 WHF (1986), s. 19.
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Bruka naturen utan att förbruka

WHF har lagt ned ett stort arbete på att rädda Hjortkälla från exploate-
ringen av bergtäkten. Av vikt var de natur- och kulturhistoriska värden som
fanns i området, som riskerade att gå förlorade. Men området får inte helt
lämnas åt sitt öde, utan måste vårdas aktivt. I broschyren om Hjortkälla
citeras ett utdrag ur Linköpings kommuns naturvårdsprogram, där betning-
en av hagmarken är nödvändig om mönstret av gamla åkrar ska synas. På
fotogra�et intill texten syns kvigor på Hjortkälla i vackert solsken med bild-
texten �fyrbenta miljöarbetare på Hjortkälla år 2000�. Som kontrast �nns ett
fotogra� intill som i suddigt ljus visar igenväxande tegar, som inte betas av
boskap, eftersom de ligger för nära bergtäkten.129 Färgerna och skärpan hos
fotogra�erna förstärker texten om att de fyrbenta miljöarbetarna behövs för
att naturmiljöns värden ska kunna hållas levande.

Kvigorna på Hjortkälla, foto Wist hembygdsförening.

I WHF framträder en naturvårdande syn, där naturen betraktas som
något människan ärver och ska förvalta på bästa sätt i ett pågående krets-
lopp. Följande citat är hämtat ur häftet om Fornhemmet, men �nns också
på föreningens hemsida:

Sårläka (Saniula europaea): vid midsommar passar sårläkan på
att blomma. Med sina ljusröda och vita blommor står den som
en tät sky under ekarna och när JUF:arna samlas någon månad

129 WHF och Linköpingsortens JUF-avdelning (2001), s. 32.
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senare vid slåttergillet, så knastrar fröna under lien. Vi får en ny
planta som sprider glädje och igenkännande nästa midsommar.
Så går tiden och vår historia � inget står stilla.130

Även vid Fornhemmet och Bomtorpet är växtligheten viktig. Vid Fornhem-
met har föreningen anlagt en örtagård efter en studiecirkel 1980 om medi-
cinalväxter. Ett 60-tal växter planterades, men en del av dem har bytts ut.
De har också drivit upp en humlegård. För övrigt vårdar de den växtlighet
som �nns på platsen.131 Men det är inte alltid lätt att veta vad människan
har infört och vad som �nns naturligt, menar WHF:s ordförande. Han und-
rar i föreningens skrift om Fornhemmet, som också �nns på hemsidan, om
�fornhemmets tillskyndare var stora blomsterälskare eller om det är natu-
ren själv som har skapat detta vackra ek- och odlingslandskap�.132 Ekarna
är en del av Fornhemmets och hela Vist sockens naturmiljö och de är typis-
ka för området. Eklandskapet ses av WHF och andra aktörer som en hotad
naturtyp och WHF har verkat på olika sätt för att bevara det. Föreningens
ordförande skriver:

De gamla grova ekarna skänker en skönhet, storhet och inramning
av miljön kring hela Fornhemmet. Bjärka-Säby är själva hjärtat
i eklandskapet, kanske är det just därför som folk vallfärdar hit
från hela Sverige, ja till och med från andra länder, kanske var
det därför som Ekfrämjandet förlade sitt 50-års�rande just till
Fornhemmet. [. . . ] Vi gläder oss åt att dessa gamla ekar �nns
här och erbjuder ett gott hem för många hotade djurarter.133

På WHF:s hemsida fanns 2005 ett upprop �bevara ett levande Eklandskap
Ullstämma-Sturefors� av �enskilda personer som har beretts plats på Hem-
bygdsföreningens hemsida�. De manade till en aktion mot bebyggelseplaner
i området som hotade eklandskapet, för att kunna bevara landskapet för
�kommande generationer av människor och djur�.134

I Henrik Ekmans presentation vid årsmötet använde han kontrasterande
fotogra�er som visade hur en plats hade förändrats från hagliknande skogs-
dunge till hög skog. Han ville slå ett slag för ett mer långsiktigt skogsbruk.
Han avslutade sitt berättande till fotogra�er från boken med en bild på en
gård från en väg, där man såg en ladugård och fält. På huset satt en a�sch
med texten: �Kan ni tänka er denna bygd utan jordbruk? Ja�. Han läste om
130 WHF (1997), s. 19. http://www.visit.se/�wist-hembygdsf/Wist-fornhemmet/

valkommen (sidan 7 av 10, 051220).
131 WHF (1997), s. 18.
132 http://www.visit.se/�wist-hembygdsf/Wist-fornhemmet/valkommen (sidan 7 av 10,

051220).
133 WHF (1997), s. 19.
134 http://www.visit.se/�wist-hembygdsf/natur/eklandskapet/eklandskap (051220).
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frågan och alla närvarande ropade: �Nej�. Ekmans budskap var förankrat i
församlingen. Ordföranden frågade vem som bättre kunde berätta �än kon-
sul Ekmans ättlingar�?135 Ekmans koppling till platsen och Oscar Ekman
den äldres status i föreningen bidrar till hans trovärdighet.

Under trä�arna med naturcirkeln framkom att deltagarna tyckte att na-
turen var något som människan hade varit oaktsam om och istället borde
värna om. Människor i äldre tid levde mer i harmoni med naturen, utan att
tära på den. De visste också vad olika växter användes till. Vid �era tillfällen
framkom att deltagarna såg den minskade djurhållningen som ett stort pro-
blem, som förhindrade ett öppet och levande landskap.136 Samma argument
för djurhållning fördes fram i broschyren om Hjortkälla. På så sätt ses na-
turen som en exploaterad och en oexploaterad resurs på samma gång. Om
naturen användes på ett bättre sätt, skulle den åter kunna bli en hållbar
resurs.

I Vists socken har arvet från Ekmans projekt varit viktigt, för att behålla
de natur- och kulturhistoriska värden. Göran Rosander vid Nordiska museet
vandrade 1979 i Sigurd Erixons gamla omgivningar och tyckte att mycket
hade förändrats genom att området hade blivit ett fritidsområde för Linkö-
pingsbor och genom lantbrukets strukturomvandling. Samhällsinstitutioner,
såsom skolor och järnvägsstationer hade lagts ned, liksom en del fabriker.
Endast stenbrottet hade tillkommit, som �ck �yttas något sedan WHF på-
pekat Hjortkällas natur- och kulturhistoriska värden.137 Men samtidigt hade
inte området runt Bjärka-Säby förändrats så mycket, menade Rosander, som
tyckte att Ekmans anda hade levt vidare. Området brukades, men hade ändå
behållit en �pastoral prägel�:

Slingrande smala vägar utan beläggning, välhållna gårdar och
torp [. . . ] avsaknad av moderna industrianläggningar såsom ki-
osker och bensinstationer.138

Genom att bruka jorden och marken på ett hållbart sätt får naturens krets-
lopp fortlöpa. Något dör och något annat föds på nytt. Tiden har sin gång.
I WHF bedrivs det naturvårdande arbetet delvis i cirkelform och hela sy-
nen på naturen är en tanke om att allt går i cirklar. Denna gröna nyans är
stark särskilt hos föreningens ordförande. Det innebär att det är naturligt
att bruka marken, men om den förbrukas bryts kretsloppet.

WHF:s praktiska verksamhet främjar naturvärden. Det årliga slåttergil-
let i samarbete med JUF vid Fornhemmet är ett exempel på hur natur-
värdena bevaras. Då visas det ekologiska jordbrukets metoder före rationa-

135 WHF, årsmöte, Församlingshemmet, Sturefors, 050305.
136 Intervju 9. WHF, naturcirkel, Bomtorpet, 050421.
137 Rosander, s. 144.
138 Ibid., s. 146.
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liseringen med �slåtter och höhässjning på gammalt vis, gärna i tidsenliga
kläder�.139 Genom hässjning får marken en mild hantering och deltagarna
uppmanades att värna om ovanliga arter. Smultronen som växte i gräset
väckte minnen hos deltagarna.140

Fika efter avslutat slåttergille vid Fornhemmet 2003, foto: WHF.

Under naturcirkeln 2005 planerades ett besök i området kring Toketorp,
där en ny dragning av vägen mellan Linköping och Sturefors är planerad.
En ny tra�klösning har diskuterats länge, utan att bli av. Det har bara bli-
vit �er bostäder i Sturefors, som har ökat behovet av större vägar, menade
de upprörda deltagarna, som var kluvna till förändringen. De ville värna
om naturen, men samtidigt ha en bättre tra�klösning. Ett besök med na-
turcirkeln i området skulle vara ett sätt att dokumentera den natur som
försvinner när marken schaktas för vägbygget. Ordföranden i WHF sade:
�Man gör illa vid naturen med allt nytt, hus och vägar�.141 Frågan har va-
rit uppe i samrådsgruppen, där WHF �nns representerad tillsammans med
det övriga lokala föreningslivet i Sturefors, däribland PRO, Röda korset och
scouterna.142 Men där diskuterades inte fornlämningarna. WHF överlämna-
de en skrivelse som remissvar på översiktsplanen, där de påtalade vikten av
att skydda de fornlämningar som �nns i området.143

Vid en av naturcirklarna sade ordföranden i WHF till gruppen att han
tyckte att länsstyrelsen borde ge bidrag för att bevara äldre odlingsmark,

139 WHF (1997), s. 30.
140 WHF, slåttergille vid Fornhemmet i samarbete med JUF, 050710.
141 WHF, naturcirkel, Bomtorpet, 050421.
142 Intervju 7.
143 WHF, styrelsemöte, Bomtorpet, 051122.
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så att alla lindarna i hagen där vi vandrade skulle få �nnas kvar. Han sade
att om de kom hit och lyssnade på humlor och bin och luktade när lindarna
blommar, så borde de förstå. Bönder är lite motsträviga, menade han. Le-
daren för naturcirkeln sade då att bönderna kommer att få rätt om trettio
år.144 Jag tolkar situationen som en kritik mot myndighetspersoner som sit-
ter på sina kontor och fattar beslut, utan kontakt med verkligheten. Om de
kom och såg böndernas arbete skulle de få en annan förståelse för de beslut
de fattar. I myndighetskritiken kan en annan form av underifrånperspektiv
tolkas in, som inte bara har med sympati för vanligt folk, utan även en kritik
av dem som har makten över dem.

Naturcirkelns deltagare har �kapaus på Hjortkälla 2005, foto: WHF.

Storskalighet och centralisering till staden

Genom WHF:s verksamhet visas bondesamhällets historia upp, särskilt
genom Fornhemmets byggnader, möbler och verktyg, men även genom
Bomtorpet, Hjortkälla och studiecirklarna. Gärdesgårdshägnad, slåttergille
och hembygdsdag är verksamheter som visar kunskaper och metoder från
det förmoderna jordbruket, före 1900-talets e�ektivisering och storskalig-
het. WHF kritiserar utvecklingen av jordbruket och anser att jordbruk som
drivs mindre rationellt är mer skonsamt mot naturen och brukar miljön på
ett hållbart sätt. Naturen och jordbruket hänger samman. I talet från 1986
är kritiken uttalad:
144 WHF, naturcirkel, 050428.
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För är det inte så att mycket av det som under detta exploa-
terande sekel har uträttats i namn av 'ökad e�ektivitet', 'ratio-
nalisering', 'samhällsnytta' och 'besparingar' har rimmat väldigt
illa med den ekologiskt baserade jordbrukskultur som vi bara för
drygt hundra år sedan levde i.145

Men ibland är budskapet mer svårtolkat. I WHF:s jubileumsskrift från 2001
�nns två fotogra�er bredvid varandra på första uppslaget, som skildrar
mjölkleverans i olika tider. Det ena fotogra�et visar en hästskjuts som häm-
tar mjölk omkring 1920. Det andra fotogra�et visar mjölkhämtning av Arlas
tankbil på Styvinge gård omkring 80 år senare.146 Det är allt som läsaren
får veta om fotogra�erna. Vad vill WHF säga med fotogra�erna? Att det
har skett stora förändringar är uppenbart, men uppfattar föreningen dem
som positiva eller negativa? I det här fallet är det svårt att avgöra, men
den andra direkta kritiken av det rationella jordbruket, dess storskalighet
och miljökonsekvenser, gör att det är lätt att tolka in en värdeladdning, att
förändringen blir liktydig med en försämring.

Storskaligheten framhålls ofta som ett hot mot det hållbara ekologiska
jordbruket. Jordbruk ska inte bedrivas som en industri. Ordföranden i WHF
skulle vilja se �er �härliga jordbruk� och syftar på småbrukande gårdar:

Man är inte mycket för det stora. Det blir som hönsen, det blir
industri, svinen, det blir inga härliga jordbruk. Det blir några få.
När jag kom hit 1954 fanns då så var det mer än tjugo bönder
som hade kor runt om. [. . . ] Nu är det sex i Vist.147

Landsbygden blir ju inte den landsbygd vi vill ha. Så vill inte alla
människor ha det. Samtidigt måste man ju följa med utveckling-
en. Folk vill ju ha billigare mat. [. . . ] Helt utslaget tror jag aldrig
att det blir för det blir nog revolution!148

Han menade att storskaligheten kommer att välta omkull samhället, liksom
det en gång gjorde med Romarriket, när städerna blev för stora.149 Det
�nns där en kritik mot det alltmer urbaniserade samhället med centrum i
städerna. I Vists socken går strömmen mot Linköping, som blir centrum. Han
vill kämpa mot ��ykten från landsbygden�.150 I WHF har det förekommit
kritik mot en centralisering till staden Linköping. I boken Vad vi vet om Vist
från 1978 sammanfattades 1900-talet som en tid som har utarmat socknen
på innevånare och aktivitet:
145 WHF (1996), s. 3. Se även intervju 9.
146 WHF (2001).
147 Intervju 9.
148 Ibid.
149 Ibid.
150 Ibid.
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Jordbrukets rationalisering blir allt intensivare. Små gårdar slås
ihop till större. Ungdomar �yttar till tätorterna och får arbe-
te och bostäder där. Från och med 1970-talet ökar befolkningen
igen. Vist socken och framför allt Sturefors samhälle, har bli-
vit 'sovstad' till Linköping. En stor del av invånarna arbetar i
Linköping men har sin bostad i Vist s:n.151

Villasamhället som växte fram blev i föreningens ögon ett perifert och pas-
sivt samhälle, utan in�ytande över politiska beslut. När WHF diskuterade
om ansvaret för Bomtorpet skulle tillfalla föreningen benämndes Sturefors
villasamhälle för �det nya samhället�, medan det omgivande agrara landska-
pet intressant nog kallades för �hembygden�.152 I jubileumstalet från 1986
beskrivs förändringarna inom Vists socken. Sturefors tätort hade vuxit sig
allt starkare och blivit en del av Linköpings kommun. Kritik riktas mot cent-
ralisering och kommunsammanslagning.

Där förr människor från trakten satt med i kommunstyrelsen och
deltog i planeringsarbetet, där sitter nu tjänstemän 'utifrån' och
sköter arbetet. Och befolkningens sammansättning har radikalt
förändrats så att det nu bor �er industriarbetare och tjänstemän
än bönder i socknen.153

Vagare budskap: exemplet Stureforsboken

I WHF:s verksamhet har landsbygden varit liktydigt med hembygd, men
genom arbetet med Stureforsboken 2005 vidgades begreppet hembygd till
att omfatta villasamhället Sturefors och 1900-talets utveckling. I ett särskilt
avsnitt av boken berättar några boende i Sturefors som är engagerade i WHF
hur de byggde hus vid olika tidpunkter i området, från de första på 1950-
talet fram till 1970-talet. Sammantaget ger boken en relativt positiv bild
av villasamhällets framväxt. Skildringarna av århundradena före 1900-talet
präglas av fattigdom, missväxt, krig och annat elände. Mot slutet av 1800-
talet stannade folket kvar i socknen istället för att emigrera till Amerika
och det blev �trots allt bättre tider� med bättre kommunikationer och en
tilltagande �sockensektor�, som de kallar det: vård, skola och omsorg.154

1950-talet beskrivs som en ekonomisk guldålder av kraftig expansion med
tydliga spår i Sturefors genom att kyrkbyn bredde ut sig till ett villasam-
hälle.155 Men på bokens omslag påpekas dock att ��ertalet yrkesverksamma

151 WHF, Vad vi vet om Vist. (1978), sidnummer saknas.
152 WHF, verksamhetsberättelse för 1987.
153 WHF (1996), s. 2.
154 WHF (2006), s. 105.
155 Ibid., s. 9.
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har fått pendla in till Linköping�.156 I skildringen av villasamhället �nns
också en dikt som skrevs av en medlem 1986 återgiven, som ger de stora
förändringarna en �lite vemodig� belysning:

Jag gick den vägen jag ofta går
bland villorna i byn.
En del har lagts på åkerjord,
en del i skogens bryn.
Visst var det knalt, man kan förstå
och svårt att �nna näring
Men mitt i mannaålderns kraft
och med en duktig �käring�
så gav, om än en mager jord
tillfyllest en förtäring.

Så lämnar jag det gamla Vist
och hälsar nya tiden.
På Hjortronvägen gick jag fram
på branta uppförsliden.
Vid en Mercedes stod en man
med grön kostym och jägarhatt.
Han hälsade och log så glatt.
Ett litet stycke därifrån satt Kalle Lååhn
till synes trött och skuldbesatt.157

Dikten är svårtolkad. Är det en kritik av behovet av prylar och statussym-
boler, materiella värden? Är det skötsamheten som är central; att göra rätt
för sig att arbeta för pengarna och inte ta lån? Är det bonden som får rätt,
med sin tjuriga optimism, som strävar med enkla medel? Kanske står dikten
för en acceptans av tidens gång, av förändringen � om än motsträvigt.

Det är återigen lätt att övertolka materialet i sökandet efter budskap,
för det är som sagt en i övrigt förvånansvärt okritisk bild av villasamhäl-
lets expansion som ges i boken. Kommunsammanslagningen som en del av
centraliseringen till Linköping väckte ont blod i skriften från 1978, men i
Stureforsboken beskrivs förhoppningarna med kommunsammanslagningen
hos kommunnämndens ordförande i Vårdnäs kommun (för Vårdnäs, Ske-
da och Vists socknar). En person som WHF har intervjuat citeras i boken.
Hon menar att det fanns ett motstånd mot sammangåendet med Linköping,
men �motståndet upphörde ganska snart�.158 Omläggningen av vägen mel-
lan Sturefors och Linköping, vars konsekvenser på naturmiljön diskuterades i

156 Ibid., bokens omslag.
157 Ibid., s. 161.
158 Ibid., s. 181.
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växtcirkeln, får i Stureforsboken en positiv värdering, som kan göra området
�ännu attraktivare� i framtiden.159

I arbetet med Stureforsboken ägnade bokgruppen mest tid på hur boken
skulle framställas, dess layout och språk, och inte dess eventuella budskap.
De tidiga publikationerna byggde mer på personligt engagemang. De var mer
emotionella, men mindre professionella. I föreningens första publikation Vad
vi vet om Vist stod deltagarnas personliga koppling till platsen i centrum,
såväl geogra�skt som känslomässigt.

Vad vi vet om Vist är skriven av människor som på något sätt
har anknytning till Vist socken i Östergötland. De trä�ades några
höst- och vinterkvällar 1977/78 för att tillsammans lära sig mer
om den bygd de tycker om.160

Vid en jämförelse med Stureforsboken har även kritiken av samhällsföränd-
ringarna minskat. Stureforsboken kan ses som att idealen knutna till bonde-
samhället har tonats ned. Hembygd tolkas på ett annat sätt. Större delen av
befolkningen bor i villasamhället och WHF ville locka de nya innevånarna
till föreningen genom att skriva om villaområdets historia.161 En intervju-
person menade att intresset har ökat för WHF:s arbete bland de boende
i Sturefors samhälle.162 Men det kan även �nnas ekonomiska argument för
att skriva om villasamhället. En bok av detta slag kräver många köpare för
att täcka dess omkostnader, ett marknadstänkande är närmast nödvändigt.
Att göra villasamhällets innevånare till målgrupp för boken kan locka köpa-
re som inte är medlemmar. Initiativet föll väl ut. Antalet sålda exemplar av
boken har med god marginal överstigit antalet medlemmar.

Slutsatser om Wist hembygdsförening

WHF �ck en tydlig inriktning från början genom ansvaret för Fornhemmet.
Mycket av verksamheten är sedan dess koncentrerad kring Fornhemmet,
även om alltmer verksamhet sker runt Bomtorpet. Föreningen har sedan
starten arbetat enligt två spår: att bevara föremål och miljöer och att doku-
mentera natur och kultur. Det sker dels mot torpinventering, dels mer eller
mindre systematisk växtinventering. Dessa arbetsformer är till stora delar
traditionella inom hembygdsföreningar. Samma arbetsformer har använts
sedan föreningen startade.

159 Ibid., s. 191.
160 WHF (1978), sidnummer saknas.
161 Intervju 10.
162 Intervju 9.

131



Verksamheten följer centralorganisationens standardiserade stadga väl
och WHF framstår som en typisk hembygdsförening, även om åtagande-
na och ambitionerna får bedömas vara ovanligt höga. Föreningen är stolt
över Fornhemmet, kampen för Hjortkälla och hemsidan. Hemsidan uppfat-
tas av intervjupersoner och genom protokollen som ovanligt ambitiös och de
är stolta över den. Men de �esta som jag intervjuade och mötte vid obser-
vationerna var inte så insatta i den. Den blir mer ett sätt att nå ut till dem
som inte är verksamma. De verksamma producerar istället det som �nns på
hemsidan. Min tolkning är att föreningen har en självklar identitet genom
ansvaret för Fornhemmet och har därför inte behov av att hävda sin särart
på annat sätt. Särarten ligger i det arbete som lades ned vid Fornhemmet
vid dess grundande och som de nu försöker förvalta och aktivt bruka för sin
verksamhet. Platsen har också en vetenskaplig legitimitet, som föreningen
har varit mån om att behålla intakt.

Fornhemmet väcker ansvar. WHF har en hembygdsgård att förvalta, in-
te att förvärva, som var fallet i VKHF. Arvet kan uppfattas som tungt för
en utomstående, men för de som är engagerade i föreningen förefaller det
också vara en ära och ett förtroende. Föreningen har ärvt Fornhemmet av
Oscar Ekman den äldre. WHF bildades för att Fornhemmet skulle kunna
bevaras, men eftersom de valde att kalla sig en hembygdsförening och inte
till exempel �Fornhemmets vänner� eller �Föreningen för Fornhemmets be-
varande� var ambitionerna med verksamheten bredare. En dikt som skrevs
1914 �nns återgiven i WHF:s jubileumsskrift från 1996. Dikten uttrycker
väl ansvaret för att förvalta de spår av historien som deras förfäder har läm-
nat efter sig och det mödosamma liv de levde. Senare generationer står i
tacksamhetsskuld till tidigare generationer, som har banat väg.

Mödornas mark ha fäderna brutit,
Torfvorna slitit ur stenmängd grund.
Forntid med framtid slutit förbund.
Kärnfulla kärvar aldrig vi knutit,
om ej de gamle gått före och röjt,
Om de ej mödornas mark hade plöjt.163

Bland de verksamma i WHF �nns förutom en känsla för arvet en tydlig driv-
kraft i upptäckarglädjen och ny�kenheten, som blir synlig i WHF:s invente-
rande verksamhet. Guiden vid Hjortkälla bökade med käppen i marken, för
att �nna nya skålgropar eller nya ovanliga växter. Det blev till en upptäckts-
färd för alla deltagarna. Torpinventeringarna bygger också på ny�kenhet. Så
här beskrivs torpinventeringen i en vers i föreningsvisan:

163 Ur �Kantat� av lektor Harald Schött 1914. WHF (1996), s. 51.
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Ja hela orten man lär ha kartlagt och stegat
och uti snåren där gamla torpstugor legat
där går som vålnader våra lottlösa fäder
i tunga stövlar och med ett förskinn av läder.164

Under 2005 blev upptäckarglädjen tydligast vid arkeologikvällen i kyrkan,
när det sensationella fyndet avslöjades. Intresset för fornminnen är slåen-
de, särskilt i jämförelse med VKHF:s relativa ointresse. WHF anlitar upp-
dragsarkeologerna i Linköping. I WHF verkar det �nns ett intresse för att
förlänga hembygdens historia, att understryka att människor levt och ver-
kat i bygden under en lång tid. De professionella arkeologerna kan veri�era
fynden under publika former. Ibland blir den vetenskapliga stilen för torr
och svår för att väcka publikens intresse. Ett sådant exempel var när gui-
den på Hjortkälla återgav den lokala berättelsen, en hörsägen, som inte var
vetenskapligt säkerställd. Han kallade en husgrund på området för �Finntor-
pet�. På kartan över Hjortkälla har den beteckningen �husgrund med okänt
ursprung� på arkeologernas uppmaning, eftersom det inte �nns säkra bevis
för att det var �nnar som hade bebott huset en gång. Han berättade att det
inte var belagt, men ville ändå nämna det mer fantasieggande namnet.165

Varför är intresset för den forntida hembygden större i WHF? En bidra-
gande orsak är sannolikt att WHF är den enda kulturhistoriska föreningen
på platsen och att de själva till stor del har initierat verksamheten. Sneglan-
det på VKHF:s rikt belagda forntid har också väckt ett intresse för att hävda
den egna bygden. WHF:s anknytning till JUF har också haft en inverkan.
JUF arbetade med �att upptäcka hembygden� innan WHF bildades, där sö-
kandet efter fornfynd var en del av verksamheten. Allt mer arbete läggs ned
på den undersökande verksamheten. De strävar efter att inte bara förvalta
arvet, utan också upptäcka hembygden i arkiven eller under marken. Hemsi-
dan används bland annat för att lagra alla nya upptäckter. Studiecirklarna
har utvecklats och lockar allt�er deltagare. Många medlemmar engagerade
sig också för att bidra till Stureforsboken under kulturaftnarna. Ambitio-
nen med publikationerna blir allt djärvare, där Stureforsboken är det mest
avancerade hittills.

WHF grundades av en generation som var knuten till JUF under 1970-
talet, då en grön våg sköljde över Sverige och världen. WHF har haft starka
band till ett grönt budskap, där naturen är ett arv från tidigare generatio-
ner, som ska förvaltas väl och föras vidare till framtida generationer. Naturen
löper i ett kretslopp som människan också deltar i.166 Det förmoderna jord-
bruket som var mindre e�ektiviserat anses vara mer skonsamt mot naturens
164 WHF (1986), s. 4. Melodin är �Petter Jönsson han for. . . �.
165 WHF, guidning vid Hjortkälla, 040904.
166 Fredrik Eriksson, �Bönder i svensk politik under 1900-talet� i Historisk Tidskrift,

tema Bönder. 2006:4, s. 771.
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resurser. Den historiska hembygden var ren och oförstörd. Det �nns ett mil-
jöpatos och ett ansvar för naturen, som hotas av exploatering. Naturen kan
också vara vacker och tilltalande, de estetiska värdena.

Jordbrukarsamhället och torparnas liv betonas vid Hjortkälla, Fornhem-
met och Bomtorpet och utgör kärnan i historiska hembygden. Uppgiften att
bevara jordbrukarsamhället har varit dominerande i arvet efter Ekman. Då
var inte industriarvet hotat. I området har det funnits industrier, som främst
var knutna till godsen. Men dessa ägnas ringa intresse av WHF. I intervjuer-
na spelar industrierna en undanskymd roll och ingen publikation har ägnat
dem någon större uppmärksamhet. Under arbetet med Stureforsboken kon-
staterade arbetsgruppen att den industriella verksamheten i socknen hade
varit ringa.167 Det kan stämma till viss del, men de stora godsen vid Sture-
fors och Bjärka-Säby har legat långt fram i den industriella utvecklingen.168

I jubileumsboken från 2001 �nns ett par kortare artiklar om Cederfors glas-
bruk, trämassefabriken i Hovetorp, samt om järnvägen.169 Man kan fråga sig
om föreningen medvetet har valt bort den industriella historien till förmån
för en mer agrar framtoning. I en skrift om Linköpingsbygden från Linkö-
pings universitet �nns en artikel om �protoindustrier� just i Vist socken.
Den känner de verksamma i föreningen troligen till, eftersom de hänvisar till
samma bok apropå emigranterna.170

Den industriella verksamheten var som sagt knuten till godsen. Överhu-
vudtaget har inte godsen i sig och deras stordrift intresserat WHF, vilket
också gäller VKHF. Det är fattiga människor, särskilt torpare, såsom Gustaf
i Berglund och Kalle i Kilen (VKHF), som får personi�era idealen. Gustaf i
Berglund beskrivs som en naturmänniska, som också lärde sig av egen kraft
och blev en �Guds trubadur�. Det �nns i föreningen, liksom i den tidiga hem-
bygdsrörelsen, en tro på den praktiska och erfarenhetsbaserade kunskapen,
särskilt i studiecirklarna. WHF har då och då riktat kritik mot olika myn-
digheter som har teoretiska kunskaper, men som anses sakna de praktiska
kunskaperna. Bonden skyndar långsamt och agerar eftertänksamt, som den
�tjuriga optimism�, som hembygdsrörelsen skulle stå för enligt en av före-
ningens skrifter, som diskuterades tidigare.

Föreningens intresse för jordbrukarsamhället och den ideologiskt gröna
drivkraften har förmodligen till stor del att göra med den ursprungliga kopp-
lingen till JUF. Intresset för naturarvet fanns genom JUF innan föreningen
bildades i till exempel växtcirklarna. Slåttergillet varje sommar är ett samar-
rangemang med JUF. Föreningarna sköter tillsammans driften av Hjortkälla.

167 WHF, möte med bokprojektet, Studiefrämjandet, Linköping, 050826. Information
om Stureforsboken, Vists församlingshem, 051006.
168 I intervju 10 diskuterades däremot binäringar till jordbruket vid Sturefors gods.
169 WHF (2001), s. 22, 27f och 39.
170 Svante Kolsgård, �Landsbygdsindustri� i Linköpings historia: Linköpingsbygden.

(Linköping, 1987), Sven Hellström (red.), s. 254-264.
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Miljötänkandet är tydligast i de aktiviteter som drivs tillsammans med JUF,
liksom hos WHF:s ordförande, som har ett stort engagemang inom JUF. Han
�yttade till Östergötland från Halland för att bedriva verksamhet i JUF:s
regi och har fortsatt med det.171 Vid alla de tillfällen jag och ordföranden
trä�ades och under det tre timmar långa intervjusamtalet framkom att hans
arbete i WHF och JUF hänger samman och bygger på ett stort engagemang
i lantbruksfrågor och att hålla landsbygden levande. I intervjun sade han:

Men vad som har gjort att jag har fått intresse för det här med
hembygd och hembygdsrörelse det var ju det här att mor och far
sa att jag skulle gå med i en förening som hette JUF, 4H. [. . . ]
Det har varit i JUF:s program hela tiden att man ska vara rädd
om sin bygd. Vi hade små enkla skrifter. Man skulle lära lite om
blommor, lära lite om jorden.172

Han talade ofta till mig som den lantbrukardotter jag är och han var oroad,
men ändå optimistisk inför lantbrukets framtid. Hos honom är jordbrukssam-
hället ett idealiskt sätt att leva och detta har färgat verksamheten. Agraria-
nismen är stark hos honom och har även en estetisk dimension, som kommer
fram vid guidningar och i intervjun med honom.173 Karl-Erik Forsslunds syn
på naturen går igen hos honom. Men han har inte varit ensam. Det har va-
rit många lantbrukare som har drivit föreningen, vilket har bidragit till att
den gröna inriktningen har förblivit så intakt.

Hjortkälla och Fornhemmet var och är viktiga för WHF och dess iden-
titet. Ett arv av historien kränktes av till exempel hallonbuskar och sly i
Fornhemmet eller av stenar från en bergtäkt i Hjortkälla. Bomtorpet är inte
lika framträdande i verksamheten. Det �nns inte lika mycket presentations-
material eller guidningar. Huset tjänar främst som möteslokal för WHF och
andra lokala föreningar och föreningen lyfter inte fram dess historiska värden
lika mycket som för Fornhemmet och Hjortkälla. Men genom sin placering
mitt i Sturefors villasamhälle synliggör Bomtorpet hur samhället har föränd-
rats. Men det tar mycket tid och pengar att underhålla byggnaderna. Arvet,
som ska förvaltas av den nuvarande generationen för kommande generatio-
ner, är en vanlig skrivning i många hembygdsföreningars stadgar och den är
framträdande i WHF:s praktik.

Numera �nns kampen och samhällskritiken kvar i retoriken, men mindre
i praktiken. Att skriva remiss mot vägbyggnationen för att skydda växt-
arterna är inte självklart. Vad ska föreningen stå för idag? Många i före-
ningen, vilket också kommer fram i Stureforsboken, ser fördelar med bättre
kommunikationer till Linköping. Betydelsen av att området är självständigt
171 Intervju 9.
172 Ibid.
173 Ibid. WHF, visning av Hjortkälla, 040904.
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i förhållande till Linköping har blivit svår att hävda. Allt mer arbete läggs
ned på den undersökande verksamheten. Man vill inte bara förvalta arvet,
utan också upptäcka hembygden. Ny�kenheten förenar de verksamma. Den
känslomässiga laddningen i arbetet för hembygden är inte lika explicit.

En generationsväxling pågår i föreningen, som kan förklara tendensen
till förändring. Det var datapojkarna som tog fram idén och till stor del
genomförde Stureforsprojektet. De har tekniska kunskaper som de övriga
saknar och de har inte samma engagemang i till exempel lantbruksfrågor
som ordföranden och andra drivande personer har haft. Datapojkarna gjor-
de det stora projektet möjligt, men bidrog också till att det blev annorlunda
och till och med upplevdes som en �kupp�. Datapojkarna kan få stor bety-
delse i framtiden. 2006 valde WHF även en ny vice ordförande, som är en
yngre kvinna som tidigare har suttit i styrelsen, men mest engagerat sig i
skolverksamheten vid Fornhemmet.

Sturefors samhälle sågs länge inte som en del av det som uppfattades som
hembygden. Stureforsboken visar på en tendens till förändring även bland
de verksamma. Genom boken ville de intressera nyin�yttade till området för
sin verksamhet. På det sättet skrivs också området in som en del av hem-
bygden. Boken blir ett sätt att införliva de nya innevånarna i socknen i den
historiska hembygden. Skildringen av förändringen från kyrkby till villasam-
hälle behandlas utan kritik i boken, vilket kan förvåna med tanke på WHF:s
agrara framtoning och den tidigare kritiken av utvecklingen av sovstaden
Sturefors, som blir beroende av Linköping. Sturefors framväxt relateras i li-
ten grad till Linköpings ökade dominans med kommunsammanslagning eller
avfolkningen av landsbygdsområdena.

Det har gått omkring tjugo år sedan tonen var som argast, då frågan
var hetare i samband med att makten så tydligt �yttades till Linköping.
Nu förefaller de �esta ha vant sig vid situationen och börjat acceptera. Att
skriva för de nya innevånarna i området gör det naturligtvis närmast omöj-
ligt att framhäva kritik mot villasamhällets framväxt. Den nya målgruppen
förändrar förutsättningarna för budskapet. På så sätt hänger de geogra�ska
gränserna för hembygden samman med budskapet, men också målgruppen
för verksamheten.

Stureforsboken markerar att WHF har börjat ta konsekvensen av att det
har vuxit fram en tätort. Föreningen har anpassat sig till förändringen av
området och försöker vidga sin verksamhet till att locka den nya och växande
gruppen. Utgångspunkten att landsbygden är den naturliga hembygden har
blivit mindre självklar, åtminstone i den utåtriktade verksamheten. Villa-
samhället och dess innevånare blir en del av hembygden och dess historia och
motståndet ger vika. Optimismen �nns däremot kvar, men är mindre tju-
rig. Om Stureforsboken kommer att bli ett undantag eller ett trendbrott får
framtiden utvisa. Det är delvis nya krafter som driver verksamheten fram-
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åt, som inte framstår som lika ideologiskt medvetna och samstämmiga som
grundargenerationen med rötterna i JUF.

Sammanfattningsvis har Wist hembygdsförenings speci�ka tillkomst-
historia och den kärntrupp av verksamma som ursprungligen knöts till före-
ningen har haft stor betydelse för verksamheten. De trettio åren präglas av
kontinuitet i arbetet, som kretsar kring Fornhemmet och studiecirklar. Men
det har skett en omfattande teknisk utveckling på senare tid särskilt genom
hemsidan. Föreningen har en tydlig identitet i att vara en landsbygdsföre-
ning. Genom verksamheten förmedlas ett budskap om jordbrukets betydelse
och vikten av att värna miljön, men det �nns en tendens till att budskapet
har blivit vagare i takt med att karaktären av förortsområde till Linköping
har förstärkts. Kontrasten är fortfarande stor till stadsdelsföreningen, som
analyseras i nästa kapitel.
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Kapitel 4

Tannefors hembygdsförening

Initiativet till att bilda Tannefors hembygdsförening togs 1991. På ett möte
diskuterades stadgar och en interimstyrelse bildades.1 Föreningen medver-
kade på Tanneforsdagen 1991, som ordnades av Tannefors idrottsförening,
med en utställning som var �liten, men naggande god�.2 1992 grundades
föreningen formellt. Verksamhetsområdet omfattar idag Tannefors, Kungs-
berget, Hejdegården, Råberga och Björngatan.3 Området har vuxit från att
endast ha omfattat Tannefors-Kungsberget enligt ett utskick från 1992. De
verksamma var tvungna att sätta gränsen någonstans, för att göra det han-
terligt. Hejdegården, som idag kan uppfattas som en egen stadsdel, har hi-
storiskt hängt samman med Tannefors. Det fanns en gård där som hette
Tannefors-Hejdegård med ägor på båda sidor om ån, berättade �era inter-
vjupersoner. Därför tillhör Hejdegården THF.4 THF utgår alltså inte från
sockenindelningen, vilket VKHF, WHF och många andra hembygdsförening-
ar gör. Det vore omöjligt för dem, eftersom Tannefors har tillhört S:t Lars
församling, som bestod av vitt skilda kransområden till Linköping, som idag
utgör olika stadsdelar, såsom Gottfridsberg och Åbylund.5

Föreningen försökte att etablera tanken om hembygden i staden och
skapa ett intresse för en hembygdsförening i stadsmiljö. Bland annat gick
föreningen ut med reklamblad till hushållen med texten:

Tannefors hembygdsförening Det går väl inte så här mitt i stan?
Jo, visst gör det! Tannefors � Kungsbergets kvaliteter och minnen
är värda att bevaras.6

1 THF, protokoll 1991-06-17.
2 THF, protokoll 1991-10-22.
3 THF:s hemsida, http://www.kulturarvostergotland.se.html/geogr.html (040826).
4 Intervju 1 och 3.
5 Intervju 2.
6 A�schen �nns i protokollspärmen.
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Medlemmar och verksamma

THF �ck en rivstart. I ett protokoll står att läsa att föreningen har fått
en �otrolig respons�.7 Vid årsskiftet 1992/1993 hade föreningen 109 med-
lemmar.8 Medlemsantalet har stadigt ökat och var vid årsskiftet 2005/2006:
280 personer.9 Medlemsavgiften var 70 kronor 2005. Föreningen består av en
styrelse av omkring fem personer, samt revisorer. Det �nns också en valbe-
redning, samt mindre tillfälliga arbetsgrupper, som ansvarar för exempelvis
lotteriförsäljning eller är knutna till vissa evenemang.

De personer som deltar i verksamheten är i hög grad pensionärer. Men
�era av intervjupersonerna ser barn som en intressant målgrupp.10 Trots att
intervjupersonerna är positiva till skolverksamhet och att ordföranden har
arbetat på en skola i Tannefors har föreningen minst skolverksamhet av före-
ningarna i undersökningen. Endast vid något enstaka tillfälle har någon från
THF medverkat i skolverksamheten och berättat om Tannefors historia.11

Bristen på egna lokaler likt Fornhemmet (WHF) och Bjäsäter (VKHF) är
sannolikt en bidragande orsak. THF:s verksamhet är dessutom inriktad mot
att människor berättar och upplever barndomsminnen; en verksamhet som
inte är aktuell för dem som fortfarande lever sin barndom.

Det �nns en geogra�sk snedfördelning bland medlemmarna inom THF:s
verksamhetsområde. Få medlemmar bor i Hejdegården. Vid ett styrelsemö-
te sades att endast femton av medlemmarna bodde i Hejdegården.12 Det
�nns �era tänkbara anledningar till att det har blivit så. Namnet Tanne-
fors hembygdsförening har sannolikt gjort att boende i Hejdegården inte ser
det som sin förening. Människor som bor i Hejdegården vet inte att namnet
har hört samman med Tannefors i äldre tid. Det är en områdesavgränsning
som inte har fallit väl ut. De �esta av de verksamma bor i Tanneforsområdet
och de lockar med sig personer de känner i samma område, vilket förstär-
ker den geogra�ska snedfördelningen. Verksamheten är dessutom i realiteten
helt inriktad på Tannefors och dess historia, inte Hejdegården.

Initiativtagaren, tillika föreningens första ordförande, samlade en grupp
personer utifrån sina personliga kontakter, som utgjorde interimstyrelsen
1991-1992. Flertalet av dem var kvinnor och de är fortfarande engagerade
i THF på olika sätt och berättade i intervjuerna hur de värvades till före-
ningen. I styrelsen för THF har kvinnor de ledande posterna. Två män sitter
i styrelsen, en som sekreterare och en som ledamot. Under 1998 var ord-
föranden en man, men han �yttade på grund av sitt förvärvsarbete. THF

7 THF, protokoll 1992-12-08.
8 THF, protokoll 1993-01-19.
9 THF, verksamhetsberättelse för 2005.
10 Intervju 1 och 4.
11 Intervju 5.
12 THF, styrelsemöte, Stationsgatan 2a, 050414. Se även intervju 3.
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har verkat för en jämnare könsfördelning i styrelsearbetet. I en rapport från
1996 kommenteras frågan av valberedningens ordförande: �Man eftersträvar
en jämnare könsfördelning, dvs gärna �er manliga styrelsemedlemmar�.13

Vid ett styrelsemöte 2005 presenterade valberedningens sina förslag och kri-
terierna för att delta i styrelsearbetet diskuterades. Kunskaper om Tannefors
historia behövdes inte, eftersom många andra också är in�yttade, men man
bör bo på platsen. Pensionärer är lättare att rekrytera, eftersom de har mer
tid, menade mötesdeltagarna. Sedan borde det helst vara män, sade en kvin-
na. Då ropade en av männen i styrelsen: �Ja tack!�.14

Det �nns �era tänkbara anledningar till att det �nns en kvinnlig majori-
tet bland de verksamma i THF. Intervjupersonerna tycker att det är lättare
att få kvinnor att aktivera sig, men de skulle gärna se �er män i styrelsen, för
att få �lite olika synpunkter�.15 �Kvinnor kanske har lättare att [. . . ] ta mer
initiativ i den sociala svängen�, sade en intervjuperson.16 En annan intervju-
person menade att det kan ha att göra med att kvinnor är mer �alerta till
hälsan�. �Rent statistiskt blir ju kvinnor äldre.�17 Det är intressanta aspek-
ter, men sådana generaliseringar om kvinnors hälsa och förmåga skulle leda
till en kvinnlig majoritet inom den ideella sektorn, vilket inte är fallet, sna-
rare tvärtom i beslutfattande positioner. Mönstret förekommer inte heller i
de andra föreningarna i undersökningen. Istället tyder det på att kvinnor
söker sig till kvinnor och att de använder de nätverk de har. Den första ord-
föranden lockade med sig några kvinnor och sedan har det fortsatt. Vänner
och grannar värvas till föreningen.18 Sannolikt hade kvinnorna lättare för
att locka just kvinnor.

En annan anledning till att THF har en kvinnlig majoritet kan vara att
det �nns en annan förening i Tannefors som bara riktar sig till män. Den kal-
lar sig Tanneforspojkarna.19 I Tanneforspojkarna är medlemmarna män som
är uppvuxna Tannefors. Deras verksamhet är mycket lik THF:s. De samlar
på fotogra�er och trä�as regelbundet för att prata gamla minnen. De ger
också ut en egen tidskrift. Verksamheten är enbart baserad på gemensamma
minnen. Flera personer är medlemmar i såväl THF som Tanneforspojkarna,
däribland de som leder THF:s stadsdelsvandringar.

13 THF, protokoll 1996-01-10.
14 THF, styrelsemöte, Stationsgatan 2a, 050112.
15 Intervju 3.
16 Intervju 1.
17 Intervju 5.
18 Se exempelvis intervju 1, 2, 3 och 5.
19 Föreningen Tanneforspojkarna bildades 1996 och hade 128 medlemmar vid årsskiftet

2005/2006. De är män och födda mellan 1919 och 1959. De �esta är födda på 1930-talet. I
medlemsregistret återges deras barndomsadresser i Tannefors, samt deras smeknamn som
barn. (Snuggan. Tanneforspojkarnas medlemsblad nr 10, 5 december 2005, Gunnar Kleist
(red.).)
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Intervjupersonerna diskuterade huruvida Tanneforspojkarna uppfatta-
des som en samarbetspartner eller konkurrent och svaren var trevande. En
intervjuperson svarade �nej� på en direkt fråga om det fanns konkurrens,
men svaret avslutades ändå med att det kunde ses som konkurrens.20 En
intervjuperson var positiv till att �era aktörer uppmärksammar Tannefors,
men ville samtidigt att THF skulle vara den drivande:

De gör ju sitt till för att sprida kunskap om Tannefors. Man
ser ju att det är liv i Tannefors. Det är många som inte har en
förening som gör så mycket som vi gör tillsammans.21

Hon uppmärksammade att föreningarna har olika förutsättningar för sitt
engagemang och angav genusaspekter. �Herrar gör ju inte så mycket annat.
Vi damer har ju ett hem att sköta. De går till dukade bord.�22 Det är lättare
för män att få tid över till ideellt arbete. Det motsäger slutsatsen att det
skulle vara lättare att få med kvinnor i föreningen. Jag får intrycket att den
verksamma gruppen är något mindre än i VKHF och särskilt i WHF.

Den kvinnliga majoriteten är det som skiljer de verksamma i THF från
de andra föreningarna i undersökningen. För övrigt är det till stor del samma
kategorier av människor. Även i THF är det äldre personer. Med endast något
undantag har alla uppnått pensionsåldern. Intervjupersonerna menade att
det var svårt att locka ungdomar. Hembygdsföreningar förknippas med äldre
människor och har en låg status bland yngre personer.23 En intervjuperson
menade att historieintresset ökar när man blir äldre och har fått distans,
en egen livshistoria.24 En annan intervjuperson tyckte att hans eget intresse
hade tilltagit på samma sätt, men han skulle ändå önska att �er ungdomar
engagerade sig i THF och deltog i verksamheten.25

De verksamma i THF är till stor del in�yttade personer som på grund av
studier och liknande �yttat till Linköping och så småningom Tannefors när
de ska�ade familj. Intervjupersonerna uppfattade trots det att THF mest är
till för dem som är uppvuxna i området. En av intervjupersonerna skriver
så här i en artikel:

För många är känslan för hembygden sprungen ur den bygd som
sett en födas, växa upp och verka och som så småningom ska
bereda den skröpliga kroppen dess sista vila.26

20 Se intervju 3 och 5.
21 Intervju 5.
22 Ibid.
23 Intervju 1.
24 Intervju 2.
25 Intervju 4.
26 Kerstin Karlsson, �Hembygdsrörelsen idag och imorgon� i Vår stad Linköping 2002.

Karin Christo�ersson (red.), (Linköping, 2002), s. 57.
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Citatet kan tolkas som att hembygden är något som man föds in i och som
man är bunden till genom hela livet. Kontinuiteten i relationen till platsen
skapar ett intresse även för dem som tidigare har levt på platsen. Hem-
bygdskänslan skapas i barndomen. Lite senare i samma artikel skriver hon
att det är viktigt att komma ihåg att hembygden inte alltid behöver vara
där man bor, nu när vi �yttar allt oftare och längre, men det är åter platsen
där man har vuxit upp. Genom �yttningar blir uppväxtmiljön och boen-
demiljön två olika platser. Hemvändardagar är viktiga för att upprätthålla
banden till uppväxtmiljön, menar hon.27 Tanneforsdagen fungerar lite som
en hemvändardag, menade en intervjuperson.28 Den syn på hembygd och
därigenom de som föreningen kan locka till sig sammanfaller inte med den
grupp som är verksam. En av intervjupersonerna hade noterat att det of-
ta är in�yttade personer som driver kulturell verksamhet i Linköping. Hon
trodde det kunde bero på att �ögonen öppnas när man får se olika saker�.
Men det ska inte vara de helt nyin�yttade för i hembygdsföreningen byg-
ger engagemanget på �ett genuint intresse för Tannefors� och det tar enligt
henne 20-30 år att bygga upp.29

Intervjupersonerna i THF diskuterade invandrare som målgrupp för verk-
samheten. Diskussionen om invandrare förekom inte i WHF och VKHF. I
Tannefors �nns det invandrare i �era generationer sedan 1950-1970-talens
arbetskraftsinvandring. Men det rådde skilda uppfattningar bland intervju-
personerna huruvida invandrare kunde vara en intressant målgrupp för för-
eningens verksamhet.30 En intervjuperson uttryckte sig så här:

Sen alla invandrare, som �nns i Sverige idag. Där tror jag steget
är ganska långt innan de kommer in i hembygdsföreningen. De
har mycket annat att engagera sig i. De har sin hembygd någon
annanstans.31

Hon kan ha syftat på att de som kom från Italien till Tannefors och andra
närliggande områden bildade en särskild Italienklubb, där de trä�ades och
umgicks med andra med liknande erfarenheter.32 Hennes syn på invandrare
som målgrupp för verksamheten säger mer om hennes syn på vad hembygd är
än om hennes syn på invandrare. Hembygden har med en känsla för platsen
att göra och det anser hon att invandrarna har kvar för den plats de har

27 Ibid., s. 60.
28 Intervju 4.
29 Intervju 1.
30 Intervju 1 och 4.
31 Intervju 1.
32 THF, Glimtar från Tannefors. (Oskarshamn, 1999), s. 75. Om italienarna som kom

till Tannefors och deras klubbverksamhet (C.R.C. Italiano) se Eva Carlestål, �De första
italienarna i Linköping� i Vår stad Linköping 2006. Karin Christo�ersson (red.), (Linkö-
ping, 2006).
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lämnat. Det �nns inte plats för �era hembygder. Hembygden kan inte bytas
ut. Återigen är uppväxten viktig. Det gäller däremot inte för henne själv,
för hon är in�yttad till Tannefors, liksom de �esta andra som är verksamma
i THF.

Verksamhetens utveckling

Fotogra�er och berättelser

Innan THF formellt bildades ordnade interimstyrelsen ett publikt möte med
en föreläsning. Då tillfrågades publiken om vad de ville att föreningen skulle
ägna sig åt. Ordföranden sammanfattade verksamhetens inriktning till att
�försöka bevara de kunskaper, minnen och foton, som många har idag, men
som snart kan vara glömda�, enligt mötesprotokollet och hon uppmuntrade
personer att skriva ned sina minnen.33 Sedan har arbetet varit inriktat mot
just minnen, särskilt fotogra�er. Föreningen har fått in tusentals fotogra�er
som ett par kvinnor i föreningen har katalogiserat. Kvinnorna har arbetat
för att öka sökbarheten i materialet genom att ska�a sakregister efter geo-
gra�ska områden och ämnen. Fotogra�erna �nns i pärmar och i datorn i
föreningslokalen. �Det kommer ju in folk som undrar om vi har något om
det, då måste vi kunna ta fram eller till någon utställning.�34

THF har också använt fotogra�erna till fotoplanscher. Planscherna är li-
te större än A3-format och har utformats av ett par kvinnor i föreningen.
De innehåller vanligen mellan fem och tio fotogra�er, som är uppsatta mot
en vit bakgrund. Runt fotona �nns kortare bildtexter som kommenterar vad
bilderna föreställer. Ofta har planscherna en rubrik överst. En plansch har
till exempel rubriken �Skola� och har bland annat bilder på skolans bygg-
nader, klasser och bad. Planscherna sätts upp på väggarna i föreningens
lokal. Ibland har fotoplanscherna visats vid olika arrangemang i Tannefors
med omnejd, exempelvis Kinda kanaldag och Tanneforsdagen, som anord-
nas av näringslivet i Tannefors och sedermera satts upp i föreningslokalen.
Uppskattningsvis har föreningen ett tjugotal planscher. Några av dem har
fått tas ner från väggarna av utrymmesskäl. Flera planscher är varianter på
samma tema till exempel kvarnsamhället Tannefors.

En tidig verksamhetsform var stadsdelsvandringar i det gamla kvarnom-
rådet och berättaraftnar. Det är verksamheter som alltjämt förekommer var-
je år. Större sällskap, föreningar och liknande kan också boka stadsdelsvand-
ringar, då vandringarna leds av en guide från föreningen. THF satte 2001
upp skyltar längs Stångån. Åtta små mässingsskyltar, samt en större skylt,
berättar om kvarnområdet i sin helhet och �nns till hjälp för den som på

33 THF, protokoll 1991-11-07.
34 Intervju 2.
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egen hand vill upptäcka områdets historia. Skyltarna anger var det tidigare
har legat byggnader av betydelse, mestadels kvarnar.35

Att samla muntliga minnen var en viktig del av verksamheten från bör-
jan. Verksamma i THF började genast intervjua äldre människor som ha-
de vuxit upp i Tannefors.36 THF värnar också minnena genom en särskild
berättarafton varje höst, då en eller �era personer inom eller utanför före-
ningen inleder och talar om ett tema oftast med anknytning till Tannefors-
området. Därefter får deltagarna möjlighet att bidra med sina minnen på
temat. Från början kallades berättaraftnarna för �minnenas kväll�.37

THF etablerade samarbete med andra föreningar tidigt, inte minst kyr-
kan. De ordnade kyrksöndag tillsammans och valborgsmässoafton �rades
tillsammans med kyrkan. Ordföranden i THF under 1998 var präst i Tan-
nefors församling.38 Ett samarbete underlättades troligen av att föreningen
bildades sent. Det fanns redan ett etablerat föreningsliv på platsen att kny-
ta an till. Det fanns också många hembygdsföreningar, vars erfarenheter de
verksamma kunde ta del av. Hembygdskretsens höstmöte 1994 ordnades av
THF, som ville verka för ytterligare kontakter mellan grannföreningarna.39

Hyreshus som hembygdsgård

Föreningens mötes- och arkivlokal är bottenvåningen i ett hyreshus på
Stationsgatan 2a vid Tannefors slussar, som föreningen hyr sedan 1997. På
samma plats fanns Erikssons valskvarn innan den revs för att ge plats åt
bostäder. Föreningen har också en mindre arkivlokal i ett annat hyreshus i
området.40 Båda lokalerna ligger i anslutning till Tanneforsfallen vid Öst-
ra strandpromenaden längs Stångån i Linköping. Konstverket �Tre källor�
gör att vattnet porlar utanför lokalen och påminner om forsen som en gång
fanns där och lade grunden för kvarnverksamheten. Föreningslokalen liknar
vad hembygdsrörelsens centralorganisation kallar ett �stadsstudiecentrum� i
en av sina skrifter. Lokalen, en kvarterslokal, ett rum på biblioteket eller ett
museum, beskrivs som en �hembygdsgård i staden�, där föreningens medlem-
mar och allmänheten kan trä�as och möta föreningens verksamhet.41 THF:s
lokal har regelbundna öppettider varje vecka och hålls öppen vid större ar-
rangemang i området såsom Tanneforsdagen och Kanaldagen (Kinda kanal)
eller vid förhandsbokningar. THF hyr även den tidigare kraftstationen i när-

35 THF, verksamhetsberättelse för 1997.
36 THF, protokoll 1992-10-20.
37 Se till exempel THF, verksamhetsberättelse för 1996.
38 THF, protokoll 1992-02-27, 1994-01-17.
39 THF, verksamhetsberättelse för 1994.
40 THF, protokoll 1997-11-13.
41 Hembygdsarbetet i staden. Bygd och Naturs småskrifter 1997:8, s. 11.

144



heten. Den används som samlingslokal av föreningen. 2005 användes lokalen
också för utställningar av lokala konstnärer.

Vattenkraftsstationen (till vänster) och hyreshuset vid Stationsgatan 2a (till
höger), foto: Anna Eskilsson.

Tanneforsprojektet: minnen i bokform

Under 1990-talet deltog THF i det så kallade Tanneforsprojektet som initi-
erades av Centrum för lokalhistoria vid Linköpings universitet. Syftet med
projektet var att dokumentera livet i stadsdelen Tannefors under efterkrigsti-
den med fokus på 1950-, 1960- och 1970-talen.42 Levnadsberättelser samlades
in och arbetet bedrevs som en studiecirkel i samarbete med studieförbundet
Vuxenskolan. En del av materialet publicerades i THF:s publikation Glimtar
från Tannefors, som blev klar 1999 och har fått tryckas om i �era omgång-
ar. Därefter har mindre skrifter, samt några artiklar i samlingsböcker åstad-
kommits. Under 2005 arbetade en styrelsemedlem med en bok om en tomts
historia i Tannefors som resulterade i en bok 2006. Studiecirkelarbetet kom
av sig sedan mannen som ledde bokprojektet gick bort. Efter hans bortgång
fanns det ingen som kunde leda cirkelverksamheten.43 På 2005 års sista sty-
relsemöte diskuterade styrelsen att under 2006 starta en studiecirkel kring
a�ärsverksamheten i Tanneforsområdet. Det stora bokprojektet resulterade
i mycket överblivet material som skulle kunna komma till användning.44

42 Ulf Mellström, Tanneforsprojektet: En guide för forskning och studier. Centrum för
lokalhistoria i Linköping (1996:10).

43 Intervju 1. Se även THF, protokoll 1992-06-11.
44 THF, styrelsemöte, Stationsgatan 2a, 051206.
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THF:s liksom VKHF:s hemsida fungerar mest som en presentation av
föreningen, men hemsidan är under utveckling. Den uppdateras allt oftare
med information om aktuell verksamhet i föreningen och mer bildmaterial,
men den är först och främst ett sätt att presentera föreningen, snarare än
platsen. Den fungerar framför allt som en anslagstavla. I en av intervjuerna
diskuterades avsikterna med hemsidan. Tanken är att den kan vara ett sätt
för personer som bor på annan ort att få kontakt med föreningen. De har inte
för avsikt att låta hemsidan ersätta publicering. Intervjupersonen menade
att �det är helt olika publik som köper boken som tittar på hemsidan�.45

I början av 1992 fastlade THF en stadga som fortfarande gäller: �För-
eningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess
kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer�. Föreningen
vill nå detta syfte bland annat genom

• Att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur
historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner

• Att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur,
landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering

• Att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med
anknytning till bygden i nutid och i gången tid

• Att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden
och dess utveckling

• Att organisera studiecirklar, kurser, ut�ykter och annat som kan öka
kunskapen om bygden, dess natur och kultur

• Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

• Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.46

Stadgan är närmast identisk med WHF:s stadga och centralorganisationens
förslag med ett par intressanta undantag. THF:s stadga säger att de vill do-
kumentera och inte bevara föremål. Trots likheten i stadgar är verksamheten
i THF och WHF mycket olika. På hemsidan har THF konkretiserat vilken
verksamhet de ägnar sig åt och där framträder skillnaderna:

• Att samla och bevara minnen från Tannefors

• Att anordna stadsdelspromenader och berättaraftnar

45 Intervju 1.
46 THF, protokoll 1992-01-21.
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• Att arrangera utställningar

• Att hålla föreningslokalen på Stationsgatan 2a öppen för besökare

• Att bjuda in till fester som ger möjlighet för tanneforsbor att trä�as47

I preciseringen omnämns inte studiecirklar, naturen eller fornminnen, som
ryms i de övergripande målen. Begreppet minne används istället för före-
mål eller liknande som en del av bevarandeverksamheten. Trots central-
organisationens originalstadga visar THF i sin precisering att de skiljer sig
från den standardiserade bilden av en hembygdsförening med en hembygds-
gård och en rik museal verksamhet, mer likt WHF. I THF har de valt bort
den museala verksamheten och inriktat sig på kartor och fotogra�er.48 En
intervjuperson sade att de samlar på sådant som folk har i byrålådorna.49

Flera av intervjupersonerna uttryckte att THF skiljer sig åt jämfört med
andra hembygdsföreningar.

Vi har ju inga hus! Det är ju en stor skillnad. De �esta andra har
ju något som de ska sköta om, reparera och greja med. Det har
ju inte Tannefors alls. Det fordrar ju oftast praktiskt arbete av
medlemmarna. Vi har ju inga andra prylar heller. Många samlar
ju på gamla föremål också. Det är egentligen bara bilderna som
vi samlar på och även lite muntliga historier och berättelser om
Tannefors. [. . . ] Ändamålet har alltid varit att samla in bilder,
gamla bilder helst och historier.50

Även stadsdelsvandringarna handlar till stora delar om att samla ihop min-
nen och dela dem med varandra. Vandringarna leds av en person som fun-
gerar som en guide. Vid vandringarna jag observerade berättade två män
som har bott hela sitt liv i Tannefors sina minnen om äldre tiders Tannefors.
Men berättelsen var löst sammansatt och deltagarna fyllde på med sina egna
minnen och ställde frågor. Grupperna diskuterade när de olika husen bygg-
des, vem som byggde dem och vem som bor där. Många hus har rustats upp
och bytt ägare. Guidernas personliga minnen länkades samman med delta-
garnas minnen. �Minns ni?�, frågade guiderna ofta.51 En av guiderna sade i
intervjun: �Ja, det är ju mycket det att de återupplever gamla minnen. Man
upplever det som har varit�.52 Jag frågade honom om han brukade gå tillba-
ka i tiden och berätta om hur det var innan han föddes. Han svarade: �Nej,

47 http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=6798 (061018).
48 Intervju 1 och 3.
49 Intervju 2.
50 Intervju 3.
51 THF, stadsdelsvandringar längs Stångån, 050502, 050518.
52 Intervju 4.
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inte mer än med kvarnar och så vidare. Inte annars, jag är ju ingen histori-
ker på det sättet�.53 Det är den självupplevda historien som står i centrum
för verksamheten, som bärs upp av muntliga berättelser.

Intervjupersonerna tyckte inte att det passar för en hembygdsförening
inne i stan att ha en hembygdsgård eller liknande. De var erbjudna att ta
över ett torp, för att använda som möteslokal, men de tyckte att det skulle
innebära för mycket arbete med reparationer och underhåll. Det skulle kräva
stora insatser. �Vi måste orka med�, kommenterade en intervjuperson.54 THF
har valt att inte restaurera byggnader. Dessutom stämde torpet inte överens
med föreningens pro�l av att vara en stadsdelsförening.55 Torpet övertogs
av en privatperson, som öppnade caféverksamhet (�Åbacka café�).56

Stoppa rivningstakten

Samtidigt som THF från början angivit att de medvetet har valt bort att
bevara byggnader och föremål, fanns det inte så många alternativ, när för-
eningen bildades 1992. De �esta äldre byggnaderna var rivna då.57 En het
fråga i början av THF:s historia var den eventuella rivningen av den sista
kvarnen i det gamla kvarnområdet (�Stenhuskvarnen�). Enligt Linköpings
kommuns översiktplan fanns planer på att ersätta byggnaden med två 7-
våningshus. Föreningens ordförande kontaktade stadsarkitekten, länsantik-
varien och länsmuseet för att påtala vikten av att byggnaden skulle få stå
kvar. Föreningen verkade också som remissinstans och åt ordföranden upp-
drogs �att inkomma med en skrivelse till Linköpings kommun för att infor-
mera om ärendets vikt, samt vädja om att rivningen stoppas och att området
kring fallet bevaras�.58 Stenhuskvarnen �ck stå kvar, men byggdes om till
bostäder.

Därefter har THF verkat för att öka sin kraft som opinionsbildare. Ge-
nom en stadgeändring 1997 kan en förening, en institution eller ett företag
bli medlem i THF mot en årlig avgift och få rösträtt vid årsmötet. Tidi-
gare kunde endast individer och andra föreningar stödja. Tanken var att
anslutna företag sedan skulle kunna agera gemensamt som en �Tannefors
hembygdsförenings företagargrupp�, enligt särskilt upprop. De får ta del av
samhällsplanering och liknande och förutsätts kunna öka förutsättningarna
för livskraft och ett �levande Tannefors�.59 I stadgan står det att THF ska
ägna sig åt att hålla kontakt med kulturorganisationer och på olika sätt delta

53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid.
56 Östgöta Correspondenten 6 augusti, 1998 (ur THF:s klippbok).
57 Intervju 3.
58 THF, protokoll 1992-08-13.
59 THF, protokoll 1997-02-13.
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i kulturlivet och påverka områdets framtid, och inte bara dess historia. En
intervjuperson kommenterade en hembygdsförenings uppgifter på följande
sätt:

Hembygdsföreningen är ju inte bara om det som har varit utan
det som händer idag och se till att området har en framtid, i
dagens samhällsplanering.60

I intervjun sade hon också att det är svårt för en stadsdelsförening att enga-
gera sig i olika frågor och försöka skapa opinion. Hon tyckte att hembygds-
föreningar på landsbygden har lättare att engagera folk, särskilt yngre som
vill stärka bygden för framtiden när a�ären eller skolan lagt ner.

I en sån här föreningen �nns inget att slåss för, att bevara, bara
att samla på sig hågkomster och bilder och bevara för framtiden.
Inget som engagerar på samma sätt.61

Jag konstaterade att banken hade lagt ned i Tannefors och frågade om THF
kunde ha tagit strid för att få behålla banken. Hon svarade:

Vet inte, det är en droppe i havet. De har bestämt sig i alla fall.
Däremot byggprojekt kanske man kan påverka. Hade vattenver-
ken legat kvar, hade det säkert blivit en stor opinion för att de
skulle få stå kvar.62

Intervjupersonen åsyftar att THF bildades sedan många äldre byggnader i
området hade rivits, men också att det är svårt att synas och göra sig hörd
i en stad. När hon resonerar om föreningens möjligheter förknippas hem-
bygdsföreningarna åter med att bevara byggnader. Av föreningens historik
framgick att THF försökte rädda kvar �Stenhuskvarnen� och att de ville öka
föreningens möjlighet att delta i samhällsplanering. Stadgeändringen gav
ingen önskad e�ekt. THF är en remissinstans, men engagerar sig sällan i
någon fråga.

En fråga som har varit uppe för diskussion är dragningen av vägen mellan
Linköping och Stockholm, den i området så omtalade �Ostlänken� som pas-
serar Tannefors. �Jag vet inte om vi kan påverka direkt, men vi talar om att
vi �nns�, kommenterade en intervjuperson det ärendet.63 Representationen
i trygghetsrådet är ett exempel på ett forum, där THF har engagerat sig, för
att påverka hembygdens framtid. Trygghetsråd �nns i olika stadsdelar i Lin-
köping och samordnas av kommunen. Föreningarna som är representerade

60 Intervju 2.
61 Intervju 1.
62 Intervju 2.
63 Intervju 5.
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i trygghetsrådet gör vandringar i området och ger förslag till förbättringar
när det gäller tryggheten i området, såsom ljussättning eller växtlighet som
skymmer sikten.64

I samtal med intervjupersoner eller i skrifter, protokoll och liknande �nns
ingen uttalad samhällskritik. THF:s svar på enkätens fråga: �Varför behövs
kunskap om hembygdens historia i er bygd?� var: �Vi tror det är viktigt
men vet ej. Intresse �nns och det räcker för vår del�.65 Svaret kan tolkas
som att THF tycker att det är viktigare att fylla behovet av historia än att
motivera varför det �nns. En intervjuperson sade att föreningens satsningar
i framtiden berodde på vad allmänheten är intresserad av och det är mest
�närmare i tiden, 1900-tal�.66 Det gäller att någon vill lyssna först, att samla
människor att trä�as. I THF:s speci�cerade syfte står det att de vill �bjuda
in till fester som ger möjlighet för tanneforsbor att trä�as�, vilket tyder på
att föreningen vill vara en mötesplats oavsett verksamhetens inriktning.

Verksamhetsåret 2005

Verksamhetsåret i THF är koncentrerat till vår och höst. Verksamhetså-
ret 2005 inleddes med årsmöte den 9 februari i personalrestaurangen för
industriföretaget NAF på Gamla Tanneforsvägen.67 36 personer kom, vilket
var ovanligt lite, kommenterade styrelsen på det efterföljande konstituerande
mötet. Den ekonomiska redovisningen visade ett negativt resultat för 2004.
Kopiering av historiskt material bestående av nitton pärmar, som förening-
en har fått, samt inköp av en kopiator och bokhyllor för det ändamålet, hade
belastat ekonomin under året. Men ekonomin var god och det fanns pengar i
föreningskassan. En diskussionspunkt på mötet var destinationen för THF:s
bussresa i april eller maj. Diskussionen ledde inte fram till något beslut.

Inbjuden föredragshållare var arkeologen Lisa K. Larsson från UV Öst,
som berättade om de arkeologiska utgrävningarna vid �ygplatsen, SAAB-
projektet, under 2002. Arkeologerna fann 120 gravar i området på 20 000
kvadratmeter. Efter föredraget blev det frågestund. I samband med mötet
gratulerande THF:s ordförande en man som hade fyllt 80 år. Han var med
och startade föreningen och leder fortfarande stadsdelsvandringar. Förening-
en brukar inte gratulera varandra i styrelsen, sade hon, men alla tyckte att
han borde gratuleras. I samband med ka�et (ka�e med smörgås och kaka för
40 kronor) var det lotteridragning.

64 THF, styrelsemöte, Stationsgatan 2a, 051115.
65 THF:s svar på den forskningsförberedande enkäten 2003.
66 Intervju 2.
67 Företaget NAF tillverkar styrenheter, manöverdon och ventiler till pappers- och

massaindustrier runt om i världen. Ett av företagets kontor ligger i Tannefors, där företaget
har funnits i över hundra år. (Information från företagsbroschyr på http://www.naf.se
(070313).
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I mars ordnade THF en litterär och musikalisk �salong� i NAF-
restaurangen. Peder Claesson och Lennart Angvik, som är bekanta i för-
eningen, läste och sjöng texter av Wilhelm von Braun, som var verksam
under 1800-talet. von Braun hade ingen anknytning till Östergötland och
Tannefors, men väl till Västergötland, där Claesson är uppvuxen. Claes-
son är ordförande i Vilhelm von Braunsällskapet och gift med ordföranden i
THF. Angvik spelar gitarr och har tonsatt skaldens dikter.

Under verksamhetsåret genomförde THF en ordinarie stadsdels-
vandring i maj, samt andra på uppdrag av föreningar till exempel �Se-
niorerna�, som jag också deltog i. Vandringarna började vid brandstationen
i Tannefors och följde Östra strandpromenaden till föreningslokalen på Sta-
tionsgatan 2a med �ka och visning av lokalen, fotoplanscher och annat
material. Ibland avslutas vandringarna med �ka på Slusscaféet vid Tan-
nefors slussar, strax intill. Vandringarna tog omkring en timme. Vid den
ordinarie stadsdelsvandringen deltog endast ett fåtal på grund av dåligt vä-
der. THF hade inhandlat en högtalaranläggning, som aldrig behövde tas i
bruk.

Den 23 maj genomförde THF sin årliga vårresa. Efter �era förslag som
diskuterades på årsmötet föll valet detta år på den östgötska skärgården.
THF anlitade ett bussbolag med guide som hade lagt upp programmet och
ledde resan. På förmiddagen stannade bussen på en hantverksgård. Sedan
bar det vidare med båt ut till en ö med kapell, Capella Eucumenica. Un-
der eftermiddagen besökte gruppen ett skärgårdsmuseum, där Sankt Annas
hembygdsförening guidade.

I augusti varje år ordnar THF en så kallad kanalkväll, då förening-
en bjuder in en annan hembygdsförening och presenterar sin verksamhet.
2005 gästades de av Västra Ny hembygdsförening. Omkring tio personer var
gäster och övriga var från THF. De samlades på Slusscaféet vid Tannefors
slussar. Sedan visade verksamma i THF sina skyltarna över kvarnområdet
innan gruppen samlades inne i den tomma kraftstationen där stolar var upp-
ställda. Ordföranden i THF berättade om Tannefors historia med hjälp av
fotogra�er. Därefter vandrade gruppen de få stegen till föreningslokalen, för
att se lokalen, fotoplanscherna och delar av arkivmaterialet. Kvällen avslu-
tades med �ka på Slusscaféet. I samband med det kom påpassligt nog båten
Kind och slussade. (Båten går ett par turer varje dag under sommaren.)
Den 18 oktober deltog THF i en så kallad trygghetsvandring i Tannefors
som arrangerades av Linköpings kommun.

Varje höst ordnar THF en berättarafton. 2005 skulle den ha ägt rum
den 20 oktober, men den blev uppskjuten till året efter. Curt Croon, som
hade varit anställd vid NAF i över 40 år, skulle ha inlett med att berätta
om verksamheten och sina minnen därifrån.

Varje år ordnar THF en adventsfest, som från början kallades grötfest.
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Festen ägde 2005 rum i NAF:s personalrestaurang med ett av THF subven-
tionerat julbord för medlemmar, som endast betalade 150 kronor för mat
och underhållning. Lokalen var fullsatt; 90 personer var där. Årets gäst var
vissångare Mats Paulson, som är uppvuxen i Tanneforsområdet. Han be-
rättade minnen från sin uppväxt och sjöng sina kända visor. Under kvällen
blev det allsång och alla deltagarna uppmanades att hålla ut tonerna som
�Råberga-Pavarottis�. Kvällen avslutades med ett så kallat �Selmalotteri�.68

THF hade under året föreningslokalen öppen i samband med olika ar-
rangemang, såsom Tanneforsdagen och Arkivens dag på hösten. På Tanne-
forsdagen varje år är det fullt med folk runt lokalen, eftersom många vill se
när Tanneforsfallet släpps på. De kan samtidigt komma in i föreningsloka-
len för en �ka, se på föreningens arkivmaterial, fotoplanscherna och ställa
frågor. Ett par timmar varje vecka, förutom under sommarhalvåret, fanns
det också representanter för föreningen tillgängliga i lokalen, så att personer
kunde komma på besök. Det förekom även att olika sällskap bokade visning-
ar av lokalen. Men det �nns inga exakta uppgifter på hur många besökare
som lokalen har under ett år. I slutet på november gästade Linköpings gui-
deförening lokalen och �ck en visning av THF:s material och föreningens
verksamhet. Fyra personer från THF tog emot elva personer från guide-
föreningen som fyllde den lilla lokalen.

Verksamhetsåret 2005 förlöpte med de vanliga programpunkterna bort-
sett från berättaraftonen som ställdes in detta år. Under året pågick även
arbetet med boken �En tomts historia� av THF:s sekreterare. Boken kom ut
2006. Adventsfesten var ovanligt uppskattad med Mats Paulson som gäst,
medan årsmötet var mindre besökt än vanligt. Kulturaftonen med Vilhelm
von Braun skiljde sig från den övriga verksamheten, eftersom den inte ha-
de någon reell anknytning till Tannefors historia. Guideföreningens kontakt
med THF detta år kan leda till förändringar i verksamheten i framtiden, med
ökad konkurrens eller samarbete. Föreningens roll i kommunens trygghetsråd
i Tannefors kan få ökad betydelse i framtiden. Under året fortsatte bearbet-
ningen av hemsidan. Intervjupersonerna angav inga planer på förändringar
i verksamheten med undantag av en person som önskade att föreningsloka-
len skulle användas �itigare för publika möten.69 I enkäten lämnades frågan
om föreningens framtidsplaner obesvarad.70

68 THF, adventsfest med julbord, gäst Mats Paulson, NAF-restaurangen, 051125. Ett
�Selmalotteri� innebär att istället för att köpa vanliga papperslotter med nummer bidrar
den som vill delta i lotteriet med 20-kronorssedlar (med Selma Lagerlöf på, därav namnet).
Sedan dras sedlarna och numret på sedeln ropas ut och den som har skänkt den sedeln
har vunnit.

69 Intervju 3.
70 THF:s svar på den forskningsförberedande enkäten 2003.
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Verksamhetens budskap

Den självständiga stadsdelen

Samtidigt som THF pro�lerar sig som en stadsdelsförening, som en del av
Linköping, är det viktigt för dem att framhålla Tannefors självständighet i
förhållande till staden. Tannefors ska vara en egen enhet, där Stångån utgör
en gräns mot stadskärnan. Den självständiga stadsdelen är även en historisk
skildring av Tannefors. I äldre tid, innan den första bron byggdes i slutet på
1940-talet, var ån ett mer påtagligt fysiskt hinder. En intervjuperson sade:

Det riktigt gamla det var ju kvarnbyn här. Då var ju stan väldigt
långt borta. Det fanns egentligen inga ordentliga vägar till stan.
Det var nästan stigar genom ödeområden.71

Guiderna berättade om tiden innan broförbindelserna kom till, när det var
färjor, först Kind sedan Kinda, som för några ören förde folk från Tanne-
fors till Linköpings innerstad. Det verkade ligga prestige bland deltagarna
i vandringarna i att minnas Kind och inte Kinda, det vill säga att vara
äldre och ha ett gott minne. Familjerna hade egna ekor förtöjda vid strand-
kanterna. 1911 blev Tannefors formellt en del av Linköpings innerstad. En
intervjuperson i THF återberättade dessa minnen. Hon hade hört några av
de äldre männen berätta att de �ck tio öre för att ta färjan till skolan, men
sprang hela vägen över bron och �ck pengarna över till godis.72 Ån som en
fysisk gräns saknar till exempel Hejdegården, som därmed har blivit mer in-
tegrerat med Linköpings centrum. Hejdegården saknar i princip egna butiker
och serviceinrättningar, menade intervjupersonerna.73 Det kan också förkla-
ra varför Hejdegården inte uppmärksammas av THF. Hejdegården passar
sämre in på bilden av en avskild stadsdel.

Det självständiga Tannefors som intervjupersonerna lyfte fram är inte
bara historiens Tannefors. Intervjupersonerna menade att Tannefors har be-
hållit sin självständighet gentemot innerstaden. Tannefors beskrivs som en
egen �stad i staden� avskild från stadskärnan.74 I Tannefors �nns en levan-
de handelsverksamhet längs med Nya Tanneforsvägen. Det framhöll �era
av intervjupersonerna som något positivt och speciellt med Tannefors. Där
�nns ett brett utbud, även om posten, banken, biblioteket och en del butiker
har �yttats eller lagt ned verksamheten.75

En intervjuperson liknade Tannefors med en mindre stad med några
tusen innevånare. De har ofta en köpmangata som går rakt igenom staden.

71 Intervju 5.
72 Ibid.
73 Intervju 3 och 5.
74 Intervju 3 och 5.
75 Intervju 1 och 5.
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Jag frågade om hon ser det som en småstad och hon svarade: �På ett positivt
sätt, utan småstadens nackdelar, så litet är det ju inte, mer småstad än
stadsdel�. Hon menade att folk hälsar på varandra och börjar prata vid
busshållplatsen i Tannefors till skillnad från i Stockholm eller i centrala
Linköping.76 En annan intervjuperson liknade området vid en by, där folk
hejar på varandra:

Tannefors är bra. Det är ett lugnt område också. Folk är pigga
och gemytliga. Man lär känna varandra. Det är som en liten by.
Man hejar på de �esta som man möter. Det har varit trevligt
hela tiden här.77

Intervjupersonerna jämför Tannefors som plats med andra platser i en urban
miljö. Deras uttalanden kan tolkas som att de uppfattar Tannefors som en
mer småskalig miljö med en större närhet mellan innevånarna. De känner
mindre av anonymitet mellan innevånarna i området och det uppstår en
gemytlig stämning. Anonymitet blir ett relativt begrepp. Det framkommer
också omvänt i boken Glimtar från Tannefors, där en Tanneforsbo jämför
med sitt tidigare liv i Italien. Han tycker att italienarna hälsade mer på
varandra än svenskarna gör:

En sak i Italien som jag uppskattar är, att man kan stanna och
prata med vem som helst. Dessutom hälsar alla � även sådana
som inte känner varandra. Svenskarna är inte så spontana, men
det är klart alla länder har sina vanor eller sitt sätt att vara.78

Framgångsrika företag

En stor del av THF:s verksamhet ägnas åt den tidiga industriella verksam-
heten i området, som hade ett förstadium i kvarnverksamheten som �nns
dokumenterad sedan 1300-talet. Då bestod Tannefors av tre gårdar och
kvarnar. Vattenkraften utnyttjades �itigt. På en fotoplansch om �Tanne-
fors kvarnby� beskrivs kvarnarnas historia. En karta från 1697 visar sju
vattenfall varav sex av dem har två kvarnar vardera, en på varje sida om
Stångån. I korta textrader beskrivs hur industrier uppstod vid kvarnarna i
form av träindustri, pappersindustri, garveri och så vidare. Längst ned på
planschen visas två fotogra�er av platsen där THF har sin föreningslokal,
ett fotogra� från 1950-talet som visar Erikssons valskvarn och andra kvar-
nar och ett som visar det nuvarande hyreshuset från 1998. I materialet med
fotoplanscher och i intervjuerna framgår hur de tidigare kvarnbyggnaderna
�ck inrymma industrier och nya industriföretag startades.

76 Intervju 1.
77 Intervju 5.
78 THF (1999), s. 72.
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Kvarnbyn var ju det grundläggande för industrin. När sedan
kvarnarna efterhand lade ned blev det färgeri, garveri, här var
pappersbruk. [. . . ] Sedan kom de stora industrierna med NAF,
gjuteri och inte minst SAAB.79

Tanneforsfallet med kvarnbyggnader, foto: THF.

En annan fotoplansch utan rubrik som hänger i föreningslokalen visar �e-
ra fotogra�er på Tannefors industrimiljöer. Flera fotogra�er föreställer mil-
jöer från ASJ, men även en transformatorfabrik och Linköpings Armatur
& Metallfabrik från 1930-talet omnämns. Flera av industrierna blev fram-
gångsrika. ASJ som senare ingick i SAAB är en riktig framgångshistoria,
som �nns med på �era fotoplanscher från industrins Tannefors. En särskild
plansch, som heter �Från ASJ till SAAB�, beskriver med fotogra�er och text
hur SAAB växte fram, som en del av Tannefors.80 �Det blev ju ett jättestort
företag, första exportföretaget i Linköping sedan SAAB�, sade en intervju-
person.81

79 Intervju 5.
80 1907 bildade två bröder Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäder, ASJ. De till-

verkade järnvägsvagnar, spårvagnar och arméfordon. ASJ var Linköpings första moderna
industri och det första Linköpingsföretag som �ck en större internationell marknad. 1930
bildades underavdelningen ASJA (Aeroplansavdelning), som tillverkade enbart �ygplan.
ASJA slogs 1939 samman med Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) i Trollhättan,
vars verksamhet förlades till Linköping. ASJ och senare SAAB blev navet i Tannefors och
Linköpings industriverksamhet.

81 Intervju 1.
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Centralbryggeriet är en annan industri som har fått en egen fotoplansch
av THF.82 Planschen med rubriken �Från bryggeri till hotell� visar på den
bryggeritradition som fanns nära järnvägsstationen i Linköping. Traditionen
bröts sedan Pripps lade ned tillverkningen där 1970. Det �nns �era bilder på
bryggeriet och disponentvillan. Ett fotogra� är taget vid förrförra sekelskif-
tet, men i övrigt är de �esta fotogra�erna tagna så sent som på 1970-talet,
då det mesta fortfarande var sig likt. Centralbryggeriets byggnader revs på
1970-talet. Ett hotell, som byggdes 2002, står på platsen och �nns också
med på fotoplanschen.

Återigen använder planschmakarna kontrasterande fotogra�er. Ett foto-
gra� av hotellet �nns längst ned till vänster på planschen mitt emot en
äldre bild av bryggerilokalen i tegel med skorsten. Teglet och skorsten är
tydliga symboler för industrisamhället. Industrisamhället har tydligt ersatts
av tjänstesamhället. THF verkar genom att påminna om industrisamhällets
historia beklaga nedläggningarna och strukturförändringen. Den industriella
utvecklingen skildras på ett positivt sätt, som en framgång, en förvandling
från det lilla till det storskaliga. SAAB blir en vinnare, medan de �esta av
de andra industrierna, däribland bryggeriet förlorade den kampen, och �ck
�ytta. THF skildrar både vinnare och förlorare, men lyfter gärna fram fram-
gången. Någon uttalad kritik över hur samhället har förändrats, bland annat
genom rationaliseringen av industrin, �nns inte.

Kvarnbyns omvandling till industricentrum rymmer också en befolk-
ningsökning med bostadsbyggande och handelsverksamhet. En intervjuper-
son sade att först kom det folk, sedan industrier och a�ärer. �Det var jät-
tegott om a�ärer.�83 Historiens Tanneforsbor framstår som mycket driftiga.
�Det har varit arbetsamt folk�, sade en intervjuperson.84 Entreprenörandan
blir viktig för bilden av hembygdens innevånare. Det �nns en stolthet i inter-
vjuer och guidningar över det myller av liv, företagaranda och initiativkraft,
som de menar fanns i området. En intervjuperson diskuterade det omfat-
tande näringslivet i området, men tyckte att � industrierna är ju unikt�.85

Bokprojektet Glimtar av Tannefors kan ha bidragit till föreställningen om
de unika industrierna. THF hade bara funnits i ett par år när projektet
startade. Tannefors valdes ut av Centrum för lokalhistoria vid Linköpings
universitet för att skildra industrialiseringen av Sverige i allmänhet och Lin-
köping i synnerhet, då historikerna vid universitetet ansåg att Tannefors
drev den industriella utvecklingen framåt. �Tannefors har verkligen varit ett

82 THF säljer även en bok om Centralbryggeriet som en medlem har skrivit, som är
verksam i Tanneforspojkarna.

83 Intervju 5.
84 Ibid.
85 Intervju 1.
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folkhem i miniatyr � ett samhälle grundat på industri�, skriver Björn Horgby
och Hans Nilsson i boken.86

Det barnrika Tannefors, foto: THF.

Barndomens Tannefors

I boken Glimtar från Tannefors skildrar åtta personer, fyra män och fyra
kvinnor, sina liv i Tannefors. De berättar om barndomen och arbetslivet, sär-
skilt bland männen. Kvinnorna berättar mer om familjelivet och sina barn.
Alla männen har arbetat på industrierna ASJ och SAAB. De skildrar 1940-
50-talen mest, då Sverige blev ett Folkhem. Välfärdsstaten byggdes upp.
För många i THF är tiden mellan de två världskrigen barndomstiden. En
viktig del av THF:s verksamhet är att berätta minnen, dels vid särskilda
berättarkvällar, dels vid stadsvandringar i miljöerna i Tannefors särskilt ut-
med Stångån. Vid THF:s adventsfest 2005 delgav Mats Paulson sina positiva
minnen från Tannefors: kiosken, bageriet och Nermans mjölka�är. Publiken
viskade igenkännande. En kvinna gav sig till känna som en tidigare granne
till honom. De mindes tillsammans barnvakten tant Judit, vars bror hade två

86 Citatet: Horgby och Nilsson, s. 38. I boken visar Horgby och Nilsson hur valsympa-
tierna har rört sig åt höger i Tannefors. 1958 röstade omkring sextio procent på socialde-
mokraterna och sex procent på kommunisterna. 1991 hade si�ran sjunkit till 35 procent
för socialdemokraterna. Vid valet 1998 var de socialdemokratiska väljarsympatierna nere
i 27 procent, två procentenheter lägre än för moderaterna (s. 31). Dock bör man poäng-
tera att väljarstödet också minskat i sin helhet mellan de olika tidsperioderna, men inte i
så stor omfattning.
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mössor på sig. Paulson sjöng en visa om sin morfar Oskar Nilsson som bod-
de i en liten stuga med fjorton barn, där inte alla kunde ha egna skor. Det
var bakgrunden till den kända �Barfotavisan�, som har ett mer romantiskt
skimmer över sig.87

Flera intervjupersoner i THF skildrade sin uppväxttid under 1930-50-
talen. En intervjuperson konstaterade att �det har varit fantastiskt att leva
under den här perioden�.88 En annan intervjuperson tyckte att det var enkla-
re att växa upp då än nu. Det fanns inte lika höga krav på studier. Istället
var det viktigt att vara artig, trevlig och hederlig. Han berättade om sin
rika fritid med �ske och fotboll och sammanfattade: �Det var ju makalöst
vilken �n uppväxt jag �ck. Det får inte mina barn eller barnbarn en chans
till att uppleva�.89 I Glimtarboken ges positiva barndomsskildringar från ett
barnrikt Tannefors med mycket lek.

När jag nu försöker minnas min barndom, så förstår jag, att
det måste ha varit en lycklig och bekymmerslös uppväxttid. I
kvarteret var vi ett härligt gäng ungar, av olika schatteringar
och bakgrund, som växte upp. Här var man en i gänget på gott
och ont.90

Klasskillnader i Folkhemmet?

I citatet ovan talar mannen om �olika schatteringar och bakgrund�, men
klasskillnaderna i historiens hembygd är ingenting som THF lyfter fram. Ett
exempel där klasskillnaderna ändå framgår är fotoplanschen om ASJ, där
smutsiga metallarbetare står uppställda utanför ASJ-fabriken 1926. Bredvid
dem ses en man göra ritningar i vit skjorta i slutet på 1940-talet. Som en
skarpare kontrast �nns också �överingenjören� sittandes i kostym i en �n
möbel med en stor TV på väggen, som också signalerade status på 1950-talet.
Dessa kontraster är ingenting som kommenteras i texterna på planscherna.
Att det var stora skillnader mellan de anställda kan betraktaren själv läsa
in. Om THF har för avsikt att visa det, utan att skriva fram det, är svårt
att säga.

Att det har funnits ett fattigt Tannefors med hårda livsvillkor fram-
kommer inte i THF:s övriga verksamhet. En intervjuperson antydde att det
kunde �nnas ett annat Tannefors. Hon hade hört en föreläsare berätta om
det fattiga Tannefors. �Ett tag var det ju så inattraktivt att man inte �ck
lån om man ville bo i Tannefors.� Det var �slöddret� som bodde där, men

87 THF, adventsfest med julbord, gäst Mats Paulson, NAF-restaurangen, 051125.
88 Intervju 5.
89 Intervju 4.
90 THF (1999), s. 108.
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Ett arbetslag vid Erikssons valskvarn omkring 1900, foto: THF.

det har ändrats, berättade hon.91 Den snabba befolkningsökningen skapa-
de en förslumning i området, liksom på många andra platser omkring förra
sekelskiftet. Hon hade också hört att det var väldigt mycket �supande� runt
kvarnarna. �Kvarnarbetarna, sägs det, tålde brännvinet så väldigt bra.�92 I
samband med Linköpings guideförenings besök i THF:s föreningslokal frå-
gade en av guiderna när Tannefors var slumområde. �Det har det väl aldrig
varit�, svarade en av representanterna för THF. En kommentar som följdes
av ett skratt. Därefter besvarades frågan med att det var på 1930-talet pre-
cis som det var överallt på den tiden och att många av husen �nns kvar,
men är upprustade nu.93

Att Tannefors har varit ett slumområde stör den positiva bild av hembyg-
den som THF vill lyfta fram och tonas gärna ner eller kommer åtminstone
sällan fram. Trångboddheten och smutsen i �kåkstaden Tannefors� får ett
romantiskt skimmer i intervjupersonernas uttalanden:

Man hade pigor och man bodde tätt, tätt, tätt. Det var ju en kåk-
stad. Som är rätt fantastiskt. Man utnyttjade ju fallen till hundra
procent här. [. . . ] Tänk på de barnen som sprang här i kvarn-
byn, som hade grannar, pigor, drängar och farfar inpå varandra.

91 Intervju 1.
92 Ibid.
93 THF, möte med Linköpings guideklubb, Stationsgatan 2a, 051129.
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[. . . ] Och hade naturligtvis hjälp och glädje av varandra. Det är
ju en väldig skillnad.94

Trångboddheten, när människor levde tätt inpå varandra, beskrivs snarast
som något positivt, som skapade gemenskap. Fattigdomen vänds till något
positivt; till att människor hjälpte och ställde upp för varandra. I den mån
det �nns en kritik sker den ofta indirekt genom att de lyfter fram positiva
förebilder. Historien om mjölnaren som hade kvarnen �Kryp-in� återkom-
mer som exempel vid guidningarna. Kvarnen �ck sitt namn efter mjölnaren
Eriksson som hade �ett gott hjärta�, där personerna som kom vandrande
kunde krypa in i kvarnen och sova där och också gå upp i köket hos Er-
iksson och få en frukost. Det hände att mjölnardrängarna blev avundsjuka,
berättade en intervjuperson.95 Samme Eriksson borde bli ihågkommen för
att han var nykterist och gav sina arbetare fem kronor om de inte söp, berät-
tade en deltagare, som är verksam i THF, vid en stadsdelsvandring. Det var
mycket pengar då, konstaterade deltagarna. Eriksson bidrog också ekono-
miskt till arbetarbostäder. Guiden berättade att �det var rena vilda västern
här ute�. Mjölnardrängar och bonddrängar slogs. Men deltagarna ansåg att
det var mer hederliga slagsmål på den tiden och förfasades över hur det är
nu.96

Erikssons handlingar av solidaritet lyfts fram för att visa goda exempel,
inte för att kritisera. Det blir en positiv skildring av historien i relation till
dagens samhälle. På det sättet blir en negativ historia om fattigdom och
smuts ändå relativt positiv genom att den jämförs med dagens samhälle.
Förr i tiden slogs människor och gjorde andra onda handlingar, men det
var på ett hederligare sätt. Den svåra tiden och trångboddheten förde män-
niskor närmare varandra och gjorde dem hjälpsamma och solidariska. Det
uppstod en stark gemenskap. THF:s engagemang i trygghetsrådet kan ock-
så relateras till bilden av Tannefors som ett lugnt område med hederliga och
goda människor som levde i gemenskap.

Otryggheten i området var ett diskussionsämne vid �era styrelsemöten i
THF under 2005. Olika stölder och skadegörelser som hade ägt rum i Tan-
nefors diskuterades. Alla hade blivit drabbade eller kände någon som har
blivit det den senaste tiden. En styrelsemedlem berättade att hon har fått
sin bil stulen och styrelsen var överens om att det sköljde en brottsvåg över
Tannefors, med ökad otrygghet som följd. De diskuterade vad man skulle gö-
ra när man drabbades och svårigheten med att komma åt brottsligheten.97

Vid ytterligare ett styrelsemöte diskuterades säkerheten i området. Enligt

94 Intervju 5.
95 Ibid.
96 THF, stadsdelsvandringar med längs Stångån, 050518.
97 THF, styrelsemöte, Stationsgatan 2a, 050414.
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polisen är det fortfarande ett lugnt område, men det har blivit sämre, mena-
de deltagarna på mötet.98 THF försöker i annonseringen till sina aktiviteter
uppmana människor att gå gemensamt till möteslokalen. Så här berättade
en intervjuperson:

Samhället är hårdare, råare, på något vis, som gör mig bekym-
rad. [. . . ] När vi har någonting borta i Krubbstugan och de ska
gå ifrån Tannefors upp till Krubbstugan och det är mörkt så
�nns det de som är ängsliga för att komma, för att det är oroligt
och ändå tycker jag att har vi en lugn stadsdel. Vi har skrivit
�era gånger att vi samlas vid ICA-a�ären så kan vi gå i grupp
dit och när vi avslutar brukar vi säga att glöm nu inte att ta
sällskap av varandra.99

Slutsatser om Tannefors hembygdsförening

THF har ägnat mycket energi åt att försöka etablera sig som en hembygds-
förening. Att föreningen är ung och verkar i en stad har varit väsentligt.
Intervjupersonerna påpekade att den är en stadsdelsförening och att den är
annorlunda jämfört med andra hembygdsföreningar genom sin placering.100

Att föreningen bildades så sent som på 1990-talet kan också ha inverkan
på hur THF uppfattar sig. Placeringen och det sena bildandet hänger sam-
man. Begreppet hembygd förknippades när hembygdsrörelsen etablerades
med en agrar och rural miljö. Föreningen har tagit spjärn mot bilden av
att hembygdsföreningar skulle höra landsbygden till på olika sätt. Förening-
ens annonskampanj när den etablerades tyder på de upplevde ett motstånd
som behövde övervinna för en hembygdsförening i en stad som föreningar
på landsbygden inte upplever. Självförtroendet och säkerheten i att vara en
hembygdsförening och våga ta plats uppfattas som svårare och mindre själv-
klar än i landsbygdsföreningarna i studien. THF framstår som mer lyhörd
för hur andra hembygdsföreningarna arbetar. Placeringen i staden har ska-
pat stora möjligheter att bryta mönster och arbeta på ett annat sätt än
hembygdsföreningar på landsbygden vanligen gör. Den urbana miljön och
föreställningar om den utgör en viktig förutsättning för THF:s verksamhet.

Det är också viktigt för föreningen att påpeka Tannefors självständighet
med en bykänsla av närhet mellan innevånarna. De vill inte vara en urban
miljö i en anonym bemärkelse, men däremot som en plats med omfattande
service och a�ärsliv. Gränsen mot innerstaden är viktig att markera för in-
tervjupersonerna. Ån har varit en viktig gräns i historisk tid och fungerar

98 THF, styrelsemöte, Stationsgatan 2a, 051206.
99 Intervju 5.
100 Intervju 1-5.
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fortfarande symboliskt, som en påminnelse om den gräns som har funnits. I
THF:s område �nns det också �era aktörer med liknande verksamhet. Gui-
deföreningen i Linköping vill ha tillgång till föreningens arkiv för att bygga
upp ett guidematerial i området. En mer potentiell konkurrent är förening-
en Tanneforspojkarna, vars verksamhet är mycket lik hembygdsföreningens
och medlemmarna i föreningarna är i många fall gemensamma.

I THF har det funnits en tydlig pro�l mot 1900-talets historia som se-
dan starten består av minnen genom berättande och fotogra�er. De har tagit
spjärn emot bilden av vad de uppfattar som en typisk hembygdsförening ge-
nom att inte samla på föremål. Verksamheten blir på detta sätt mindre
beroende av stora och regelbundna ideella insatser. Bokprojektet med uni-
versitetet har sannolikt bidragit till att förstärka pro�len mot den muntliga
1900-talshistorien.

THF:s inriktning mot minnen och en självupplevd och erfarenhetsbase-
rad kunskap gör att de som inte har egna minnen kan ta del av andras och
det kan så att säga uppstå en minnenas gemenskap. Men det är inte alltid
traderingen fungerar och gemenskapen uppstår. Bruket av minnen riskerar
också att skapa känslor av utanförskap hos besökande eller nyin�yttade. Att
memorera något ur en bok är tillgängligt för �era, men en egen erfaren-
het kan inte återskapas fullt ut. De känner inte samma samhörighet, för att
de saknar egna upplevelser av det för�utna, som de sedan länge bosatta på
platsen har.101 Flera intervjupersoner i THF är in�yttade till platsen och
gav uttryck för ett sådant utanförskap. En intervjuperson som är in�yttad
till Tannefors har inga egna upplevelser från den tid som berättas, utan har
bara sett fotogra�er. Hennes minnen från Tannefors sträcker sig omkring 30
år tillbaka i tiden och på den tiden har inte så mycket förändrats, menade
hon. Att känna till något genom sin uppväxt är helt annorlunda. Forskning
får de som är uppvuxna i området ägna sig åt, tyckte hon.102

De personer som är uppvuxna i Tannefors får därmed en stor auktoritet.
Männen som guidar kan personi�era Tannefors och identi�erar sig med det.
�Mitt liv har ju i stort sett handlat inom Tannefors.�103 En kvinna som har
bott i Tannefors i hela sitt liv har stor betydelse genom sitt goda minne. Hon
kan identi�era platser och människor på fotogra�er från äldre tid, som inte
in�yttade känner igen. Det är intressant att verksamheten just i THF baserar
sig så mycket på den sentida historien som människor kan minnas och dela
med sig av, eftersom en stor del av de verksamma i THF är in�yttade och
saknar minnen från platsen vid den tiden, som ofta är mellankrigstiden och
strax efter andra världskriget. Kanske är det just därför det �nns ett behov
av att skapa gemensamma minnen.

101 Garnert, s. 87.
102 Citat intervju 3. Se även intervju 1.
103 Intervju 4.
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Inriktningen mot minnen har medfört att den äldre historien har ham-
nat i bakvattnet. Ett undantag var att en arkeolog gästade årsmötet 2005.
De som kom var mycket intresserade och nöjda. Men inslaget av arkeologi
lockade en mindre och en delvis annan målgrupp än årsmötena brukar göra.
En av intervjupersonerna hänvisade däremot till forntida fynd, som visade
att det har bott människor i området länge. �Man mår gott här och har gjort
det i många, många år. Det lär �nnas skålgropar här borta.�104

Har kvinnodominansen i föreningen påverkat hur verksamheten bedrivs?
Det är svårt att belägga, men en intressant fråga. THF lägger inte vikt vid
�hårda� saker, som byggnader, men byggnaderna är ändå i centrum genom
att fotogra�er och skyltarna visar var byggnaderna har funnits och hur de såg
ut. Avsaknaden av fysiskt arbete med underhåll och renovering av byggnader
skiljer THF från de andra föreningarna i undersökningen. Att THF inte
ansvarar för någon byggnad kan underlätta för kvinnor att engagera sig,
eftersom det är mest män bland de äldre generationerna som har sådana
erfarenheter, enligt intervjupersoner i de andra föreningarna i studien.105 Det
var männen i THF som hade ansvaret för renoveringen av kraftstationen.106

Textilierna är en kvinnodominerad verksamhet i VKHF och WHF. Trots
många drivande kvinnor i THF förekommer ingen textil verksamhet i för-
eningen. Inte ens som lotterivinster används hantverk i någon större om-
fattning annat än i form av egenkomponerade blomstergrupper. En inter-
vjuperson menade att vävstolar inte hör hemma i en stadsdelsförening. Det
hör hemma i hembygdsföreningarna på landsbygden som också har plats
att bevara dem.107 Flera av kvinnorna drivs av ett intresse för fotogra�er.
En intervjuperson berättade att hon tyckte det var fascinerande att se hur
det har sett ut i området och att fotogra�erna dessutom var vackra.108 När
kvinnorna har ledande positioner behöver de inte söka sig till en traditionellt
kvinnlig nisch för att ta plats?

THF ger en tämligen smal och samlad skildring av den historiska hem-
bygden. Det är kvarnarna och barndomens industrier under Folkhemstiden
som står i centrum. Tannefors är en arbetarstadsdel, småfolkets värld. Den
industriella framgången har successivt monterats ned, som delar av en stör-
re samhällsutveckling, men det är ingenting som THF kritiserar explicit.
Överhuvudtaget är det svårt att �nna tydliga värderande omdömen i verk-
samheten. Fotoplanscherna och skyltarna i området innehåller sparsamma
textavsnitt, som kort och faktamässigt beskriver vad som har funnits på
platsen. Antalet skrifter är begränsat. Berättarkvällar, guidningar och fo-
togra�er, allt handlar om minnen. Föreningens uppgift blir därför inte att
104 Intervju 5.
105 Intervju 6 och 15.
106 Intervju 5.
107 Intervju 1.
108 Intervju 1 och 3.
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värdera, ange en tolkning, utan det är upp till den som lyssnar på berättel-
serna eller ser fotogra�erna att döma själv av de minnen och känslor som
väcks till liv. Fotogra�erna ska mana till igenkänning och betraktaren antas
vara väl bekant med fotogra�erna; mer bekant än de som gör planscherna.
Exempelvis �nns det en plansch med skolfotogra�er där ett fotogra� saknar
bildtext. Med stor stil står det under fotogra�et �Vi behöver er hjälp att kän-
na igen personer på våra bilder!� Detta bidrar till att föreningens budskap
inte artikuleras.

De minnen som THF vill väcka är positiva. Här �nns ett tydligt stråk av
nostalgi; ett behov av att minnas och längta till �ydda dagar, barndomens
tid. Historien om Tannefors blir en stolt historia, där människor kände sig
trygga och tog hand om varandra. Folkhemstanken blir en Tanneforsanda,
där folk hade nära till varandra och kände ansvar för varandra. Platsen
myllrade av liv och det fanns en hjärtlig gemenskap. Tannefors som Folk-
hem framstår som en barnrik och lekfull plats och de som deltar i och leder
verksamheten berättar om Tannefors historia genom sina barndomsminnen.
Den gemytliga Tanneforsandan ska värnas inte bara som minnen, utan för-
eningen vill bidra till att den �nns kvar.

De få personer som omnämns blir förebilder, såsom Eriksson på vals-
kvarnen, genom den solidaritet han kände med de fattiga mjölnardrängarna
och hur han ville hjälpa dem ekonomiskt att avstå från alkoholen, för en
drägligare tillvaro, men också för att få en stabilare arbetskraft naturligtvis.
Det �nns i materialet ett underifrånperspektiv med viss sympati för arbe-
tarna, men trots att Tannefors så tydligt framställs som en arbetarstadsdel
är klassperspektivet sällan tydligt uttalat av föreningen. Den tidiga hem-
bygdsrörelsens underifrånperspektiv �nns där, som den enda resten av den
traditionen, men det är inte lika tydligt som i WHF och VKHF, där torpar-
nas historia ses som en dold historia, som de vill skriva fram.

I THF �nns en ideologi med trygghet och förankring som grund, men den
är en helt annan än i den tidiga hembygdsrörelsen och den skiljer sig från de
andra föreningarna i undersökningen, särskilt WHF. Ansvarskännande för
naturarvet är frånvarande i THF, fast det är inskrivet som en del i stadgan,
�natur och kultur�. Föreningen medverkar inte aktivt i att vårda naturen
omkring Stångån. Kommunen tar ansvar för området, som den har fräschat
upp de senaste decennierna och gjort till ett omtyckt promenadstråk.109

Stadsdelspro�len och områdets fysiska utseende med få grönområden, gör att
naturen inte utgör en viktig del av hembygden. Däremot har naturen genom
Stångån och vattnet blivit central för föreningens skildring av Tannefors
historia. Ansvaret för naturarvet och miljömedvetandet var tydligt kopplad
till jordbruket och det antiindustriella budskapet. Den sidan �nns inte alls i
THF, där just den industriella historien lyfts fram.

109 Intervju 3.
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Det kan tyckas självklart att en stadsdel inte ägnar sig åt att beskriva
en agrar hembygd på landsbygden, utan istället skildrar ett arbetarområde
med industrier och kvarnar i centrum. Men det �nns hembygdsföreningar
i städer som ägnar sig åt historien om de gårdar och torp som har funnits
på platsen tidigare.110 För omkring hundra år sedan var Tannefors till stora
delar jordbrukslandskap. Urbaniseringen hade ännu inte nått området och
gjort det till en del av Linköping. Runt omkring kvarnarna fanns också
gårdar och åkermark eller �ödeområden�, som en intervjuperson uttryckte
det.111 Samma person beskrev hur det såg ut innan industrialiseringen och
konstaterade utan tydlig värdering att �innan SAAB fanns det lantgårdar
här ute. De tog med sig säd till kvarnarna. Det var ju en levande landsbygd,
som sedan stängdes av�.112

Den enda byggnad som THF förvaltar är talande nog en kraftstation, na-
vet i industrin. Att Hejdegården ingår i området som ett minne av en gammal
gårdsbeteckning påminner om den agrara tiden. Kvarnarna kan till viss del
ses som ett uttryck för den agrara historien, men de sammanbinds med nä-
ringsidkande som förekom innan industriverksamheten tog verklig fart. Ett
undantag var presentationen för Västra Ny hembygdsförening 2005, då THF
visade fotogra�er på gårdarna runt kvarnarna, däribland Hejde gård, som
har givit namn till bostadsområdet Hejdegården. THF visade fotogra�er av
betande kor längs sluttningarna vid Stångån, där dagens �na villor ligger
och berättade att det var obebyggd skogsmark i dagens bostadsområde Hej-
degården.113

Sammanfattningsvis har Tannefors hembygdsförening under sin relativt
korta historia som förening arbetat hårt för att etablera tanken om en hem-
bygdsförening i en stadsdel. Verksamheten �ck tidigt en inriktning mot min-
nen (fotogra�er och berättelser) och det har föreningen hållit fast vid. De
har tagit sig friheten att inte följa deras föreställda mall för en hembygds-
förening genom att vara en förening som varken �nns på landsbygden eller
har en hembygdsgård med många föremål. De har lagt vikt vid kvarnar och
industrier istället för gårdar och torpare, men budskapet med sympati för
det arbetande folket i samhället blir ändå detsamma.

110 Se exempelvis Tingstad hembygdsförening, vars centrum är stadsdelen Navestad,
Norrköping. http://www.hembygd.se/index.asp?lev=8653 (060202).
111 Intervju 5.
112 Ibid.
113 THF, kanalkväll med Västra Ny hembygdsförening, 050825.
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Kapitel 5

Hembygdsföreningarnas

betydelser

I den här avhandlingen har verksamheten i tre samtida hembygdsföreningar
kartlagts. I detta slutkapitel analyseras resultaten av delstudierna. Kart-
läggningen har visat att hembygdens historia dominerar verksamheten i alla
tre föreningarna; att föra vidare kulturarvet till kommande generationer,
som det står i stadgarna. Verksamheten kan därmed karaktäriseras som ett
lokalt historiebruk. Inledningsvis i detta kapitel diskuteras aspekter av histo-
riebruk å ena sidan och det lokala å andra sidan. Jag använder begreppet
historiebruk på två olika sätt. Först diskuterar jag historiebruk som en prak-
tisk verksamhet och verksamheten som olika bruk av det för�utna. Jag de-
�nierar olika former som bruken uppträder på. Det ligger i avhandlingens
kartläggande syfte.

Den andra delen av analysen handlar om historiebrukets betydelser för
olika grupper eller samhällen, som av Peter Aronsson och Klas-Göran Karls-
son etablerats som det dominerande intresset inom historiebruksforskningen.
Jag vill diskutera föreningarnas betydelser för individer och lokalsamhäl-
le och det är denna fråga, som får störst utrymme i detta slutkapitel. Jag
kommer att presentera en kategorisering av betydelser som kan förtydliga
mina resultat. Det lokala historiebrukets betydelser diskuteras sedan var för
sig utifrån likheter och intressanta olikheter i de tre föreningarna. Trots de
olika förutsättningarna för verksamheten �nns det element som de har ge-
mensamt och dessa utgör den röda tråden i detta slutkapitel. Men samtidigt
�nns det intressanta och på många sätt uppenbara skillnader mellan dem.
Skillnaderna och grunderna för dem kommer också att lyftas fram.

Frågan om vilka som är verksamma och deras inverkan på verksamhe-
ten aktualiseras vid �era tillfällen i slutdiskussionen. Särskilt vikt läggs vid
deras ålder och geogra�ska ursprung, som jag bedömer är mest relevant för
föreningarnas betydelser. De gemensamma betydelserna förs samman i en
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avslutande diskussion. Sist i avhandlingen diskuteras den tredje delen av
avhandlingens syfte: varför hembygdsföreningar har fortsatt att locka män-
niskor under ett sekel.

Olika historiebruk

Den här undersökningen har visat att verksamheten i de tre föreningarna
idag domineras av olika former av historiebruk. Publikationer, fotoplanscher,
vandringsleder, berättaraftnar, studiecirklar, föredrag, hembygdsdagar och
guidningar är mer eller mindre uteslutande inriktade mot det för�utna. Här
utgör historiebruket ett bruk av exempelvis personer, byggnader, redskap
och händelser från det för�utna. Till och med THF:s adventsfest 2005 för-
vandlades till en kväll med historier från Tannefors förr i tiden.

Det �nns också exempel på verksamheter då seder och tekniker ur det
för�utna brukas. VKHF:s valborgsmässo�rande är exempel på en traditionell
högtid, som föreningen håller vid liv. På samma sätt kan den återkommande
gudstjänstverksamheten i WHF och VKHF ses som en sed från det för�ut-
na, som föreningarna upprätthåller. Gudstjänster förekommer vid alla stör-
re sommaraktiviteter i VKHF: Flistad brunn, hantverksdagarna på Ljung,
samt friluftsgudstjänst vid Kilenstugan. Gudstjänster äger också rum vid
�era av WHF:s sommaraktiviteter, såsom hembygdsdagen och friluftsguds-
tjänsten vid Bomtorpet. Att använda och visa äldre hantverk vid studiecirk-
lar, hembygdsdagar och kvarndagar är andra exempel på historiebruk, som
förekommer i WHF och särskilt VKHF.

Flera av dessa aktiviteter sker i samarbete med andra föreningar i ett bre-
dare publikt sammanhang. Hembygdsföreningarna visar upp sin verksamhet
genom att till exempel sälja sina publikationer eller presentera en fotoutställ-
ning. THF deltar till exempel varje år på Tanneforsdagen och kanaldagen
(Kinda kanal), som näringslivet i Tannefors anordnar. VKHF samarbetar
med andra föreningar genom fritidsrådet i Ljungsbro som bland annat an-
ordnar nationaldags�randet och julmarknaden i Ljungsbro, samt kanaldagen
(Göta kanal) vid Bergs slussar.1 WHF deltar till exempel vid julmarknaden
i Sturefors, som �era föreningar ordnar genom samrådsgruppen.

Verksamheten består av ett utåtriktat historiebruk i alla föreningarna, i
betydelsen ett intresse för att förmedla historia. Kulturarvets egenvärde är
starkt och innebär att kulturarvet inte får kränkas, men historien måste bli
tillgänglig och attraktiv. Fornhemmet ska vara som ett riktigt hem, som ska
visas upp och inte bli obrukat.2 Föreningarna har utvecklat många olika sätt
att bruka historien för att locka publik och medlemmar. Hembygdsgården är
inte det självklara sättet att presentera hembygdens historia på. Inte minst

1 Intervju 11.
2 Jämför begreppen kultivera/reservera i Alzéns avhandling (1996), s. 18.
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ny teknik har skapat nya möjligheter. Publikationerna blir alltmer avance-
rade och påkostade. Hemsidorna utvecklas. Föreningarna ordnar populära
berättarkvällar. Barnen får göra tidsresor. Människor kan uppleva järnhan-
teringen genom att vandra i landskapet. Torpinventeringarna kompletteras
med GPS. Fotogra�er används �itigt och kan presenteras med PowerPoint.
Samtidigt fortsätter de mer traditionella arbetsformerna såsom studiecirklar
och byggnadsvård.

Verksamheten visar på en stor bredd inom varje förening, särskilt i
VKHF, men inte minst tillsammans. De är bildade vid olika tidpunkter
under en 50-årsperiod. VKHF arbetade till en början med tidsenliga na-
tionella högtider och insamling av föremål. Efter omkring trettio år lades
planerna ned på en mer omfattande hembygdsgård att samla verksamheten
kring. 1970-80-talen framstår som en dynamisk tid i VKHF:s historia. Verk-
samma i föreningen talar själva om en vitalisering. Det kännetecknar hela
hembygdsrörelsen vid denna tid då nya arbetsformer tillkom, som till stor
del har behållits, enligt Björkroth. THF, genom att vara bildad på 1990-talet
och dessutom �nnas i en stad, arbetar i mindre traditionella arbetsformer.
Kanske har en kvinna som initiativtagare och en kvinnlig majoritet bland
de verksamma också påverkat verksamhetens inriktning.

Föreningarna visar i texter och intervjuer att de har en tydlig uppfatt-
ning om vad en hembygdsförening är och försöker på olika sätt hävda det
�unika� med den egna föreningen genom just sitt sätt att bruka historien.
VKHF framhäver vandringslederna och den hantverksinriktade verksamhe-
ten, medan intervjupersonerna i THF tar upp arbetet med fotogra�er och
berättelser. Den typiska hembygdsföreningen framstår i deras föreställningar
som en landsbygdsförening med stora föremålssamlingar och en hembygds-
gård i centrum för verksamheten. Föreningarna förstärker bilden av den tra-
ditionella hembygdsrörelsen med en hembygdsgård på landsbygden. WHF
stämmer delvis in på den bilden och lyfter heller inte fram sin särart som
hembygdsförening på ett lika tydligt sätt. De är stolta över Fornhemmet,
vars särprägel är snarast dess omfattning och vetenskapliga legitimitet, som
föreningen värnar om.

I verksamheten har jag sett ett mönster av tre olika inställningar till
historien som i olika grad förekommer i alla föreningarna, men som samtidigt
är utmärkande för var och en: upptäcka och ärva (WHF), visa och praktisera
(VKHF), samt minnas och berätta (THF). Deras olika historiebruk baserar
sig mycket på individuella intressen och kompetenser i föreningarna. Data-
pojkarnas teknikintresse i WHF, kvinnornas intresse för fotogra�er i THF
eller slöjdintresset i VKHF är några exempel. I THF och VKHF är det med-
vetet valda pro�leringar, medan inriktningen i WHF har fått en kontinuitet
genom ansvaret för Fornhemmet och samarbetet med JUF.

De tre kategorierna svarar mot drag i den generella utvecklingen inom
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den professionella kulturmiljövården. Den museala tanken med att samla och
ställa ut föremål och miljöer från det för�utna etablerades på 1800-talet och
är en tydlig referensram för föreningarna. Att visa upp och använda föremå-
len, så att besökaren aktivt deltar och upplever historien, är en pedagogisk
tanke som �nns inom museivärlden särskilt i barnverksamheten. Det är en
utveckling av den traditionella museala tanken, där föremålen fortfarande är
viktiga. En friare form som hänger samman med intresset för en mer senti-
da historia är det berättade och minnesbaserade historiebruket, som också
har blivit en populär form av historiebruk utanför föreningarna. THF som
bildades på 1990-talet anammade genast den formen, delvis kanske för att
den kräver mindre ekonomiska resurser.3

Att ärva och upptäcka historien

I WHF har verksamheten till stora delar präglats av ansvaret för Fornhem-
met. Det är ett arv i �era led att förvalta, dels arvet från Oscar Ekman den
äldre och hans medhjälpares arbete, dels arvet av hembygdens historia som
Ekman kände ansvar att bevara. WHF har varit noggranna med att miljön
inte ska förändras, men däremot göras tillgänglig. Tanken om ett historiskt
arv �nns också i bevarandet av naturen i WHF. Tanken om att hembygden
ärvs, det vill säga att nya generationer ska ta över liknar Nietzsches antik-
variska historiebruk. I ett sådant synsätt �nns en vördnad och stolthet över
hembygden, som är framträdande i WHF.

Den museala verksamheten innebär förutom stora ideella insatser ett eko-
nomiskt åtagande. Att behålla ett tidstypiskt utseende på äldre byggnader
kräver kunskaper om olika hantverk, som ibland behöver köpas in utifrån,
vilket kostar mycket pengar. Frågan om ett nytt halmtak vid Fornhemmet
diskuterades vid �era styrelsemöten i WHF under 2005. VKHF frångick ett
tidstypiskt utseende vid takläggningen av ett hus i hembygdsparken i Drab-
bisdal av ekonomiska skäl. �Det skulle ha kostat över 100 000 att byta det
där taket och de pengarna har vi inte.�4 De �ck inte anslag för arbetet och
�ck lägga på korrugerad plåt istället. En intervjuperson tyckte det var synd,
men ändå �godtagbart�.5

Arbetet med byggnader tar mycket tid i WHF och VKHF. Under 2005
renoverade verksamma i WHF halmtaket vid Fornhemmet bland annat och
VKHF målade om alla byggnader vid Bjäsäter och renoverade kvarnen. I
THF är de däremot �lediga� under sommaren. Intervjupersonerna och sty-

3 Se Agenda kulturarvs programförklaring som vill utveckla kulturmiljövården, där
just minne och berättande lyfts fram som viktiga arbetsformer för kulturmiljövården
i framtiden, Människan i centrum: Agenda kulturarvs programförklaring. (Stockholm,
2004), s. 23, pdf-�l från www.agendakulturarv.se (070928).

4 Intervju 12.
5 Ibid.
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relsen för THF verkar vara tacksamma för att de inte har några byggnader
som tar tid och energi från det övriga arbetet. Katalogiseringen av fotogra�er
i THF har visserligen tagit väldigt mycket tid, men det är ett fåtal personer
som har utfört det när de har haft tid. Arbetet blir inte ogjort om orken el-
ler tiden skulle tryta en tid. THF har som Sten Rentzhog förespråkade på
1970-talet valt bort hembygdsgården, för att få tid till annat, till exempel
att hålla sin föreningslokal öppen för besökare minst en gång i veckan året
om. THF kan bedriva sin verksamhet med hjälp av färre personer.

Om de ideella krafterna i framtiden minskar kan föreningarna behöva se
över hur verksamheten kan bedrivas på ett sätt som kräver mindre arbetsin-
satser. Idag skulle föreningarna förmodligen tveka inför så stora uppgifter
som att förvalta Fornhemmet. Osäkerheten inför övertagandet av Bomtor-
pet (WHF) och beslutet att inte överta torpet Åbacka (THF) kan tolkas på
det sättet. VKHF etablerade större delen av sitt byggnadsansvar på 1960-
talet. På sikt kan bevarandet av byggnader och föremål tvingas att minska,
eftersom det tar mycket tid och pengar i anspråk.6

Till ansvaret för hembygden hör ett stort intresse för att upptäcka och
beskriva den. Studiecirklarna bedrivs i en upptäckaranda där de utgår från
en plats, som de sedan försöker upptäcka ur många olika perspektiv. De
ställer olika frågor och söker svar. Det är viktigt att dra nytta av olika
kunskaper och erfarenheter. Alla deltar efter egen förmåga. Processen kan
vara viktigare än slutresultatet, som inte alltid presenteras publikt. WHF:s
koppling till JUF har säkert bidragit till studiecirklarnas stora betydelse i
föreningen. Kent Walterssons avhandling om JUF visar att det har funnits
ett omfattande bildningsideal inom JUF, där kunskap om hembygden har
varit en viktig del.7 Det �nns även likheter med grävrörelsens undersökande
verksamhet, där människor skulle upptäcka sin egen historia. WHF bildades
på 1970-talet när grävrörelsen etablerades. Många av dem som var med från
början är fortfarande engagerade i föreningen. I en av föreningens senare
skrifter �nns en explicit anknytning till grävrörelsen:

Sök dina rötter! Gräv där du står! Så låter ett par paroller som
blivit ledmärken de senaste åren för de lokalhistoriskt sökande
människorna. D v s att söka sitt eget livs och sin hembygds
historiska sammanhang.8

6 Statistik från hembygdsrörelsens centralorganisation om verksamheten 2003 visar
däremot en ökning av antalet byggnader i föreningarna med tio procent på fem år eller med
knappt tusen byggnader. Byggnadernas fördelning på nya respektive gamla föreningars
bestånd är däremot okänd. En del av ökningen kan därmed bero på att det har tillkommit
90 föreningar under perioden.

7 Se Kent Waltersson, Bildning för livet: Framtidsstrategier och bildningssträvanden
i Tengene JUF 1930-1960. Linköping studies in arts and science 328 (diss. Linköping,
2005).

8 WHF (1996), s. 3.
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Särskilt tydlig blir upptäckarandan i intresset för att på olika sätt utforska
den egna platsens fornminnen. Först sedan hembygden har upptäckts �nns
ett arv att vårda. Den undersökande verksamheten med uttalade tankar om
att de vill �dammsuga� området och göra kartläggningen så fullständig som
möjligt återkommer i torpinventeringarna. Allt som har hänt inom hembyg-
den blir på något sätt intressant genom att hembygdens geogra�ska gränser
är det som styr intresset.

Inriktningen mot att upptäcka och bevara hembygdens historia är en
traditionell form av historiebruk inom hembygdsrörelsen. Det är den sidan
av den tidiga hembygdsrörelsen, manifesterad med hembygdsgården, som
forskningen har uppmärksammat. Den �nns kvar, särskilt i WHF, men också
till exempel i THF genom intresset för att samla in och dokumentera äldre
fotogra�er från området. Det är viktigt att fotogra�erna i THF sorteras och
att föreningslokalen hålls öppen så att de blir tillgängliga. Materialet från
torpinventeringarna har däremot till stor del i såväl WHF som VKHF blivit
liggande i väntan på att hela områdena har �dammsugits�. WHF har använt
sig av hemsidan för att på ett enkelt och billigt sätt föra ut resultaten. De
arbetar också för att Fornhemmet ska vara en levande miljö, ett verkligt
hem, med stor tillgänglighet för besökare. Museitanken med många äldre
uppradade föremål skrämmer och i THF och VKHF värjer de sig mot den
bilden av en hembygdsförenings verksamhet. Museitanken har väckt kritik
sedan Forsslunds dagar och numera försöker även kulturmiljövården att bli
mer publikorienterad.9

Att visa och praktisera historien

I VKHF �nns en praktikorienterad pro�l, som handlar om att visa äldre
hantverk bland annat genom att ordna kolmilor, vandringsleder, kvarnda-
gar och studiecirklar i hantverk. Föreningen har �praktisk museiverksamhet�
som motto och den inriktningen får stor plats i verksamheten, inte minst i re-
lation till de andra föreningarna i studien. I WHF:s verksamhet �nns också
sådan verksamhet, där slåttergillet i samarbete med JUF är ett återkom-
mande inslag. Även på hembygdsdagen i augusti förekommer att barn eller
vuxna visar äldre hantverk, men det praktiska historiebruket är inte lika do-
minerande i WHF och är inte heller någon uttalad verksamhetspro�l. Den
praktiska verksamheten i VKHF och WHF har särskilt tillämpats i barnverk-
samheten, där barnen får leva historien och göra tidsresor. Intervjupersoner
i VKHF gav en pedagogisk motivering, att människor, särskilt skolelever,

9 Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska mu-
seiväsendets formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872-1919.
Linköping studies in arts and science 363 (diss. Linköping, 2006), s. 364�.
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ska få möjlighet att prova på äldre hantverk, för att de lättare kommer ihåg
vad de har gjort med händerna.10

Det upplevelsebaserade historiebruket har fått ett stort genomslag i sam-
hället de senaste åren och �era forskare har intresserat sig för spektakulära
former av upplevelser vid till exempel Medeltidsveckan på Gotland.11 Svante
Beckman talar om ett lekfullt historiebruk på frammarsch, där historien görs
levande för dem som möter den och själva interagerar med historien bland
annat på museer.12 Hos hembygdsföreningarna får historiebruket ibland en
lekfullhet i sig, där deltagarna själva är med och gör historien. Detta lekfulla
och upplevelseinriktade historiebruk har förekommit i hembygdsföreningar
långt innan det blev �trendigt�. Samtidigt är det viktigt att poängtera att
historiebruket inte behöver vara upplevelseinriktat för att väcka intresse, åt-
minstone inte bland äldre personer. Upplevelsen består då inte i lekfullheten,
utan i att minnen väcks till liv och återupplevs.

Att minnas och berätta historien

I THF är det minnesbaserade historiebruket dominerande för verksamheten
genom berättaraftnar, stadsdelsvandringar, fotoplanscher och självbiogra�s-
ka publikationer. Alla bidrar med sin kunskap om 1900-talets historia. Det
minnesbaserade historiebruket har klara inslag av nostalgi. I THF sade gui-
den själv att stadsdelsvandringarna handlade om nostalgi och syftade på,
som jag tolkar det, en självupplevd och minnesbaserad historia.13 I THF
är det minnesbaserade historiebruket en medveten pro�l med det uttalade
intresset för fotogra�er och avståndstagandet från mer traditionell museal
verksamhet.

Istället för föremål och byggnader som inte har bevarats kan personer som
är uppvuxna i området vittna om historien och öka historiens närvaro. Men
det minnesbaserade historiebruket kan också skapa ett utanförskap bland
dem som saknar minnen från den tiden eller från platsen och därmed inte
kan bidra till samtalet. Det blir tydligt i THF där många verksamma och
deltagare är in�yttade. De som är uppvuxna i området blir viktiga källor
till kunskap om hembygden och får en stor auktoritet i föreningen. Men
med tiden bygger verksamheten upp en gemensam minnesbank hos �itiga
deltagare, som blir arvtagare av andra personers minnen, vilket kan öka den
personliga delaktigheten i historien.

10 Intervju 12 och 14.
11 Se följande avhandlingar Bodil Axelsson, Meningsfulla för�utenheter: Traditionali-

sering och teatralisering i en klosterruin. Linköping studies in arts and science 282 (diss.
Linköping, 2003), Gustafsson (2002) och Sandström (2005). Om upplevelsehistoria se även
Aronsson och Larsson (red.), (2002).

12 Beckman (2005), s. 335f.
13 Intervju 4.
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Det är främst positiva minnen som väcks från barndomen och den ge-
menskap som fanns då. Det kan jämföras med minnesbilder som grävrörelsen
på 1970-talet uppmanade till, där arbetarnas uppo�ringar sattes i centrum.
Det handlade inte om nostalgi utan om en kamp för att göra ohörda röster
hörda. I föreningarnas självbiogra�ska skrifter är värderingen av historien
mer kluven och be�nner sig någonstans i en gråskala mellan svart och vitt.

Intresset för att dela minnen verkar öka i föreningarna genom �er aktivi-
teter där berättandet är i centrum, till exempel guidningar, men även själv-
biogra�ska publikationer. Flera av VKHF:s senare publikationer är själv-
biogra�ska. I WHF har den typen av verksamhet inte varit så vanlig, men
genom Stureforsboken och initiativ till berättarkvällar verkar de också anam-
ma trenden. Berättartrenden har också fått avtryck i forskningen.14

Historien är här: lokalpatriotism

Här är det ju platsen som är det centrala; kärleken till hembygden
det allt överskuggande. [. . . ] Och med platsen, hembygden som
kärnan i verksamheten kan också stabiliteten behållas.15

Citatet är hämtat från hemsidan för hembygdsrörelsens centralorganisation
hösten 2006 och överensstämmer väl med verksamheten i de undersökta för-
eningarna. Den egna bygden är alltid utgångspunkten för verksamheten.
Det enda exempel på verksamhet som bedrevs under 2005 som inte hade
en anknytning till föreningarnas geogra�ska område var THF:s musikafton
om Vilhelm von Braun, som däremot hade en personlig anknytning till för-
eningen. Intervjumaterialet har visat att de verksamma är överens om var
gränserna går för föreningens verksamhetsområde, men gränsdragningen ser
olika ut i föreningarna och är inte problemfri. I såväl WHF som VKHF får
gamla sockengränser utgöra hembygdens gränser. I VKHF har området bli-
vit ovanligt stort, fyra före detta socknar. Det är något intervjupersonerna
känner stolthet över, men föreningen är mån om att alternera verksamhe-
ten mellan de före detta socknarna. På så sätt uppstår en �platsbalans�, där
ingen del av den föreställda hembygden får större uppmärksamhet än den
andra.

I WHF utgör den gamla gränsen för Vists socken en självklar gräns för
den geogra�ska plats, som utgör ramen för verksamheten. Den avgränsning-
en har använts från början och har aldrig diskuterats. Vists socken ingick

14 Sedan slutet av 1980-talet har det funnits ett ökat intresse för berättelseforskning
eller narrativa studier, se Anna Johansson, Narrativ metod och teori: Med livsberättelsen
i fokus. (Lund, 2005), s. 17f.

15 Sveriges Hembygdsförbunds hemsida, http://www.hembygd.se/apps/nyheter/las_
mer.asp?NewsID=1863 (061123).
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tidigare i en storkommun med Vårdnäs innan båda ingick i Linköpings kom-
mun. Vårdnäs har en egen hembygdsförening och planer på en sammanslag-
ning har inte återfunnits i undersökningsmaterialet. I WHF har heller ingen
diskussion om att täcka upp hela verksamhetsområdet återfunnits. De har
mest sysslat med området som tillhört Bjärka-Säby gods, för att det har fun-
nits mest material om det genom de så kallade monogra�erna från 1920-talet.
Historien i områden som har tillhört Sturefors gods är mindre undersökt.
Materialet är mindre tillgängligt och bygger på personliga kontakter med
slottets ägare. Men det �nns också en gräns inom socknen mellan Sturefors
villasamhälle och den omgivande landsbygden, som har börjat suddas ut.

I THF används inte sockenprincipen som grund för det geogra�ska verk-
samhetsområdet. Genom historiens lopp har också Tannefors som plats av-
gränsats på olika sätt. Hejdegården, som uppfattas som en egen stadsdel
av många, har historiskt hängt samman med Tannefors och ingår därför
i THF:s verksamhetsområde, åtminstone formellt. Verksamheten är dock i
praktiken inriktad mot Tannefors och få av medlemmarna bor i Hejdegår-
den. Den historiska gränsdragningen har i det fallet inte fallit väl ut, medan
sockenprincipen fortfarande fungerar i de två andra föreningarna. I THF har
de arbetat för att synliggöra det lokala i den urbana miljön; visa att området
är en självständig stadsdel.

Det är hembygden, som intresserar alla föreningarna. Att jämföra med
och dra paralleller till en historia utanför hembygden förekommer sällan. En
intervjuperson ville koppla historien till en mer generell historia, men han
tyckte intresset var svalt bland de andra i studiecirklarna och de andra in-
tervjupersonerna påtalade istället vikten av att hembygdsföreningar ägnar
sig åt den lokala historien.16 Det �nns undantag i materialet, såsom WHF:s
skrifter om emigranter och soldater eller THF:s skrift, men i det sista fal-
let kopplar historiker det lokala exemplet till en mer övergripande historisk
utveckling. Själva grunden för hembygden och den lokala tanken är att det
är i det lokala och lilla som människor kan känna förankring, trygghet och
delaktighet. På frågan om de brukade ha lokala föreläsare svarade en inter-
vjuperson: �Ja, det ska vara lokalt. Vi är ju en hembygdsförening�.17 Han
förtydligade sig senare i intervjun:

Det ska vara historien i det lilla. Det är det som människor vill
veta och som ger dem trygghet. En hembygdsförening, tycker jag,
ska inte hålla på och tjafsa med hela riket, utan vi ska koncentrera
oss på det som hänt i vår bygd. [. . . ] Om du delar in Sverige i
olika celler så behöver varje cell hålla på med sitt för att det ska
bli så heltäckande som möjligt.18

16 Intervju 8.
17 Intervju 12.
18 Ibid
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I uttalandet byter han perspektiv från det lokala till det nationella, men hem-
bygden är föreningarnas ändamål, precis som Forsslunds syn på relationen
mellan hembygden och fosterlandet. En intervjuperson i THF skriver i en
skrift att den lokala historien �blir mer levande än Sveriges och dess kungars
historia. Även om tidsaxeln är lika lång så är den lokala historien mer nä-
ra�.19 Hennes resonemang liknar de didaktiska argumenten för lokalhistoria,
som en inkörsport till ett bredare historieintresse. Hos historiedidaktikerna
är lokalhistorien en början, medan det för lokalhistorikern ofta är slutmålet.
Återigen används kungarnas historia som en antites till vad hembygdsföre-
ningar bör ägna sig åt.

Bland de teoretiska perspektiven diskuterades forskning som pekade mot
att den lokala platsens betydelse ökar, som en följd av globaliseringen. Ge-
nom att de geogra�ska ramarna vidgas ökar intresset för det som är nära.
Intervjupersonerna gav uttryck för sådana samband. Även om �folk vidgar
sina vyer mer och mer och man blir svensk, man blir europé och vad det
heter�, vill människor veta något om den plats de bor på, menade en in-
tervjuperson.20 En annan intervjuperson menade att globaliseringen ökar
intresset för det lokala:

På något sätt så blir man mer intresserad av historien för att
samhället i sig fjärmar sig därifrån på något sätt. Man vill hålla
kvar. Vi har det här med cyberrymden och data. Vi behöver det
konkreta också, tror jag.21

Det lokala står för det nära och konkreta, som människorna lättare kan
gripa an. Precis som Emilssons studie har visat bygger resonemanget på
att hembygden är något konkret. Området är lagom stort för att kunna
�genomsnokas�, som Forsslund uttryckte det. På Forsslunds tid diskuterades
hembygdens relation till nationen: fosterlandet. Nu har perspektiven vidgats
och sträcker sig utanför nationsgränserna. En intervjuperson i THF förde
liknande resonemang: �Världen har blivit mindre. Förut var det byn där
du växte upp, nu är det kanske Sverige och världen�.22 Jag frågade henne
om det skulle påverka föreningen, om hembygdsföreningar skulle behöva gå
samman. Men hon menade att områdena måste förbli små, annars känner
inte folk igen sig. �Det blir en så liten del som blir deras del.�23 Behovet
av det lilla och närmaste kan förbli lika stort, fastän omvärlden kommer
närmare. Återigen är det viktigt att hembygden är småskalig, så att den kan
skapa närhet mellan innevånarna och historien. Hembygden ska vara något

19 Kerstin Karlsson (2002), s. 60.
20 Intervju 12.
21 Intervju 15. Se även den forskningsförberedande enkäten, förening nummer 6.
22 Intervju 2.
23 Ibid.
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stabilt och tryggt, som kan skydda mot världen �utanför�; något att hålla
fast vid därhemma.

Att det lokala intresset skulle dominera överensstämmer med tidigare
forskning om lokalhistoria av bland annat Garnert och Eriksen. Men kopp-
lingen till nationen som fanns i den tidiga hembygdsrörelsens retorik har läm-
nat få spår efter sig. I VKHF har de nationalistiska ambitionerna som fanns
i föreningens från början övergivits. I de yngre föreningarna WHF och THF
har det aldrig funnits några sådana uttalade ambitioner. Edquists studie ty-
der på att den nationalistiska sidan av hembygdsarbetet har minskat efter
andra världskriget. Nationalistiska antydningar �nns i bruket av national-
sången och nationaldags�randet, men intresset för nationaldagen var svalt
under 2005 och sångerna användes mer för att upprätthålla en stämnings-
full tradition i VKHF och WHF och ett sätt att avsluta mötena på, än för
att förmedla ett nationalistiskt budskap.

De regionala referenserna till Östergötland är också ovanliga. De före-
kommer rikligast i VKHF. Bruket av östgötasången kan naturligtvis tolkas
som en regional medvetenhet. En intervjuperson i VKHF anser att Vreta
klosterområdets fyra socknar speglar Östergötland genom att omfatta såväl
slättland som skogsland. Liksom Östergötland ibland anses vara ett Sveri-
ge i miniatyr, är föreningens område ett Östergötland i miniatyr.24 I WHF
förekommer Östergötland sporadiskt som en referenspunkt när de exempel-
vis undersöker växter och i publikationerna om soldater och emigranter.25 I
THF är referenser till Östergötland ännu mer sällsynta. Där utgör Linköping
en närvarande överlokal nivå och det verkar vara nog. Den svaga kopplingen
mellan den regionala och den lokala nivån kan å ena sidan ha ett samband
med att Östergötland som landskap anses ha en svag identitet.26 Å and-
ra sidan pekar forskning om regioners betydelse mot det lokalas dominans i
förhållande till regional identitet, vilket kan tyda på att detta inte är något
typiskt för östgötska hembygdsföreningar.27 När det lokala som en del i nå-
got större framträder, sker ofta kopplingar till både regionen Östergötland
och nationen Sverige i ett sammanhang. Dessa diskurser förefaller alltså vara
parallella, men är numera underordnade det lokala intresset.

Allt som har hänt på platsen intresserar föreningarna. Hela hembygden
ska kartläggas! Platser utanför det egna området ses närmast som någon
annan hembygdsförenings verksamhetsområde. Att ägna sig åt den vore att

24 Intervju 12.
25 WHF (1987) och (1993).
26 Se Peter Aronsson, Lars Kvarnström och Helena Kåks (red.), Östgötar - �nns dom?:

Om östgötska identiteter och den roll de spelat och kan spela för samhällsutvecklingen.
Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet, rapport 2005:1 (Linkö-
ping, 2005).

27 Anders Häggström, Levda rum och beskrivna platser: Former för landskapsidentitet.
(diss. Umeå, Etnologiska skrifter 22, 2000), (Stockholm, 2000), s. 181.
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inkräkta och skulle heller inte skapa intresse bland människor. De vill veta
mer om den egna hembygden. Hembygdens historia betraktas med förstor-
ingsglas och det gör att den egna bygden tar mycket tid i anspråk och av
den anledningen blir fullt tillräcklig för verksamheten. Detta stämmer väl
överens med Nietzsches kategori det antikvariska historiebruket. Han och
senare forskare har riktat kritik mot det begränsade synfältet som gör att
små händelser får orimliga proportioner.

Hembygdens särart, det unika för platsen, har däremot ofta en under-
ordnad betydelse. Det är en följd av att föreningarna sällan intresserar sig
för platser utanför hembygden och att de vill täcka in hela hembygden. Inter-
vjupersonerna hade svårt att säga vad som historiskt utmärker platsen och
det som utmärker dem får proportionellt sett litet utrymme i verksamheten.
Torp och torpare som har funnits på många platser får större utrymme än
till exempel den stora chokladfabriken Cloetta i lilla Ljungsbro. Att THF
däremot har uppmärksammat SAAB kan ha andra orsaker. Bokprojektet
med Linköpings universitet då historikerna intresserade sig för Tannefors
som viktig för industrins framväxt i Linköping och Sverige kan ha bidragit
till att THF har intresserat sig för den framgångsrika industrin, även om
kopplingarna till Linköpings och Sveriges utveckling sällan är explicita.

Öman konstaterar att föremålssamlingarna i bergmansgården inte heller
är utmärkande för Karlskoga. �Ett Gammalsverige visas upp i de �esta hem-
bygdsgårdar som ett allmänt museum över livet i bondesamhället.�, skriver
hon.28 När idén om platsens särart lanserades av Forsslund med �era var
tanken att hembygdsmuseerna tillsammans skulle kunna bidra till fosterlan-
dets historia. Idag är den tanken inte lika levande och den egna hembygden
relateras inte till omvärlden. Det lokala har fått ett större egenvärde. Det
lokalas egenvärde märks också i vikten av att föremålen kommer från plat-
sen. Smedjan och kvarnen till exempel kommer från området, även om de
är �yttade. Det unika blir att de är från den egna hembygden, oavsett om
alla hembygdsföreningar bevarar samma typer av byggnader eller redskap.
Undantag är Fornhemmet som var tänkt att vara tid- och platstypiskt när
det grundandes på 1920-talet, somWHF sedan har förvaltat. I VKHF:s utar-
betande av hembygdsdräkten var den lokala särprägeln också tongivande.29

Sammanfattningsvis kan verksamheten karaktäriseras som lokalpatriot-
ism. Begreppet patriotism är förknippat med nationalism och betyder �en
kärlek för det egna landet som yttrar sig i beredvillighet att osjälviskt arbeta
för dess välgång�, enligt Nationalencyklopedin.30 Patriotism för det lokala
i betydelsen en uppo�rande kärlek till bygden, som �överskuggar allt� en-

28 Öman, s. 161, citat s. 245.
29 Jämför Centergran, s. 58�.
30 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O276981

(2007-09-17).
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ligt citatet från centralorganisationen, stämmer väl överens med grunden
för verksamheten. Föreningarna är inte intresserade av någon annans hem-
bygd och de jämför sällan den egna hembygden med någon annan. Det är
alltså inte fråga om någon �lokalchauvinism�, som framhäver den egna plat-
sens överlägsenhet i jämförelse med andra. Den starka �vi mot dom�- tanken
som ligger bakom det exkluderande synsättet träder inte fram i undersök-
ningen. Jag har istället funnit en stark men lågmäld lokalpatriotism med ett
intresse, stolthet och i viss mån en kamp för den egna hembygden, som inte
är aggressiv och exkluderande.

Sammanhängande betydelser

Diskussionen i det teoretiska avsnittet visade att den tidigare forskning-
en främst har ringat in hembygdsföreningars ideologiska och existentiella
historiebruk. De åter�nns också i Karlssons kategorisering av historiebruk
i allmänhet, liksom redan hos Nietzsche. Den ideologiska dimensionen har
varit en viktig förklaring till varför hembygdsrörelsen etablerades. Den blev
en motståndsrörelse, som ville visa att traditionella ideal och levnadssätt
inte skulle läggas åt sidan, utan fortfarande var gångbara och borde föras
vidare. Kartläggningen av budskapet visar att det fortfarande �nns en ide-
ologisk betydelse och syftar då på verksamheten som ett sätt att föra över
värden som kan bidra till att påverka individers moraliska principer och sam-
hällets organisation. Det �nns många intressanta spår inom det ideologiska
historiebruket i den tidigare forskningen som åter�nns i verksamheten idag.

Verksamheten har också en existentiell betydelse. Med det avser jag för-
eningarnas bidrag till människors förankring och känsla för platsen, deras
lokala identitet. I forskningen av till exempel Öman samt Adolfsson och
Svensson diskuteras föreningarnas existentiella betydelse för jaget och vi-
andan i bygden, den lokala identiteten. Lokalhistoria har av bland andra
Garnert och Eriksen karaktäriserats som en identitetsskapande verksamhet
i första hand. Karlsson skriver: �Alla bruk av historia kan i vid mening sägas
handla om människors sökande efter mening och sammanhang i tillvaron�.31

Mot bakgrund av den tidigare forskningen var de ideologiska och exi-
stentiella betydelserna av verksamheten närmast självklara. Självklar på ett
annat sätt och därför kanske förbisedd är en grund för känslan och värd-
eringen av hembygden, nämligen kunskapen om hembygden, den kunskaps-
genererande betydelsen. Med kunskapsgenererande betydelse menar jag att
föreningarna genererar och förmedlar kunskap, i första hand om bygdens
för�utna. De vill bevara kulturarvet och föra det vidare till kommande ge-
nerationer står det i stadgarna och verksamheten går i grunden ut på det; de

31 Karlsson (2004), s. 55.
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försöker ta reda på mer om den bygd de befolkar. Forskarna har diskuterat
den kunskapsgenererande betydelsen av lokalhistoria, men det har ofta lan-
dat i en jämförelse mellan hembygdsföreningarnas sätt att framställa histo-
rien och den professionella historieskrivningen, varvid den för föreningarna
särskiljande existentiella betydelsen har hamnat i förgrunden. Kunskapssö-
kandet behöver inte vara ett självändamål för att ha en stor betydelse.

En annan kanske självklar och därför förbisedd dimension är verksam-
hetens sociala betydelse. Människor får en möjlighet att trä�as, lära känna
varandra och trivas tillsammans under till exempel en guidning, studiecir-
kel eller ett föredrag. Inom alla föreningar �nns sociala aktiviteter och i
hembygdsföreningarnas fall är historiebruket ofta en social verksamhet, där
människor möts och umgås. Adolfsson och Svensson berör det kort när de
nämner pensionärers fritidsverksamhet. Den sociala betydelsen åter�nns in-
te hos Karlsson, närmast till följd av att han studerar den sovjetiska eller
svenska statens historiebruk i första hand.

Adolfsson och Svensson lade vikt vid föreningarnas samhällsekonomis-
ka e�ekter. Jag ser dem som en del av den sociala betydelsen som bidrar
till ett socialt fungerande lokalsamhälle, där det �nns ett kulturellt utbud
och människor kan mötas. Deras argumentation liknar de diskussioner som
har förts om det sociala kapitalet och det civila samhällets roll i samhäll-
strukturen till sin helhet, vilket jag återkommer till när jag analyserar den
sociala betydelsen. Eftersom såväl Adolfsson och Svensson som Karlsson har
uppmärksammat att det kan �nnas ett kommersiellt historiebruk har jag
varit särskilt uppmärksam på det i mitt material, men föreningarna bedri-
ver ingen kommersiellt motiverad verksamhet och baserar sin verksamhet på
ideella insatser i första hand. Sammanfattningsvis kommer jag att diskute-
ra fyra dominerande betydelser av det lokala historiebruket i föreningarna:
kunskapsgenererande, ideologisk, existentiell och social.

Uppräkningen är ingen rangordning, utan nämns i den ordning de kom-
mer att diskuteras. De olika betydelserna är svåra att särskilja i materialet.
Vid ett verksamhetstillfälle framträder �era olika betydelser, som hänger
samman. Flera verksamheter har breda program som på det sättet lockar
många deltagare, såsom sommarfesten vid Flistad brunn, kolmilan, hant-
verksdagarna i VKHF eller hembygdsdagen i WHF. Människor möts och
föreningarna presenterar sina miljöer och övriga verksamhet. Nedan disku-
terar jag en verksamhet i varje förening för att exempli�era hur betydelserna
kan samverka och vara över- respektive underordnade. Sedan kommer bety-
delserna diskuteras var för sig. Sist knyts de samman för en avslutande re�ek-
tion kring föreningarnas betydelser och deras attraktionskraft på 2000-talet.

IWHF:s studiecirklar i hembygdens historia med torpinventering som
grund är den kunskapsgenererande betydelsen grundläggande. Verksamheten
sker i samarbete med bildningsförbundet Studiefrämjandet och syftet är att
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deltagarna i studiecirkeln tillsammans söker ny kunskap om platsen som
studeras. Trä�arna liknar lektioner i skolan, som varvas med fria samtal,
när gruppen samlas, har �kapaus och skingras. Den sociala betydelsen av
att trä�as och umgås tillsammans under ordnade former framstår som viktig.
Den ideologiska betydelsen kan däremot variera och är sällan framträdande.
Verksamheten går främst ut på att �nna fakta om vilka som har bott i
husen och var de har legat. Ibland diskuteras vad som var bättre förr och
kritik riktas mot hur samhället har förändrats. Vid andra tillfällen är det
tvärtom, då framstår livet i torpstugan som ett elände. De som deltar har
ofta själva en personlig anknytning till platsen. Deras släktingar eller vänner
har bott där och de känner samhörighet med platsen. Det �nns en grund för
en existentiell samhörighet som föreningen kan väcka eller förstärka.

Vid stadsdelsvandringarna i THF är de olika betydelserna tätt sam-
man�ätade. Mest framträder ändå den existentiella betydelsen av att minnas
sin barndom i Tannefors eller på andra platser vid samma tid. De �esta som
deltar är pensionärer och har parallella livshistorier. De får en anledning att
re�ektera över sina liv och hur livet har förändrats och gjort dem till det
de är. De får också genom minnena en personlig förankring i miljöerna där
de ofta bor idag. Det är en kunskap som innefattar erfarenhet och känslor,
medan kunskap som kognitiva fakta framstår som mindre viktigt. Guiden
låter gruppen prata om minnen. På det sättet lär de känna varandra och of-
ta slutar vandringen med en �ka i föreningslokalen eller på Slusscaféet strax
intill. Den sociala inslaget är därmed betydande. Den ideologiska aspekten
är inte tydligt framträdande, men ett nostalgiskt skimmer läggs över min-
nena och THF:s engagemang för att öka tryggheten i området skulle kunna
ses i ljuset av den verksamheten.

Vid kvarndagen för vuxna i VKHF varje höst pågår många olika
aktiviteter som bland annat visar hantverk från förr i tiden. Torpgruppen
visade 2005 sin kartläggning av byggnader. På samma sätt som i WHF:s
studiecirkel om byar och hus kan torpgruppen skapa en personlig anknyt-
ning för deltagarna. Hantverken sprider kunskap om hur människor i äldre
tid levde sina liv, men de kan också väcka minnen av hur mor eller mor-
mor kärnade smör och hur tiderna och det egna livet hos den som deltar
har förändrats. Under kvarndagen pågår �era verksamheter samtidigt, vil-
ket ger publiken gott om tid att mingla och lära känna eller återse varandra.
Föreningen serverar också ka�e vid Kilenstugan. Förutom den kunskaps-
genererande betydelsen av att visa äldre hantverk och var byggnader har
funnits kan verksamheten få en existentiell liksom en social betydelse. Den
ideologiska betydelsen bedömer jag återigen vara underordnad. Men verk-
samheten skulle kunna få ideologisk betydelse hos den som deltar genom att
visa ett för�utet samhälle där människor använder naturens resurser på ett
hållbart sätt i ett lägre tempo.
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Kunskapsgenererande betydelse

Verksamhet som föreningarna själva initierar består nästan uteslutande av
olika former av historiebruk. Med kunskap avses därför kunskap om det för-
�utna. Som jag har visat kan de historiska kunskaperna byggas upp och
förmedlas på olika sätt. Oavsett hur processen går till blir betydelsen av
verksamheten att mer kunskap om hembygdens historia kommer fram och
kan nå ut via utställningar, studiecirklar, publikationer, hemsidor eller �prova
på�-aktiviteter. Det följande avsnittet diskuterar vilken kunskap som anses
värdefull i föreningarna i relation till diskussionen om historia som fritids-
sysselsättning eller yrke. Det tangerar den djupare frågan om vilken kun-
skapssyn föreningarna har, men berörs endast på ytan här. Föreningarnas
verksamhet bedrivs inte bara i relation till professionella historiebrukare,
utan även andra historiebrukande aktörer i lokalsamhället. I detta avsnitt
diskuteras också föreningarnas relation till dem och den eventuella konkur-
rens som kan �nnas om publiken och de verksamma, vars tid och energi är
ett villkor för verksamheten. Det ideella arbetet diskuteras i detta avsnitt,
som en förutsättning för verksamheten i vilken form den än bedrivs, men
där olika former kräver mer eller mindre omfattande ideella insatser.

Historiebruk som yrke eller fritidsverksamhet

Verksamma personer i den tidiga hembygdsrörelsen ville att föreningarnas
verksamhet skulle basera sig på erfarenhet och känsla mer än på bokliga
kunskaper, men vid behov kunde föreningarna konsultera till exempel an-
tikvarier på länsmuseerna. Undersökningen har visat att föreningarna ham-
nar i en mellanposition mellan det �spontana� historiebruket som i princip
alla människor ägnar sig åt och det �objektiva� historiebruket, för att an-
vända antropologen Bengt-Erik Borgströms begrepp. Spontan användning
sker i vardagslivet, när människor hänvisar till historiska händelser och per-
soner tämligen ore�ekterat. En mer objektiv användning står exempelvis
skolan för och det är sådant som hans informanter kallar historia.32 Grän-
sen mellan dessa olika historiebruk är �ytande och det visar inte minst min
undersökning. Föreningarna rör sig från den ena sidan till den andra i oli-
ka situationer och inte minst beroende på vilket historiskt källmaterial de
använder sig av.

I förhållande till den antikvariska professionen har särskilt WHF försökt
upprätthålla goda relationer, som ett arv från Ekman. De professionella har
sedan Sigurd Erixon och Manne Hofrén varit viktiga för att skapa status
och legitimitet åt Fornhemmet och bidragit till att det lockar många besö-
kare, inte minst universitetsstudenter. När WHF �ck ansvar för Fornhemmet

32 Borgström, s. 3�.
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i samband med att föreningen bildades var det under de professionellas be-
skydd. WHF:s kommunala anslag för att upprusta Fornhemmet övervakades
av länsmuseet. Föreningen inrättade även vad de kallar en insamlingspolitik
i samråd med den antikvariska professionen. I WHF framstår det som viktigt
att kontakta professionen om det �nns en risk att inte allt går �rätt� till. De
har också samarbete med uppdragsarkeologerna i Linköping som kontaktas
för att kontrollera nya fynd.

I VKHF �nns ett mindre tydligt samarbete med den antikvariska profes-
sionen. Arkeologiföreningen Grävlingen intar också en mellanposition genom
att �era personer i föreningen har akademisk utbildning inom arkeologi, men
bedriver verksamheten ideellt på sin fritid. Genom de kommande kontakter-
na med Grävlingen kan intresset för professionell arkeologi öka i VKHF. Jag
uppfattar föreningen Klosterliv i Vreta som mer knutet till professionella ar-
keologer och historiker som forskar om klostret. �Snubben från museet� får
gräva lite som han vill, utan att det spelar hembygdsföreningen särskilt stor
roll.

Relationen till professionella aktörer inom skriftliga och muntliga histo-
riebruk, såsom historiker och guider, är mer kritisk och självständig. I dessa
fall kan lokalkännedom och egna erfarenheter uppfattas som viktigare. Kri-
tiken av länsstyrelsen i WHF gäller till exempel deras teoretiska kunskaper
utan praktisk förankring. I föreningarna �nns en medvetenhet om vikten av
att nå ut till en publik, vilket ibland kräver att innehållet behöver modi-
�eras lite. Ett sådant exempel var när guiden berättade om �Finntorpet�
vid Hjortkälla, som kunde väcka mer känslor och fantasi än arkeologernas
begrepp och därmed på ett sätt markerade en distans till de professionella
arkeologerna.

I texter, särskilt i de självbiogra�ska texterna, får den underhållande och
mer �ktiva framställningen ett större spelrum. Edvin i Stohagens berättelse
i Stureforsboken (WHF) var omdiskuterad för sitt sanningsvärde, men �ck
ändå ingå i boken under benämningen �en skröna�. Anne Bergmans studie av
historieberättare på Åland visar att de värderar underhållningsvärdet högt
på bekostnad av sakligheten. De lägger till och drar ifrån som de behagar.
Hos de åländska berättarna i hennes studie fanns också en uttalad kritik
mot �skrivbordshistoriker�. Berättarna tyckte att de behärskade historien
bäst genom sin lokalkännedom.33 I WHF förekommer den typen av kritik
mot till exempel experterna på länsstyrelsen, som de menar har kunskaper
som inte kan tillämpas. I föreningarna �nns en pragmatisk syn på kunskapen,
som något som ska kunna tillämpas och en viktig del i förmågan att tillämpa
kunskapen är känslan för platsen.

VKHF markerade genom boken Allt har förändrats att de ville skriva
lokalhistoria på platsens villkor, utan generaliserande ambitioner, något de

33 Se Bergman, s. 219�, 233f.
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kallar �äkta historia� med en hänvisning till en icke-namngiven norsk histo-
riker.34 En intervjuperson i VKHF som deltog i projektet antydde att uni-
versitetet och VKHF hade olika ambitioner, vilket ledde till att föreningen
blev alltmer självständig.35 Att kalla historieskrivningen för �äkta historie-
skrivning� tolkar jag som ett sätt att markera att den hade ett stort värde
som inte var akademiskt. I inledningen påpekar föreningen att den blev till-
frågad för att miljön i området är skiftande och att föreningen hade ��era
mycket erfarna hembygdsforskare�.36 Att ha lokala kunskaper och den rät-
ta känslan för platsen var för dem förutsättningarna för att skriva den äkta
lokalhistorien.

Flera artiklar i boken är självbiogra�ska, vilket ger en friare relation till
professionella historietexter. Den egna upplevelsen och erfarenheten av att
ha varit en del av historien på plats blir unik och kan inte ifrågasättas av and-
ra. Att berätta sina minnen är inte att vara historiker, som guiden i THF
sade. Fotogra�erna som används i föreningarna fungerar på samma sätt.
THF får med sitt minnesbaserade historiebruk en okomplicerad relation till
amatörer och professionella. I bokprojektet med Linköpings universitet �ck
boken två delar, dels en inledning av historikerna �Tannefors ett folkhem
i miniatyr�, dels åtta livsberättelser, �intervjuer�, som THF hade bidragit
med genom att intervjua personer och ställa samman intervjumaterialet.
Guideföreningens initiativ som professionella berättare utan egna erfarenhe-
ter av platserna har däremot skapat konkurrens om guidningsverksamheten
för både THF och VKHF.

Lokal historiebruksmarknad

Hembygdsföreningarna förhåller sig på olika sätt till att det �nns en histo-
riebruksmarknad att konkurrera på, men det sker inte uttalat. De är med-
vetna om att det �nns många andra aktörer som bedriver liknande verk-
samhet. Det �nns i lokalsamhället en blandning av sedan länge etablerade
institutioner såsom länsmuseet eller universitet och nya föreningar och priva-
ta museer. Hembygdsföreningarna har inte monopol på hembygdens historia
och det gäller för dem att etablera sig eller behålla sin position som en av
de ledande historiebrukarna av hembygden. Det är viktigt att verksamheten
attraherar deltagare och nya medlemmar.

I VKHF:s stora geogra�ska område �nns många historiebrukande aktö-
rer, som kan ha påverkat inriktningen på VKHF:s historiebruk. I den ide-
ella föreningen Klosterliv i Vreta �nns en inriktning mot att dramatisera
historien. De har återupptagit klosterspelet som hembygdsföreningen star-
tade 1962. De har även lokalhistoriska studiecirklar om Vreta klosters kyrka

34 VKHF (26/1997), s. 8.
35 Intervju 14.
36 VKHF (26/1997), s. 7.
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och kloster. I området �nns också som tidigare nämnts arkeologiförening-
en Grävlingen. Dessutom �nns �era museer i området som visar allt från
golfbollar till båtar. Kornettgården har ett omfattande museum med vari-
erande samlingar och konferensliknande verksamhet. Ljungs slott förvaltas
av Föreningen för Ljungs slotts bevarande, som ordnar olika aktiviteter i
och omkring slottet. PRO i Ljungsbro ägnar sig också åt historiebrukande
verksamhet, såsom berättaraftnar med minnen från gamla Ljungsbro och
Cloetta. Länsmuseet och guideföreningen i Linköping har också intresserat
sig för Ljungsbros historia.

Dessa olika föreningar och organisationer kan ha ett samband med
VKHF:s ljumma intresse för såväl arkeologi, Ljungs slott, Cloetta som det
avtagande intresset för kyrkan och klostret. Var det VKHF:s ringa intresse
för dessa områden som gav utrymme åt andra aktörer eller var det and-
ra aktörers verksamhet som gjorde att hembygdsföreningen avgränsade sig?
Resultatet blir oavsett orsakssammanhang en informell uppdelning mellan
VKHF och andra aktörers verksamhet, som gör att de kan verka sida vid
sida och komplettera varandra när det gäller det historiska utbudet.

I THF framträder en kluven relation till föreningen Tanneforspojkarna.
THF har en smalare verksamhet, som jag �nner vara känsligare för konkur-
rens än VKHF och WHF, som har en trygghet i sina byggnader och att de
har funnits på plats längre. Det kan också vara svårare att synas i en stad.
THF riskerar att alltmer bli en arkivförening i första hand, eftersom det skil-
jer den från till exempel Tanneforspojkarna. THF kan som hembygdsförening
välkomna in�yttade medlemmar och vara mindre inriktad mot den minnes-
baserade historien, men det har inte blivit så. De har funnit att allmänheten
är intresserad av att berätta och minnas. Kanske är det för att medlemmar-
na i hög grad är infödda Tanneforsbor, liksom hos Tanneforspojkarna, men
det har jag inga uppgifter som kan belägga. I WHF:s verksamhetsområde
�nns ett aktivt föreningsliv, som konkurrerar om personernas tid och enga-
gemang. Många i WHF är verksamma i �era andra föreningar på platsen,
men den tydliga historiebrukande inriktningen är WHF tämligen ensamma
om i området.

Min användning av begreppet marknad syftar på att det �nns konkurrens
om medlemmar, deras tid och engagemang och till viss del deras pengar. Det
ska inte tolkas som att det �nns ett betydande kommersiellt intresse i före-
ningarna. Det ideella arbetet är grunden för deras ekonomi, vilket minskar
verksamhetens ekonomiska omsättning. De vill inte tjäna pengar på verk-
samheten, utan minimera förlusterna. Medlemsavgiften understiger hundra
kronor per person och år och museerna har fri entré. Ka�e serveras till själv-
kostnadspris. Däremot bedriver de försäljning av sina publikationer, liksom
av grillkol och vetemjöl (VKHF), samt honung (WHF). Men inkomsterna är
närmast försumbara. Föreningarna har god ekonomi genom god hushållning
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med utgifterna. Ibland förekommer också att medlemmar donerar pengar,
liksom föremål och andra inventarier i byggnader.

Problem uppstår vid förhöjda driftskostnader genom att byggnader be-
höver restaureras, satsningar på mer påkostade publikationer eller inköp av
teknisk utrustning. Då behövs vanligen externa anslag och stipendier i oli-
ka former. För att våga satsa på mer påkostade publikationer har �era av
VKHF:s publikationer tillkommit �på begäran�, när de har kunnat förutse en
efterfrågan på boken. VKHF:s och THF:s största boksatsningar har drivits
igenom i samarbete med Linköpings universitet, vilket har givit satsningar-
na en större ekonomisk trygghet. Stureforsboken i WHF var en satsning som
�ck externa anslag och dessutom sponsringspengar från ett lokalt bussbolag.
Dessutom borde en bok om tätorten Sturefors kunna intressera många kö-
pare, vilket den också gjorde. De publika mötena under manusarbetet ökade
förmodligen också intresset för den kommande boken.

Sammanfattningsvis utgör det kunskapsgenererande arbetet en stor del
av verksamheten. Det är inriktat mot det för�utna och kunskapsuppbygg-
naden sker ofta internt genom studiecirklar, men kunskapen sprids genom
publik verksamhet och publikationer. Föreningarna värderar tillgänglighe-
ten och underhållningsvärdet genom den vikt de lägger på sin folkbildande
uppgift. Det är viktigt för dem att skapa attraktiva verksamheter med pe-
dagogiska motiveringar. Fornhemmet ska vara levande. Skolelever får själva
prova på och uppleva hur det kan ha varit förr. Inom detta område har det
skett stora förändringar i hur verksamheten bedrivs. Konkurrensen på histo-
riebruksmarknaden kan komma att göra det ännu viktigare för föreningarna
att anamma nya former, för att locka nya grupper.

Föreningarna är upptagna av att generera ny kunskap om platsen, genom
att kartlägga och undersöka. Det är ett ambitiöst arbete med heltäckande
ambitioner. Det �nns ett stort antikvariskt intresse för att samla och beva-
ra föremål ur det för�utna och inte minst förvalta det som �nns bevarat.
De känner ett ansvar för föremål från det för�utna. Syftet är att kartläg-
ga hembygdens historia sakligt och grundligt med en känsla och erfarenhet
av platsen och dess historia, som också ger dem friare ramar. Erfarenheten
och känslan ingår i en kunskapssyn som etablerades tidigt inom hembygds-
rörelsen. I dokumentationen och bevarandet känner föreningarna sig trygga
och betydelsefulla bland annat i relation till professionella historiebrukare.
Det �nns även ideologiska motiv för vilken verksamhet som bedrivs genom
underifrånperspektivet, vems historia som föreningarna intresserar sig för.

Ideologisk betydelse

I den tidigare forskningen om hembygdsrörelsen har de ideologiska frågorna
hamnat i förgrunden. Rörelsen betraktades som en proteströrelse som stred
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för att motverka delar av den riktning som samhället förändrades i. Beto-
ningen av den ideologiska aspekten bland opinionsbildare som Forsslund och
andra ledde till att föreningarna kritiserades för sin passivitet och inriktning
mot att bara samla på byggnader och föremål till hembygdsgårdarna. Ide-
alen förverkligades inte i samhället, utan blev kvar inom hembygdsgårdens
väggar. Retorik och praktik blev två skilda saker, där det praktiska arbetet
tog överhanden.

Adolfsson och Svensson knyter an till den diskussionen, när de i sin stu-
die fokuserar på föreningarnas samhällsutvecklande roll. De blev också för-
vånade över hur samhällsengagerade föreningarna var i deras studie och var
tveksamma till om de var representativa för hembygdsföreningar. För för-
eningarna i denna undersökning utgör samhällsengagemanget en liten del av
verksamheten. De svarar plikttroget på de kommunala remisser de får till-
gång till, men de tar inte strid. Undantaget är WHF:s kamp för att rädda
Hjortkälla från bergtäktens exploatering. Intervjupersonerna i THF gav in-
tryck av att kampen hade förlorats innan den hade påbörjats genom att så
många byggnader var rivna i området när föreningen bildades och att det
kunde vara svårare att skapa opinion i en stad. Men samhällsengagemanget
är fortfarande en del av THF:s och WHF:s stadgar och omnämns av inter-
vjupersonerna, som verkade ha lite dåligt samvete för att föreningen inte
har arbetat mer framåtorienterat. VKHF har däremot sällan försökt bilda
opinion. Det är heller inte inskrivet i deras stadga.37

Öman diskuterar två typer av eldsjälar; de praktiskt orienterade och vi-
sionärerna. Det är lätt att de praktiska eldsjälarna blir glömda eller förbised-
da och att visionärerna tar all plats, enligt Öman.38 Den här undersökningen
har visat att de praktiska eldsjälarna uppmärksammas internt i föreningar-
na, men att det däremot är ont om ideologiska eldsjälar. Föreningarna är
praktiskt orienterade och vill bedriva verksamhet utan att motivera varför.
De har ett stort intresse och kompetens för ett särskilt sätt att bruka histori-
en. Många personer lägger ned mycket tid och energi i det praktiska arbetet
på att dokumentera, laga hus och koka ka�e, men få av dem framstår som
mer ideologiskt drivna.

WHF:s ordförande är ett undantag genom att vara en praktisk visionär.
Han utför mycket praktiskt arbete, men han har också tydliga visioner om
samhället och historiens roll. Han är betydelsefull för verksamhetens form
och innehåll och har varit det under en lång tid. Genom sin kontinuitet som
ledare blir hans in�ytande verksamt; ett in�ytande som har en tendens till
att avta genom att andra personer träder fram. De lokala avvikelserna kan
vara stora och bero bland annat på det övriga föreningslivet på platsen, me-

37 Vid centralorganisationens riksstämma 1-3 juni 2007 diskuterades hembygdsrörelsens
behov av och förmåga att påverka samhället.

38 Öman, s. 194f.
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nade Adolfsson och Svensson. Det övriga föreningslivets inverkan blir särskilt
tydligt i WHF:s förhållande till JUF, där jag bedömer att JUF har haft en
stor inverkan på budskapet.

Men den ringa kamplusten och svårigheten att �nna tydliga ideologis-
ka budskap i verksamheten betyder inte att föreningarna saknar idéer om
samhället och ett budskap med verksamheten som påverkar människors vär-
deringar och kan få en mer indirekt verkan genom att visa på �det för�ut-
nas bättre alternativ�, som WHF uttryckte det. Människor ska kunna lära
sig något av historien och därför behöver den föras �vidare till kommande
generationer�, som det står i föreningarnas stadgar och i centralorganisatio-
nens förslag till stadga för hembygdsföreningar. Studier av retoriken riskerar
att skymma den ideologi som kommer till uttryck i det praktiska arbetet.
Jag kommer att diskutera ideologin i �era steg: först som hembygdens ge-
menskap, därefter som tre politiska färgnyanserna och sist som moraliska
principer.

Socken- och stadsdelsgemenskap

Kärnan i budskapet som föreningarna delar är viljan att stärka hembygden,
det lokala. WHF och VKHF använder det o�ciellt avska�ade begreppet
�socken� som en levande beteckning och som gräns för sina verksamhetsom-
råden. Intervjupersonerna i VKHF delade in området i de fyra socknarna
och hade svårt att se vad som förenade socknarna. En intervjuperson sa-
de att VKHF vill värna om sockenbegreppet.39 Socknarna blir inte bara en
symbol för kyrkan, som en viktig del av sockengemenskapen eller för den
�kulturella enheten�, utan i högre grad för självständighet och medbestäm-
mande. En huvuddel av Stureforsboken heter �sockensektorn� som motsva-
rar dagens o�entliga sektor med framför allt vård och skola, samt näringsliv
och kommunikationer.40 Socknen uppfattas stå för omvårdnad och närhet
och har �yttats längre bort, sedan vård och omsorg har blivit en del av
den o�entliga sektorn. I socknen och i de små kommunerna före kommun-
reformerna i mitten av 1900-talet fanns en närhet mellan människor och
en närhet till besluten. Tankar om närhet och självständighet �nns också i
stadsdelen Tannefors, som hävdar sin självständighet gentemot staden Lin-
köping. Småskaligheten och närheten mellan innevånarna är viktig. Genom
småskaligheten får människor band till varandra och till platsen.

39 Intervju 12. Sveriges Hembygdsförbund har från 1950-talet och framåt ver-
kat opinionsbildande för att bevara socknarna som en kulturell enhet och en grund
för hembygdsarbetet. (Se Edquist 070107, s. 212 och Rydén (1991), s. 250�). Un-
der 2005 skrev Sveriges Hembygdsförbund ett remissvar till skatteutskottet om att
sockenområdena borde återinföras som grund för folkbokföring och fastighetsbildning.
http://www.hembygd.se/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1151 (070108).

40 WHF (2006), s. 105.
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Denna vikt vid lokalsamhället har beröringspunkter med tanken om Ge-
meinschaft, en samhällsform med större närhet och band mellan innevå-
narna. Genom hembygden och dess historia kan sådana band återknytas
som anses ha gått förlorade i utvecklingen till ett Gesellschaft. Socknen står
för tradition och arv och annat som det moderna samhället skulle lägga
åt sidan. Föreningarna vill hålla fast vid dessa föreställda band genom att
värna gemenskapen även sedan samhället har moderniserats.41 Människor
i det för�utna levde nära inpå varandra och hjälpte varandra. Mjölnaren
som hade kvarnen Kryp-in (THF) är ett exempel på hur föreningarna lyf-
ter fram omtanken, hjärtligheten och hederligheten som man föreställer sig
fanns förr i tiden. Den historiska hembygden blir ett Gemeinschaft med fa-
miljer och släktskap, en platsens gemenskap. Sockenbegreppet, som främst
förknippas med det förmoderna samhället, kan symbolisera dessa tankar och
vara en förklaring till att hembygdsrörelsen som organisation och föreningar-
na i undersökningen värnar sockenbegreppet eller åtminstone småskalighet
och närhet.

Gemeinschaft var hos Tönnies en beteckning på element i det förmoderna
samhället; innan industrialiseringen och urbaniseringen blev omfattande. I
VKHF och särskilt WHF är det förmoderna samhällets historia i förgrunden.
Det är torparnas och böndernas samhälle särskilt under 1800-talet. De lev-
de i harmoni med djur och natur i ett beroende, som ledde till aktsamhet. I
THF är budskapet också den gemensamma och omtänksamma hembygden.
Det moderna samhällets Gesellschaft som idealtyp för en större anonymi-
tet motsätter sig THF, som vill värna �Tanneforsandan� av att människorna
känner varandra och hälsar. De vill se Tannefors som en positiv småstad. En
del av den positiva småstaden är tryggheten. THF:s engagemang i trygghets-
rådet är ett sätt att försöka upprätthålla den trygga småstaden i samtiden.
Gränsen mot innerstaden är viktig; att inte bara vara stadens periferi ut-
an en egen stad. Det ger en geogra�sk ram för hembygden, som krymper
avståndet mellan människor och på det sättet gör det enklare att känna
gemenskap.

Stadsdel, villasamhälle och landsbygd: grader av urbanitet

När hembygdsrörelsen etablerades var idén om hembygden lokaliserad till
landsbygden och befolkades av allmogen. Men gränserna mellan stad och
land är �ytande och suddiga. Var slutar staden och var börjar landsbyg-
den? Var �nns villasamhället? Det handlar om olika grader av urbanitet.
Begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft har fått symbolisera landsbygden
och staden, men står för olika samhällstyper som kan �nnas i miljöer, som är

41 Jämför Asplund, s. 13.
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mer eller mindre urbana. Begreppen kan därför användas för att diskutera
dessa gradskillnader.

Samtidigt är stad och landsbygd aktuella begrepp i föreningarna. I VKHF
och WHF har den traditionella hembygdstanken med hembygden i en jord-
bruksbygd med ett öppet landskap och glest mellan husen levt kvar länge.
De tätbebyggda områdena, såsom Berg, Ljungsbro och Sturefors, har haft
svårt att bli en del av den föreställda hembygden. De blir mellanting mellan
staden och landsbygden. Villasamhällena beskrivs som �sovstäder�, en passiv
hembygd. Omlandet, det vill säga landsbygden runt tätorten eller stadens
utkant, blir mer passivt. Industrier får problem. Lantbruk läggs ned och blir
i bästa fall attraktiva sommarbostäder.

Kvantitativt är däremot prognosen god för tätorterna, enligt intervjuper-
sonerna. Tannefors, Ljungsbro och Sturefors är attraktiva områden, framför
allt för barnfamiljer. Befolkningen till sin helhet kan öka, men fördelning-
en på området förändras och centreras. I till exempel VKHF:s område är
det främst Berg och Ljungsbro som expanderar, medan lantbruksområdena
runt om i Flistads och Stjärnorps församlingar minskar inte minst genom att
gårdar läggs samman. Det blir färre lantbruksenheter.42 I THF har också
a�ärer och serviceinrättningar såsom banken lagts ned.43 Kommunsamman-
slagningarna borde ur föreningarnas synvinkel vara viktiga som ett led i att
göra områdena till stadens periferi, men deras betydelse uttrycks endast i
undantagsfall explicit. Kritiken mot den nya maktordningen har mattats av
med tiden. Intresset för Ljungsbro, Berg och Sturefors har ökat i VKHF och
WHF. Det kan bero på att villasamhället har accepterats som en hembygd
och att de tätbebyggda områdena rymmer många potentiella medlemmar.

I THF är staden de�nitivt en hembygd, men det är viktigt för inter-
vjupersonerna att markera småstadskänslan i stadsdelen. Stadens moderna
service, men inte anonymiteten mellan innevånarna vill man ha. I THF ta-
lar de om staden Linköping skild från stadsdelen Tannefors och i VKHF och
WHF blir staden Linköping och dess utbredning eller kolonisering av lands-
bygden något att ta spjärn emot. Staden upplevs som en norm, ett centrum,
som föreningarna positionerar sig utifrån. Staden är däremot aldrig något
positivt, utan anonymt och kallt, även i THF. Bilden av staden blir ett sätt
att lyfta fram den egna platsen, hembygden, som något eget och annorlunda.

Ideologins färger: blå, grön och röd

Genom föreningarnas historiebruk skildras en hembygd som har genomgått
stora förändringar under det senaste seklet. VKHF:s boktitel Allt har för-
ändrats uttrycker detta på ett mycket tydligt sätt. Stureforsboken i WHF

42 Intervju 12.
43 Se till exempel intervju 2 och 3.
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visar också samhällets tranformation, �från kyrkby till villasamhälle�, som
har gått fort särskilt under 1900-talet. I THF är de snabba förändringarna
också framträdande i deras historiebruk. På sina fotoplanscher använder de
ofta kontrasterande fotogra�er likt �före och efter-bilder�. Att det har skett
stora förändringar är tydligt. Men anser de att dessa förändringar är till det
bättre eller sämre?

När hembygdsföreningar uppstod i Sverige fanns ett behov att motverka
att allt förändrades i rask takt och lära av historien. Balansgången mellan
att förändra och lära av historien har sedan diskuterats inom rörelsen och
forskningen om den. Den här undersökningen har visat att föreningarna
inte vill vrida klockan tillbaka. Allt var inte bättre förr, men allt var inte
heller sämre. Genom verksamheten visas positiva värden i det för�utna som
dagens människor kan lära av. På så sätt kan föreningarnas historiebruk
påverka utan att de tar strid i politiska frågor.

Föreningarnas skildringar av historien är inte bara idyll och romantik.
Eländeshistoria av hårt arbete, kyla och svält varvas med nostalgiska minnen
om gemenskap och barnlek. Olika bilder ställs emot varandra. Det blir inga
solskenshistorier, men väl heroiska skildringar av människor som har slitit ut-
an att klaga. Med ambitionen att �dammsuga� platsens för�utna fångas även
det negativa upp. Positiva och negativa bilder får �nnas med sida vid sida,
men det är sällan det negativa lyfts fram och värderas, utan budskapen blir
ofta positiva. Historien blir en förebild att lära av, precis som Garnert visat i
sin forskning om skärgårdsbyn Marum. Förvisningen i samband med utbygg-
naden av Prästtomta skjutfält (VKHF) är en negativ historisk händelse, som
kan stärka den lokala gemenskapen bland dem som bor i närheten. Lokal-
historiens identitetsmässiga betydelse, som jag återkommer till, inverkar här.

Bilden av lokalhistoria och hembygdsföreningars verksamhet som i hög
grad idylliserande, som den tidigare forskningen har pekat på, är förenklad.
Har den tidigare forskningen om lokalhistorisk verksamhet överdrivit den si-
dan eller har föreningarna blivit mer kritiska till det för�utna? Förklaringen
�nns främst i vilket källmaterial man har utgått från. Den tidigare forskning-
en undersökte främst retoriken. Vid en mer praktiskt inriktad undersökning
av verksamheten blir resultatet mer komplext.44

I dagens samhälle är historien och kulturarvets betydelse så accepte-
rad att vikten av att lära av det för�utna fungerar som argument för för-
eningarnas verksamhet. Framstegstanken är inte lika dominerande. Många
människor blickar bakåt idag och framtiden behöver med automatik inte te
sig ljusare. De �esta av intervjupersonerna hade uppmärksammat och ut-
tryckte ett tilltagande intresse för historia hos allmänheten i form av till
exempel släktforskning, en omfattande försäljning av historiska tidskrifter

44 Jämför Österberg (1994), s. 33.
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eller att �det är ju väldigt aktuellt med att samla och bevara gamla saker�.45

Historiebruk behöver inte längre uppfattas som konservativt och bakåtsträ-
vande. Föreningarnas verksamhet är därmed mer i samklang med samhället
och de behöver inte motivera sin existens på samma sätt.

Hembygdsrörelsen värnade till en början framför allt om bonden och
jordbrukets historia. Den agrara historien och vården av naturarvet häng-
de samman, men den gröna nyansen är inte gemensam för föreningarna i
undersökningen. I WHF är bondesamhällets historia i förgrunden och där
�nns även ett budskap om ett hållbart ekologiskt samhälle. De känner an-
svar för såväl kulturarv som naturarv och inte minst det för området typiska
eklandskapet. När föreningen bildades på 70-talet svepte den gröna vågen
över samhället, vilket säkert har bidragit till att hembygdsrörelsens två ben,
naturarv och kulturarv, upprätthålls långt senare. Fornhemmets starka för-
ankring i den agrara historien, allmogens historia på 1800-talet som gestalta-
des på 1920-talet, kan också ha givit den gröna nyansen kontinuitet i WHF.
WHF:s anknytning till JUF och att föreningen inte har genomgått någon om-
fattande generationsväxling har säkert bidragit till budskapets kontinuitet.

Men den agrara inriktningen har börjat luckras upp genom till exempel
Stureforsboken och en generationsväxling är på väg. I VKHF påbörjades den
processen under 1980-talet och föreningen erbjuder numera en bred skild-
ring av hembygden som inkluderar såväl böndernas som arbetarnas historia.
I THF som bildades i början av 1990-talet är det gröna arvet från Forsslund
och andra inom den tidiga hembygdsrörelsen helt frånvarande, förutom i för-
eningens stadga, som är likadan som WHF:s. Arbetarnas och industriernas
historia är dominerande.

Underifrånperspektivet är gemensamt för föreningarna dels i perspekti-
vet på historien, dels genom sättet historien brukas på, deras arbetsmetoder
och kunskapssyn. Hembygdens historia ska skrivas för och av vanliga män-
niskor och skildra folkets historia, precis som ambitionen var när hembygds-
rörelsen etablerades. Den vanliga människan personi�eras i sin tur av olika
grupper. Sympatierna är för industriarbetaren (THF), bönder och torpare
(WHF) eller båda grupperna (VKHF), beroende på om historiebruket är in-
riktat mot industrins eller jordbrukets historia. Torparen Gustaf i Berglund
i WHF är ett exempel på hur en enkel torpare kan dikta psalmer och tack
vare att Oscar Ekman med hjälp av Tulia och sedan WHF tar honom på
allvar får denna skaparkraft synas långt efter hans död. Börje Johanssons
bok i VKHF är ett exempel på hur arbetarnas historia blir en del av hem-
bygden. I föreningarna �nns en solidaritet med fattiga männskor, som visar
sig genom att föreningarna framhåller goda exempel; fördömande av äldre
tiders aktörer och klasskamp är i det närmaste helt frånvarande.

45 Citatet från intervju 14. Även intervju 12.
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Välbeställda personers historia får medvetet en liten uppmärksamhet
med något undantag. När disponent Svenfelt uppmärksammas är det som
Ljungsbros �brukspatron� med en ansvarskänsla för Cloettas personal och
hela samhället. I WHF är godsherre Oskar Ekman den äldre en viktig person,
men det är hans ansvar för allmogekulturen som föreningen uppskattar, inte
hans �na slott eller stora åkerarealer. I THF får deltagarna själva personi�era
idealen genom sina liv. Det är en historia nära i tiden, som deltagarna själva
kan vara en del av.

De verksamma vill berätta vanliga människors historia, som de ser som en
dold historia; andra har skrivit om de rikas historia. Denna tanke har varit
tongivande inom hembygdsrörelsen ända sedan den grundades. Torparna
är ingen minoritet, men betoningen av deras historia underifrån liknar de
argument som ofta förs fram om olika minoriteter, att det rör sig om en dold
historia, som inte har fått så mycket utrymme. Att kartlägga och inventera
är som sagt en viktig princip när det gäller torpinventeringar. Föreningarna
vill täcka vita �äckar i historien och på kartan.

Historiker har i ökad grad intresserat sig för folkets historia, men före-
ningarnas bild av historieämnet som inriktat mot kungar och krig har levt
kvar, vilket gör att de uppfattar att föreningarnas historieskrivningar skiljer
sig fördelaktigt från akademiska historikers. Etnologer har i Sigurd Erixons
fotspår också intresserat sig för folkets historia, men det uppmärksammas
heller inte, om det inte handlar om människorna i den egna bygden, som
exemplet Fornhemmet. Underifrånperspektivet i föreningarna uppfattar jag
som ett sätt att berätta en historia som de tycker saknas mer än som ett
led i en politisk kamp, som var framträdande i grävrörelsens ursprungliga
retorik. Noterbart är att intresset för det industriella kulturarvet aktualise-
rades sedan industrierna i snabb takt började monteras ned och engagerade
många andra historiebrukande aktörer, däribland grävrörelsen och arbets-
livsmuseer.

Skötsam och kristen moral

Undersökningen har visat att det �nns moraliska aspekter av verksamheten,
som inte kan kläs i politiska färger. I föreningarna �nns en skötsamhetsmoral
som inrymmer ideal om hederlighet, att göra rätt för sig och att ta ansvar för
sina medmänniskor. Ronny Ambjörnsson har skildrat den skötsamhetskul-
tur som var utbredd i samhället, särskilt inom folkrörelserna. Skötsamheten
omfattade ett brett spektrum av egenskaper, såsom �ordhållighet, besinning
och eftertänksamhet�, enligt Ambjörnsson.46 Skötsamheten kan ses som ett
folkrörelseideal som har fått leva vidare i föreningarnas historiebruk. Det är

46 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: Idéer och ideal i ett norrländskt
sågverkssamhälle 1880-1930. Serien Norrlands bildningshistoria (Stockholm, 1988), s. 9.
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ofta mellankrigstiden och tiden närmast andra världskriget som omfattas av
deras barndomsskildringar. Föreställningen om en mer utpräglad hederlighet
bland människor på den tiden framkommer tydligt vid THF:s guidningar.
De jämför barndomens Tannefors med den otryggare stadsdel de tycker att
de lever i idag som äldre människor.

Nykterhetsfrågan var en del av skötsamheten, inte bara inom nykter-
hetsrörelsen. I föreningarna är inte nykterhetsfrågan så framträdande, men
nykterheten eller bristen på nykterhet omnämns till exempel om mjölna-
ren i Tannefors som betalade sina anställda om de höll sig nyktra eller när
deltagaren på cykelturen med VKHF berättade om stadsungdomarnas alko-
holkonsumtion på danserna. Stadsungdomarna framstår som mindre sköt-
samma än landsbygdsungdomen, när de missbrukade ansvaret de hade fått
när de �ck låna lokalen. Arbetet i stort kan ses som ett ansvar att förval-
ta väl. Skötsamheten är viktig i Johanssons skildringar av sin barndom och
de ideal hans föräldrar levde efter och lärde honom (VKHF). Det gällde att
göra sitt bästa av sitt liv och att sköta sig.

Kalle i Kilen (VKHF) framstår som ett undantag på många sätt. Han
ville inte arbeta hårt, utan hellre �losofera, �ska och vara i naturen. Han gick
sin egen väg. Han gick inte till kyrkan, utan läste i skriften på egen hand.
Kalles fritänkande framstår inte som särskilt skötsamt, men genom att han
värnade om det gamla och naturen blir han ändå en förebild. Han gjorde på
sitt sätt revolt mot samhällsförändringarna, som en Dacke�gur i liten skala.
Kalle i Kilens eftertänksamhet och besinning, som en form av skötsamhet,
är viktigare än hans arbetsmoral. Att han framträder som ett bygdeoriginal
bidrar säkert till fascination, som i sin tur kan leda till att föreningen har
uppmärksammat honom.

Det förekommer kyrklig verksamhet särskilt i VKHF och WHF. Två
av intervjupersonerna i VKHF kommenterade föreningens förhållande till
kyrkan. En intervjuperson betonade att föreningen har arbetat aktivt för att
vara obunden till kyrkan. �Många hembygdsföreningar har väldig anknytning
till kyrkan. Men det slopade Vreta kloster rätt mycket.�47 Intervjupersonen
syftar sannolikt på att människor inom kyrkan inte längre innehar högre
positioner i föreningen. En annan intervjuperson såg mer oproblematiskt
på VKHF:s relation till kyrkan: �Vi försöker samarbeta med kyrkan. Det
�nns ingen anledning att ha någon motsättning till dem�.48 Är föreningarnas
relation till kyrkan inte mer komplicerad än så?

Verksamheten eller intervjuerna tyder inte på att kristen tro är väsentlig
för verksamheten, men det är svårt att tolka det återkommande inslaget
av gudstjänster. Det kan naturligtvis uppfattas som att en kristen tro är
en gemensam nämnare för medlemmar, men jag tolkar det som en form av

47 Intervju 14.
48 Intervju 12.
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traditionsbevarande på samma sätt som jag tolkar bruket av nationalsången
och nationaldags�rande. Kyrkan som institution med dess lokaler kan vara
ett skäl till att det inte �nns någon anledning till motsättningar med kyrkan.
Församlingshemmen är användbara samlingslokaler, då föreningarna saknar
motsvarande lokaler. Underifrånperspektivet och skötsamheten kan ses som
värderingar som delas av kyrkan och hembygdsföreningarna.

Sammanfattningsvis �nns ett budskap utanför de politiska färgerna, en
tämligen färglös, närmast allmänmänsklig moral med omsorg om den lilla
människan som har befolkat hembygden. Det blir ett budskap som vädjar
till att människor tillsammans värnar hembygden och på det sättet kan upp-
rätthålla eller återskapa ett Gemeinschaft genom att människor får starkare
band till varandra, hembygden och lokalhistoria. Det ger budskapet en öp-
penhet, som gör att det kan förekomma i såväl skildringar av jordbrukets
som industrins historia. Staden eller landsbygden som livsmiljö kan förmedla
samma övergripande budskap, som hembygdsföreningarna delar.

Existentiell betydelse

Den existentiella betydelsen har av �era forskare ansetts vara svårfångad,
men central för att förstå hembygdsföreningars verksamhet. Identi�kation
med platser, som det rör sig om här, får olika benämningar såsom hem-
bygdskänsla, rötter och lokal identitet, som jag de�nierar på lite olika sätt.
Men i samtliga fall handlar det om något som en människa kan förvärva och
som därmed kan förändras över tid.49

Lokal identitet ser jag som ett samlande och vitt begrepp för människors
identi�kation med olika platser. Identi�kationen med platsen behöver inte
vara positiv för att bidra till identiteten. En person kan till exempel vara upp-
vuxen på landsbygden och det har blivit en del av den personens bild av sig
själv, men det kan vara en sida som personen ringaktar och åtminstone har
försökt att lämna bakom sig. Den lokala identiteten är inte avhängig histo-
riebruk (kunskap om och identi�kation med historien), utan kan bero på and-
ra faktorer, såsom sociala kontakter i området eller områdets natur. På sam-
ma sätt är det med hembygdskänslan, som jag däremot tolkar som en positiv
identi�kation; hembygden är en plats att tycka om. Det �nns inbyggt i den
positiva förleden �hem�. Rötter ser jag uteslutande som identi�kation genom
historiebruk. Rötter får man genom historia; de sträcker sig bakåt i tiden.

I fortsättningen på detta avsnitt diskuterar jag hur föreningarna själva
argumenterar för sin existentiella betydelse och vilka konsekvenser det får
för deras verksamhet i ett rörligt samhälle. Jag kommer att använda lokal
identitet som samlande begrepp, eftersom det omfamnar både positiva och

49 Om lokal identitet som något förvärvat, se till exempel Gunnemark, s. 25.
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negativa värderingar och syftar på såväl historiebruk som andra aspekter av
verksamheten.

Fastvuxna rötter: medfödd lokal identitet

I föreningarnas skriftliga och muntliga uttalanden sammankopplas historis-
ka kunskaper med identitet, det vill säga historiebruket får en existentiell
betydelse. De verksamma argumenterar för att människor har ett behov av
historia, för att lära känna sig själva och kunna orientera sig i samhället. I en-
käten svarade VKHF att kunskap om hembygdens historia �ger de människor
som bor här en möjlighet att förankra sig i tillvaron�.50 En intervjuperson
uttryckte att föreningarnas verksamhet kan hjälpa en person att �veta vad
man har för bakgrund och varför man är som man är�.51

Ofta knyts historia och identitet samman med begreppet rötter, som är
ett centralt och laddat begrepp i föreningarnas självbild. Föreningarnas ut-
bud av lokal historia anses motverka �rotlöshet�. 52 Rotlöshet för tankarna
till människor som saknar förankring och stabilitet. Flera av föreningarna i
den forskningsförberedande enkäten motiverade sin verksamhet med bety-
delsen av att människor känner till sina rötter. �Vår historia är nödvändig
som plattform för att förstå nutiden och ge oss 'rötter' i tid och rum.�53 �Utan
historia är människan rotlös i tillvaron.�54 Begreppet historielöshet och att
föreningarna ville motverka �hotande historielöshet� återkom i �era svar.55

Rötter är dock en svårfångad metafor, vars betydelse glider när före-
ningarna använder begreppet. Men rötter har alltid ett samband med lokal
identitet. Flera intervjupersoner tar också upp släktforskning som ett sätt
att söka sina genealogiska rötter, som också kan fungera som en inkörsport
till ett intresse för historien utanför den egna personen (biogra�n).56 I citatet
nedan har rötterna också att göra med släktens minnen. Tidigare generatio-
ner visar platser som de har minnen från:

50 VKHF:s svar på den forskningsförberedande enkäten 2003.
51 Intervju 15.
52 En intervjuperson använde rotlöshet som en vidare metafor, som inte handlade om

historiska kunskaper, utan om kontakterna med andra människor på platsen. �Jag tror
att man känner rotlösheten [. . . ] om man inte vet vem grannen är ens.� (Intervju 10)

53 Den forskningsförberedande enkäten 2003, nummer 20.
54 Ibid., nummer 25, om rotlöshet se även nummer 16.
55 Ibid., nummer 2 och 9, citatet i nummer 19.
56 Intervju 2 och 7. Släktforskning är en omfattande verksamhet i Sverige idag. Se-

dan 1986 �nns ett riksförbund, Sveriges Släktforskarförbund, som organiserar regionala
förbund och lokala föreningar. Förbundets nättidning heter Rötter. År 2003 var 145 före-
ningar med 55 000 medlemmar anslutna. Men medlemmarna kan vara anslutna till �era
föreningar, uppger förbundet på sin hemsida. Uppskattningsvis är det även många perso-
ner som släktforskar som inte är med i någon särskild förening för detta ändamål. Antalet
släktforskare är därmed svårt att beräkna. http://www.genealogi.se/forbund/index.htm
(071104).
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När man blir lite äldre återvänder man gärna till de platser som
väcker sköna minnen, t ex där man växte upp och människor
som betydde något för en. Kanske har dina föräldrar stolt visat
sin gamla skola. Man brukar också prata om att man har rötter
någonstans. Hur starka dessa rötter kan bli beror på tiden och
jordmånen. Hembygdsföreningen bidrar till den jordmånen.57

Liknande tankar om medfödda rötter �nns bland sverige�nnarna i Mirjaliisa
Lukkarinen Kvists avhandling Tiden har haft sin gång: Hem och tillhörig-
het bland sverige�nnar i Mälardalen från 2006. Hon undersöker föreningen
Mälardalenin Haapajärvi-seura, som är en del av den �nska hembygdsföre-
ningen i Haapajärvi. Medlemmarna är emigrerade Haapajärvibor, som vill
behålla sitt engagemang för platsen efter �ytten till Sverige. De verksamma
i föreningen använder ofta begreppet rötter och syftar på sin uppväxtort i
Finland. De kan inte skapa rötter till bostadsorten i Sverige. Rötterna verkar
i deras fall vara genealogiska. Det vill säga att de har med släkt och genera-
tion att göra, där uppväxten (födsel och härkomst) är central. Deras rötter
�nns på platsen där de växte upp, men de kan ändå känna en tillhörighet
till den nya platsen.58

På samma sätt som sverige�nnarna håller kontakt med sin uppväxtort
genom sin förening riktar föreningarna i denna studie sin verksamhet särskilt
till dem som är uppvuxna på platsen. De har särskild �hemvändarverksam-
het� för att hjälpa från�yttade personer att hålla kontakten med platsen.59

Hemsidorna kan fungera som en kontaktyta för personer som vill återupp-
ta kontakten med platsen och lära sig mer om den. Det blir en återtagen
lokal identitet som grundar sig på den medfödda; där man föds och lever
sin barndom. Den medfödda synen på lokal identitet medför att föreningar-
na inte riktar sig särskilt mot nyin�yttade eller invandrargrupper, vilket till
exempel skulle kunna vara ett sätt för THF att skilja sig från Tanneforspoj-
karna. Istället får personer, som är uppvuxna i området eller har bott på
platsen mycket länge, en stor auktoritet i verksamheten. Så är det särskilt

57 WHF, �Förord� i Wist hembygdsförening 1976-1986. (Linköping, 1986).
58 Mirjaliisa Lukkarinen Kvist, Tiden har haft sin gång: Hem och tillhörighet bland sve-

rige�nnar i Mälardalen. Linköping studies in arts and science 372 (diss. Linköping, 2006),
s. 124, 186� och 219. Hon använder begreppet hemort för båda platserna. Föreningen som
upprätthåller banden till den gamla hemorten i Finland, men �nns på den nya hemorten
i Sverige, kallar hon för en hemortsförening till skillnad från en hembygdsförening, som
försöker stärka banden till samma plats som de verkar på. (Lukkarinen Kvist, s. 108).

59 Öman använder begreppet �hemvändare� främst som en benämning på personer som
har emigrerat till USA och som besöker sin uppväxtplats i Sverige. (Öman, s. 135�) Här
får begreppet en vidare betydelse som innefattar även personer som �yttat inom Sverige
och besöker en tidigare hemort. Det är så som föreningarna i undersökningen använder
begreppet.
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i THF, där �era personer fungerar som �tidsvittnen� för den dominerande
minnesbaserade verksamheten.60

Rötter får fötter: förvärvad lokal identitet

Föreställningen om den medfödda lokala identiteten säger att den inte kan
förändras. Med hjälp av rotmetaforen kan det uttryckas som att man före-
ställer sig att rötterna inte kan börja gro någon annanstans; en människa
som rycks upp med rötterna blir således rotlös och kanske längtar tillbaka till
sina forna rötter. Den medfödda lokala identiteten blir ett ideal i förening-
arnas dominerande självbild, som gör att människor per automatik blir mer
�rotlösa� i ett rörligt samhälle. Rotlösheten står för en brist hos människor,
som föreningarna vill avhjälpa.

Retoriken liknar den som fanns när hembygdsföreningar uppstod. Då
var den ett svar på olika rörelsemönster som fanns i samhället: emigratio-
nen och urbaniseringen. Dessa processer har fortsatt, även om emigrationen
har minskat kraftigt i omfattning till förmån för immigration, att människor
från andra länder �yttar till Sverige. I THF nämnde �era intervjupersoner
människors rörelsemönster, när de funderade över samhällsförändringar och
föreningens framtid. De menade att människor kanske inte bor kvar tillräck-
ligt länge på en plats för att känna förankring där. �Tyvärr �yttar ju folk
mycket mer på sig.�61

Men rörligheten i dagens samhälle ser annorlunda ut än för hundra år
sedan. Idag är rörligheten inte bara en urbaniseringsprocess, utan männi-
skor rör sig fram och tillbaka i sin vardag på olika sätt. De pendlar mellan
bostadsort och arbetsort och växlar mellan fritidsboende och fastboende.62

I landsbygdsföreningarnas villasamhällen Sturefors, Berg och Ljungsbro er-
bjuds få arbetstillfällen. Det medför en hög andel arbetspendlare, oftast till
Linköping. Dessa villasamhällen har VKHF och WHF kallat �sovstäder�. De
är områden där man bor och möjligen har barnen på dagis eller i skolan. Jag
tolkar begreppet som ett uttryck för ett passivt förhållande till en plats, som,

60 Verksamma personer kan få auktoritet på andra sätt. Ett tydligt exempel är ordfö-
randen i WHF:s starka auktoritet i föreningen, fast han �yttade dit i 30-årsåldern. Hans
auktoritet baserar sig för det första på att han har goda kunskaper om platsen genom att
ha deltagit i föreningens verksamhet sedan starten. För det andra har hans erfarenhet av
föreningsliv givit honom en god förmåga att leda möten och ett rikt kontaktnät. För det
tredje behärskar han studiecirkeln som arbetsform. Andra personer får auktoritet genom
att vara kunniga och intresserade av till exempel fotogra�er eller datorer.

61 Citat intervju 5. Se även intervju 2 och 11.
62 Om den vardagliga mobiliteten se Mattias Höjer, �Resande� i Bilder av framtidssta-

den: Tid och rum för hållbar utveckling. Anders Gullberg, Mattias Höjer och Ronny Pet-
tersson (red.), (Stockholm/Stehag, 2007) och Tora Friberg, För�yttningar: En samman-
hållande länk i vardagens organisation. Kommunikationsforskningsberedningens (KFP)
rapport 1998:23 (Stockholm, 1999).
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enligt de verksamma, människorna får en svagare förankring till. Aktiviteten
centraliseras till urbana miljöer.

Arbetspendlingen berör däremot inte direkt pensionärerna som är en
dominerande grupp i föreningarna. De behöver inte vara lika rörliga på grund
av arbete. Den nödvändiga mobiliteten, att vara tvungen att för�ytta sig
mellan olika platser för att få ihop sin vardag, tar tid och energi. Den kan
vara en anledning till att människor i förvärvsarbetande ålder inte hinner
eller orkar engagera sig i ideella föreningar, som inte involverar deras barn
eller arbete. Intervjupersonerna menade att den gruppen sällan är verksam
i föreningarna.

I undersökningsområdet �nns �era exempel på hur människor rör sig
fram och tillbaka mellan fast- och fritidsboende. Människor i stadsdelsföre-
ningens respektive landsbygdsföreningarnas områden har olika rörelsemöns-
ter. I stadsdelen Tannefors sker rörelsen ut från området under sommaren
till fritidshus på andra platser. Verksamheten är därför koncentrerad till
höst, vinter och vår, när Tanneforsborna är på plats. I landsbygdsområdena
sker en in�yttning under sommaren, då områdena är populära för fritidsbo-
ende. Ett exempel är husen som har övergivits invid sjön Bjän, Stjärnorps
socken (VKHF), men som har förvandlats till fritidshus. Det gäller �era av
de gamla torpen längs Bjänleden. Denna mobilitet medför alltså inte bara
en avfolkning av bygden, utan även en in�yttning under sommaren. Det bi-
drar i sin tur till att verksamheten i WHF och VKHF är koncentrerad till
sommarhalvåret. Hembygdsdagar är något som hör sommaren till i många
föreningar på landsbygden, då såväl bofasta, sommarboende och turister
kan delta i verksamheten. Sommarboendet i bondbyn eller i skärgården kan
också bli en hembygd, som Göran Palm �ck ge uttryck för i teoriavsnittet.
Det är en plats att känna förankring till, men jag tolkar det återigen som
ett passivt förhållningssätt till en plats, som står för avkoppling och kanske
skönhet.

Undersökningen har visat att i praktiken är det knappast �rotlösa sjä-
lar�, som söker sig till föreningarna, utan socialt anpassade och historiein-
tresserade pensionärer som vill trä�a likasinnade. De får sin lokala identitet
bekräftad genom historien, men också genom de människor de möter. Nyin-
�yttade personer blir medlemmar, utan att de har någon tidigare anknytning
till platsen. De är intresserade av platsens historia i ett bredare perspektiv;
inte som en fråga om den egna släktens historia, utan om hur samhället har
vuxit fram eller vilka som har bott i huset eller i området innan de själ-
va �yttade in. In�yttade personer utgör en stor del av de mest verksamma
personerna. Det gäller särskilt i THF, men också de tre ordförandena.

Men att människor kan ha komplexa och förvärvade lokala identiteter
är märkligt nog ett ovanligt synsätt bland de verksamma i föreningarna.
Mannen i VKHF, som menade att människor kan förvärva nya hembygder,
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upplevde att det var svårt att få gehör för sin syn. Karl Lindahl i VKHF
visade på denna motsägelsefullhet. Han gjorde en liknelse med en �yttfågel
som återvänder till sitt hem (bo) igen. Men han är själv in�yttad och har
inte sökt sig tillbaka till barndomshemmet i Småland, utan slagit sig ner på
en ny plats, sitt kära Flistad. Lindahl är inte ensam om denna paradoxa-
la inställning. Det �nns ett glapp mellan retorik och praktik, där retoriken
omfamnar en medfödd hembygd, medan i praktiken lockar verksamheten
människor som är in�yttade och har förvärvat en identi�kation med plat-
sen. Följande citat av en intervjuperson diskuterar hur rörligheten ligger till
grund för rotlöshet. Återigen påpekas hembygdsföreningens roll för kontak-
terna med den ursprungliga boendemiljön. Men hembygdsföreningen kan i
praktiken vara en del av etableringen på den nya orten:

Jag brukar säga om det här med historia: om du inte har någon
historia bakom dig då kan du heller inte ha någon framför dig
då ser du inte hur utvecklingen går. Man är rotlös. Jag tror att
som det ser ut idag behöver folk ha lite rötter faktiskt, även om
de har kommit in�yttade till en ort. Antingen tar du reda på så
mycket som möjligt om den ort du kom ifrån, du är född i och då
kan du vända dig till hembygdsföreningen där eller också bryter
du de banden och etablerar dig på den nya orten.63

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att den existentiella betydel-
sen är föreningarnas huvudargument för sin verksamhet och inte till exempel
politiska eller moraliska argument. Genom en förankring på platsen ska det
som intervjupersonerna ser som en ökad �yttbenägenhet kunna stävjas. Ar-
betspendling och fritidsboende bidrar till att komplicera platstillhörigheten
i dagens samhälle, så att rörligheten inkluderar såväl �ytt från en plats till
en annan som en vardaglig rörlighet. Överhuvudtaget gör rörligheten i sam-
hället att människor har kontakt med många platser under sina liv, i såväl
långa som korta perspektiv.

När man ser till vilka som är verksamma i föreningarna beror inte deras
intresse och engagemang på om de är in�yttade eller hur lång tid de har
bott på platsen. I praktiken har den medfödda lokala identiteten ersatts av
en förvärvad identitet, så att föreningarna kan få en existentiell betydelse
för alla som bor där, oavsett var de har bott tidigare. Men det �nns en
eftersläpning i retoriken. Föreställningen om hembygd och rötter som något
som ärvs mellan generationerna skymmer en aktiv och mobil identi�kation
med platser, som �nns i praktiken. Föreningarna är redan anpassade till ett
samhälle med omfattande rörelsemönster.

63 Intervju 12.
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Social betydelse

I detta avsnitt analyseras den sociala betydelsen av föreningarna på två ni-
våer. Först är analysen på personnivå, som en arena där människor kan
mötas, inte minst pensionärer. Där uppmärksammas särskilt ka�ekulturen
och trivseln för dem som är verksamma. Genom en diskussion om förutsätt-
ningarna för rekrytering av nya engagerade personer övergår analysen till
en mer övergripande samhällsnivå, det vill säga hur föreningarna verkar för
lokalsamhällets styrka och överlevnad, som en del av det civila samhället.

Ideellt arbete och �ka

Genom föreningarnas verksamhet möter deltagarna inte bara historien, ut-
an också varandra. Den skapar tillfällen för människor att umgås och lära
känna varandra. Föreningarnas betydelse som mötesplats för bygdens män-
niskor har de gemensam med all lokal föreningsverksamhet, men det gör den
inte mindre viktig att lyfta fram. Studiecirkelverksamheten är ett tydligt
exempel, där den kunskapsgenererande betydelsen bara är en del. Arbetet
tillsammans har ett egenvärde. En intervjuperson i VKHF berättade att
studiecirklarna i textilslöjd är �mycket social verksamhet�.64

Ett uttryck för föreningarnas sociala betydelse är �kakulturen vid samt-
liga verksamhetsformer, som har etablerats i föreningarna. I mindre formella
sammanhang är det någon av de verksamma som ordnar �kat, enligt ett ro-
terande schema, eller medtar personerna en egen ka�ekorg, som plockas fram
i skogsdungen eller vid bordet (WHF). Vid mer formella möten, såsom års-
möten och kulturaftnar, serverar föreningen (kvinnorna) ka�e till en mindre
penning. Det är med undantag för THF �era hembakta kakor med ka�e och
en lott för omkring tjugo kronor.

De �esta av dem som deltar i verksamheten är pensionärer. De är pigga,
har tid och vill vara aktiva.65 Åldersgruppen 15-50 år deltar sällan. Valborgs-
mässo�randet och hantverksdagarna vid Ljungs slott i VKHF är undantag,
liksom besöksverksamheten vid Fornhemmet. WHF och VKHF har även
barnverksamhet. Den åldrande hembygdsrörelsen har diskuterats på olika
nivåer inom rörelsen särskilt sedan 1960-talet. Föreningarna i Adolfsson och
Svenssons studie hade också en hög genomsnittsålder bland medlemmarna
och de verksamma var tveksamma till möjligheterna att locka yngre personer
till verksamheten. Flera av intervjupersonerna antydde att historieintresset
växer med åren och att de själva engagerade sig i mer mogen ålder, när deras

64 Intervju 11.
65 Se Owe Ronström (red.), Pigga pensionärer och populärkultur. (Stockholm, 1998).

Statistik över omfattningen av pensionärers ideella arbete i Eva Jeppsson Grassman och
Lars Svedberg, �Medborgarskapets gestaltningar: Insatser i och utanför föreningslivet�, i
SOU 1999:84.
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barn var vuxna. Flera svar på den forskningsförberedande enkäten från 2003
pekade på att det är äldre personer som deltar i föreningarnas verksamhet:
�Rekryteringen bland folk under 50 är svår men inte omöjlig!�.66

Målgruppen blir som i alla hembygdsföreningar (?) [sic!], auto-
matiskt äldre personer, men arbetet att nå ungdomar pågår även
om resultatet kanske inte är så lysande. Det tycks genomgående
vara så att historieintresset vaknar först i 40-årsåldern!67

Hembygdsföreningar, liksom andra föreningar, är viktiga arenor för män-
niskor att mötas på oavsett om det är ett uttalat syfte. I stadgarna står
det att de vill �ordna gemensamma aktiviteter� (VKHF), respektive �skapa
möjligheter för Tanneforsbor att trä�as� (THF). De som bor i Tannefors,
Ljungsbro eller Sturefors kan trä�as i det egna lokalsamhället genom arran-
gerade aktiviteter. Genom föreningarna umgås människor med varandra och
med historien och det bidrar till att hembygden syns och tar form. De som
tar del av verksamheten, deltagarna eller publiken, är en omfattande och
varierande skara. När det gäller studiecirklarna är deltagargruppen relativt
stabil. Det är en förhållandevis liten del av föreningarnas medlemmar som
deltar i verksamheten.

De verksamma består av omkring tjugo personer i varje förening. De
trä�as ibland �era gånger i veckan för att genomföra och planera utåtrik-
tad verksamhet, alltså verksamhet som når utanför kretsen av verksamma.
De trä�ar också varandra genom att de ofta är drivande i andra föreningar.
Den sociala samvaron bland dem har blivit synlig när jag har följt verksam-
heten och förstått hur ofta de trä�as genom föreningen eller har kontakt via
telefon och e-post. I en visa som en man skrev till VKHF:s 60-årsjubileum
beskrivs verksamheten: kolmilan, kvarndagarna, hantverksdagarna och val-
borgsmässo�randet i varsin vers. Refrängen skildrar det vardagliga arbete
för hembygden och gemenskapen kring arbetet:

I Vreta kloster vi har en förening,
där vi jämt sätter hembygden främst
och det är den som ger livet en mening
och åt kroppen och själen ger spänst.
Att sälja lotter, att väva och baka,
det är just såna uppdrag vi har,
men det är inget som vi vill försaka,
nej, för oss är det lyckliga dar.68

66 Den forskningsförberedande enkäten 2003, nummer 20.
67 Ibid., nummer 19. Se även till exempel enkät nummer 28 och 18 om svårigheten att

få personer, särskilt yngre, att engagera sig ideellt.
68 VKHF, utskick �Vreta klosters Hembygdsförening 60 år�, jubileumsfest i Ljungsbro

Folkets park den 10 oktober 2003', melodi: Den gamla dansbanan.
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Det ideella arbetet är mycket omfattande. Det visar även Adolfsson och
Svenssons undersökning. Det blir ett sätt att umgås, en social aktivitet. För
många av dem som lägger ner mycket tid framstår insatsen som lustfylld
och det kan också vara ett sätt att hålla kroppen igång, när den börjar bli
gammal, vilket visan beskriver. Ka�epauserna och samvaron när gräset ska
klippas, husen målas, ka�et kokas eller fotogra�erna sorteras är viktig. En in-
tervjuperson sade: �Samtidigt har vi trevligt, jobbar ihop [. . . ] Annars skulle
man inte lägga ned tid om man tyckte det var tråkigt�.69 Behovet att träf-
fas kan avgöra varför människor engagerar sig i en hembygdsförening istället
för att ägna sig åt lokalhistoria eller släktforskning på egen hand.70 Det är
också genom sociala kontakter som människor blir verksamma i föreningar-
na. Möjligheten att få trä�a andra är givetvis en bidragande orsak till att
människor engagerar sig och fortsätter att göra det år efter år.

Alla intervjupersonerna och många av enkätsvaren visade en oro för re-
kryteringen av ideellt verksamma personer till föreningen i framtiden. Det
var den enda aspekten som skuggade den annars så ljusa bilden av förening-
arnas framtid, som intervjupersonerna gav. Bara en av de femton intervju-
personerna var inte orolig för detta, utan menade att det skulle ordna sig,
som det har gjort tidigare.71 Visst har han en poäng i det resonemanget med
tanke på hur länge frågan har diskuterats inom rörelsen. Är oron för att ing-
en tar över obefogad? Oavsett om oron för nyrekryteringen av verksamma
personer är motiverad eller inte, visar den på den vikt som de lägger vid för-
eningens insats. Det är då inte betydelsen för dem själva, utan för saken, för
lokalsamhället.

Att upprätthålla det civila samhället

Att vara föreningsverksam ger ett rikt socialt umgänge med regelbundna och
meningsfulla trä�ar. Men det handlar inte bara om att mysa med en ka�e-
kopp, utan föreningarna erbjuder samtidigt en möjlighet att göra en insats
för andra människor och för lokalsamhället. Det lokala föreningslivet, där
hembygdsföreningarna ingår, organiserar tillsammans ett socialt fungerande
samhälle som en del av det civila samhället.

69 Intervju 1.
70 Statistik om deltagande i studiecirklar visar att motivet �att trä�a andra människor

eller för att det är trevligt med gemenskapen i en studiecirkel� utgör en tredjedel av
deltagarnas svar. I åldersgruppen över sextio år anger över sextio procent gemenskapen
som motivet för deltagande i studiecirklar att jämföra med olika kunskapsrelaterade motiv.
(Alvar Svensson, Vilka deltar i studiecirklar? II. Rapport från en undersökning av deltagare
i studieförbundens cirkelverksamhet hösten 1995. Folkbildningsrådet (Stockholm, 1996),
s. 22f.)

71 Intervju 9. Samma oro �nns i hembygdsföreningen i Malin Blomquists D-uppsats,
Arvet: Om återväxt inom hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Programmet Kultur,
samhälle, mediegestaltning, Linköpings universitet, 2002, s. 48f.
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En intervjuperson berättade att en och samma person kan vara med i
hembygdsföreningen, pensionärsföreningen och Röda Korset. �Föreningsli-
vet för en pensionär går ju in i varandra. [. . . ] Alla har ju ungefär samma
mål.�72 Vilket gemensamt mål syftar han på? Målet skulle kunna vara so-
cialt; att människor får möjlighet att trä�as, men också att föreningarna
stärker lokalsamhället på olika sätt. De ordnar på ideell basis olika aktivi-
teter, håller lokaler och naturmiljöer i gott skick, som annars skulle kosta
pengar. Genom sin utbredning i städer och på landsbygden är min bedöm-
ning att de utgör en anmärkningsvärt stor del av civilsamhällets samlade
föreningsmassa.

Det omfattande ideella arbetet bidrar till lokalsamhällets välstånd. Om
deras verksamhet upphör förfaller inte bara byggnader och minnen riskerar
att falla i glömska; samhället förlorar också en historisk kontinuitet, som
kommer alla innevånarna till del vare sig de deltar i verksamheten eller inte.
Det genomgripande historiebruket är det som utmärker hembygdsföreningar
jämfört med andra lokala föreningar. Lokalsamhället blir aktivt istället för
passivt; en plats där verksamhet äger rum och det i sig är något positivt.
Det gör att många människor blir medlemmar för en billig penning eller på
andra sätt stödjer deras lokala och ideella verksamhet. Det är en stor grupp
som inte deltar i verksamheten, men ändå vill att den ska fortgå, för att den
bidrar till lokalsamhället och kommer dem till del i en vidare mening.73

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att föreningarna gagnar
det civila samhällets upprätthållande. Deras bidrag till civilsamhället tange-
rar de politiska besluten och budgeterna, men blir ofta ett komplement som
gynnar lokalsamhällets aktivitet och kontinuitet. Fornhemmet är ett tyd-
ligt exempel där WHF, just i egenskap av förening och en del av det civila
samhället, �ck förtroende av kommunen att förvalta ett förfallet kulturarv;
ett arbete som inte kommunen kunde ta på sig, men som blev möjligt ge-
nom ideella insatser. Föreningarna idealiserar gemenskapen (Gemeinschaft)
i det för�utna genom sitt historiebruk, som visar upp ett samhälle där män-
niskor tog mer ansvar för varandra. Samtidigt bidrar de till gemenskapen
i samtiden genom att verksamheten är en mötesplats, där människor kan
knyta nätverk. På så sätt kan det för�utna idealet om gemenskapen mellan
människor verka också i samtiden dels genom föreningarnas gemensamma
uppgifter bland de verksamma, dels genom verksamheter för människor i
lokalsamhället.

72 Intervju 7.
73 Putnams studie om den sociala samvaron i USA visar att det blir allt �er som betrak-

tar och allt färre som deltar och utövar. (Putnam, 2000/2001) Den här undersökningen
ger inga belägg för att den kvantitativa relationen mellan dessa grupper har förändrats.
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Hembygdsföreningar på 2000-talet

Det �nns fördomar om hembygdsföreningar hos allmänheten, men också
bland forskare, vilket säkert har bidragit till att de har väckt litet intresse
i den akademiska forskningen. Fördomarna har snarare väckt min ny�ken-
het och stärkt mitt intresse. Ett fenomen som engagerar så många behöver
belysas. Svårigheten har varit att välja hur en sådan belysning ska gå till,
eftersom så mycket forskning återstår att göra. En bred kartläggning, att
ta reda på vad några föreningar konkret ägnar sig åt och vilken betydelse
det har, har varit min uppgift. Framtida utmaningar är att fortsätta stu-
dera urbana hembygdsföreningar och föreningar under perioden 1950-1980.
Internationella jämförelser från till exempel Norge, Finland och Tyskland,
är också exempel på forskning, som kan fördjupa kunskapen om hembygds-
föreningar och deras omvandling i Sverige.

I denna avslutning sammanfattar jag resultaten av verksamhetens bety-
delser och diskuterar varför hembygdsföreningar fortfarande lockar männi-
skor. Kartläggningen av verksamheten har givit en bred bild av föreningarna
och deras betydelser. Redan vid en studie som denna av tre föreningar fram-
står hembygdsföreningar som ett mycket mångfasetterat fenomen. Men det
�nns en gemensam nämnare i det lokala historiebruket. Verksamheten kret-
sar kring hembygden och dess historia. Hembygdsföreningar är en aktör som
har verkat på historiebruksfältet under ett sekel, som många människor mö-
ter inte bara på sin semester, utan också i sin vardag. Avhandlingen har
visat att det handlar om ett vardagligt och praktiskt historiebruk av stor
omfattning, som sysselsätter främst pensionärer.

Föreningarnas verksamhet skiljer sig från verksamheten i andra lokala
föreningar. Byalag, intresseföreningar eller idrottsföreningar har den lokala
miljön som utgångspunkt, men är inte primärt inriktade mot historiebruk.
Hembygdsföreningarnas historiebruk skiljer sig också gentemot andra aktö-
rers historiebruk, såsom historiker, arkeologer och andra personer vid uni-
versitet, högskolor och länsmuseer, genom att den inte är professionell; det
är en fritidssysselsättning för människor som saknar formell utbildning för
verksamheten. Verksamheten är också ideell utan förvärvsmässiga eller kom-
mersiella intressen, vilket skiljer den från till exempel en del privata museer.

Hembygdsföreningar som studieobjekt ger inte bara kunskap om dem
som aktörer, utan berör också många andra frågor och perspektiv. Avhand-
lingen har bidragit till mer kunskap om historiebruk och lokal förenings-
verksamhet som en del av civilsamhället och platsidentiteter. Identitet är
ett vanligt förekommande perspektiv på historiebruk i allmänhet och hem-
bygdsföreningar i synnerhet. Hembygdsrörelsens uppkomst sattes samman
med en orostid, när människor sökte förankring genom historien. Hembygd-
ens historia skulle fungera som en förebild. Garnert och Eriksens studier av
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lokalhistoria i Sverige och Norge skriver fram lokalhistoriens betydelse för
den lokala identiteten och att det är en skillnad gentemot den vetenskapliga
historieskrivningen. Den existentiella betydelsen är också ett vanligt argu-
ment för verksamheten i föreningarna. Det ligger väl i linje med samtidens
�xering vid identitetsprocesser inom vitt skilda delar av samhället och blir
ett vagt sätt att argumentera för verksamheten, som blir svårt att konfron-
tera.

Den ideologiska verksamheten, som aktivt försöker förändra samhället,
får litet utrymme i föreningarna och har så som den tidigare forskningen
kan tolkas alltid fått det i praktiken. I centralorganisationens bild av rörel-
sen har bristen på ideologiska drivkrafter bakom historiebruket kritiserats.
Senast på riksstämman 2007 betonades det ideologiska arbetet inom rörel-
sen. Föreningarnas faktiska påverkan i samhället är svår att belägga när det
praktiska arbetet tolkas. En svag retorik hindrar inte att föreningarna har
idéer om ett gott samhälle och att de på olika sätt vill bidra till lokalsamhäl-
lets välmående. Föreningarnas bidrag till civilsamhället, som tangerar det
politiska fältet, pekar på det.

Budskapet i föreningarna är otydligt. Den som möter verksamheten får
läsa mellan raderna och försöka tolka praktiker. Många tolkningar blir möj-
liga att göra. Agrarianism och nationalism, som var framträdande i den ti-
digare forskningens analys av rörelsens ideologi, har lämnat få spår efter sig.
Den tidigare vurmen för landsbygden och jordbruket är svår att hålla fast
vid, när städer och tätorter har blivit en del av hembygden. Ingen tydlig ide-
ologi har tagit över. En vag ideologi med tankar om humanism, demokrati
och lokalsamhällets betydelse är det som träder fram. Underifrånperspekti-
vet på historien är starkt och uttalat i föreningarna och fungerar fortfarande
som ett sätt att markera sin position till professionella historiebrukare.

Rörelsemönster i samhället gör att människor med olika bakgrund och
erfarenheter samlas på en plats. Det gör det svårt att förmedla ett starkt
budskap som de allra �esta som bor på platsen kan identi�era sig med.
Samhällsförändringarna har också gjort det svårare att �nna en gemensam
�ende; en roll som i den tidiga hembygdsrörelsen spelades av staden och
industrialiseringen. Numera �nns föreningarna i städer och intresserar sig
delvis för industrins historia. Idag skulle snarare globaliseringen kunna ses
som en �ende, men den upplevs inte så ofta som ett hot mot föreningarna,
utan en process som ökar intresset för deras verksamhet. Deras intresse för
världen utanför hembygden är ringa. Jag har visat på en närmast introvert
och lågmäld lokalpatriotism, som ska tjäna den egna hembygd, utan att
exkludera och gå till attack. Retoriken är svag, men engagemanget i den
praktiska verksamheten är desto starkare.

När det gäller verksamhetsformer har mycket förändrats. Föreningarna
har anammat nya sätt att förmedla historien bland annat genom ny tek-
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nik. Människors engagemang i föreningarna kan basera sig på ett intresse
för och kunskap om till exempel fotogra�er, datorer eller byggnader. Olika
tidsperioder i historien möjliggör olika förmedlingssätt, där ett ökat intres-
se för den muntliga historien, att minnas och berätta kan skönjas, medan
den mer traditionella museala formen har mött motstånd i de undersökta
föreningarna. Hembygdsgården, som en museal samlingslokal, är inte läng-
re en given utgångspunkt för verksamheten, särskilt inte i en stadsmiljö.
Uppfattningen att hembygdsföreningar håller på att försvinna, som nämn-
des i avhandlingens inledning, hänger säkert samman med en föråldrad bild
av vad föreningarna gör. Den som letar efter Skansenhus och folkdräkter
missar många föreningar; inte minst de som verkar i städerna. Samtidigt
som formerna för kunskapsgenererande har genomgått stora förändringar,
är grunden för verksamheten sig lik. Det är fortfarande kunskapen om den
lokala historien som är i centrum.

Den kunskapsgenererande betydelsen av föreningarna är viktig och har
blivit förbisedd i tidigare forskning. Den har ofta betraktats som ett medel
för den existentiella betydelsen istället för att få en betydelse i sig, som mål.
Föreningarna lägger stor vikt vid att undersöka och dokumentera den egna
hembygden. Allt inom området ska kartläggas och föras fram. Hembygden
blir, som Forsslund skrev, ett lagom stort område att genomsnoka och att
känna intresse för. Det blir konkret och nära i rummet, där spår av historien
eller människor kan vittna om det för�utna. Det folkbildande idealet är
centralt. Det är viktigt att verksamheten når ut till vanliga människor och
den egna erfarenheten är viktig. Utvecklingen av nya arbetsformer kan tolkas
som att föreningarna vässar sina pedagogiska verktyg för att bättre kunna
förmedla kunskap om historien.

Föreningarnas sociala betydelse är också värd att lyfta fram mer än vad
som gjorts tidigare. (Adolfsson och Svenssons studie är ett undantag.) Ge-
nom att ordna verksamheter och i planeringen av dem blir föreningen en
mötesplats för människor i lokalsamhället. Den blir en arena för nöjen, som
sammantaget kan stärka den lokala identiteten. Men betydelsen av att va-
ra mötesplats och bidraget till lokalsamhället är viktigt i sig, inte bara som
ett medel för lokal identitet. Den sociala betydelsen, som är en viktig för-
utsättning för allt föreningsliv, är naturligtvis inget nytt inslag, men det
har inte uppmärksammats, eftersom den tidigare forskningen inte har haft
som syfte att analysera betydelserna av hela verksamheten. Genom att sö-
ka utanför föreningarnas retorik och tolka den praktiska verksamheten har
andra betydelser kommit fram än de ideologiska och existentiella betydel-
serna. Andra betydelser är minst lika viktiga i föreningarna och därmed i
denna framställning.

Österbergs beskrivning av hembygdsföreningars verksamhet som associe-
rad med �idylliserande nationalromantik, konservatism eller knätofsnostalgi�
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återgavs i teoriavsnittet. Det är också bilden jag får av den tidiga hembygds-
rörelsen i forskningen. Undersökningen har visat att den bilden bara svarar
mot en liten del av vad de undersökta föreningarna gör och vad verksam-
heten står för idag. Knätofsar, det vill säga danser och dräkter, förekom-
mer i föreningarna, men endast som en inhyrd verksamhet vid ett par av
verksamheterna (med undantag för Vreta klosterdräkten). En konservativ
inställning, som jag har kallat en blå nyans i undersökningen, är inte hel-
ler framträdande. De verksamma i föreningarna anser att dagens människor
kan lära av det för�utna och att förändringar inte behöver gå så fort, men
de vill inte vrida klockan tillbaka och återgå till ett historiskt samhälle. Jag
tolkar den konservativa stämpeln som uttryck för en modernistisk historie-
syn, där allt intresse för historien är att vara bakåtsträvande och reaktionär.
Detta synsätt har förlorat i kraft, men stämpeln har fått sitta kvar. I den ti-
diga hembygdsrörelsens retorik hade talet om fosterlandet, dess stolthet och
ära, en framträdande plats. Ambitionen att uppmärksamma de nationella
högtiderna, som fanns under andra världskriget och några år efter det i en
av föreningarna, har bleknat bort. Kvar �nns nationalsången och national-
dags�rande, men deras symboliska värde i verksamheten har minskat.

Föreningarnas praktik skiljer sig från forskningen om hembygdsrörelsens
retorik vid förra sekelskiftet och konstigt vore det förstås annars. Föreningar-
na har blivit �er och �nns på andra platser (i städer) under seklet. Samtidigt
har samhället genomgått omfattande förändringar. Föreningarna verkar på
många sätt i ett annat samhälle idag än då; förutsättningarna för att locka
medlemmar har förändrats. Det är snarare bilden av hembygdsföreningarna
än deras verksamhet som har stelnat. De har frigjort sig från bilden genom
att dels välja verksamhetsformer som inte förknippas med hembygdsföre-
ningar, dels ha ett nedtonat budskap. Samtidigt �nns det en kontinuitet
i föreningarna. Det är mycket som känns igen och mycket som gör att de
liknar varandra, inte minst genom det lokala historiebruket.

Förmågan att kombinera något tryggt och invant med nyare inslag är
säkert bidragande till att hembygdsföreningar �nns kvar och har brett ut
sig. Nya och varierande arbetsformer presenterar ett öppet och tillåtande
budskap, som många människor kan identi�era sig med. De andra tidiga
folkrörelserna hade en tydlig och modern agenda, att främja till exempel
nykterhet eller klasskamp. Hembygdsrörelsens ideologi har med sin vaghet
inte varit lika känslig för samhällsförändringar. Det är ofarligt att stödja en
hembygdsförening. Det �nns inga särskilda krav på vad du ska kunna eller
tycka, förutom känslan för och betydelsen av hembygden. Hembygden, som
centrum för verksamheten, är en tillåtande och dynamisk utgångspunkt, som
gör att föreningarna kan anpassa sig efter de behov som �nns just i den egna
hembygden, vilket bidrar till deras framgång.

Därmed har jag kommit in på frågan om varför det �nns fortfarande
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�nns så många hembygdsföreningar runt om i Sverige med så många med-
lemmar? Vad är det i föreningarna som lockar? Jag har genom den här un-
dersökningen kunnat belysa den frågan på olika sätt. Det lokala perspektivet
är givetvis viktigt för att förstå föreningarnas attraktionskraft. I förening-
arnas texter och i intervjuerna framstår rörligheten som en ständigt aktuell
samhällsprocess, där föreningarna kan och vill spela en viktig roll; att bidra
till att hembygden stärks och platslösheten motverkas. Föreningarna vill stå
för trygghet och förankring i den lokala miljön. Verksamma personer mo-
tiverar intresset för hembygdens historia med ökade för�yttningar och att
omvärlden kommer allt närmare genom globaliseringen. När människor rör
sig mycket i sin vardag eller �yttar ofta bidrar föreningarna med en kontinu-
itet i rummet. Det blir viktigt för föreningarna att dra gränser mot den yttre
världen, när de ser en risk att gränserna lättare upphävs av globaliseringen.
De argumenterar för att människor behöver deras småskaliga och folkliga
historiebruk. Det mobila samhället har bytt skepnad och de lockar många
nyin�yttade, som kan lära känna nya människor och platsens historia genom
föreningarna. Föreningarna har betydelse för människors identi�kation med
platser.

Som en del i en sådan identi�kation bidrar föreningarna också till att
fylla människors behov av ett levande lokalsamhälle där de bor genom att
ordna aktiviteter i bygden. De bidrar också till en kontinuitet över tiden
genom historiebruket. Bygden får självförtroende genom kunskap om hän-
delser och personer som har verkat där i det för�utna. De verksamma och
lokalsamhällets innevånare känner ett ansvar för bygden och för föreningens
bidrag till bygdens styrka. Många hembygdsföreningar verkar i glesbygden
och blir där särskilt viktiga, eftersom utbudet från annat föreningsliv och
kultur är begränsat. Hembygdsföreningarna utgör en betydande del av det
lokala civila samhället.

Nästan alla människor som är aktiva i föreningarna är äldre. Pensionä-
rer behöver inte vara mobila för att få ihop sin vardag, utan kan ägna sig
åt sina egna intressen och den plats de bor på. Föreningarna fångar på det
sättet upp en stor grupp i samhället: Historieintresserade äldre människor
med behov av att trä�as får föreningarna att växa. En stor och pigg pensio-
närsgrupp har blivit en förutsättning för en omfattande verksamhet på ideell
basis. Men det har inte ansetts tillräckligt att vara populära hos pensionä-
rer, utan det har funnits en återkommande diskussion om hur ungdomarna
ska lockas till verksamheten. Föreställningen om förlegade och �mossiga�
hembygdsföreningar kan vara ett uttryck för att de främst intresserar äldre
människor, som har en låg status i samhället. Föreningarna har velat tvätta
bort den stämpeln genom att försöka locka andra grupper, särskilt genom
barnverksamhet.

Ett stort historieintresse �nns inte bara bland pensionärer och det gör
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att verksamheten kan få en stor publik. Folklig och populär historia är också
kommersiellt gångbart i olika medier: tidskrifter, �lmer och böcker. Släkt-
forskningen är omfattande. Historia är inte längre reaktionärt och konserva-
tivt. Hembygdsföreningar är etablerade historiebrukare. Den stora gruppen
historiskt intresserade personer vet att de i varje hembygdsförening kan �n-
na människor med starkt intresse för lokal historia. Det lokala historiebruket
ger föreningarna kontinuitet och uthållighet genom det allmänmänskliga i
människors orientering i tid och rum. Samtidigt framträder intresset för det
lokala och för historia som två starka strömningar i samtiden.

Avhandlingen inleddes med att en person hade svårt klargöra vad som
var utmärkande för en hembygdsförening. Undersökningen har haft som syf-
te att ta reda på det. Resultatet innebär att verksamheten har en mångfald
av betydelser som kan appellera till många människor. Avhandlingen har
försökt att förtydliga detta och därigenom bidra till att förklara varför hem-
bygdsföreningar är så livskraftiga idag.
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Summary

In place in history
Studies on local heritage societies in the 21st century

I have met a lot of people including researchers, who have strong opinions
about local heritage societies.74 That may be a reason that not much re-
search has being conducted on local heritage societies. Many people also
believe that these societies are fading away; they are something old that be-
longs to the past. But today the local heritage movement in Sweden has
almost half a million members spread out in about 2 000 societies. Every
year about three and a half million people take part in their activities either
where they live or as tourists. Surely the �rm opinion of what local heritage
societies do is related to the belief that they are disappearing. The societies
do not need to be located in the countryside and have an old local heritage
museum (hembygdsgård) or work with folklore costumes, but that was how
they started.

The local heritage movement was established by the end of the 19th cen-
tury and the beginning of the 20th century. The transformations then have
been seen as an explanation for the increasing interest in history and cul-
tural heritage, which in�uenced many people and areas in society. Some new
organisations involved the cultural heritage. Worth noticing is the interest
in folklore, such as dialects and folk tales. The farmer and the culture of
the country folk (allmoge) were ideals. As the folklore elements within what
was seen as cultural heritage increased new societies arose along with the al-
ready established antiquity and language associations. Handicraft and local
heritage societies with a wider and more popular approach were established,
including handicraft, folk dance and folk music in their activities.

Thus the local heritage movement's establishment in Sweden can be seen
as a part of an increasing interest in the cultural heritage in Sweden, but the
trend is international. At about the same time movements similar to the lo-

74 The phenomenon �hembygdsförening� is di�cult to translate from Swedish to En-
glish. This vocabulary is also used by The Swedish Local Heritage Federation (Sveriges
Hembygdsförbund).
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cal heritage movement were established for example in Finland, Norway and
Germany. The Finish movement's educational activities were also a part of
the Swedish movement. In Sweden as well as in Norway the �youth move-
ment� (ungdomsrörelsen) was active in local preservation activities. The
German (Heimat) movement had a wide aim towards both culture and na-
ture preservation and a large political commitment and was in many ways
an important inspiration for the Swedish movement. Other popular move-
ments rose at about the same time as a reaction to modernisation, such as
the temperance movement, the labour movement and the Free Church move-
ment, but that is another story which has been examined in other research.
Apart from many other social movements the local heritage movement has
continued to gain members.

Aim and methods

About a hundred years have passed since the �rst local heritage societies
started in Sweden. They still gain members and new societies are estab-
lished. Why is that? The image of them, that is associated with folklore
costumes and quaint old red cottages, is not consistent with the extensive
activity in the 21st century and raises questions that have not been clari-
�ed in previous research. The aim of this thesis has been to �nd out what
present local heritage societies do and investigate what their meanings are
for people and the local community. Thereby the intention was to contribute
to understanding their extent and endurance over time.

The mapping out has included the societies' activities and what mes-
sage that can be interpreted through their activities. Message is connected
to ideology, but message is used to include more fragments of opinions of
the past and the present society. Messages do not need to be connected
and be oriented towards action like an ideology. As a background the indi-
vidual agents have been investigated. They are people who are members of
the committees, leaders of study groups or guides. Passive members, who
sometimes are a part of the audience or participate in activities, have been
investigated to a less extent.

I have observed more than 60 activities and interviewed 15 active persons
in the societies. I have also studied the societies' protocols, annual reports,
home pages, publications and other material they produce through their
activities. My focus has been the outwardly-directed activities as a necessary
and relevant demarcation.

The thesis includes a study of three local heritage societies in the area of
the city Linköping, in the province of Östergötland: Vreta klosters hem-
bygdsförening, Wist hembygdsförening och Tannefors hembygdsförening.
They were chosen to give a widespread picture of what local heritage so-
cieties can do and mean for people and the local community. They are

211



di�erent in terms of geographical characteristics, time for establishment and
their number of members. Two of them are located in the countryside, while
one is a part of the city. Three studies enable me to make a thorough survey
of their activities, in order to ful�l the purpose of the thesis.

Despite the long history and the proportions of the local heritage move-
ment there is little research carried out on the local heritage movement and
its societies. Much of that existing has been conducted by people who have
been active within the movement in di�erent ways. The research is mostly
about the establishment of the movement during the �rst half of the 20th
century. Several studies partly include the local heritage movement through
their focus on other preservation movements during the same time.

These studies are mainly concerned with the ideological rhetoric among
the leaders of the movement. Local studies of the activities in local societies
are rare. In studies in more recent years the focus is more on the activities
and less on the ideology. With this study I aim to do both things and
by doing that be able to analyse the meanings of local heritage societies.
The shortage of similar studies backwards in time makes it di�cult to make
an explicit comparison between local heritage societies now and then, but
the historical perspective is very important in the study. The activity in
the societies today is related to the knowledge of the older local heritage
movement. The thesis can be the basis for further studies on the historical
development of local heritage societies. It also concerns knowledge about
local identities, use of history and the civilian society.

These are all central concepts to understand the meanings of the soci-
eties. They are both discussed in the theory part in Chapter 1 and they
are further discussed in the �nal chapter, number 5. In between the three
di�erent societies have a chapter each, Chapter 2 Vreta klosters hembygds-
förening, Chapter 3 Wist hembygdsförening and Chapter 4 Tannefors hem-
bygdsförening. The result of each study will not be summarized here. I will
go straight to the overall result of the thesis. That includes similarities and
interesting di�erences between the three studies. Despite the di�erent cir-
cumstances for their activities there are elements they have in common and
they are the main thread in the �nal chapter and in this summary. But at
the same time there are interesting and in many ways obvious, di�erences
between them. The di�erences and the reasons for them will be brought up
to a lesser extent in this summary. The question of who is active in local her-
itage societies and their e�ect on the activities is brought up several times
in the �nal discussion, especially their age and geographical background.

Local use of history

The local heritage movement started as a protest against rapid changes and
the work to preserve the local history was its priority. Previous research has
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been focused on the work of resisting modernity and identity (local and na-
tional), which in di�erent ways has close connections to the use of history
as a perspective, without using the term. It means that they are discussing
dealing with the past without any interest in testing facts or discovering
new facts about the past. Instead it is an interest in the interpretations and
the uses of history; how history has meaning in di�erent contexts, which is
associated with the aim of this thesis to investigate the meanings of local
heritage societies. But the use of history can be seen as a practical activ-
ity and be analyzed not only to give meaning, but as di�erent kinds of use
of the past. This study has shown that the activities in the three societies
are dominated by di�erent uses of history. Publications, photos, guiding,
lectures, story-telling evenings, study circles etc. are more or less totally in-
volving the past. In these cases the use of history includes people, buildings,
tools and events from the past. There are also examples of activities, when
customs and techniques from the past are used.

The use of history is public, in a sense that the purpose is to convey
history. The societies have developed many di�erent ways to use history
to attract an audience and members to the society. The old local heritage
museum (hembygdgård) is no longer the obvious way or place to present
local history, but it still exists along with traditional study circles. New
techniques make it possible to use for example web pages. Photographs are
also popular. The activities within every society, but not least when they
are put together, show many di�erent forms of activities. The societies want
to have certain uniqueness, a pro�le for their work. I have found a pattern
of three di�erent ways of using history in the study: �rst to discover and
inherit, second to show and practise and third to remember and tell about
history. They are represented in each society, but are also typical for each
one of them.

These three categories follow the general development of professional
cultural heritage preservation. The idea within museologi to collect and
exhibit di�erent objects from the past was established by the end of the
19th century and is a clear reference for the societies. To show and use
items, in order for the visitor to participate and experience history, is a
pedagogical idea in the museum business especially for children's activities.
That is a development of the traditional museum idea, where the items are
still important. A more free form, which is connected to the interest in
more late history, is the oral and memory-based use of history, which has
turned out to be a popular form for the use of history within the societies.
Tannefors hembygdsförening, which started in the 1990s, adapted this form
immediately, which also requires less �nancial resources.

Local heritage societies have been an agent in the �eld of history use for
a century, which many people meet not only on their holiday but in their
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everyday life. It is an ordinary and practical use of history to a large extent,
which involves mostly retired people. Their activities are separated from
other local societies through their focus on the use of history. Their work is
amateur based and non-commercial.

It is the local history that interests the societies. The national history
of Sweden or the regional history of Östergötland is almost never mentioned
at all. The world outside is not relevant to the societies. The nationalistic
approach that former research presents as a part of the rhetoric within the
early local heritage movement does not exist. They are more aware of the
global arena and what they see as people's need for a familiar and safe local
area and community. They want to include everything that has happened
within the area and it does not have to be unique. It is more important to
cover the whole area. I interpret their activities as a kind of local patriotism.
With that I mean that they show a sacri�cing love for the place. They are
not interested in any other locality and they do not compare their area
with other areas. They have no strong �we-against-them�-feelings. The local
patriotism here is a passive one, which includes interest, pride and to some
extent a �ght for the local place which is not aggressive or excluding.

Meanings of local heritage societies

The study shows four di�erent meanings of the local history use in the so-
cieties: knowledge-generating, ideology, identity and social. The four cate-
gories are usually hard to separate within a certain activity. They will be
discussed in the same order below. Meaning for knowledge means to pro-
duce and reproduce knowledge, mainly of the history of the place. Meaning
for ideology means the values that are produced through their activities.
Existential meaning is their contribution to people's identity and the social
meaning is the way their activities are a way of spending time together and
being a meeting place, but also their contribution to the civilian society.

Their meaning for knowledge is a large part of their activities through
di�erent study groups, museums and publications and is focused on the past
of the place. The ambitions are high in preserving remains from the past, dif-
ferent objects, photographs and stories. The feeling and experience from the
place itself are more important than theoretical knowledge or methodology.
They have an amateur ideal, but sometimes look up or use the professionals
such as archaeologists. They have a middle position between amateurs and
professionals. It is important for them to cover the entire area and some-
times in order to entertain the audience they avoid being entirely correct.
Competition from other history users can make it even more important to
develop new methods to use history in the future. The meaning for knowl-
edge as a goal in itself and not simply a way to achieve a stronger local
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identity has been neglected by previous research and is therefore important
to point out.

They want to be pedagogical in order for people to learn something from
the past, but at the same time the way the past is presented seems to be more
important than its values. Their massage is often vague and not outspoken.
It is up to the spectator and perhaps it is obvious and do not need to be
spelled out. The political colours are pale and the common stand point is
human care for the simple person, the worker or peasant. They want to
present a history from the grass roots. The importance of caring for the
place and keeping together and protecting the close relations in the past
and in the present, is a society similar to a Gemeinschaft.

Such an open message can be used to present both agrarian and industrial
history in cities or in the countryside, shared by the societies but presented
in di�erent ways. Since migration is an important part of people's lives, then
people gain di�erent experiences and the associations want to reach out to
a large population. Therefore it is di�cult to �nd an ideal that everybody
can agree on. That ideal was once the agricultural life in the countryside.
Through the lack of a political agenda the local heritage societies can attract
large groups.

Identity is a common perspective in research on both di�erent uses of his-
tory and local heritage societies. The origin of the local heritage movement
is usually connected to rapid changes in society when people are said to look
for comfort and safety through history. The existential meaning of their
activities is often used by the societies themselves as an argument rather
than the political importance. They can actively counteract the so-called
�placelessness� in the late modernity era or the rootlessness as they call it.
People move from one place to another in their daily life to work or to their
summer-house. People's moving patterns make up complex local identities.
People with di�erent �personal maps� are members and active members of
local heritage societies.

The social meaning is perhaps obvious, but never-the-less important to
point out more than is usually done. By formation of activities and in the
planning process the societies become a meeting place in the local com-
munity. But the social meaning also stands for the way they tribute to
the civilian society, by doing work for the local community. They become
an arena for entertainment, that together can strengthen the local identity
among people, but it is also important in itself not as a way of achieving
existential meaning. The social meaning may be the reason why people are
attracted to these societies and also become involved. Important to un-
derstand is that the time people spend working in these societies can be
explained by the need to meet new people. The co�ee break is important.
The social meaning is shared by all kinds of societies, but has not been high-
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lighted in research about local heritage societies. Through a method that
goes beyond the rhetoric and involves the practical work other meanings
than the ideological and existential are obvious. Other meanings are just as
important in the societies and therefore in this thesis.

Why local heritage societies in the 21st century?

I have been able to illustrate the question of how local heritage societies still
attract new members in the 21st century from various perspectives. I will
�nish my summary by putting a few of these aspects together. In spite of
the prejudice towards local heritage societies they show an adjustment to
the present society in di�erent ways. They have changed there activities to
less traditional ones and they have a new or a weaker ideology that is more
universal and not so sensitive towards changes in society. But at the same
time there is a great continuity through the common ground of local history
use. The old and the new are side by side, which makes people recognize
them, but at the same time makes them up-dated. The local community
is a tolerant and dynamic common ground that is possible to adjust to the
need of the local people, but can still be consistent.

The local perspective is of course important to understanding the at-
traction of the societies. They want to play a part in the work against
placelessness in a time of complex mobility. They have a meaning for the
local identity by their use of local history. They also contribute to a vital
local community with their activities. The use of history also provides con-
tinuity over time. People living in a place can gain self con�dence through
a stronger local history. They feel responsible for the survival of the local
community. In places with few inhabitants, which still have a local heritage
society, its meaning for the civilian society and the cultural activities are
even more important. Almost all of the active members of the societies are
older, retired people. They have time and energy to do the unpaid work
that is required to keep up the activities. They have a great interest in
history, but they are not the only ones. Popular history interests a lot of
people these days. History is no longer associated with conservatism and
seen as reactionary. Place and history as a common ground is on the one
hand something universal, the need for people to be oriented in time and
space that contribute to the endurance of the local heritage societies. On
the other hand it seems to be strong in society today, which contributes to
their present extent.
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cirklarna. Han var med i projektet med Stureforsboken.

Intervju 10, 050228, de är gifta och har varit verksamma i föreningen sedan starten
genom restaurering och sedermera guidning vid Fornhemmet. De har också delta-
git i föreningens studiecirklar och �era publikationer, däribland Stureforsboken.

Vreta klosters hembygdsförening

Intervju 11, 050307, hon var ordförande i föreningen 1988-1992 och är drivande i
slöjdverksamheten. Hon var med och utarbetade Vreta kloster-dräkten.

Intervju 12, 050310, han var ordförande 1998-2006 och deltar i såväl det dokumen-
terade arbetet, som i arbetet med byggnaderna. Han är redaktör för skriftserien.

Intervju 13, 050314, han är en av de drivande i torpgruppen och invaldes 2005 i
föreningens byggnadskommitté.

Intervju 14, 050315, han var kassör i föreningen från 1970-talet och framåt. Han
hade eget förlag och var mångårig redaktör och initiativtagare till skriftserien.
2005 utsågs han till hedersmedlem i föreningen.

Intervju 15, 050331, hon är vice ordförande och verksam i stora delar av verksam-
heten, särskilt den lokalhistoriskt dokumenterande verksamheten och arbetet med
hemsidan.

Observationsanteckningar

Vreta klosters hembygdsförening

Kvarndag för elever 040917
Årsmöte 050308
Styrelsemöte 050412
Valborgsmässo�rande 050430
Kolmila med skolelever 050516
Studiecirkel i textilslöjd 050516
Historisk cykeltur (Knivinge och Hornstäve) 050517
Möte med VKHF och Östergötlands länsmuseum 050518
Friluftsgudstjänst vid Kilenstugan 050612
Egen vandring av Bjänleden 050630, 050917
Grötlunk vid Flistad brunn 050703
Hantverksdagar vid Ljung med friluftsgudstjänst 050807
Kvarndag för vuxna 050917
Höstmöte 051011
Egen vandring av Rådslaleden 051016
Styrelsemöte 051108
Studiecirkel i träslöjd 051114
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Öppet hus för studiecirklarna med textil- och träslöjd 051128
Styrelsemöte med grötfest 051213

Wist hembygdsförening

Visning av Hjortkälla 040904
Kulturafton om Sturefors samhälle 041102
Årsmöte 050303
Styrelsemöte 050330
Vårröjning vid Fornhemmet 050416
Kulturafton om musik och arkeologi 050417
Vårut�ykt till Godegård, Övralid etc. 050528
Slåttergille vid Fornhemmet inkl. guidning 050710
Hembygdsdag vid Fornhemmet 050821
Sommaravslutning vid Fornhemmet 050904
Guidning av skolelever vid Fornhemmet 050922
Styrelsemöte 051006
Medlemsmöte med information om Stureforsboken 051006
Kulturafton om �Guds trubadur� 051023
Styrelsemöte 051123
Julmarknad 051210
Naturorienterad studiecirkel: 050421, 050428, 050509, 050525
Kulturhistorisk studiecirkel: 050202, 050216, 050301, 050322, 050512
Studiecirkeln kring Stureforsboken: 050307, 050330, 050413, 050428, 050516,
050826, 050922, 051013

Tannefors hembygdsförening

Styrelsemöte 050112
Årsmöte 050209
Styrelsemöte 050414
Stadsdelsvandring 050502, 050518
Kanalkväll 050825
Styrelsemöte 051115
Adventsfest 051125
Möte med VKHF och Linköpings guideklubb 051129
Styrelsemöte 051206

Otryckta referenser

Egen forskningsförberedande enkätundersökning med 36 numrerade svar i förfat-
tarens ägo.

�Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn�, handling till hembygdsrörelsens riksstäm-
ma 1-3 juni 2007, Växjö.
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Stångebro, 3 Gamla Tanneforsvägen, 4 Nya Tanneforsvägen, 5 Östra
strandpromenaden, 6 Stationsgatan, 7 Tanneforsfallen, 8 Kungsberget,
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