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Inledning 

I borjan av november 1998 fickjag en forfragan av Hans Nilsson om att forfatta en liten 
tillbakablick pa de tio ar som Centrum for lokalhistoria funnits som institition. 
Utgangspunkten var att nagon "utifran" skulle gora denna aterblick. 

For mig har dct inneburit nagra dagars intensivt gravande i dokument och knappande pa 
datorn. Malet har inte varit att gora en heltackande redogorelse over allt det som skett under 
dessa tio ar. Istallet har jag sett som min uppgift att i nagra snabba drag skildra och 
sammanfatta vad jag uppfattar som huvudlinjerna i Centrums tioariga historia med hjalp av de 
handlingar som funnits tillgangliga. 

Sakert har alla ni som varit inblandade i Centrums arbete genom aren synpunkter pa vad som 
ska eller inte ska vara med i en sadan har presentation. Jag ar medveten om detta nar jag har 
presenterar min version av Centrums forsta tio verksamhetsar. 

Bakgrund 

Vikingstad 11 november 1998 
Dan Malmsten 

Att intresset for lokalhistoria ar stort rader knappast nagon tvekan om. Inte minst alla slakt
och hembygdsforskare ar ett talande bevis for detta. A ven inom skola och annan utbildning 
papekas ofta vikten av att man gar fran det lilla till det stora, fran det lokala till det regionala 
och nationella. Man kunde kanske tro att intresset skulle avta i ett samhalle dar vi ror oss over 
mycket stOrre ytor an vad vi gjorde forr och dar vi nar och nas av snart sagt hela varlden. Men 
sa iir det inte. Istallet for att fora en tynande tillvaro har lokalhistoria snarare rant en allt stOrre 
uppmarksamhet. 

Det har ocksa, kanske liingre an man tror, funnits en lokalhistorisk tradition aven inom den 
professionella forskningen. I England, som i sa manga andra lander, okade intresset for 
hernbygdens historia kring sekelskiftet och detta ledde sa smaningom fram till att den sa 
kallade Leicesterskolan under W G Hoskins ledning lyfte fram lokalhistoriens viktiga roll i 
historieundervisningen. A ven franska historiker och da inte minst E L R Laduries har i manga 
fall utgatt ifran lokalsarnhallet for att askadliggora historien. Det begransade rummet gor det 
mojligt att utfora en bade bred och djup beskrivning av ett omrade med hjalp av manga 
variabler pa en gang. 

I Sverige stallde sig universitetsvarlden lange avvaktande till lokalhistorieforskningen. 
Omradet fick nastan ostort omhandertas av ivriga amatOrforskare. I Norge daremot har man 
haft en helt annan tradition. Dar knats tidigt lokalhistoria bade till skolorna och till den hogre 
utbildningen. Lokalhistoria blev dar bade en angelagenhet for intresserad allmanhet, men 
ocksa for avancerad forskning pa universitetsniva. 
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Starten 

I mitten av 1980-talet engagerade sig nagra av forskama pa Temainstitutionen i Linkoping for 
att aven hiir skapa ett centrum som professionellt uttnyttjade lokalhistoriens mojligheter. Man 
menade att den tviirvetenskapliga forskning som redan bedrevs pa universitetet var en utmiirkt 
mylla for ett lokalhistoriskt centrum att utvecklas i. 

I februari 1987 fick en av eldsjalama i projektet, Sven Hellstrom, med sig kommunstyrelsens 
ordforande Roland Larsson i en gemensam skrivelse till kommunfullmiiktige om att bista med 
fonderade medel till ett sadant centrum. Ansokan gillades, pengar beviljades och diirmed var 
viigen oppen for att starta ett centrum for lokalhistoria i Linkoping. 

Hosten 1988 konstituerades Centrum och diirmed kunde verksamheten bOrja pa allvar. Forste 
ordforande for styrelsen blev Goran Graninger, forskningsledare pa Terna, medan 
universitetslektor Sven Hellstrom arvoderades pa deltid for att skota verksamheten. 

Inriktning 

Redan i de dokument som foregar den officiella starten hasten 1988, framkommer Centrums 
dubbla, eller om man sa vill, sammansatta identitet. Dels som mottagare och bevarare, men 
ocksa som utvecklare och inspiratOr av lokalhistoria. Centrums ambition har varit att liigga sig 
i griinslandet mellan universitetets historieforskning och viirlden utanfor universitetet. Ett 
"ingenmansland" diir extra stora krav stalls pa tydlig profilering for att inte suddas ut eller helt 
enkelt sugas upp i nagon stOrre institution. 

Niir jag i fortsiittningen beskriver verksamheten under de tio ar som gatt sedan starten, sa 
kiinns <let mest naturligt att i forsta hand utga ifran de inriktningsomraden som giillde fran 
forsta borjan eftersom de till stor del fortfarande kan anses genomsyra arbetet vid Centrum for 
lokalhistoria. 

Verksamheten har hela tiden varit starkt forankrad i arbetet med att utveckla Linkopings 
historiska databas. Genom att Linkoping tidigt blev ett av de omraden vars kyrkbOcker 
inregistrerades med datorhjiilp av Umea universitet kom arbetet med att bygga upp en egen 
databas och att fa den anviind i verksamhetsomradet att bli nagot av ett pionjiirarbete. 
Programmen har efterhand forbiittrats och verkligen anviints inte minst i 
universitetsforskningen. Men databasen iir ocksa ett synbart och kanske ocksa symboliskt 
bevis for att <let finns en kontinuitet och stadig tillviixt i Centrums arbete. 

Ett annat viktigt omrade iir den kursverksamhet som Centrum deltagit i. Ett utatriktat arbete 
som bedrivits pa och utanfor universitetet, bade bland studenter och fritidsforskare. Delvis 
sammanviivt med detta arbete har Centrum haft ambitionen att understOdja ett lokalhistoriskt 
arbetssiitt ute pa skolorna. En verksamhet som inneburit att man forutom att rikta sig direkt till 
liirare och vissa skolor i liinet, iiven varit med och utbildat ett stort antal liirarstuderande. 

Niir <let giillt att oka och utveckla kunskap inom det lokalhistoriska faltet har Centrum dels 
understOtt och bedrivit egen forskning pa universitetsniva, men iiven samverkat med 
amatOrforskning pa olika platser i liinet. Resultatet av detta kan bland annat avliisas i de 
lokalhistoriska skrifter som givits ut och i de stora bokprojekt som Centrum de senaste aren 
medverkat i. 
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Aven om den geografiska placeringen och tyngdpunkten av arbetet legat i och kring 
Linkoping har ambitionen varit att verka som ett centrum for lokalhistoria i hela Ostergotland. 
Malsattningen ar att man genom projektet "Kulturarvsdatabas Ostergotland" ska kunna 
forverkliga de planerna. I kulturarvsdatabasen ska en mangd information, kontakter och 
projekt fran hela la.net knytas samman .. 

Linkopings historiska databas 

Som namndes har innan kan man knappast beskriva Centrums arbete utan att samtidigt ta upp 
Linkopings historiska databas. Basen har statt for en viktig kontinuitet och stabilitet i 
verksamheten. Den bar dessutom onekligen givit institutionen en klart urskiljbar profil, vilket 
inte varit minst viktigt med tanke pa dess ganska utsatta position i skarningspunkten mellan 
storre institutionella grannar. 

Redan innan Centrum bildades hade man i Umea borjat utveckla den Demografiska Databasen 
(DDB). Dar startades ett grannlaga arbete med att registrera befolkningsmaterial, framst ur 
kyrkbocker, fran olika forsamlingar runtom i landet. For tva sammanhangande omraden 
intensifierades efterhand arbetet. Linkopingstrakten var ett av dessa omraden. 

Utan tvekan anvandes detta som ett tungt argument nar man sa smaningom ville starta ett 
lokalhistoriskt centrum just i Linkoping. Centrum atog sig med en gang att ta emot materialet 
for Ostergotland och omforma det sa att det kunde komma bade universitetet och allmanheten 
till godo. Utifran det inkomna materialet har det efterhand utvecklats en egen databas. Det ar 
den som kallas Linkopings historiska databas. 

De forsta aren gick at till att fardigstalla 17- och 1800-talsstatistik for Ostergotland samt till 
att avsluta inregistreringen av kyrkboksmaterialet for Linkopings Domkyrkoforsamling. 
Ansvaret for att om- och upparbeta det har materialet hade vid den har tiden Jan Sundin och 
Hans Nilsson forskare respektive doktorand pa Terna Halsa och Samhalle. 

Efter att Domkyrkoforsamlingen lagts in foljde S:t Lars socken 1991. Darefter vaxte basen 
efterhand stadigt fran1 till att idag, hosten 1998, besta av 15 forsamlingars befolkningsmaterial 
hamtade fran ett sammanhangande omrade kring Linkoping och Atvidaberg samt tabellverkets 
sockenstatistik for Ostergotland for perioden 1749-1859. Ytterligare tre forsamlingar Slaka, 
Landeryd och Ledberg beraknas sta fardiga i januari 1999. 

Att samla in material i en databas ar en sak, men att gora den tillganglig och anvandbar aven 
for ovana anvandare ar en helt annan sak. I borjan av 1990-talet satsades mycket kraft pa att 
informera och leda kurser i anvandandet av databasen. Trots detta visade det sig att man 
inledningsvis hade svarigheter med att gora sokvagarna tillrackligt lattframkomliga. Efter en 
av de forsta kurserna, som riktade sig till gymnasielarare och som visade sig vara alldeles for 
svar, provade man sig fram mot allt enklare sokprogram. Malet var att dessa skulle kunna 
anvandas av praktiskt taget alla stadier i skolan och av fritidsforskare utan datorvana. 

For att fa databasen spridd maste man ocksa gora den fysiskt atkomlig for dem man ville na. 
Pa universitetet placerades ganska snart en version i Humanistiska bibliotekets lokaler och sa 
smaningom blev basen tillganglig pa Stadsbiblioteket och efterhand aven pa flera skolor i 
kommunen. Numera kan databasen nas av forskare och studenter pa universitetet genom ett 
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lokalt datanat. Den finns aven atkomlig for allmanheten i exempelvis Gamla Linkoping och i 
det nyinrattade faktarummet pa Lansmuseet I iksom pa landsarkivet i Vadstena och i 
Atvidaberg. 

Databasen anvands i historieundervisningen pa olika stadier runtom i skolorna. Den har ocksa 
legat till grund for ett stort antal uppsatser pa universitetsniva och anvands som 
forskningsmaterial pa framforallt Temainstitutionen. Pa Terna Raisa och Samhalle har hittills 
tva avhandlingar till stor del byggt pa basens uppgifter. Den ena ar Hans Nilssons Mat battre 
halsa (1994) och den andra Magdalena Bengtssons Det hotade barnet (1996). Genom de 
datorcr som stallts iordning for allmanheten har aven fritidsforskare kunnat dra nytta av det 
numera ganska omfattande materialet. 

Kurser 

For att vacka intresse och na ut med kunskap, understrok styrelsen for Centrum tidigt vikten 
av att anordna kurser i lokalhistoria. Kurserna sags som "en utmarkt motesplats mellan 
fritidsforskarna och universitetet". Amnets tvarvetenskapliga profil och lokala anknytning 
gjorde att kurserna fick en nagot annorlunda utformning an vad som var vanligt. Malet var att 
aven mindre kommuner skulle nas av kursverksamheten. Saledes erbjods Centrums forsta 
10 poangskurs i lokalhistoria i Kisa. Darpa foljde kurser i Linkoping och Norrkoping 
nastkommande terminer. Ocksa i Soderkoping, Atvidaberg och Motala/V adstena har den 
anordnats genom aren. Dessa kurser har varit mycket populara och antalet platser har inte statt 
i proportion till antalet sokande. 

Under 1997 svepte en besparingsvag genom universitetet, vilket bland annat innebar att 
kursen 10 poang lokalhistoria togs bort fran programutbudet. Tankar har sedan dess framforts 
om att pa nytt fora in kursen i universitetsutbudet, helst da permanent forlagd till Norrkoping. 

Forutom dessa ganska omfattande kurser har Centrum regelbundet anordnat arkivtraffar ett 
par ganger per termin. Den forsta tidens traffar agnades till stor del till att informera om 
innehall och anvandning av diverse arkiv medan man man pa senare ar agnat mer tid at att 
diskutera nya forskningsresultat. Genom aren har dessutom Centrum medverkat i och 
arrangerat ett stort antal tillfalliga kurser, seminarier, symposier och utstallningar. Ofta har 
detta skett i samverkan med olika studieforbund och hembygdsrorelsen i Ostergotland. 1991 
medverkade man exempelvis i en skrivarkurs i Vadstena tillsammans med Vuxenskolan. 
Centrum har ocksa deltagit med utstallningar och forelasningar pa Humanistdygnen i 
Linko ping. 

Skolan 

Vid sidan av fritidsforskningen har skolan varit den stora malgruppen utanfor universitetet. 
Centrum skot tidigt in sig pa laroplanens malsattning att aven i historieundervisningen utga 
ifran det naraliggande, det lokala. 

Centrums arbete mot skolan har under de tio aren skett pa flera olika fronter. Man har dels 
informerat och utbildat larare och rektorer fran framforallt Linkopingsomradet i databasens 
anvandning. Det har efterhand ocksa skett en omfattande utbildning av lararkandidater pa 
lararhogskolan. Dessutom har Centrum varit involverat i ett mer nara samarbete med nagra 
speciella skolenheter. Pa flera av dessa finns numera databasen tillganglig. 
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Hosten 1991 tog Centrum de! i det sa kallade "miljonprojektet", vilket initierades av 
skolverket och bland annat syftade till att utveckla samarbetet mellan skola, lararutbildning 
och forskning. I detta sammanhang arbetade Centrum fram en lokalhistorisk exempelsamling 
som gavs ut 1994. Detta flerariga projekt medforde ett narmare samarbete med flera skolor 
som Nya Munken, Skaggetorpsskolan och Katedralskolan, skolor dar ocksa flera av ideerna ur 
samlingen genomfordes i samverkan med skolornas egna la.rare. 

Centrum har initierat och anordnat flera storre konferenser pa temat lokalhistoria i skolan. En 
av dessa, den halls i juni 1995, utmynnade i att ett kontaktnat for lokalbistorieintresserade 
larare pa alla stadier borjade att byggas upp. "Kontaktnatet for lokalbistoria i skolan" drogs 
igang av Centrum som i sin tur fick finansieringshjalp av stiftelsen Framtidens Kultur. 
Numera bar kontaktnatet mer an 200 kontakter registrerade. 

Forskning 

Under framforallt de forsta aren av Centrums bistoria lades stor vikt vid samarbetet med 
fritidsforskningen. Ett nara utbyte skedde med framforallt Vreta Klosters bembygdsforening. 
Under dessa begynnelsear lade man ocksa ned en del tid pa individuell radgivning till 
fritidsforskare, nagot som det efterhand medvetet drogs ned pa da det ansags alltfor 
tidskravande. 

En av Centrums huvuduppgifter har varit att understOdja lokalhistorisk forskning direkt eller 
indirekt. Genom den nara relationen till framforallt Terna Halsa ocb Samhalle sa bar givetvis 
en hel del lokalhistorisk forskning pa universitetsniva skett inom Terna H:s arbetsomraden. 
Utgangsmaterialet har ofta varit databasen. 

I forskningshanseende far verksambetsaret 1992/93 ses som en milstolpe. Efter att hasten 
1992 ha utarbetat en ansokan, beviljades Centrum varen 1993 ett stort anslag ur Westman
Wernerska fonden for att forfatta Linkopings 1900-talsbistoria. Uppdraget blev Centrums 
dittills stOrsta ocb borjan pa en ny utveckling i det lokalbistoriska arbetet. 

Inom ramarna for det stora uppdraget med boken drevs under nagot ar det sa kallade 
Tanneforsprojektet som riktade in sig pa att gora en narmare dokumentation av bostads- och 
industrimiljoer i Tanneforsomradet. I arbetet har bland annat ett stort antal intervjuer gjorts, 
delvis med hjalp av ALU-medel. Hela det stora bokprojektet sysselsatter nu mot slutet bade 
nagra fast engagerade yrkeshistoriker samt tillfiilligt avlOnade personer. Hosten 1999 beraknas 
uppdraget vara i hamn. 

Efter att "isen brutits" sa bar Centrum engagerat sig i flera stora projekt som i sin tur har 
genererat ett kraftfullt bidrag till den lokalhistoriska forskningen i Ostergotland. Har kan 
namnas arbetet med att fardigstalla en Norrkopings 1900-talshistoria. Ett stmi uppdrag med en 
delvis annorlunda profit an Linkopingsprojektets, men helt jamforbart storleksmassigt. 
Arbetet sker i nara samarbete med Norrkopings kommun och ska vara fiirdigt ar 2000. I ar har 
dessutom Centrums engagemang i firandet av Stangebroslaget 1598 burit frukt. I samarbete 
med Lansmuseet har boken Stangebro, handelser kring vattnet fiirdigstallts och givits ut. 

Det utan vidare storsta enskilda forskningsprojekt som Centrum ansvarat for har just i ar 
paborjats. Det kallas "Land och stad i ljud och bild" och bestar i sin tur av tva delar, dar den 
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ena delen bland annat ska innehalla dialektprover och dar man i den andra delen ska skapa en 
bilddatabas for staden Linkoping. Med modern teknik ska anvandaren kwma vaxla mellan 
ljud och bild och fiirdas i bade tid och rum. 

Centrum 

Att vara Centrum for lokalhistoria i Ostergotland kan rent begreppsmassigt innebara olika 
saker. Det kan a ena sidan uppfattas som att man dar har koncentrerat kapacitet och kunskap 
till ett stalle. I Centrum sitter man rent fysiskt pa personal och material, typ databasen, som ror 
hela lanet. I det fallet galler det att fora ut budskap och kunskap fran centrum ut i periferin. 

Men, och det ar intressant, det kan lika gama ha en till synes motsatt innebord. Centrum i 
denna andra bemarkelse innebar att man stravar efter att vara en sammanhallande lank mellan 
all den lokalhistoriska aktivitet som standigt pagar runtom i Janet. I det fallet galler det snarare 
att fran periferin samla in budskap och kunskap for att samordna dessa i centrum. 

Det standigt pagaende spelet mellan att fora ut och samla in lokalhistoria ar den roda traden i 
Centrums aktivitet. Det ar detta samspel som genomsyrar de grundtankar man arbetat och 
arbetar efter. Orn man laser Centrums malbeskrivning sa anvands ord som stodja och 
utveckla, ta hand om och iordningstalla. Period vis har den ena eller den andra inriktningen 
varit mest framtradande. For att overleva langsiktigt i sin nuvarande form maste Centrum 
anvanda sig av bada delama. 

Under framforallt de forsta aren lade Sven Hellstrom ned mycket arbete pa att resa runt och 
besoka ett stort antal frivilligforeningar. Syftet var att dels informera om Centrums 
verksamhet, men ocksa att diskutera eventuella samarbetsformer. Genom detta arbete och 
genom det tidiga samarbetet med skolan fick man snart en kontaktyta ut mot samhallet utanf6r 
universitetet. Databasen gav dessutom en sarpraglad profil och gjorde att man hade nagot 
"nytt" att tillfora. 

Mycket handlade de forsta aren om att informera och halla kurser samt att samverka med 
skola och frivilligforeningar. Geografiskt sett var man fortfarande ganska fast forankrad i 
Linkopingstrakten. 

I mitten av 1990-talet borjade en diskussion om Centrums fortsatta inriktning. Det 
foresprakades en "tydligare geografisk profil". Ambitionen var att bli en angelagenhet for hela 
lanet. For att starkare havda sin position som ett lanscentrum for lokalhistoria behOvdes mer 
langsiktiga resurser och delvis nya arbetsuppgifter. Hans Nilsson, som formellt tog over som 
forestandare 1995, har arbetat intensivt i dessa fragor. Kontakter togs med Norrkopings 
kommun, vilket sa smaningom resulterade i att Centrum fick uppdraget att skriva aven 
Norrkopings historia samt att det sedan nagra ar tillbaka sitter en representant for Norrkopings 
kommun i styrelsen. 

Den uttalade ambitionen att utOka verksamhetsfiiltet och arbeta hart for en samverkan aven 
med stora institutioner utanfor universitetet har de senaste aren burit frukt. Forutom de stora 
bokprojekten och "Land och stad i ljud och bild" har under 1998 det sa kallade 
"Kulturarvsdatabas Ostergotland" sjosatts. Detta iir tiinkt att bli en utbyggnad av Linkopings 
historiska databas till en stor gemensam kulturarvsdatabas for hela liinet. Databasen kommer 
att pa ett kraftfullt siitt forstarka Centrums roll i betydelsen samordningscentrum for 
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lokalhistorisk verksamhet i liinet. Projektet sker i niira samarbete med Liinsmuseet och ska i 
framtiden verka som samlingsplats och utgangspunkt for allmiinheten in till vad som gjorts 
och gors inom faltet kulturhistoria i Ostergotland. Det iir meningen att man till basen ska 
kunna liinka Centrums 6vriga projekt, men ocksa annat som kan vara intressant for den som iir 
fascinerad av liinets kulturhistoria. 

Personal, organisation och ekonomi 

Centrum for lokalhistoria leds av en styrelse och under styrelsen av en forestandare. 

Yid starten hosten 1988, bestod styrelsen av fyra ledamoter. Tva representerade universitetet 
och tva foretriidde intressen utanfor universitetet. De tva sistniimnda nominerades av 
Linkopings kommun. 

Centrums forsta styrelse bestod av Goran Graninger och Goran B Nilsson fran 
Temainstitutionen. Graninger utsags till ordforande. Foretradare for kommunen var Lars Elam 
och Sigurd Germundsjo. Sven Hellstrom forordnades under forsta verksamhetsaret pa 1/4 
tjanst for att foresta verksamheten. Svens tjanst utOkades efterhand och tidigt knots ocksa Jan 
Sundin och Hans Nilsson till Centrum, framst for att vidareutveckla databasen. 

Fram till ljuli 1995 fungerade Goran Graninger som bade ordforande och formell 
forestandare. Sven Hellstrom leddde dock den dagliga verksamheten fram till 1993 da Hans 
Nilsson tog over dessa uppgifter. Graninger avsade sig fortsatt fo1iroende av tidsskal och 
eftertraddes pa ordforandeposten for ett ar av Hellstrom im1an universitetslektor Kalle Back 
1996 tog over ordforandeklubban i styrelsen, den innehar han fortfarande. 

Samtidigt med Graningers avgang som ordforande utokades styrelsen fran fyra personer till 
fem. Centrums foresats att vidga sitt verksamhetsomrade har gjort att det numera i styrelsen ar 
en majoritet for de ledamoter som foretrader verksamheter utanfor universitetet. For tillfallet 
sitter en representant vardera for Linkopings- respektive Norrkopings kommun samt en 
representant for Westman-Wernerska fonden. 

Idag arbetar Hans Nilsson som forestandare for Centrum. Dessutom har man sedan nagra ar 
tillbaka knutit Peter Berkesand till sig for att framst verka som systemansvarig for databasen. 
Kerstin Sonesson fungerar som sekreterare och haller dessutom ordning pa ekonomin. 
Ytterligare personal har framforallt under de senaste arens allt stOrre ataganden tillfalligt 
anstallts pa projektsbasis. Under 1998 ror det sig om ett tjugotal personer som pa olika satt 
och i olika grad arbetat for Centrums rakning. 

Ekonomiskt sett har en mycket stark expansion skett den senaste tiden. I borjan finansierades 
Centrum med ett startbidrag som var avsett att bygga upp databasen. Pengar som tog slut efter 
nagra ar. Dessutom tillkom en mindre summa varje ar ur en sarskild fond och att Sven 
Hellstrom fick arbeta med lokalhistorieverksamheten inom ramen for sin tjanst. 

Efter att lange ha levt med en mycket snav budget och en ganska kort framforhallning sa har 
man, som tidigare namnts, sokt sig ut mot externa finansiarer och pa det sattet lyckats knyta 
till sig flera inkomstbringande projekt. Dessutom har rektor, fil fak, Temainstitutionen och 
amnet historia givit viss ekonomisk stottning. Pa det sattet har, framforallt de senaste aren, 
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omsiittningen mangdubblats. Ett forhallande som ocksa gor att det numera finns utrymme att 
planera mer langsiktigt. 
Publikationer 

Under de tio ar som gatt bar det publicerats elva rapporter i Centrums skriftserie. Fyra av dem 
bar forfattats av Lars Elam som genom aren starkt engagerat sig i Centrum for lokalbistoria, 
trots att ban egentligen inte ar bistoriker till proffessionen. Sam Willner, doktorand pa Terna 
H bar medverkat i skriften om inflyttare till Linkoping under 1800-talet ocb Ulf Mellstrom 
star som forfattare till rapporten om Tanneforsprojektet. Ett projekt som for ovrigt Ulf sjalv 
var ansvarig for. bvriga skriftcr bar Hans Nilsson ocb Sven Hellstrom sammanstallt. 

Skriftserien 

Lokalhistorisk forskning . 

Konferens i Linkoping den 10-11 rnars 1988. 

Maj 1989. Rapport nr 1. 

Barn, Lars . Ett ars lokalhistoria . 

Fran fritidsforskarna . 

Oktober 1989. Rapport nr 2. 

Barn, Lars. Narheten i historia. 

Januari 1992. Rapport nr 3. 

Barn, Lars . Hungrarnas skog . 

Augusti 1992. Rapport nr 4. 

Nilsson, Hans (red .). 

Lokalhistoria i skolan. 

Exempelsamling 1994. Rapport nr 5. 

Nilsson, Hans och Willner, Sam. 

lnflyttare till Linkoping under 1800-talet 

April 1994. Rapport nr 6. 

Barn, Lars . Barn lar om Linkoping. 

Januari 1995. Rapport nr 7. 

Hellstrom, Sven. Lokalhistoria i centrum. 

Promotionsforelasning. 

1 juni 1995. Rapport nr 8. 

Nilsson, Hans (red.) Alt anvanda 

lokalhistoria i undervisningen. 

Konferensrapport, juni 1995. Rapport nr 9. 

rvlellstrbm, Ulf , Tanneforsprojektet 

En guide fbr forskning och studier. 

Rapport nr 10. 

Nilsson , Hans (red .) Bever forskar 

i lokalhistoria . 

Konferensrapport, oktober 1997. Rapport nr 11 . 

Forutom denna skriftserie bar Centrum medverkat i arbetet med boken Stangebro, hi.indelser 
kring vattnet, utgiven 1998. Boken bar tillkommit tillsammans med Liinsmuseet som en 
jubileumsbok over bandelsema kring Stangebroslaget 1598. De narmaste tva aren kommer 
dessutom de stora verken om Linkopings- respektive Norrkopings 1900-talsbistoria att 
fiirdigstiillas. 

Avslutning 

Centrum for lokalbistoria tog vid sin tillkomst 1988 pa sig uppgiften att stOdja och utveckla 
lokalhistorisk forskning och utbildning samt att framja en samverkan mellan universitet, skola 
ocb allmiinbet. Orn man tittar tillbaka tio ar sa vill jag pasta att detta har giillt sedan <less. 
Huvudinriktningen har varit densamma iiven om forskjutningar och forandringar har skett. 
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Huvuddelarna i verksamheten har, som jag ser det, genom aren varit; Linkopings historiska 
databas, arbetet med kurser och utbildning, samarbetet med skolan, forskning samt 
ambitionen att etablera sig som ett centrum for lokalhistoria i bstergOtland. 

Jamfort med den forsta tiden ar Centrum numera en stOtTe institution och med ett betydligt 
bredare verksamhetsomrade. Efter att man de forsta aren, till stor del inom universitetets ram 
och trots sma resurser, gjorde ett stort arbete mot skola och fritidsforskning har man under den 
senare perioden medvetet sokt sig mot delvis nya samarbetspartners. Framforallt har det gallt 
stora institutioner utanfor universitetet. Pa det sattet har man numera utvecklat ett samarbete 
inte bara med Linkopings, utan aven Norrkopings kommun samt med Liinsmuseet genom 
"Kulturarvsdatabas bstergotland". 

Viljan att ata sig storre uppdrag och soka andra samarbetspartners har givetvis pa manga satt 
forandrat forutsattningarna for arbetet. Nya hansynstaganden och annorlunda beslut maste tas, 
men samtidigt oppnar sig helt andra mojligheter. 

Ambitionen har sedan en tid varit att iinnu starkare gora Centrum till en, eller snarare den, 
samlingspunkt som forenar lokalhistorisk verksamhet i regionen. Malet maste vara att verka 
som ett naturligt nav med forbindelselankar ut till la.nets alla delar. Lankarna maste Milas 
oppna i bada riktningarna; ut fran Centrum till alla fritidsforskare, till skola, allmanhet etc. , 
men lika viktigt ar det att lankarna fran alla de intressanta aktiviteter som standigt pagar i 
lokalhistoriens tecken regelbundet fornyas och ses over. 

Centrum har hittat en "nisch" i granslandet mellan universitet och det ovriga samhallet, mellan 
forskare och allmanhet. Det ar ett utsatt !age dar det blaser maktiga vindar fran olika hall. 
Samtidigt finns lovande mojligheter att just har utnyttja det stora gemensamma intresset som 
finns for lokalhistoria. 


