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Förord 

Föreliggande text är en personlig betraktelse över ett flilt som ligger författaren, 
Sven Hellström, mycket varmt om hjärtat. Centrum för lokalhistoria vill på detta 
sätt visa uppskattning och publicera Svens promotionsföreläsning som en 
gratulation i samband med hans utmärkelse till hedersdoktor vid Linköpings 
universitet. Vi tror också att innehållet har någonting att ge alla som är 
intresserade av lokalhistoria, och speciellt de som funderar över lokalhistoriens 
relation till universitetshistorien. 

När Sven utsågs till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten motiverades detta 
bland annat med hans insatser för att skriva Linköpings historia och "den rad av 
vitaliserande och mycket betydelsefulla spridningseffekter (denna haft) både inom 
och utom universitetet". Vidare poängterades hans aktiva del för att skapa 
Centrum för lokalhistoria 1988. Denna organisation har tillsammans med 
Linköpings historiska databas "mycket verksamt bidragit till att bredda intresset 
för historia också utanför den akademiska professionen", skriver man i sin 
motivering från fakulteten. Håll till godo! 

Hans Nilsson,föreståndare, 
Centrum för lokalhistoria 



PROMOTIONSFÖRELÄSNING 1 JUNI 1995 

Sven Hellström 

LOKALHISTORIA I CENTRUM 

Släktforskning och lokalhistoria intresserar och engagerar. Men hör intresset för 
den lokala, den lilla historien bara vår tid till? Nej, också lokalhistoria är ett 
exempel på att inget är nytt under solen. 

En brevväxling inom min egen släkt, mellan min farmor Elin och brodern Svante 
alldeles i början av 1900-talet, är för mig ett tydligt exempel. Svante Wibel hade, 
trots att han var äldst av tre syskon lämnat föräldragården ute i Askeby och 
utbildats till bergsingenjör. Efter att ha arbetat vid några mellansvenska bruk 
anställdes han vid bruksföretaget Zinkgruvan, Åmmeberg i södra Närke. Han 
utsågs 1899 till direktör där. 

Elin och Svante brevväxlade ganska ofta. I ett brev från 1902 skrev Svante bl a 
att han uppdragit åt kyrkoherden i Rammars socken att utreda släktens historia. 
Och några månader senare presenterades en professionellt genomförd 
släktutredning - likt de släktforskarna presterar idag. I några följande brev 
kommenterades vissa i släktkrönikan nämnda personer, men också aktuella 
händelser - ungefär som idag . Utvecklingen gick snabbt och förändringar låg i 
tiden - hette det då, ungefär som det heter i dag. 

Svante Wibels intresse för den egna släktens historia kan ha varit tillfälligt. Det 
må vara hur som helst med den saken. Men det är onekligen pedagogiskt 
tacksamt att se brevväxlingen i ett lokal.historiskt tidssammanhang. Det är 
nämligen otvetydigt att intresset för lokalhistoria var stort i västvärlden under 
1800-talets senare del fram till första världskriget, kanske särskilt i England. Det 
var en tid med stora förändringar som ökade behovet av den egna, den lilla 
historien menar man på sina håll. 

Också i Sverige stod lokalhistoria högt i kurs. Det var samtidigt det demokratiska 
genombrottets tid då folkrörelserna hade stark dragningskraft, då synen på 
utbildning och skola förändrats. Lokalhistoria kom på sina håll att ses som folkets 
historia, särskilt folkhögskolan där man ända fram till 1950-talet slog vakt om 
lokala kulturer. 
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Nu bör vi inte driva den tesen för långt. Tidsandan var lika brokig då som nu. 
Hembygdsforskarna inspirerades, hur nyorienterade de än ville vara, av 
Wldersökningar som utförts av av präster Wlder 1600-talet, av götiska förbundets 
och av fornminnes- och museiföreningen regi utförda forskningar. Inom de senare 
rörelserna var ju Y drekungen, L F Rääf giganten. Och de var provinsiella och 
nationella - de var en form av östgötaskola. Men otvetydigt hade lokalhistorien 
nu blivit fastare förankrad i svenskt kulturliv. 

Under 1920-talet var det lokalhistoriska intresset ganska lågt, men under 1930-
talet skapades i Östergötland en lokalhistorisk rörelse med speciella provinsiella 
drag. Främst den liberale Tranåsfabrikören, bembygdsforskaren och entusiasten 
Elis Kågen stod bakom Ungdomsringen, en paraplyorganisation för många 
frivilligföreningar. Ungdomsringens syfte var tydligt och klart. Det gällde 
tidstypiskt att slå vakt om äkta svensk kultur och bjuda motstånd mot främst 
amerikansk vad man kallade förflackad kultur. De två folkhögskolerektorerna, 
Per Söderbäck Lunnevad och Thord Lindell, Vadstena var synnerligen aktiva i 
ungdomsarbetet. Välvilligt kan man se likheter mellan ungdomringens syften och 
de ambitioner som kännetecknar fransk kulturpolitik i dag - att rida spärr mot 
amerikansk kulturimperialism. 

1930-talets stora sommarfester på Omberg, på Adelsnäs och på andra håll drog 
stora skaror människor och vid andra stora hembygsfester hölls också på 1940-
talet föredrag till hembygdens lov och dansades gama svenska ringlekar. 

Under 1950-talet ändrades det svenska samhället i grunden. Det gällde också 
inriktningen av lokalhistorien. En modernare mer tidsanpassad och starkare 
hembygdsrörelse växte fram och 1950-talet var en grlllldningstid för flera 
hembygdsföreningar och genealogiska klubbar. Nu ökade också antalet 
publikationer. 

Från senare delen av 1970-talet har intresset för lokalhistorisk forskning ökat på 
ett närmast dramatiskt sätt. Intresset för släktforskning ökade och 
hembygsrörelsen fick vind i seglen. Nu lämnade man ute i hembygdsföreningama 
i ökad grad prylsamlandet och gav sig in i källstudier. Inte många av 
medlemmarna står nu främmande för historiskt källmaterial som 
generalmönsterrullor, husförhörslängder, domböcker eller skifteshandlingar. I 
vissa hembygdsföreningar i Östergötland, i Östra Skrukeby, Vreta kloster, Vist m 
fl har regelrätta forskningscentraler byggts upp och många sockenbor har satts 
på "forskarfötter". 



Lokalhistoria idag 

En första angelägen uppgift för oss i Centrum för lokalhistoria var att öka 
kunskapen om den svenska lokalhistoriska forskningen som många talade om 
men som ingen visste så mycket om. Vi kunde genom universitetsbibliotekets 
pliktleveranser i stort tanga in de lokalhistoriska publikationerna från drygt ett år. 
Lars Elam, tidigare länsskoleinspektör, iderik och välskrivande lokalhistoriker, 
tog på sig den stora uppgiften att analysera produktionen. Lars studie "Ett års 
lokalhistoria" är väl känd i lokalhistoriska kretsar och visar bl a att ungefär lika 
många lokalhistoriker 1988 satt vid sina skrivpulpeter som det sammantaget var 
historiestuderande som på samtliga stadier vid universiteten och högskolorna. Vi 
kan räkna på litet olika sätt men vi är säkra på att mer än 600 lokalhistoriska 
arbeten lämnade trycket det året. Och vi tror oss veta att den här litteraturen har 
förhållandevis stor läsekrets. 

Varför detta stora intresse? Idehistoriker grubblar och hänvisar bl a till 
identitetskrisen i vår tid. Men i själva verket är lokalhistorikerna oftast äldre, 
erfarna människor som nog mera sällan ligger vakna nätterna igenom grubblande 
över den typen av kriser. Varför kan man inte bara hänvisa till att människor 
intresse och kunskapstörst? Det var kanske den som främst drev Svante Wibel 
att företa sin släktutredning. Men jag har en ännu enklare och mera självklar 
förklaring. Människor blir idag äldre, är vitalare och friskare, bättre utbildade än 
tidigare generationer. Många har tatt nog av att flacka och fara till utrikes orter, 
många har behov av aktiv sysselsättning. För dessa är lokalhistorisk forskning en 
alldeles utmärkt syssla. Därtill kommer att tekniska hjälpmedel som 
mikrofichläsare och datorer i hög grad underlättat arbetet. Man kan arbeta 
hemmavid och behöver mer sällan besöka arkiven. 

Lokalhistorien och universiteten 

Många lokalhistoriker är mycket kompetenta och borde ses som en stor resurs 
inom svensk historieforskning och inom kulturliv. Produktionen av lokalhistoriska 
skrifter är i varje fall nu så stor att yrkeshistorikerna inte gärna kan negligera den 
utan måste ha en åsikt eller inta ett förhållningssätt till den. 

Hur bemöts lokalhistorikerna av svenska yrkeshistoriker? Eva Österberg, 
professor i historia i Lund, menar i en nyligen publicerad uppsats att svenska 
historiker oftast avvisat eller stått främmande för lokalhistorisk forskning. De var 
in på 1920-talet främst fixerade vid sin egen professionalisering, de utvecklade 
metoder och teorier och fjännade sig och byggde medvetet murar mot 
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lokalhistoria. Jag skall senare visa, enligt min mening, vilka förödande 
konsekvenser detta synsätt för arbetet att förnya skolans historieundervisning. 

Låt oss jämföra med Norge. Där drevs begripligt nog efter första världskriget en 
nationell konsolideringsprocess, också inom historieforskningen. 
Historieprofessorn Edward Bull underströk t ex 1918 att ett mål för forskningen 
var att visa att Norge var ett folk och en nation. Men på 1930-talet lade flera 
historiker om kursen och närmade sig allt tydligare lokalhistorikerna. 1955 
bildades ett vägledningsinstitut, Norskt Lokalhistoriskt fustitutt, med uppgift att 
ge råd till den ökande skaran fritidsforskare. Jag vill understryka att det norska 
institutet i hög grad inspirerat vår verksamhet. 

I Sverige finns sedan 1919 en organisation, Stadshistoriska institutet, som 
eftersom det senare till hälften betalades av kommunerna hade till uppgift att följa 
utvecklingen ute i landet. 

Det lokalhistoriska intresse som fanns utanför universiteten - trycket utifrån - fick 
således inte yrkeshistorikerna att agera. Nej, det var som Eva Österberg 
framhåller, nya forskningsprofiler inom universiteteten som där drev fram ett 
lokalhistoriskt intresse. Det var genom socialhistorien, demografin, och New 
Urban Historymetoden (den metod som vi sökte ta till oss inför arbetet med 
Linköpings historia del 4) som lokalhistoria på 1960- och 1970-talen fick viss 
legitimitet vid universiteten. Men accepterad fullt ut är den ändå inte. Historiker 
använder oftast lokalhistoria arbeten för att ta fram faktaunderlag eller för 
bekräfta den tes man driver. Men att läsa dessa arbeten för dess egen skulle t ex 
en sockenbeskrivning är främmande för många. "Om än vacker och god har den 
äkta lokalhistorien varit en styvdotter eller en kusin från landet vid den historiska 
taffeln", skriver Österberg. 

Avståndet mellan lokalhistoriker och yrkeshistoriker är nog av flera skäl mindre 
vid de unga universitets- och högskoleorterna. I Linköping har det t ex efter att vi 
började arbetet med Linköpings historia skrivits flera hundra studentuppsatser 
som bygger på lokalt material. 

Centrum för lokalhistoria 

Så är situationen. Om man nu anser att ett närmande mellan lokalhistoriker och 
universitet är viktigt bör man man göra något mer än att kartlägga förhållandet. 
Tidsandan är som alltid tvetydig och komplicerad. A ena sidan är lokalhistoria nu 
ett modeord som används vitt och brett. Från att ha varit ett begrepp som man på 
sina håll bland vissa universitetshistoriker raljerade med talas nu om 
universitetens lokalhistoriska ansvar o s v. A andra sidan är vi om vi ser till 
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riksutställningen Den Svenska Historien på visst sätt tillbaka vid gamla synsätt. 
Det är kungar, krig, traditionell rikspolitik och rent av förlöjligande av 
lokalhistoria som gäller. Vi hart om i Linköping tydligt känt dessa motsättningar. 

Våren 1988 inrättades emellertid efter en rikskonferens i Linköping Centrum för 
lokalhistoria, en självständig arbetsenhet inom universitetet. Avgörande var att 
Tema, främst genom att professorn Göran B Nilsson aktivt tog del i det inledande 
arbetet. Diskussion kring lokalhistoriska spörsmål hade pågått en tid och den 
legitimitet från vetenskapssamhället som Göran B Nilsson gav var nödvändig. 
Men av avgörande betydelse var också det engagemang som Göran Graninger 
ådagalade och de medel som Westman-Vernerska fonden i Linköpings kommun 
beviljade. 

De utgångspunkter och program som konferensen ställde sig bakom var 
enkla och självklara. Ett bättre samarbete mellan genuint intresserade 
lokalhistoriker och universiteten är av stor nytta för båda parter. Professorerna 
Carl Göran Andrae, Uppsala universitet, Lars Olof Larsson Växjö, Göran B 
Nilsson och Eva Österberg exemplifierade med forskningsprojekt som hämtats 
upp från lokala studier och visade på nyttan man haft av lokalhistorikernas 
materialkunskap. I Linköping fanns då redan en demografisk databas som 
erbjuder unika möjligheter för såväl fritidsforskare som för skolan. Universiteten 
borde ta på sig att på olika sätt söka underlätta arbetet för lokalhistoriker och för 
lärare som är intresserade av denna inriktning. En centrumbildning ansågs vara en 
lämplig organisationsform. Det förutskickades då att centra skulle bildas också 
vid andra universitet. Men därav har egentligen inget blivit. 

Verksamheten 

Jag övergår nu till att kommentera centrums verksamhet, och vill från början med 
skärpa understryka att arbetet inte drivits av bara en person. Jag använder ordet 
"vi" för att markera att det är mångas verk, centrums styrelse och flera andra som 
på olika sätt engagerats. 

Jag vill illustrera centrums verksamhet med följande skiss och med den visa att 
det föreligger ett klart samband mellan de tre verksamhetsområdena. Jag hoppas 
att det framgår av den fortsatta redovisningen. 

LOKAUllSTORIKER 

CENTRUM 

LÄRARE 
LÄRARUTBILDNING 

(ID STO RISKA DATABASEN) 
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Databasen 

Östergötland har begåvats med I 00-miljonerspresent av staten. Tabellverkets s k 
sockenstatistik för hela länet och hela husförhörsmaterialet för i stort Linköpings 
och en del av Åtvidabergs kommuner databearbetats för perioden fram till 1895. 
Arbetet bekostas av Demografiska Databasen i Umeå och utföres i Haparanda. 
För närvarande föreligger material från Linköping med grannsocknar och pågår 
arbete med Bankekinds härad. 

En av centrums viktigaste uppgifter som för övrigt tar allt mer tid i anspråk är att 
uppdatera och vårda och intressera för användning av Historiska databasen som 
vi kallar vår avdelning i Linköping. Den har genom sin rikedom på 
personuppgifter många användningsområden - inte minst inom skolan. Jag ger 
bara ett exempel. Lars Andersson lärare i Skäggetorpsskolan har mer ingående 
prövat databasen i sin Wldervisning. Han finner död och begravningslängderna 
särskilt tacksamma att berarbeta ''Elevernas nyfiken", skriver han," tangas lätt av 
frågor kring den mycket stora spädbamsdödligheten. Det är lätt att knyta an till 
dagens situation i tredje världen och förhållandena i vissa städers slumområden. 
Åter och återigen kommer vi in på jämförelser mellan nutida förhållanden och 
1800-talets Linköping", skriver Lars Andersson. 

Vi vill på två sätt utveckla databasen. Vi vill dels utvidga undersökningsområdet 
till Norrköping och när en dröm att man så småningom kan ta oss an norra 
Östergötland, det till slutet av 1800-talet väl organiserade bergslagsområdet. Vi 
vill också bredda databasen genom andra typer av material, skatte- saköres
fattigvårdslängder samt matrikeluppgifter ur folkrörelsernas material och har 
diskuterat att tillföra nya materialtyper som bouppteckningar. Att med hjälp av 
Historiska databasen bygga upp ett "humanistiskt laboratorium" är ingen utopi. 

Databasen har gjorts tillgänglig på flera håll inom länet efter att avtal tecknats 
med Linköping- och Åtvidabergs korrununer samt länsmuseum, landsark.iv och 
genealogiska föreningen. 

Lokalhistoriker 

Nu till den stora viktiga frågan, huvudfrågan. Vad driver människor att skriva 
lokalhistoria, vilken sorts historia skriver lokalhistorikerna, skiljer den sig från 
det akademiska skrivandet? Och i så fall på vilket sätt? Det är naturligt att vid 
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projekt vi medverkat i, diskussioner vi deltagit, manuskript vi läst, många gånger 
reflekterat över en sådan grundläggande fråga. 

Handbokslitteraturen är oftast skriven på de akademiska kontoren och ganska 
kategorisk och dogmatisk. Uppfattningarna om vad god lokalhistoria är varierar 
fOrstås. Men min uppfattning är att om man skulle uppmana lokalhistorikerna att 
tolja dessa råd skulle många snart lägga ned pennan. 

Pluralismen måste få råda. V åra erfarenheter är att lokalhistoriker har olika 
intresse och behov beroende ålder, erfarenhet, hur länge man bott i trakten osv. 
Jag vill utifrån erfarenheterna från bara ett projekt, Vreta klosters nutidshistoria, 
belysa mitt påstående. 

Göran B Nilsson framhöll 1988 att historikerna "nästan helt torsummat att 
studera det gamla bondesamhällets snabba och definitiva utrotande . . . en 
samhällsförändring som var en veritabel revolution en av de största i Sveriges 
historia någonsin ... " Uppgiften borde intressera lokalhistoriker. Mig intresserade 
den i högsta grad och vi tog genast itu med arbetet. Vi kallade projektet litet 
tillspetsat för "Bondekulturens död" eftersom gamla kulturmönster raserats på 
landsbygden. Vi sökte samverkan med en större hembygdsförening och mycket 
talade för Vreta kloster. Gullbergs härad är tacksamt att undersöka fOr inom 
häradet finns utpräglad slätt- skogs- och industribygd. Norra Ljungs socken 
upptas dessutom av det stora skjutfliltet och dess etablerande hade medfOrt att 
många fördrivits från en gammal mycket vacker kulturbygd. Vreta klosters 
hembygdsförening är dessutom, närmast en kulturinstitution, stor 
välorganiserad och med flera mycket erfarna hembygdsforskare. 

Vid ett välbesökt planeringsmöte våren 1989 i Ljungsbro diskuterades projektet. 
Jag åtog jag mig att utarbeta faktaunderlag utifrån lantbruks- och 
industriräkningarna. Särskilt lantbruksundersökningarna ligger på gårdsnivå och 
är som bekant mycket detaljerade. Jag lade avsevärd tid på att sammanställa 
uppgifter från Ljungsbro, Vreta kloster, Flistad och Stjämorp. Dessutom 
utarbetade främst Sigurd Germundsjö, hembygdsföreningens flitige 
forskningsledare, ett omfattande intervju -och frågeformulär i avsikt att tanga in 
olika aspekter på förändringen. Vi presenterade allt vid nästa planeringsmöte 
men stämningen var avvaktande. Gösta Karlsson, spannmålsbonde från Flistad, 
som i decennier använt vinterhalvåret till lokalhistorisk forskning, menade att 
forskningen kanske kunde vara intressant men på ett djupare sätt var den det inte. 
Alla närvarande mindes ju förändringarna i grova drag och en siffra hit och dit 
spelade inte så stor roll. Nej, vad som egentligen hänt i djupare mening , ja det 
ville man veta och det kom vi inte åt på det här sättet. 
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Efter en tid avvisades våra förslag och vi lade snabbt om arbetet så att olika 
studiegrupperna själva bestämma perspektiv och organisera arbetet. Man arbetar 
med berättande källor och studien ligger nu i manuskript. 

Fallet Vreta kloster belyser på ett mycket pedagogiskt sätt två typer av 
lokalhistoria. Vår modell brukar beskrivas som en generaliserande lokalhistoria. 
Vår undersökning gick bl a ut på att visa hur allmänna förändringar och tendenser 
återspeglades i Vreta kloster. Vår disposition kunde ju använts för att studera 
efterkrigstiden i Gryt, elJer Dorotea eller var som helst i Sverige. Vad 
studiegrupperna ville ha var vad som brukar kallas en äkta lokalhistoria. Och den 
bygger på ett genuint intresse för lokala företeelser och händelser. Det utesluter 
givetvis inte att studien kan sättas in i ett större perspektiv. Intressant kan vara 
att en norsk historiker som utvärderat svensk lokalhistoria tycker vi skall 
prioritera just den "äkta" historieskrivningen. 

Det var, som jag ser det, inte fel på uppgiften men vårt avgörande misstag var att 
vi vände oss till fel grupp . Här satt gamla sockenbor, mycket välorienterade, 
flera hade skrivit tidigare. Hade vi vänt oss enbart till inflyttare till Vreta kloster 
som hade behov att få kunskap om ortens historia hade vår uppläggning troligen 
fungerat. Den grupp vi arbetade med intresserade sig för det som låg bortom eller 
djupare och kände ansvar för att skildra miljöer som försvunnit det gällde byarna i 
norra Stjärnorp, fisket på Roxen, Sjöbacka såg, service och handel i Ljungsbro, 
resandets revolution m m. Och när vi nu läser manuskripten ordentligt märker vi 
att förlattama faktiskt inom samma studiegrupp har litet olika uppfattningar om 
vad lokalhistoria är. 

Det beror således på - både generaliserande och äkta lokalhistoria har sitt 
berättigande. Men yrkeshistorikema läser enligt Eva Österberg främst den 
generaliserande och ser som nämnts den äkta lokalhistorien som kusinen från 
landet. Hon anser den äkta välskrivna som mycket betydelsefull. "Det är", skriver 
Österberg, " livsviktigt att vi inte alla ständigt står på samma avstånd från 
verkligheten. Fördelen med den äkta lokala studien är att den lyfter fram 
komplexiteten i människors handlande och villkor''. Det är komplexiteten som 
intresserar många lokalhistoriker tex dem i Vreta kloster. 

Jag bidrar med ett exempel. Jag har skrivit en liten studie om SlipNaxos, Nordens 
största slipverktygsindustris historia. Produktionen föreföll till en början 
okomplicerad. Vi vet ju alla vad en slipskiva är. Kanske producerades några 
varianter? Men i själva verket sålde man på 1960-talet inte 4, eller 44, utan 44 
000 varianter av slipskivor. Varje variant har en speciell egenskap. Anställda där 
är fascinerade över komplixiteten jag som ser det på avstånd kan på sin höjd 
förstå huvudanvändningsområden. En av centrums uppgifter är att skapa 
förståelse för olika former av lokalhistoria. 
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Kvalitet är en annan sak. Vi har ofta diskuterat hur en lokalhistorisk studie idealt 
bör utformas. Formerna kan och bör variera men viktigt är att man i 
lokalsamhället har nytta och glädje av skriften. Det är viktigt att den är 
vetenskapligt acceptabel, att den söker föra fram utvecklingslinjer. Men den skall 
ändå betona de unika dragen. Viktigt är att författaren vad gäller språk och 
faktaredovisning tar hänsyn till läsaren. 

Finns dom? Ja verkligen vi kan plocka fram ett stort antal exempel på modernare 
studier väl avgränsade, lättlästa och väl dokumenterade. Jag vill nämna ett 
exempel, Erik Carlegrims en sk äkta studie om turerna kring byggandet och 
reparationer av tingshuset i Bjursholmen ute i Linghem åren 1739-56. Det är en 
tragikomisk historia om kampen mot svamp och röta tills man fann för gott att 
överge huset och söka sig till Skärkinds härads tingshus i Gistad. Carlegrim har 
en eminent förmåga att utan övertydlighet sätta en liten företeelse i sitt större 
sammanhang. Skildringen ger samtidigt en klar och konkret inblick i 
beslutsfonner och konflikter i 1700-talets lokalsamhälle. 

Att skapa kontakter 

Så till vårt handlingsprogram. Vår uppgift formulerades 1988. Vi skulle informera 
om centrums verksamhet och söka samarbeta med lokalhistoriker i regionen och 
infonnera oss om olika frivilligföreningars lokalhistoriska arbete. Den uppgiften 
har vi sökt lösa genom enkäter och genom ett stort antal besök ute i 
föreningarna. 

En andra uppgift var att utveckla lokalhistorika kurser. Verksamheten har drivits 
i två steg. Våra kurser som till största delen sker i samverkan med ämnet historia, 
är i första hand att introduktionskurser i lokalhistoria. Följande kurser ges eller 
har givits: 

Kurser: 10-poängs kurser i lokalhistoria 
10-poängs skrivarkurser 
5-poäng lärarkurser på skolor 
5-poäng sommarkurser 
Studiedagar för lärare 

Vi har också aktiviteter för forskande lokalhistoriker: 

"Arkivkvällar" 
Seminarier 

Rådgivning 
Studiecirklar 
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Andra kan ta på sig uppgiften att utvärdera verksamheten, jag vill bara tillfoga 
några kommentater. 

Kurserna fann från början sin form. De har starkt översökta givits i Linköping, 
Kisa, Norrköping, Motala och nästa år i Söderköping. Avsikten var att fortsätta 
med påbyggnadskurser men det har vi inte mäktat med. 

Verksamheten i forsättningsgruppen har allt tydligare ratt karaktären av 
erfarenhetsutbyte än av undervisning och rådgivning. Skrivande lokalhistoriker är 
individualister det har vi lärt oss. Ett enligt vår mening mycket givande 
åsiktsutbyte och kontakter har skett främst vid de s k arkivkvällarna. Vid 15 till 
20 tillfällen har experter från Riksarkiv, Krigsarkiv, Landsarkiv och lokala arkiv i 
Östergötland informerat om för lokalhistorikern lämpligt källmaterial. Från såväl 
arkivens som lokalhistorikers sida har visats mycket stort intresse för 
verksamheten. En genomgång av Krigsarkivets arkiv lockade t ex inte mindre än 
omkring 75 intresserade. Vi anser att vi nått vägs ände vad gäller 
arkivinformation och kommer i höst att inleda probleminriktade seminarier. Erik 
Carlegrim kommer att inleda med ett seminarium kring ämnet "Att forska om 
vägar". Vår förhoppning är att serien skall bli en plats för samverkan mellan 
universitetshistoriker och lokalhistoriker. 

Vid kontakterna med lokalhistoriker har förslag förts fram om att nya 
ämnesområden. Önskemålen om kurser och arbeten i dialektologi, etnologi, 
provinsiell litteratur är några exempel. Ett problem är den numera bristfälliga 
bevakningen av av den lokalhistoriska litteraturen i den på orten ledande 
tidningen. Utgivningen av lokalhistorisk litteratur är svåröverskådlig och det är 
därför av vikt att centnun presenterar bibliografier sammanställningar, eventuellt 
med kommentarer. 

Lokalhistoria i skolan 

Så till de tredje uppgiften. Viktigt men ointressant - så sammanfattar Lars Elam 
undersökningar av vuxnas och elevers syn på historieundervisningen i skolan. 
Ämnet uppfattas i skolan i början som konkret men på senare stadier som 
svårfångat och abstrakt. Enligt alla gängse pedagogiska principer är lokalhistorisk 
uppläggning av kurserna inte den enda men en väg att skapa konkretion och mera 
kreativa arbetsformer. 

Universiteten styr i hög grad undervisningens innehåll i skolan. Statsvetaren 
Jörgen Westerståhl skrev redan på 1940-talet att risken är stor för konservatism 
inom historieundervisningen. Läraren skaffar sig sin uppfattning om vad ämnet 
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historia skall innehålla under sin utbildningstid och den åsikten behåller han i 
regel hela sin lärarbana, skrev han. 

Valter Elgeskog, tidigare lektor vid Lärarhögskolan i Linköping, skrev på 1970-
talet två artiklar där han förklarade varför man misslyckats med uppgiften att 
införa lokalhistoria inom lärarutbildning och skola. 

På 1910-talet pågick omarbetningen av både läroplaner för skolan och för 
lärarutbildningen, skriver Valter. Det rådde enighet bland skolfolket att 
lokalhistoria skulle ges ett försvarligt utrymme. Och man sökte forma 
seminarieutbildningen efter den nya tidens krav. Rektorn vid seminariet här i 
Linköping, Emanuel Sandberg var sekreterare i seminariekommitten. I en 
skrivelse föreslogs att en fjärdedel av utbildningstiden i historia skulle ägnas åt 
lokalhistoriska studier. Men hans förslag väckte massiv kritik bland 
seminarielärama, nyligen utbildade vid universiteten styrda av sin 
professionalism. Lokalhistoria var inte någon riktig historia, ämnet skulle 
fövanskas och förryckas hette det. 

En kompromiss växte fram. Den gick ut på att man lade in en frivillig kurs i 
hembygdens historia. Men den upphörde snart. Vad hjälpte det svenska skolan 
att man 1919 antog utmärkt läroplan för det nya ämnet hembygdsundervisning, 
när seminarielärama på det hela taget förnekade betydelsen av lokalhistoria. 

På 1930-talet gjorde historikern seminarierektorn Ragnar Gullstrand som f ö 
hade forskat kring svensk sockensjälvstyre ett allvarligt försök att föra in 
lokalhistorisk undervisning vid seminarierna. Men lektorerna landet över vägrade 
de hade ingen utbildning härför hette det nu. 

Också inom enhetsskolan sökte man bereda mark för lokalhistoria, framhåller 
Elgeskog . I särskild studieplandelegation där också V alter satt utarbetades plan 
för obligatoirskt längdsnitt i hembygdens historia. "Kursplanerna antogs av 
kvinnor och män i medelåldern, som själva längtade efter en förlorad hembygd . 
Men vad de gjorde var att de klubbade igenom ett beslut utan att ana 
svårigheterna vid undervisningen eller göra något för att ordna någon 
undervisning för lärarna som skulle hantera längdsnitten." menar Elgeskog. 
Resultatet uteblev också. Det stora generella problemet har således varit att 
professorerna i historia inte legitimerat lokalhistoria - till skillnad från ämnet 
geografi bör man kanske tillägga. 

Men nu har också svenska historieprofessorer legitimerat lokalhistoria i skolan. 
Samtliga vid lokalhistoriska konferensen i Linköping närvarande professorer ville 
ge lokalhistoria ett försvarligt utrymme främst inom lärarutbildningen. Vilka spår 
dessa deklarationer avsatt i lärarutbildningen är svårare att bedöma. Men det är 
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angeläget att diskussionen om lärai:utbildningens innehåll och uppläggning fortsatt 
diskuteras där också det lokalhistoriska perspektivet beaktas. Erfarenheter från 
norska distriktshögskolor kan inspirera arbetet. 

Lokalhistoria i skolan kan fungera, det vet vi. Vid försöken med enhetsskola ute i 
Mantorp redan på 1940-talet drevs arbetsformen med mycket lyckat resultat. 
Drivande kraft var högstadieläraren Bernt Svensson. Vid en rikskonferens om 
lokalhistoria i skolan nästa vecka i Linköping presenteras många intressanta 
exempel på lokalhistoriska arbeten från flera håll i landet. Och i Norge har man i 
decennier drivit lokalhistorisk undervisning i skolan. 

Vi har också funnit att den bästa vägen är att, som i Norge, bilda ett svenskt 
nätverk, ge ut en tidning eller tidskrift där lärare landet över kan utbyta ideer och 
lektionsförslag i lokalhistoria. Det kommer att bli vårt förslag vid nästa veckas 
rikskonferens. 

Framtiden 

Till sist. Hur ser framtiden för lokalhistorisk forskning ut? Vissa menar att 
intresset för lokalhistoria har varit snabbt uppblomstrande och kommer lika 
snabbt att vissna bort. Jag har i stället understrukit kontinutiteten alltsedan 1910-
talet och markerat att i ett öppet samhälle har provinsiell historia eller 
lokalhistoria en roll. Mycket talar för att den lokala och regionala historien kan få 
större utrymme om EU utvecklas som planerat. Den regionala historien är inte 
längre bara en angelägenhet för lokalbefolkningen utan också viktig för hela EU. 
Och få regioner torde vara så självklara, så väl avgränsade som östgötaregionen 
tillsammans med Norra Kalmar län. Det är både en lätt och tacksam uppgift att 
identifiera en rad regionala projekt från forntid till nutid. Vi hoppas i samarbete 
med andra forskningsinstitutioner kunna konkretisera sådana projekt. 

Jag vill sluta med att annonsera en konkret arbetsuppgift som efterhand blivit av 
allt större betydelse för oss - problemet med det modernhistoriska källmaterialet. 
Lars Elam fann i sin studie av ett års lokalhistoria att många studier var 
idylliserande. "Vart har motsättningarna tagit vägen?",frågar han men fann svaret 
i att många hembygdsforskare har hamnat i det gissel som beslutsprotokollen 
medför. I både folkrörelsers och kommuners arkiv saknar vi så gott som helt 
diskussionsprotokoll. Skildrar man i synnerhet de senaste hundra årens 
lokalpolitik enbart med hjälp av arkivens dokument blir debatten motsättningslös. 
Och visst har Elam rätt. Det här är inte bara ett vetenskapligt utan i hög grad ett 
demokratiskt problem. "Människans historia krymper ihop" säger Lars Elam. Det 
problemet vill vi diskutera vid ett symposium i Linköping. Jag vet att 
Riksarkivet, andra arkivinstitutioner och forskare är intresserade. 
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