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Förord 
Under relativt lång tid har lokalhistoriska inslag förekommit i svensk 
undervisning. Dessa har emellertid ofta utgjorts av enskilda föremål och 
byggnader. Många lärare har haft en alltför låg ambitionsnivå när de arbetat 
lokalhistori skt. De exempel man använt har varit mer eller mindre slump
mässigt valda och dänned har lokalhisto1iens möjljgheter utnyttjats alltför 
dåligt. Lokalhistoria har för vissa lärare (och dänned elever) inneburit att 
man tagit sig igenom ett antal mer eller mindre lättlästa och stimulerande 
skildJingar av hembygden och därefter redogjort för detta i en eller annan 
form. De lokalhistoriska fenomen som studeras måste sättas in i ett större 
historiskt sammanhang, annars framstår de ofta som svårförståeliga och 
meningslösa. Lokalhistoria i undervisningen är ett medel att åskådliggöra, 
förklara och förstå allmänna historiska skeenden, inte ett mål i sig. 

Det första syftet med den här exempelsamlingen är att redovisa en del av 
det lokalhistoriska arbete som utfö11s i ett antal östgötaskolor inom ramen 
för det sk miljonprogrammet under läsåret 1992-93. Vid ett seminarium i 
Linköping den 2 juni 1993 diskuterade lärare och forskare innehållet i de 
uppsatser som härmed publiceras. Sedan Centrum för lokalhistoria startades 
1988 är skolan ett prioriterat område. Därför är det naturligt för oss att ge ut 
dessa exempel i tryck. Miljonprogrammet, som nämns ovan, är ett projekt 
finansierat från utbildningsdepartementet som syftar till att öka kunskapen 
om hur skolutvecklingsarbete kan främjas genom samverkan mellan uni
versitet (lärarutbildning, fo11bildning och forskning) och ungdomsskola. 
Miljonprogrammet har bekostat tryckningen av föreliggande exempelsam
ling. 

Det andra syftet med exempelsamlingen är att till en vidare krets av 
intresserade, främst lärare, sprida de erfarenheter som finns samlade här 
och därmed förhoppningsvis inspirera till eget lokalhistoriskt arbete. 

Motiven för att bedriva lokalhistoria i skolan kan variera. Robert Sövik, 
ordförande för den norska organisationen "Landslaget for lokalhistorie 
skol en" , har pekat på några skäl till att lokalhistoria blivit betydelsefull 
norsk skola: 

1) Den gamla beprövade pedagogiska metoden att gå från känt till okänt 
fungerar även i ämnet historia. Metoden gör det lättare för elever att förstå 
hur samhället utvecklat sig. 

2) Intresset för historia ökar när man utgår från nä1111iljö11 . Det har under
sökningar visat. 
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3) Lokalhistoria blir en demokratisk historia. Man intresserar sig för alla 
sam häl Is grupper. Perspektivet blir nödvändigtvis underifrån. 

4) Eleverna kan aktiveras vid insamlingen av lokalhistoriskt stoff. 

Utöver Söviks punkter kan man kanske tänka sig följande: 

5) Ett lokalhistoriskt arbetssätt gör det möjligt att integrera en lång rad av 
skolans ämnen, lokalhistoria är per definition en tvärvetenskaplig disciplin. 

6) Miljöaspekter på det mänskliga livet blir påtagliga. Människans ingrepp i 
naturen blir konkreta. 

7) Eleverna stimuleras att reflektera och ställa egna frågor eftersom det inte 
finns några färdiga svar. Problembaserad inlärning kan bli verklighet och 
inte bara ett slagord. 

8) Dänned uppstår känslan av att ha erövrat ett område av egen kraft. 

9) Det är roligt och stimulerande att som lärare arbeta fram ett resultat 
(tillsammans med kolleger och elever). En glad lä.rare blir en bättre lärare. 
Lärarens roll blir därmed något annorlunda än den traditioneJla. Läraren 
fönnedlar inte direkta ä.mneskunskaper till eleverna utan vägleder deras 
arbete genom att peka på relevant källmaterial och utveckla frågeställ
ningar. 

10) Lokalhistoria underlättar arbetet med att utveckla ett historiskt tänkan
de. Jag, fa1far, fa1fars far och deras generationskamraters liv speglas utifrån 
en bestämd plats, som naturligtvis också förändrats över tid. 

En fallgrop när man arbetar lokalhistoriskt är att helt låta mate1ialet styra 
studierna. Vi vill här poängtera att det är frågeställningarna som ska stå i 
centrum, inte materialet. Sedan är det förstas bra om materialet kan svara 
på de frågor man ställer. Som påpekats i punkt 7 ovan innebär det 
lokalhistoriska arbetssättet oanade möjligheter att verkligen låta eleverna 
utgå från problem- och frågeställningar som de själv varit med att skapa. 

Möjligheterna att redovisa de resultat som blir följden av studierna är 
många. De kan presenteras i ord och bild i fonn av traditionella föredrags
redovisningar, framställning av lokalhistoriska skrifter, tidn ingar el ler 
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utställningar. Andra redovisningsfonner kan vara drama, där det lokal
histoiiska materia let utgör underlag för historiska spel eller videoprogram . 

Historiker talar ofta om begreppet källkritik, dvs att ställa kritiska frågor 
till sitt källmaterial. Hur har källan kommit till? Har den som skrivit skäl att 
fö1tiga delar av sanningen osv? l det lokalhistoriska materialet finns många 
möjligheter att på ett gripbart sätt visa hur källkritik kan utövas. 

Flera av exempelsamlingens fötfattare pekar på att ett lokalhistoriskt 
arbetssätt är tidskrävaude, men att det ändå är värt mödan. Man måste som 
lärare arbeta långsiktigt under flera år innan man kan presentera ett helt 
lokalhistoriskt koncept, eller också arbeta målmedvetet till sammans med 
några arbetskamrater. Smådelarna ka11 användas och testas innan he.lheten 
är färdig, på så sätt få r man belöning under tidens gång. 

Låt oss avslutningsvis kommentera de i detta häfte ingående bidragen. 
Svante Kolsgård, som skriver om en ytas historia, är universitetsadjunkt vid 
samhällsvetenskapliga institutionen och aktiv som lärarutbildare vid Uni
versitetet i Linköping. Kerry Kempe är högstadielärare på Skäggetorps
skolan i Linköping . Hans bidrag är hämtat från ett projekt som han genom
fört tillsammans med en arbetskamrat vid den egna skolan. Björn Segrell är 
doktorand på Temainstitutionen vid Universitetet i Linköping och tidigare 
lärare. Björns exempel är hämtade från ett par Motala.skolor som arbetat 
lokalhistoriskt. Sven Hellström är univers itets lektor och aktiv inom Cent
rum för lokalhistoria. Tillsammans med två Non-köpingslärare, Maria de 
Laval och Ann-Sofi Frykerås, båda gymnasielärare i historia på Eber
steinska skolan, skriver han om ett projekt för gymnasieskolans yrkesför
beredande program. Hans Nilsson är doktorand vid Temainstitutionen och 
tidigare historielärare. Exemplet visar hur man kan använda dagstidningar i 
histo1ieunde1v isningen. 

Linköping, i mars 1994 

Hans Nilsson 
Sven Hellström 
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"100 x 300 meter historia" - en ytas 
historia 
av Svante Kolsgård 

1. "l 00 x 300 meter historia" 

Syftet med föreliggande arbete är att belysa och diskutera hur lokalhistoria 
kan användas på ett mycket konkret sätt. Lärare och elever låter sina lokal
historiska studier begränsas i rummet av en utvald yta. Ytan får inte vara 
för omfattande, då meningen är att den ska "dammsugas" på sin historia 
från nutid till ... ja, så långt tillbaka i tiden som möjligt. Många lärare i 
gnmdskolan låter sina e lever välja ut en/ett par kvadratmeter stor naturruta 
som studeras vid upprepade tillfällen under ett läsår. Härigenom kan 
eleverna få rika tillfällen att undersöka och diskutera årstidernas växlingar, 
hur flora och fauna påverkas, miljöförstöting m m. "100 x 300 meter 
historia" handlar i grunden om ett liknande arbetssätt, men istället för några 
kvadratmeter skogs- eller ängsmark "skär" lärare och elever ut en yta i det 
svenska samhället som studeras ur olika aspekter över en tidsrymd från 
kanske inlandsisens tid till nutid. I denna process kommer eleverna 
förhoppningsvis att se, förstå och upptäcka mycket av den allmänna 
historien genom denna ytas utveckling. 

2. Valet av yta 

I samband med diskussionen om valet av studieobjekt är det kanske fres
tande att låta ytan bli relativt omfattande för att få med så "mycket historia" 
som möjligt. Den ambitiöse läraren vill kanske gärna ha en yta att bjuda 
sina elever, där de kan studera t ex stenåldersgravar, vattenfall där medel
tida kvamverksamhet bedrivits, torp och adelsgods, en äldre handelsbod, 
fabriksbyggnader, f1ikyrkokapell eller vad det nu kan vara. Under pro
jektplaneringen tenderar ytan att bli allt stö1Te. Det är emellertid oftast 
bättre att koncentrera sig till en från början fastställd, mindre yta och istället 
verkligen "dammsuga" denna. Projektet blir mer hanterbart och det finns 
för det mesta betydligt mera av intresse att studera än de flesta lärare 
ursprungligen tänkt sig. En viss förhandsinventering skadar dock inte - men 
välj som sagt inte en alltför stor yta. 
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Är det ett tät011sområde som ska undersökas bör kanske ett eller ett par 
kvarter räcka till "100 x 300 meter historia". Det kan vara lämpligt att låta 
tätortens huvudtorg ingå i ytan, ty på och omkring torget finns oftast ett 
koncentrat av tätortens historia - och dätmed goda exempel som illustrerar 
väsentliga områden inom den allmänna historiska utvecklingen. Men natur
ligtvis kan också en ytterstadsdel bjuda på en intressant historia. Omvand
lingen från land till stad erbjuder många intressanta diskussionsområden. 
Befinner sig lärare och elever på landsbygden väljer man en stöne yta -
kanske "1 x 3 kilometer rustoria". Härvid är det ingen nackdel om t ex 
kyrka, frikyrkolokal, fattigstuga, lokal för socken-/kommunalstärnma, torp 
såväl som herrgård mm "råkar" befinna sig inom ytans gränser. 

Principen är dock att ytan ska kunna dras upp var som helst i elevernas 
närmiljö och denna närmiljö kan ligga var som helst i Sverige - åtminstone 
där människor lämnat historiska spår efter sig. Av praktiska skäl kan det 
vara lämpligt att avståndet mellan skolan och den valda ytan inte är för 
stort. Det är självklart en fördel om eleverna kan nå "sin yta" för diverse 
observationer, mätningar, intetvjuer, fotografering m m under ett 
lektionspass. En variant är naturligtvis att lägga ytans gränser så, att den 
egna skolan ingår i densamma. Man befinner sig således i själva ytan under 
skoltid, och skolan - ja t o m klassen - är en del av ytans historia. Det är en 
miljö som eleverna väl käm1er till. En bra introduktion till ett ytprojekt kan 
vara att börja med den egna skolans historia. 

3. Hur utnyttja en ytas historia? 

All historia kan naturligtvis inte ses genom en liten ytas utveckling, men i 
lagom proportioner kan kunskaper om en ytas historia vara till stor hjälp. 
Ytans historia kan utnyttjas på i huvudsak två sätt. 

En lärare kan - efter att själv studerat och lärt känna en viss ytas historia 
- anväJ1da denna som en exempelbank. En noggrann inventering av ytans 
historia från forntid till nutid medför att läraren skaffar sig en serie av bra 
exempel som han/hon kan nyttja i undervisningen. Det har kanske funnits 
en textil- eller tobaksindustri där barnarbete förekom under 1800-talet inom 
den valda ytan. I elevernas historiebok illustreras barnarbete inom industrin 
oftast med krypande gosse eller flicka i engelsk kolgruva. Det är kanske 
inte så konstigt att detta sällan väcker någon större hänförelse hos dagens 
svenska elever. Men om en lärare kan berätta att för 100 år sedan tvingades 
barn till hårt arbete 6-10 timmar om dagen i en fabrik som låg/ligger vid en 
gata som eleverna dagligen frekventerar. Dessa barns situation - endast tre 
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til I fyra generationer bm1 i tiden - kan väcka ett starkt engagemang för his
toria hos dagens skolelever. De fabriksarbetande barnens historia ligger och 
väntar på att bli upptäckt av 1990-talets skolelever i bl a kommerskollegii 
arkiv, i den lokala hälsovårdsnämndens arkiv, i församlingens kyrkböcker, i 
gamla fotosamlingar m m. Att inventera och lära känna en ytas historia 
kräver emellertid en omfattande arbetsinsats av läraren, men genom att 
begränsa sig till en relativt liten yta är det ändå möjligt att skapa en bra 
serie av exempel, vilka kan portioneras ut lite då och då under läsåret. Detta 
sätt att använda lokalhistoria är egentligen inte så mycket att orda om. Det 
handlar om att läraren skaffar sig god kännedom om det lokala materialet 
och ur detta väljer ut goda exempel. 

Det andra sättet att använda ytans historia i undervisningen är betydligt 
mera genomgripande. Lärare och elever väljer att låta en viss yta spela 
huvudrollen i ett kanske läsårslångt projekt, där alla inblandade hjälper till 
att "gräva fram" ytans "totalhistoria" från äldsta tid till idag. Syftet är att till 
så stor del som möjligt låta eleverna se den allmänna historiska 
utvecklingen genom ytans historia. Innehållet i den utvalda studieytan 
avgör naturligtvis i vilken grad ytans historia går att utnyttja för att åskåd
liggöra det generella. Här är det lärare och elever som tillsammans ska 
"forska" fram ytans historia. Men för att detta undersökande arbetssätt ska 
kuillla fungera krävs omfattande förberedelser av läraren (mer om detta 
under punkten 6. Arbetsgång nedan). Det är denna form av ytstudie som 
resten av framställning kommer att belysa och diskutera. 

4. En angelägenhet över skolämnes- och årskurs
gränser 

Den historiska utvecklingen handlar om människan som samhällsvarelse 
från urtid fram till idag, dvs ett områdes historia berör även en rad andra 
discipliner, inte bara ämnet historia. Naturligtvis kan arkeologen, natur
geografen, etnologen, statsvetaren, kulturgeografen, kanske bildvetaren och 
andra finna intressanta studieobjekt inom en gemensam ytas gränser. Med 
andra ord kan även en rad skolämnen samverka i ett projekt, där den 
utvalda ytan utgör den gemensamma referensramen. Projektet kan inriktas 
mot studier som berör en rad olika områden. Här följer endast några 
exempel. 
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* 

* 

* 

* 

* 

* 

En undersökning av hur vi idag inom vår yta kan se effekter av den 
sista nedisningen i Norden. Inlandsisen skapade ju till stor del förutsätt
ningarna för det kulturlandskap som har utvecklats. 

Ett studium av ytans flora och fauna idag kan följas upp med en dis
kussion om vilka djur och växter som funnits under olika perioder till
baka i tiden, men även om hur dagens situation kan förändras i 
framtiden. 

Matematiken kan hjälpa till med olika beräkningar. lnte bara ytan utan 
även diverse byggnader m m kan utgöra utgångspunkter för olika 
geometriska övningar. 

Kartor och modeller över området kräver engagemang från flera skol
ämnen, t ex slöjd och bild. 

I samhällskunskapsundervisningen kan säkerligen en mängd aspekter 
på dagens samhälle belysas genom studier inom ytans gränser, som 
stadsplane- och trafikfrågor, miljöproblem m m. 

Naturligtvis bör även svenskämnet integreras i elevernas skrivarbeten. 
Varför inte låta projektet mynna ut i en "historiebok" ..... 

Det är ingen tvekan om att ett projekt som arbetar med en ytas utveckling 
innebär stora möjligheter till en verklig integration mellan flettalet skol
ämnen. Vidare kan studiet av en ytas historia genomföras på "olika nivåer" 
och dänned anpassas till såväl åk 1 som åk 9. Ett samarbete mellan lärare 
på olika stadier kan resultera i ett projekt, där en utvald yta undersöks av en 
klass från lågstadiet upp till högstadiet, där de olika uppgifter som eleverna 
ska försöka lösa blir allt mer avancerade. Självklart kan ett ytprojekt även 
anpassas till gymnasiets årskurser. Här finns även stora möjligheter att 
bedriva en individualiserad undervisning. Alla elever kan - om än på olika 
sätt - bidraga till ytprojektets historia. 

5. Frågeställningar styr arbetet - ej materialet 

Många lokalhistoriska arbeten och handledningar i lokalhistoria utgår från 
det historiska materialet. Med rubriker som "Vad finner vi i ett lands
arkiv?", "Om vad berättar husförhörslängden?" osv avbetas arkiv och annat 
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material på ett i och för sig nyttigt men oftast ack så tråkigt sätt. För att 
engagera skolelever är det fö1modligen bättre att utgå från frågeställningar 
som lärare och elever tillsammaus finner intressanta i sitt "utforskande" av 
en ytas historia - kanske följande typ av frågor: 

* 

* 

* 

* 

Hur och när har vår yta en gång bildats och hur har landskapet föränd
rats genom tiderna? 

Ungefär när befolkades vår yta? 

Hur många lever här idag - för 50 år sedan - för I 00 år sedan ... ? 

Hur har ytan framställts på olika krutor under olika tider? Vad har för
ändrats över tiden och varför? Vad är det olika kattor egentligen vill 
visa? 

Det är självklart inte säkert att det går att finna bra svar på samtliga frågor 
som fonnuleras i projektets inledande skede, men det är bättre att lärare och 
elever först diskuterar frågeställningar istäl let för att läraren "skräddarsyr" 
dessa efter att ha tagit del av det material som finns. I en "forsknings
process" måste det inte finnas "bra svar" till alla frågor. Många fråge
ställningru· kanske resu lterar i fl era nya frågor än svar. Ju fler skolämnen 
som engageras i projektet, desto fler fruktbara frågeställningar bör kunna 
fonnuleras. Samtidigt ska man nog inte bortse från att vissa prakti ska 
problem kan uppkomma om antalet engagerade lärare blir för omfattande. 

Alla som hru· arbetat med närsamhället i undervisningssammanhang vet 
att det tar tid att inventera, lära känna och försöka förstå det mångskiftande 
lokalhistoriska materialet. Ett ytprojekt måste få ta tid! Att "riva av" en ytas 
historia under några timmar blir meningslöst. Ett väl planerat ytprojekt kan , 
som påpekats ovan, nyttjas av många skolämnen under ett läsår, varför 
resurser motsvarande någon (t o m några) timmar per vecka samt en del 
andra kostnader borde kunna "öronmärkas" för ytans hi storia. 

6. Arbetsgång 

Projektarbetet bör alltså bedrivas under kanske ett helt läsår med i förväg 
fastställda tider på skolschemat. Detta kräver en omfattande planering. 
Nedan följer ett förslag till hur ett ytprojekt kan struktureras. 
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a. En/flera lärare diskuterar med en (eller kanske ett par) klass (klasser) 
om att genomföra ett projektstudium av en ytas historia under t ex ett 
läsår. Resurser i form av undervisningstimmar, för framställning av 
studiematerial m m måste ställas till projektets förfogande. 

b. En/flera lärare presenterar intressanta huvuddrag i bygdens historiska 
utveckling, vilket nog är nödvändigt innan valet av studieyta diskuteras. 
Hänned får eleverna de grundläggande kunskaper som måste finnas om 
de ska kunna delta i en fruktbar diskussion om ytans mer exakta 
position. 

c. Lärare och elever diskuterar och fastställer ytans gränser. 

d. Lärare och elever inventerar tillsammans lämpliga frågeställningar. 
Denna inventering är tämligen meningslös om inte läraren har god 
kännedom om det relevanta histmiska materialet, dess åtkomlighet och 
användbarhet. Han/hon måste ha kunskaper att se vilka frågeställningar 
som är intresssanta, genomförbara och som kan ge ett meningsfullt 
resultat, tex vilka byggnader som kan utgöra lämpliga utgångspunkter 
för givande studier och vilka man kan utelämna. Bara för att en 
byggnad "ser gammal ut",, behöver den ju inte vara särskilt intressant 
historiskt sett. Dess historia ska ju spegla en stöne historisk utveckling. 
Det är viktigt att hela tiden ha huvudsyftet med projektet framför ögo
nen, dvs att se det stora historiska skeendet i det lilla, lokalhistoriska 
exemplet. Tyvän resulterar lokalhistoriska inslag i grundskolans un
dervisning alltför ofta i tämligen miserabla redovisningar, där nännast 
slumpvist utvalda data om byggnader, personer och händelser presen
teras utan genomtänkt struktur eller utan att placeras in i ett stöne 
sammanhang. Som i andra forskningsprocesser är det nödvändigt att 
under arbetets gång diskutera och eventuellt justera sina frågeställ
mngar. 

e. Det är viktigt att läraren i förväg tar del av det material som eleverna 
ska arbeta med. Svårläst handstil, svåra ord eller ett dåligt resultat från 
en kopieringsmaskin kan på kort tid få den mest ambitiöse elev att 
tappa intresset. 

Det förberedelsearbete som berör projektets material är tidskrävande och 
till viss del även kostnadskrävande. Bra kopior på t ex texter och kartor 
eller ibland renskrivning av handskriven text kan vara nödvändigt. Detta 
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innebär en jobbig men värdefull investering för framtida undervisning. 
Vilka frågor kan då vara lämpliga att ställa? Den skicklige och väl 
förberedde läraren bör resonemangsvis kunna få eleverna att fonnulera bra 
frågor, som dels har relevans för den aktuella ytans historia, dels berör 
viktiga moment som ska behandlas enligt gällande läroplan. Det kan handla 
om hur inlandsisen fo1mat den utvalda ytan och dänned givit viktiga 
förutsättningar för kulturlandskapets utveckling. Andra frågor kanske berör 
ytans människor från forntid till idag, där man intresserar sig för antalet 
ytinvånare under olika tider, för familjemedlemmarnas antal, för dödlighet 
och dödsorsaker - inte minst barnadödlighet, för emigranter och andra flyt
tare m m. Andra frågeställningar kan handla om arbets- och boendevillkor 
genom tiderna. Härvid kommer man lätt in på handelns, hantverkets och 
industrins utveckling. Vem var rik och vem var fattig inom vår yta fört ex 
I 00 år sedan, för 50 år sedan och hur ser det ut idag? Detta är frågor som 
kan belysa väsentliga omvandlingsprocesser i det svenska samhället. Ytans 
förändrade utseende över tiden kan naturligtvis resultera i en mångfald 
intressanta frågeställningar, vilka berör kulturlandskapets omvandling, 
stadsplaneutveckling eller bebyggelseförändringar, men även t ex dåtida 
och nutida miljöproblem. 

7. Ett exempel - "100 x 300 meter historia" i 
centrala Linköping 

l syfte att ytterligare klargöra ovanstående tankar följer nedan ett skissartat 
exempel på hur en ytstudie skulle kunna genomföras. Jag kommer inte här 
att anpassa exemplet till någon speciell årskurs i grundskolan. Elever från 
högstadiets årskurser samt elever på gymnasiet bör kunna arbeta med 
samtliga de frågeställningar som behandlas nedan, medan lärare och elever 
på lågstadiet naturligtvis endast kan ha nytta av en del. 

Som exempel väljer jag en yta omkring Stora torget i kärnan av staden 
Linköping. Ytans gränser omfattas av en rektangel med ungefärliga måtten 
100 x 300 meter. På detta torg har utspelats dramatisk historia, som tex 
Linköpings blodbad. Men här är vi ute efter exempel som belyser 
"vardagshistoria" och därför ska inte "paradhändelser" som justitiemorden 
på skärtorsdagen år 1600 eller upprinnelsen till det s k brännvinsupploppet 
år 1800 behandlas. Nej, syftet är att med ytan i centrala Linköping som 
exempel visa hur lärare och elever i vilken tätort som helst i Sverige kan se 
och förstå den allmänna historiska utvecklingen genom en liten ytas spegel. 
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Kartbild över centrala Linköping med ytan markerad 

Ytan i exemplet Linköping omfattas av den för Linköpingselever välkända 
miljön runt Stora torget samt området söderut, där vi finner det gamla 
hospitalets område. Ytan avgränsas mot söder av Drottninggatan, på 1800-
talet stadsbebyggelsens södra gräns. Idag ingår Drottninggatan i det system 
av gator som omringar stadens city-område. 

När lärare och elever enats om att genomföra ett ytprojekt kan det vara 
lämpligt att läraren presenterar grunddragen i staden Linköpings historia. 
Var finner man då en orts översiktliga historia? Att börja i ett närliggande 
bibliotek ter sig tämligen självklart. Där finner man oftast en lokalhistorisk 
samling. l Linköping beger man sig till Stifts- och landsbiblioteket. Det är 
lämpligt att leta under bokstavskombinationen Ncbgz (Ncb = Götaland, 
Ncbg = Östergötland, Ncbgz = särskilda 01ter i Östergötland). Här finns 
även det s k Östgötarummet. där litteratur m m om staden Linköpings och 
länet Östergötlands historia finns samlad. Att slå i lokalhistoriska bib
liografier innebär naturligtvis genvägar att nyttja. I fallet Linköping 
rekommenderas "Litteratur om Linköping" i två delar. av Allan Ranius. 
Linköpings stad t o m 1970 ( 1979) respektive Linköpings kommun t o m 
1980 ( 1989). 
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Den ambitiöse läraren finner. snart ett tle1tal mer eller mindre lättlästa 
alster om Linköpings historia. I detta sammanhang kan man även nämna 
olika resehandböcker och turistbroschyrer av äldre datum, där staden 
Linköping med omnejd skildras ur bl a historiska perspektiv. För att få veta 
mera om vår uppdragna ytas historia rekommenderas även ett besök på 
länsmuseet. I Östergötlands läns och Linköpings stads museum finns ett 
arkiv med tidningsklipp. Här förvaras klipp ur lokalpressen från slutet av 
1930-talet fram till idag. Arkivet är upplagt efter bl a gator och torg i 
Linköping och här finns mycket att läsa om Stora torget, Hospitalstorget 
och de gator som ingår i vår yta. 

Efter det att läraren lagt grunden för ytstudien genom att presentera 
huvuddragen i stadens historia, enas man om ytans gränser. Som påpekats 
ovan är det ingen nackdel om ortens torg får ingå i studien. Därpå följer 
inventeringen av lämpliga frågeställningar. Härvid är det viktigt att läraren 
har skaffat sig en god överblick av det material som kan sättas i händerna 
på eleverna för att lösa olika uppgifter. I denna framställning håller jag i 
sto1t sett fast vid de frågor som skisserats ovan och för ett resonemang cnn 
var några av de olika svaren står att finna. 

l. Ytans naturgeografiska utseende 

a. Hur har inlandsisen fo1mat vår yta? När ungefär släppte isen sitt grepp 
om Linköpingsområdet? 

b. Vilka k9nsekvenser har detta medfött? 

c. Vilka spår kan vi idag se av isens verksamhet inom vår yta? 

Tenängfonner i Norden heter en utmärkt liten skrift i ämnet, utgiven 1984 
av Nordiska ministe1Tådet. När det gäller denna del av Östergötland är även 
Berg och jord i nordvästra Östergötland av Karl-Erik Perhans (1988) 
mycket nyttig. 

Naturligtvis är det också viktigt att eleverna själva får upptäcka isens 
framfait och t ex sprickbildningars effekter. Stora torgets vågräta yta i den 
annars sluttande Linköpingsåsen kan just förklaras med två parallella 
sprickbildningar i nord-sydlig riktning. Här finner vi en förklaring till 
torgets lokalisering under medeltiden. Denna plana yta passade utmärkt 
som plats för tidig rnarknadshandel, vilket kan vara en bra utgångspunkt för 
att belysa handelns betydelse för lokaliseringen av de tidiga städerna i Nor-
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den. Isens framfart kan lämpligen illustreras i form av kartor och kanske 
landskapsmodeller - i skalenliga propo1tioner. 

Om än inte inom vår ytas gränser, så finns tydliga spår av inlandsisen 
bara på några hundra meters avstånd från Stora torget, som man bör 
utnyttja i sammanhanget. Söder om ytan (invid promenadstigen mellan 
Sandbäcksgatan och Lasarettsgatan) kan man studera två mycket pampiga 
jättegrytor. Vidare finns en fin rundhäll på Folkungaskolans gård, där 
räfflor visar isens riktning. Även stöt- och läsida syns tydligt. 

Kaitor över inlandsisens tillbakadragande i Östergötland och strandlin
jens läge under olika perioder av vår forntid finns i olika geologiska och 
historiska verk (se t ex Carlsson/Rosen, Den svenska historien, del 1. Se 
även Kraft S - Lindberg F, Linköpings historia del I (1975). Här får man en 
bild av hur "Linköping steg ur vattnet". 

2. Ytans människor 

a. När började märiniskor bebo vår yta? 
Vet man något om varifrån dessa människor kan ha kommit? 
I vilka övriga delar av Sverige fanns det en bofast befolkning vid denna 
tid? 
Vad vet vi över huvud taget om de "första Linköpingsborna"? 

Dessa och närliggande frågor diskuteras i samband med att stenålderssam
hället behandlas i undervisningen. Här kan det vara lämpligt att anknyta till 
texten och kaitillustrationema i den nyss nämnda Linköpings hist01ia, del 
1. Där beskrivs var olika arkeologiska spår av de tidiga "Linköpingsborna" 
har påträffats. Ett studiebesök på länsmuseet ger ytterligare information. 
Det rika innehållet i den s k Bergsgraven "ger liv" åt de 
stenåldersmänniskor (från den sk båtyxekulturen) som levde i vår ytas när
het ca 3 000 f Kr. Metallfynden i graven påminner om långväga handels
förbildnelser för nära 5 000 år sedan. Via länsmuseet eller t ex kulturvårds
enheten på länsstyrelsen kan lärare och elever ta del av de fomminnes
inventeringar som har genomförts och om man har tur föreligger rapporter 
från arkeologiska utgrävningar inom den utvalda undersökningsytan. 

b. Ytans antal invånare - idag, för 50 år sedan, för hundra år sedan? 

Det demografiska materialet erbjuder en mängd intressanta fakta om såväl 
1990-talets som 1700- och 1800-talens människor inom vår yta - fakta som 
kan användas för att exemplifiera olika historiska företeelser. Att helt 
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enkelt ta reda på antalet människor som bor/har bott inom ytans gränser vid 
några väl valda årtal anser många vara ett tidsödande arbete. Det gäller att 
fastställa kvarters och tomters beteckningar, gå igenom församlingsböcker, 
husförhörslängder m m. Resultatet kan emelle11id bli mycket intressant och 
belyser 1800-talets trångboddhet i svenska städer samt stadskämans för
ändring under 1900-talet med oftast kraftig affärsetablering och kontorise
ring på bostadskvarterens bekostnad. 

Det är rekommendabelt att välja undersökningsår med omsorg. I fallet 
ytan i centrala Linköping kan t ex innevarade år, 1944 (efter den stora 
expansionen under andra världskrigets första år), något år omkring 1910 
(då stenlrnsen och affärspalatsen slagit ut trästadsmiljön runt Stora torget) 
samt tiden omkring 1850 (då den verkligt lilla, nästan "medeltida" handels
staden fortfarande var intakt) vara lämpliga att studera. Genom att i husför
hörslängden och andra kyrkböcker välja att föija personerna i ett eller ett 
par hushåll intill torget, under låt oss säga en tioårsperiod mot slutet av 
1800-talet, kan en grupp elever få svar på en rad frågeställningar som: 

- Hur många personer kunde bo tillsammans i ett hushåll för ca 100 år 
sedan? 

- Vilka personer levde tillsammans (husfar, husmor, barn, drängar och 
pigor, eventuellt pigornas barn, kanske far- och morföräldrar)? 

- Hur stor var flyttningsintensiteten? Vilka yrkestitlar hade de som flyt
tade? Vart flyttade man? Och varifrån kom inflyttama? 

- Hur många avled under den period elevgruppen studerar? Av vad? Vid 
vilken ålder? Hur många spädbarn dog? 

Svaren på dessa och närliggande frågor kan bli lämpliga utgångspunkter för 
att belysa och diskutera levnads- och boendeförhållanden i det sena 1800-
talets svenska städer (barnantal, äkta och oäkta barn, flera generationer 
under samma tak, den omfattande förekomsten av tjänstefolk och dessas 
sociala ställning, flyttningsintensiteten, emigrationen till USA, sjukdoms
bilden i svenska städer mm). 

En variant är naturligtvis att följa en enda familjs utveckling med ut
gångspunkt från kyrkboksmaterialet under en betydligt längre period och 
via denna enda Linköpingsfamilj spegla 1800-talshistoria. Folkbokförings
materialet finns före 1895 (ca) i tandsarkivet i Vadstena. Det går även att 
beställa på mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation) i Ramsele 
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(Box 160, 880 40 Ramsele, tel 0623-1 09 70). Korten förutsätter dock till
gång till en läsapparat, men en sådan finns tillgänglig på nätmaste biblio
tek. Omkring mitten av 1890-talet övergick noteringarna i folkbokföringen 
till den s k församlingsboken. Dessa församlingsböcker förvaras - oftast -
på respektive pastorsexpedition. I fallet Linköping har vi speciellt goda 
möjligheter att studera befolkningen, eftersom kyrkböckerna där finns i 
datoriserad fonn för perioden 1770-1894. 

3. Ytans funktion i samhället 

Här handlar det naturligtvis framför allt om Stora torgets funktion som 
marknads-, mötes- och nöjesplats genom tiderna. Ett sh1diebesök en fre
dagsefte1middag illustrerar dagens marknadskommers. l olika historiska 
bokverk, annons- och adresskalendrar (finns i det ovan nätnnda Östgöta
rummet på Stifts- och landsbiblioteket) och tidningsklipp kan marknads
handelns stora betydelse för handelsstaden Linköping följas från medel
tiden och framåt. Här speglas väl t ex det omfattande regelverket för hur 
marknadshandeln skulle bedrivas i svenska städer vid några fasta mark
nadsdagar under året, där de olika varuslagens försäljningsstånd var anvi
sade till bestämda platser på stadens gator och torg. Vi kan även anknyta 
till införandet av den s k lilla tullen i de svenska städerna på 1600-talet. I 
samband med att handelsstaden Linköping diskuteras kan man lätt komma 
in på relationerna mellan uppstäder och stapel städer och härmed även se en 
förklaring till de markanta skillnaderna mellan östgötastäderna Linköpings 
och Norrköpings utveckling de senaste 300 åren. 

4. Hur har området sett ut och förändrats över tiden? 

Att sammanställa en kronologisk serie av olika ka1tor som beskriver Stora 
torget med omkringliggande bebyggelse är självklait en lätnplig arbets
uppgift. Genom t ex studier i bokverket Linköpings historia, tidningsartiklar 
m m kan kartbildema förses med kommentarer. Säkerligen noterar någon 
elev slumbebyggelsen på torgets södra del, den s k Holmen, som har mot
svarighet i en kraftigt förtätat kåkbebyggelse i centrala delar av många 
europeiska städer på 1600-, 1700- och 1800-talen. 

"Den stora branden" har inträffat någon gång i alla äldre städers historia. 
Det gytter av trähus som långt fram i tiden helt dominerade bebyggelsen 
medförde lätt att även mindre bränder utvecklades till omfattande katastro
fer. I Linköping skedde detta natten mellan den 29 och 30 januari år 1700, 
då 5/6 av stadens bebyggelse förstördes. Eleverna bör kunna fonnulera en 

16 



rad frågor, som inte bara berör orsakerna till de stora stadsbrändema. Hur 
kunde man bekämpa elden? Vilken betydelse fick dessa eldkatastrofer för 
stadsplaneutvecklingen i Sverige och i Europa? Ett studium av de drama
tiska händelserna i Linköping år 1700 och stadsplanens förändring kan ge 
svar på många intressanta frågor om bur svenska städer var konstruerade 
och vad impulserna från Europa har betytt för svenskt stadsplanetänkande 
genom tiderna. 

En stadsytas förändring över tiden berör framför allt bebyggelsen. Här 
finns alltid en omfattande bank av fotografier, litografier och teckningar att 
botanisera i. Fotosamlingarna där von Essen och Fromholtz funnits bakom 
kameran är välkända i Linköping, men det finns mycket mer att hitta i olika 
arkiv. Med hjälp av Robert Bobms detaljrika teckningar och skisser från 
början av 1900-talet (förvaras på ÖLM) kan vi "gå in" på tomter och 
bakgårdar, ja t o m in i husen rnnt Stora torget - kanske i samma hus som 
någon av våra "vanliga" Linköpingsfamiljer från husförhörslängden bodde. 

Litografier är intressanta ur flera aspekter. De kan t ex utgöra goda ut
gångspunkter för frågan om man verkligen kan lita på att det som avbildats 
verkligen såg ut på detta sätt. I tex litografin över 1870-talets Linköping av 
G Pabst fim1s många detaljer att diskutera. 

Genom att parallellställa fotografier från olika tidsepoker men där mo
tiven runt Stora torget är ungefär desamma, blir stadsmiljöns förändring 
kanske mest tydlig och kan leda fram till en diskussion om centrum
förskjutningar, kontorisering, trafikströmmar, byggnadsstilar m m. Till 
torg- och gaturummets förändrade utseende hör även belysningsfrågoma. 
En studie från oljelyktor, via gas till ellampor är nog så "belysande". 
Härvid kan man följa den intensiva kampen mellan gasljusets anhängare 
och det elektriska ljusets pionjärer - en strid som fördes i många svenska 
städer mot slutet av 1800-talet. Protokollen från Linköpings stads
fullmäktiges sammanträden vid mitten av 1890-talet illustrerar tydligt de 
motsättningar som ofta uppstår när en gammal teknik "hotas" av en ny. 
Självklart kan diskussionen om gas- eller el-ljus leda vidare till elektrifie
ringens genombrott i Sverige. En viktig grundbok i sammanhanget är 
Sveriges elektrifiering av Filip Hjulström (1940), men inte minst samtida 
tidningars artiklar och annonser är ytterst lämpliga för att illustrera sekel
skiftets fascination inför den nya kraftkällan. 
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Bild på Jonn 0 Nilson och hans hus på Stora torget 
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5. En storföretagare i sekelskiftets Linköping 

Att söka historien omkring en enda person som haft sin bostad inom vår yta 
innebär inte bara en spännande detektivuppgift utan medför också kunska
per om litteratur och arkivsökning, liksom även insyn i den tid och det 
samhälle personen levde i. Jag har tidigare pekat på möjligheten att följa en 
slumpmässigt utvald familj som bodde vid Stora torget, men en lärare kan 
även styra eleverna till ett mera selektivt val. Stora torget 3 är adressen till 
ett ståtligt affårspalats inom vår yta. Byggnaden uppfördes 1894 och över 
den pampiga entren finner man initialerna J N, vilket står för Jonn 0 
Nilson. 1874 flyttade den då 19-årige Jonn 0 Nilson till Linköping, där han 
gjorde en blygsam entre inom stadens näringsliv som biträde i en 
sybehörsbutik. Snait kom Jonn 0 Nilson emelle1tid att bli en av stadens 
mest inflytelserika köpmän, industriidkare, bankdirektör, politiker och 
kultunnecenat. Det finns alltid en "Jonn 0 Nilson" i alla svenska städer 
under industrialismens genombrottstid. En stor del av det svenska 
samhällets omvälvande historia årtiondena runt 1900 blir mycket tydlig för 
de elever som studerar Jonn 0 Nilsons eller någon annan industripamps 
historia. 

Exemplet med ytai1 i centrala Linköping som den spegel där svensk his
toria kan skönjas går naturligtvis att bygga ut med ett otal frågeställningar. 
Kommunalpolitiska beslut som påverkat ytan kan leda fram till funderingar 
om vem som har haft den politiska makten inom vår yta. I sundhetsnämn
dens och senare hälsovårdsnämndens arkiv finner vi underlag till intres
santa diskussioner om hygieniska förhållanden och om sjukdomar i svenska 
städer. Dänned är vi inne på miljöfrågor i historisk belysning. Men hur är 
det idag? Vad betyder de stadsbussar som i strid ström rullar över Stora 
torget för miljön i vår yta? Hur löser man morgondagens miljö- och trafik
problem? Ja, listan på intressanta frågor kan bli lång. 

Att genomföra ett ytprojekt innebär en mycket stor arbetsuppgift för ele
verna, men naturligtvis främst för engagerade lärare. Kunskaper om den 
lokala historien och det lokalhistoriska materialet tar tid att inhämta. Det 
finns dock utmärkt handledningslitteratur. Bäst är Clemensson-Andersson, 
Hembygdsforska! Steg för steg ( 1990). De "spontana" frågeställningar som 
lärare och elever ska diskutera fram kräver omfattande förberedelser av 
läraren. En positiv inställning till ytprojektet från inte bara inblandade 
lärare utan även skolledning är också "ett måste" . Dessutom bör uppfatt
ningen om hur lokalhistoria kan utnyttjas i undervisningen inte divergera i 
allt för hög grad mellan projektets lärare. 
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Erfarna lärare inser lätt att ett ytprojekt innebär inte bara omfattande 
förberedelsearbeten utan även en mångfald praktiska problem som tillgång 
till grupparbetslokaler, läsapparater m m. Men de lärare som byggt upp den 
nödvändiga lokalhistoriska kunskapsbanken har därmed genomfört en 
investering som de har nytta och glädje av under resterande lärargärning. 
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Hembygdens Natur och Kultur 
av Keny Kempe 

Ett lokalhistoriskt projekt i samverkanstecken vid 
Skäggetorpsskolan i Linköping 1989-91 

Bakgrund 

Att undervisa om krig är ganska lätt enligt min mening. Att undervisa om 
de långa sammanhangen och långsiktiga förändringarna i fredens tecken är 
betydligt svårare. Speciellt svårt har jag haft att få upp något stö1Te elev
engagemang för tex Bondesveriges förändring. Mina egna årliga utvärde
ringar bar gett en ökad missbelåtenhet med unde1visningen och speciellt 
läroböckemas sätt att presentera Jantbrnkets och landsbygdens omstruktu
rering. Våra historieböcker är mycket svepande i texterna och makronivån -
Sverige i stort - favoriseras framför mikronivån. Speciellt svått har det varit 
att försöka få eleverna att se de stötTe sammanhangen, att förstå kopplingen 
mellan levnadsvillkoren och de naturliga förutsättningarna nu och igår. 

Tanken på att ändra undervisningen dök upp läsåret 1987-88, dåjag läste 
20 poäng på halvfa1t i geografi vid Universitetet i Linköping för att bredda 
min behörighet. I kursen ingick kulturgeografiska exkursioner i Linköpings 
omgivningar med gamla lantmäterika1ior som exkursionsmaterial. Sam
tidigt pågick vid universitetet diskussioner om att bilda ett lokalhistoriskt 
centrum, och att lokalhistoria var något som skulle kunna tänkas stärka 
elevengagemanget i historieundervisningen. Vidare meddelades att det 
planerades att lägga det kyrkohistoriska materialet i Linköping på data för 
bl a användning i skolundervisningen. Inom mig mognade tanken att detta 
fina kart- och kyrkomaterial vore något att använda i min egen under
visning. Men hur? 

Lösningen på mitt problem kom vid nästa hösttermins start, då en av 
biologi lärarna vid min skola - Lars Eldefors - försiktigt frågade mig om jag 
kunde tänka mig att ställa upp i ett projekt tillsammans med honom. Läns
skolnämnden hade initierat ett högstadieprojekt med god tillgång till för
sökspengar för samverkan mellan so- och no-ärnnen. Chansen att få pengar 
var mycket stor enligt tagna förhandskontakter, om vi gjorde något som 
rörde kulturlandskapet. Det kändes som om någon stod och skrek 'bingo' 
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bredvid mig. Lokalhistoria, kartor, husförhörslängder m m flimrade till i 
min tankevärld. Ett projekt hade fötts! Fem kilometer nordväst om skolan 
ligger Vreta kloster, ett naturgeografiskt område som i den fysi ska riks
planeringen utpekats som riksintressant med stäppängar och ett f d kalk
och skifferbrott. Genom området flyter Svartån, som vid mynningen är ett 
natunese1vat, och med intressanta sidvallsängar skötta av länsstyrelsen. 
Mellan Vreta kloster och Svartåmynningen finns två intressanta gamla 
radbyar, Häma och Wallby, båda med ett gammalt kartmaterial intakt. 
Detta område, nära tillgängligt från skolan med buss och cykel, blev efter 
kort diskussion vårt projektområde. Och pengar i massor fick vi, 45 000 kr! 
Pengarna gjorde det möjligt för oss lärare att ta ledigt hela och halva dagar 
med vikarie för att förbereda oss med studier på plats eller, för min del, 
arkivforskning. 

Förberedelser 

Projektansökningar har många fördelar. En är att man tvingas att noggrant 
tänka igenom sin undervisning och de mål man har för den, eftersom an
sökningen kräver uppgifter av sådant slag. Mina mål blev många. Det 
första blev att eleverna skulle studera dagens jordbrukslandskap och 
försöka analysera det i ett historiskt perspektiv. Studiet skulle ske främst 
genom upplevelser och iakttagelser i den egna lantbruksmiljön. Den 
historiska analysen borde ske framför allt genom bearbetning och tolkning 
av gamla lantmäterikartor från 1700-talet och framåt samt det källmaterial 
som finns till kartorna. Själv tycker jag att slättjordbruket är mycket 
intressant. Det finns inte mycket skrivet om förändringarna av denna 
landsbygdstyp i Östergötland. De flesta forskare har ägnat sig åt bygder 
med stort inslag av skog. Det skulle bli intressant att se om våra resultat 
skilde s ig från dem som presenteras i tillgänglig litteratur. Frågeställningar 
som eleverna skulle få bearbeta var bl a hur kulturlandskapet och 
bebyggelsen förändrats genom tiderna. 

Ett annat viktigt mål blev att studera befolkningsfördelningens föränd
ringar i agrarsamhället från 1700-talets mitt till 1900-talets bötjan. Studiet 
skul le ske med utgångspunkt från kyrkans husförhörslängder med därtill 
hörande bearbetningar och tolkningar. Eftersom vi skulle arbeta med många 
olika fo rmer av källmaterial, tyckte jag att det var lämpligt att e leverna 
skulle få komma till något av de historiska arkiv som fick släppa till 
arbetsmaterialet, varför besök på arkiv kom att finnas bland mina mål. 
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Biologiläraren ville att projektet skulle bötja i årskurs sju, och eftersom 
han skulle bli klassföreståndare för en sådan klass föreslog han att denna 
klass skulle bli projektklass och att jag skulle bl.i SO-lärare i klassen, vilket 
skolledningen tillstyrkte. Klassen kom att innehålla tjugo elever, varav tio 
var invandrare från länder som Grekland, Libanon, Turkiet och Iran. 
Ytterligare en klass kom att medverka i projektet. Denna klass med 25 ele
ver var med på en del av biologimomenten i årskurs sju, och när jag fick 
överta klassen i so från en studieledig lärare i årskurs åtta, kom den att in
korporeras i projektet fullt ut. För min del innebar projektet att jag fick 
lägga om min årskursplanering tidsmässigt i främst geografi och historia. 
Moment som tidigare lästs i årskurs åtta och nio kom att förskjutas till 
sjuan och åttan. Norden och Europa kom att bli nya moment i sjuans 
geografikurs och 1700- och 1800-talen blev nya historiemoment i sjuan 
med Antiken förlagd till årskurs nio. 

Projektet började i maj 1989, när vi fick slutgiltigt besked om att vi till
delats pengar. Jag sökte upp Sven Hellström, som då var föreståndare för 
Centrum för lokalhistoria, för att få tips och ideer om hur och var jag lättast 
skulle kururn få tag i källmaterial till mitt projekt. Min egen kunskap i 
denna fråga var mycket dålig trots 40-poängskurs i historia. Det bästa med 
besöket var att Hellström sammanförde mig med en gammal bonde i 
Wallby. Som pensionär var bonden lidelsefullt intresserad av 
hembygdshistoria. Han blev också nyckeln till kontakter med folket i 
bygden och hade en egen fördjupad kunskap i projektområdets historia från 
1930-talet och framåt. Kunskap skaffade jag mig också genom studier av 
den föreslagna litteraturen. I slutet av maj reste vi, båda lärarna, genom 
projektområdet och gjorde stopp vid de platser som vi tänkte studera i våra 
respektive ämnen. Under de första tre veckorna på höstterrninen fick 
eleverna en introduktion i projektområdets natur, kultur och geologi i 
skolan, varefter en rundresa gjordes i området. Vi besökte då Häma by, 
Håckladrumlinen, alunskifferbrottet i Knivinge, Ekbacken i Vreta kloster 
vid nona baspunkten samt kalkbrottet i Ljungsbro. 

Genomförande 

Vid hemkomsten påbörjades läroboksstudier om det svenska lantbruket 
idag med tonvikt på det östgötska slättjordbruket. Under tiden togs kontakt 
med bönderna i Wallby och Härna för eventuella studiebesök som avslut
ning på lantbruksstudiema. Sju av gårdsägarna var villiga att ta emot oss, 
varför klassen delades upp i lika många grupper. Med utgångspunkt från 
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läroboksstudiema förberedde eleverna intervjuerna, som skulle försöka ge 
inblick i främst jordbrukets förändringar de sista trettio åren. Eleverna blev 
väl mottagna i bö1jan av oktober och återvände till skolan med stor entu
siasm i de flesta grupperna. En grupp bestående av enbart invandrare från 
olika länder fungerade inte speciellt bra och fick inte mycket ut av intervjun 
pga inre konflikter. Redovisningen skedde på spännpapper med bl a an
givande av gårdens nuvarande ägor för en framtida jämförelse med tidigare 
ägoförhållande. 

Undervisningen gick sedan över till historia och arbetsområdet Norden 
under 1700-talet med tonvikt på bondesamhället i st011 och de agrara för
ändringarna i landet. Skiftesreformernas svårigheter att tränga igenom ledde 
automatiskt till frågan hur det varit i Wallby och Härna, och storskiftes
kartoma över området plockades fram. De sju gmppema fonnades igen och 
gårdarnas storskifte undersöktes genom studier av kartor och protokoll. 
Jämförelsen med tiden före och efter skiftet gjordes beträffande fördelning 
av åker, äng och skog samt storlek av respektive markslag. Skiftesproto
kollen ledde fram till frågor vem som var ägare till gårdarna och hur många 
mäTrniskor som levde där jämfört med nu. Kopior av husförhörslängder 
hade införskaffats från länsbiblioteket och kom nu till användning. Även 
denna gruppredovisning gjordes på spännpapper med tanke på senare 
utställniug. 

Nästa fas i projektet började i febrnari, då klassen började läsa arbets
området Norden under 1800-talet. Efter en ko1t översikt över den allmänna 
utvecklingen startades grupparbetet "Byn på 1850-talet". Fakta hämtades 
främst från läroboken, som är ganska utförlig i detta moment, och från en 
del andra böcker. Materialet från Wallby och Häina är från denna tidsepok 
ganska tunt, varför den litteratur som fanns på skolan fick duga. En av 
grupparbetsuppgifterna var "Markens användning och förändring" och 
redovisades sist. Redovisningen var muntlig och som avslutning, efter att 
ha hört hur det var i Sverige i allmänhet, ställdes frågan om hur det var med 
laga skifte i Wallby och Härna. De gamla sju grupperna fick ut laga
skifteskai1or och protokolJ samt husförhörslängder. Jämförelser med 
storskiftesmaterialet från 1700-talet gjordes, och arbetet mynnade ut i en 
redovisning på späJmpapper. Arbetet denna gång var mycket svårare, då 
skrivsti len i kyrkolängderna var mera svårläst och kartmaterialet var av 
mycket sämre kvalitet. 

I samband med att eleverna på våren gav sig ut för att studera områdets 
natur, gjordes en sammanfattning av 1700- och 1800-talens Wallby och 
Häma. Den kartmässiga delen gjordes genom att studera de arbeten som 
satts upp på klassrnmsväggama. Befolkningen var svårare att säga något 
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om, då klassen enbart studerat sju av gårdarna. Därför presenterades hus
förhörs! ängder från alla gårdar och torp i de två byarna från I 771 , 1817 och 
1862 och eleverna fick ta reda på hur mycket bondfolk, tjänstefolk, torpare 
och barn som funnits där under de nämnda tre åren. Befolkningsföränd
ringama presenterades i form av stapeldiagram. Jag ansåg att det var lämp
ligt att studera förändringarna i befolkningen vart femtionde år eftersom 
medellivslängden vid I 800-talets början var cirka 50 år. Alla utvalda år 
måste vara år som inledde en ny kyrkbok, då prästerna skrev mycket i nya 
kyrkböcker för att efter hand som åren gick lämna mindre och mindre 
information. Åren 1771 och 1862 valdes med tanke på att bägge byarna 
skulle ha genomfört stor- respektive laga skifte. 

Befolkningsförä.ndringama studerades även när klassen läste arbetsom
rådet Norden under 1900-talet i årskurs åtta nästa läsår. I samband med dis
kussioner om utvandring, invandring och kris i befolkningsfrågan 
plockades husförhörs- och mantalslängder fram för Wallby och Härna åren 
1897, 1921 och 1931. Vi gjorde jämförelser mellan de tre åren, men även 
med stapeldiagrammen från 1800-talet. Val av år gjordes som tidigare med 
ny kyrkbok som utgångspunkt. Egentligen ville jag ha haft ett tjugoårsinter
vall, men prästen vägrade mig att kopiera ur böckerna efter 1935 med 
hänsyn till nu levande människors integritet, varför 1931 blev sista 
lämpliga år. 

Läsåret 1990-91 följde i stort sett den av mig övertagna andra åttan 
samma program som sjuan gjort förra året. 

Utvärdering 

Arbetet med projektet har varit mycket tidsödande. Nästan inget material 
till arbetet i so har funnits på skolan. Bibliotek, arkiv, institutioner och en 
mängd enskilda personer har uppsökts dels för att få fram material och dels 
för att plocka fram användbart material. Den personliga kunskapen om 
källmaterial har varit liten trots långa akademiska studier. Universitets
studier ger utmärkta kunskaper på "makronivå", men inte på "mikronivå" 
eller på lokalnivån. Ett resultat av projektet har därför blivit en personlig 
kompetensökning i arkivkunskap, lokalhistoria och i utvecklingen av 
Jordbmkssverige. Projektet har gjort att det egna intresset för lokalhistoria 
har ökat och att undervisningen i denna form av historia har ökat. 
Historieundervisningen som helhet har blivit roligare. 

Det källhistoriska materialet i fonn av kartor, protokoll och kyrkohand
lingar har varit svårt för eleverna att använda, mycket på grund av att texten 
är svårläst, skrivet med andra bokstavstyper och med ålderdomligt språk. 
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Hälften av eleverna var invandrare och hade i utgångsläget språkproblem 
men även många av de svenskfödda eleverna var läs- och skrivsvaga, vi lket 
medförde extra problem med materialen och framför allt mycken förbere
delsetid för läraren. 

Positivt var att elevintresset för undervisningen mestadels var stor1. Läs
ningen av 1700-talstexterna med hjälp av en speciell kodnyckel upplevdes 
som något av ett detektivarbete och spontana frågor om förhållanden i 
gamla tider restes hela tiden, vilket kändes mycket upplyftande. Arbetet 
med ka11orna och uträkningen av ägoinnehav förde med sig en naturlig an
vändning för geometri och annan matematikberäkning, vilket gladde under
tecknad som gammal mattelärare. Eleverna blev duktiga i att använda och 
analysera kartmaterialet. Denna goda kattkunskap visade sig framför allt i 
geografiundervisningen under de kommande åren. 

Arbetet med husförhörslängder upplevde eleverna som mindre rolig jäm
fö11 med kartmaterialet. Tolkningen av längderna var svår och prästernas 
skrivstilar arbetsamma. Som lärare kände man sig själv ibland helt svarslös 
på elevernas frågor. Gissningar blev många gånger utvägen, och en del av 
mina ursprungliga frågeställningar fick strykas i arbetet för att hålla uppe 
intresset. lntroducerandet av ytterligare kyrkoarkivalier blev dä.tför inte av. 

Nådde jag då mina målsättningar? Om jag lyckats få eleverna att se de 
större sammanhangen är väl tvivelaktigt. Det är svå1t att mäta en sådan 
målsättning. Att elevengagemanget ökade är helt klart, och entusiasmen var 
stor speciellt i den klass som deltog i projektet andra året. Att det är lättare 
och roligare för mig själv att unde1visa om Bondesveriges förändring står 
helt utan invä.t1dningar. Lokalhistoria ger en annan dimension åt undervis
ningen, och främst ger den möjlighet att konkretisera historiearbetet i sko
lan. 

Svårigheterna med att ta fram källmaterialet skall man inte förglömma. 
Jag fick de ekonomiska möjligheterna att göra det på arbetstid, så jag upp
levde inte arbetet så betungande, men tidsåtgången blev stor. Jag har fo1t
satt på nya arbetsområden, så jag vet hur tidspressen kä1ms. Lokalhistoria 
är dock värt det besväret anser jag. 
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Historiska promenader i skolans närhet -
exemplet Råssnässkolan i Motala 
av Björn Segrell 

Skolan 

Råssnässkolan i Motala är en låg- och mellanstadieskola med 450 elever. 
Skolan är centralt belägen i stadsdelen Motala Väster som är en ytterstads
del, omfattande större delen av en bred landtunga ut i Vättern . Motala 
Väster har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar och 
förvandlats från en agra11 präglad yta med ett fåtal jordbruksfastigheter till 
en i huvudsak urban yta med flera tusen invånare. Området domineras idag 
av hyreshus byggda under 1960- och 1970-talen. Stadsdelen är att betrakta 
som typisk i en vanlig, mellanstor, svensk stad. 

Arbetet med lokalhistoria på Råssnässkolan har framför allt förlagts till 
lågstadiets årskurs 3. Att i ett relativt nyetablerat bostadsområde ge elever
na fördjupade kunskaper om sitt närområde och på så sätt skapa förståelse 
för den allmänna samhällsutveckling som skett, är en övergripande mål
sättning för det lokalhistoriska arbetet vid skolan. 

Ytan 

Med tanke på elevernas ålder och skolans läge har valet av studieområde 
varit givet för Råssnässkolans del. Man har valt "den egna" stadsdelen 
Motala Väster (med Råssnäsudden), där de flesta eleverna bor. Genom 
detta val av undersökningsområde täcks både skolan och de flesta elevernas 
hem in. Ytan är således välkänd för eleverna och det lokalhistoriska arbetet 
kan därför ta utgångspunkt i deras direkta skol-, hem- och fritidsrni ljö. 
Totalt omfattar området ca 2 x 2 kilometer men har i det praktiska arbetet 
delats upp i tre olika delområden (se nedan). 
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Arbetsgång och material 

Berörda lärare, anförda av en projektgrupp bestående av Katrin Andren, 
Birgitta Liljeblad och Margareta Spels, genomförde inledningsvis en grov 
inventering av vad som finns i området idag och vad som kan härledas 
bakåt i tiden. De fann då gårdar, gamla grindstolpar, rester av vägar, områ
des- och gatunamn samt byggnader. Därefter undersöktes vilka personer 
som skulle kunna bidra med information, t ex från hembygdsföreningen 
och stadsmuseet, mor- och farföräldrar till elever samt pensionärer i 
området. Litteratur, dagstidningar, tidskrifter, kartor och fotografier 
penetrerades och relevant material kopierades. Vissa personer intervjuades. 
Härpå följde en ny inventering av den lokalhistoriska ytan, som gjorde det 
möjligt att strnkturera området och dela in det i tre underområden. 

Det insamlade materialet so1terades därefter, huvudsakligen obearbetat, 
förutom renskrivning av svårlästa dokument, in i tre huvudpäimar, en för 
varje underområde. Till varje huvudpänn skapades en s k promenadpärm 
vari bearbetat material sammanställdes i kortfattad form. Promenadpärmen 
återspeglar en liten del av allt material som finns i huvudpärmen. 

Det lokalhistoriska materialet har successivt byggts på under arbetet med 
olika projekt, både av lärare och elever. Läi·ama har framför allt inventerat 
olika arkiv och tagit fram ytterligare referenslitteratur. På detta sätt har ett 
omfattande lokalhistoriskt material samlats in från Motala hembygds
förening, Motala museum, Motala kommun, Bostadsstiftelsen Platen, 
Lantmäteriet och Landsarkivet i Vadstena. Det är bl a kartor över under
sökningsområdet vid olika tidpunkter, skifteshandlingar, fastighetshand
lingar, fotografier, tidningsartiklar samt utdrag ur kyrkoarkiv som erhållits. 
För eleverna svårläst material har renskrivits. Eleverna har intervjuat pri
vatpersoner och samlat in fotografier. 
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Motala Väster 1912 

Motala Väster 1992 

Kartor över Motala Väster 1912 och 1992 
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Promenaderna 

De tre promenadpännama innehåller var sin promenad med numrerade sta
tioner inprickade på en katta. Tillsammans täcker de tre promenadpäm1ama 
hela den lokalhistoriska ytan på 2 I 2 kilometer. Stationssystemet fungerar 
så att eleverna själva får söka efter historiska spår vid varje station, med 
hjäJp av info1mationen i pännen. Därefter kan fördjupade studier ske på 
skolan med hjälp av det tillgängliga obearbetade grundmaterialet. Dessa 
studier kan genomföras antingen utifrån frågeställningar som formuleras av 
lärare och elever gemensamt innan eleverna går ut på promenaderna, eller 
utifrån frågor som väcks genom elevernas upptäckter vid stationerna 
(exempel, se nedan). 

Promenadvägarna har bestämts utifrån ytans geografiska förhållanden. 
Ambitionen har varit att dels täcka hela den lokalhistoriska ytan med de tre 
promenaderna tillsammans, dels ge varje enskild promenad en, med tanke 
på elevernas ålder och skolschemats uppläggning, lämplig längd. Detta har 
fått till följd att de tre promenaderna innehåller "lite av va1je" och att sam
ma tidsepoker behandlas till stor del. En sådan, geografiskt bestämd, upp
läggning har både för- och nackdelar. 

Till nackdelarna hör att promenaderna delvis kan upplevas som röriga 
och fragmentariska av eleverna när de under en och samma promenad rör 
sig mellan vitt skilda tidsepoker. Den stora fördelen är att samtliga prome
nader kan fungera som underlag för studier av den lokalhistoriska ytan över 
längre tidssnitt; från äldsta möjliga tid till idag. I detta ligger en viktig 
pedagog isk poäng. En elevgrnpp kan studera ytans hi storia utifrån de före
teelser som en av promenaderna erbjuder och sedan göra jämförelser med 
grupper som genomfö1t de andra promenaderna. Därigenom kan den all
männa historiska utvecklingen belysas komparativt med helt olika lokal
historiska exempel. De generella historiska dragen framstår därigenom tyd
ligare och de enskilda lokalhistoriska exemplen som mindre unika eller lös
ryckta ur ett större sammanhang. 

Emellettid, för att undvika modellens nackdelar kan promenaderna 
istället läggas upp tematiskt. Utifrån vad den lokalhistoriska ytan erbjuder 
kan t ex en "medeltidspromenad" , "torppromenad" eller "tidig industri
promenad" skapas. Denna modell behandlas dock inte här. 

Utgångspunkten för samtliga tre promenader är Råssnässkolan som lig
ger centralt i undersökningsområdet, "som spindeln i nätet". 

Promenad nr I omfattar den del av ytan som ligger öster, söder och syd
ost om skolan. Promenadvägen är ca tre kilometer och innehåller sju statio
ner. Tidsmäss igt omfattas ungefär perioden 1300-1975 med tyngdpunkten 
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lagd på industriell verksamhet under 1800-talets senare del (tegelbruk och 
sågverk) samt bebyggelseförändringar under 1900-talet. Under denna pro
menad ser eleverna bl a ett gammalt grindhål (station I) som tillhörde 
Agneshögs gård, numera riven och ersatt av modem bostadsbebyggelse. 
Detta ensamma gamla grindhål mitt inne bland bostadshusen väcker frågor 
kring den försvunna gården och dess mäJrniskor: Var låg byggnaderna?, 
Åkrar och ängar?, Var gick djuren och betade?, Vilka brukade gården? etc. 
I grundmaterialet på skolan kan eleverna sedan studera lantmäterikartor, 
fastighetshandlingar, kyrkoarkivmaterial, fotogrnfier m m för att få svar på 
frågorna. På plats kan den gamla gårdsbebyggelsens placering j ämföras 
med den moderna bebyggelsen. 

Längre fram på promenaden kommer eleverna till den så kallade Tegel
viken (station 7), idag dominerad av en småbåtshamn och Motala 
Båtklubbs byggnader. Redan namnet väcker frågor kring det tegelbruk som 
under andra hälften av 1800-talet och fram till 1921 var i verksamhet på 
platsen. På plats kan eleverna söka spår efter bmkets byggnader, tegel
rester, lertäkter, hamnanläggning mm. J grundmaterialet på skolan kan svar 
på frågor om antalet anställda, arbetsvillkor, tillverkning o dyl sökas. På 
fotografier kan man t ex se arbetare vid bruket, både vuxna och barn, v ilket 
ger frågeställningar om barnarbete, vilket i sin tur kan utgöra utgångspunkt 
för ett fördjupat studium av detta historiska fenomen. 
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Fotografi p:i arbetare vid Bispmotala tegelbruk, omkring 1915 

Promenad 2 omfattar den del av ytan som ligger väster och sydväst om 
Råssnässkolan. Promenadvägen är ca fem kilometer och innehåller 16 sta
tioner. Tidsmässigt omfattas ungefär perioden 1560-1990. Under denna 
promenad kommer eleverna bl a till några platser där det under 1800-talet 
låg torp (station 3, 11 ). I anslutning till dessa stationer kan frågeställningar 
om torparlivets villkor, förhål landet mellan jordägare och torpare under 
1800-talet etc formuleras och sedan studeras vidare på skolan. Under 
promenaden kan eleverna också studera i vilken mån minnet av torpen 
lever kvar i form av gatunamn. Tex Larstorpet (station 3) återfinns idag i 
namnet Larstorpsvägen, trots att spåren efter torpet sedan länge är borta. 

Vid station I 2 kommer eleverna fram till den så kallade Råssnäsvallen, 
en försvarsvall som uppfördes vid danskarnas anfall mot Motala 1567. Vid 
denna fantasieggande plats väcks frågor kring områdets strategiska betydel
se för försvaret av Motala under Nordiska sjuårskriget och hur vallen sam
verkade med andra försvarsanläggningar runt Motala. På skolan kan ele
verna sedan i referenslitteraturen studera Rantzaus fälttåg och händelserna 
kring Motala och i Östergötland 1567-68. Under promenaden passeras 
vattenverket som uppfördes 1937 (station 14). Frågeställningar kring 
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vattenföroreningar och vattenförsö1:jning i Motala fö1T och nu är relevanta 
för denna plats. I grundmaterialet kan eleverna ta reda på var det gamla 
vattenverket låg och varför det flyttades. 

Promenad 3 omfattar den del av ytan son1 ligger non och nordväst om 
skolan samt själva skolområdet. Promenadvägen är ca fem kilometer och 
omfattar åtta stationer. Tidsmässigt omfattas ungefär perioden 1720-1980. 
På kattor, i fastighetshandlingar och i kommunala protokoll i grundmate
rialet kan eleverna studera hur deras egen skola kom till och hur området 
såg ut innan skolan byggdes . I äldre tid låg torpet Paris och backstugan 
Moschow ungefär där Råssnässkolan ligger idag. Detta väcker frågor om 
torpet och dess brukare: Vilka var det?, Hur stora var familjerna?, Hur stor 
var torpstugan, Vilka bodde i backstugan?, Varifrån korn namnen? etc. På 
sin egen skolgård kan eleverna försöka lokalisera platserna för torpets olika 
delar: byggnader, åkerlappar m m. 

Vid flera av stationerna under promenad 3 kommer eleverna till platser 
där jordbmksfastigheter försvunnit och ersatts med modem bostadsbe
byggelse under 1960-, 70- och 80-talen, alltså de områden där de själva 
bor. I gnmdmaterialet på skolan kan de studera kaitor, fastighetshandlingar, 
tidningsklipp och fotografier och se hur åkrar, ängar, skogsdungar och 
beteshagar har förvandlats till de stora bostadsområden där de nu bor. I sin 
närmiljö kan de studera spår av den gainla agrara bebyggelsen, t ex i form 
av en alle, som fön ledde fram till gården Mariebergs mangårdsbyggnad 
men som idag är cykelväg. 

Från lokal till genere11 nivå 

För samtliga angivna lokalhistoriska exempel ur promenaderna gäller att de 
kan (och bör) kopplas till och utgöra utgångspunkt för att studera de gene
rella historiska förändringarna. Det ensamma gamla grindhålet under pro
menad I liksom torpplatsema under promenad 2 initierar studiet av det 
gamla bondesamhället och övergången från agrarsamhälle till industrisam
hälle. Det gamla tegelbruket skapar grund för att studera den tidiga indust
rialismen, med dess teknik, produktion, arbetsvillkor m m, för att nämna 
några exempel. 

Råssnäsvallen under promenad 2 fungerar som inkörspo1t till att studera 
de svensk-danska konfl iktema under 1500- och 1600-talen. Vattenverket 
och frågeställningar kring Motalas vattenförsö1:jning utgör grund för stöITe 
allmänna miljöhistoriska projekt. Förvandlingen av jordbruksmark till 
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bostadsområden för tusentals människor de senaste decennierna på Motala 
Väster för fram till dagens allmänna samhäll sfrågor, urbaniseringen osv. 

Något om det praktiska genomförandet i årskurs 3 

På veckoschemat finns inlagt ett 80-minuterspass för 01ienteringsämnen 
som under höst och vår används till fältstudier i den lokalhistoriska ytan, 
framför allt enligt promenadpärmarna men också i form av besök vid sär
skilda platser, t ex Tegelviken med rester från det gamla tegelbruket och 
dess hamnanläggning. Fältstudierna innehåller också kartläggning av om
rådes- och gatunamn. Genom jämförelse med äldre kartor får eleverna kun
skap om namnens ursprung. Med kartans hjälp görs även försök att plats
bestämma försvunna byggnader. Också friluftsdagar kan tas i anspråk för 
studier i den lokalhistoriska ytan. Besök av äldre personer på skolan, som 
berättar om Motala Väster förr, arrangeras. 

Bearbetning av problem- och frågeställningar, liksom kopplingar mellan 
det lokalhistoriska och generellt historiska sker oftast i form av grupp
arbeten, där eleverna arbetar självständigt med det obearbetade materialet i 
huvudpärmarna och referenslitteratur. 

Redovisningsfonnema varierar. Bl a har en lokalhistorisk tidning sam
manställts och muntliga föredrag har hållits för inbjuden publik (föräldrar 
och andra boende i området). 

I övrigt har det lokalhistoriska materialet presenterats för skolans perso
nal i fonn av en k011 redovisning med bl a diabilder. Dessutom har en fri
vi lli g promenad genomfö11s för personal och skolledning varvid en av pro
menad.pärmarna presenterades. En liknande promenad har även genomförts 
för intresserade föräldrar i samarbete med Hem och Skola. Dessa 
utåtriktade aktiviteter har bidragit t111 att skapa ett ökat intresse för lokal
hi storia bland övriga lärare och skolledning på Råssnässkolan samt bland 
e levernas föräldrar, vilket i hög grad skapat gynnsamma förhållanden för 
fortsatt arbete med och utveckling av lokalhistoria vid skolan. 
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Industriorten och dess företag 
- exemplet Motala Verkstad 

av Björn Segrell 

Inledning 

Många svenska orter har under lång tid dominerats av ett enda, stort in
dustriföretag. Ofta har det varit i fonn av storskalig, tung industri som järn
och stålverk, sågverk eller massa- och pappersbruk, men också större 
mekaniska verkstäder. l regel har dessa industriföretag alstrat omfattande 
arkivmaterial, som på olika sätt kan nyttjas i lokalhistoriska projekt i sko
lan. Genom ett stort företags dominerande roll över en längre tid för en orts 
arbetsmarknad och näringsliv samt ekonomi och politik i stort kan lärare 
och elever vid ortens skolor studera inte bara företagets historia, utan hela 
ortens utveckling via arkivmaterial som är kopplat till företagets verksam
het. Lokalhistoriska företagsstudier i1mebär vidare goda möjligheter att för
stå och konkretisera generella historiska förändringar, t ex urbaniseringen 
och industrialismens framväxt i Sverige. 

Lokalhistoriska projekt 

Större företags arkiv är i regel tämligen omfattande. Under förutsättning att 
materialet är tillgängligt är det ofta möjli61: att genomföra en mängd olika 
lokalhistoriska projekt, och på alla stadier i grundskolan och gymnasie
skolan. Viktigt är dock att berörda lärare i förväg skaffar sig en god upp
fattning om vad som är möjligt att genomföra och i vilken årskurs det kan 
vara lämpligt. Om det tillgängliga arkivmaterialet är mera begränsat, är det 
ännu viktigare att lärarna är klara över vad materialet "håller för" , innan 
eleverna sätts i arbete. 

Om ett företagsarkiv av olika anledningar inte är tillgängligt behöver 
detta inte innebära att det lokalhistoriska projektet är omöj ligt att genom
föra. Annat källmaterial finns i regel att ta till. Viktigt härvidlag är BISOS, 
Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, som innehåller en rad serier av sta
tistik för alla grenar av samhällslivet, bland annat bergshantering och fab
riker från 1850-talet och framåt. I denna statistik finns detaljerade uppgifter 

41 



om närings I ivets utveckling i landet. Bergskollegiets och Kommerskolle
giums arkiv, som förvaras i Riksarkivet. innehåller uppgifter om enskilda 
företag. För orter som dominerats av gmvnäring och bruk är Bergs
kollegiets arkiv mycket användbart för perioden 1637-1857. Därefter finns 
uppgifter i Kommerskollegiets arkiv som också innehåller årsberättelser 
över fabriker och industrier för perioden 17 40-1890. Ett spännande material 
utgör de "arbetsstatistiska specialundersökningar" som Kommerskollegiet 
lät utföra kring sekelskiftet. Branschvis undersöktes olika företag genom att 
arbetsgivare och anställda fick besvara ett statt antal frågor, t ex om löner, 
arbetstid, arbetsvillkor, ledighet och fackföreningstillhörighet. 

Vid landsarkiven kan uppgifter om näringsliv återfinnas i kronofogde
arkiven, länsstyrelsernas arkiv och bergmästarearkiven. Här kan uppgifter 
om produktion, anstäl lda och deras villkor m m vid olika företag sökas. 
Kommunala arkiv, främst hälsovårdsnämndernas handlingar, kan innehålla 
uppgifter om barnarbete, bostadsförhållanden för arbetare m m. Relevant 
material kan också finnas i landshövdingeberättelser och provinsialläkar
rapporter (inspektioner av olika företag). För mera detaljerad information 
om ovannämnda materials åtkomst och användning hänvisas till den 
utmärkta boken Hembygdsforska! (Clemensson P. och K. Andersson. 1990. 
LTs förlag) . Relevanta uppgifter kan även finnas i klipparkiv på det egna 
biblioteket ocb i olika skrifter. 

Innan ett projekt startar bör läraren/ lärarna göra en noggrann litteratur
inventering. T ex jubileums- och minnesskrifter är ganska vanligt före
kommande, särskilt när det gäller större företag. Dessa skrifter och annan 
relevant litteratur, t ex ortshistorik, får ligga till grund för ett par inledande 
lektioner, där lärarna orienterar eleverna om det fokuserade företagets och 
ortens historia översiktligt. Detta är nödvändigt för att lärare och elever 
sedan tillsammans ska ku1rna bestämma inriktningen på det lokalhistoriska 
projektet och formulera fruktbara frågeställningar. Det är också viktigt att 
lärarna i förväg har orienterat sig om företagsarkivets och annat relevant 
arkivmaterials uppläggning och karaktär. Det förstnämnda för att kunna 
hjälpa eleverna att snabbt hitta rätt i materialet, så att de inte kör fast och 
tappar intresset, det sistnämnda för att i förväg kunna renskriva eventuella 
svårlästa dokument. Därefter kan frågeställningarna fonnuleras. 

Oavsett om man på en skola satsar resurser på lokalhistoriska projekt 
över längre tid, tex ett helt läsår, eller väljer kortare perioder, är det viktigt 
att berörda lärare hela tiden har det övergripande syftet med lokalhistoria 
för ögonen: att åskådliggöra, förklara och förstå allmänna historiska 
skeenden. Lärarna måste vid planeringen av ett projekt och i sin handled
ning av eleverna under genomförandet agera så, att de lokalhistoriska 
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exemplen som studeras inte framstår som kuriosa, lösryckta ur ett stöne 
sammanhang, utan som representativa för generella historiska förändringar. 

Frågeställningar 

Förslag på frågeställningar för lokalhistoriska projekt i skolan rörande en 
industriorts och dess dominerande företags historia samt något om tänkbart 
käl I material: 

Natur- och kulturgeografiska förhållanden 

* Hur ser industriområdet ut idag? Inventering av äldre och nyare indust
ribyggnader genom kartstudier och besök på platsen . 

* Hur såg området ut före industriföretagets tillkomst? Det preindustriella 
landskapets markanvändning och bebyggelse studeras via äldre katt
materiaJ med tillhörande handlingar. 

* Varför ligger företaget där det ligger? Genom ka11studier och besök på 
platsen kan olika lokaliseringsfaktorer spåras, tex strömmande vatten för 
energiutvinning, i äldre tid för vattenhjul och i nyare tid för elturbiner, 
eller goda kommunikationsmöjligheter i fonn av hamn och järnvägs
förbindelse. Andra "mjuka" lokaliseringsfaktorer som tradition och 
enskilda företagares personliga bindningar till en särskild ort kan spåras i 
t ex referenslitteratur och folkbokföringsmaterial. 

* Hur har industrietableringen förändrat landskapet? Förutom byggnader, 
så kan vägar, jämvägsspår, uppdämda vattendrag, kraftledningar, utfyll
nadsmassor vid stränder, dränering av vattenområden etc kartläggas 
genom jämförelser av gamla och nya kartor. 

Orten och industriföretaget 

* Fanns 011en innan företaget etablerades eller växte den fram som en följd 
därav? Äldre kattor ger upplysningar om bebyggelseutvecklingen och 
kyrkoarkiven samt statistiskt material om befolkningsutvecklingen. 
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* Vilken ekonomisk betydelse hade företaget för orten vid olika tidpwlk
ter? Antalet anställda vid företaget sätts i relation till 01tens totala invå
narantal samt andra näringsgrenar på orten. 

* Vilken påverkan hade företaget på mtens politiska utveckling? Kommu
nala handlingar kan besvara om ledande personer på företaget också 
innehade ledande politiska poster; lokala fackföreningars arkiv, dags
tidningar m m ger upplysningar om arbetanörelsens framväxt och bildan
det av politiska partier på mten. 

Människorna och industriföretaget 

* Hur många anställda hade företaget vid olika tidpunkter, t ex för 50 eller 
l 00 år sedan? Uppgifter om antal personer och yrkeskategorier i före
tagsarkivet och statistiskt material kan jämföras med t ex husför
hörslängdernas inforn1tion. 

* Vilka var det som arbetade på företaget och hur var villkoren? Frågor om 
varifrån människorna kom (migration: landsbygd-stad, arbetskrafts
invandring), klasskillnader, löner, barnarbete, arbetsskador, olycksfall, 
familjestruktur, bostadsförhållanden, skolgång, fattig- och sjukvård m m 
kan besvaras genom bearbetning av mate1ial ur företagsarkiv och kyrko
arkiv samt statistiskt material parallellt. 

* Vad gjorde man på fritiden? Frågor k.Iing kulturliv och nöjen kan besva
ras genom studier av dagstidningar, t ex nöjesannonserna. Uppgifter om 
id.rottsaktiviteter fön- i tiden kan finnas i lokala idrottsföreningars hand
lingar. Kanske fanns ett företagslag i fotboll under någon period. 

Produktionen 

* Vad tillverkades vid företaget under olika perioder? Uppgifter om pro
dukter och produktionssiffror hämtas ur företagets arkivmaterial , där t ex 
ritningar och patenthandlingar gör det möjligt att studera teknikutveck
lingen vid företaget. 

* Vilka metoder, redskap och maskiner användes? För äldre tid används 
företagsarkivet, för nyare tid kan även äldre personer bidra med uppgifter 
(intervjuer med gamla arbetare). 
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* Varifrån kom råvarorna och vait såldes de färdiga produkterna? Besva
randet av dessa frågor, utifrån arkivmaterialet, ger infonnation om han
delsförbindelser inom och utom landet (import/expott) vid olika tidpunk
ter. 

* Vilken miljöpåverkan medförde produktionen? I kommunala handlingar, 
i synnerhet i hälsovårdsnämndernas handlingar, kan uppgifter finnas om 
vattenföroreningar, nedsotning mm. 

Särskilda händelser 

* Har något extraordinärt hänt på 01ten eller företaget? Företagets arkiv
handlingar och dagstidningar kan kanske berätta om bränder, strejker, 
kungabesök, förskingringsskandaler etc. 

I ett och samma lokalhistoriska projekt behöver naturligtvis inte samtliga 
ovanstående frågeställningar bearbetas. Beroende på årskurs och timresur
ser kan olika delar eller företeelser väljas ut och studeras i projektet. En 
annan möjlighet är att anlägga ett helhetsperspektiv men på ett enda år, t ex 
"Orten X och företaget X för l 00 år sedan". En annan variant är att man i 
projektet belyser helheten utifrån en enda persons livsöde, "Arbetaren NN 
vid företaget X - från vaggan till graven". 

Exemplet Motala Verkstad 

För industristaden Motalas del var det Motala Verkstad (MV), Sveriges 
första mekaniska verkstad grundad 1822, som intog en dominerande posi
tion under åtskilliga decennier. MV var helt dominerande under 1800-talet 
och var ett av stadens viktigaste industriföretag in i modem tid. 1978 upp
hörde produktionen till stor del och företaget omstrnkturerades. Företagets 
stora betydelse under 1800-talet och 1900-talets första decennier manifeste
rades bland annat i att MV var egen administrativ enhet, oberoende av 
köpingen-staden Motala. Invånarantalet var dessutom under lång tid betyd
ligt större i verkstadssamhället än i själva Motala. Först 1948 inkorporera
des MV-området med Motala stad. 

MV:s tidigare verksamhet har efterlämnat ett omfattande arkivmaterial , 
som sedan 1991 fö1varas i Landsarkivet i Vadstena. MV:s historiska arkiv, 
som består av drygt 8 000 volymer (!), innehåller bland annat bolags-
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stäm mo- och styrelseprotokoll (1840-1920), arbetarernatriklar ( 1836-1931 ), 
förteckningar över tillverkade produkter (1831-1921 ), ritningar (1841-
1929), patenthandlingar (1880-1977), personalhandlingar ( 1852-1960), 
huvudböcker (1824-1934), tim- och avlöningsböcker ( 1878-1930), Motala 
Verkstads egna lastfartyg (olika år under 1870-talet: dagböcker, passagerar
listor och lastböcker). Ett så omfattande material möjliggör naturligtvis en 
mängd olika lokalhistoriska projekt. Här ska endast ett begränsat exempel 
kort beskrivas. 

J fotteckningen över MV:s arkiv finns bland annat rubriken "Förteckning 
öfver Båtar och Sjöån1:;:,'lllaskiner" (VLA: AB Motala Verkstad D 4A:3). 
Bakom denna föga fantasieggande rubrik döljer sig emelle1tid ett spännan
de material som kan besvara en mängd olika frågor om MV:s produktion 
och affärsförbindelser; frågor som Hur många fartyg tillverkades vid MV 
under olika perioder?, Vilken typ av fartyg var det?, Hur var de utrustade?, 
Hur stora var de?, vilken rnaskinstyrka hade de?, Vem köpte olika fartyg?, 
Hamnade några i utlandet? 

Låt säga att lärare och elever vid en skola i Motala har valt att behandla 
"Motala Verkstad för omkring J 00 år sedan" i ett lokalhistoriskt projekt. 
Några elever fonnulerar ovanstående frågor och väljer tidsperioden 1890-
1900 för sin undersökning. Utan stöne svårigheter (läraren har i förväg 
kontrollerat att materialet är välskrivet och lättläst) upprättar eleverna 
följande lista med hjälp av arkivmaterialet: 
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Fartyg tillverkade vid Motala Verkstad och levererade 1890-1900 

namn 

1890 
Zarja 
Göta Kanal Vl 

Falken 
Ingeniör 
Gustafsfors nr 4 
Sevastopol 

1891 
Tungus 
Widar 

1892 
Bergvik 
Warschawa 

1893 

typ 

passagerarfartyg 
lastångare 

passagerarfartyg 
i ns pekti onsfartyg 
bogserbåt 
sprutbåt 

bogserångare 
bogserångare 

bogserångare 
bogserångare 

Inga fartyg levererades från MV detta år. 

1894 
Jakut 

1895 
Neftolan 
Bråviken 

Sestroretsk 

Lissji Noss 
Westovoj 
Lotsmeister 

1896 
Poschkar 

Venndö Il 

1897 
Zander 

Wogul 

bogserångare 

bogserångare 
last- och 
passagerarfartyg 
last- och 
passagerarfartyg 

bogserbåt 
bogserbåt 

bogserbåt och 
isbrytare 
passagerarfartyg 

bogserbåt och 
isbrytare 
expeditionsbåt 

maskin- längd beställare 
styrka 

60 hkr 
30 hkr 

35 hkr 
35 hkr 
25 hkr 
25 hkr 

80 hkr 
12 hkr 

35 hkr 
40 hkr 

30,5 m Cronstadt-Oranienbanan 
3 1,5 m Göta Kanal ångfartygs-

bolag 
26,7 m Göteborgs ångslupsbolag 
32,7 m Kronstadts fästning 
19,3 m Gustafsfors fabriker 
18,9 m Ryska sjöministeriet 

31,7 m Bolaget Bröderna Nobel 
15,8 m Aug. Carlsson, Göteborg 

22,8 m Ala-Bergvik 
22,5 m Warschau fästning 

400 hkr 31,7 m Bolaget Bröderna Nobel 

400 hkr 
180 hkr 

250 hkr 

L 50 hkr 
200 hkr 

3 I, 7 m Tagijeff & söner, Baku 
3 l ,2 m Ångfartygsbolaget 

Bråviken 
31,7 m Järnvägsbolaget 

Petersburg - Sestroretsk 

2 I m Petersburgs hamn 
24,4 m Petersburgs hamn 

200 hkr 24,4 m Kronstadts fästning 

230 hkr 31 , 7 m Vermdö Ångfartygsbolag 

200 hkr 22,9 m Rigaer Börsen 
Comite 

200 hkr 27,4 m Bolaget Bröderna Nobel, 
Petersburg 
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1898 
Prins Gustaf passagerarfartyg 230 hkr 31,7 m Andersson & Pettersson, 

Stockholm 
Kerkowins bogserbåt och 200 hkr 22,9 m Rigaer Börsen 

isbrytare Comite 
Iggesund bogserångare 200 hkr 25,3 m Iggesunds bruk 

1899 
Finn bogserångare 200 hkr 22,6 m Bolaget Bröderna Nobel 
Vermdö [(] passagerarfartyg 250 hkr 32,8 m Vermdö Ångfartygsbolag 
Nisse bogserångare 75 hkr 16,6 m Mo - Womsjö 

1900 
Assistans bogserångare 450 hkr 32 m Finska Neptun 
l\ya Svartsjölandet passagerarfartyg 250 hkr 32,2 m Ångfartygs-

bolaget Nya 
Svartsjö landet 

Östanå m passagerarfartyg 250 hkr 32,8 m Östanå Ångfartygsbolag 

Vid en närmare analys av listan framgår att bogserbåtar/isbrytare och last/ 
passagerarfartyg dominerade produktionen 1890-1900. De största faitygen 
var drygt 30 meter långa och hade en maskinstyrka på 400 hkr. När det 
gäller ångmaskinernas styrka i hästkrafter tycks någonting ha hänt mellan 
1892 och 1894. Liksom vid forskning i allmänhet genererar analysen nya 
frågor, t ex om verkstadsområdets disposition och arbetets organisation vid 
fartygstillverkningen (var ocb hur byggdes och sjösattes båtarna?) och far
tygens och ångmaskinernas utseende och tekniska utveckling. Bestämdes 
fartygens mått av slussarnas storlek i Göta kanal (i regel 35,63 m långa). 
Var det någon ny, revolutionerande uppfinning som möjliggjorde den 
kraftiga ökningen i maskinstyrka 1894? Andra delar av arkivmaterialet, tex 
ritningar, kan ge svar. 

Listan visar också att av totalt 30 tillverkade fartyg levererades 17 
stycken till beställare utanför Sveriges gränser, däribland Bolaget Bröderna 
Nobel i Petersburg. Med hjälp av en historisk atlas och listans information 
om beställare kan en försäljnings- och exportkarta konstrueras (se nedan). 
Av denna framgår tydligt Ryska kejsardömets stora betydelse för MV 
under perioden 1890-1900. En rad nya frågor infinner sig: Varför expor
terade MV bara till Ryssland?, Varför såldes inga båtar till exempelvis 
Tyskland, Frankrike eller England?, Var detta expmtmönster typiskt för 
svensk industri i allmänhet vid tidpunkten?, Vad sysslade bröderna Nobel 
med i Ryssland? Besvarandet av dessa frågor sätter in MV i ett större, euro
peiskt sammanhang. 

De elever som påbö1jade en studie av MV:s fartygsproduktion ur lokal
historiskt perspektiv befinner sig plötsligt ute i sekelskiftets Europa. De har 
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konstmerat en katta som innehåller infotmation inte bara om MV:s far
tygsexp01t utan också om Europas dåvarande gränser och industristruktur. 
Det lokala exemplet illustrerar ett stötTe, generellt historiskt skeende. 

Fartyg tillverkade vid Motala Verkstad 
och levererade 1890-1900 - beställarehamnar 

I I - FARTYG I 
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Lokalhistoria på gymnasiet - ett påbörjat 
utvecklingsarbete 
av Maria de Laval 

Ann-Sofi F1ykerås 
Sven Hellström 

Bakgrund 

Historieämnets roll inom det nya gymnasiet har diskuterats. I proposition 
"Växa med kunskaper", 1992/93, 100, betonas särskilt att en av skolans 
mest grnndläggande uppgifter är att fönnedla breda kunskaper, s k bas
kunskaper. Till baskunskaper hör att fönnedla kulturarvet "inte minst 
genom goda historiska kunskaper". 

Utbildningsutskottet skärpte, kanske under intryck av debatten om his
toriens roll i samhället, kraven på historiekunskaper på de yrkesförbere
dande programmen genom att bygga in kvantitativa garantier. Omkring en 
tredjedel av undervisningstiden inom ämnet samhällskunskap skall ägnas åt 
historiskt lärostoff. Utskottet framhöll att också de som studerar enligt 
yrkesförberedande program bör få möjlighet att studera såväl politiska ocb 
ekonomiska som kulturella och religiösa förhållanden i ett historiskt per
spektiv. 

Perspektivrikedom 

Vad gäller målstyrning och organisation innebär förslaget för det nya gym
nasiet ett intressant trendbrott. Den gamla läroplanen kännetecknades trots 
kompletteringar och uppmjukningar av 1960-talets undervisningstekno
logiska tänkande. Då spaltades kursinnehållet upp genom centralt beslutade 
huvudmål och delmål. 

Nu, enligt det nya förslaget, läggs huvudansvaret på lokal nivå. Det är 
här man skall besluta om historieämnets karaktär, struktur och mål. Lars 
Arne Norborg pläderar i sitt förslag till kursplanekommentarer för att 
historieämnets perspektivrikedom bör tillgodoses. Ambitionen bör aldrig 
vara att ge heltäckande kunskaper utan läraren måste ha modet att göra 
urval. Genom ett medvetet stoffurval kan man utifrån lokala 
utgångspunkter lyfta fram historiedidaktiskt centrala moment som 
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historiemedvetande, empati och identitet. Norborg understryker att för 
identitetsbildningen är lokalhistorien av särskild betydelse. Man har, menar 
han, i historieundervisningen tenderat att tappa bo11 lokalhistorien på högre 
skolstadier och att "historien har i allt för hög grad kommit att ses i ett 
ovanifrånperspektiv". Det torde, menar Norborg, finnas rika tillfällen att 
anlägga ett lokalt och socialt gräsrotsperpektiv. Lokala, nationella och 
globala perspektiv behöver inte betraktas som varandras motsatser. 

Vi har något utförligare kommenterat den principiella diskussionen kring 
kursplanefrågor för det nya gymnasiet främst därför att de så väl överens
stämmer med de förslag som Centrum för lokalhistoria fört fram. Vi vill 
vad gäller den lokala diskussionen hänvisa till rappporter från konferenser 
kring temat lokalhistoria i skolan, till seminariematerial, till den tredje rap
porten i centrums serie, Närheten i historien. 

Lokalhistorisk utgångspunkt 

Centrum för lokalhistoria har initierat ett utvecklingsarbete vid ett tekniskt 
gymnasium, Ebersteinska gymnasiet i __ Norrköping. Ett skäl att välja ett 
tekniskt gymnasium är att historieämnet bl a genom låg timtilldelning ofta 
anses vara särskilt svårhanterligt. Att på två veckotimmar ge en hel
täckande bild av den nationella och globala utvecklingen sedan 1789 är 
självfallet en utopi. Ett djärvt och medvetet stofturval måste göras. Det 
finns skäl att pröva andra former och kursuppläggning utifrån lokalhisto
riska utgångspunkter kan vara en hjälp i urvalsfrågan samtidigt som vi 
menar att vi når andra viktiga mål genom ett lokalhist01iskt angreppssätt. 
Vi får därigenom en metod att på ett konkret sätt fästa elevernas uppmärk
samhet på historiska förändringar och processer, att träna upp deras kritiska 
tänkande samt mera konsekvent kunna införa ett undersökande arbetssätt i 
undervisningen. Vi anser också att stoffurvalet bör närma sig teknikstude
randes intresse01måde men också väljas så att viss samverkan med andra 
ämnen kan bli möjlig. Det kan gälla såväl ett humanistiskt ämne som 
svenska eller ett naturvetenskapligt som kemi eller fysik. 

Vårt mål är att i ett första skede inrikta utvecklingsarbetet mot två sta
dier, i första hand mot årskurs 3 på den tekniska linjen och i andra hand 
mot årskurs 2 på byggteknisk linje. De förra eleverna har studieerfarenhet 
och de senare utvecklar under sin studietid stark yrkesidentitet. 
Understrykas bör att utvecklingsarbetet bö1jade på allvar sommaren 1992 
och att arbetet måste ske på lång sikt. Vår rapport har därför med 
nödvändighet tentativ karaktär. 
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Lokalhistoria på årskurs 3 T-linjen 

Avsikten är att utifrån två eller tre lokalhistoriska exempel att utifrån ovan 
angivna mål belysa väsentliga perspektiv över den period som kursplanen 
anger, tiden efter 1789. Exemplen är 

Industrisamhället Norrköping vid slutet av 1800-talet 

Norrköping på 1930-talet 

Industrisamhällets kris 1950-70-talen 

Det första exemplet, Norrköpings industrisamhälle, har utarbetats och prö
vats i undervisningen. Vi har valt att utgå från mindre industrier för att 
inom rimlig tid få grepp om samtliga anställda. VåJ.t val föll på en låg
teknisk industri, en tobaksfabrik och en där kraven nå tekniskt kunnande 
var högre, gasverket. Valet av tobaksfabriken som studieobjekt motiveras 
dessutom av att ägaren hade särskilt stor roll inom Norrköpings näringsliv 
samt blev rikspolitiker av betydelse. 

Det är nödvändigt att elever inför den här typen av arbeten ges tid att 
besöka arkiv, museer och bibliotek, men det är inom de tidsramar som ges 
inte möjligt att förlägga huvuddelen av arbetet till dessa institutioner. Vi har 
sett det som väsentligt att eleverna tränas att använda olika typer av mate
rial , från Nonköpings stadsarkiv och Östergötlands föreningsarkiv, littera
tur, tidningar, intervjuer m m. Vi har tagit fram material inom följande 
problemområden lämpliga för grupparbetsstudier. Samtliga rör 1880-tals
förhållanden i Norrköping. 

- Tobaksindustrins utveckling 
- Lndustrins etablering i Norrköping 
- Ägandeförhållanden 
- Produktion, försäljning och konjunkturer 
- Lönevillkor och fackliga rättigheter 
- Sociala villkor och bostadsförhållanden 
- Företagarens och de anställdas politiska rättigheter 
- Tobaksindustri och textilindustri , en jämförelse utifrån tidningsrepo1tage 
- Agrarsamhälle contra industrisamhälle 
- Skil lnaderna mellan industrisamhällena Nonköping och Linköping 
- Energiteknik vid gasYerket 
- Gasverkets betydelse för fabriker och stadsutbyggnad 
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Låt oss för att i någon mån illustrera vårt arbetssätt konkretisera två av ar
betsuppgifterna, lönevillkor och sociala villkor (bostadsförhållanden). Vi 
anser att man med hjälp av olika typer av källmaterial kan ge en nyanserad 
bild av de industrianställdas villkor. Eleverna undersökte först löneför
hållandena, en arbetare tjänade mellan 750 och 800 kr om året, bok.hållaren 
omkring 3 000 och företagaren 46 000. Därefter undersöktes arbetarnas 
bostadsförhållanden. Utifrån ritningar över bostäder, företagets kassa
kvitton som redovisar arbetarnas inköp av vissa matvaror, hyres- och ved
kostnader samt företagets extrautbetalningar för läkarvård och tandläkar
besök m m och inte minst genom äldre intervjuer med tobaksmbetare sökte 
eleverna ge en bild av arbetarnas ekonomiska och sociala villkor. 

Därefter studerades arbetsmiljöfrågor. Arbetsrniijö och yrkesskadefrågor 
finns behandlade i litteraturen. Eleverna kompletterade genom att gå 
igenom provinsialläkarnas rapporter. 

Den därefter följande uppgiften var att utifrån kronoskattesedel och 
kommunal utdebitering studera arbetarnas politiska rättigheter, skatteut
betalningar m rn. Frågan om skattens användning diskuterades. Arbetsgiva
rens inställning till fackförening undersöktes också. 

Vi vill med våra summariska exemplifieringar visa att ett så här mång
fasetterat, men ur arkivsynpunkt ändå starkt begränsat mateiial, ger möj
lighet att i grupparbetsfom1 söka efter svar på en rad frågeställningar och att 
vi kan bygga upp en god helhetsbild av den ekonomiska och sociala samt 
den politiska och kulturella miljön i Nonköping. Genom en rad andra arkiv 
kan bilden göras än tydligare. Vi kan bara nämna kommunala arkiv samt 
rådhusrättens arkiv. Vår nästa materialsammanställning, Norrköping under 
1930- talet, kommer att i första hand inriktas mot politiska kulturella frågor, 
inte minst demokratifrågan. 

Men hur har vi använt vfut lokalhistoriska exempel? Det tyckas som 
arbetet skulle ta en stor del av elevernas studietid i anspråk. Så är knappast 
fallet för bara 5-10 procent av årsstudietiden avsätts till varje exempel
studium. Snarare ligger förväntningarna om deras betydelse på ett annat 
plan. För det första styr exempelstudierna stoffurval inom årskursen. De 
frågeställningar som eleverna fått svar på i sitt eget undersökande arbete 
bör vi söka följa upp på nationell och global nivå. För det andra bör elever
na också i de f01tsatta studierna kunna dra nytta av de teoretiska och meto
diska kunskaper de tillägnat sig i ett arbete i ett "historiskt laboratorium". 

Till slut. Vilka är våra erfarenheter? Det är för tidigt att redovisa någon 
mera genomtänkt katalog över för- och nackdelar med arbetsfonnen och en 
mera omfattande analys av kurserna skall ju genomföras inom miljon
projektetes ram. Men vi vi ll ändå understryka att vi inte blivit skrämda av 
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arbetet under det år som gått. Det är i och för sig mycket arbetskrävande att 
ta fram perspektivrika exempelsamlingar, men å andra sidan tror vi att när 
arbetet väl är genomfört kan de med mindre kompletteringar användas en 
längre tid. Vi har självfallet stött på en del pedagogiska och praktiska 
problem. Elever är ovana vid självständiga arbetsfonner, schematekniska 
problem uppstår, materialet är svårläst osv, men de positiva sidorna, elevers 
engagemang samt vår öve11ygelse om att vi är på rätt väg i strävan att pre
sentera en bättre historiekurs får oss att fortsätta arbetet. 
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Linköping för 100 år sedan 

av Hans Nilsson 

Att studera livet i en stad med hjälp av tidningen 

En fördel med ett lokalhistoriskt arbetssätt är att man lätt skapar konkretion. 
Från ett avgränsat exempel kan en mängd olika aspekter belysas. På ett 
annat ställe i den här exempelsamlingen fokuseras på en avgränsad geo
grafisk yta. I det här exemplet utgår vi istället från ett särskilt år, 1893. 
Olika källmaterial är tänkbara för att belysa livet på en bestämd plats ett 
speciellt år. Exempel på material är protokoll från stadsfullmäktige eller 
kommunstämma och kommunala nämnder som ger en bild av det offentliga 
livet. En mer allsidig bild av hur livet i en stad kunde te sig 1893 ger dock 
studiet av lokaltidningen. I vårt exempel har vi utgått från Linköpings ena 
lokaltidning, Östgöta Correspondenten (ÖC), som tursamt nog finns 
mikrofilmad. I Linköping har vi förmånen att verkligheten låter sig speglas 
från två håll. Vid sidan om Östgöta Conespondenten fanns också en annan 
tidning, Östgöten (Ö) som startade 1872. Tyvärr finns inte Östgöten 
mikrofilmad för vårt år, men om man skulle vi lja jämföra de båda 
tidningarnas bevakning av en fråga, t ex rösträtten, så kan Östgötens 
tidningslägg användas. Tillsammans ger dessa båda tidningar en unik 
möjlighet att få samhället speglat ur olika synvinklar. Östgöta Correspon
denten var konservativ medan Östgöten var radikalt liberal. 

Syfte 

Det pedagogiska målet med den här uppgiften är att öka förståelsen för den 
allmänna historiska utvecklingen genom att i tanken pendla mellan då och 
nu och att sätta in sig själv och det lokala i kedjan av händelser. Stimule
rade av exemplen från tidningen ska eleverna på egen hand ta reda på hur 
det egentligen förhöll sig med olika företeelser för I 00 år sedan, men också 
vad som har hänt fram till idag. Hur skiljer sig verkligheten av idag från 
den för hundra år sedan och hur kommer framtida historiker att skildra vår 
tid? 
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Att framställa arbetsmaterialet 

Den första åtgärd som måste vidtas av den lärare som vill arbeta på det sätt 
som skisseras här är att skaffa sig en bild av vad tidningen för det aktuella 
året innehöll. Arbetet med att gå igenom ett års tidningar är tidsödande och 
måste utföras noggrant (men man har ju arbetet till skänks när projektet 
genomförs nästa gång och man lär sig en massa på vägen). Det finns också 
ett stort antal sidospår som man kan falla in på under arbetets gång. Var
ning är hänned utfärdad. AJla ideer man får vid genomgången noteras noga 
så att det går lätt att hitta tillbaka till rätt tidning. I nästa steg utformas en 
struktur där lämpliga teman plockas fram. När jag gick igenom Östgöta 
Con-espondenten för 1893 fastnade jag för följande områden, men kunde 
naturligtvis ha valt en mängd andra, men jag tror att det är viktigt att 
"känna för" de uppgifter man tar fram: 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Rösträttsstriden (Rösträttsföreningen mot Fosterländska förbundet) 
Sjukligheten i staden (månatliga epidemirapporter) 
Kungabesöket (Oscar Il på besök, förberedelser) 
Bränder i staden 
Kolera hotet 
Förhållandet till Norge (unionsfrågan) 
Världsutställningen i Chicago 
Uppbygget av det nya länslasarettet 
Frågan om dag för nationaldagsfirandet 
Idrott 
Myndigheternas kungörelser 
Nöjen/fritid 
Folkrörelserna 
Julen 1893 
Annonserna (företag och affärer, varor) 
Fattigvården 

Nedan besk.rivs de tankar som låg bakom punkterna ovan (och som inte 
exemplifieras av grupparbetsuppgifter i slutet av den här artikeln): 

1893 besökte kung Oscar Il Linköping. l tidningen kan vi följa hur sta
den planerade besöket, hur besöket avlöpte (in i minsta detalj), vad man åt, 
vilka tal som hölls och vad man sa i dessa, vilken kortegeväg man använde 
och hur staden utsmyckats etc. I en gruppuppgift skulle eleverna kunna 
jämföra hur vår nuvarande kung skildrades när han besökte Linköping 
senast. Gruppen skulle också kunna se vilka rättigheter kung Oscar fort-
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farande hade jämfört med vår konstitutionella monark. Fördjupning vore 
också möjlig kring Oscar Il som person. Eller varför inte följa kungamakten 
bakåt i tiden till Gustav Vasas dagar och framåt mot Carl XVI Gustaf. 

Världsutställningen i Sevilla 1992 intresserade svenska massmedier 
mycket och Sveriges bidrag hamnade till och med på tume efter hem
komsten. 1893 låg utställningen i Chicago. Genom att studera vilken bild 
man velat ge av Sverige kan man säke11 få ett underlag till industrihisto
riska fördjupningar från både nu och då. Dessutom skulle man kunna skriva 
världsutställningarnas historia och betydelse. 

1895 invigdes Linköpings nya länslasarett. I tidningen från 1893 
beskrivs byggnadsprocessen. Hur såg ett sjukhus ut för hundra år sedan och 
hur hade det varit tidigare? Vilka var patienterna? 

Hur nationaldagsfirandet borde gå till och vilken dag som skulle firas de
batterades i Östgöta Correspondenten. Först i sen tid har vi fått en natio
naldag. Hur resonerade debattörerna? Och hur blev det? 

Idrottsrörelsens liksom andra folkrörelsers verksamhet kan följas genom 
såväl a1rnonser som notiser om möten och tävlingar. Vilka folkrörelser 
fanns för 100 år sedan och vad sysslade de med? 

I tidningarna publicerades kungörelser av mycket skilda slag. Nuförtiden 
klagas ofta över att myndigheterna lägger sig i våra liv. Hur var det för 100 
år sedan? 

Bland annonserna finns stoff för åtminstone tre grupparbeten: a) Vad 
fanns att göra på fritiden? Annonserna kan komplettereras med notiser som 
berättar om olika evenemang. b) Vilka människor vände man sig till med 
annonserna'.? Hur ser man det? Vilka företag och produkter finns fortfarande 
kvar? Hur skiljer sig dagens marknadsföring från den för hundra år sedan? 
Vilka är annonsernas nyckelord nu och vilka var det då? c) Hur firades jul 
för hundra år sedan? Hur ser man det i annonserna? 

Nästa steg i arbetet är att försöka operationalisera de tänkta temana, dvs 
försöka tänka sig in i hur man kan arbeta med dem och hur väl de passar in 
i kursplanen för de aktuella eleverna. I det här skedet faller en del av de 
ursprungliga ideerna bort, de som bara var intressanta och som inte kunde 
knytas till målet med historieundervisningen eller de som visar sig för 
arbetskrävande. Därpå är det dags att göra litteratursökning så att eleverna 
ska få möjlighet att sätta in tidningsklippen i en kontext. Med hjälp av bib
liotekens datasöksystem kan man få fram ett urval tänkbara böcker att välja 
bland. Definitiva litteraturlistor för de olika temana kan man bara göra efter 
att själv ha gått igenom litteraturförslagen och sett att de lämpar sig för de 
aktuella eleverna. 
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Därefter är det dags att kopiera ur tidningarna så att vi kan få fram 
"tidningsurklipp" som sedan kan kopieras till eleverna i form av ett häfte. 
Alla e1farenheter visar att det finns skäl att lägga ned arbete på att få 
snygga och renklippta kopior. Eleverna kan ha nog svårt med det inne
hållsliga för att formen ska sätta käppar i hjulet. I vårt exempel där tid
ningen finns på mikrofilm måster kopiering ske i en särskild mikrofilms
läsare med kopieringsmöjligheter. Tyvärr blir ofta kvaliten på kopiorna 
sämre med en mikrofilmsläsare än med en vanlig kopieringsmaskin, 
beroende på mikrofilmens kvalitet. Därför är originaltidningarna att föredra 
vid kopiering. 

För att ge eleverna vägledning i sin undersökning utfonnas sedan ar
betsuppgifter i anslutning till de olika temana. (Självfallet kan också tid
ningsklippen monterade i ett häfte tala för sig själva. De kan då användas 
som åskådningsexempel över vad som kunde stå i en tidning för hundra år 
sedan. I sig en legitim uppgift.) Huvudtanken för oss är ändå att låta ma
terialet tjäna som underlag för grupparbeten. 

I nästkommande fas kan arbetet med Linköping för l 00 år sedan för
djupas ytterligare genom att eleverna ges tillfälle att bedriva egna begrän
sade källstudier. I kommunernas arkiv finns allt kommunalt material från 
1863 och framåt inom många av de områden som berörs här. Material från 
sjukvårdssektorn kan sökas i landstingets arkiv. Lämpligen förtecknas råd 
om hur detta kan gå till i anslutning till arbetsuppgifterna. 

Arbetsgång 

I) Läraren går igenom innehållet i häftet översiktligt och stannar upp och 
kommenterar intressanta saker bland tidningsklippen. 

2) Tillsammans inventerar man vad klassen vet om Linköping och världen 
för 1 00 år sedan. 

3) Genomgång och läsning om Linköping för 100 år sedan. Vilka bodde 
här? Hur många var man? Hur försörjde man sig? Hur såg kartbilden 
ut? Hur såg husen ut? etc. 

4) Eleverna fördelas på grupper och startar sitt arbete. 

******** 
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Några exempel på arbetsuppgifter: 

Den uppläggning av arbetsuppgifterna som presenteras nedan lämpar sig 
antagligen bäst för gymnasieskolans treårslinjer. 

1) Brandväsendet i Linköping 

Bränder var ett ständigt hot mot städerna förr i tiden. Vid tillfället för vår 
undersökning, 1893, började brandförsvaret att bli någorlunda effektivt. 
Men hur var det organiserat? 

Hur skildras brandsläckningsarbetet i tidningsartiklarna? Planera in stu
diebesök på brandförsvaret och titta på gammal materiel. Gruppens uppgift 
är att skriva brandväsendets historia i Linköping. 

Litteratur: 
+ Linköpings historia 
+ Kommunalt sekel, Linköping 1962 
+ Linköping idag och i det förgångna (1965), En bok om Linköping 

utgiven av Linköpings skolstyrelse 
+ Linköpings brandväsen. Årsberättelse 1892- , Linköping 1896 

Tidningsartiklar: 
+ Brandväsendet i Linköping i äldre tider (ÖC 23/9 1933) 
+ Den första egentliga brandkåren i Linköping bekostades av brännvins

medel. Vår stads brandväsen genom tiderna (Ö 14/9 1940) 
+ Leijonhufvud, Abraham, Linköpings brandkår har firat sitt jubileum 

(Ö 2/10 ] 940) 

Övrigt källmaterial: 
+ Rulla över Linköpings brandstyrka 1889 
+ Handlingar angående frågan om ett förbättrat brandsläckningsväsende i 

Linköping 1890, 1891 
+ von Feilitzen, K., Några historiska data och statistiska uppgifter rörande 

Linköpings stad och dess brandväsende 
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2) Fattigvården 

Gruppens uppgift är att redogöra för hur fattigvården fungerade för I 00 år 
sedan i Sverige. Därefter skall Linköpings fattigvård skildras. Hur resonerar 
man i förslaget till nytt fattigvårdsväsen i artiklarna i ÖC? Personerna som 
levde på fattighuset kan återfinnas i husförhörslängden. Vad kännetecknade 
dem som levde där? 

Litteratur: 
+ Linköpings historia 
+ Höjer, Klara J. (1941 ), En svensk medborgares trygghet mot nöd: fat

tigvården och social försäkring 
+ Jakobsson, Svante ( 1982), Fattighjonets värld i 1800-talets Stockholm 
+ Skoglund, Anna-Maria (1992), Fattigvården på den svenska landsbyg

den år 1829 

Tidningsartiklar: 
+ "Hundra år vid Hamngatan - ett år i Hjälmsäter. Ett besök vid 

Linköpings ålderdomshem och en tillbakablick på gångna tiders fattig
vård" (ÖC 26/ 1 l 932) 

Övrigt: 
+ "Inom fattigvårdsstyrelsen tjenstgör för år.., 1895-1946" (Nr 2573) 
+ "Förslag till fattigvårdsinrättning inom Linköpings stad" (1842) (Nr 

2587) 
+ "Linköpings fattigvård", Berättelse 1928-1955 (Nr 2578) 

Källmaterial: 
+ Fattigvårdsstyrelsens arkiv i kommunarkivet 

3) Hälso- och sjukvården 

Varje månad rapporterades i tidningen vilka epidemiska sjukdomar som 
drabbat staden. Hur var hälso- och sjukvården organiserad och vilka sjuk
domar hade man för hundra år sedan? I församlingens dödbok finns alla 
som dog 1893 registrerade. Gruppera dödsorsakerna och läs om de vanli
gaste sjukdomarna. 
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Litteratur: 
+ Fålu-aeus, R. Läkekonstens historia 
+ Henschen, F. (1962), Sjukdomars historia och geografi 
+ Högberg, Ulf ( 1983), Svagårens barn 
+ Linköpings historia 
+ Olofsson, Lars (1989), Det lilla lasarettet mitt i stan 

Källmaterial: 
+ Församlingens död- och begravningsbok 
+ Sjukhusjournaler 
+ Hälsovårdsnämndens arkiv 

4) Den fruktade koleran 

Som vi ser i tidningen var man mycket rädd för koleran i Linköping för 100 
år sedan. Dessbättre förskonades Linköping den här gången, vän-e var det 
1866 då 216 dog. 

Gruppen ska ta reda på så mycket som möjligt om sjukdomen kolera i 
historia och nutid. Hur drabbades Linköping? Vatför var man så rädd för 
sjukdomen? Hur spreds den? Vilka drabbades? Vad gjorde man för att 
skydda sig? osv. 

Litteratur: 
+ Franzen., Nils-Olof (1972), Dödens ängel (kriminalroman från kolera-

året 1834) 
+ Hareng, Alexis (Kel vin Lindemann) (1954), En afton i koleraåret 
+ Henschen, F. (1962), Sjukdomars geografi och historia 
+ Henschen, S. E. ( 1984), Koleran: skildrad för lärd och olärd 
+ Högberg, U. ( 1983), Svagårens barn 
+ Linköpings historia. del 3 och 4 

Tidningsartiklar: 
+ "Det gamla spöket i Linköping" (ÖC 25/7 1892) 
+ "Koleraepidemien 1866 - Från gamla Linköping I (Ö 24/8 1900) 
+ "Koleran i Linköping 1866" (ÖC 14/7 1923) 
+ "När koleran härjade i Östergötland. Den sista epidemien för I 00 år 

sedan" (ÖC 8/2 1960) 
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5) Rösträttsstriden 

I Linköping stod kampen för rösträtt hård i slutet av 1800-talet. Östgöta 
Conespondenten speglar händelserna ur sin konservativa synvinkel. Två 
huvudparter bekämpade varandra: rösträttsföreningen under ledning av 
Isidor Kjellberg (som också var redaktör för Correns konkurrent Östgöten) 
och Fosterländska förbundet som inte vill ha allmän rösträtt. 

Gruppens uppgift är att skildra rösträttens och demokratins utveckling i 
Sverige från mitten av 1800-talet fram till en bit av 1920-talet, med särskild 
inriktning på Linköping. En fruktbar uppgift är att jämföra de båda 
tidningarnas (Östgötens och Conens) rapportering om rösträttsrörelsen. 

Litteratur: 
+ Hellström, Sven (1991), Rösträtt och hallon: den östgötska rösträtts

rörelsen 
+ Klockare, Sigurd (1982), Mullrande åska för allmän och lika rösträtt 

1902-1907 
+ Larsson, Yngve (1967), På marsch mot demokratin: från hundragradig 

skala till allmän rösträtt 
+ Mellquist, Einar (1974), Rösträtt efter förtjänst?: riksdagsdebatten om 

den kommunala rösträtten i Sverige 1862-1900 
+ Wigren, Anders (1988), Från fyrk till urna: om rösträtt, valdeltagande 

och politisk rekrytering i småländska byar 1875-1976 

Tidningsartiklar: 
+ Edberg, Rolf, Arvet från !sidor Kjellberg (Ö 10/ 10 1942) 
+ Kjellberg, I., Far og son (Fred 1899) 
+ Thörnberg, E. H., Isidor Kjellberg, Östgöten och svensk socialdemo

krati (Ö 10/10 1942) 

6) V nionsfrågan 

1905 upplöstes unionen mellan Sverige och Norge. I tidningsklippen kan 
man ana unionens sönderfall. Hur skildrades norrmännen i tidningsartik
larna. Gruppen ska redogöra för unionens tillkomst och upplösning. 

Litteratur: 
+ Emanuelsson, Kjell, Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-

1905: dess organisations- och verksamhetsförändring 
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+ Hadenius, Stig (1964), Fosterländsk unionspolitik: majoritetspartiet, 
regeringen och unionsfrågan 1888-1899 

+ Krantz, Olle (1987), Den svensk-norska unionens betydelse för 
Sveriges ekonomiska utveckling 

+ Lageroth, Fredrik (1973), Sverige och Eidsvollsförfattningen 
+ Nordlund, K. (1905), Den svensk-norska krisen: aktstycken jämte his

torik 
+ Vedung, Eve1t (1971 ), Unionsdebatten 1905: en jämförelse mellan ar

gumenteringen i Sverige och Norge 
+ Weibull, Jörgen (1962), Inför unionsupplösningen 1905: konsulatfrågan 
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UUhnj(en .. r.tu1ad, •e•l;l!l. -•im for.i.· 
mao ull m1Ue1 •lnu bortom !.adu
~lrd•bat·k .i inkommit hr ·'"'" J/yJ,. , 
t!flt'r att hafva nd1l -; ·m1l~htLnaU på 
:.! lim. 44 nuo. Som ant.lre man 10-
kom hr Il. llas)()w från Horn ('.! 11m. 
411 min. :JO ~··k.). N>m trt.JJ" mun 
1nltom lv S. llla.11d1•r fril.11 Ortomta 1 ~ 
litn. 08 min.). n ...... tre e rhöllo pri•. 
nllmligPn hr llyd .. o va11Jnn~pok"
leo (61tll.nkl ar hr Joho.nu~• J'ei .. n<i•n), 

hr llaslöv en b!ig"r. sa.ml h r iila.n
der en velocip..Jlyl.:1'1. Af 11 a.n
mlllda suu-tade 10. 

Om man t..Mg~r d~n b6' l..1g:t. vlg .. 11 
, 1 b.,trllkui.ot.lc må:!l.- l1dern.. a11,,1•• 
i ,.an mycket god11.. 
: tllSOodagoo J. Zi d:~ an.mlna.rJ.lubh"n 
'I ny Uil1111~ på •trll•·J. ..n l.ml.oplD!( 
, ~detkö1.11og J.inki>J>lll >!. 

.'fre1111ka ll]KJrllll'(Jrar. Jo'örut ar 
berlttaJ\, •U "" dt 1otunal1ontlla ~knd· 
.~oiku1og<tlOmru111 1 Uod10 fOrhdon l6r· 
d•r ocb töoJ•K he111!6rdt ea 11vdibo1m~ut, 
br l::t1c.on, tOr1t1 llordU:o1og1vun t. 

}duo 1 fiiur1kmng \ 'I • D Um1,.k man 
(ör111a ~r1a.1t., b~rlU.• 111t bit\ ocooa lJ1tk• 
~lad. t;nl1gt d•m 11Umpade• en bet •trid 
om urld•mil\tnkaptt den gtog10 m11Jl14a 
' ' 'D•hn Jleoa1og Grto&odfllr ('l("h fn En-
1ulmaou, rtprt Mol<\nt tt'r .. Tn101nr c!ub" 1 
\\' ttn. der figor h :r11og,.kun1ten anstoj ,tl 
rln bi•gl Eul(elm•on bar aed• n Jb~'.! t•ah 
namn t•m 1ug J•t m atyf tigur,k&rt. Erttr 
akmngeo bAde vr11dum&rnt f'O IAnr li~Vtr
llg,cnu.,, h•ar•f ruult.attl Llef, att lire· 
uander l1llt11 kA11dN 1.-.rata pr1~t 

'f• lfK"'llmmtn birom, llirilka 1 (\lrcd.r itO· 
1l'11(•111 J.A •luta ~krid11kohaoa o 1 Mo< ld1 .. lm1 

rArktt Ul}'t:kto .. untJoo ocb hiJJ. 

Ltnk6plnge bio~ k•l• j 
klubb hMc i lö rd11gs aiu ordinarie 
hi>< Ulu rnmu111rllde, hvan·id blolt for- , 
riluadt·s '411. T ill medl~mmår ,.f 
klubben• ~lyr~l1e omvald~d alla d& 
ti1r11tn1r,.u11lt•, niimlli.;•·n : li)Jln anl ( ', 
r ;, '1111 Ft1ht2t'n {hrllf.J, j .. rnhalldl. 
~I. ll.1 J,.n \ '" ordf I, ag .. nt1•n U. llur
l111i: , ... 1.r . h:i.mnbo kl1. In" y;g .. rt 

Lin.köping• nya atlet
och gymnaartkklubb. . E11 
11llot- wh gymn••lll<klubl> hnr nyliben 
llilJat.d !!f uA~ra 1Jrottnii•10H luir 1 st:i.·. 
lien . UlnmKa<lll!' lngll SID oorjan 1 
11ii,tu •tcb 1 cu <l,·r11ll ftirl1ynl lok"l 
vid SJcjT&ru. under lcd11i11i: ttf hrrr C. 
L A n<lurasun. fur ut medie ro af E,kils
luua allell<lublJ. Sya meollcmmnr in
l•S""· ot :\ •nrnii.l•n .k,. 1 lok11lc11 lri1n 
kl. ll - ~ e m. 

I t ka"'"'"n. huudl. .Joan l~rot, .. ,.~ (I .t! 

k..apt•·uj nd1 lir .Jt1h :-.. l"t·h,·r:-.t."ll f'..b• 
kap1 1·111. Till rt•\t:-.on·r omvaldt."~ lart 

! 1,.,kh:dl. 4 ; , :\..-um.tn r-..-h <' .\ . l .und-

1

. ),,1r,:.: JUll ' (, 1 
h. luhh"n h1·~lö1 up 1dragJ1 ål ~ty- ' 

r•·l .. 1 ·11 alt 4oku 1m ... kutL lil111j>l11.; lokal 

I tall t'll upp' 1,011rn;;. :-.om !-Ikull •~ 1·ga 
rum 1 11.btk. I lucrmlic·r må11.i•I. I 

Kägelbanorna 
•Id LaduttlrdAUJlan I Lluliöplng 

•1u .. "DPD• b•ard•ar 1rln kl. ts f . m .• Köo· 
d&e&r kl. 8-10 f . m. ocb fria kl. I~ midd. 

1•t6i1) 

66 



Posterl&ndska Pörbnndet. 
som stiftane• i Stockholm den 20 .Juni detta år, upptager medle01m1't, miij) och qvinoor. fr1n hela Laorlet. 

Forbundets Upfgift. t.r &lt "verl.a f(Jr t1'4maklMUa...U DCh ~af ta""""' nar''"'"'~f 
genom lktfordran<k!C af ~• nationel pol.U'k ""' den 11konom'8ka l<ffl"'ftn•nu~•. pd del all .Z..rl.{le· 
nom arbet-JtUlf/Jlle•• ocl> fOrfjenokJr ' .iOr•ta mJJ/14{Ja ut•tf"Ock»b'f/ md akapcu ooh. bel>ålUM fOr 
lamlee,, effna '"'"triure•, ... mt &tt "t1orka f(Jr sddana 6'gllrfl9r, M>m ku1 .. .a landa 1"4 ollydå och 
uu<ler•tll<l f/Jr clem lwUk4' k!fva m..Z..r d<l tyngsta och olr4f!"'"•">lJNU fOrhåU.arulen ' oan>l6'Ulet. • 

Förburuleto metllemm•r •ilj• ytterlig.re verk• för framgång lt oddarw reforq>er, 00111 befordra fcJder• 
'"'"'"'"""• "'""'" t4tveckllny på clet bult~"'™ gran1l tUl all"•""" t1al, meo deremo• b•<imp.ooc1•li1L1•k 
och uti i.11111\u Mml11illi1llJllllÖ~.tt.ndu it.)(itatiou. 

Fvrl>uiulet mot•tltkJr •'u cle •lrflft•arulen, #Om glJra• f6r t1Umll1• rli•tr!Ut, od /.41>ge kk<> tiU
flirlWlgtJ yur<11•t'-'r förut UJ>p•Ulll• mot {aran af tlei<• ml•,.bruk. 

FOrbuorlet" mHllllhimnutr ä.ru nrmu vånut.r •f deu ko•M1tU&Ula or<ln,a9e1.a 11tran.ga vW1nakllMUl.arwltJ 
ocl• all tlUMrllg llJJarw11.io.et • atal•"'fllfler1.a, mon by .. r öfvertygol&eu att fortgdende ••Wecld,1tg af 
uart •l<Jt4ollalf1Jrct1r Ull t<}IJ11 ocl• la1'lll utg/Jr ett llf1111Ukor for foak!rlluwlota olMroe1'lle 

Forbuuuot •ner till siat, att ""'°""" .,...ua,. Svlir'ue och Norge ar betryggan.<k for /Hgge l<J,. .. 
tlerna och "" 1le1• åerf/Jre b/Jr b6lltti, "'"" tneå likha ' skyldig~,. 11.Uom vll/,;Qr f(J1' Ul<llot ' 
rt'Utlyluter. 

j Alla, aom gill11i. Förbundets ofvanståonJe ~yrt~u. i11bju.Ja1 att iotr.idA sifJOru m&dfemmu i detsamru:\ och kunn.& 
: dcrom ~ora anm&l.än penon.1igea h0tt Förbundets <.; rntrJ.ll>yrA, Fretligät<1.u ta, Stocktlolw., eller striftligeo u11.Jer a.dres.a 

I 
'"Fotolc.H IH.01bka FOrhuudet.ä Ö1verstyrelt1e, ::itud.holma. 

/ 

~lecllcmmiu i }'örbuodet hnfva att. 6rl~g11 i iuskrifuings;ifgift kr. 1: - och i·;}.rutgift kr l: ~. men dco 11oc:a 
på e1~-2•'1•'( . crli~~~f_!·,~~~fl(~~"!11_ :_n_~~~~~t.v!~ s~r11li~ m*:_~~ Förbu id·~.:_ ___________ -·' ,-,,;,~ 

Den 19 Juh: 
Fosterländska Förbundet. 
IUalHI d\· m.th~<l pnlio"'ka fiir1•ni11~ 

•~ar t0um 11od1·r :--~ua:-:1·· 11d··n t11ldal~ 
. f \·,~rt Ian I. :-t\· n1·:-1 o:-:- Fw-t•·rlil11d:-ka 

Fi1rh11ndt't • ~t:nom i-.itt ~L~rt c•d1 tw
; :-;ti11ndt t~•rrnulnadt· prugrnm 'ara vld 
l t•g11ailL all m1H:-;Yurn fordnugama b<1s 
I dl'l :->torn 01•r(ul nf p11l1ll:-k\ rn!r1·;.;:-;1·
I rntl11 1wrt;OOt:r, hvilku 11llhfira dd 
i :-kyJ1b,·i.inligu u<:h ::;u.mhidl:o:h<'vurarHl1· 
! 1mrtid. (kh ~tbom 1·0 mot\'l~l till 
I d1·u Ofjfalll~ntiou, h\'iH .. 1•11 li~.dl11r p•) 
I ntt u thdda ~1~ mNI uq.!:HllJ.!;~punkt 
1 fr:\11 iJ4·11 ro.. k .. Folkrik:0d1q..:•·11''. ilr 1·11 
I fa ..... ,t och \'t•rk:0Km)lt'Gkrnll1g :-1t.11lmtrn
! slutuiug ctf (I•• ~aml1;i.ll~lw\ c1rar;1l1· d~-
1 11H·11t1·u I hi>,_;~ta ~rnd lu·Ji;,111:.,:. h\·ar-

fiir man ock IJ(ir ku111ia r:1k11a p1\ hlf 
d1•n wlij111l11 ing ull au:-lurnrng, ... om 
utli.irdat:-: af Fu~lerliind:-1.a F 1;rl,urnlr1. 
::okatl v1una ~1·hör i ' i<la krd:-ur. 

För all 1' o~tnlii.1111:--1.. a FiirLund•~t 
~kull kunna tm·cl frum!!iH1g n·rka fi.; r 

. 1ld :-;ynt~mål, .... vm <lH;o;am111a fiir t-ig 

I 
upp~Hi.lt, furdrn .. .., 1·nwllPrtid att d••t 
un1ll'f:o;ti.id•·:-> af <rllo, :0om ~1!111 {ilrliun-
1ld.s :-tri.ifrarulm1. \· 11 r ud 11r :-i\duu, 

I 
ult rng~u fö,r ist,\ pa:-.:'I\. od1 !itu }'•' 
~~tt :'tmlt·u :-lkall la lyd;hg uq~.l.ng. 
.afnn om •·n t•ll1·r a1111~11 h:\lll'r sig 
borta. :'\1·j. en h' ar 111.1~t1· ~Liilla ~ig 
i l1'lle t. f o,.. t•lln 111•,1 .1 

Fo~tnl.ii.nd:::.ku FiirLu11dl'l vi ll 1w
try~g_1l <len lu9n11 tll\1·dd11J;,:1·n och 
,-j)I 01·rför no;.:s. öfvtn·it.~a hvnrJt' :->tt'!!. 
som skall titta~a:->, m1·n ''.i fort'lul!a 
naµrn hal:-l-brytund1· l111pp ut i d..t 
okiinda. l>l'ttu fi1rhun1l:- 11ro~ram 
t-iummunfall1·r sälun1Ju 1 ulla puuktn 

I 
rn1·d d1~ san~;.~d1• 1wh lwti.inh.~aruma 
~kt\•loingi·n_ ho:<; \ 'f1r all111uJ!:1·. Hla.11d 
landtbefolkmngun lH1r 11('k!'<<\ f; 1r•1nin
~Pnkunnu parU.kna. 111.\1q.w aohHngan·. 
· '1cdlcm1!'afgiflf'"n iir j1·111f.1r1•l:-:t·\· l!' 

11hul y1llig cwh hi1r •·1 kunnn uflt;11la 
11111.wn fr c'1n utl 111tr~l·la 1 fi1rl1u ml+•l . 

\'i liiin,i:-H ntlrmar•· till .1.1111<•11 ... 1 
da~•·n~ unmm1·r u( u.J1111q.!'.•'ll . 

Östergötlands röstrlltts
~renlng. Sedan nu iuför den 
siln;kildt uL,edda va lkomiti:n sam
manräkning sketl af nntalct rö:;ter 
n.fgifna >w·itl do olika fön•nit1g8lili~ 
leroa, har det befunnits. i~t.t. följ anJu 
U perf\?D~r, meJ 1u~<lan nng1fun rö.sll•
tal, hhfvH utseJda att för nilrm;.1.ste 
t\.r utgöra styn•lsen i Osll•r(rötlan<l~ 
r~strilusförcoing, nilmligcn: 

0 

l•1dor KJellbf:rl(, r<'(hkt/\r, t.1riti(lpin1t 2,Hi'2 

E~~~~'i~;~~tln~ la~tll,br~k~r~.' f~1)c.llc: J ,fi-.!O 

i~H1«~~::~~· ,~:~~~~~r b~~;~~i!;P~o~ L!~Y 
C. J . Jub.11ot&00, udclmai.:lre, Liokö-
, pinc. . . • . • . • . . . J 441 
EmU Gullet•, jur, •lpd., R l•lnce. }'in-

111pcmK .•• • .. , , . , . . 1.374 
A. J. Erllu1u11, trlu1ab..odlaode,8illr-

bl•ck• . '. . . • . . . . . . l.:!87 
L. W. van der Kodde, kawnr, LlnkO· 

Al~~~~d~rNo~. IAndtbrn\"'rr, liite~id: l,l~9 

I 
J4-r•tad , . . . . . . . . . . J,ll)fi 
Dessutom erhöllo folj uu<le personer: 

A J. Aadf'.nlUfl, ltD•htot. fla,u:torp. 0. 
I ~:,~~: :;~. ~''j~·J~,~1=~~~:~.~~~~:~·:·ö· .t:!~~~: 
1 Rl.,i1J~e. ~:.-: Gu.1t. Larsiioo. ludtbr .. G;.alleud, I sj.U(Mtatl, 1'1. Uu.co And.,ruon. d1•1><>tUUll, 

D1•pmohb, 613; Adolf A nrt .. u•on, hyg«ml
etare, Nartorp, SllllJ•lk, 484; A. F. L.ar11on, 

; h1n.d&br., Grindtorp, 04tra U.ur. 406;. L E . 
E ... 1-........ h-.fT, x .. 1 • .t., ~: K p 01<leDbt11't(, 
lu,rr. R1aica1um, 1'61: C. W. Litidroth. &11ie
ll:art, L.inkt\pi"I· 11; Tull, akomakau•. Liok6-
pll\~: It; C U. Bjt\rll:man, • •ltMrArft. Motala, 

I ~~;·c~·uC·t:t;:,~-,~~~d::~~~".~:-Wt;;~r~1T~i~ 
I PObf. 1 •Ö•l-
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JULKLAPPEN 
Folk•kOIAD.111 Blll'Jlttdnlng• JulnUIDDler 1893, 

har nH utko11111•it 
ocb ton.IE', p;\ grund "f sd. vi\I tiitt u'mirkt& lunehAU, som sia 
va~kra ut.tyr1el, eio 1torlek: och 1-itt 1..-a prll. "'"u gorulägeJ,e 
utgor• bä1t& och llmpllsa•h j11Uektyr för barnen I bvarJo 
IYODlkt b•m. 

JULXLAPPEN innehillor bidrag .r Sverls•• mut 
fram•tt.eode f6rf. oob llluatratllrer ..... O<rl c. D. ar Wlu~ ... 

1 Vikt. RJdberg, Amanda Kerr.tedl, Cecilia BUth·Holrnberg, 1-, 
I N. r. Öd•au. Blcb. •elaoder, l:dTard F.•er•, Frllh. llolmgren 

4 tn. tL Oe -.lira Ht>sta Af <le till omkring ett lrt:ltlotal uppgäaodu teCk~ 
niol(a.rnA ilrn utföntA "f Jenny Ny1Ctöm och 0 . Adelborg. 

JULKLAPPEN. som ·utgör lf, 8tora <purhitlor. är tryck på 
llnt papper och 1 tYit. Clrser, lin••• •It till~~ i sta<lona boklA>lor 
å 2~ Offl ~llll. Yitl Tt>qfi~tioo af minst 10 n:., i Ezp. af Folk.eko· 
lana Buntldolns, lfykllplbS, ~ eoJ••t :to ;;,, - hci ... 1 11 n:. 
d~.!~rdorn !J1'ali.,, · 

Alla FollLakolaa.a Barnltdo.lnC'• , ·äaner ombede. -.·6rda1tG1t 
att tierka r6r· .lalk.lappe- aprtdnloe. 

r9~.;;:,11 r.10,c1r ln•IDdu uodfr adr t~ollukolan11 BaroUdh.lnc, Sfl1.Ciphg-

Stor Julutställning 
.r 

t.eks~ker Qch, G~Iaate,rier 
• uml tnloca oyulca oeh varlu-a uhr, puunde till Julkl•ppar, all 

:Hanna il6ergs Cftr. !Jllodeaffär, 
Grand HOt.el. 

01~.'t' • .' llatlf1r 1·eali1e1•t11. 
~ l'°fhf'ter af H1p jr,11 ~1rnk• •tltmnhl('r, ~l•om: B•rnmllbler, Dodu·apar .. l 
..... J>Janu· t.ith ('lik.rlf•tolar, Blom1totP,...AU m m . 

OD"i. f A' tr h ilhr1 nch vlr'1 • -11 h"'••· Alla y.iJ.komnat (9914) 

Bästa Julmjöl!!! 
"Bikupan•" Superlor 

RAgatkt lios 
_ (96116> Bru~ -~-9JI0~:.-

,9711 9ulen. 

/J'ill 9ulen. 
.::::«'iJ'-~~'•'::: 
sr1t1. u~. Pi'ak..,.., 8-
""" oeb Dellli.- dlju llll .1111-
för )'ltenl lb• i>n• boe 

Wllh. G6rana11e>n, 
-~) JLl'!!'~--

Syatniter och SJecerier 
af biiola qnliti, no inkomna lill ligsla 
j>rl1 hoo 

(9619) Olaö• SJ6berg. 

Kafre, 
otmärkta oort<or .. billiRa pri1 boo 

(9620) Otal• &J6berg. 

Jul-Fest Passande Julklappar! 
bålleo i 

Bet:anlakapellet 
Annandaf.en (den 26:te) 

k. 5 e.m. 
Korta tal af H". 'J~ l.'ppnl(rn och 

o.~e<lr /Jnim'!z m. Il. 
Maalk e.! Blåhanthf. mu~ikk<ir. ! 
Bång och ll.u11k af "'.:iJn9t 11& Ycin · I 

'1er". 
Kafft servera.e. 
Ob•.I A.lla fllUkomnal (101~3) 
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S:orl .~ortbncnt tiin 

kulörta helylle Klädningstyg 
(r.~n l ,2~ pr mrtcr. 

Skinnkragar, Mössor, Boas och Muffar. 
Skjortor, Kragar, Manschetter. 

Sidenha.lsduka.r, stort sol'time11t. 
Svenska hvitn Trådgardiner. 

Hliideu, DoOla1• o. Hordt>roier. 

Jonn O. Nilson, 
Bankhuset. cn:13> 
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