
Centrum för lokalhistoria 
i Linköping 
Universitetet i Linköping 
Rapport nr 2 1989 

Ett års lokalhistoria 
Från Fritidsforskarna 

Lars Elam 
Oktober 1989 



LARS ELAM 

ETT ARS LOKALHISTORIA FRAN FRITIDSFORSKARNA 

/_------__ ____,// 
( 

Centrum för lokalhistoria i Linköping 
Universitetet i Linköping 
Rapport nr 2 1989 
CODEN: Ull CLHI/RA-89/0002 
ISSN 1100-7 508 
ISBN 91 -7870-549- 5 

Adress: Centrum för lokalhistoria i Linköping 
Universitetet i Linköping 
S-581 83 Linköping 
Sverige 



ProJ•kt 
Project: 

Tltel: 
Tltle: 

F6ff•ltaro: 
Author. 

I 

Avd•lnlng, Institution, IO;ulte! 
Divis ion. departmeri1 . :l\i::ully 

Centrum för lokalhistoria 

---·-- ------ - ----., 
ISBN: 

91-7870-549-5 
ISSN: 1100-7508 
Rapportnr: 
Roport no: CLHI rapport nr 2 
Uppl•g•nttlot1•k: 400 
Number of coples: 

Datum: 
Date: 

ETT ARS LOKALHISTORIA FRAN FRITIDSFORSKARNA 

Lars Elam 

I I 

Uppdragaglv1re: R•pportlyp: R•pport•prik: 
Commlssloned by: 

Onr.: 
Call no: 

Samm1nf1ttnlng (hOgs1 150 ord): 
Abstract {150 words): 

Kind of report : 

D Examensarbete/Final project 

Delrapport/Progress report 

Reserapport/Travel report 

.__, Slutrapport/Final report 

OC: Övrig rapport/Other kind of repor! 

Language: 

IXJ Svenska/Swedlsh 

D Engelska/English 

o _____ _ 

Lars Elam har analyserat omkring 600 böcker skrivna av 
lokalhistoriska forskare landet över. Författaren visar 
vilka ämnesområden och tidsperioder, som främst intres
serar "fritidsforskarna", hur de metodiskt och språkligt 
behandlar sitt material 

1----------------------------'----- - ----·------ -··-
NychlOf'll (hOgal 8): 
Keywords (8): 

Lokalhistoria, fritidsforskare 

I Blbllotoketa ontocknlng•r 

- - -----



3 

Förord 

Vilka är det som ägnar fritid åt att i skrift berätta om egen 
bygd? Var finns de, vad är det som driver dem, vad skriver de 
om och hur? - En liten början på svar på sådana frågor trodde 
man sig kunna få genom att ett universitetsbibliotek under ett 
år samlade den leverans som företrädesvis kunde kallas lokal
historia. Högen blev småningom mäktig. Jag gavs chansen att 
botanisera i den för att se om ett nystartat lokalhistoriskt cent
rum i Linköping kunde få lite baskunskap för sin verksamhet. 

Jag är inte forskare. Men jag har varit ohjälpligt förälskad i his
toria sedan jag som åttaåring i ett kalt klassrum mötte stenål
dersfolket. Ohjälpligt och egentligen olyckligt. Min längtan efter 
att finna alla de anonyma i dunklet bakom historiens välkända 
gestalter blev nämligen inte värst tillfredsställd. Ändå har jag 
som ung skolman - tillsammans med arbetskamrater och skol
ungdomar - fått gå på jakt efter människorna dels bakom vat
tenfyllda gruvhål och bortglömda mulltimmershyttor i en 
bergslagsbygd, dels utmed övervuxna pilgrimsstråk och 
svedjefall i en skogsbygd. 

Vandringen genom högen av lokalhistorisk litteratur har fått 
mig att ana att min förälskelse delas av många som dessutom 
låtit den växa till drivkraft att med penna i hand söka hembyg
dens rötter. Då är nog inte förälskelsen så olycklig ändå. 

Lars Elam 
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En härva av trådar 

Historien är bara en tunn tråd av minnen som sträcker sig över 
det bortglömdas ocean, skriver den tjeckiske författaren Milan 
Kundera resignerat i romanen "Skämtet". Vi saknar emellertid 
tålamod att ta vara på de enskilda människornas trådar och 
nysta upp dem, menar han. Därför når inte budskapet från 
människor i gången tid fram till oss. Vi förlorar kunskapen om 
oss själva och vår historia - "den ofattbara, det oöverskådliga" 
- kommer oundvikligen att krympa ihop till ett par få schema
tiska sammanfattningar som berövats all mening ( 1 ). 

Den svenske hembygdsforskaren Arne Isaksson är inne på 
likartade tongångar i sin bok "Eldsjälarna" - men han är mer 
arg än resignerad. Den historiska forskningen är förbehållen en 
akademisk elit och är dessutom konservativt och traditionellt 
präglad. Forskareliten utgår från "sina sociala och politiska 
värderingar trots allt talet om objektivitet", skriver han och 
fortsätter:"Folkets egen röst glöms bort. Gräsrötterna neglige
ras". Därför låter han i sin bok vardagsmänniskorna - finsk
talande arbetare i Norrbotten - komma till tals (2). 

Både Kundera och Isaksson har emellertid fel. Åtminstone då 
det gäller Sverige under studieåret 1987 /88. 

Isakssons bok är i själva verket en av de mer än femhundra 
skrifter som under det nämnda året kom till universitetsbib
lioteket i Linköping och karaktäriserades som lokalhistoria. 
Bestämmelserna om leveransplikt gör att ett exemplar av allt 
som trycks i vårt land går till biblioteket. 

Eftersom flertalet av alla dess lokalhistoriska skrifter är resul
tat av lagarbete, studiecirklar eller månghövdat medarbetar
skap kan aktiva antalet hembygsskildrare utanför den etable
rade historiska forskningen skattas till upp emot tretusen män
niskor under ett år. 

Det är sannerligen imponerande. 
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Vi får sålunda årligen mängder av trådar som sträcker sig över 
det bortglömdas ocean och skriftligen förankras i nuet. Ändå är 
inte Kunderas och Isakssons bekymmer helt obefogade. Det vi
sar en liten granskning av de ovannämnda skrifterna med lo
kalhistoria. 

Bekymren är att många av trådarna är så tunna att de svår
ligen går att spinna till garn, att många av trådarna glider förbi 
"folkets egen röst" och - måhända svårast av allt - att trådarna 
är så osorterade att de egentligen bildar en nästan hopplöst 
oredig härva. 

De över femhundra skrifter som granskats är vad som blivit 
kvar sedan vissa skriftserier och periodikasamlingar fått vad 
dem tillhör och kulturgeografer hämtat hem vad de ansåg vara 
mer kulturgeografi än lokalhistoria. En liten specialstudie av 
hemlänets nytillskott av lokalinriktad litteratur under ett år 
visar att även en del böcker kategoriserades som "allmänt och 
blandat", "konst, musik, teater och film", "arkeologi", "biografi", 
"etnografi", "teknik" eller "ekonomi" kan utan alltför stor an
strängning sägas ha lokalhistoriska inslag. I så fall blir den 
östgötska litteraturen med lokalhistoria närmare femtio titlar 
under det år som följts upp. I det följande har emellertid en
dast de östgöta-böcker som domineras av lokalhistoriskt stoff 
tagits med. 

Målet med den granskning som presenteras i det följande har 
alltså icke varit att i detalj mäta allt lokalhistoriskt skrivande 
under ett år. Det är allmänna iakttagelser och tendenser gällan
de fritidsforskares bygdehistoriska författarskap som sökts. 



Geografisk spridning 

Intresset att se de egna 
hembygdsstudierna i tryck 
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är inte lika starkt över hela 
landet. Ett enda års publikation 
kan naturligtvis inte användas 
för att med säkerhet ange 
intressespridningen men 
Jämtlands topplacering är så 
påtaglig att den knappast kan 
ifrågasättas. 

En orsak härtill kan tänkas 
vara jämtarnas rika kontakt
nät med Norge sedan många år. 
I vårt grannland har nämligen 
lokalhistoria varit populärt i 
decennier. 
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En annan förklaring kan vara att Jämtland är en utpräglad 
utflyttningsbygd där både hemmavarande och utflyttade har 
en längtan efter att se sina rötter. Det skulle i så fall också 
kunna vara bakgrunden till att sydöstra Götaland och Dalarna 
kommer som god tvåa om man beräknar antalet lokalhistoriska 
skrifter per hundratusen invånare. Men utflyttningslän som 
Värmland, Västerbotten och Västernorrland stämmer inte in i 
det mönstret. 

En annan tänkbar förklaring till spridningsvariationen skulle 
kunna vara att den organiserade och den spontana hembygds
rörelsen har olika intensitet från län till län. Tjugoåtta procent 
av de granskade skrifterna kommer på ett eller annat sätt från 
hembygdsförbund och hembygdsföreningar, sockengillen och 
byalag. Men länsfördelningen av dessa skrifter harmonierar 
heller inte helt med antalet skrifter per hundratusen invånare. 
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De granskade skrifterna . Länsfördelning 

Lä n Antal dä r av fr Pe r 
hembygds - 100.000 

rörelsen inv 

J ämtla n d 39 12 29 

Gotland 6 0 11 
Kopparberg 31 9 11 
Kris t ianstad 3 1 10 11 
Kronoberg 19 7 11 
Blekinge 1 5 8 10 
Kalmar 18 6 1 0 
fJorrbot te n 2 3 1 9 

Jö nköpi n g 23 13 8 
Skaraborg 21 9 8 
Äl vs borg 33 11 8 
Östergö tl an d 32 3 8 

Södermanla nd 1 8 4 7 
Uppsala 1 8 8 7 
Västerbotte n 17 0 7 
Hallan d 1 4 4 6 
Väster n o rr land 16 5 6 
Gäv l eborg 1 5 l 5 
Ma l möh u s 41 7 5 
Värm l an d 15 1 5 
Västm an land 13 2 5 
Göteborgs och Bo hu s 26 8 4 
Öre b ro 11 6 4 
S t ock ho l m 38 13 2 

533 1 4 8 8 

Källorna 

Bara en tredjedel (35 %) av det omfångsrika lokalhistoriska stoff 
som bringats samman under ett år på folkrörelsers, samhällets 
eller enskilda initiativ redovisar sina källor. Även bland dessa 
är källhänvisningarna många gånger bristfälliga. 

Materialet blir härigenom tungbearbetat för den som vill an
vända det för fortsatta och fördjupade studier eller som under
lag för mer seriös forskning. Detta är beklagansvärt. 

Bristen på källredovisning skulle kunna förklaras med att käl
lan icke är skriftlig . Det är i och för sig glädjande att konstatera 
hur utfrågningen av äldre blivit populärt. Det gäller emellertid 
att vara ute i tid . "Uppenbarligen har jag varit åtminstone flera 



9 

årtionden för sent ute", skriver Lars Hammarin i en charmig li
ten bok om fågelskrock. "Mycken tro och vetskap har säkerli
gen försvunnit för alltid i glömskans mörker" (3). 

Uppteckningar av levande minnen utgör emellertid en ringa del 
av det samlade lokalhistoriska materialet. Den dåliga källredo
visningen måste ha andra orsaker. Man kan helt enkelt förmo
da att flertalet av de omkring tretusen författarna inte har 
ställt sig den påträngande frågan vad deras produkter skall 
kunna användas till. De är i första hand berättare. Försöken till 
kritiska analyser är få, medvetenheten om att ett insamlat ma
terial i vissa fall bör ses som basmaterial är ringa. 

Det bör i detta sammanhang påpekas att hela fyrtiotre procent 
av skrifterna berör - i större eller mindre utsträckning - äldre 
lokalhistoria från forntiden och fram till år 1800. Där är skrift
lig dokumentation närmast ofrånkomlig om man vill gräva en 
liten bit ner under skrönor och sägner. Ett fint exemplar på det 
må hämtas från Östergötland. 

Christer Öjring berättar inte bara olika varianter av en sägen 
om trollkäringar som en gång bränts i Finspång. Han letar i 
bibliotek och arkiv fram den verkliga bakgrunden till att sju 
kvinnor avrättades år 1617. Att det unga men sjukliga hertig
paret av Östergötland indirekt påverkade domen genom sin 
ängslan över att vara förtrollade får vi också veta - liksom alla 
de källor han forskat i ( 4 ). 

En speciell form av läs-vidare-hjälp hittar man exempelvis i 
Folkarebygdens årsbok där nyutkommen litteratur om hem
bygden presenteras i ett särskilt avsnitt (5). - Behov av lokal
historiska bibliografier för varje kommun framstår ganska 
klart när man ser att ett sådant mödosamt arbete redan är i 
gång här och där. 

Den dominerande berättarglädjen har det goda med sig att det 
lokalhistoriska materialet är till övervägande del lättläst. Även 
om ingen korrekt läsbarhetsbedömning gjorts har en grov
granskning visat att ett relativt ringa antal böcker (12%) måste 
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betraktas ha mindre gott eller rentav svårläst språk. I åtskilliga 
fall beror det svåra språket sannolikt på att vederbörande för
fattare fastnat i fällan att härma efter källornas språk. Är de 
ålderdomliga eller invecklat vetenskapliga blir i så fall det här
made språket därefter. 

En källa som kan vara svår (eller möjligen uppfattas ointres
sant) att redovisa är kameramännen bakom bildmaterialet. Att 
foton från de senaste hundra åren kan ha ett stort värde bland 
annat som basmaterial har dock många lokalhistoriska intres
serade förstått. I enstaka fall har det lett till rena bildsamling
ar, ofta från jubilerande fotoklubbar. En hembygdsförening och 
en kommuns kulturnämnd har kommit på iden att sprida lokal
historia genom fotoillustrerade väggalmanackor. I ett fall har 
tilltron till framtida bildtolkning varit så stor att den jubile
umsskrift som ett bolag sammanställt visar bilder helt utan 
textkommentarer (6). 

Förekomst i det samlade lokalhistoriska materialet av: 

* Källredovisning 
* Lokalhistoria före år 1800 
* Medvetna analyser 
* Rent basmaterial 
* Svårläst språk 
* Enbart bildmaterial 

Författarna 

35% 
43% 

8% 
3% 

12% 
4% 

Att flertalet lokalhistoriker utanför den etablerade forsk
ningens fält i första hand är frejdiga berättare har redan an
tytts. Många har samlat, forskat och skrivit i ensamhet, andra 
har samarbetat i studiecirklar, arbetsgrupper eller redaktions
lag. En stor del av skrifterna - det gäller inte minst mängden av 
årsböcker - utgör samlingar av olika författares uppsatser, 
skrivna mer eller mindre (mest mer) oberoende av varandra. 

Av särskilt intresse är att notera att studiecirklar och i sju fall 
skolors elever ägnat sig åt bygdehistoria. Nyfikenheten på den 



1 1 

egna bygden i gången tid finns sålunda vida utanför 
hembygdsrörelsens och kommunalpolitikernas skaror. 

Författare 

* Enmans 
* Cirkel, lag/grupp 
* Många enmans 

Hela materialet 

39% 
27% 
34% 

d:o utom årsskrifter 

34% 
46% 
20% 

Eftersom motivet för flertalet författare varit att få berätta om 
egen bygd förr i världen blir innehållet till största delen be
skrivande. Man skildrar företeelser eller händelser antingen 
under en begränsad tid - det historikerna brukar kalla punkt
beskrivningar - eller berättar om skeenden under längre tid, 
det vill säga periodbeskrivningar. 

Att visa hur någonting förändrats och utvecklats, att sålunda 
försöka förklara och förstå vad som skett eller sker brukar kal
las processbeskrivning. Den tidigare nämnda sparsamheten 
med analys eller förberedelse till analys låter ana att process
beskrivningar är sällsynta i de femhundraen böckerna som 
granskats. 

Där avsaknaden av processer blir särskilt påträngande är de 
populära inventeringarna av torp och backstugor. Mycken mö
da har lagts ner på att rota fram stuginvånarnas namn och lev
nadstid samt avkommans flykt från barndomshemmen. Men 
endast i undantagsfall har man tagit reda på torparnas formella 
levnadsvillkor, det vill säga kontrakten, och ingenstans ser man 
försök att klarlägga deras reella levnadsvillkor, i vilken mån 
kontrakten följdes till punkt och pricka. Sådant skulle berätta 
oändligt mer om torparnas liv och leverne än deras namn och 
botid i torpstugan gör. 

Lokalhistoriska skrifter med: 

* punktbeskrivning 60% 
* periodbeskrivning 34% 
* processbeskrivning 6% 



1 2 

Vart har motsättningarna tagit vägen? 

Traditionell nations- och allmän historia - det som Yvonne 
Hirdman i en seminarierapport kallar "den gamla rena histo
rien" - var politisk historia och handlade om "vad som skedde 
mellan stater när de umgicks med varandra antingen fredligt 
eller med vapenmakt". Men nu är historien inte ren längre utan 
har fått tillskott av "ekonomisk historia, socialhistoria, menta
litetshistoria, statshistoria, kvinnohistoria, familjehistoria osv" 
(7). 

Det säregna är att all den lokalhistoria som numera växer fram 
utanför den etablerade forskningen tycks ha en tendens att gå 
motsatta vägen. Man ägnar sig företrädesvis åt den egna byg
dens befolknings-, bebyggelse- och näringshistoria liksom åt 
vardagsliv, sägner och folkrörelser. Men politisk lokalhistoria -
människors fredliga eller stridslystna umgänge med varandra 
på sockenstämmor och arbetsplatser, vid bytorg och gärds
gårdsgrindar - lyser till stor del med sin frånvaro. En bläddring 
genom de femhundraen skrifterna ger ett märkligt intryck av 
att människor förr saknat intresse för de lokalpolitiska frågor
na eller varit så överens att debatt knappast förekommit. 

Naturligtvis var det inte så. 

Orsaker till denna tingens ordning är rimligen flera. En är att 
hembygdens amatörforskare - måhända influerade av den pro
fessionella forskningen - sökt sig till enbart de skriftliga källor
na och hamnat i "det gissel som beslutsprotokollen är", för att 
låna ett uttryck av Sven Landin (7). I både folkrörelsers och 
kommuners arkiv saknar vi nästan genomgående diskussions
protokoll. Skildrar man i synnerhet de senaste hundra årens 
lokalpolitik enbart med hjälp av arkivens dokument blir be
rättelsen sålunda gärna debatt- och motsättningslös - och 
Kundera får rätt i att vardagsmänniskans ofattbara historia 
krymper ihop. 

I det genomgångna materialet är det bara sex procent som över 
huvud taget berör lokalpolitiken och den arbetsrättsliga kam-
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pen. I denna glesa skara av skrifter möter läsaren dessutom 
ofta enbart protokollens gissel. Det blir en färglös och ointres
sant läsning utom möjligen för de få som återfinner en anfader 
bland beslutsfattarna. 

I en bok om centerns lokalpolitiska verksamhet i Hörby sägs på 
ett tidigt stadium att föreningsprotokollen inte berättar sar
skilt mycket" men ändå fylls över tvåhundra sidor till största 
delen av protokollsreferat från vår egen tid. Ett hoppingivande 
avsnitt om "stormiga stämmor" visar sig bara berätta att stäm
morna genom en nyinflyttad medlem blev debattfulla under en 
tid, men om vad får vi inte veta. I ett annat avsnitt väcks ny
fikenheten kring en fullmäktigeordförande på trettiotalet som 
lät minoritetens vilja bli beslut med en tvivelaktig formulering. 
När beslutet revs upp av länsstyrelsen lämnade ordföranden 
sina politiska uppdrag. Läsaren anar en spännande kamp (om 
ett fattighusbygge som saken gällde) och en personlig tragedi, 
måhända av värde för eftervärlden att känna till, men får 
ingenting veta därom (8). 

Ändå fanns sannolikt möjligheten att intervjua sådana som 
varit med då det begav sig och kunnat ge liv och själ åt torra 
protokoll. - Detta pekar mot ännu ett tänkbart skäl till den 
lokalpolitiska fattigdomen i det granskade materialet. Där finns 
i andra sammanhang - som redan sagts - en härlig mängd ned
skrivna intervjuer och egna hågkomster, stundom mustigt sub
jektiva. Men just politiken tycks man vara rädd för att ge sig in 
på. Byträtor och sockenbråk om levnadsvillkor och klasskamp 
tycks vara nästan tabu. Man drar sig för att fråga och skriva 
därom. Att konsekvensen kan bli att livet på landet i gången 
tid ter sig antingen ljuvt idylliskt eller långtråkigt och trist har 
hembygdsskildrarna måhända inte observerat. 

Det finns emellertid goda exempel på tillvaratagande av äldre 
människors hågkomster och upplevelser från brytningstider. 
Ett sådant är den nämnda "Eldsjälarna" där författaren klart 
säger ifrån att det "är eldsjälarnas egen bok". Analyser, bear
betningar och bedömningar överlämnas till läsaren (2). Henrik 
Salomonsson har i en skildring av en norrlandslockout däremot 
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strävat efter en saklighet som gör hans berättelse mer påträng
ande. 

Salomonssons bok är en "krönika" om en sexårig skogsarbetar
konflikt i hans egen barndomsby i Västerbotten. Det är en 
charmig men stundom kuslig berättelse om syndikalister som 
skogsbolagen genom extrem svält och nöd ville tvinga till po
litisk avbön. Med viss häpnad noterar läsaren bland annat hur 
författaren i denna vår tid nekas tillträde till Mo & Domsjös ar
kiv för att studera snart sextioårig korrespondens (9). 

En del ABF-cirklar har i skrift redovisat sitt "gräv-där-du-står" 
- arbete. De liksom några arbetarkommuners och fackföre
ningars jubileumsböcker handlar av självklarhet om den egna 
bygdens fackliga kamp och politik. Men böckerna lider ofta av 
samma svaghet som flertalet bygdehistorieböcker där lokalpo
litiken berörs. Den svagheten kan kanske noteras som ännu en 
orsak till att lokalpolitiken har en så mager plats: Skrivarna 
uppfattar - sannolikt helt befogat - de politiska och fackliga 
frågorna som styrda uppifrån och därför inte unikt hembygds
förankrade. 

"Generaliserande lokalhistoria" 

I en norsk värdering av svensk historieforskning sägs bland 
annat om lokalhistoria att man bättre bör skilja mellan äkta och 
generaliserande historieskrivning. 

Äkta är den som bygger på genuint intresse för de lokala före
teelser eller skeenden som sätts i fokus. Det utesluter inte, sägs 
det, att den aktuella studien kan sättas in i ett större nationellt 
sammanhang men detta är inte huvudmotiv för arbetet. 

Generaliserande lokalhistoria är däremot iakttagelser av riks
historiska eller allmänna företeelser så som de lokalt återspeg
las. Målet kan alltså vara att antingen lokalt konkretisera ten
denser i vår gemensamma historia eller att komma fram till 
allmängiltiga slutsatser med lokalstudier som verifikat (10). 
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Ett par exempel ur det lokalhistoriska materialet kan belysa 
vad generalisering står för. 

Lagmannen Höld och hans hustru donerade år 1268 en mängd 
gårdar till Riseberga nunnekloster i västra Närke. Ungefär sam
tidigt skrev de barnlösa makarna sitt testamente till förmån för 
några släktningar. Ur dessa två bevarade dokument lyckas Hal
var Nilsson locka fram en märklig bild av maktkamp, gårdkon
fiskationer och ägorätts juridik i Birger Jarls och hans efterfölja
res tid. Nu råkade Höld vara lagman i Värmland där också hans 
bortskänkta gårdar låg. Därför ger Nilssons studie även en tids
bild av tolvhundratalets Sydvärmland av intresse för lokalhis
toriskt törstande värmlänningar (11 ). 

"Kung Olofs minne"är en skrift från Falsterbo som utgavs för att 
markera den unge kung Olof Håkanssons död på Falsterbohus 
för sexhundra år sedan. Han var den som modern Margareta -
kung Byxlös - hade satsat hårt på som Nordens kung. "Ingen 
annan enstaka händelse av jämförbar historisk betydelse har 
inträffat i Falsterbo", skriver utgivaren som motiv för att få 
några forskare att skriva innehållsrika uppsatser om Nordens -
och i synnerhet Skånes - märkliga trettonhundratal (12). 

Även de lokalpolitiska avsnitten i olika hembygdshistorier är 
till stor del generaliserande så tillvida att de berör lokala kon
sekvenser av riksdagsbeslut. 1723 års prästprivilegier, 1788 
års förordning om hemortsrätt inom fattigvården, den första 
kommunallagen 1817 och dess efterföljare 1843, folkskole
stadgan 1842 och 1862 års bestämmelser om kommunal
styrelse avgör i stort den lokala politiken i sn:irt sagt varje 
bygd, visar man från Säbrå (även om man också visar beslut på 
sockenbarnmorska, brandrotemästare, sockenskrivare och 
hundskatt)(l 3 ). 

Egentligen är också en del andra företeelser generella trots att 
de i hembygdsbeskrivningarna framställs som äkta. Nybyggar
nas mödor att bryta mark och överleva i Svealands och Norr
lands skogar är (bortsett från svedjefinnarna) likartade. I hem
bygdsbok efter hembygdsbok skildras dock nybyggarlivet som 
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om det varit unikt, det vill säga äkta, för den egna trakten. Så
dant berättande kan förvisso te sig intressant för hemmapub
liken men kan samtidigt ge en skev historieuppfattning. 

Generaliserande lokalhistoriska inslag finns sålunda här och där 
i den granskade litteraturen. Skrifter som genomgående och 
mer eller mindre medvetet ger en historisk generalisering är 
emellertid få. De uppgår till bara en procent. 

Inriktningen 

Ett försök att kategorisera det lokalhistoriska stoff som denna 
studie utgår från borde rimligen ha baserats på en vedertagen 
definition av vad lokalhistoria egentligen är. Någon sådan de
finition finns emellertid ännu inte. 

I "Örnen, bilan och stjärnorna", en ambitiöst nästan heltäckande 
historia om Vallentuna skriven av Aina Karin Hellström och 
Karl Erik Mörk, har man följande struktur: 

* Kulturlandskapet 
* Bebyggelsen 
* Jordbruk och skogsbruk 
* Industri, hantverk och 

andra näringsfång 
* Kommunikationer 
* Samhällets organisation 

* Undervisning och 
folkbildning 

* Social omsorg 
* Föreningsliv 
* Språket och ortnamnen 
* Folkliv och livsöden 
* Sevärdheter och utflykts

mål 

Uppräkningen ger en bild av vad det lokalhistoriska stoffet kan 
innehålla även om struktureringen kunde göras något mer kon
sekvent - och lokalpolitiken tilläts komma med (14 ). 

Vallentunalistan erinrar om den beskrivning av kulturbegrep
pet som Sven Nilsson anger i en skiss efter Hans Fog och Staffan 
Helmfrid (1982). Kultur är människans relationer till sin om
givning, sägs det, hennes odling av sitt landskap, sin kunskap, 
sina redskap och sin livsföring. (Att kultur i en mer begränsad 
mening dessutom står för människans längtan att se denna sin 
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varierande odling i de sköna konsternas spegel må detta sam
manhang lämnas därhän)(15). 

Utgår vi från tesen att lokalhistoria är en trakts kulturhistoria 
med en så vid tolkning att socialhistoria, kultur- och närings
geografi samt lokalpolitisk historia fångas in kan med den 
angivna kulturdefinitionen en lokalhistorisk kategorimodell 
skisseras på följande sätt. 
Människans utnyttjande av sitt kulturlandskap med dess 
befolkning och bebyggelse, hennes odling av mark och vatten 
samt hennes sätt att färdas genom detta sitt landskap får ut
göra första kategorin. 

En andra kategori gäller människors redskap där en bygds 
hantverk och industri hör hemma. Lokalhistoriska special
skrifter härom är i det granskade materialet dock sparsamt 
förekommande. Detsamma kan sägas om skildringar av en 
bygds direkta utnyttjande av människors kunskap som det 
kommer till uttryck i den offentliga sektorns samhällsservice 
och i handeln. 

Gångna tiders livsföring i en trakt ter sig däremot något mer 
lockande för lokalhistoriker på fältet. Här finner vi vardags
livsskisser, traditioner och sägner men också stoff kring folk
rörelser av skilda slag. 

Flertalet av de femhundraen skrifterna i undersökningen håller 
sig emellertid inte strikt till någon av de fyra ovannämnda 
kategorierna. Många uppvisar ambitionen att ge en mer eller 
mindre heltäckande bygdehistoria där alla de temainriktade 
kategorierna får vara med ( i likhet med boken om Vallentuna). 

Man har härvid två olika vägar att välja mellan, påpekar Gösta 
Framne. Författaren "kan skildra hembygdens historia i krono
logisk ordning från tidigaste tid till våra dagar och sträva efter 
att få med allt som kan vara av intresse. Ett annat sätt är att 
välja ett antal områden och låta allt det andra vara. I det första 
fallet kommer förhoppningsvis det mesta att bli omnämnt men 
det blir knappast utrymme för någon djupare undersökning. I 
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det senare fallet måste man ge avkall på den kronologiska 
framställningen men får i stället plats för grundligare behand
ling av det som känns mest angeläget"(16). 

Det är inte utan att man stundom önskar att fler lokalhistorie
skrivare tagit sig en funderare likt Framnes. Den kronologiska 
modellen är dessutom av ett helt annat skäl värd att diskute
ras, inte minst om man hoppas fängsla unga läsare. Gun och 
Göran Graninger har aktualiserat barns tidsbegrepp och funnit 
- det erfarna lärare emellanåt också begrundat - att unga män
niskors tidsuppfattning gör att man snarare borde utgå från det 
kända nuet och sakta söka sig bakåt i tiden. Historikers längtan 
efter att börja från början och söka sammanhang och överblick 
har sällan gehör hos de unga. 

Gustav Vasa och bronsåldersfolket, stenåldersbyn och Karl XII 
flyter gärna tidmässigt samman till sådant som hände när mor
mor var liten eller någon gång dessförinnan (17). 

Det finns ännu ett skäl att ifrågasätta traditionell historie
kronologi när man skriver bygdehistoria. Redan tidigare har 
nämnts att nästan hälften av skrifterna berör tiden före år 
1800. Sanningen är emellertid att den överväldigande delen 
härav handlar om forntidsfynd . Flertalet "täckande" beskriv
ningar ger därför en bild av svensk lokalhistoria där människor 
levde och verkade dels under forntiden och dels under de se
naste hundrafemtio åren. Medeltiden och stormaktstiden har 
man oftast knappt något att berätta om. Detta gäller i synner
het landsbygdsskildringar där lokalhistorien dessutom tycks ta 
slut i och med storkommunreformen. 

Den största kategorin utgörs emellertid av lokalhistoriska 
skrifter där varken täckande eller temainriktad skildring ges. 
Man bjuder i stället läsaren på en (i bästa fall) härlig men 
ostrukturerad blandning av allehanda. Detta är besvärande. Lo
kalhistoria blir härigenom lätt enbart kuriosa. Den läsare som 
får sin nyfikenhet väckt och verkligen vill söka lite samman
hang och överblick blir lämnad i sticket. 
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Vid en bedömning av de olika lokalhistoriska kategoriernas 
förekomst är det knappast till fyllest att enbart räkna antalet 
skrifter. Dessa har högst varierande volym från mer än tusen 
sidor ner till tolv , femton. Därför ges i följande översikt både 
antalet skrifter och sidor. 

Lokalhistorisk inriktning skrifter sidor 
1 kategorier antal % antal % 

Kulturlandskapet 104 20 12 .230 1 9 
Redskapen 21 4 ,. 630 1 
Kunskapen 30 6 3.050 5 
Livshållningen 69 1 3 7.660 1 2 
Täckande 11 5 21 20.610 3 1 
Allehanda 194 36 21.030 32 

533 65 .210 

Den procentuella fördelningen på kategorier är dock ganska 
likartad oavsett om man utgår från antalet skrifter eller antalet 
sidor. Att täckande skildringar normalt kräver större sidantal 
än en temastudie eller allehandablandning är inte anmärk
ningsvärt. 

Temainriktade 

I kulturlandskapet är det bebyggelsen som fångar de flesta 
bygdeberättarna. Själva landskapet och dess befolkning har 
lockat lika många som jordbruket, skogsbruket, bergsbruket, 
fisket och jakten. Att färdas med båt eller järnväg är motiv för 
de skrivare som ägnat intresset åt kommunikation. 

Temainriktningar 

Bebyggelsen 60% 
Jord, skog, berg, fiske, jakt 15% 
Landskapet och befolkningen 14% 
Kommunikationer 11 % 
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En unik bebyggelseskildring ger universitetet i Umeå och Vat
tenfall med en reklambyrås lilla bok i ord och bild om en norr
bottnisk stenålders by . Den leder tankarna till vad skicklig pre
sentations teknik kan åstadkomma för att fånga intresset (18). -
En annorlunda jordbrukshistoria ger Sören Jansson via inter
vjuer med upplandsbönder som överlevt näringens våldsamma 
strukturomvandling i vår egen tid (19). 
Gårdagens kulturlandskap har förvandlats till teknikens och 
kemins landskap, har det sagts. Det har emellertid inte stimu
lerat intresset för studier kring människans redskap. Av det 
fåtal böcker inom denna kategori handlar tre fjärdedelar om 
industrier och övriga fem skrifter om diverse hantverk. 

Den offentliga sektorn inom kunskapens kategori har dokumen
terats genom berättelser om vård av fattiga och sjuka. Handeln 
berör marknadsplatser, träexport och en jubilerande konsum
förening. 

En tredjedel av litteraturen om människans livshållning i gång
en tid uppehåller sig vid vardagsli v, traditioner, sägner och 
framtidsdrömmar. Resten behandlar olika folkrörelser från 
religion till idrott. Här kommer också. lokal facklig och politisk 
rörelse in. - En idrottsförening presenterar tio års idrottande på 
hela 530 sidor. Det blir självfallet mer en detaljrik uppslagsbok 
än en historieskildring. 

De temainriktade kategoriernas material omfattar sammanlagt 
43% av det totala. Flertalet län avviker inte alltför mycket från 
detta medeltal. Vida över ligger dock Gävleborg (73%) och Norr
botten (57%) medan Blekinge (26%) och Skaraborg (29%) ligger 
åtskilligt under. Någon generell slutsats kan emellertid inte 
dras härav. 

Täckande 

En bygds historia kan omfatta ett län eller en kommun. Vanli
gare är dock att den behandlar en stadsdel, en socken (ofta en 
småkommun före sammanslagningarnas tid) eller enbart en by. 
I ett fall skildras faktiskt en sjös historia (20). 
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Lokalhistoria kan tidsmässigt försöka omspänna hela historie
tiden från forntid till nutid eller begränsa studiet till en viss 
period som forn tiden, "för hundra år sedan", trettiotalet eller 
"de senaste tjugo åren" . Två skrifter - varav en från Bohuslän -
har minsann inriktat sig mot framtiden (21 ). 

Täckande skildringar 

Tidsavgränsade 

Tidsmässigt täckande: 
- län, kommun 
- stadsdel 
- socken 
- by 

18% 

18% 
8% 

37% 
19% 

Bakom en täckande lokalhistoria författad av hembygds
forskare ligger naturligtvis mycket arbete. Arne Kyrk har 
berättat om en sockenboks femåriga födelsetid. Vid ett upp
taktsmöte med en i förväg utsedd redaktör som sakkunnig 
presenterades en lång lista med tänkbara ämnen där mötes
deltagarna fick anteckna sig för medverkan. Så följde en två
årig jakt efter material som så småningom blev till en rörig 
men stor ständig studiecirkel där alla hjälpte och tipsade var
andra innan skrivandet kom igång - för en del. Alla som anmält 
sig klarade nämligen inte av hela vägen fram till ett manu
skript trots redaktörens stödjande jourtjänst med disposition, 
sovring och språk. I slutmanglingen lades somligt åt sidan och 
den ursprungliga ämneslistan befanns ha förändrats en del 
under arbetets gång. - En sockenboks värde är svår att mäta, 
konstaterar Kyrk avslutningsvis, men en sak är säker: Män
niskorna i bygden "har kommit varandra närmare" (22). 

Sökandet efter fakta har på sina håll skett med ritblock i hand. 
I en västerbottnisk fäbodvalls historia har man till och med 
nått ner till vardagslivets trivialiteter (23). 
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I kategorin allehanda ingår person- och släkthistoria. Axel 
Hansson-Havland har skrivit om sin släkt på Tjörn så att det är 
intressant läsning även för andra än hans närmaste (24). Det
samma gäller en del andra personliga minnen och memoarer 
som givits ut - men ofta är dessa släktböcker svårlästa stam
tavlor eller minnen av föga intresse utanför den egna familjen. 

I en hembygdscirkels rapport citeras Per Ande~s Fogelström: 
"Tyvärr är det ju så att det icke skildrade inte existerar för en 
eftervärld. Intressanta människor kan ha levt vid våra gator, 
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märkliga händelser inträffat just där vi går - men om ingen 
berättat om dem så vet vi ingenting, då fanns ingenting kvar" 
(25). 

Det är en variant av Kunderas inledningsvis nämnda bekym
mer. Men det är inte bekymret man känner inför 18 599 
trycksidor om gångna tiders människor, händelser, platser, 
minnen och skrönor i en salig blandning av nutidsnotiser som 
under ett enda år strömmat in till ett universitetsbibliotek. Nog 
har man sålunda berättat. Men frågan är om det ändå "existe
rar för en eftervärld" så svårfångat och oöverskådligt som det • ter sig. 

En hembygdsförening i Vallentuna kallar sin kvartalsskrift 
"Sockenstrunt". Om det vore så väl ändå att alla dessa hem
bygdsartiklar kunde rubriceras som dagsländor eller rentav 
strunt. Då kunde man lugnt gå förbi dem med tystnad. Men så 
enkelt är det alltså inte. Inte ens sockenstruntskriften gör skäl 
för sitt namn. Där finns minsann artikelstoff om gårdar och 
knektar väl värda att bevara. Bara man visste var och hur en 
eftervärld kunde finna dem vid behov (26). 

Författarna bakom den digra högen av allehanda lokalhistoria 
är varierande även om hembygdsrörelsen (i form av förening
ar, gillen, byalag, kretsar och förbund) står för lejonparten. En 
del har samhället (genom kyrka, kommun, museum) som upp
hovsman, andra har utgetts av akademiska samman-slutningar, 
fotoklubbar, studiecirklar, turistföreningar, dagstidningar och 
privata tidskriftsredaktörer. Även ett folkdanslag och en skolas 
elevkår ingår i skaran. Dessutom finns det en imponerande 
mängd privatpersoner, som likt Henning Isberg, gjort "en rad 
titthål" i hembygdens historia. "Berättandets glädje den hade 
jag, skrivandets lust den hade jag också", är Isbergs förklaring 
(27). 
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Lokalhistoriskt allehanda (utom släkt- och personhistoria. 6%) 

Hembygdsrörelsen 
- därav årsskrifter 
Institutioner m fl 
Kyrkan 
Museer 
Kommuner 
Privatpersoner 

42% 
50% 

12% 
8% 
3% 
2% 

19% 

Hembygdsrörelsens årspublikationer kan vara värda en egen 
liten granskning. 

Hem bygd srörel sen s års böcker 

Några hembygdsföreningar tycks göra som Svenska Turist
föreningen: Ägna sin årsskrift åt ett och samma tema. Men det 
är ett fåtal. Aktuella teman kan vara om den egna bygdens 
hemslöjd, skola eller sjukvård genom tiderna. En förening skild
rar i en årsbok traktens första professionella fotografer, en an
nan tar upp "de små människorna". 

En speciell uppläggning av årsboksutgivningen har Ströms 
hembygdsförening i Jämtland. Sedan år 1975 har man årligen 
betat av några år ur sin bygds historia från år 1805. Man är 
med 1988 års bok framme vid slutet av tjugotalet (28). Det är 
ett - låt vara långsamt men gott - sätt att småningom erbjuda 
en tilltalande och täckande lokalhistoria. 

Dessa exempel på givande årsböcker faller alltså utanför alle
handalitteraturen. Om den senare må följande noteras. 

Somliga årspublikationer är mäkta påkostade med glansat 
papper och färgbilder, andra är enkla stenciler. Skrifternas 
utformning står emellertid inte i något samband med inne
hållets kvalitet. Bildmaterialet är många gånger rikligt, ibland 
samlat till en inledande eller avslutande svit utan direkt sam
band med innehållet i övrigt. 
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En kulturnämnds redaktör låter meddela en programförklaring 
för årsböcker som kan vara värd att nämna eftersom den stäm
mer in på flertalet av hembygdsföreningarnas. 

Årsskriften bör årligen: 

a) spegla det aktuella kulturlivet lokalt 
b) rapportera om hembygdsrörelsen 
c) ge biografier över kända eller udda personer 
d) skildra livet i helg och söcken i gången tid (5). 

I många av hembygdsrörelsens årsböcker flyter punkterna a) 
och b) ihop och får för utombys karaktären av ointressant 
dagsländematerial. Men det upptar bara undantagsvis en 
besvärande del av årsboksutrymmet, där punkterna c) och d) 
normalt överväger. Möjligen bör man tillägga en punkt e) om 
gårds- och torpinventeringar som brukar presenteras med en 
by per år av de föreningar som sysslar med slik verksamhet. 
Förekomsten av så pass rikt lokalhistoriskt material väcker 
tankar om behovet av årsövergripande register (ungefär som 
Svenska Turistföreningen åstadkommit över sina tidigare år
gångar). 

Att föreningar insett värdet av dessa lokalhistoriska årsboks
avsnitt återspeglas i att artiklarna ofta försetts med ordentliga 
källhänvisningar. 

Andra föreningar ser medvetet sina årsböcker som tillfällig
hetsskrifter. I "Voxtorps krönikebok" återkommer årligen en 
sammanfattning av det gångna årets kommunala beslut, befolk
ningsstatistik och väder - men också en tillbakablick på Vox
torp för hundra år sedan. På Skaftö tycks däremot spontant 
influtna bidrag styra årsboken. "Vi har fått in ovanligt mycket 
material", meddelar man som förklaring till att årets bok blivit 
tjockare än vanligt. Det finns också exempel på årsböcker av 
veckopresskaraktär med följetong, korsord och barnsidor. And
ra påminner mera om dagstidningarnas familjesidor med foton 
på avgångsklasser, årets konfirmander och bortgångna (I Karl-
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skoga bergslag tycks sexton män men ingen kvinna ha avlidit 
under året 1987). 

Ett vanligt inslag i årsböckerna återstår att nämna. Det är poe
sin. Av åtskilliga hembygdsföreningars årsskrifter att döma är 
ryktet om poesins död bland Sveriges folk betydligt överdrivet. 
Inför en del dikter önskar man måhända att ryktet varit åt
minstone delvis sant men andra alster är nog så goda. Deras 
värde som lokalhistorisk dokumentation är dock svårbedömd. 
Men nog ger Gunnar Jonsson i Forsa en levande sommarbild 
från sin Gngdom när han skriver: 

Feta slåtterängar skulle bärgas 
Klirret från brynande liar 
Drängarnas spottande eder 
Pigornas kvitter då de klämdes i ladorna 

~.måmasken kryllade i tjockmjölksämbaret 
Oringen hoppade i Per-Lars-tjärn 
Brakskiten torkades till piptobak 
Sommaren var hög ( 2 9) 

Vad Brokskit är har icke tillfredställande kunnat utredas. Vi 
använde i ungdomens vår soltorkad ormbunk eller smulat torrt 
bröd. Framgången var emellertid inte succeartad. - Därmed är 
redovisningen av det lokalhistoriska materialet slut. Det är dags 
att gå över till en liten värdering. 

Eftertankar 

Under min vandring genom mer än femhundra lokalhistoriska 
publikationer har längtan efter gränsdragningar emellanåt 
bli vit påträngande. Den tidigare åberopade norrmannen Hans 
Try återger från örebroforskaren Sören Klingneus en definition 
av vad lokalhistoria bör vara, nämligen "vetenskapligt under
byggd forskning om politiska, ekonomiska, sociala eller kultu
rella förhållanden, förändringar och samband i ett lokalt av
gränsat område, skriven för och förankrad hos -befolkningen i 
detta område". 
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Definitionen tycks mig emellertid alltför exklusiv. Jag befarar 
att större delen av materialet som jag haft framför mig skulle 
underkännas - såvida inte man var mäkta generös vid tolk
ningen av "vetenskapligt underbyggd". Dessutom anar jag att 
en del av den professionella forskningens lokalhistoriska 
produktion skulle stupa på kravet att vara "skriven för och 
förankrad hos" den aktuella hemmapubliken. 

Try anger som motpol till Klingneus en norsk forskares slagord 
om "å skriva lokalhistoria på lokalsamfunnets premissar". Det 
verkar heller inte så lustigt med tanke på risken för den sub
jektiva anti-intellektualism eller idyllisering som ett så lösligt 
erbjudande skulle innebära (10). 

Bakom de båda definitionerna anar man dels en syn på det 
lokalhistoriska stoffet, dels en uppfattning om hur det skall 
bearbetas. 

Stoffet - frågan om vad vi vill berätta 

Måhända skulle vi - med hänsyn till den tidigare material
redovisningen - våga säga att lokalhistoria är "förhållanden, 
förändringar och samband" i människors odling av en bygds 
landskap, kunskap, redskap och livsföring genom tiderna. 

Det ger oss förvissa en vid ram inom vilken vi har att söka vårt 
stoff - och det är stoff av högst varierande slag. 

Väljer vi att berätta om tider bortom de levande minnenas 
horisont är vi till största delen hänvisade till bildernas och de 
skrivna ordens källor. Men rör vi oss hitom minnenas horisont 
är muntliga källor en härlig tillgång tillsammans med de skriv
na. Minneshorisonten rör sig av naturliga skäl ständigt framåt i 
tiden. Dagens levande åldriga källor är borta i en morgondag 
och förlorade för alltid om vi inte passat på att ösa ur dem i tid. 
Egentligen kan vi också tala om en mer närliggande minnes
horisont, nämligen vår egen. Det intressanta med den är att vi 
gärna har en benägenhet att inte betrakta vår egen levnadstid 
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som historia. Ändå kan just våra egna minnen ge oss underbara 
exempel på hur hågkomster lagras och mognar i vårt minne 
genom jämförelser med samtida skriftliga källor. Gamla dags
tidningar kan exempelvis berätta hur en händelse tedde sig för 
en reporter då det begav sig och ställas mot vår egen hågkomst. 

Det kan ge god kunskap om sägners och myters mognadspro
cess och sviktande sanningshalt, en viktig kunskap även vid 
studier av skriftliga källor. Också de kan vara subjektivt 
berättande som i memoarer och dagböcker eller medvetet 
strävande efter källkritisk vetenskaplighet. Båda typerna av 
källor, de sanningsslarvande skrönorna och de faktasökande 
redovisningarna är värdefulla källor - bara vi nogsamt upp
märksammar deras skilda karaktär vid vår bearbetning av 
dem. Så har ingalunda alltid skett i det granskade materialet. 

Inte minst viktigt är att betänka hur egna och andras person
liga minnen vanligen formas i framgångshistorisk gestalt. Män
niskan vill gärna räkna de lyckliga stunderna blott - eller i var
je fall färga de egna insatserna i det förgångna ljusare än de 
måhända var. 

Då vi står inför valet av stoff bör vi dessutom besinna om det 
vi vill berätta är äkta eller generaliserande lokalhistoria och ta 
hänsyn till det när vi börjar författa. Eller måhända redan vid 
planeringen med hänvisning till ännu en betydelsefull aspekt 
vid vårt stoffurval. Det är en aspekt som inte så sällan baga
telliserats av lokalhistorieskrivarna som jag skymtat bakom det 
studerade materialet. Aspekten kan enklast uttryckas med ett 
Goethe-citat:"Först i begränsningen visar sig mästaren" (30). 
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Bearbetningen - frågan om varför vi vill berätta 

Innan vi går åstad för att ösa ur källorna mår vi väl av att ha 
planerat den kommande bearbetningen, eftersom den både 
styr och styrs av vårt blivande källmaterial. 

Vi har tidigare mött Henning Isberg vars drivkraft var genuin 
berättarglädje och skrivarlust (27). Det räcker naturligtvis långt 
för skönlitterärt författande men är knappast till fyllest för att 
skriva lokalhistoria. Försöker vi ärligt besvara frågan om varför 
vi vill berätta märker vi om vi är ute efter att endast skildra 
förhållanden i ett eller annat avseende eller om vår ambition 
sträcker sig mot att skildra en förändring , en utveckling, eller 
rentav vill söka samband genom att gå från äkta till medvetet 
generali serande lokalhistoria. 

Oavsett om vi fastnar för att berätta om en punkt, en period 
eller en process i vår bygds historia måste vi också avgöra om 
vi vill skildra vad människor gjort eller vad människor tänkt 
och känt i gången tid. Skolans traditionella historieundervisning 
har vant oss vid att historia mest är konkreta händelser. Män
niskors tankar, bekymmer och förhoppningar har dock styrt 
och styrts av händelserna och är sålunda också en del av vår 
historia. Men de är naturligtvis svårare att fånga in. 

Oavsett vad vi eftersträvar är dock vårt sätt att betrakta 
källornas innehåll likartat. Det måste vara objektivt vär
derande. Vårt sätt att så småningom utnyttja det vi funnit 
varierar däremot efter svaret på frågan varför vi vill berätta. 
Att redovisa förhållanden påminner om en rapportering medan 
förändringar och samband måste ge utrymme för egna bedöm
ningar och värderingar. 

Tänker vi bara skildra förhållanden bör vi komma ihåg att 
andra kanske vill använda vår produkt för att söka vidare efter 
sådant vi inte frågat efter. Väljer vi att själva söka efter 
förändringar och samband skall produkten vara sådan att 
andra kan pröva våra bedömningar. I båda fallen är öppenhet 
källredovisningen viktig. 
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När Vilhelm Moberg skapade sin svenska historia visste han 
varför han skrev. Hans mål var att berätta om "de människor i 
det förgångna som historien hade glömt" . Han lyckades fläta in 
redovisningen av sina källor i den löpande texten och utnyttja 
dem likt pusselbitar för att skapa sin egen bild av historien. 
Resultatet blev ofta skön lokalhistoria i stället för svensk 
historia (31). 

Historia har sagts vara den vetskap om det förgångna som vi 
behöver för att rätt förstå det närvarande så att vi mäktar på
verka framtiden. Även om uttrycket är lite högtravande är det 
i dess perspektiv vi bör söka vårt svar på frågan varför vi vill 
berätta. Sannolikt ville Moberg egentligen visa hur vårt folk 
gått från despotism till demokratisk välfärd men i nuläget 
glömt att det icke skett utan kamp och försakelser. Därför be
farade han att vi bekväma nutidsmänniskor går en dyster 
framtid till mötes. 

Författandet - frågan om vem vi vill berätta det för 

För vem vill vi berätta är den tredje viktiga frågan vi må ställa 
oss då vi griper oss an med att skildra lokal historia.- För släkt, 
vänner och grannar skulle sannolikt svaret bli från åtskilliga av 
författarna bakom materialet jag mött. - För uppdragsgivarna 
(kulturnämnden, museet, akademin) skulle andra säga. Men av 
materialet att döma tror jag att många av dem, om de lade han
den på hjärtat, skulle erkänna att de faktiskt inte tänkt nämn
värt på frågan. 

Svaret är emellertid betydelsefullt, eftersom det bör avgöra 
hur vi berättar, hur vi kan lägga tillrätta vår blivande skild
rings innehåll för en större publik: För dem som får lust att lära 
känna vår bygd utan att själva bo där. För dem som vill gräva 
vidare eller djupare i det fält vi tänker plöja. För dem som vill 
använda vår tänkta produkt för "vetenskapligt underbyggd 
forskning" för att än en gång bruka Klingneus ord. 

Det kan vara lärorikt att även i detta sammanh~mg återgå till 
Vilhelm Moberg. Ett imponerande objektivt sökande efter käl-
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lornas stoff lät han mynna ut i ett djärvt subjektivt berättande. 
Mo berg sade sig vilja skriva historia om folket "för folket" . Han 
har själv sagt att Sunneprosten Anders Fryxell - han som under 
artonhundratalet fick "svenskarna att läsa sin egen historia" -
var hans förebild. Fryxell menade i sin tur att det gällde att 
bruka framletade fakta med "föreställningsförmåga och fantasi" 
även om resultatet inte blev sådant som "av många anses vara 
bevis på djup och grundlig forskning och sann vetenskap". Idag 
sneglar historieforskarna själva mot Mobergs och Fryxells be
rättarförmåga som gjorde vår historia livfull och fängslande 
(32). 

Lagarbetet 

Jag har medvetet berättat om vandringen in mot lokalhistorie
skrivandet i vi-form. Inte därför att resultaten jag mött från 
arbetslag, studiecirklar och redaktionsgrupper skulle vara bätt
re än övriga utan därför att sökandet efter hållbara svar på de 
tre ovan givna metodfrågorna (som många i materialet slarvat 
med oavsett om man arbetat ensam eller i lag) går lättare och 
blir effektivare om man söker tillsammans. 

Att samarbeta tar visserligen tid, men bör kunna ge ett fullödi
gare verk om lagarbetet koncentreras kring de tre frågorna och 
kring de - gärna individuellt författade del-manuskripten som 
på sluttampen skall vävas samman. 
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