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FÖRORD 

Det forskas och skrivs lokalhistoria som aldrig förr. Kanta· :erna 

mellan "fritidsforskarna" och universiteten har under senart är bli

vit allt tätare . Vid universitetet i Linköping bildades 1988 Centrum 

för lokalhistoria . Arbetet startade i mera formell mening den 10- 11 
mars med ett lokalhistoriskt symposium, som samtidigt var universi

tetets present till Linköpings 700- ärsminne. I denna rapport publi

ceras föredrag , diskussioner i samband med föredrag samt programför

slag för centrum . Den viktiga aktivitet som rädde i samband med 

Oppet hus, presentation och diskussion av användningsområden av 

Demografiska databasen, Geografiskt informationssystem, folkrö relse

arkiv låter sig inte presenteras i bokform. Professor Eva Osterbergs 

föreläsning har publicerats i annat sammanhang . 

Sven Hellström 
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LOKALHISTORIA - MOTESPLATS FOR PROFFS OCH AMATORER 

Anförande vid den lokalhistoriska konferensen i Linköping 10/3 och 

finnskogssymposiet i Hällefors 22/9 1988 

Göran B Nilsson 

En humanistiskt inriktad historieforskare bör vara starkt benägen 

att betrakta samhällslivet och dess mångahanda institutioner som 

utflöden av konsthantverk i det förgångna, som resultat av de s k 

historiska aktörernas fria och medvetet skapande val . Med den 

utgångspunkten är det ovanligt men inte långsökt att jämföra de 

många lokalhistorikernas verksamhet med musikernas i en stor orkest

er . Orkestern förenas ju i en gemensam strävan att återskapa förflu

ten verklighet , att förmedla väsentliga budskap från det förgångna 

till nuet, som kan ge oss en rikare och sannare upplevelse av detta 

nu. 

I den lokalhistoriska orkestern ingår både proffs och amatörer, och 

med proffs menar jag då yrkeskvinnor och yrkesmän, dom som är bero

ende av orkesterspelet för sin utkomst . Därmed har jag inte sagt -

och jag poängterar det en gång för alla - att proffsen nödvändigtvis 

spelar bättre än amatörerna. Normalt bör detta vara fallet, men 

ibland är det tvärtom så att amatören överglänser proffset , yrkes

historikern. 

Vad är det då för omständigheter som försvårar ett fruktbart samar

bete mellan proffs och amatörer, på vilka punkter kan samarbetet 

för bättras? Det är viktiga frågor i största allmänhet och ännu vik

tigare för oss i Linköping , där universitetet och kommunen i samver

kan nu ska bygga upp ett lokalhistoriskt centrum för framtiden. 

För proffsens del kan man finna ett tänkvärt men nedslående svar i 

den sovjetiske tonsättaren Dmitij Sjostakovitjs memoar bok Vittnes

mål, som kom ut 1979. Där sågar Sjostakovitjs av yrkesorkestern på 

det här viset: 
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"Denna avskyvärda professionella nedlåtenhet, denna självuppskatt

ning och säkerhet, och en konstant önskan att döma, att fördöma, ett 

oavbrutet misstroende och förakt. Och i förbigående sagt: ju bättre 

betald orkestern är, desto mer har den av denna ogenomträngliga, 

envisa ... professionalism? Nej, jag skulle vilja kalla det "profes

sionellt snobberi". (Min lärare, tonsättaren ) Glazunov tyckte om att 

säga, att amatörer skulle bli de bästa musikerna, med tillägget 

efter en stunds funderande: " om de bara kunde spela" ( s 110) . 

Den hänsynslöst uppriktige Sjostakovitj sätter här fingret på två 

ömma punkter . Proffsen lider av känslokyla och snobbism - det är 

företeelser som blivit allmänt bekanta genom hetsiga akademiska gräl 

och befordringsstrider. Amatörerna lider inte av sådana defekter, de 

är tvärtom anspråkslösa mänskor som älskar sin hobby, men å andra 

sidan är dom inte alltid så bra på att spela . 

Hur är det då med förhållandet mellan proffs och amatörer? Ja även 

här kan musiken ge en tänkvärd parallell, som jag hämtar från Birger 

Sjöbergs roman om Kvartetten som sprängdes . I hans stråkkvartett är 

det en duktig amatör som spelar Första fiolen, aktuarien Thure Borg, 

medan violan trakteras av en gammal kafemusiker som går under namnet 

Bratscha. 

Borg och Bratscha kommer emellertid inte särskilt väl överens; den 

glade amatören Thure karakteriserar det ärrade proffset som "en trå

kig tjyvgubbe": "Den grånade musikerns stelhet och oåtkomlighet 

irriterade notarien Borg ganska mycket; han uttryckte sin ledsnad 

över kvartettkamraten, vilken tycktes honom utstråla isande kyla . " 

Konflikten får emellertid sin förhållandevis lyckliga upplösning 

efter För sta fiolens chockerande upptäckt att Bratscha är far till 

hans blivande hustru, Electrical Girl. Bratscha förvandlas plötsligt 

från tjyvgubbe till svärfar, från Bratscha till "Farbror Svante", 

som nu får tillfälle att förklara sin avmätta hållning för svärso

nen. Den berodde inte på känslokyla utan på Thur e Borgs aningen 

falska violinspel, som hos proffsmusikern hade framkallat en 
obehaglig och oundviklig krypande känsla, samma känsla som när 
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tandläkaren har lagt in arsenik i en tand för att ta död på nerven 

före rotfyllningen: "Man skulle just vilja bitas , om man bara vågar, 

men man kan ingenting göra åt saken , och det är därför det är så 

svårt". 

Därmed har jag anslagit tre metaforiska teman : "denna avskyvärda 

professionella nedlåtenhet" - "om de bara kunde spela" och - "arse

nik i tänderna" . Men innan jag utvecklar dessa tre teman närmare kan 

det vara skäl att först söka precisera vad det är för särdrag som 

utmärker den musik, det lokalhistoriska kulturarv, som både proffs 

och amatörer försöker att levandegöra. 

Historia är en vetenskap som kan ges olika definitioner och inne

håll , men jag vill hålla mig till Ingvar Anderssons klassiska formu

lering: historievetenskapens kärna är studiet av "alla krafter s 

spel" i det förflutna. "Alla krafters spel" - det är detsamma som 

att kräva en förbehållslöst tvärvetenskaplig inställning hos histo

rikern, när hon ger sig in i sin retrospektiva processanalys . Det ä r 

ett krav, som i högsta grad tilltalar en forskare på Tema i 

Linköping. Men trots att vi på Tema inte är kända för att sätta vårt 

ljus under ena skäppa , måste vi tillstå att kravet på att ta med 

alla krafter i beräkningen ter sig som ett fjärran , kanske ouppnåe

ligt ideal. 

Det betyder inte att idealet måste överges eller att det saknar 

praktiskt värde. För det första anger Ingvar Andersson en riktig 

väg, den tvärvetenskapliga vägen, där även nödvändigtvis begränsade 

ambitioner har visat sig ge fruktbara resultat. För det andra funge

rar idealet som ett omistligt memento mori, en nödvändig påminnelse 

om kulturvetenskapens ofrånkomligen provisoriska och tidsbundna 

karaktär , som får oss att stämma ned den höga vetenskapliga tonen 

till en lagom nivå , fjärran från den definitiva världsförklarings

och den självsäkra världsförbättrartonens . 

Emellertid måste det alltomfattande historievetenskapliga idealet 

göras så praktiskt hanterligt som möjligt och det kan man försöka 

med olika slag av specialiser ing . Specialiseringens ide är att skaf

fa sig ett övergripande urvalsinstrument, en uppsättning av regler 

för vilka bland det oändliga myllret av historiska händelser och 
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och situationer som ska uppfattas som de mest relevanta och studie

värda. Därvid är det naturligtvis högeligen önskvärt att händelserna 

står i samband med varandra på ett systematiskt sätt, och att sys

temets interaktion med andra system kan negligeras eller hållas 

under hyfsad kontroll genom en s k ceteris paribus-klausul, dvs man 

antar eller låtsas att alla andra omständigheter är oförändrade. 

Så fungerar exempelvis specialiteten ekonomisk historia, där man 

prioriterar studiet av mänsklighetens ekonomiska systemutveckling 

genom tiderna. För att hålla besvärliga störningar borta från analy

sen kan man därvid - som liberala historiker - laborera med förut

sättningen att människan alltid uppträder som rationell nyttomaxi

merare på kort sikt, den s k homo economicus, eller - som marxistis

ka historiker - koppla på ett oundgängligt socialt moment av klass

kamp i striden om de produktionsmedel och produktionsförhållanden, 

som förutsätts ytterst determinera även den icke-ekonomiska sfären 

av mänskligt liv, den sk överbyggnaden. 

Den ekonomisk- historiska specialiseringsmodellen är åtminstone i 

princip universalistisk, dvs den saknar geografiska begränsningar. 

Geografiska begränsningar har däremot lokalhistorien i allra högsta 

grad och anknyter därmed till en annan beprövad specialiseringsmo

dell som dominerade under 1800-talet och ända fram till andra 

världskriget, låt oss kalla den för rikshistoria. I nationalismens 

tidevarv stod den egna nationens, det egna rikets utveckling helt 

naturligt i centrum för historikernas intresse, i varje fal l de 

dominerande. Det mer eller mindre uttryckliga antagandet att det i 

första hand var svenskarna som hade format Sveriges historia funge

rade mycket riktigt som ett kraftfullt urvalsinstrument i det veten

skapliga arbetet . Och som gammal nationalliberal är jag fortfarande 

tacksam för att jag fick min historiska utbildning på 1950- talet, 

när Sveriges och i någon mån Europas historia från medeltiden till 

första världskriget ännu utgjorde kurslitteraturens och utbildning

ens absoluta tyngdpunkt. Det hör nämligen till specialiseringens 

fördelar att man känna sig gå till djupet inom ett problemområde. 

Men specialiseringen har sina nackdelar också och till dem hör ett 

systematiskt underskattande av de exogena faktorerna, väsentliga 
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påverkningar från krafter utanför det valda systemet. För en riks

historiker är det sålunda, för att ta ett för mig aktuellt fall, 

lätt att överskatta A 0 Wallenbergs inflytande på det liberala 

genombrottet i Sverige vid mitten av 1800- talet. Och överraskande 

att upptäcka vilken avgörande betydelse som måste tillskrivas febru

arirevolutionens utbrott i Paris och Budapest 1848 eller den inter

nationella högkonjunkturen i samband med Krimkriget 1854- 1856. 

För rikshistorikern står emellertid och lyckligtvis korrigeringsmöj

ligheterna ganska öppna . Han kan jämföra med utvecklingen i andra, 

närbesläktade länder och han kan ta hänsyn till de sociografiskt i 

stället för geografiskt specialiserade historikerna~ resultat. Det 

enda som behövs är ett tvärvetenskapligt sinne , något som visserli 

gen och sorgligt nog kan lysa med sin frånvaro i en situation , där 

s pecialvetenskapen anser sig vara tvungen att hävda sitt revir mot 

historikerkolleger som betraktas som inkräktare. Men lyckligtvis 

saknas sådana utslag av professionellt snobberi vid Temainstitution

en i Linköping; det är vårt professionella snobberi . 

Hur passar nu den lokalhistor iska specialiseringen in i denna bild, 

vad kan den ha för fördelar och nackdelar? Jo, vi kan fö r det 

första raskt konstatera att lokalhistoria sedd utifrån alla andra 

historiespecialiteters synvinkel ter sig som en underordnad specia

litet . En lokalhistoriker som intresserar sig för låt oss säga en 

prästfamiljs öden och äventyr i Linköping i början av 1800- talet , 

får sålunda av rikshistorikern veta att hon måste vara klar över att 

många av prästens initiativ inte var hans egna påhitt utan dikterade 

av kungliga förordningar, som lokalhistorikern följaktligen måste 

studera . Hennes vän demografen talar om att hon måste ha klart för 

sig att det stora antalet barn och den höga barnadödligheten i 

prästfamiljen inte alls var så ovanlig som det kan te sig för moder

na ögon , osv. Missar lokalhistorikern något i dessa avseenden kom

mer hennes kolleger från andra specialiteter att vara snara med kri

tik . 

Det är ofta nog både berättigad och nyttig kritik . Dock skulle jag 

vilja påpeka att kritikerna av underspecialiteten lokalhistoria bor

de tänka på, att det av många skäl är lättare att se grandet i sin 

nästas öga än bjälken i sitt eget specialistöga. 
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Låt oss därför också vända på steken. Ty lokalhistoria kan visserli

gen ses som en underspecialitet i förhållande till rikshistoria , 

ekonomisk historia osv , som alla rör sig på en mera generell och 

universell nivå geografiskt , politiskt, ekonomiskt eller socialt . 

Men ser man i stället saken från det tvärvetenskapliga hållet, ur 

Ingvar Anderssons perspektiv, framstår lokalhistoria tvär tom som 

något av en överordnad specialitet . Det beror på att lokalhistori

kern begränsar sig till ett så litet geografiskt område, att hel

hetsperspektivet på historiens gång kan bli praktiskt hanterbart och 

genomförbart . Och resultaten av arbetet med ett sådant helhetsper

spektiv kan bli mycket betydelsefulla även om man skådar dem med 

generalistens ögon, eftersom man på den vägen kan upptäcka bjälkarna 

i specialvetenskapernas ögon, de blinåa fläckarna i deras generella 

teorier. Jag behöver i det sammanhanget bara påminna om två inter

nationellt välkända, nordiska samhällsvetare , norrmannen Stein 

Rokkan och svensken Torsten Hägerstrand, vars vittomfattande, gene

rella teorier har sitt ursprung i deras arbete på det lokalhistoris

ka planet. Och jag kan - för att i stället ta ett negativt exempel -

påpeka hur proffshistorikerna i Sverige nästan helt har försummat 

att studera det gamla bondesamhällets snabba och definitiva utrotan

de under en 10-20-årsperiod efter andra världskriget. Ser man på den 

processen ur lokalhistoriskt perspektiv framstår den samhällsföränd

ringen tvärtom som en veritabel revolution och en av de största i 

Sveriges historia över huvud taget. 

Låt oss då sätta den på kulturvetenskapernas dagordning! Njaa, inte 

kan jag göra det, säger lokalhistorikerna, som i allmänhet är ett 

traditionellt och blygsamt sinnat släkte, trots att man skulle kunna 

tro motsatsen, när man ser Västgötaskolans och Ostgötaskolans härj

ningar i massmedia . Men de fantasterna är ett undantag, ett i och 

för sig allvarligt undantag, som jag här lämnar åsido, eftersom de 

programmatiskt har avskurit sig från allt samarbete med historiker

proffsen. Det gör inte en klok lokalhistorisk amatör, men däremot 

gör hon rätt i att inte utan vidare svära på magisterns ord. 

Magistern hade nämligen länge den allvarliga svagheten att till den 
grad intressera sig för det generella på bekostnad av det unika att 

han till och med tappade intresset för det som nästan alltid är ama

törens förstahandsintresse, den egna bygden och den individuella 
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människan. Det är illa om proffsen sviker amatörerna på den här 

punkten, även om detta vetenskapsteoretiskt sett kan förklaras med 

den skarpa uppdelning mellan unikt och generellt, mellan det ideo

grafiska och det nomotetiska, som humanistiskt sinnade tyska filoso

fer introducerade i slutet av förra århundradet och som har hängt 

kvar i den filosofiska debatten ända sen dess. 

Det är en olycklig och missvisande uppdelning, som gör anspråk på 

att införa en dikotomi i ett sammanhang, där det i själva verket är 

fråga om gradskillnader. Men det här är, som ni hör, svårutredda 

saker, och jag inskränker mig därför till två viktiga påpekanden i 

frågan om det unikas förhållande till det generella . För det första 

anser jag förvisso att jag själv liksom mina medmänskor är unik men 

den uniciteten får jag i skrift och tal genom en kombination av ter

mer som inte är unika; de måste tvärtom vara generella. Otroligt 

många mänskor är födda 1934, sisådär 400 miljoner i oktober, stora 

massor den nionde i månaden, mängder i Lidköping; det finns tiotu

sentals Göran och säkert tusentals Bror. Ändå torde jag vara den 

ende i världshistorien som förenar dessa var för sig vanliga egen

skaper, jag är med andra ord unik. 

För det andra så kan och bör vi också vända på steken: jag är unik 

men det är också alla andra människor, det är en egenskap som vi har 

gemensamt; uniciteten är en i högsta grad generell företeelse. Och 

det är bland annat detta som gör det till ett legitimt och generellt 

mänskligt intresse att intressera sig för det så kallade unika . 

Genom att lära känna mina medmänniskor lär jag också känna mig 

själv, det är ett av humanismens grundläggande budskap. 

Ja, det här var några tankar om vad som för en humanistiskt sinnad 

lokalhistoriker kan framstå som utslag av det som Dmitrij 

Sjostakovitj kallade professionellt yrkessnobberi . Men vad rör detta 

egentligen de lokalhistoriska amatörerna , de som har den rätta kär

leken till musiken men som inte kan spela? Ingen kan ju rimligen 

begära att de skall ställa sig i första ledet när det gäller att ut

nyttja lokalhistoriens möjligheter att bilda en vetenskaplig spjut

spets? 

Nej, detta måste vara en uppgift för yrkesmännen, även om de därvid

lag kan lita till stora och till stor del outnyttjade fonder av 
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entusiasm hos amatörerna . Vad man däremot kan begära av amatörerna 

är en välgrundad respekt för de vetenskapliga spelreglerna, de be

prövade kraven på logik, systematik , konsistens, opartiskhet och 

saklighet i det vetenskapliga hantverket . Här är ingen fullä~d och 

det borde vara en fröjd och en ära för alla att lära sig mer . 

Men så är icke alltid fallet , och jag vill hävda att amatörerna på 

den punkten lider av över driven respekt för Vetenskapen med stort 

V. Den respekten bottnar visserligen i en äkta anspråkslöshet hos 

amatören, som jag personligen tycker är ytterligt sympatisk . Inte 

desto nindre vill jag hävda, dels att en del nyttiga inslag i histo
rievetenskapens hantverk inte är särskilt märkvärdiga att tillägna 

sig , dels att amatörforskarens anspråkslöshet ganska lätt och omed

vetet förvandl as från äkta blygsamhet till falsk blygsamhet . Eller 

för att än en gång återvända till den musikaliska terminologin : även 

en sympatisk gitarrist förvandlas lätt och omedvetet till en odräg

lig lutsångare. 

Hur kan nu detta komma sig? Jo de flesta amatörer, även de lokalhis
toriska , börjar sin bana som hänsynslösa egoister. Vad de gör, gör 

de endast fö r sitt eget nöjes skull , och det gör de alldeles rätt 

i. Ta exempelvis den blivande släktforskaren Aina, som börjar sin 

bana med att vilja veta om hennes mormorsmor hette Alma eller Anna. 

Vem kan förmena henne nöjet att ta reda på detta via kyrkböcker och 

mikrofilmer? Men det visar sig vara ett nöje som ger aptit på ännu 

större nöjen . Det börjar med en mormorsmor och slutar med en släkt

bok , för att travestera ett gammalt ordspr åk. 

Vid det laget är redan många fler än Aina som har hunnit bli intres

serade av hennes a r bete och arbetsresultat; dit hör naturligtvis åt

skilliga i hennes släkt , som med tiden bara blir tjockare . Men - och 

här kommer poängen - Aina själv tror att hon fortfarande arbetar 

uteslutande för sitt eget höga nöjes skull . Att andra personer upp

skattar resultaten av hennes arbete framstår bara som en välkommen 

bieffekt . 

Så trots att Aina med tiden utvecklas till en allt mer driven släkt

forskare , är det lätt hänt att hon missar en viktig ingrediens i de 

vetenskapliga idealen , som är så trivial att den sällan utsägs: 
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forskning bereder visserligen forskaren nöje, men den är till för 

andra än forskaren själv. 

Ja, men jag glädjer ju också mina släktingar, försvarar sig Aina. 

Det är riktigt, men jag skulle vilja att hon också tänkte på sina 

framtida forskande fränder, om det nu inte redan finns några histo

rikeramatörer eller proffs i hennes nu levande släktkrets. Antag, ja 

låt oss hoppas, att det dyker upp en släkting, nu eller i framtiden, 

som vill fortsätta arbetet, där Aina har slutat. Hon blir t ex 

intresserad av en notis i Ainas släkthistorik om att en gemensam an

fader var huvudintressent i ett sjösänkningsföretag vid mitten av 

1800- talet, och hon vill spinna vidare på den tråden. Men var ska 

hon hitta garnändan? Aina själv har inte gett henne några upplys

ningar om det och hon tvingas därför till ett vidlyftigt sökande i 

sockenstämmoprotokoll, länsstyrelsediarier, domböcker osv, ett onö

digt dubbelarbete i den mån som Aina redan har varit där. 

Aina har med andra ord inte gett några källhänvisningar, en gammal 

ovana som hängde med ända från hennes första stapplande steg, då hon 

inte hade det minsta anspråk på sitt eget arbete. Det var en äkta 

blygsamhet som omedvetet förvandlades till falsk blygsamhet, samma 

stund som Aina satte resultaten på pränt och kopiering för vidare 
befordran till samtid och eftervärld. 

Att hon skulle ha dragit sig för det lilla merarbetet kan jag inte 

tro. Men möjligen spelade det in att fotnoten lid~r av dåligt anse

ende till och med i proffskretsar. Fotnoten är en symbol för den 

torra och tråkiga vetenskapen och den har också en negativ funktion 

sedd ur forskarens synpunkt . Den tillåter ju andra att lättare kon
trollera hållbarheten i hans resultat , vilket kan leda till obehag

liga bakslag i yrkeskarriären . Men nog kunde amatören, som inte 

lider av yrkesambitioner , se positivt även på denna funktion, som är 

till för att uppfylla ett av vetenskapens grundläggande krav, kravet 

på att man ska kunna upprepa procedurerna och resultaten. Och låt 

mig än en gång understryka den odelat positiva sidan av saken: även 
den enklaste fotnot kan spara in onödigt extraarbete för kommande 

forskning; källhänvisningen är - för att tala blomsterspråk - ett 

träd, planterat för kommande generationer. 
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Ja, vetenskapens mark är inte alltid så karg och steril som den kan 

ta sig ut. Så är det också när det gäller historikernas speciella 

metodiska käpphäst, källkritiken. Källkritiken har blivit en annan 

symbol för vad som ofta uppfattas som professionellt snobberi, ett 
uttryck för yrkeshistorikerns medfödda petighet, grinighet och all

männa misantropi. I själva verket, vill jag hävda, förhåller det sig 

tvärtom. En god källkritiker ska visserl igen vara misstrogen till 

det yttersta, men det är mot sin egen lättja, sin egen benägenhet 

at t göra det alltför lätt ~ör sig hon ska vara på sin vakt . När det 

gäller medmänniskorna, dvs de historiska aktörerna, är det däremot 

källkritikerns plikt att vara välvillig och förstående till det 

yttersta: "det är inte dom som är dumma", för att låna Hans 

Landbergs formulering. 

Nu inträffar emellertid då och då den situationen för varje fors ka

re, amatör eller proffs, att hon stöter på mer eller mindre motsä

gande uppgifter i källmaterialet. Det är då det gäller att vara pA 

sin vakt mot sin egen lättja, en lättja som tar sig två vanliga 

uttryck . Den ena reaktionen är att låtsas som det regnar, dvs histo

rikern undertrycker helt enkelt sitt medvetande om motsägelsen eller 

inkongruensen, för sig själv och andra. Den andra normala latmansre

aktionen är att utgå från att bägge källproducenterna har rätt, och 

så begår historikern utan vidare eftertanke dödssynden att jämka 

ihop källornas motstridande besked. 

Dennas k harmoniseringsteknik kan på ytan se mänskovänlig ut, 

eftersom den tror alla källor om gott , men den är i själva verket 

lättjans förklädnad för en ytlig mänskosyn och en brist på djupare 

intresse för medmänskorna-källproducenterna. Den radikala källkriti

kens utgångspunkt är tvärtom att en av de två motstridande källpro

ducenterna har misstagit sig och den ter sig därmed på ytan motbju

dande misstrogen. Men i själva verket är den ett redskap för att 

komma de historiska aktörerna in på livet, och det är ju det som 

humanistisk historieskrivning går ut på, eller hur? 

En av de två motsägande källproducenterna har alltså misstagit sig , 

det är inte ett axiom men en axiomatisk utgångspunkt för den fort

satta granskningen. Och vid den g ranskningen är utgångspunkten 

tvärtom den att källkritikern inte s ka vara misstrogen utan tvärtom 
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uppträda som båda sidornas försvarsadvokat för att bli en desto 

bättr e domar e i målet . 

Gör histori kern det , så framträde r snart nog en annan av källkriti
kens dygder, som vi kan kalla den praktiska. Ty ofta nog visar det 

s ig svårt att på grundval av det ursprungligen t illgängliga materia

l et avgöra den aktuella tvistefrågan. Vad gör en skicklig domare i 

en sådan situation? Jo hon kallar in nya vittnen , föranstaltar om 

ytterligare utredningar. I historikerns fall betyder detta, att 

källkritikens rutiner öppnar nya vägar in i nya världar bor tom den 

invanda horisonten. Hon tvingas fundera över något så t rivialt som 

var hon Jean hitta de källor i form av arkivmaterial, litteratur 

eller levande per soner , som kan til lhandahål l a nyckeln till gåtans 

lösning. Och skulle hon själv ha s vårt att nä fram dit, kan hon räk

na med a t t fä hjälp av kunniga och beredvilliga personer och insti

tutioner som arkiv, bibliotek och högskolor - t ill dessa instituti

oner kommer också Linköpings lokalhistoriska centrum att höra . 

Så sett har källkritiken också på ett praktiskt plan en väsentlig 

uppgift, som är så själ vklar att den sällan eller aldrig brukar dis

kuteras elle r ens nämnas i de n ve t enskapsteoretiska litteraturen 

eller på historiska semi narier och föreläsningar . Inte desto mindre 

har det förefallit mig vikt i gt att fylla det här föredr aget med mer 

eller mindre förbisedda s jälvklarheter. Ty det l eder till ganska 

glädjande slutsatser beträffande l oka lhistori ens framtid. Jag ä r 

sål unda övertygad om att den lokalhistoriske amatören med små medel 

kan bli en bättre amatör , som förenas med proffsen i en gemensam 

s trävan att realiser a det ideal som den store Bach-sonen Carl 

Philipp Emanuel formul erade så här: Musik fUr Ke nner und Liebhaber, 

musik f ör amatörer och proffs . Och om yrkeshistorikern t rots detta 

kommer att te s i g en smula stel och frånvarande , får amatöre n inte 

tro att det beror på förakt eller professionellt snobberi . Det är 

bara fråga om arsenik i tänderna . 
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SÄ ARBETAR NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT 

Harald Winge 

Organisasjon og finasiering 

Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) er en frittstående statsinsti

tusjon under Kultur- og vitenskpsdepartementet , opprettet ved stor

tingsvedtak i 1955. Virksomheten kom igang fra 1956 . 

Instituttet har et styre på fem medlemmer, oppnevnt av Kultur- og 

vitenskapsdepartementet etter forslag fra Landslaget for lokalhisto

rie (1 representant), Arkivverket (1), Norske Kunst- og Kulturhisto

riske Museer (1) , Norsk komite for historisk vitskap (1 og de an

satte ved instituttet ( 1) . 

Det er fire stillingshjemler knyttet til instituttet. To av dem er 

ikkevitenskapelige (f0rstesekret~r og kontorfullmektig) , to er 

vitenskapelige (forsker og instituttstyrer/direkt0r) . En del ekstra

midler gj0r det mulig i tillegg å engasjere blant annet en deltids

bibliotekar og en vitenskapelig assistent . Sistnevnte arbeider som 
regel full tid , men fordi det ikke finnes noen stillingshjemmel kan 

en assistent ikke engasjeres for mer enn seks eller h0yst ni måneder 

om gangen. Dette er selvsagt en ordning som det f0lger store ulemper 

med, og det er et stadig siktemål å få tildelt en ekstra stillings

hjemmel , slik at det kan bli tre faste vitenskapelige stillinger ved 

instituttet . 

Fram til 1978 var instituttet finansiert delsover statsbudsjettet, 

dels ved mindre bevilgninger fra de enkelte fylkene samt fra noen få 

kommuner. Fra 1978 har NLI va:rt statsinstitusjon fullt ut, og mottar 

alle sine midler fra staten. Summen ligger nå på ca . 1 ,3 millioner 

pr. år . 

Overgangen til full statsinstitusjon skjedde i forbindelse med at 

instituttet i 1978 fikk plass i den nye Riksarkivbygningen i Oslo. 

NLI deler der rom med en del andre statsinstitusjoner: Riksarkivet, 
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Statsarkivet i Oslo, Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt, Sekre

tariatet for fotoregistrering. Bygningen eies av Statens bygge- og 

eiendomsdirektorat, og bebos altså av en rekke formelt sett like

stilte institusjoner. Den st0rste er naturligvis Riksarkivet, som 

også administrerer de rutinemessige fellesfunksjoner som er n0dven

dige . I tillegg eksisterer det i et sikalt "Brukerråd", et fellesor

gan der hver institusjon har en stemme, som skal ta seg av andre 

fellesoppgaver (f.eks. hustrykkeri, felles edb-utstyr). 

Avgrensning av arbeidsoppgavene 

Det overor dnede formålet med NLI e r å f remme lokal- og regionalhis

torisk arbeid i Norge. If0lge vedtektene skal dette foregl dels ved 

at instituttet driver veiledni ngsvirksomhet , dels ved at det gjen

nomf0rer egne forskningstiltak som kan komme lokal- og regional his

torieforskning til gode. 

Når det gjelder kravet om egenforskning ml det konstateres at den 

10pende arbeidsmengden ved instituttet jevnt over har va:rt så stor i 

forho ld til bemanningen at det ikke har vcert mulig å vie egne pros

jekter vesentlig oppmerksomhet . Det har heller aldri vCB"t tvil om at 

den rådgivende virksomheten måtte prioriteres. Men det ville vcere å 

0nske at instituttet kunne bli i stand til å ofre mer tid på en mål

rettet forskningsinnsats. - Grensen er forovrig ikke helt klar mel

lom veiledende og tilretteleggende virksomhet på den ene siden og 

forskning på den andre. En del av instituttets kildepubli kasjoner og 

kilder egistraturer befinner seg i dette grenselandet, og den semi

narvirksomheten som NLI driver gj0r det også mulig å stimulere til 

forskning på felter som instituttet anser som vesent lige . Forsk

ningsaspektet er derfor på ingen mäter fravrerende i den virksomheten 

som drives , men unektelig underbetont i forhold til den vekt det 

daglige rådgivningsarbeidet har . 

Denne rådgivende virksomheten er et tilbud til alle som ar beider med 

lokal og regional historie , uansett hvil ket faglig nivå a r beidet 
foregår på, men tilbudet retter seg spesielt ~~t aktiviteter som tar 

sikte på å frambringe skriftlige resultater ~tte betyr ikke at NLI 

aldri befatter seg med andre s ider av den lokalhistoriske virksomhe

ten i Norge , men i praksis er det etter hvert vokst fram en viss 
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arbeidsdeling mellom NLI og enkelte andre institusjoner. Tre av dem 

kan nevnes . 

Mellom NLI og Landslaget for lokalhistorie eksisterer det en avtale 

som kodifiserer den hensiktsmessige praksis att Landslaget skal lede 

det frivillige organisasjonsarbeidet som manifesterer seg i de loka

le og regionale historiel agene , mens NLI på sin side skal rette opp

merksomheten f0rst og fremst mot de lokalhistoriske for fat terne og 

redaksjonene/bokkomiteene. Denne hovedarbeidsdelingen har eksistert 

helt fra NLI ble opprettet, noe som for0vrig skjedde etter initiativ 

av nettopp Landslaget for lokalhistorie. 

Landslaget for lokalhistor ie i skalen ble stiftet i 1978 . Det er en 

sammenslutning av lairere og a ndre interesserte , som utf0rer et bety
delig arbeid med veil edning , informasjons- og idespredning osv. 

innenfor sitt felt , f0rst og fremst gjennom tidsskriftet Fotefar. 

Det var NLI som introduserte temaet "lokalhistorie i skalen" i Norge 

gjennom et seminar i 1970 og en påf0lgende publikasjon, men det var 

en stor lettelse for instituttet da denne spesialorganisasjonen be

gynte sin virksomhet åtte år senere, etter som det ikke alltid er 

tilgang til pedagogisk ekspertise ved NLI. 

En helt ny skapning i Norge er Landslaget for lokal- og privatarkiv, 

der medlemmene er lokale og regionale arkiver som tar vare på arkiv

stoff som ingen offentlige arkiver har ansvar for. Den vanligste be

tegnelsen på slike lokalarkiver i Norge er "lokalhistoriske samling

er", noe som indikerer at de ikke inneholder bare arkivalia i streng 

forstand, men ogsä andre kildetyper . Dette tredje "Landslaget" er 

ennå så nytt at det gjenstår å se hvordan det vil funksjonere. Også 

dette arbeidsfeltet var det NLI som f0rst trakk fram for oppmerksom

heten (seminar og publikasjon i 1974), og også her har ideen fenget 

så godt at instituttet ikke lenger har mulighet for å dekke behovet 

for råd og rettl edning. I det aller siste har forovrig også det of

fentl i ge arkivverket fattet st0rre interesse for de private arkivene 

enn man har kunnet registrere tidligere. Det brer seg en 6kende for

ståelse for at et samfunns historie ikke kan gis fyldesgj0rende kil

dedekning uten at også den informasjonen som ligger i privat arkiv

materiale vies oppmerksomhet . 
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Hovedarbeidsfelt og arbeidsmåter 

Det hovedarbeidsfeltet som NLI alltid har hatt, og som instituttet 

regner med å beholde sin rundelige del av , er knyttet til det store 

veiledningsbehovet man finner blant lokalhistoriske forfattere, bok

komiteer og redaksjoner . Det er et faktum at de aller fleste som får 

befatning ·med lokalhistorisk skrivearbeid, det V<Ere seg som forfatt

ere eller som oppdragsgivere, er uten erfaringer fra tilsvarende ar

beid. Dermed er risikoen stor for å gj0re un0dige feil av faglig el

ler praktisk art , og behovet tilsvarende stort for en institusjon 

som kan ta vare på erfaringer fra lokalhistoriske bokprosjekter og 

som kan formidle disse erfaringene til stadig nye akt0rer. Dette er 

en av instituttets hovedroller. 

Den lokalhistoriske genre der manglende forfatter- og/eller bokpro

duksjonserfaring kan få mest uheldige konsekvenser, er de såkalte 

bygdeb0kene. Det skyldes at dete er spesielt omfattende og kostnads

krevende bokprosjekter. En unders0kelse i 1984 viste at norske kom

muner det året brukte ca . 20 mill. kroner på bygdebokarbeid. Insti

tuttet tar derfor gjennom sin virksomhet sa:rlig sikte på rådgivning 

på dette området , og har i år enes 10p bygget opp en spesialkompetan

se . NLI gir råd og veiledning på alle stadier av arbeidet med bygde

bokverk: faglig og okonomisk planlegging, budsjettering, formidling 

av oppdrag , kontraktutformning , stoffinnsamling, manuskriptutarbeid

ing, trykning og salg . 

Instituttet rådsporres på dette feltet i saker av vekslende omfang, 

fra enkle kilde- og litteratursp0rsmål som det koster lite arbeid å 

besvare, til temmelig omfattende sp0rsmål som gjelder utarbeidelse 

av faglige og 0konomiske rammeplaner for komplette bygdebokverk. 

Henvendelser av sistnevnte type medf0rer den store fordel at de gir 

muligheter for å demonstrere at det finnes flere alternativer for 

hvordan et bygdebokverk kan utformes , og at valget mellom dem kan ha 

så vel faglige som 0konomiske konsekvenser. 

Det er ikke her plass til å gå nrermere inn på disse alternative 

bygdeboklosningene , som har v<Ert atskillig diskutert i Norge. De som 

henvender seg til instituttet i forbindelse med bygdebokplaner har 
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temmelig ofte allerede bestemt seg i hovedsak for hva slags bokverk 

de vil ha. Oftest er det bygdeboka i en nabokommune, eller i hvert 

fall boker fra samme landsdel, som tjener som eksempel. NLis rolle 

blir derfor ofte den å bistå under veis mot et mål som forfatter 

eller boknemnd på forhånd har utsett seg. Men det hender selvsagt at 

en demonstrasjon av beslektede, men faglig sett mer tilfredsstillen

de losninger, forer til at målet justeres . 

Det er ikke riktig å hevde at NLI dirigerer den norske bygdebokpro

dusjonen eller den lokalhistoriske virksomheten i ovrig. Det beste 

vi kan håpe på, og det vi stadig strever mot, er å oke sansen for 

historiefaglig og pedagogisk kvalitet i bokene, og etter evne å 

hjelpe akt0rene inn på en best mulig farbar vei framover mot det 

målet de skimter. 

Det er selvsagt hel ler ikke slik at NLI får befatning med alle de 

bygdebokprosjekter som gjennomf0res i Norge. Faktisk er det bare de 

feer reste institut tet får kontakt med på et så tidlig tidspunkt at 

det blir mulig å delta i planleggingen. Noe vanligere er det at NLI 

rådsp0rres under veis, i st0rre eller mindre sp0rsmål, og en god del 

forfattere og oppdragsgivere benytter NLI som konsulent når manu

skriptet foreligger i en tilnrermet ferdig versjon. 

Instituttet legger mye arbeid i manuskriptgjennomgåelser, og priori

terer slike oppgaver hoyt. Gjennomgåelsen tar sikte på å kontrollere 

kildebruk og kildeforståelse, metode og framstillingsform , og munner 

som regel ut i konkrete råd om endringer, tillegg og rettelser, for

siktig tilpasset den enkelte forfatters faglige forutsetninger og 

arbeidets generelle målsetning. Det substansielt historiske innhold

et i et manuskript er det derimot som regel ikke aktuelt å kontrol

lere. Stikkpr0ver kan imidlertid gi holdepunkter for å danne seg en 

oppfattning om påliteligheten. 

Denne rådgivningsvirksomheten har form av individuell veiledning; 

henvendelsene besvares etter hvert som de kommer. Som rimelig kan 

v~re vil en rekke sp0rsmål og problemer gjenta seg gang på gang. 

Tanken om å komme slike sp0rsmål i forkj0pet melder seg derfor 

fort. NLI har i årenes 10p iverksatt en rekke tiltak i den hensikt. 

Det dreier seg om seminar- og publikasjonsvirksomhet. 
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Seminarvirksomhet 

Gjennom seminarvirksomhet er det mulig å drive direkte og effektiv 

instruksjon. Samtidig er seminarene et middel til å etabler e kontakt 

mellom forskermi lj0ene og lokalhistorikerne rundt om i landet, de 

gir mulighet for å ta opp nye forskningstemaer, og de danner hoved

grunnlaget for NLis serie av skrifter vedrorende aktuelle emner i 

lokalhistorisk og annen samfunnshistorisk forskning. 

Instituttet arrangerer årlig ett st0rre, landsomfattende seminar. 

Blant de temaene som har valrt tatt opp kan nevnes lokalhistorie i 

skolen (1971), lokalhistoriske samlinger (1974), lokalhistoriske 

årb0ker (1973 og 1987), distriktshistorie ( 1979), sj0en og lokalsam

funnet (1981), en bygdebok blir til (1983, "Fra ide til bok"), edb 

og lokalhistorie (1985). 

Disse seminarene er äpne for deltagere fra hele landet i et antall 

av 50-60. NLis budsjett har i de senere år inneholdt en egen post 

til seminarvirksomhet. Seminarene arrangeres på forskjellige steder 

hver gang. 

I tillegg til det ärlige hovedseminaret har NLI i en del år holdt en 

rekke uformelle forfatterseminarer på selve instituttet. Tanken er ä 

gi lokalhistoriske forfattere en sjanse til å m0tes for å utveksle 

erfaringer , i en ellers ensom hverdag faglig sett. I praksis har 

dette tilbudet bare kunnet rette seg mot forfattere i 0stlands-områ

det , men lignende tiltak har forekommet sporadisk også i andre 

landsdeler etter lokale initiativ. 

Ved NLis for fatterseminar kan programmet bestå i et innledningsfore

drag med påf0lgende diskusjon, men vel så vanlig er det at en av 

deltagerne legger fram et manuskript til kritisk vurdering og gjen

sidig lrering. 

Publikasjoner 

(Se publikasjonsoversikt nedenfor.) 

NLI legger forholdsvis stor vekt på å utgi hjelpelitteratur av ulike 

slag f or lokalhistorikere. Etter hvert som publikasjonene er blitt 
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flere, skjer det stadig oftere at sp6rsmål som rettes til institutt

et kan besvares tilfredsstillende ved en henvisning til i nstituttets 

egne b6ker. Samtidig tar mange av publikasjonene, i likhet med semi

narene, sikte på å bringe den lokalhistoriske forskningen f ramover 

på områder som etter NLis oppfatning er fors6mt. Det er også meget 

viktig at instituttet f6lger med i utviklingen innen historieforsk

ningen generel t, og sorger for at nye impulser finner veien fra his

tori kermilj0ene til lokalhistoriske kretser. Som regel kan dette 

best skje gjennom seminarer med påf6lgende bokutgivelser. Flere av 

publikasjonene i seriene Skrifter og Småskrifter er blitt til i en 

slik sammenheng. 

En viktig plass blant b6kene har kildeutgavene og kilderegistrature

ne. Disse b0kene tar dels sikte på å forenkle arbeidssituasjonen for 

lokalhistorikere som ikke bor i ~rheten av de sentrale arkivene , 

dels åpner de adgang til kilder som i praksis har v<B"t utilgjengeli

ge i lwert fall for lokalhistorikere. Det dreier seg om Skat tema

trikkelen 1647, som gir den eldste landsdekkende oversikt over blant 

anne jordeiendomsforholdene, Gamle norske kart, som er en registra

tur over utrykte kart i sentrale institusjoner i hele Norden, og 

Norske kongebrev, som inneholder regester av brev fra sentraladmini

strasjonen i K0benhavn til Norge om norske forhold, med fyldige 

registre. 

Den upre tensi6se serien Hjelperåder er ganske ny , selv om enkelte 

av de småtrykkene den omfatter har eksistert i lengre tid og for

lengst har bevist sin berettigelse. Det samme må sies om meldings

bladet Kringsjå (et ord som språklig sett betyr rundskue, 

panorama) . Det har vcert utsendt med et par nummer pr . år siden 1982, 

og distribueres gratis til alle historielag, bygdeboknemnder, årbok

redaksjoner, forfattere og andre lokalhistorisk interesserte enkelt

personer, kommunale kulturkontor, alle landets folkebiblioteker og 

diverse andre institusjoner . Opplaget er for tiden ca . 2700. Dette 

meldingsbladet inneholder ikke bare informasjon om NLI og den virk

somhet som instituttet driver, men opplysninger fra alle mulige hold 

som kan ha interesse for mottagerne . 
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Blant instituttets ovrige publikasjoner må det vrere r iktig å fram

heve spesielt Norsk historisk leksikon, et verk som har vist seg å 

vrere et scerdeles formålstjenlig hjelpemiddel. 

Instituttets budsjett har en egen post som gjelder publikasjoner. 

Den har gjort det mulig å produsere b6ker uten å gå veien om 

for lag. Takket Vll!re Riksarki vbygningens hustrykkeri , en "enmannsbe

drift" med lavt omkostningsgivå, har denne forholdsvis beskjedne 

budsjettposten kunnet dekke flere ugivelser pr. år i den senere 

tid. Hustrykkeriet blir sannsynligvis nedlagt innevcerende år, slik 

at instituttet i framtida må få utfort sine trykningsoppdrag andre 

steder. Fordi omkostningene da blir atskillig h0yere pr. tittel, vil 

dagens produksjonsnivå kunne opprettholdes bare ved hjelp av et 

storre publikasjonsbudsjett. Det er uvisst om det lar seg gj6re å 

skaffe eksterne midler til bokproduksjon, men vi håper at Norges 

almenvitenskapelige forskningsråd vil finne det naturlig å gi til

skudd i hvert fall til noen av de publikasjoner som nå planlegges . 

NLis posisjon i Norge 

Som nevnt var det Landslaget for lokalhistorie som i sin tid tok 

initiativet til å opprette et lokalhistorisk veiledningsinstitutt i 

Norge. Den gang i 1950- årene da dette skjedde, fantes det ingen 

institusjoner som hadde lokalhistorisk rådgivning blant sine virk

somheter, og NLI er fortsatt den eneste som har dette som sin hoved

oppgave og med hele landet som virkefelt. Dette betyr ikke at insti

tuttet har et rådgivningsmonopol eller streber etter å ha det. Tvert 

om må alle seriose initiativ som tar sikte på forsvarlig veiledning 

i lokalhistorisk arbeid hilses velkommen, for behovet er atskillig 

storre enn et lite institutt kan gi tilfredsstillende dekning . 

I praksis har NLI likevel ikke mange "konkurrenter" , og ingen på 

landsbasis . Det som finnes er enkelte regionale institusjoner som 

blant sine ovrige gjoremål i en viss utstrekning gir råd og hjel p 

til lokalhistorikere i de respektive distriktene. Det gjelder blant 

annet noen av statsarkivene og enkelte l<erere ved universitetene og 

distriktsh0gskolene. 
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NLis styrke ligger f0rst og fremst i at det er den eneste institu

sjonen som sitter inne med en landsomfattende, tverrinstitusjonell 

oversikt over det lokalhistoriske landskapet i Norge , med akkumuler

te erfaringer om lokalhistoriske arbeidsformer og med spesiell kom

petanse när det gjelder bygdebokproduksjonen . Instituttet mä videre 

sies å vrere det naturlige taler0r for norsk lokalhistorisk forskning 

i internasjonal sammenheng . Det er således NLI som representerer 

Norge ved de nordiske lokalhistoriske forskningsseminarene som 
arrangeres hvert tredje år. Det er også sannsynlig at NLI, bedre enn 

de andre institusjonstypene som nettopp ble nevnt , kan spille en 

formidlerrolle mellom forskningen og et st0rre publikum. Samtidig 

ser det ut til at den lokalhistoriske r0rsla i Norge ruller videre 

med tiltagende styrke, og bokproduksjonen inntar stadig en sentral 

plass blant de ytringsformene den lokalhistoriske interessen gir 

seg. Alt i alt skulle det derfor vcere liten grunn til å frykte at 

NLI skulle bli overfl0dig i overskuelig framtid . 
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Norsk lokalhistorisk institutt har publisert f©lgende: 

Kildeseri er og oppslagsverk : 

Skattematrikkelen 1647. 17 fylkesbind. Hovedred. Rolf Fladby. 
Universitetsfor laget , Oslo 1969-1978. 

Norske kongebrev . 1660- 1685. Bd. I-III. Hovedred.: Rolf Fladby . 
Universitetsfor laget, Oslo 1967-1985. 

Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 
år. 18 bind. Hovedred. Rolf Fladby. Universitetsforlaget, Oslo 
1979-1985. 

Norsk historisk leksikon. Red. Rolf Fladby, Steinar Imsen , Harald 
Winge . Cappelen, 2. utg. Oslo 1981 . 

Heimen. Register 1922-1966. Universitetsforlaget 1968. 

Skrifter : 

1. Lokalhistorie i skolen. Red . Hans Try. 4. oppl . NLI, Oslo 1978 . 

2. Lokalhistoriske årb0ker. Reg . Rolf Fladby. 2. oppl . NLI, Oslo 
1975, 

3. Lokalhistorie fra gard til tettsted . Red. Rolf Fladby og Steinar 
Imse n. Cappelen, Oslo 1974. Utsolgt. 

4. Lokalhistoriske samlinger. Red. Rolf Fladby of Harald Winge. 2. 
oppl . NLI, Oslo 1976. 

5. Lokalsamfunn under omst0ping. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 
Cappelen, Oslo 1977. Utsolgt. 

6. På leiting etter den eldste garden . Red. Rolf Fladby og J0rn 
Sandnes. Universitetsforlaget , Oslo 1979 . 

7. Den eldste matrikkelen - en innfallsport til historien. 
Skattematrikkelen 1647. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 
Universitetsforlaget, Oslo 1980 . 

8 . Distriktshistorie .. Red. Rolf Fladby og Liv Mar thinsen. NLI, 
Oslo 1979. 

9 . Våre gamle kart. Red. Rolf Fladby og Leif T. Andressen. 
Universitetsforlaget, Oslo , 1980. 

10. By og bygd - stad og omland. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. 
NLI, Oslo 1981. 

11. S0kelys på lokalhistoria. Red. Rolf Fladby og Harald Winge. NLI , 
Oslo 1981 . 

12. Bygd och by under okkupasjonen. Red. Rolf Fladby og Tore 
Pryser. NLI, Oslo 1982. 
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13. Bidrag til lokal historie. Bibliografi over hovedfags- og magis
tergradsavhandlinger med lokal og regionalhistorisk rarrune 1912-
1980. Red. Rolf Fladby og Anna Tranberg. NLI , Oslo 1983 . 
Utsolgt. (Se nr . 17) . 

14. Lokal samtidshistorie. Red . Rolf Fladby, Lars Thue , Harald 
Winge . NLI , Oslo 1983 . 

15. Lokalhistorie i emning . Fra ide til bok. Red . Rolf Fladby og 
Harald Winge. Universitetsforlaget 1984. 

16 . Kvinnekår i det gamle samfunn ca. 1500- 1850 . Red . Anna Tranberg 
og Har ald Winge . NLI, Oslo 1985. 

17. Bidrag til lokalhistorie. Bibliografi over hovedfags- og magis
tergradsavhandlinger med lokal og regionalhistorisk rarrune 1907-
1985. Red. La r s L0berg . NLI, Oslo 1987. 

18. Tingbok for Finnmark 1620-1633. Red . Hilde Sandvik og Harald 
Winge. NLI, Oslo 1987. 

Smäskrift er 

1. Hvordan selge lokalhistorien? Informasjon. Salg. Distribusjon. 
Av Henning Kofoed. NLI, Oslo 1978 . 

2. Minne og tradisjon . Munnleg kjeldestoff i sentrale institusjo
nar. Red. Rolf Fladby, Gunvor Foslie , Liv Marthinsen. NLI , 2 . 
oppl . Oslo 1982. Utsolgt. (Se nr . 12). 

3. Lokalhistorisk litteratur 1969-1979. Red. Rolf Fladby og Elbj0rg 
Arnesen . NLI, Oslo 1981. Utsolgt . (se nr. 4). 

4 . Lokalhistorisk litteratur 1969- 1984 . Red. Rolf Fladby og Anna 
Tranberg. NLI , Oslo 1985 . 

5. Vi tar edb i bruk . Red . Rolf Fladby og Harald Winge. NLI , Oslo 
1986 . 

6. Opera Halvardi. Ein bibliografi over Halvard Bj0rkviks historis
ke forfattarskap 1952-1985. Ved Kirsten Osnes . NLI , Oslo 1986. 

7. Folk og fant. Navnelister i folket ellingsmaterialet 1815-1855. 
Anna Tranber g . NLI, Osl o 1986 . 

8. Andreas Holmsen. En bibliografi over hans historiske forfatter
skap 1928-1986. Ved Kåre Lunden og Harald Winge. NLI, Oslo 1986 . 

9. Rolf Fladby. En bibliografi over hans historis ke forfatterskap 
1944- 1986 . Gunvor Foslie. NLI , 1986 . 

10. Fantef ortegnel sen 1845. Red. Harald Winge . NLI, 1986. 

11. Edb i rettesogearbeid. Red. Nina Hveem Carlsen og Ståle Dyrvik. 
NLI, Oslo 1987 . 
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12. Minne og tradisjon. Muntlig kildestoff i sentrale institu
sjoner. 2 . utgave. Red. Nina Hveem Carlsen . NLI , Oslo 1987 . 

Hjelperäder : 

1. En del kilder og litteratur til lokalhistorien . NLI , november 
1987. 

2. Sp6rjelister og disposisjonsframlegg til gardshistoria . NLI, 
1986. 

3. Sp0rreliste om den nyeste tids historie. NLI, 1988. 

4 . Avtaler om lokalhistoriske oppdrag . Kontraktforslag. NLI , mai 
1985. 

5 . Publikasjoner fra Norsk lokalhistorisk institutt NLI, oktober 
1987 . 

6 . Norsk lokalhistorisk institutt, Presentasjon og årsrapport 
1987 . NLI, februar 1988. 

7. Historielagenes oppgaver. NLI, juni 1987. 

YEDTEKTER FOR NORSK LOKALHISTORISK INSTITUTT 

fastsette av Kyrkje- og undervisningsdepartementet (no Kultur- och 
vitskapsdepartementet) med verknad frä 1. januar 1978 . 

1. Norsk lokalhistorisk institutt har som formäl ä fremje lokal- og 
regionalhistorisk arbeid. Instituttet skal m.a. gi hjelp , råd og 
rettleiing i samsvar med den arbeidsplanen styret vedtek. Det 
skal ta sikte på å gjere etterr~kingar i emne av allmenn 
interesse for den lokalhistoriske granskinga og gi ut publika
sjonar. 

2. Norsk lokalhistorisk institutt har eit styre på fem medl emmer 
med personlege varamenn oppnemnde av Kultur- og vitskapsdeparte
mentet. Medlemmer og varamenn blir oppnemnde etter framl egg frå 
Landslaget for lokalhistorie (ein) , Norsk komite for historisk 
vitskap, på vegner av historikarar ved universitet og h~gskolar 
(ein) , Norske Kunst- og Kulturhistoriske Museer (ein) , Riksarki
varen (ein) og dei tilsette ved instituttet (ein). Styret har ei 
funksjonstid på fire är om gongen . Departementet peiker ut for
mann og nestformann. 

3. Tenestemennene ved instituttet blir tilsette av departementet 
etter tilräding frä styret. 

4. Styret gir instruks for den daglege leiaren og fastset reglar 
for arbeidet i Norsk lokalhistorisk institutt elles. Instruksen 
skal vere godkjent av departementet. 

5. Forutan budsjettframlegg sender styret kvart är til departemen
tet rekneskapsoversyn og melding om verksemda. 
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ARBEIDSPLAN 

1. OVERSIKT OG KONTAKT 

Norsk lokalhistorisk institutt b0r til enhver tid så vidt mulig ha 
oversikt over lokal- og regionalhistorisk arbeid i landet og stå i 
kontakt med personer, nemnder, lag og institusjoner som arbeider 
innafor denne sektor eller på annen måte har tilknytning til dette 
arbeidet . Instituttet skal vrere bindeledd mellom den lokalhistoriske 
forskning og andre grener av samfunnshistorisk forskning . Institut
tet skal stå i kontakt med tilsvarende lokalhistoriske institusjoner 
i andre land , SErlig i Norden, med sikte på utveksling av ideer og 
impulser . 

2. RÄD OG VEILEDNING 

Instituttet skal yte hjelp ved planlegging av lokal - og regionalhis
toriske tiltak og ved engasjering av forfattere , r edakt0rer og andre 
medarbeidere . Instituttet skal gi råd om budsjettering og finansie
ring av lokalhistoriske arbeider og om framgangsmåten ved stoffsam
ling , utarbeiding og utgivelse. Dette kan skje ved brevskifte, ved 
konsultasjon på instituttet eller ved bes0k på stedet. I siste til
felle kan veiledningen eventuelt skje ved foredrag eller ved kurs . 
Instituttet skal svare på sp0rsmål ang. konkrete historiske forhold 
og problemer innafor lokal- og regionalhistorie , så sant sp0rsmålene 
ikke krever omfattende kildearbeid . 

3. GJENNOMGÄELSE AV MANUSKRIPTER 

Instituttet skal gå gjennom manuskripter til by- og bygdeb0ker og 
regionalhistorie eller deler av slike manuskr ipter og avgi uttalel
ser , i den utstrekning dette er mulig uten omfattende kildearbeid. 

4. HJELPEMIDLER OG HJELPEB0KER 

Instituttet skal utar beide kildelister, sp0rrelister, bibliografiske 
oversikter og annet veiledningsmateriale til bruk ved og orientering 
om lokal- og regionalhistorisk arbeid . Det skal registrere kildema
teriale og publisere kilder av S<B'lig interesse for den lokalhisto
riske forskning. Det skal gi ut skrifter som kan fremme lokalhisto
risk arbeid , praktisk og faglig. 

5. FORSKNINGSOPPGAVER 

Instituttet kan ta opp egne forskningsoppgaver av verdi for lokal
og regionalhistorisk arbeid. 

6. KURS- OG SEMINARVIRKSOMHET 

Instituttet skal arrangere instruksjonskurs i lokalhistorisk arbeid 
og seminarer hvor man s0ker å stimuler e til forskningsinnsats innen
for nye eller fors0mte områder av lokalhistorien . Denne virksomheten 
kan foregå i samarbeid med andre institusjoner og lag . Instituttet 
tar sikte på å publisere innledningsforedrag fra slike seminarer i 
den utstrekning det er mulig og 0nskelig . 



34 

7. LOKALHISTORISK BIBLIOTEK 

Instituttet skal ta sikte på å bygge opp et historisk fagbibliotek 
der lokalhistorisk litteratur inntar en bred plass. Biblioteket skal 
fungere som håndbibliotek for instituttets medarbeidere og tjene til 
dokumentasjon av lokalhistorisk forskning. 

(Efterföljande diskussion refereras i slutet av denna skrift). 
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LOKALHISTORIENS BETYDELSE PÄ PÄ OLIKA ANALYSNIVÄER I HISTORISK 

FORSKNING 

En teoretisk-metodisk exemplifiering 

Torkel Jansson 

Från det stora till det lilla 

Det är en omöjlighet att korrekt översätta Emi l i Lönneberga till 

norska - det går bara till finska. Detta vetenskapligt högintressan

ta faktum har sin förklaring i historien , och det kan tas till 

utgångspunkt fö r en r ad problemställningar - bland annat aktualise

rar det frågan varför lokalhistoria är viktig, och vad denna skall 

användas till . Men det går inte att kasta sig huvudstupa in i ett 

sådant resonemang; i all synnerhet inte om man syftar till en jämfö

rande lokalhistoria - och erfarenheten visar att man snabbt br ukar 

veckla in sig i komparativa betraktelser . En sådan vidgning dikteras 

naturligtvis oftast av en ärlig strävan att söka ge de gjorda iakt

tagelserna större räckvidd i ett allmännar e sammanhang , men som all

tid måste en vidare teoretisk konception, ett bredare historiskt 

grepp, styra de precisare f r ågeställningarna på en lägre nivå . Man 

kan inte bara "plussa ihop" en massa lokalhistoriska "fakta" i tron 

att man därmed skapar kvalitativt ny kunskap, då ju en sådan "addi

tion" endast (och i bästa fall) ger en kvantitativ tillväxt av anta

let observerade fenomen. Därtill skall sägas att det vetenskapliga 

problemet inte kan ligga i "lokalen" som sådan, vare sig denna är en 

socken, ett industriföretag eller en prominent person etc ., utan i 

lokalsamhällets (motsvarande) relation till "storsamhället '' och sta

ten - i ekonomiskt, socialt , ideologiskt , politiskt och kulturellt 

sammanhang . 1) 

1)Denna framställning ansluter nära till min redan publicerade 
artikel "Centralmakts- eller lokalsamhälleper spektiv, eller . . . ?Om 
analysnivåernas betydelse vid studiet av stat och samhälle". För 
dokumentation hänvisas till denna uppsats (i : "Lokalt, regionalt, 
centralt - anal ysnivåer i svensk historisk forskning ". Studi?r i 
stads- och kommunhistoria, 3 , Stockholm 1988 . Utg. av Stadshistoris
ka institutet genom Ingrid Hammarström). 
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Det gäller således att börja "upptill", att med andra ord, hur svårt 

det än kan vara, försöka tänka systematiskt för att problemstyrt 

kunna pejla in något vetenskapligt välmotiverat att syssla med på 

ett hanterligt plan - utan att bandet mellan det stora och det lil

la brister. Lokalsamhället och vad där tilldragit sig kan i nte sepa

reras från centralmakten och dess agerande , då ju dessa nivåer all

tid stått, och står, i förbindelse med varandra, då de befinner sig 

i vad som vetenskapligt kallats ett "interdependensförhållande" 

(även om ju någon om romanovernas Ryssland hävdat att det handlade 

om en stat utan samhälle). Här skall nu ett försök göras att med 

empiriens hjälp visa att så varit och är fallet. 

Jag skall bör ja så "brett" som möjligt; utgångspunkten tas i en dis

kussion av olika , närmast konträra, stats- och samhällssystem i ett 

antal länder . Sedan kommer framställningen att snävas in til l en 

exemplifiering av vad jämförande , övernationellt bedriven lokalhis

t oria kan stöta på av teoretiska och praktiska problem, varefter be

traktelsen mynnar ut i ett konkret fall som visar hur varsamt man 

oftast måste gå till väga vid studiet av ett enda utvalt lokalsam

hälle. Annorlunda uttryckt är det inte gjort i en handvändning att 

reda ut orsakerna till att det kan vara svårt, för att inte säga 
omöjligt, att översätta barnböcker till grannspråken. 

Statssystem och kommunalväsende i Norden 

Som bekant var Europa efter Napoleonkrigen och Wienkongressen inte 

s amma världsdel som tidigare . Tegner har lärt os s vilka demografiska 

och so0iala effekter "freden, vaccinet och potäterna" fick, och sam

hällsekonomien sattes därmed på svåra prov, påfrestningar som cen

tralmakterna inte längre var odelat beredda att ta ansvaret för. De 

överallt framträngande liberala "nattväktarstaterna", de borgerliga 

"rättsstaterna", var i högsta grad intresse rade av at t "inte få mer 

på händerna" , som Geijer uttryckte saken något senare, när han ana

lyserade den "gamla statens bankrutt" och sökte finna nya, fungeran
de principer och former för nödvändiga samhällsfunktioner. 
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Oavsett om enväldena överlevde eller inte , stod de i grunden inför 

samma problem som de konstitutionella staterna - centralmakten , den 

allt reglerande "enhetsstaten" , befann sig i ett läge av emancipa

tion i ordets vidaste (och ursprungliga) mening , staten frigjorde 

sig i allt högre grad från en rad områden där den tidigare varit 

direkt verksam. Med den norske historiker n Sverre Steens så ofta 

citerade ord "dissocierade" den sig f rån gamla uppgifter, och denna 

statens dissociationsprocess var , som känt är, intimt förbunden med 

en "associationsanda" av tidigare okänt slag i samhället. Med visst 

fog kan det hävdas att de makthavande på många håll ännu inte helt 

bestämt sig för om man för framtiden skulle satsa på den offentlig

rättsligt reglerade kommunen eller den till privatsfären hörande 

associationen för att lösa såväl gamla som nya problem - i all syn

nerhet inte i Karl Johans båda , relativt sett , så "öppna" stats- och 

samhällssystem . Det är på sätt och vis lätt att känna igen sig i 

dagens debatter om "avkommunalisering" och "privatisering" av viss 

samhällsverksamhet , när de dåtida diskussionsinläggen studeras . 

Men kommunalväsendet, dvs statens egen lokalsamhälleorganisering (om 

detta uttryck tillåts), blev högst olikartat i samma unionsländer. 

Norge hörde ju till den oldenburgska rätts- och författningssfären , 

där enväldet sedan länge, i varje fall formellt, tagit kål på den 

lokala självstyrelsen . I Danmark hade detta lett till att lokalför

valtningen antingen sköttes av feodalbar onerna - "den bortforpagtede 

stat" - eller till en rent statlig ämbetsmannaförvaltning ute i byg

derna under de av centralmakten tillsatta prästerna och fogdar na. 

Det senare gällde också i Norge (det må vara att gemene man i vissa 

fall hade ett visst , oreglerat , inflytande , men om staten så fann 

för gott, kunde den alltid hävda sin odelade suverä nitet) . 

I Sverige och Finland var det , som bekant, annorlunda . Inte ens de 

mest energiska centraliseringssträvanden hade brutit den gamla sock

enstämmoinstitut i onen - en internationellt sett mär klig skapelse 

ledd av den i normalfallet folkvalde statskyrkoprästen, som alltså i 

högsta gr ad satt på två stolar . Stämman var vidare en skapelse som 

bönderna , där de var starka , hade utvecklat till mycket av ett "all

organ" för bygderna - detta i en tid som ännu inte kände den senare 
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så strikta gränsen mellan enskilt/privat å ena sidan och allmänt/of

fentligt å den andra. Under alla omständigheter var utgångslägena 

för en debatt om kommunalväsendet, principiellt sett, varandras 

motsatser , när unionen ingicks . 

I Sverige och Finland blev det ett evigt reformerande av den gamla 

stämmoinstitutionen - ända fram till demokratiseringen vid fö rsta 

världskrigets slut; i.o.m. den allmänna och lika rösträtten, men 

också först i och med den, knäcktes , vad gäller landsbygden , den 

urgamla stämmoprincipen , som ju inneburit att beslutsförsaml ingarna 

kunde bli otroligt stora i områden med många röstberättigade. 1860-

talets lagstiftning i de båda länderna betydde mer en bodelning mel

lan kyrkligt och världsligt än en principförändring (låt sedan vara 

att kommunalstämmans ordförande hädanefter skulle väljas - vad 

städerna angår, var nyordningarna av mycket mer genomgripande karak

tär). Den medeltida kyrksocknen fortsatte också fram till 1952 i 

Sverige att utgöra geografisk bas för verksamheten . Vidare fick de 

specialorgan som vart efter inrättades egna ordför ande. 

1862 års svenska skapelse förknippas alltid med "fyrksystemet", vil

ket ju inte är fel , om man bara tillägger att den gamla mantalsräk
ningen då fräschades upp för att bättre passa "penningens tid", som 

man sade - 1 oförmedlat mantal kom att motsvara 100 fyrkar . Därtill 

kunde inte längre några landbor eller arrendatorer via lokalpoli

tiskt förslavande kontrakt utestängas från kommunalt inflytande. Som 

Göran B Nilsson kunnat visa för landstingens del, och som bland and

ra jag själv studerat på kommunal nivå , var det först ganska långt 

senare - i ett skede av nationell samhällsexpansion och fördyring -

som systemet med strikt fyrkröstning bör jade tillämpas i praktiken. 

Tiden var då , med logisk konsekvens, inne för vänsterns kamp mot 

"tusenfyrkarna". I Finland var systemet alltså i princip detsamma, 

om än inte fullt så plutokratiskt. Den inhemska, svenska ordningen , 

det egna statssystemet , fortlevde trots att landet nu var ett stor

furstendöme i tsarriket (det kan och bör ytterligare tilläggas , att 

det månghundraåriga rätts- och författningsarvet blev ett livsvik

tigt instrument mot diverse förryskningssträvanden under "autonomi

tiden" 1809- 1917) . 
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I Norge blev det en helt annan konstruktion i kommunalt avseende , 

och utgångsläget var , kan man återblickande tycka, märkligt. 1814 

hade den besuttna allmogen enligt individ- (och inte stånds)princi

pen fått säte och stämma i stortinget , men samma bönder var ännu 

formellt omyndigförklarade vad gällde att sköta det egna lokalsam

hället , och en debatt uppstod som var av ett helt annat slag än den 

i Sverige . Man måste ju på ett helt annat sätt starta f r ån en noll

punkt . Bönderna krävde öppna , och för dem och inga andra öppna, 

"almuemizlter", dvs kommuner utan var je form av statsinsyn. Den för

hatliga "ämbetsmannastaten" skulle enligt denna lokalpolitiska filo

sofi ha lika lite: att säga till om som drängar och pigor - tanken 

var att husfäderna skulle få r egera efter eget skön i sedan länge 

åtrådda "bonderepubliker" eller "småriken". När man 1837 äntligen 

kom fram till en lösning , blev det en kompromiss : ett litet , valt 

" formannskap" skulle styra , men i vissa frågor skulle ett tre gånger 

större " representantska~' höras , som dock inte fick någon överor dnad 

ställning förrän mot slutet av århundradet , då ju för övrigt parla

mentarismen också började göra sitt intåg i rikspolitiska sammanhang 

(och tidigast i Norge redan 1884). I spetsen för alla kommunalorgan 

- ursprungliga som tillkommande - sattes en enda spindellik vald 

"ordfi6rer", som i forskningen karakteriserats som både "fi6rsteminis

ter og president i kommunens over- og underhus" - och han har , trots 

att "formannskapene" oftast förklaras vara "grodde i heimlandet si 

jord", släktingar överallt utomlands ; utom i Sverige och Finland. 

Något t i llspetsat skulle man kunna säga att den forne, statlige 

ämbetsmannen förfolkligades i ett representativt system , som nära 

nog överallt där enväldena föll. Därtill blev hans rent geog rafiska 

kompetensområde mycket större än de svenska "kommunalgubbarnas". 

Under enväldet hade prästgället/pastoratet/häradet , och inte som 

långt tidigare sognet, framstått som lämpliga fattigvårdsenheter, 

och benämningen blev också snart nog "herredskommuner" . Och Emil har 

i bokmålsversion - i en oundviklig nödlösning - blivit något så pro

minent som "ordfi6rer i herredsstyret" , trots att han i själva verket 

bara blev "ordförande i kommunalnämnden" i lilla Lönneberga socken, 

och inte hela Aspelands härad , i Småland. Men så kan det gå , när man 

sätter sig i sinnet att översätta barnböcker till andra språk än 

finska , som obegripligheten till trots ändå är identisk med 

svenska. Mycket likartade samhällsförhållanden har helt enkelt lett 
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till mycket likartade språkliga uttrycksmedel. Och det säger sig 

självt att jämförande lokalhistorisk forskning i fallet Sverige

Finland initialt har att ta fasta på likheter i systemen, och att 

i undersökningar av svenska och norska förhållanden hålla fundamen

tala skillnader i minnet. 

Så kunde det alltså gå , när tre stater efter 1809/14 skulle reglera 

det offentligrättsliga lokalsamhället , dvs kommunerna. Norge blev 

inte svenskt , Sverige blev inte norskt, Finland blev inte ryskt utan 

lika svenskt som det alltid varit (låt sedan vara att man ibland 

finner mycket säregna blandformer av förvaltningsteori och admini

strationspraxis i de östra gränst rakterna , som ju tiderna igenom 

slitits mellan två stats- och samhällsskick) . 

I ovan sagda ligger åtminstone t vå viktiga punkter; dels det ~llde

les självklara att varje enskilt lokalsamhälle och dess föränderlig

het i nte kan studeras på ett meningsfullt sätt utan ständiga sido

blickar mot de större strukturer i vilka det ingår, dels att varje 

jämförande ansats måste ta hänsyn til 1 de större, bestämmande system 

av ofta vitt skiftande karaktär som de lokalsamhälleliga "subsyste

men" haft, och har , att underordna sig (det ligger givetvis ingen 

motsägelse i att krafter på en lägre nivå i samhällshierarkien stän

digt utövat en till föränderlighet syftande och ledande press på 

staten, vilket förr eller senare kunnat avläsas i en föränderlig , 

"uppdaterad", lagstiftning) . Men samhället, och då inte minst lokal

samhället, är som bekant inte bara kommuner , vilket gör det hela än 

mer spännande och vetenskapligt viktigt. Än intressantare, men sam

tidigt mer kopmlicerade forskningsuppgifter närmar sig. 

Frivilliga föreningsalternativ i Norden - i samspel med kommunalvä

sendet 

I de samhällen som ytterst styrdes från St Petersburg gavs det , 

trots Alexander I:s relativa liberalism, bara ett begränsat utrymme 

för social aktivitet i frivilligföreningens form. I Balticum var det 

mycket länge fullständigt omöjligt att grunda sammanslutningar för 

gemene man - att avge löfte om ett nyktrare leverne (och inget 
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annat) hotade de balttyska baronernas inkomstbringande brännvinsmo

nopol , och varje annat, aktivare , föreningsengagement uppl evdes som 

ett direkt hot mot lag och or dning. I Finl a nd kunde bandagen aldrig 

dras åt så hårt , men inte heller här var det helt okomplicerat . För 

att bara nämna ett par exempel misstänktes snabbt det rent filantro

piska sällskapet , De fattiges vänner , för samhällsomstör tande verk

samhet , och "fruntimmersföreningar" tilläts efter februarirevolutio

nen 1848 fortsätta sitt välgörenhetsarbete bara om de lät bli att 

skriva in män som ~edamöter. De finländska liberalernas föreningsliv 

fick oftast utvecklas i s kenet av ett ljus satt under ena skäppo -

så var t ex de frivilliga brandkårerna svåråtkomliga för myndighe

terna. 

Balticum blev, redan när l ivegenskapen på papperet upphävdes under 

1810- talet, totalt "genomkommunaliserat" i författningstexterna -

som ingen annanstans reglerades all samhällsverksamhet in i det upp

ifrån helt kontrollerade kommunalväsendet , som alltså blev mer för

valtning än reell självstyrelse . I detta område får man därför i den 

forskning som rör dessa tidiga skeden söka pr aktiskt taget alla sam

hällsfunktioner i kommunalväsendet (först under 1860-talets verkliga 

liberaliseringsvåg, som också emanciperade och förfolkligade det 

offentligrättsliga lokalsamhället, öppnades vart efter dörrarna för 

de frivilliga samhällsalternativen) . I s torfurstendömet norr om 

Viken innebar den småningom allt mer statsbärande (och statscentre

r ade) " fennomanska" ideologien att samhällsmedborgarna skulle fos t 

ras till goda patrioter i inte minst kommunerna, som ändå stod i en 

oupplöslig för bindelse med centralmakten (man kunde, annor lunda 

uttryckt och som ingen annanstans i Norden, göra vissa försök att 

omsätta delar av den så etatistiska hegelianska filosofien i prak

tisk handling) . Politik var då som nu det möjligas konst . 

Även l okalhistorisk f orskning måste vara det möjligas konst - och 

det är den, om man ba r a lämnar det oproblematiserade fenomenologiska 

" fakta" - samlandet (som för övrigt brukar vara mest inriktat på att 

spåra upp likheter länder och r egioner emellan) och i stället - uti

från precisa frågestä llningar om det "lillas" relation till det 

"stora" - söker bestämma de likartade funktioner som oavsett yttre 

skepnad praktiskt taget alltid varit för handen . Häri ligger vidare 
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att källmaterialet snabbt växer på bredden och det säger sig närmast 

självt att närkampen med det måste ske i lokalhistoriska studier. 

Ytterligare några exempel på hur besvärligt konstruerad verkl igheten 

varit skall ges , innan just sagda vidare kommenteras . 

Om de norska och svenska kommunerna konstruerades högst olikartat 

beroende på inte minst den hänsyn de båda staterna hade att ta till 

det förflutna, blev unionsländerna varandra betydligt mer lika när 

krafter i samhället skulle handskas med problem i samtiden och pla

nera för framtiden . I de svenska och norska "nattväktar"- eller 

"rättsstaterna" gavs i "frisfären" mycket större plats för frivil

ligföreningar av allehanda slag än i de samhällen längre österut, 

som just kortfattat presenterats som en förklarande kontrast . 

Utgångsläget för lokalhistorisk forskning blir med ett slag mer kom

plicerat - samtidigt som problemformuleringarna på denna nivå blir 

viktigare i strävandena att skapa kvalitativt ny kunskap . 

Det är i högsta grad befogat att tala om Karl Johanstiden som 

"associativ", dvs förenings präglad . Kort efter 1809 års svenska 

"statsvälvning" eller "borgerliga revolution" och 1814 års 

Eidsvollsförfattning utvecklades i båda länderna i rask takt, och 

med myndigheternas goda minne, ett (om uttrycket accepteras) stats

institutionskomplementärt förenings- eller sällskapsväsende , som i 

konstruktionshänseende - och i en analys - ligger i brottet mellan 

äldre , exklusiva korporationsprinciper och nya ideer om individer i 

fri samverkan enligt vad samtiden kallade personlighetsprincipen 

(utifrån historiematerialistiska utgångspunkter blir uppgiften att 

ordna in dessa båda huvudformer i feodali smens respektive kapitalis

mens sätt att organisera samhället) . Karl Johans samhällen blev var

andra mycket mera lika än hans stater ; de blev i högsta grad just 

"associativa". Och i samhällets "frisfär" kunde man problemfritt 

låna in modeller utifrån - och därmed bli just lika. Man kunde , för 

att använda den terminologi samtidsaktörerna själva använde i preci

serande syfte, grunda sina samhälleliga "ostatsinrättningar". 

I dessa båda länder sjöd det formligen av "sällskaps"-verksamhet -

men på var sin sida om Kölen. Föreningsväsendet blev aldrig union

ellt i den "union som inte blev någon union'', för att citera Göran 8 

Nilsson. Tvärt om bidrog det till att av de forna undersåtarna bygga 
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upp separata medborgarnationer i de separata staterna , vilket redan 

benämningarna antyder - Det norske Bibelselskab, Svenska Bibelsäll

skapet; Den norske Forening mod Br~ndeviinsdrik , Svenska Nykterhets

sällskapet osv, osv . Och på detta sätt skulle det fortsätta unions

tiden ut, alltså även under de senare " folkrörelsernas" dagar . Men 

ändå blev frivilligföreningarna, som kunde skriva sina statuter på 

en tabula rasa och verka praktiskt där ingen i fö r väg stakat ut kur

sen, mycket mer lika än kommunalorganen, och det hade varit mycket 

lättar e att översätta Emil i Lönneberga t i l l norska, om Astrid 

Lindgren låtit si~ " illbatting" bli något så fint som föreståndare i 

en missionsförening, logetemplar i IOGT eller ordförande i en fack

förening eller arbetarekommun . Men hon lade sig oförsiktigt nog i 

den offentligrättsliga, så utomordentligt traditionsbundna sfären, 

och därför gick det som det med nödvändighet måste gå . 

Figur 1 . Skillnader och likheter mel lan Sverige och grannländerna 

1809/14 - ca 1920 . 
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Unionstidens Sverige , det "bernadotteska Lill- Sverige'' för att tala 

med Matti Kl inge , blir i en analys något av ett "Mittens rike"; 

närmast ident isk med Finland i kommunalt avseende och mycket likt 

Nor ge vad gäller f r ivilligför eningar . Med hjälp av figur 1 skall nu 

ett försök göras att komma fram till frågan varför lokalhistoria 

blir så viktig - nationellt och övernationellt komparativt - och då 

med särskild hänsyn tagen till den evigt närvarande triangeln stat

kommuner- fr ivill igför e ningar. Dessa t r e fenomen är naturligtvis 

inget annat än empiriska exempel för ett visst bestämt skede - om än 

t r e viktiga "historiska kategorier" i vår kulturkr ets . Ytterst hand

lar dr amat om en intressekamp , som i våra lände r under i varje fall 

de senaste 200 åren ofta tagit sig uttryck i Just dessa tre specifi

ka f enomen. 

Ovalen bli r i fallet Sverige ovanligt intressant . Vad som här ryms 

ä r en internationellt sett mycket omfattande föreningsfrihet i kom

bination med, vad det led , höggradigt fyrkpräglade kommuner, och 

detta har tveklöst befrämjat det så politiskt aktiva för eningsväsen

det . Sverige fick "folkrörelser" stavade med stort F, under det att 

grannländerna som regel nöjer sig med litet (i exempelvis Norge sta

var man hellre partiet Venstre med stor t V - med tillbör lig vördnad 

och aktning för vad detta samtidigt med de svenska "folkrörelserna" 

ut rättade i kampen för bland annat en demokratisering av stat och 

samhälle) . 

Under alla omständigheter blev de offentligrättsliga lokalorganen , 

kommunerna, olika i de båda länderna, och av det följer att också 

vissa av de f r ivilliga "motorganisationerna" utvecklades olikartat . 

Någr a exempel skall ges som illustration till hur intimt förknippad 

offentlig- och privaträttslig samhällsorganisation varit - och att 

detta komplicerar Jämför ande lokalhistorisk forskni ng . 

När det danska enväldet gick mot sitt slut, och när samtidigt kon

stitutionalismen återupprättats på statsnivå i Norge , hade allmogen, 

då den fann anledning ta till vara sina intressen , inget annat val 

än att sluta sig samman i föreningar enligt den redan nämnda indi

vid- eller personlighetsprincipen . De blev med andra ord tidiga 

pioniärer för de föreningsprinciper och praktiska sammanslutnings

former som än idag känns igen . Denna den nya tidens nya giv fångade 
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den västorienterade göteborgske liberalen S A Hedlunds intresse, och 

ytterligare eldad av "skandinavismen" kallade han snart till ett 

nordiskt "bondevänsmöte" i Sverige - till vilket bara danskar och 

norrmän kom. Förklaringen till detta (om man inte nöjer sig med ad

hoc- resonemang) V3r naturligtvis att den svenska och finländska 

besuttna allmogen inte kunde se någon poäng i dessa nymodigheter . 

Lokalt satt ju dessa människor säkert i sina sockenstämmor, och på 

riksplanet hade de sitt bondestånd (från och med det svenska tvåkam

marsystemets införande Lantmannapartiet) . Ser man nyktert på dessa 

fundamentala skillnader , framstår det som högst naturligt att de 

inte organiserade sig mot sig själva . Annorlunda uttryckt skall man 

inte finna någon föreningsbildning av detta slag i dessa länders 

lokalsamhällen, även om det i förstone, i en lättsinnig betraktelse , 

är frestande att t olka en sådan "nonexistens" i ett underutveck

lingsperspektiv . 

Därmed blir också frånvaron på exempelvis den svenska landsbygden av 

en motsvarighet till de norska " thranitterna" vid 1800- talets mitt 

begriplig, vilket den inte gör om man bara söker efter likartade 

fenomen. Den norska allmoge som inte var direktrepresenterad i det 

lokalpolitiska beslutssystemet protesterade, natur ligen , i frivil

ligföreningens form; de svenska bönderna gjorde det , lika naturligt, 

på de ofa "överraskande och oformliga" sockenstämmorna, som en prö

vad präst/ordförande en gång uttryckte saken . Och det blir i ett 

sammanhållet stat- lokalsamhällsperspektiv lättare att förstå thra

nitternas kontakter med delar av den tidigaste svenska "a r betare

föreningsrörelsen". Dessa sammanslutningar i stadsmiljö , där före 

1862 års kommunalreform gemene man hade utomordentligt begränsade 

möjligheter till lokalt inflytande , befolkades också i hög grad , och 

på precis samma sätt som Thranerörelsen , av politiskt vanmäktiga 

människor. 

Ser man till den svenska landsbygden vid 1800- talets mitt , finner 

man mycket ofta exempel på att "nykterhetsföreningar ingåtts" i soc

ken efter socken . Inte långt efter star ten 1837 hade runt 100 000 

själar i Svenska Nykterhetssällskapets regi (lokalt ofta under präs

terskapets ledning) avgivit löfte om ett nyktrare ledverne. I danska 

socknar finns knappast några belägg alls på ett sådant "organisato

riskt beteende". Skall man av denna anledning (i centrala , regionala 
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och lokala studier) sluta söka efter jämför bara nedslag av en delvis 

ny sedlighetsdebatt och en praktisk alternativ livshållning? 

Som det "på ytan" ser ut , kan svaret tyckas bli jakande, men det 

måste , när hänsyn tas till historiens variationsrikedom , bli nekan

de . Majoriteten av de svenska statskyrkopr ästerna - på såväl hög som 

låg nivå - ställde upp på ett associationsvänligt , engelskinfluerat 

program, under det att den framträngande danska "gr undtvigianismen" 

inte gjorde det . I dennas föreställningsvärld hade Luthers postulat 

om det allmänna prästadömet , dvs att var och en stod i ett ansvars

mättat direktför nållande till sin Skapare , en helt central ställ

ning , vilket fick "föreningar" för moralisk- religiösa syften att 

lukta "klosterlöften, papisteri och jesuitism" . Samma grundhållning 

återfinner man öster om Sundet bland det schartauanska prästerska

pet , vilket till dags dato präglat den västsvenska frivilligföre

ningsgeografien , vars "non- associativa" karaktär alltså äger närmre 

släktskap med den danska än den svenska bilden. Lika intressant är 

emeller~id att denna så individualistiska religiösa riktning , vars 

mål måste vara att dana framför allt bönder i kampen för tillvaron, 

å det varmaste bejakande en fö r eningsbildning för materiella ändamål 

- och på få håll i Norden finner man en motsvarighet till den 
"an- delsbeva:gelse" och lantbrukarsammanslutning som utvecklades å 

ömse sidor av Kattegatt . 

De nordiska jämförelserna skall här inte sträckas ut längre. Exem

plen är närmast otaliga på hur man får gå varsamt fram med precisa 

frågor till hur samhällsfunktioner kan ha uppträtt på olika sätt , 

och att det lönar föga att snabbt störta sig in i det förgångna i 

jakten på lätt identifierbara likheter . Innan en insnävning görs 

till ett enda lokalsamhälle , skall kort något berör as hur svensk 

lokal självstyr else behandlats och betraktats i forskningen - och 

varför , den stora undersökningsvolymen till t r ots , fortsatt lokal

historisk forskning i högsta grad är berättigad. 

Kommunalväsendet i Sver ige 

Svensk sockensjälvstyrelse och - förvaltning i gången tid har karak

teriserats som allt ifrån närmast fullgången demokrati till totalt 
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överhetsvälde . Med viss förenkling kan det hävdas att sociologiskt 

färgade undersökningar av deltagande i den närmast organiskt f ram

vuxna beslutsprocessen , i vilken för visso allehanda sociala skikt 

av skilda skäl t rängdes , lett till den förra uppfattningen , under 

det att en snarast klassisk (svensk) rättshistorisk metodik, i vil
ken de kodifierade normerna varit de praktiskt taget enda källorna , 

fö rt till det se nar e ståndspunktstagandet. De så extrema hål lningar

na är en direkt uppmaning till forskningen att gå vi dare i proble

met, men då historievetenskaplig metodik inte lämnar något utrymme 

åt att harmoniera varken källor eller uppfattningar om vad dessa av

vunnits för kunskap i forskningen , måste ett nytt angreppssätt till . 

Figur 2 . Antalet sockenstämmopr otokoll i Västerfärnebo och Stora 

Malm åren 1810- 1850. 

-- Vasterfarnebo 

- - - Stora Malm 

1810 1820 1830 1840 1850 

Källa : Alberto Tiscornias pågående undersökningar, Histor iska insti

tutionen, Uppsala universitet . 



48 

Ett sådant , i vilket hänsyn tas til 1 krafter verkande på olika nivå

er , kan ta sin utgångspunkt i figur 2. Här framgår med all önskvärd 

tydlighet att skattebönderna i Västerfärnebo i Västmanland inte nöj

de sig med de två obligatoriska stämmor om året, som 1817 års för

ordning föreskrev , utan i stället tidvis fann för gott att ses var 

fjortonde dag för att i stort och smått hantera sockenbornas väl och 

ve . Härvid hände det ofta att den självskrivne ordföranden/prästen 

"kördes över", när avgöranden skulle träffas, och att lokalsamhäl

lets fäder i föga nämnvärd grad rät tade sig efter det statliga 

regelverket . Kritikerna av detta rät t vildvuxna och landsomfattande 

s ystem, i vilket stundom t ex det rättsligt vanmäktiga torparskiktet 

kunde dras in för att svära bönderna sin trohet , hävdade att den lo

kala "lagstiftningen" inte sällan var "mer nit full än rättsenlig". 

Ett helt annat mönster avtecknar sig i storgodsens Stora Malm i 

Södermanland, där innehavarna av Ericsberg och Stora Djulö tillsam

mans med några övriga ståndspersoner och ett par skattebönder funnit 

fram till en helt annan form av "administ rativt beteende" eller 
"umgänge". Även här förekom det att godsens bönder författningsvid

rigt kallades in för att bindas upp i de beslut som fattats av en så 

utomordentligt snäv reell maktägarkrets . I de områden, där socknen 
snarare låg inom godsets hank och stör än tvärt om , förekom det ock

så tidvis att särskilda "landbostämmor" hölls för ärenden exklusivt 

rörande den jordbrukande befolkning , som i många avseenden i reali

teten mer var godsens direkta underlydande än statens omedelbara 

undersåtar . Detta måste givetvis tas i beaktande , när man , som i det 

givna fallet, söker ett svar på frågan om lokalsamhällets totala 

beslutsfattande i samhällsangelägenheter . 

Ställs frågan om den besuttna allmogens deltagande i sockensjälvsty

relsen , blir svaret i Västerfärnebofallet att de självägande brukar

na, dvs skattebönderna , hade stora möjligheter att påverka sin "när

miljö", medan i exemplet Stora Malm frälselandborna, vilka :iödvän

digtvis inte hade det materiellt sämre , saknade en sådan mer immate

riellt viktig position. I båda fallen gäller att frågan om själva 
sockeninstitutionens förhållande till statsmakten måste undersökas 

vidare - var hade domkapitel och länsstyrelser , dvs de viktigaste 

regionala statliga kontrollorganen, största möjligheten till en 
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effektiv övervakning? Stat-samhällsperspektivet måste sålunda hållas 

samman så att man inte glömmer "interdependensen" , och man kan inte, 

oavsett vilken nivå man befinner sig på i forskningen, bortse från 

de komplementära funktioner som stundom legat i icke offentligrätts

ligt reglerade organ . Hur sådana på kommunal nivå kunnat uppstå och 

utvecklas i samspelet mellan det "stora" och det " lilla" skall bely

sas i det följande. 

Frivilliga föreningsalternativ i Sverige - i samspel med kommunalvä

sendet 

I figur 3 ställs frågan om en problemstyrd "lokalhistoria" eller en 

mer krönikeartad "hembygdsforskning" (som Aleksander Loit i klargö

rande syfte uttryckt saken), ett stats- eller samhällsperspektiv , 

ett makro- och/eller mikrogrepp på sin spets . Här redovisas indivi

duella medlemskap i en liten södermanländsk arbetarekommun från 

grundläggningsåret 1915 t.o .m. 1932 (varje ansluten är markerad med 

ett streck, en "livslinje" ) . Som omedelbart framgår, inträffade det

ta världsandens nedslag i historien (med särskild hänsyn tagen till 

Hållsta) etappvis . Här framträder t r e, redan visuellt åtskiljbara 

faser, och uppgiften måste helt enkelt bli att söka finna en förkla

ring till att de ser så olika ut . 

Vad ger ett "storperspektiv", om de båda första åren av denna lokala 

partiapparat studeras? Vilken ledning ger undersökningar av social

demokratiens ideutveckling för detta isolerade etableringsskede? 

Svaret måste bli : praktiskt taget ingen alls . Vad som möter i käl

lorna är ett slags "de hungrandes organisation" , som framför allt 

såg det som sin uppgift att skaffa billigare livsmedel åt sina med

lemmar , en sorts Konsum med andra ord . Därtill märks något , mycket 

litet, av vad som skulle kunna kallas ett fackföreningsembryo för 

statarna på ett antal inte alltför stora bondgårdar. Slutligen fin

ner man drag av en rent social gemenskapsförening i en mörk tid. Och 

på detta vis var det säkert på många andra håll , där samma sorts 

arbetarekommuner växte upp vid samma tid . Trots att arbetarrörelsen 

nu redan fanns i paketform i den meningen, att de nyvordna partimed

lemmarna via de förtryckta anvisningarna i de införskaffade proto

kollsböckerna fick en rätt omfattande central vägledning , kom sidor

na att i allt väsentligt fyll as med ett lokalt bestämt innehåll . 



50 

Figur 3. Hållsta social demokratiska arbetarekommun . Medlemmar 

ingångna 1915- 1920 (män markerade med heldragna , kvinnor 

med brutna linjer) . 

1915 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Källa: Hållsta socialdemokratiska arbetarekommuns protokoll och 

medlemsmatriklar (Eskilstuna stadsarkiv). 
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Allt pekar i en sentida, för sta ytlig betraktelse i öst och väst; 

" rörelsen" var verkligen "allt" och "målet intet", för att traveste

ra den välkända bernsteinska formuleringen från sekelskiftet . I alla 

händelser stämde målet illa med r ikspartiets officiella program . 

Makroperspektivet ger i det närmaste inget. Den forskning som syss

lat med den nivån bidrar inte till ökad kunskap om vad som skedde i 

lokalsamhället och att fo r ska vidare i SAP:s centrala historia 

lönar kanppast i detta sammanhang . Mikr operspektivet kan däremot 

bidra till ökad förståelse av vad socialdemokratien vid denna tid 

egentligen betydde för medlemmarna ; materialet tål i detta avseende 

inträngande frågor . I ett sådant perspektiv falle r "folkets idehis

toria", som ju idag tilldrar sig ett allt större intresse, in som en 

lika spännande som viktig uppgift att arbeta med . Hur rationalisera

de "folkrörelsemänniskan" sin tillvaro , vilken var det gryende 

1900- talets motsvarighet till den ginzburgske Menocchios ost och 

maskar? De t lilla perspektivet har allt att ge det stora. 

Nästa fas, året 1917 , reser helt nya frågor . Ingenting kan besvaras 

genom att gå till partiavdelningens efterlämnade material - förutom 

att man finner ett stort antal namn och adresser i medlemsmatri

keln. Ett närsyntare studium av dessa avslöjar emellertid vad histo

rien nu handlade om. Nu var det storgodsstatarnas , de verkliga jord

proletariatskollektivens , tur att ansluta sig, och det gjorde de i 

just den tid om våren 1917 , då det, som bekant , också jäste runt om 

i landet i de vidaste arbetarskikt. Hela "storsamhället" skakades i 

sina grundvalar , och som beteckning på människors och gruppers sätt 

att reagera kan ordet " folkr örelse" i sin ursprungliga (och egentli

gen enda rimliga) betydelse med fördel användas. 

Massingångarna 1917 i Hållsta socialdemokratiska arbetarekommun 

blir , när perspektivet vidgas uppåt och utåt , lika förklarliga som 

de lika tydliga massutgångarna året därpå. Högtidliga f ormuleringar 

långt senare i protokollen (1931 , dvs kort före socialdemokratiens 

maktövertagande och lantarbetarrörelsens verkliga uppsving) talar om 

att statarna , när nu efter kriget och revolutionerna samhällslugnet 

var återställt både centralt och lokalt, var rädda fö r att bli "ent 

ledigade från platserna på gårdarna". I detta fall har med andra ord 

det stora perspektivet allt att ge det lilla. 
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Den sista fasen återstår att kommentera . Från och med 1919 möter, 

vilket tydligt framgår, en helt ny bild . Människor kom, enkelt 

uttryckt , för att stanna , och även kvinnor började alltså ansluta 

sig (att man nu ofta blev medlem livet ut skulle framgå alldeles 

klart , om de ingångna följts längr e än till 1932) . Äter tiger käl

lorna där de ligger ; man måste , som alltid, locka dem att tala genom 

att ställa närgångna frågor - och i högsta grad lyssna till andra 

röster i andra församlingar; inte minst till dem som höjdes i första 

och andra kammaren. 

När riksdag och regering lagom till jul 1918 fattat beslut om allmän 

och lika röstr ätt för män och kvinnor i kommunala val , var Hållsta

borna inte sena att reagera . En liten, kontursvag arbetarekommun 

blev i januari 1919 helt plötsligt något annat , något kvalitativt 

nytt i sin gamla skepnad . När den 40- gradiga skalan nu avskaffats 

(som tio år tidigare hade fört liber alerna till makten i detta tidi

gare helt godsägar- och fabrikörsledda lokalsamhälle via en IOGT

loge), stod det inför de nytillträdande kommunal f ullmäktiges första 

sammanträde i mars 1919 klart , att nya , tidigare maktlösa grupper 

hade en verklig chans , men för att komma någon vart måste de natur

ligtvis ha ett organ, i vilket de kunde "artikulera" och "aggregera" 

sina intressen . Detta är den enda rimliga förklaringen till att 

tredje fasen har det utseende den har. Annorlunda uttryckt kan sta

tens närvaro i samhället inte bli tydligare än vad den här är - cen

tralmakten ändrade i det offentliga regelverket, och medborgarna 
hade inget annat att göra än att ändra i frivilligföreningen ; de 

fick byta "organisatoriskt beteende" i samma stund som de förvandla

des från politikens objekt till dess subjekt . 

Ytterligare ett "storperspektiv" på lokalsamhället öppnar sig , när 

den tidiga arbetarrörelsens framväxt studeras regionalt eller över 

hela landet; ett forskningsområde där fortfarande många frågor kan 

ställas . Men i detta fall är det stora och bestämmande inte staten 

(i varje fall inte omedelbart), utan det är "storsamhället" i sin 

organiserde form, de nu landsomfattande sammanslutningarna, Gramscis 

"nya furstar", som så att säga blir centralmakt, under det att före

ningsavdelningarna blir det lokalsamhälle dessa prövade sina strate

gier på. Det visar sig i lokalstudier, som fått styras av en och 
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samma teoretiska föreställning och ett enhetligt metodiskt grepp , 

att fackföreningen blev den naturliga organisationsformen, och 

samma teoretiska föreställning och ett enhetligt metodiskt grepp, 

att fackföreningen blev den naturliga organisationsformen, där stör

re, sammanhållna arbetsplatser fanns, medan splittrade arbetarstyr

kor oftare , men lika naturligt, samlades i arbetarekommuner av just 

behandlat slag eller i s yndikalistiska lokala samorganisationer . 

Verklighetens struktur var med andra ord även i detta fall avgörande 

för hur mer immateriella byggnader uppfördes, och en direkt paral

lell finns i de tecken som tyder på att frikyrkligheten hade lättare 

att vinna fotfäste i statskyrkliga annexförsam~ingar än där prosten 

eller kyrkoherden residerade. Om man så finner lämpligt , kan man 

tala om att ett slags icke territoriella regioner träder fram som 

resultatet av problemstyrda genomgångar. I alla händelser tvingas 

man gr uppera de lokala iakttagelser na i "högre system", för att de 

inte skall förbli i pulvriserad och därmed oförklarlig form. 

Vad som hittills anförts sammanfattar sig självt . En rent "etatis

tisk" vinkling (i praktiken ett snävt rättshistoriskt grepp) duger 

inte (för ett sådant betraktelse- och angreppssätt varnade också 

Sven Ulric Palme i sin framtidsskiss av lokalhistoriska forsknings

uppgi fter vid kommunaljubileet 1962) , och inte heller löses proble

men genom ett , fö r att tala med Rolf Torstendahl, "sociologiskt stu

dium av det förgångna" , där statsanknytningen när a nog helt lyser 

med sin frånvaro. Och , som redan nämnts , finns ingen plats för någon 

"harmonisering" - sanningen ligger inte "mitt emellan" . Vad som, i 

detta fall, rört svenskt lokalpolitiskt liv kan inte vaskas fram 

genom att enbart ta fatt i en del av vad stats- och riksnivåcentre

rad forskning hävdat och foga samman det med vad som kan komma fram 

vid ett enögt och snävsynt studium av socknar och städer. 

Det är först när - teoretiskt och metodiskt - en "int eraktion" 

bereds plats , och när man, som i de exemplifierade särfallen , tving

as plocka i sammanhangen med pincett i stället för att göra blinda 

"tidssamplingar" etc . , som en försvarbar analys blir möjlig - en 

analys som givetvis blir pr ecis så komplicerad eller okomplicerad 
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som historien själv varit. I den sista illustrationen stod tidshän

delserna i kö; tre viktiga brytpunkter har kunnat avläsas inom en 

femårsperiod - världskriget, revolutionshotet och demokratise

ringen . Om formuleringen att "Sveriges historia varit dess 

konungars" någonsin haft täckning i verkligheten, duger den inte för 

detta skede. Landets öden under dessa år var inte identiska med 

Gustaf V:s, men de sammanföll inte heller till fullo med arbetare

kommunsordförande Gustafssons i Hållsta. De låg i spänningsfältet, i 

" interdependensen" dem emellan . 

Från det lilla till det stora 

Efter dessa diskuterande exemplifieringar , där stegvisa insnävningar 

gjorts i ett försök att påvisa lokalhistoriens betydelse på olika 

analysnivåer, bör några av de viktigaste trådarna dras samman. Tåg

ordningen kan nu bli den omvända. När studiet av enstaka lokalsam

hällen bedrivs utifrån en bestämd teoretisk föreställning , som tar 

hänsyn till den lokala historiens ständiga växelverkan med övergri

pande processuella förändringar, kan siktet ställas in på jämförbar

het i såväl tid som rum - i en strävan att skapa ökad och kvalita
tivt ny kunskap om sammanhang som inledningsvis bara kan anas. I det 

här diskuterade lokalfallet "var" 1915 i Hållsta 1890 i det mycket 

närbelägna Eskilstuna , där effekterna av den både materiella och 

andliga förändringen kommit tidigare, där exempelvis den frivillig

föreningsbild som utvecklades till fullo i grannsocknen under första 

världskriget fanns redan ett kvartssekel tidigare. "Historisk tid" 

blir viktigare än matematiskt mätbar kronologisk, den diakrona kom

parationen har mer att ge än den synkrona , och i en beskrivning och 

tolkning av empiriska iakttagelser avslöjar sig det verklighetsfräm

mande och därmed ohistoriska talet om "eftersläntrare" och dylikt, 

vilket tidvis florerat i samhällsvetenskaplig debatt om "diffusions

problematiken", som meningslösheter. Samhälleliga fenomen dyker inte 

upp av en slump; de kommer, enkelt uttryckt, när "tiden är mogen", 

när olika grupper söker värna om sina intressen i den ständigt när

varande föränderligheten. 
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Redan denna lilla komparation visar vilka möjligheter som öppnar 

sig, när teoretiskt och metodiskt sammanlänkbara lokalhistoriska 

undersökningar läggs till grund för empiriska generaliseringar på en 

högre nivå . Exempelvis är det för nära nog varje svensk "självklara" 

frivilligföreningsväsendet tiderna igenom ingen självklarhet i ett 

större sammanhang utan en landsbestämd säregenhet. Lika litet är 

svenska socknar någon entydig kategori , men sedda i jämförelse med 

andra länders kommunalinrättningar, som har helt andra rötter, trä

der större, i hög grad konträra system i dagen , vil ka i sin tur 

vittnar om hur skilda stats- och samhällsskicken varit och fortfa

rande delvis är. Mot bakgrunden av en sådan hierarkisering , där alla 

led är beroende av varandra , kan man i lokalhistorisk forskning -

och bara där - utröna detaljerna i relationerna mellan det "stora" 

och det " lilla" , att se vad som varit allmänt och vad som varit spe

cifikt i en överordnad samhällsförändring - och , vilket är det 

viktigaste för historiker n, varför . 

(Efter föredraget följde diskussion som redovisas i slutet av denna 

skrift) 
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KULTURLANDSKAPETS SPRÄKL IGA DIMENSION 

Jan Paul Strid 

Varje landskap som bär spår av mänsklig påverkan kan kallas kultur

landskap . Detta innebär att snart sagt alla landskapstyper i vårt 

land är kulturlandskap. Ostergötlands gamla odlingsbygder förtjänar 

givetvis i högsta grad denna beteckning . Ostgöten kan glädja sig åt 

att hans hembygd representerar ett kulturlandskap av imponerande 

ålder och djup. 

De senaste årtiondenas stora intresse för kulturlandskapet , bottnan

de i insikten att landskapet med dess skönhetsvärden inte är något 

för alla tider givet, utan ett kulturarv, som måste skyddas och för

valtas, har lett till att man inte minst från kulturminesvårdens 

sida sökt skapa sig en mer vetenskaplig för eställning om dess inne

håll . 

Jag skall här presentera en strukturell modell av kulturlandskapet 

och dess bärande element , en modell utarbetad av arkeologen Klas

Göran Selinge, forskningsexpert vid Riksantikvarieämbetet (1983) . 

Modellen bygger på definitionen av kulturlandskapet som ett human

ekologiskt system , resultatet av en kulturhistorisk process , vars 

grundförutsättningar är det konkreta fysiska samspelet mellan natu

rens resurser och det sociala och ekonomiska utnyttjandet av dessa 

(Selinge 1983 s . 58). 

Det intressanta i denna schematiserade framställning är sättet att 

se på språket som en särskild överbyggnad till kulturlandskapet . Den 

språkliga överbyggnaden innefattar enligt Selinge främst ortnamn, 

men grundtanken har utan tvivel större räckvidd än så . Allt utnytt

jande av kulturlandskapet har försigått under språklig kommunika

tion . Och härigenom bör kulturlandskapet, dess utseende och förut 

sättningar, dess rumsliga och sociala organisation också ha 



58 

K u 1 t u r 1 a n d s k a p 

S p r å k 1 i g ö v e r b y g g n a d 

...: 
"' > ..... 

Ekonomisk Bebyggelse- I-< I-< . .... 
0 :l ....... .., 
.... .., .., "' struktur social "' ...: I/) I-< -"' I-< 
I/) :l :o :l ..... :l ..... ... . .......... .... c .... 

struktur c .... oc ...... ...: :l ...: 

"' I/) ..... QJ :l e; :l 
Oll ...... QJ ... e: I-< 
I-< QJ "O .... 0 .., 
0 p:; ·~ "' ::.:: "' 

Figur 1. Strukturell modell av kulturlandskapets uppbyggnad. På den 

bas som naturlandskapet utgör försiggår människans kultu

rella verksamhet inom ett antal strukturer. Språket kan ses 

som en särskild, icke-fysisk överbyggnad till samtliga 

strukturer . Efter Selinge 1983 . 

kommit att sätta sin prägel på språket i ett vidare perspektiv . All 

den språkliga materia som uppståt t eller på något sätt påverkats i 

samband med människans utnyttjande av naturtillgångarna - jag brukar 

tala om kulturlandskapets spräkliga dimension - borde kunna struk

tureras efter modellens principer. 

Modellen vill visa hur kulturlandskapet - och därmed också dess 
språkliga överbyggnad - formas i enlighet med olika funktionella 

strukturer. En struktur av fundamental betydelse är den ekonomi s

ka. Det sätt varpå ett samhälle tryggar sin försörjning präglar 
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också i hög grad dess språk. En fångstkultur kräver ett rikt och 

nyanserat förråd av ord rörande jakt och fiske, vistelse i skog och 

mark och till sjöss, egenskaper hos olika terrängtyper, hos vatten

drag , sjöar och hav , väderlek etc. På samma sätt behöver en jord

brukskultur sina speciella termer för odling , bete och boskapssköt

sel , jordbearbetning ro . ro. Skillnaderna mellan ordförrådet hos en 

slättbonde , en skogsbonde och en skärgårdsfiskare torde i dessa 

avseenden än idag vara betydande. 

Den bebyggelsesociala strukturen är också av största vikt . Fast 

bosättning i går dar och byar eller ännu större samhällen kräver ter

mer som definierar och preciserar olika typer av besittnings- och 

nyttjanderätt, termer rörande arvsregler, gränsmarkering, uppmätning 

av jord, t omter och tegar (" byamål" ). Mycket av ordförrådet i våra 

medeltida landskapslagar hör hemma här. Vad ortnamnen beträffar är 

bebyggelsenamnen givetvis i hög g rad präglade av de samhällsformer 

vari de uppstått . De utgör därför också en informationspotential, 

vars betydelse för bebyggelsehistorisk forskning knappast kan över

skattas . 

En t redje struktur, som i och med samhällsbyggets fortskridande fått 

allt större betydelse , är den organisatoriska eller administra

tiva. Dess mest påtagliga yttring är den territoriella indelningen 

av marken i fastigheter (gårdar , byar) , socknar , härader och län, i 

äldre tid fjärdingar , tolfter , hundaren , skeppslag , tredingar , folk

land . Denna indelning - det gäller särskilt begreppen by/gård -

socken - härad - skapar det hierarkiska s ystem på vars olika nivåer 

ortnamnen fungerar . Den administrativa indelningen har även på många 

andra sätt påverkat språket. Enligt vedertagen uppfattning har våra 

dialekter till stor del växt fram inom de sociala gemenskaper som 

skapades när de kyrkliga församlingarna , socknarna , bildades . Dia

lektgränserna i övre Dalarna - ett av vårt lands mest konservativa 

dialektområden - följer sålunda troget de sockengränser som drogs 

upp under medeltiden . 

Religion och kultutövning har sannolikt mycket tidigt utövat infly

tande på samhällets rumsliga organisation. I den administrativa 

indelningen kan detta avspegla sig i sådana förnållanden som att det 
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gamla småländska folklandet Värends fyra härader alla möts vid en 

geografisk lokalitet som genom sitt namn och sitt läge direkt 

utpekar sig som forntida kultcentrum: Helgasjön 'den heliga sjön ' 

med Helgö ' den heliga ön ' (Wessen 1929- 30 s. 97 f . ) . Religion och 

kult , magiska föreställningar och tabuföreställningar har jämte 

övertr o och folktraditioner av skiftande slag styrt och påverkat 

människans utnyttjande av naturens resurser . Detta innebär att vi 

bör kunna tala om en religiös /ideell str uktur i kulturlandskapet . 

Särskilt påtagligt framträder kanske denna struktur i ortnamn som 

omvittnar for ntida kult platser . För utom det nämnda exemplet kan man 

lägga märke till namnparet Ullevi - Mjärdevi utanför Linköping med 

motsvarigheter på flera håll i Mellansveriges äldsta kultur bygder . 

Dyrkan av gudaparet Ull och Njärd , vars kvinnliga kontrahent är ger

manernas , av Tacitus omtalade jordgudinna Nerthus , för etr äder med 

sin framträdande f r uktbarhetsaspekt en stark knytning till kultur

landskapet . 

Slutligen har vi den kommunika tiva strukturen. Färdvägar till 

lands och till sjöss , längs våra kuster och i sjöar och vattendrag , 

har sedan äldsta tid spelat en viktig roll för spridningen av språk
liga novationer . Till färdlederna knöts också ortnamn, ibland hela 

namnsystem . Den norske språkforskaren Magnus Olsen, som tidigt 

insåg de sociala faktor ernas betydelse för ortnamnsskicket , har myn

tat begreppet vägens namn (1926 , 1939) . Ett slående exempel är för 

övrigt just namnet på vårt västra grannland . Norge betyder inget 

annat än 'den norra vägen (segelleden) '. Ganska oväntat är att den 

gamla köpplatsen Falun lånat sitt namn åt Fuluf jäll på gränsen mel

lan Dalarna och Norge. Förklaringen är återigen att vi har att göra 

med ett vägens namn . Fjället ligger vid den urgamla färdled som för

binder Falun med Elverum i Norge och Grundsets viktiga vintermark

nad . Namnet betyder helt enkelt ' fjället på vägen till Falun ' . 

När kultur landskapet omdanas fö r ändras också dess språkliga över

byggnad. Av skäl som vi senare skall återkomma till drabbar detta 

inte i första hand ortnamnen . Det är i ordförrådet förändringarna 

först ger sig till känna . Detta kan åskådliggöras på en mångfald 

sätt och jag får nöja mig med ett par exempel Jag har medvetet 
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valt dem fjärran ifrån för att visa att vi har att göra med allmän

giltiga fenomen. 

Invånarna på Orkneyöarna är främst bönder, shetlänningarna framför 

allt fiskare . Språket på Shetland är också mycket rikare på ord och 

uttryck - många av dem av nordiskt ursprung - som har med fiske och 

hav att göra . Väntar man sig nu att Orkneyspråket skulle uppvisa en 

motsvarande rikedom på ord knutna till jordbruket blir man dock 

besviken. Jordbruket på Orkneyöarna moderniserades nämligen redan på 

1800- talet och detta på ett så genomgripande sätt att de gamla orden 

hann glömmas innan århundradet hunnit löpa till ända . 

En annan språklig skillnad mellan Orkney och Shetland rör fårsköt

selns terminologi . På Shetland betar fåren på allmänningsmark . Där

för har språket bevarat en mängd beteckningar för öronmärken och 

färgskiftningar av det slag som kännetecknar den gamla, inhemska 

fårrasen. På Orkney är bilden återigen en annan . Här upphörde betet 

på allmänningar vid 1800- talets början och man bör jade importera nya 

fårraser från Skottland. Den gamla terminologien behövdes inte läng

re och orden försvann (Barnes 1984 s 36). 

Denna till synes närmast lagbundna anpassning efter skiftande fysis

ka kulturförhållanden kännetecknar inte bara språket . 

Ett slående exempel på hur f o 1 k t r o n påverkats av kulturland

skapets växlande karaktär erbjuder traditionerna om skogsrået . Såsom 

Gunnar Granberg visat i sin klassiska avhandling "Skogsrået i yngre 

nordisk folktradition" (1935) har dessa föreställningar en annan 

utformning i det sydskandinaviska ek- och bokskogsområdet än i 

Mellansveriges blandskogar och åter en annan i Norrlands barrsko

gar. I söder är de knutna till ängsbruk och boskapsskötsel , i mel

lersta Sverige till jakt, kolning och tjärbränning, i norr till 

fäbodkult uren . 

I sammanhanget kan man också peka på den speciella t raditi onsform 

som trollformeln utgör. Sjukdomar hos kr eatur har varit ett ständigt 

bekymmer för den boskapsskötande bonden. Besvärjelserna mot sådant 

otyg kan också ha en språklig utformning som antyder obruten konti

nuitet ned i hedendomen . "Oden står på berget, han spörjer efter 
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sin fåle" är inledningsorden till en formel mot floget, dvs kolik 

hos hästar , upptecknad i Ostergötland så sent som på 1800- talet 

(Rääf) . 

I sitt speciella användningsområde har besvärjelserna uppfattats som 

funktionella . Därför har de också seglivat dröjt sig kvar ute i byg

derna ända tills veterinären kom med effektivare botemedel. Likadant 

är det med orden och namnen. De finns kvar så länge man har använd

ning för dem. Så länge hammaren, yxan och tången är oumbärliga var

dagsredsk~p kommer deras uråldriga namn att finnas kvar. Språket är 

ett socialt fenomen, ett slags outtalad överenskommelse inom en 

grupp människor att använda en viss benämning på en viss företeel

se. Att bryta detta mönster är inte lätt . För att or den skall falla 

i glömska krävs, såsom vi tidigare kunde konstatera , att de inte 

längre är funktionella . Vem minns vad en hjärtnagel användes till; 

vad är en banke eller en slynga? Hur många har över huvudtaget hört 

orden? Ändå var de för några generationer sedan lika välbekanta som 

teve, moped eller motorsåg idag . 

Vi står som bekant inför en av de mest dramatiska omvälvningarna i 

vår odlings historia. En tusenårig bondekultur går stillsamt och 

tyst i graven och därmed det mesta av vad den skapat i form av sed

vänjor och tänkesätt, skick och bruk , berättarkonst , ord och 

uttryck. Det odlas inte längre några vretar , det hägnas inte med 

hank och stör, man stiger inte ens upp med tuppen . 

Givetvis kommer detta att få följder för vårt språk . Tusentals ord 

och ännu fler ortnamn kommer att försvinna. Visserligen har genom

gripande förändringar även tidigare drabbat kulturlandskapet . Flera 

stagnationsperioder tycks ha inträtt under järnåldern, då också 

radikala omläggningar av bebyggelsen skett . Bybildningen, den sen

medeltida agrarkrisen, skiftesreformerna alltifrån solskifte till 

storskifte är andra företeelser som bör ha fått starka återverkning

ar i den språkliga dimensionen av kulturlandskapet. Men dessa tidi

gare förändringar - hur dramatiska de än kan ha tett sig ur den 

enskilda människans perspektiv - kan dock inte jämföras med vad som 

nu sker. De berörde inte själva grundstommen i samhället . Kulturen 

med dess funktionella grundelement f örändrades inte: bondesamhället 

bestod. 
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Nu kan det invändas att just allmogespråket tidigt blev föremål för 

en intensiv uppteckningsverksamhet. Mycket av det gamla ordförrådet 

är därmed räddat för eftervärlden. Visst är detta riktigt: de omfat

tande samlingarna i våra dialektarkiv är ett ovärderligt källmateri

al . Men samtidigt skall man ha klart för sig att detta material i 

hög grad speglar vad dåtidens upptecknare ansåg vara intressant och 

viktigt . Det kan visa sig att de frågor som intresserar oss mest 

inte utan vidare besvaras av uppteckningsmaterialet. Att komplettera 

detta ter sig som en lika angelägen som brådskande uppgift. 

Ett intressant och hittills knappast uppmärksammat förhållande är 

att gammal kulturlandskapsterminologi kommit att bevaras genom att 

orden ges nya funktioner i språket: 

- de kan "lyftas upp" på ett metaforiskt plan 

- de kan bli beståndsdelar i ortnamn 

Det en banke eller en slycka? Hur många har över huvudtaget hört 

orden? Ändå var de för några generationer sedan lika välbagligen med 

ett bildspråk , som har sina rötter i det gamla bondesamhället. Vi 

talar om hank och stör, om ler och långhalm, om bråkstakar och lin

tottar utan att närmare reflektera över var uttrycken egentligen hör 

hemma . De har vuxit så fast i vårt bildspråk att det inte har någon 

som helst betydelse om termerna längre har förankring i arbetsli

vet. Likadant måste det ha varit i gammal tid . Järnåldersmänniskan 

hade också behov av abstrakta ord och uttryck . Var tog hon sitt 

bildspråk ifrån? Svaret är givet: från den omgivande verkligheten . 

Det är knappast någon slump att ord som beskriver sinnesförnimmelser 

- det rör sig ofta om mycket ålderdomliga bildningar - i många fall 

står i nära beröring med det konkreta, terrängbetecknande ordförrå

det . Adjektiv som glad, blid, sur , snål , verb som lida, svika, sub

stantiv som lycka, kättja ja till och med hunger har direkta motsva

righeter eller nära paralleller i terrängbetecknande ord och ort

namn. 

Vi kan också tänka på vårt religiösa språk. I hur hög grad är inte 

det präglat av en tvåtusen år gammal herdekultur ! Här är också vår 
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inhemska hedniska föreställningsvärld av stort intresse. I Eddans 

skildring av gudarnas boningar i Asgård anar vi huvuddragen i järn

åldergårdens topografi: den skyddade, trygga inägomarken , vången 

eller tunet med utmarken däromkring och längst bort de öde vidderna, 

sjumilaskogarna och fjällen , där dunkla krafter hade fritt spelrum . 

Det är en tankeställare att flera element tillhörande gammal ger

mansk kulturlandskapsterminologi uppträder i detta sammanhang. Det 

gäller bland annat orden vall, vång och tun , välbeka nta från det 

nordiska och inte minst det östgötska ortnamnsskicket . 

Jag kan inte låta bli att dröja något vid ordet vång . Vi känner igen 

det i ortnamnet Vånga på tre håll i Ostergötland. I den fornsvenska 

litteraturen förekommer vång endast i uttrycket syndena wangh 

•syndernas vång' ur ett diktfragment. Det är en utpräglad litterär 

användning . Den gamla konkreta betydelsen hos ordet framträder i 

isländskans vangr ' fält , äng ', norskans vang ' ängslätt' , danskans 

vang 'liten äng' och sydligare svenska dialekters vång 'inägomark (i 

motsats till utmark) '. Ordets litterära användning sträcker sig 

emellertid mycket långt tillbaka i tiden. I den gamla gotiskan från 

300- talet , i fornhögtyskan , fornsaxiskan och fornegelskan betecknar 

ordet det kristna par adiset , paradisets ängder . Det är knappast 
någon slump att vi möter det också i våra hedniska förfäders guda

värld: Folkvangr och Thrudvangr är namnen på Frejas och Thors 

boningar . 

Ortnamnen har bevarat mängder av ord som förlorat sin praktiska 

funktion för tidsåldr ar sedan . Att ortnamnen lever kvar trots att 

deras beståndsdelar med åren ofta måste ha tett sig allt mer ålder

stigna eller rent av obegripliga beror på att de i egenskap av namn 

fått en ny betydelse , en ortnamnsbetydelse (Andersson 1973 s . 156) . 

Att Kalvhagen är en hage där man har kalvar förstår var och en , men 

som namn är Kalvhagen knutet till en viss given geografisk lokali

tet : Kalvhagen på den eller den gården. Det är det som är ortnamns

betydelsen. Ett kännetecken på ett namn ä r just att dess etymologis

ka innebörd sjunkit undan. Det stöter oss inte att det går hästar i 

Kalvhagen lika litet som vi reagerar inför att en kristen präst pre

dikar i en fcrsamling med namnet Odensvi . 
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Figur 2 . Namnsättningens hierarkiska struktur kan illustreras av en 

s . k. analyskon. För att namnskicket skall kunna fungera som 

språkligt kommunikationsmedel krävs inicitet i namnbestån

det på varje nivå. Ur Selinge 1983 . 
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Nu är det ju trots allt ett sorgligt faktum att även ortnamn för

svinner . Namndöden t räffar dock inte nyckfullt och slumpvis . Även 

här är det strukturella betraktelsesättet belysande. Vi nämnde tidi

gare att kulturlandskapets administrativa struktur format ett hier

arkiskt system . Tryggast lever de ortnamn som befinner sig på de 

högsta nivåerna i systemet . Namn på länder , landskap och städer 

används i så stora namnbrukarkretsar att risken att de skall för

svinna är obefintlig. Även by- och gårdsnamnen, vilka ju är förank

rade i namnbrukarkretsar omfattande åtminstone en socken, kan 

betraktas som väl skyddade. 

Däremot lever namnen på systemets lägsta nivå ett betydligt osäkrar e 

liv. Normalt är gården den minsta sociala enhet som kan utgöra en 

egen språkgemenskap . Gården har träffande liknats vid ett eget litet 

rike , styrt av bonden, med bestämda, av lagen tryggade gränser 

(Olsen 1926, 1939) . I avlägsna bygder har gårdarna ända in i sen tid 

haft egna dialekter. Probl emet är självfallet att gårdens namnbru

karkrets är så liten. Så länge odaljorden ärvs från far till son är 

allt gott och väl. Men om gården säljs utom släkten kan en stor del 

av dess namnflora försvinna. Vi måste helt enkelt räkna med att ett 

oöverskådligt antal ägonamn, dvs namn på åkrar och ängar m. m., för

svunnit under historiens lopp , och att endast en liten del kan leda 

sitt ursprung till förhistorisk tid . 

Detta gäller dock - märk väl - endast sådana namn som traderats som 

ägonamn. Ett mycket stort antal ägonamn har vid olika skeden blivit 

bebyggelsenamn. Genom att de på så sätt lyfts upp på en högre nivå i 

systemet har de räddat s åt eftervärlden . Hit hör ortnamn med välkän

da eft~rleder som - säter, - rum , -land , -ryd , - hult, namn på horva , 

hump, vret m.m. , vång inte att förglömma . De har allesammans beteck

nat kulturmark som varit lämplig att ta i anspråk när man haft behov 

av att anlägga nya gårdar . Dessa namn är alltså äldre - många gånger 

säkert avsevärt äldre - än de gårdar och byar som de överflyttats 

på. Äldern hos dem kan man möjligen komma åt med hjälp av pollenana

lys, knappast på annat sätt. 

Ägonamn kan alltså överföras till den bebyggelsesociala strukt uren 

och därigenom bevaras. För att ge en uppfattning om vilken betydelse 
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sådana förändringar haft vill jag påminna om att samtliga hedniska 

kultplatser vi känner till - i Ostergötland och på andra håll -

bevarats enkom genom att namnen vid någon tidpunkt kommit att över

föras på bebyggelser. Om så inte skett skulle vi inte ha någonting 

kvar av denna märkliga del av vårt kulturarv . 

Syftet med denna korta framställning har vari t att visa att kultur

landskapet har en språklig dimension, en dimension vars huvudkompo

nenter låter sig struktureras efter samma principer som landskaps

innehållet i övrigt . Systematiska undersökningar av denna icke

fysiska dimension bör kunna fördjupa vår insikt om språket och kul

turlandskapet , om de processer som styrt utvecklingen och om deras 

inbördes växelver kan. 
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IDEER OCH LOKALMILJO: OM IDEHISTORISK OCH LOKALHISTORISK FORSKNING 

Roger Qvarsell 

Historieforskningen har under de senaste decennierna genomgått en 

betydande förändring. Schablonföreställningen om att historien mest 

handlar om kungar och krig stämmer inte längre. Intresset har för

skjutits från maktens boningar till människornas vardagsliv. Även 

den idehistoriska forskningen är stadd i förändring. Det är inte 

längre självklart att det är verksamheten vid universitet, veten

skapliga akademier eller lärda kulturcentra som bl ir föremål för 

idehistorikerns uppmärksamhet. Det har . istället blivit allt vanliga

re att man intresserar sig för idelivet bland människor inom alla 

grupper av samhället . Detta hänger i stor utsträckning samman med en 

förskjutning i det idehistoriska perspektivet över huvudtaget. Ide

historikern intresserar sig allt mindre för frågor som har med ide

ers uppkomst att göra och istället uppmärksammar man mer ideernas 

funktion i en bestämd tid och i en bestämd social situation . Det har 

nämligen visat sig ganska fruktlöst att försöka kartlägga vem som 

först fomuler~de en ide eller gav uttryck för en viss uppfattning, 

dels därför att så många av våra ideer har följt mänskligheten sedan 

urminnes tider, och dels för att föreställningen om något slags 

"patent" eller "upphovsmannarätt" till ideer inte längre är levan

de . Historisk forskning kring ideer måste istället i större 

utsträckning ägnas åt att försöka beskriva hur människornas tanke

världar faktiskt sett ut , varifrån de hämtat s ina ideer eller fått 

impulser för sitt tänkande och vilken roll ideer, ideologier och 

världsbilder spelat i människornas liv och för hennes samhälle . Men 

vad har nu detta med lokalhistorisk forskning att göra? När idehis

toriker har försökt att beskriva idelivet utifrån dessa frågeställ

ningar så har det visat sig att det låter sig bäst göra om man väl

jer att studera mycket konkr eta och relativt begränsade kulturmiljö

er . Först då är det möjligt att tillräckligt detaljerat skildra hur 

ideer , ideologier och föreställningar förmedlas och tillägnas . Det 

finns således mycket som talar för att den idehistoriska forskning 
som vill studera idelivet i dess sociala sammanhang måste närma sig 

lokalhistoriens arbetsmetoder . En noggrann kartläggning av en lokal 
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noggrann kartläggning av en lokal kulturmiljö kan bättre belysa ide

ernas funktion i samhället än studier av det nationella eller väs

terländska kultursammanhanget . 

Det finns , som jag ser det, tre olika områden av modern idehistorisk 

forskning där man har kommit att närma sig det perspektiv och de 

metoder som vi brukar förbinda med lokalhistoria . Jag skall här för

söka ge en kort översikt över dessa områden och jag har två syften 

med detta. För det första vill jag visa att en idehistorisk forsk

ning som utgår från att det är ideernas funktion i samhället som i 

första hand bör bli föremål för undersökning har mycket att vinna på 

att tillägna sig ett lokalhistoriskt perspektiv, å tminstone som ett 

komplement till andra forskningsinriktningar . För det andra vill jag 

försöka argumentera för att den lokalhistoriska forskningen inte 

skall skygga för att också skildra de lokala ide- och kulturmiljöer

na. Människornas tankevärld och föreställningar om tillvaron är en 

viktig del av vår historia och alla möjligheter som finns för att 

skildra detta bör prövas. För undvikande av missförstånd skall jag 

kanske säga att jag med lokalhistoria i första hand menar intensiv

studier av geografiskt begränsade områden, medan frågan om dessa 

studier utföres av universitetsforskare eller av amatörhistoriker i 

detta sammanhang är av underordnad betydelse . 

1. Idespridning 

Svensk idehistoria har alltid handlat om hur ideer och traditioner 

med rötter i de gamla europeiska kulturmiljöerna har nått Sverige, 

som i kulturellt hänseende länge utgjorde en provins i Europas 

utkanter. Hur gick det till exempel till när vetenskapliga upptäck

ter och läror spreds från Bologna, Paris och Leiden till Lund, 
Stockholm och Uppsala? Vad hände med ideerna på vägen och hur påver

kade de och hur påverkades de av kulturmiljön i det nya landet? Det

ta sätt att studera idespridningen har framför allt fokuserat 

intresset på den geografiska spridningen av ideer, men det är också 

möjligt att studera ideernas sociala spridning. 
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Denna typ av forskning kring idespridning är dock långt ifrån opro

blematisk . Det visar sig ofta att det är lättare att studera de 

villkor som gällde för idespridningen än innehållet i denna. Vi kan 

med hjälp av bouppteckningar kartlägga vilka böcker som nådde ut 

till bredare grupper av befolkningen, vi kan utifrån uppgifter om 

posttaxor , ångbåtsavgifter och annat bedöma vilka kostnader som det 

förde med sig att från en landsortsstad eller en prästgård på landet 

följa med i vad som hände ute i Europas kulturcentra och vi kan se 

att det uppstod särskilda kulturformer som hade med de praktiska 

svårigheterna att komma över böcker och tidningar att göra . Runt om 

i landet bildades, med början i slutet av 1700- talet , små läsesäl l

skap där man gemensamt prenwnererade på tidningar och mot 1800-

talets mitt var det inte alls ovanligt att det fanns bibliotek där 

man för en liten avgift kunde få låna romaner och annan litteratur. 

Studiet av idelivets materiella villkor måste av praktiska skäl som 

regel bedrivas som lokalhistoria. Det är bara i den geografiskt 

avgränsade miljön som vi kan skaffa oss en mer fullständig överblick 

över de vägar som böcker, tidskrifter och tidningar nådde sina läsa

re och vilken betydelse dessa fick för människornas tänkande och 

sätt att uppfatta och föreställa sig världen. Det är också först i 

den lokala idemil jön som vi har möjlighet att lära känna alla de 

grupper av människor som bidrog till att bära upp ett kulturellt liv 

och förstå alla de komplicerade sociala relationer som skapade gro

grunden för människornas tankevärldar 

2 . Folkets idehistoria 

Ett helt annat sätt att närma sig lokala idemiljöer består i skild

ringar av vad som brukar kallas folkets idehistoria. Till grund för 

intresset för idespridning ligger ofta en föreställning om att ideer 

och tankar formuleras av några få människor inom vissa bestämda 

grupper och sedan sprids dessa till bredare lager i befolkningen. 

Denna bild av idespridningen som en enkelriktad ström av kunskaper 

och föreställningar från en elit till folket utgår dock för det 

första från en bland idehistoriker mycket spridd fördom om att det 

inte finns något källmaterial som kan belysa tankelivet hos några 

andra människor än den intellektuella eliten och för det andra 
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bygger den på samma upplysningsinspirerade tanke som präglar mycket 

av folkbildningssträvandena, nämligen att elitens tankar alltid är 

värdefullare eller sannare än folkets. 

Det har under de senaste decennierna visat sig vara möjligt att med 

hjälp av det material som faktiskt finns genomföra en hel del 

intressanta studier av vad man kan kalla folkets idehistoria. För 

äldre tid är man dessvärre i stor utsträckning hänvisad till dom

böcker och annat myndighetsanknutet material och det blir därför 

främst de människor som av en eller annan anledning blev föremål för 

samhällets kontroll som uppmärksammas. Från 1800- talets mitt finns 

det dock rikligt med material för en skildring av folkets idehisto

ria, dels genom alla de föreningar och senare folkrörelser som bil

dades och som ofta dokumenterade sin verksamhet i protokoll och 

skrivelser och dels genom att man tidigt började nedteckna folkliga 

traditioner och berättelser och denna verksamhet utvecklades senare 

till folkminnesarkiv av olika slag . 

Även intresset för folkets idehistoria har på ett naturligt sätt 

kopplat idehistorien till lokalhistorien. På samma sätt som när det 

gällde frågor om idespridning kan studier av det jag här kallat fol

kets idehistoria med fördel bedrivas inom begränsade geografiska och 

sociala miljöer. 

3. Att studera det stora genom det lilla 

För det tredje och slutligen finns det ytterligare ett sätt på vilk

et idehistorien har närmat sig ett lokalhistoriskt synsätt och det 

är det jag personligen tycker är det intressantaste, men samtidigt 

det som är svårast att beskriva . Man skulle kunna kalla detta för 

att man vill studera det stora genom det lilla. En skildring av en 

lokal idemiljö kan, om historikern lyckas med sin uppgift, belysa de 

större sammanhang, den nationella eller kanske till och med den 

europeiska kulturen, i vilken vi alla har del. Det lokalhistoriska 

synsättets styrka ligger för en idehistoriker i möjligheten till 

konkretion och 

om historikern kan förena detta med att samtidigt skildra de mer 

övergripande kulturella sammanhangen kan han känna sig nöjd med sitt 

arbete . 
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Jag tänkte tillåta mig att här ge exempel på möjligheten att skildra 

de stora kultursarrunanhangen med hjälp av ett lokalhistoriskt per

spektiv utifrån de trevande försök i den genren som jag själv har 

gjort. Eftersom jag är östgöte i förskingringen så har jag ibland 

roat mig med att via forskningen återvända till mina hemtrakter och 

det kan kanske passa att här ge några exempel ur den östgötska ide

historien . 

När de sista nunnorna hade lämnat klostret i Vadstena förfogade sta

ten över lokaler som man kunde bruka för något annat ändamål. Under 

sextonhundratalet användes de stora och imponerande byggnaderna till 

krigsmanshus, det vill säga som bostäder åt officerare som sårats i 

krigstjänst . I slutet av 1700- talet inrättades munklostrets byggna

der till kurhus som tog hand om människor som smittats av veneriska 

sjukdomar och detta omvandlades senare till lasar ett . I början av 

1800- talet inrättaces i nunneklostrets lokaler landets första 

behandlingshospital för sinnessjuka och först vid mitten av 1900-

talet flyttades patienterna definitivt bort från de gamla kloster

byggnaderna . Sjukvård av olika slag har i Vadstena under århundraden 

var ett av de viktigaste näringsfången och detta gör staden unik i 

svensk sjukvårdshistoria. Lokalhistoriska studier av Vadstena som 

sjukvårdsmiljö kan därför ge viktiga bidrag till landets vård- och 

medicinhistoria . Detta inte minst genom att flera av de läkare som 

varit verksamma i Vadstena har varit mycket framstående inom sina 

områden och som de noggranna ämbetsmän de var har de lämnat ett 

omfattande källmaterial efter sig . 

En idehistorisk fråga som intresserat mig personligen mycket är den 

romantiska idetraditionens framväxt och betydelse i det tidiga 

1800-talets kulturhistoria . Vid ett tillfälle när jag funderade över 

detta fann jag att det var möjligt att, åtminstone på ett för mig 

själv klargörande sätt , studera detta med hjälp av ett lokalhisto

riskt synsätt . Ären kring sekelskiftet 1800 verkade i Ostergötland 

prästen Pehr Kernell som i kyrkohistorien är känd som en av landets 

mer framträdande neologer. Kernell var starkt påverkad av upplys

ningstidens ideal och ägnade en stor del av sina predikningar åt 

allmän folkupplysning . Han kunde instruera bönderna om hur de skulle 

avla fram bättre hästar och han drog sig inte för att från predik

stolen propagera för att man borde anställa fler utbildade barn

morskor i socknarna. Efter att ha verkat som konsistorienotarie i 
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Linköping utnämndes Kernell till kyrkoherde i Hällestad i landska

pets nordligaste hörn. Hällestad var vid den tiden ett ganska fett 

och ansett pastorat och kunde därför locka en så höglärd och väl

meriterad präst som Kernell . I prästgården i Hällestad kom Kernells 

upplysningsinspirerade teologi att konfronteras med en yngre genera

tions världsåskådning, romantiken. Sonen i huset, Per- Ulrik Kernell, 

kom att bli något av en idealtyp för den romantiske studenten och 

väckte stor uppmärksamhet i salongerna i Uppsala. Dottern Sophia 

Carolina gifte sig med den för sina romantiska sånger välkände kom

positören Adolf Fredrik Lindblad. En kusin till barnen i huset och 

som ofta var på besök var Per Daniel Amadeus Atterbom och en annan 

kusin var Per Adolf Sonden, båda välkända företrädare för r omanti

kens ideal . Det visar sig således att man genom att följa familjen 

Kernell kan spegla den kulturhistoriskt intressanta brytningen mel

lan upplysningstiden och romantiken . 

Det jag har velat illustrera med de här exemplen är att jag t ror att 

det finns många möjligheter att försöka belysa centrala inslag i vår 

ide- och kulturhistoria genom att välja ett lokalhistoriskt perspek

tiv . Jag vill inte på något sätt påstå att mina enkla försök i gen

ren har varit framgångsrika , men jag är övertygad om att det finns 

utmärkta förutsättningar för att genomföra studier av detta slag. 

Hur skall man nu bära sig åt om man vill studera idehistoriska frå

geställningar utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv och med hjälp 

av ett lokalt källmaterial? Det finns inga enkla eller generella 

svar på den frågan eftersom förhållandena ser olika ut från ort till 

ort och tillgången på intressant källmaterial är mycket varierande. 

Jag skall dock i det här sammanhanget försöka ange några olika 

infallsvinklar som den idehistoriskt intresserade lokalhistorikern 

kan arbeta med. 

I varje kulturmiljö har det funnits människor som förmedlat ideer 

och kunskaper från andra håll. På landsbygden har prästerna ofta 

spelat en viktig roll i detta avseende. Det var inte bara förmedling 

av kyrkans läran och statsmaktens dekret som åvilade prästen, utan 

även en betydande del av ansvaret för den enklare skolbildningen 

före folkskolans införande . Prästen kan således i många sammanhang 

uppfattas som en lärare och en idespridare. 
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Det har också i de flesta lokalsamhällen funnits människor som i 

kraft av en särskild begåvning eller intresse påverkat andra männi

skors tanke- och föreställningsvärldar. Bondeledare , väckelsepredi

kanter , nykterhetsivrare, föreningsbildare för att nämna några exem

pel och alla dessa är ofta värda ett studium, även om det ibland kan 

vara svårt att finna användbart källmaterial för detta. 

Ett område där det i allmänhet finns ganska rikligt källmaterial och 

som är av stort idehistoriskt intresse gäller spridningen av böcker 

och tidningar. Det var mycket vanligt att man i bouppteckningar före 

1800-talets mitt antecknade vilka böcker som fanns i boet . Eftersom 

bouppteckningarna även ger en god inblick i den avlidne individens 

ekonomiska situation så är det möjligt att ge en bild av hur det var 

med tillången till böcker i olika typer av hushåll. Efter 1800-

talets mitt upphörde som regel bouppteckningsmännen att ange titlar 

på enskilda böcker och uppgav istället en summa för hela boksamling

en och detta försvårar naturligtvis kartläggningen av bokspridning

en . Vid denna tid inrättades dock på många håll privata lånebiblio

tek där man mot en mindre avgift kunde få låna romaner och annan 

litteratur och i samband med folkskolans utbyggnad inrättades 

sockenbibliotek med religiös och uppfostrande litteratur . Inom nyk

terhetsrörelsen på 1880-talet och senare även inom arbetarrörelsen 

var det vanligt att man skaffade små boksamlingar och ofta finns 

listor över dessa boksamlingar och ibland även utlåningsjournaler 

och detta göra att det är möjligt att kartlägga vilka böcker som 

fanns tillgängliga och ofta även vilka som lånades mest och det är 

ibland till och med möjligt att få fram uppgifter om vilka individer 

som var de största låntagarna och vilka intressen dessa hade . Denna 

typ av kartläggning av vilka böcker som fanns tillgängliga och läs

tes är mycket värdefull för en skildring av en lokal kulturmiljö . 

Kultur är ju i väsentlig utsträckning en fråga om möten mellan 

människor och ett viktigt inslag i en lokal kulturmiljö är de mötes

platser som fanns tillgängliga. Vilken roll spelade torgen som kul

turella mötesplatser i de små städerna och hur gick det till när 

folkrörelserna byggde sina samlingslokaler är några av de frågor som 

det kan vara värdefullt att belysa . 
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Ett studium av en lokal idemiljö måste dock alltid anpassas efter de 

förhållanden som råder på platsen ifråga och det är viktigt att man 

är obeservant på vilket källmaterial som kan belysa kulturhistoriskt 

intressanta frågeställningar. Tillgången på källor varierar natur

ligtvis , men i de små städerna finns som regel ett rikligt material 

från 1800- talet, till exempel i form av lokaltidningar, föreningsar

kiv , brevsamlingar och memoarer. 

Flera av de frågeställningar som intresserar dagens idehistoriker är 

således av den arten att de med fördel kan studeras i lokala idemil

jöer . Den lokalhistoriskt orienterade idehistorien kan också komma 

att bli ett viktigt komplement till de mer traditionella studierna 

av universitetens, akademiernas och de stora städernas kulturmiljö

er , som idehistorikern vanligtvis bedriver. 

Det är som jag ser det även viktigt att påpeka att studier av männi

skornas ideer och den roll som olika ideologier och tanketraditioner 

spelat inte är någonting som behöver vara främmande för den lokal

historiskt intresserade amatörforskaren . En skildring av en miljö 

där människor verkat blir aldrig fullständig om man inte också för

söker , så långt det nu går , att även sätta sig in i människornas 

tankevärld. 

Det är min övertygelse att studiet av lokala idemiljöer med fördel 

kan genomföras som ett samarbete mellan lokalhistorikern och idehis

torikern . Lokalhistorikern har ofta sin styrka i den detaljerade 

kännedomen om alla lokala förnållanden och kan överblicka det aktu

ella källmaterialet, medan idehistorikern förhoppningsvis kan sätta 

in uppgifterna om människornas tänkesätt och ideer i ett större kul

turellt sammanhang. Det är därför med stor glädje som vi som intres

serat oss för lokala miljöers idehistoria ser att det runt om i lan

det, och nu senast här i Linköping, växer fram institut för lokal

historisk forskning och det är min förhoppning att detta skall kunna 

leda till att samarbetet mellan lokalhistoriker av olika slag och 

universitetsforskarna kan vidareutvecklas, till glädje för oss alla. 

(Efter föredraget följde diskussion som refereras i slutet av denna 

skrift) 
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LOKALHISTORIA I LINKÖPI NG 

Sven Hellström 

Förslag till handlingsprogram 

1. Kurser i Lokalhistoria 

Kursutveckling bör prioriteras högt. Lokalhistoriska kurser, väl 

avvägda till omfattning och innehäll, har en viktig funktion i det 

längsiktiga lokalhistoriska arbetet. 

Kurserna bör ges som sk enstaka kurs, vilket betyder att de bekostas 

över det statliga kursanslaget . De bör spridas över regionen, till 

Valdemarsvik, Kisa , Mjölby , Motala etc. Det är viktigt att tvärve

tenskapliga aspekter ges utrymme vid kursutvecklingen samt att lit

teraturvalet m.m . anpassas till kursortens historia . Man kan också 

tänka sig att ge kurser i form av uppdragsutbildning, kurser i 

landstingets historia för landstingsanställda, Linköpings historia 

för kommunalt anställda i Linköping etc . 

2 . Stöd åt fritidsforskare 

Vi vet att det i länet finns ett antal f rit idsforskare , som under 

läng tid arbetat med vitt skilda lokalhistoriska ämnesomräden . Det 

mäste anses väsentligt att lokalhistoriskt centrum via hembygds

kretsen, genealogiska föreningen , studieförbund eller genom andra 

kanaler söker komma i kontakt med dessa forskare. De bör bjudas in 

till ett seminarium eller snarare konferens, som bör ägnas ät pre

sentation av pågående forskning och åt diskussion kring ev samver

kansformer. 

3. Lokalhistoria i skolan 

Lokalhistoriskt centrum bör ta initiativ till och därefter leda ett 

arbetande seminarium om lokalhistoria i skolan . Samtliga skolstadier 
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samt lärarutbildningen bör va ra representerade i seminariet. Semina

riet bör börja sitt a rbete med att samla in erfarenheterna av arbe

tet från landslaget för lokalhistoria i skolan i Norge från det sk 

MIS- projektet i Sundsvall etc. Vissa sonderingar tycks visa att det 

finns intresse för ett lokalhistoriskt seminarium både bland l ärare 

och lärarutbildare. Nämnas bör att fortbildningsavdelningen lovat 

att ekonomiskt stödja seminariet . 

4. Lokalhistorisk forskning 

a) "Bondekulturens död". Projektet avses behandla den ekonomiska, 

politiska, sociala och kulturella omvandlingen efter 1945 i 

Linköpingsbygden och i Linköping. Projektet berör således också 

stadsmiljöns förändringar. 

Ett omfattande arbete återstår innan insamlingsarbetet kan bör

ja . Projektet måste avgränsas och teoretiskt och metodiskt 

utvecklas och översikter bör skrivas . Projektutvecklingen bör ske 

i samverkan med i arbetet medverkande organisationer . Nämnas bör 

att hembygdsföreningar samt studieförbund uttalat stort intresse 

för att medverka i projektet . 

b) Laga skiftet och torpbebyggelsen 

Kalle Bäck kommer att enligt tidigare utsänd PM engagera intres

serade hembygdsföreningar i projektet. 

c) Odlings- och kulturlandkapets förändring 

Det finns flera skäl för att aktualisera detta projekt i Oster

götland. Avhandlingar har skrivits om det äldsta odlingslandska

pet , Riksantikvarieämbetet har klargjort sitt synnerli ga intresse 

för att databearbeta fornminnesinventeringen i Östergötland, nya 

ortnamnsstudier är på gång, odlingslandskapets förändringar under 
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1800- talet har studerats, den geografiska databasen vid 

Stockholms universitet har utfört undersökningar, den demografis

ka databasens insamlingsarbete pågår etc . Både de i England pågå

ende och genomförda landscape-studies och det vid Lunds universi

tet aktuella Ystadprojektet är inspirerande jämförande projekt. 

Inom projektet torde det finnas goda möjligheter att samverka med 

t ex länsmuseum och länsstyrelse. 
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DISKUSSION EFTER HARALD WINGES FOREDRAG : 

Eva Osterberg: 

Göran B. Nilsson anförde att historia är alla krafters spel . I 

bästa fall kan nog lokalhistoria fungera så, men det är inte 

lätt . En eller två krafters spel är ofta tillräckligt . Lokalhis

toria har ofta varit mer medel än mål . Amatörforskare behandlar 

nog fler krafter, men ibland saknas spelet . Frågeställningarna 

är avgörande . Mötet mellan yrkeshistoriker och amatörer kan 

utveckla frågeställandet i lokalhistoria. 

Jan Sundin : 

Det finns två typer av hembygdsforskning . Den första omfattar de 

som skriver för sitt höga nö je och också själva finansierar 

eventuell publicering. Här kan man inte ställa krav på utform

ning och innehåll . Andra skriver däremot på uppdrag t . ex . av 

kommuner. Här bör man kunna ställa krav på såväl elementära kun

skaper som utformning och innehåll . 

Eva Osterberg: 

Det finns en risk att amatörerna har för stor respekt för yrkes

forskarna. Det finns också en risk att amatörforskarna läser in 

föråldrad historisk litteratur . Man är inte a jour med det aktu

ella forskningsläget . Här kan seminarier mellan amatör- och 

yrkesforskare få stor betydelse . 

Rune Bunte: 

Är det så att den norska lokalhistorien präglas av det synsätt 

som det norska lokalhistoriska institutet intar? Och ändras det

ta med vilka som sitter i ledningen? Kommer man i framtiden att 

tala om " på Winges tid"? 

Harald Winge: 

Det vore att övervärdera min makt. Lokalhistoriska författare är 

individualister och låter sig minsann inte påverkas så lätt . 
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Görarr B Nilsson : 

En "korttidsdiktatur" inom lokalhistoria skulle nog kunna ha 

vissa fördelar. De resultat som dä publiceras skulle bli möjliga 

att komparera pä grund av sin likartade uppläggning. 

DISKUSSION EFTER TORKEL JANSSONS FOREDRAG : 

Efter föredraget vidtog en debatt om vad lokalhistoria omfattar och 

eventuell skillnad mellan lokalhistoria och hembygdsforskning. I 

denna debatt deltog: Eric Carlegrim, Torkel Jansson Jan Sundin , 

Nils Gruvberger, Göran B. Nilsson, Josef Ryden och Carl-Göran 

Andrae. 

Därefter följde ett par inlägg av annan art: 

Eva Österberg : 

Vi har inte talat nägot om källmaterialet. Amatörfors karna drar 

ibland fram nytt material i ljuset, som yrkesforskarna senare 

har nytta av och börjar intressera sig för. Domböckerna är ett 
sädant exempel. Detsamma gäller det kyrkliga folkbokföringsmate

rialet. Det utnyttjades först av hembygdsforskare och först 

senare av yrkeshistoriker. 

Rune Bunte: 

Min erfarenhet är att hembygdsföreningarna har ett svalt intres

se för universiteten och universitetens kurser. Varför? Det är 

nöovändigt att tydligare knyta samman observationen och fo r sk

ningen. Det synbara är dessutom ett källmaterial . 
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DISKUSSION EFTER JAN PAUL STRIDS FOREDRAG : 

Eva Osterberg: 

Tackade för ett fascinerande föredrag , vilket visat på betydel

sen och värdet av tvärvetenskapliga ansatser. Ett sådant samar

betete utgör en förutsättning för nya och intressanta forsk

ningsresultat kring det medeltida samhället . Som exempel på 

andra områden där ett sådant samspel kan avsätta viktiga resul

tat nämndes industrialiseringsprocessen och industriarbetets 

förändring. Språkforskare, historiker och etnologer har där ett 

intressant gemensamt område att gripa sig an medan tid ännu är. 

Jan- Paul Strid : 

Betonade vikten av samtal mellan proffs och amatörer. När det 

gäller arbetslivet har båda en viktig funktion att fylla. För

ändringstakten är hög och mycken kunskap hotar att försvinna. 

Göran B Nilsson: 

Tog upp frågan om lokalhistoriens samhällsrelevans i anslutning 

till också nya ortnamn och andra rumsliga bestämningar som hus 
Adam, Bertil, Caesar och Dagny . 

Jan-Paul Strid : 

Höll med om att en utarmning pågår, Postverkets adressbestäm
ningar gör att exempelvis Kisa numera är adressen även till 

orter, som tidigare haft andra namn . Det är en viktig uppgift 

för hembygdsrörelsen att dokumentera och bevara dessa tidigare 

namn . 

Rune Bunt e: 

Tog upp vikten av att i tid dokumentera de industri- och före

tagsmiljöer, vilka nu bokstavligen talat grävs upp och slänga på 

soptippen. 
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Torkel Jansson : 

Betonade i anslutning till Strids schematiska uppställning 

värdet av även nordiska jämförelser på det lokalhistoriska 

området . 

Jan- Paul Strid: 

Den apostroferade figuren var i sig resultatet av tvärvetenskap

liga kontakter. Den har nämligen konstruerats av en arkeolog . 

Diskussion 11/3 kl. 11 .15 - 12 . 45 

Inledande inlägg av Sven Hellström, Kalle Bäck , Jan Sundin. 

Ordförande vid diskussionen: Göran Graninge r 

Lennart Hedberg : 

Det gäller att komma in på det praktiska arbetet . Centrum , 

institut håller på att etableras på flera håll , i Lund, Växjö, 

Göteborg, Stockholm , Stadshistoriska institutet , Norrtälje, 

Linköping, Örebro , Härnösand, Östersund , Umeå. Både forsknings

arbete och kursgivning på det lokalhistoriska omr ådet förekom

mer . Det gäller nu att tänka på att via samordning dra nyaa av 

varandras arbete . Gemensamma konferenser, lit teraturinventering

ar och begreppsbestämningar nämndes som ämnen för detta. Det 

stadshi storiska i nstitutets roll i sammanhanget bör klaras ut . 

Sven Lilja : 

De~ stadshistoriska institutet i Stockholm fira r 1989 sitt 

70- årsjubileum . Har varit inriktat mot stadshistoria men en 

glidning mot kommunhistoria har skett . Vid ett symposium i 

Sigtuna diskuterades institutets nationella roll , nu när centra 

håller på att växa fram på olika håll . Hur skulle en samordning 

utformas? Finns det något behov av att institutet tar på sig en 

föreståndares pensionering inför ett skifte på denna post . Vilka 

ideer från detta symposium skall föras vidare till denne? 
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Harald Winge : 

Ansåg inte antalet centra m m vara något problem snarare tvärt

om . Underströk betydelsen av kontakt mellan de involverade. Kan

ske detta kunde vara en uppgift för det stadshistoris ka inst i tu

tet . 

Lennart Hedberg : 

Den givna utgångspunkten utgjordes av det lokala intresset av 

att ordna kurser , seminarier m.m. Det stadshistoriska institut e t 

har kapitalt misslyckats med att marknadsföra sig självt. Har 

inte mär kts i Ör eb r o . Det gällde att synas utåt och att inte 

uppfattas som en underavdelning till Stockholms universitet . 

Dock borde institutet kunna fungera som någon slags ko pplings

instans. 

Carl - Göran Andr ae : 

Den vetenskapliga strategin kan ta två skilda utgångspunkter, 

den kompetens man vill bygga upp eller den kompetens man redan 

besitter . Positivt att som här starta i det konkr eta och redan 

förefintliga . Det föreligger ett klart politikerintresse för 

detta forskningsomräde , vilket låter sig förena med regionalpo

litiska amb i tioner . Historieämnet behöver finna en ny grund för 

sin existens . Den sk västgötaskolan och Stålsjös uppträdande 

även inom den östgötska historien visar på ett behov av andlig 

renhållning och mer off ensiva insatser frän historikernas sida . 

Goda förutsättningar i Ostergötland med ett folkrörelsearkiv 

under uppbyggnad och aktiva hembygdsrörelser som samarbetspart

ners. Glädjande initiati v i samspel med allmänheten har tagits i 

Lund och Götebor g . Betonar vikten av samarbete . Oklart vem som 

kommer att bli chef för det Stadshistoriska institutet och där

med för dess roll i sammanhanget. I Stockholm finns emellertid 

tradition , pengar och biblioteksresur ser , tillgångar att utnytt

ja på ett bät tre sätt . Positivt med öppen konkurrens , där den 

bästa forskningen får bestämma lokaliseringen . Vi behöver en 

aktiv forskning om hembygden, som når ut till alla medborgare . 
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Eva Österberg : 

Betonar intresset av att se olika insatser såsom kompletterande 

varandra snarare än som konkurrenter. Såg inget större behov av 

samordning än någon konferens varje år. Någon styrning eller 

ytterligare administrativ samordning behövs inte. I Skåne be

drivs mycket lokalhistorisk forskning . Något slags institut på 

väg även där . Intressant vore att etablera någon slags regional 

profilering kring problem av specifikt intresse för respektive 

område. Vad är det speciella med Östergötland? Gammal odlings
bygd, politiskt och religiöst centrum. Linköpings stift har 

varit särskilt aktivt med att skapa helgon . Intressant arbetar

rörelse. 

Skåne har utgjort en brygga till kontinenten med halva sin his

toria tillsammans med Danmark. En tidig arbetarrörelse delvis 

under inflytande från kontinenten, ett område vilket f.n. Lars 

Olsson och hans grupp bearbetar. Med andra ord acceptera olika 

regionala satsningar, där det specifika klart kommer fram . Ett 

samordnat ideutbyte är värt att eftersträva. 

Erik Carlegrim : 
Själv inte historiker och därmed att se som en musiker, vilken 

inte kan spela. Konferensen har utgjort en spännande träffpunkt 

mellan proffs och amatörer inom historievetenskapen . Talaren har 

själv efter sin pensionering återvänt till Östergötland och för

sökt att på mikronivå kartlägga vad som är intressant ur veten

skaplig synpunkt. Ett samarbete ger möjlighet att få detta 

bistånd. Rådgivning blir därför en central uppgift liksom samar

bete med skolan. På det senare området stora stora vinster att 

göra när det gäller konkretisering av det förflutna. 

Göran Graninger : 

Betonade med utgångspunkt i Temas tillkomst att vad det nu var 

fråga om var att etablera något nytt inte att etablera ett mono

pol . Glädjande att finna lokalhistoriska insatser på flera håll 

i landet . I sammanhanget gällde det att skilja på forskning och 

kursgivning. När det gäller det senare borde UHÄ ha en viktig 

roll att spela. En fråga a tt ställa sig gäller hur man skall 

lägga tyngdpunkten i Linköping. 
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Sigurd Germundsjö: 

"Kan Du spela fiol?". "Jag vet inte. Har aldrig försökt." Vad 

skall hembygdsföreningarna kunna utnyttja? Anslaget om 1 ,4 mkr 

från Linköping en liten summa. Mer pengar borde kunna satsas i 

Östergötland. Bara i Linköpingstrakten finns 15 hembygdsföre

ningar och många verksamma amatörforskare att fånga upp. Den 

utåtriktade verksamheten har en viktig funktion att fylla för 

att ge råd och hjälp till dessa. En viktig uppgift att stimulera 

till lokalhistorisk forskning . Förhoppning om ett givande samar

bete med den demografiska databasen, vilken kommer att bli en 

fin tillgång för släktforskare liksom nya media som persondato

rer, CD-teknik . 

Vad vill man vid centrum? vilken roll vill man ge amatörforskar

na? 

Peter Norman: 

Hur har man tänkt sig samarbetet med länsmuseerna? Har själv 

erfarenheter från Östersund och Kalmar. Hur knyta upp experterna 

i rådgivningsfunktionen? Med tanke på lokalhistorien som ett 

tvärvetenskapligt område är det angeläget att knyta samman for

skare från alla ämnen. 

Nils Gruvberger : 

Regionala profileringen har börjat med Linköping. Vad sker här

näst? Lokalhistorien i skolan viktigt område . Det är väsentligt 

att detta perspektiv kommer in i kursplanerna för de blivande 

lärarna. 

Jan Sundin: 

När det gäller den demografiska databasen föreligger goda möj

ligheter till samverkan med universitet, hembygdsrörelser, sko

lor, bibliotek av den typ som MIS i Sundsvall utgör. 

Jan Westlund: 

Hade trott att det lokalhistoriska institutet även kunna gälla 

Norrköping. Försöker för egen del följa insatser inom Arbetets 

historia i landet. Omvandlingsprocessen går kanske t.o.m. ännu 

snabbare där än när det gäller jordbruket. Vill gärna få till 
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stånd ett samarbete med institutet och få styrsel på amatörverk

samheten. 100 000 människor gräver där de står . 500 böcker har 

producerats med hängivna insatser, något som forskarna i nte bryr 

sig om. Det gäller att finna ett system för samarbete . 

Torkel Jansson: 

Värdefullt med samordning i varje fall när det gäller formule

ring av problem och frågeställningar . Till detta behövs rikskon

ferenser, vilka det gäller att realisera innan föresatserna 

bleknar bort . 

Sten Andersson: 

Vi har varit alltför blygsamma med att tala om vad som gjorts i 

Linköping . Var själv med att skriva "Textilen som försvann" och 

har även läst många av Gräv där Du står- böckerna . Redovisade 

negativa erfarenheter av att misstros i dessa grupper om man 

inte tillhör ett visst parti . Förklarade sig villig att komma 
till arbetarrörelsen i såväl Norrköping som Linköping för att 

berätta om sitt arbete . 

Jan Westlund: 

Hälsade Sten Andersson välkommen. 

Carl- Göran Andrae : 

Redovisade erfarenheter liknande Sten Anderssons . 

Sven Hellström: 

Inga svar är klara när det gäller institutets verksamhet . Tema 

utgör en intressant miljö när det gäller att hantera tvärveten

skapliga frågor . Lokalhistoria inte bara en historisk speciali

tet. Delade uppfattningen om lokalhistoriens roll i skolan . 

Göran Graninger : 

Uttalade pessimism inför den nya lärarutbildningens konsekvense r 

för historieämnet. 

Eva Osterberg : 

Redovisade diskussioner i Lund/Malmö med bl a Christer Karlegärd 

angående lokalhistoriens roll i lärarutbildningen. En ny 

utmaning f ör universiteten. 
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Göran Gr aninger : 

Såg metodutveckling som ett centralt område för institutet . 

Detta gällde inte enbart Linköping . Ingen avsikt finns att ute

sluta Norrköping . Institutet har att medverka till att tillgodo

se människans behov av historia - i en annan form än den hit

tills dominerande. Centrum skall ses som en mötesplats för fack

historiker, amatörer och forskare inom andra ämnen . Avslutnings

vis ett tack till Sven Hellström för ett hängivet arbete med att 

planera och genomföra detta symposium . 


