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Maths lsacson 

ARBETARRÖRELSEN OCH LOKALHISTORIEN 

Arbetarrörelsen har traditionellt ställt sig avvaktande, ja rent ut sagt avvi
sande, till lokalhistoriska undersökningar och hembygdsmuseer. Dessa har för
knippats med bonderörelsens och medelklassens vurm för det gamla, djupt orätt· 
visa, samhället. Inom arbetarrörelsen har man istället engagerat sig i dagens 
och morgondagens frågor i syfte att förbättra det arbetande folkets levnads
villkor. Att stanna upp och se tillbaka på utvecklingen på den egna arbets
platsen eller orten har sällan tillerkänts något större värde. Däremot har det 
funnits ett visst intresse för studier av de centrala organisationernas, LO:s, 
SAP:s och fackförbundens, framväxt och verksamhet. Lokalhistoria har man int
resserat sig för enbart i samband med något jubileum. Då har en skrift e ller 
utställning i all hast producerats, och dessa har i regel utformats efter 
samma mall. Det är organisationen, dess ledargestalter och deras verksamhet 
som skildras. Föga utrymme ägnas åt förhållanden på arbetsplatserna och i 
lokalsamhället. 

Idag tillhör a rbetarrörelsens misstänksamhet mot lokalhistoriska undersökning
ar emellertid det förnutna. Grävrörelsen bäddade för denna omsvängning. 
Tyvärr har grävrörelsen stagnerat under senare år. Rejäla satsningar fordras 
för att blåsa liv och ge stadga åt verksamheten. Med ullkomsten av Arbetets 
museum i Norrköping skapas ett fo rum för lokalhistoria som kan hli till stor 
nytta både för arbetarrörelsen och tjänstemannarörelsen. 

Grävrörelsens start 

I mitten av sjuttiotalet började intresset fö r arbetet och hembygden att växa 
inom arbetarrörelsen. Inom programmen Bygd i förvandling och Land du viilsig
nade startade lokalhistoriska studiecirklar runt om i landet, inriktade på 
industrisamhällets födelse och föränd ring. På orter som hefann sig i djup kris 
nä r de stora arbetsplatserna awecklades samlades invånare i studiecirklar. I 
Vikmanshyttan, e n ort med ca 1300 invånare i södra Dalarna, drogs en omfattan
de studieverksamhet igång när Stora KoP.parberg hösten 1976 meddelade att 
verksamheten skulle upphöra vid bruket. Aven på andra krisorter startade stu
diecirklar. Först och främst ägna sig åt samtiden, men ofta sökte man sig 
också bakåt i tiden i syfte att få perspektiv på de lätt kaotiska dagshändel
serna. Ungefär samtidigt tog nera länsmuseer initiativet till elt dokumenta
tions- och forskningsarhe te om industriamhällets historia. Här samarbetade man 
bl a med ABF och LO. Jag deltog själv i en dylik verksamhet i Gävleborgs län 
från 1976, en verksamhet som vände sig till loka lhistoriskt intresserade per
soner i ett begränsat antal kommuner. 

Grävrörelsen blir ett begrepp 

Intresset för studier av den ei:na arbetsplatsens och den egna ortens historia 
ur ett arbetarrörelseperspektiv sköt sålunda fart i mitten av sjuttiotalet. 
Nya frågor ställdes, och detta i ett lokalhistoriskt perspektiv. Med Gunnar 
Sillens och Sven Lindqvist böcker fick den spirande rörelsen - om de utnyttja
des rätt · ett slagkraftigt verktyg och en politisk plattform att st<\ på. Ar
betets historia blev ett led i den ideologiska kampen. Varken kapitalägare, 
museichefer, myndigheter eller yrkesforskare gick fria från kritik. Särskilt · 
de sistnämnda gisslades. Detta var ett uttryck fö r en djup besvikelse med for
skare som i den förment objektiva vetenskapens namn ägnade sig åt att skriva 
företagshistoriker istället för att belysa det arbetande folkets villkor i 
historien. Grävrörelsen blev ett begrepp och en kraft att räkna med ute i 
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bygderna. Forskning i cirkelform blev en folklig utmaning av den e.tablerade 
forskningen. Barfotaforskarna var på ett plan också ett led i en större poli
~isk offensiv, i strävandena att fördjupa den ekonomiska demokratin. Medbes
tämmandelagen, MBL, hade tagits av riksdagen några år tidigare och löntagar
fondsdebatten hade just inletts. 

Arbetarhistorien gestaltas 

Studiecirklar startades runt om i landet. I Småland deltog 400 människor i 
grävcirklar på glasbruksorterna. På många orter i Bergslagen och på indust
riorterna längs Norrlands kustland gav man sig i kast med uppgiften att doku
mentera arbetslivets historia och människornas levnadsvillkor samt fackliga/
politiska kamp. Utställningar och grammofonskivor producerades, skrifter pub
licerades och möten hölls. Snart började historien också ~estaltas i arbetar
spel och på arbetslivsmusefr Det första spelet sattes ur p I Norberg 1977 och 
skildrade gruvstrejken 1891-92. Den följdes snart av spe i Horndal, Seskarö, 
Motala, Norrköping, Norrsundet osv. En mäktig folkrörelse hade sett dagens 
ljus, en röresle som var inriktad på att belysa de arbetande folkets villkor i 
lokalsamhället. Detta var en i hög grad indivdualiserad lokalhistoria, dvs en 
lokalhstoria som utgick ifrån lokalsamhällets egna förutsättningar. (H. Try 
1988, s 24) Men inte helt. Deltagarna i grävcirklarna kände sig delaktiga i en 
större rörelse, i Sveriges omvandling till ett välfärdssamhälle lett av arbe
tarrörelsens fackliga och politiska organisationer. Kopplingen till den natio
nella utvecklingen var sällan problematiserad eller uttalad, men den fanns där 
som en självklar utgångspunkt. 

Centralt stöd 

Från centralt håll togs en rad initiativ i syfte att stödja det spirande in
tresset för lokalh istonska studier. Utan ABF:s bistånd skulle grävrörelsen 
inte ha blivit en sådan framgång. Flera fackförbund uppmuntrade grävande!, 
däribland Fabriks. Andra fackförbund var däremot avvaktande eller t o m kall
sinniga. Vid denna tid föddes också iMn om ett Arbetets museum förlagd till 
Norrköpings gamla industrilandskap. 1981 presenterade LO en kongressrapport 
med titeln Facklig kultursyn där arbetets historia lyftes fram. I rapporten 
konstaterades att "intresset för arbetets och arbeta rrörelsen historia har 
ökat starkt under senare år. Arnatörforskningen kan bli en levande del i det 
fackliga arbetet". Vidare sägs att "arbetsplatsmuseer och vård av industrimin
nen erbjuder möjligheter att stärka medvetenheten om de historiska samman
hangen". (s 163-164). I rapporten förordas därför att det inom varje LO
distrikt eller ABF-distrikt inrättas Arbets/Jistoriska rt'ld bl a med syfte att 
stimulera arbetshistorisk forskning. 

"Att fördjupa demokratin" 

Nya grävcirklar korn igång, arbetarspel sattes upp och arbetslivsmuseer iord
ningsställdes. Det sjöd av aktivitet. Intresset att utforska den egna arbets
platsens, ortens och föreningens historia syntes outtömligt. "Utgrävningarna" 
måste fortsätta, som ABF:s dåvarande orförande Inge Johansson uttryckte det i 
mitten av ått iotalet. Erfarenheterna hade nämligen visat att grävcirklarna var 
ett värdefullt redskap i det fackliga och politiska arbetet. "De ger kunskap 
om och en känsla för den egna bygden, och den el$na arbetsplatsen långt utanför 
den egna kretsen av deltagare. De stimulerar llll debatt och opinionsbildning 
kring väsentliga samhällsfrågor ... men utarbetar också konkreta förslag om 
alte rnativ produktion, investeringar och andra åtgärder för att möta och forma 
framtiden ... De spelar med andra ord en väsentlig roll i strävanden att bredda 
och fördjupa demokratin". (Arbetarhistoria 2/ 1985). 
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Stagnation och tillbakagång 

Vid denna tid hade grävrördelsen emellertid börjat tappa mark. Antalet cirklar 
sjönk kraftigt efter en topp några år in på åttiotalet. Statistiken är visser
h~en mycket bristfällig men antalet grävcirklar torde idag vara nere på samma 
nivå som strax efter mitten av sjuttiotalet, dvs när grävrörelsen just hade 
skjutit fart. Helt och hållet har inte utforskandet och skildringarna av den 
egna arbetsplatsens eller ortens historia avstannat inom arbetarrörelsen. Int
resset för lokalhistoria lever vidare i arbetarspelen och i arbetslivsmus~er
na. Nya initiativ har också ta~its. Historieintresset lever, men utforskandet 
av arbetets historia har gått kraftigt tillbaka under de senaste åren. 

Imponerande produktion 

Det var en mäktig rörelse som föddes i mitten av sjuttiotalet och pågick under 
drygt tio år. Uppskattningsvis skall ca 10 000 studiecirklar ha ägnat sig åt 
att dokumentera och synliggöra arbetet, leynadsvillkoren och den fackligt-po
litiska verksamheten i lokalsamhället. Over 400 skrifter har producerats. 
Där tillkommer alla arbetarspel. Idag uppförs, vanligtvis under några sommar
veckor, dylika spel på ca 100 platser 1 landet. En del av dessa har tillkommit 
på initiativ av någon hembygdsförening. Andra är framtagna inom ABF eller av 
någon nybildad lokal förening. Flertalet utgår från händelser i lokalsamhäl
lets historia. 

Det ökade intresset för arbetslivets och lokalsamhällets historia manifesterar 
sig också i antalet museer som !okumenterar och visar arbetets historia. En 
inventering av Jan Westlund och Arbetets museum visar att det idag finns när
mare 650 samlingar och mindre museer där man i någon form kan se arbetets his
toria. Museerna har i regel inte vuxit fram genom initivativ från grävcirklar 
och andra grupper med anknytning till arbetarrörelsen. Långt därifrån. Arbe
tets historia återfinner vi på riksmuseer, länsmuseer, hemygdsgårdar, yrkesmu
seer, företagsmuseer, kommunla museer etc. Men det finns även arbets- och 
lokalhistoriska museer som tillkommit utifrån lokala initiativ, ofta som en 
fortsättning på ett tidigare dokumentationsarbete. Nu senast öppnades ett ar
betarmuseum i Norrsundet i Gästrikland. 

Det finns m a o fortfarande ett levande intresse för lokalhistoria inom arbe
ta rrörelsen. Samtidigt kan det inte förnekas att utforskandet inte drivs med 
samma kraft och i samma omfattning som i början av åttiotalet. I den satsning 
som LO och ABF för närvarande gör på Kultur i arbetslivet återfinns även arbe
tets historia, men detta område har ingen framträdande plats. Dessutom ses 
arbetets historia i första hand som en bevarande - och kulturminnesvårdsfråga. 

Grävrörelsens nedgång och den ekonomiska krisen 

Så här i efterhand kan man se ett klart samband mellan den ekonomiska krisen 
och intresset att gräva i den lokala historien. Det var i första hand på orter 
där jobben hotades som man sökte si~ tillbaka, i en strävan att förstå det man 
hade omkring sig. Kunskaperna om villkoren och kampen i gårdagen blev en 
gemensam referenspunkt i det kollektiva motståndet mot företagsnedläggningar 
och i kampen för nya arbetstillfällen. Dessutom kändes det angeläget att doku
mentera fabriker och andra byggnader som var på väg att försvinna. När kon
junkturerna vände uppåt i mitten av åttiotalet och det istället blev brist på· 
arbetskraft framstod andra frågor som betydeligt viktigare. Yngre aktiva per
soner i grävcirklarna hade också flyttat. Deras arbetskraft var efterfrågad i 
de expansiva storstadsregionerna. Löntagarfonderna och MBL blev inte heller de 
redskap som från början var tänkt, snarare utvecklades de till en barlast för 
arbetarrörelsen i den ekonomiska tillväxtens och europeiseringens förlovade 
tidevarv. Lokalhistoria som betonade kampen i arbetarrörelsens barndom rym- · 
des inte riktigt inom det sena åttiotalets offentliga kultur. 
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Sökandet efter förebilder 

Ett samband finns också mellan grävrörelsen och 1976 års riksdagsval. Efter 
··drygt fyrtio år med socialdemokratiskt styre fick Sverige en borgerlig rege

ring. I turbulensen efter valnederlaget kändes det angeläget att vända sig 
till historien, särskilt till de första kampåren. Landet styrdes åter av de 
politiska motståndarna. Oron var stor över vad som skulle ske. Det fanns ett 
stort behov av tydliga hot- och förebilder. Dessa fann man i industrialismens 
och arbetarrörelsens barndom. 

Den ekor,omiska krisen och regimskiftet kan dock inte helt förklara tillbaka- --
gången. Aven andra skäl kan anges. Ett hänger ihop med aktivitetsnivån under 
"glansåren". Det var svårt att år efter år upprätthålla en meningsfull verk
samhet i grävcirklarna, allra helst som man redan hade dokumenterat händelser 
som det relativt enkelt gick att få uppgifter om via intervjuer och handlingar 
i lokala arkiv eller hos enskilda personer. Att gå vidare och fördjupa under
sökningarna var ett stort och svårt ste~ för människor med studieovana. hel
tidsarbete och familj. Många var därtill Il Il åren komna. 

Historiegrävandet och nostalgin 

Den avtagande aktiviteten kan också förklaras av det faktum att historiegrä
vandet av om$.ivningen ibland uppfattades som lite väl nostalgisk. Dokumenta
tionen och skildringen av det förnutna fördes sällan ihop med dagens förhål
landen. Grävande! pågick ofta utanför facket, av personer som inte på ett 
naturligt sätt kunde föra in d( historiska kunskaJ?erna i fackets vardag. 
Genombrottsårens kamp för människovärde, demokrati och en acceptabel mate
riell standard blev lätt till ett ideal i en tid då arbetarrörelsen själv var 
på väg in i en smärtsam omprövning. De gamla idealen började:: ifrågasättas av 
personer inom rörelsen. Mån~a fackligt och politiskt aktiva personer såg i 
första hand det nostalgiska inslaget eller den underli&&ande kritiken mot 
rörelsen för dess svek mot de gamla idealen. Hur histonekunskaperna skulle 
användas i nuet för att förändra framtiden var inte helt givet, och fördes 
inte samman med dagsfrågorna. Snarare blev kunskaperna till besvär. 

Nya vägar 

Historieintresset har dock inte helt dött ut. Det finns många bevis på detta. 
Ett är arbetarspelen, ett annat arbetslivsmuseerna. De senare håller Arbetets 
museum för övrigt på att dokumentera i e n skrift, en guidebok till Arbetets 
historia i Sverige. Den skall finnas till försäljning någon gång under våren 
1990, lagom till semestern. 

Arbetets mueum i Norrköping är för övrigt i sig ett tydli~t bevis på att his
torieintresset lever. Inte så att museet är ett lokalhistoriskt museum för 
arbetarrörelsen i Norrköping. Arbetets mueum är i första hand ett riksmuesum. 
Inte heller har vi till uppgift att skildra arbetarrörelsens historia. Vi är, 
som namnet säger, ett arbetets museum. I stiftelsen ingår landets stora folk
rörelser, LO, TCO, KF, ABF och TBV. Dessa har ställt sig bakom tanken att 
bygga ett museum för att "i full skala testa historiens bruksvärde i dagens 
arbetsliv". (Erik Hofren 1989 s38). Hur väl vi tyckas får bedömas när Stryk
järnet, det sex våniniar höga bomullsspinnenet mitt i industrilandskapet, 
höste n 1991 öppnar sma portar till utställningarna efter en omfattande reno
vering. 
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Arbetshistoriska råd 

Även om vi är ett riksmuseum stödjer vi den lokalhistoriska verksamheten i 
landet. En viktig uppgift är att hålla kontakt med de arbetshistoriska r&Jen, 
att ge service och råd till dessa. Ett led i detta arbete är det nyhetsblad 
som museet ger ut. Redaktör är Jan Westlund. Ett nummer kom i våras. Ett nytt 
planeras till oktober/november. Tanken är att ge ut tre-fyra nummer per år. 
Syftet med nyhetsbladet är att ge de arbetshistoriska råden en plattform för 
information och debatt samt att verka för att arbetets historia får en större 
uppmärksamhet inom arbetarrörelsen liksom i samhället i stort. 

För närvarande finns 11 arbetshistoriska råd i landet. Deras uppgift är att 
utveckla och tillvarata arbetarrörelsens intressen i kulturminnesvården. Detta 
sker bl a genom att de påverkar och bevakar den kommunala och regionala pla
neringen, initierar och delvis själva bedriver inventeringar, undersökningar 
och upprustningar av arbetshistoriska minnesmärken. råden skall också komma 
med förslag till hur arbetets historia skall bevaras och levandegöras. I detta 
ingår att ta initiativ till studiecirklar, föreläsningar, seminarier och kon
ferenser. 

Rådens aktivitetsgrad skiftar betydligt från distrikt till distrikt. Det har 
inte varit helt lätt att starta arbetshistoriska råd och få stadga i deras 
verksamhet. Bland arbetarrörelsens äldre medlemmar lever uppfattningen, att 
gamla fabriker och bostadsområden skall jämnas med marken och ge plats för 
nya byggnader. Personer som själva i sin ungdom bodde i dessa bostäder eller 
jobbade i dessa fabriker har förståeligt nog ställt sig avvisande till att 
nedslitna byggnader som minner om fattigdom. slit och annat elände i industri
alismens barndom sparas som kulturminne, eller efter en varsam renovering 
brukas för nya ändamål. Efter ett generationsskifte i den politiska och fack
liga ledningen är dock ett nytänkande på väg. Arbetets museum är i sig själv 
ett tecken på detta. 

Arbetets museum och lokalhistorien 

Arbetets museum stöttar även l'å andra sätt den lokalhistoriska forskningen. Vi 
som arbetar där ordnar seminarier och konferenser i samarbete med våra huvud
män där arbetslivets historia och framtid diskuteras. Bland de frågor vi arbe
tar med är t ex vilken mån kunskaper och historiska förlopp, skeenden och hän
de lser har relevans för dagens människor? Hur visar sig denna kunskap i vårt 
handlande idag och de krav vi ställer inför morgondagen? Vi menar att de krav 
vi ställer på arbetets organisering och utförande inför morgondagen skall 
bottna i ordentliga kunskaper om förhållanden i arbetslivet i går och idag. 
Människors egna erfarenheter från arbetslivet intar därför en framträdande 
plats både i museets eget dokumentationsarbete och i vår utåtriktade, stödjan
de, verksamhet. 

Vi eftersträvar tydliga exempel med stor närhet i verkliga människors liv. För 
närvarande deltar och stödjer vi de pågående Röda Vägar-projekten som drivs på 
fem olilka håll i landet. I Norrköping har en broschyr just publicerats om 
stadsdelen Norr. I denna presenteras platser med anknytning till arbetarrörel
sens historia. Fler skrifter är på väg. däribland en om Röda Vägar i Väster
norrland. På uppdrag av det socialdemokratiska partiet skrivs också en bok om 
Röda Vägar i Sverige. I denna framhålls i första hand platser med anknytning 
till fackföreningsrörelsens historia. 

Men de lokalhistoriska exemplen behöver inte bara.. och skall inte bara, hämtas 
från Sverige och Norden. Museet har ambitionen att blicka utanför vårt lands 
gränser och knyta kontakter med grupper i andra länder och andra världsdelar. 
Museet har både ett lokalt och intematioellt perspektiv. Det är endast genom 



jämförelser med andra regioner som det specifika och generella i lokalsamhäl
lets och Sveriges utveckling kan förstås. Genom att gå utanför den egna orten 

.och det egna landet får vi perspektiv på vår egen historia. 

Grävcirklamas begränsning 

Här tror jag för övrigt att vi finner ett grävrörelsens stora problem. Den var 
primärt inriktad på de enskilda arbetsplatsernas, föreningarnas eller/och hem
bygdens historia. Detta var i och för sig inget fel. Bristen låg i att man 
stannade med detta. Cirkeldeltagarna gjorde sällan jämförelser med andra 
orter. På så vis fick man inget perspektiv på den egna hsitorien. Allt blev 
lika viktigt och nödvändigt att ta fram. 

Visst kan det tyckas förmätet att fordra att människor som är ovana vid denna 
typ av intellektuell verksamhet på sin fritid också skall klara breda jämfö
rande studier. Vi får inte heller glömma historiegrävandets rent personliga 
betydelse för de aktiva. Jag har själv på nära håll sett hur personer utan 
längre skolutbildning och med låg Självkänsla har vuxit som människor under 
a rbetet med att leta fram dokument i arkiv, intervjua äldre människor, produ
cera utställningar och utarbeta skrifter . 

... och möjligheter 

Det är lätt att som yrkeshistoriker inta en nedsättande a ttityd och peka på 
brister i barfotaforskarnas arbete. Här skulle jag önska en större öppenhet 
och förståelse från yrkeshistoirikernas sida. Bland annat är det viktigt att 
förstå grävrörrelsens psykologiska och sociala värde. Det ligger en potentiell 
politisk kraft i att utforska sin arbe tsplats, sin förenings eller sin orts 
historia. Vi människor har, förr eller senare, behov av att förstå vår egen 
roll i samhällets utveckling. Därigenom förbättras våra möjligheter att formu
lera krav på omgivningen och ta egna initiativ till fö rändrmfar. Härtill kom
mer att vi också vill "sätta spår" efter oss själva; vi vil bli synliga som 
sociala varelser. Grävcirklarna kan fylla båda dessa behov. Cirklarna har där
till en folkbildande dimension. Betydelsen av grävcirklarna kan m a o inte 
mätas i antalet genomförda cirklar e ller i antalet skrifter, arbetarspel och 
museer. Jag vill påstå, även om det är svårt att fö ra i bevis, att grävcirk
Jarna har gett andra viktiga värden jämsides med de lokalhistoriska kunskaper
na. Kanske är det här grävrörelsens största betydelse ligger. Kraven på kun
skaper ökar, liksom på förmågan att på egen hand orientera sig och ta ställ
ning till nya typer av frågor. 

Nya vägar måste emellertid prövas inför framtiden. O m tyngdpunkten under den 
första fasen låg på synliggörandet av den glömda historien i lokalsamhä llet så 
skulle nästa fas behöva kännetecknas av en problematisering och ett vidgat om
världsseende. 

Samarbete fack-forskare 

Under senare år har jag varit med att bygga ett kontaktnät mellan fackliga or
ganisationer och forskare inom Uppsala universitets gamla högskoleregion. Vi 
är ingalunda ensamma om detta. Man har kommit betydligt längre på andra håll i 
landet, särskilt i Lund och Karlstad. Samarbetet har formen av seminarie r, 
forsknignscirklar i för facken angelägna frågor, högskolekurser, uppsatsarbe
ten och mindre utrednings-/forskningsuppdrag. Hittills har historiska frågor 
inte haft någon mer framträdande plats i denna verksamhet, men en förändring 
är på väg. flera historiska samarbetsprojekt diskuteras eller är på gåni. E n 
mycket spännande sådan genomförs för övrigt i Skyllberg i Närke, där en histo
riker med pengar bl a från LO och Uppsala universitet studerar den mycket 
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långa strejken vid järnbruket under andra hälften av 1920-talet. Initiativet 
togs av LO. Forskningscirklar planeras nu på orten. Parallellt planeras en 
kartläggning och analys av bol(\gets situation idag. Historia och nutid knyts 
på ett naturligt sätt samman. Aven på andra håll planeras forskningscirklar 
med ett historiskt perspektiv, däribland i Eskilstuna. Där gäller det kvinnor
nas arbetsmarknad i denna mansdominerade industristad. I Västerås vill 
metallklubben på ADB starta en cirkel där forskare från högskolan ingår. Osv. 

LO och TCO centralt har under hela åttiotalet strävat efter att förbättra sina 
kontakter med forskare vid landets universitet och högskolor. Man har inte 
haft helt lätt att få förståelse för detta inom forskarvärlden. Men vid flera 
universitet och högskolor har det under senare år tillskapats tjänster som 
kontaktsekreterare. I Uppsala fick vi en halvtidstjänst förra året. En refe
rensgrupp med forskare och fackliga representanter jobbar nu för att föra 
förslag som kommer från disktrikten vidare, sprida information om och samord
na den verksameht som kommit igång. Lokalhistoria är ett växande fält i detta 
sammanhang. 

Lokalhistoriska kurser 

Även lokalhistoriska kurser efterfrågas, kanske inte i första hand av arbetar
rörelsen. Men vid de mindre högskolorna igångssätts nu kurser i lokalhistoria. 
lhland ligger en kommun eller organisation bakom. Själv var jag i våras lärare 
vid en dylik kurs vid högskolan Falun/Borlänge. En ny planeras i vår. Det kan 
påpekas att av de drygt tjugo e lever som genomgick kursen var ca en tredjedel 
arbetare och lägre tjänstemän, dvs personer med begränsad studievana men som 
intresserat sig fö r lokalsamhällets historia och kände att de behövde nya red
skap för att gå vidare. Eftersom det var en högskolekurs ställde vi höga krav 
på textinläsningen och på uppsatsarbetet. Resultatet blev genomgående mycket 
bra, och många vill gå vidare i en fördjupningsdel. Snarlika erfarenheter 
finns på a ndra håll. Många söker sig till högskolan efter att under flera år 
ägnat sig åt lokalhistoriska studier i grupp e ller ensamma. Man behöver nya 
redskap för att gå vidare. · 

Framtiden 

Sjä lv är jag av den uppfattningen att arbetarrörelsen och den lokalhistoriska 
forskning som bedrivs mom ramen för grävrörelsen skulle ha mycket att vinna 
på ett närmare samarbete med yrkesforskarna. Forskarna skulle, för att låna en 
fras av Jörn Sandnes, leverera och vässa verkty1>en, dvs hjälpa till att formu
lera problemställningarna, peka på möjliga arkiv och källor samt lära ut de 
källkritiska grunderna. Vidare bör forskarna visa hur de insamlade uppgifterna 
kan tolkas. Nya moderna handböcker behöver också utarbetas. Genom att agera 
tillsammans bör man ha större förutsättnin~ar att rädda företags- .. och före
ningsarkiv, liksom att påverka arkivens och bibliotekens öppettider. Aven sko
lornas historieundervisning skulle kunna förbättras genom en gemensam satsning 
på lokalplanet. 

Även universitetens forskning gynnas av detta samarbete. Forskarna möter ny 
kunskap och får nya perspektiv vilket kan ge upphov till fruktbara frågeställ
ningar och så småningom kanske också ny forskning. Forskarna får vidare syn
punkter på den egna forskningen och tränas i att ge forskningsinformation. Ett 
nära samarbete med grävcirklar ger därtill en större förståelse för villkoren· 
på arbetsplatserna både idag och igår vilket förhoppningsvis gör att yrkesfor
skarna både blir ödmjukare i synen på världen utanför universiteten och den 
lokalhistoriska fritidsforskningen. Detta är nog så viktigt i en tid av snabb 
ekonomisk och teknisk utveckling där inte minst arbetsmiljön och de socio-eko
nomiska förhållandena har mycket i övrigt a tt önska. Arbetarrörelsen behöver 



söka si~ tillbaka i historien för att få perspektiv {>å dagens frågor; för att 
skilja tillfälligt v;;rkande krafter från mer långsiktiga samt för att urskilja 
utvecklingens hU\udtendenser. Lokalhistoriska studier borde, inte minst genom 
'Sin stora konkretion, här fä en framträdande plats, även om de aldrig kan 
räkna med högst::. prioritet. Men genom att utveckla metoderna och skärpa frå
geställningarna kan lokalhistorien åter få ett U{>psving och en växande bety
delse inom arbet:irrörelsen efter nedgången i m itten av 1980-talet. Vi tror att 
Arbetets museum ii.r ett led i rätt riktning. Samarbetet mellan fack och forska
re är ett annat. 
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