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Lars Olsson 

GRÄV DÄR DU STÅR I EN FORSKNINGSCIRKEL MED 
LUNDATYPOGRAFER 

1 lösten 1982 hade jag kommit en stycke in i ett forskningsarbete om de svenska 
typografernas arbetsmiljö och arbetsförhållanden från slutet av 1800-talet 
fram mot vår egen tid. Uppgiften gällde bl a att beskriva arbetsprocessens 
fö rändringar och hur fr a äldre typografer påverkades av dessa förändringar i 
olika tider. Bakom mig hade jag då arbetet med min doktorsavhandling Dd barn 
var lönsamma, som behandlade inte bara barnarbete utan arbetsorsanisation, 
teknologiska förändringar och maktförhållanden i några svenska mdustrier 
under 1800-talet. 

En av ambitionerna med avhandlingen var att försöka beskriva hur själva arbe
te t utförts, men jag upplevde aldrig att jag helt lyckades få grepp om de 
olika arbetsprocesserna. En förklaring till detta är att forskningen om arbe
tet under 1970-talet i Sverige, och i stort sett internationellt också, var 
ett helt obearbetat fält. En annan förklaring är att de historiska källorna är 
begränsade för tider före vårt eget sekel; vi har ju exempelvis ingen att 
fråga och de nedteckningar som finns har inte svar på alla frågor vi ställer 
idag. För en stor del av 1900-talet har vi däremot dessa möjligheter, och dess 
ville jag utnyttja fö r min forskning om typograferna. 

Metoden att intervjua personer om förhållanden som de upplevt är sedan länge 
e1ablerad bland forskare. Främst är det etnologer, sociologer och statsvetare 
som använt sig av den metoden, men även historiker har börjat använda den, 
inte minst med det framväxande intresset för modern socialhistoria. Jag ville 
emelle rtid pröva något annorlunda än att enbart beväpna mig med ett batteri 
frågor och söka upp ett antal typografer för att få frågorna besvarade. 

Att lära av historien 

Omkrin~ 1980 hade Sven Lindqvists bok Gräv där du stdr om inte lagt grunden 
till, så 1 varje fall givit namn åt en hel folkrörelse. Hundratals gräv-där
du-står-cirklar hade startats runt om i landet, där främst olika arbetargrup
per börjat gräva efter sin egen historia. För det mesta var det säkerligen ett 
allmänt kulturhistoriskt intresse i samband med något fackligt jubileum som 
var drivkraften för cirkeldeltagarna. I några fa ll är det dock helt klart att 
deltagarna hade än mer ambitiösa syften; de hoppades kunna lära av historien 
för att få behålla sina arbetsplatser. I några fall trodde man sig också kunna 
lära av histo rien hur man mötte de upplevda hoten av den nya tekniken. Hur 
hade tidigare generationers kolleger hanterat ny teknik? Vilka abitionerna än 
var, är det uppenbart att ny och värdefull kunskap om det förgångna skapades i 
cirklarna. 

Att få igång projektet 

Studiecirkeln bygger på en gamma l demokratisk tradition att ingen e nsam bes
tämmer målsättning med och arbetsmetoder i en cirkel. Med något av den ins
tä ll ningen tog jag under hösten 1982 kontakt med ombudsman Ove Johannesson 
på Grafiska fackföreningen i Lund. Tanken var att vi i varje fall skulle kunna 



ha ömsesidigt utbyte av varandra; typograferna skulle kunna hjälpa mig förstå 
deras e~et arbete och hur detta hade förändrats och jag skulle förhoppnin&svis 
.med mma erfarenheter som lärare i och forskare knng arbetarrörelsens h1sto
Fia kunna hjälpa dem att skriva sin egen historia. Vid den tidpunkten var det, 
skulle det visa sig, något mer än fem år till hundraårsjubileet av typografer
nas fackliga o rganisering i Lund. Ove Johannesson visade sig, kanske därför, 
intresserad av projektet och åtog sig att diskutera saken i avdelningssstyrel
sen. Denna ställde sig också positiv, och man tog kontakt med ett antal typog
rafer som också var intresserade av att delta. Kontaktgruppen för arbetslivs
frågor vid Lunds Universitet förklarade sig beredd att skjuta till ett start
bidrag för planering och igångsättning av projektet. På vårvintern 1983 var 
det klart för den första träffen. 

Lantarbetarprojektet 

Lite senare den våren kontaktades ja~ av en av mina tidigare elever från en 
enstaka kurs i arbetarrörelsens historia. Bo Jönsson, som då hade blivit fack
lig studieombudsman vid ABF-Skåne. Han ingick vid det här tillfället i en 
arbetsgrupp av representanter från Svenska Lantarbetareförbundet och ABF
Skåne, vilken var i färd med att starta ett gräv-där-du-står-projekt om de 
skånska lantarbetarnas historia under 1900-talet. Initiativtagare till projek
tet var ombudsmannen i Sv Lantarbetareförbundet Bror Olsson i Malmö, som 
just hade pensionerats. 

Ett visst förberedelsearbete hade gjorts och för finansieringen av projektet 
hade man, förmodligen vid ABF:s förbundskontor i Stockholm, fått reda på att 
Forskningsrådsnämndens delegation för folkrörelseforskning kanske skulle 
kunna stötta projektet. En förutsättning för ett sådant stöd var emellertid 
att en akademisk forskare med erfarenhet från forskning om arbetarklassens 
och arbetarrörelsens historia hade det övergripande vetenskapliga ansvaret för 
projektet. Det var den direkta anledningen till att man kontaktade mig. Då min 
far var lantarbetare i min barndom och då det var klart att jag "bara" skulle 
vara vetenskaplig handledare för projektet och inte utföra egen forsknin~ -
jag var ju fullt upptagen med typografprojektet och undervisning vid Histori
ska institutionen - tvekade jag inte om att delta i projektet. Jag var således 
från våren 1983 engagerad i två gräv-där-du-står-projekt, upplagda på olika 
sätt, och det är något om erfarenheterna från dessa projekt jag kortfattat ska 
redovisa i det följande. 

Den första träffen med lundatypograferna 

Torsdagen den 13 januari 1983 var det så dags för den första träffen med de 
typografer som anmält intresse för att delta i forskningscirkeln. Naturligtvis 
var jag en aning spänd; de undrade väl vad en akademiker ville med dem. Men 
det första mötet gick bra, möjligen beroende på att just typograferna i Lund i 
sitt arbete varit vana vid kontakter med akademiker. Mötet var egentligen 
förberett enbart genom att Ove Johannesson ordnat en bandspelare. Det gällde 
ju att dokumentera redan från början. 

Efter en kort stunds allmänna samtal var det så dags att sätta igång bandspe
laren; vi var ju efter några allmänna fraser snart inne på syftet med vår 
träff. Vi, ett tiotal typografer och jag, presenterade oss för varandra. Det 
visade sig att några varit arbetskamrater under många år och umgicks även på 
frit iden, men det fanns också de som inte kände varandra särskilt väl. Där 



fanns både aktiva och pensionerade typografer, och alla de stora yrkesgrupper
na - stilgjutare, handsättare, maskinsättare, tryckare och bjälparbetare - var 
representerade. Dessvärre deltog in&en kvinnlig typograf, men det kan bero på 
att det typografiska arbetet fram till de senaste åren varit ett manlig domi
nerat yrkeskområde. Där fanns däremot typografer från såväl de stora etablera
de tryckerierna Berlings och Håkan Ohlssons som mindre okända som Central
tryckeriet , Br Ekstrands och Hultmans. En tryckare hade sedan länge arbetat 
på Åkerlund & Rausing. Mångfalden i erfarenheter och kunskaper var garante
rad, och det visade sig redan första träffen att yrkesgruppen inte var så 
homogen som jag trott. En viss spänning mellan de "fina* typograferna på Ber
lings och Håkan Ohlssons och de på de mindre tryckerierna-framskymtade redan 
då, något som skulle visa sig positivt för cirkelarbetet. 

En motgAng och dess möjliga förklaring 

Den första träffen med dessa lundatypografer var mycket lovande och givande 
inför det fortsatta forskningsarbetet - ända till dess att vi skulle skiljas 
för kvällen. Då meddelade den ende närvarande hjälparbetaren misstanke att 
cirkeln inte var avsedd honom. Jag blev helt ställd men försökte givetvis 
övertyga honom om motsatsen. Han återkom aldrig, trots upprepade försök från 
såväl min som hans gamla arbetskamraters sida. Den motgången är, enli~t min 
mening och bortsett från att två av cirkeldeltagarna avlidit medan projektet 
pågått, den största under de fem år projektet pågått. Kanske var jag själv 
alltför inriktade på yrkesarbetet och därmed inte tillräckligt intresserad av 
hjälparbetarnas arbete? Hela forskningsläget var, och är i stort sett fortfa
rande inriktat på förändringarna i yrkesarbetet. Detta beror inte minst på att 
Harry Bravermans bok Arbete och monopolkapita~ som behandlar yrkesarbetets 
degradering under det tjugonde århundradet, varit utgångspunkten för den ar
betshistoriska forskningen i Sverige. De oskolade arbetarnas historia har inte 
varit lika glamorös, och det finns dessvärre fortfarande inga lika spännande 
och utmanande teorier om dessa som om yrkesarbetarna. Min egen undersökning 
av förändrin&arna i typografernas arbete hade just Bravermans degraderingstes 
som en viktig utgån&spunkt. Resultatet av det forskningsarbetet redovisades 
1986, efter bl a en intensiv penetrering av vissa kapitel bland cirkeldelta
garna, i boken Gamla typer och nya produktionsförhdllanden och behandlar 
rationalisering och medbestämmande, åldrande och solidaritet bland typografer 
i Sverige från slutet av 1800-talet till omkring 1970. Intressant nog var ett 
av huvudresultaten i boken, nämligen att typograferna vid sekelskiftet hade 
den klart kortaste livslängden bland svenska arbetare, en nyhet för cirkeldel
tagarna. 

Att hitta en arbetsgång 

Forskningscirkeln med lundatypograferna har alltså genomförts med yrkesarbe
tarna och deras kultur i fokus. Deltagarna var från början mycket engagerade 
och villiga att redovisa sina kunskaper. Två deltagare lämnade förvisso cir
keln efter första terminen, men i gengäld har tre nya anslutit sig efterhand. 
Under de tre första träffarna om tre timmar vardera spelade vi in hela diskus
sioerna, men en sådan metod skulle bli ohållbar. När skulle man hinna lyssna 
av alla inspelningarna? Vi blev också överens om att vi inte bar kunde sitta 
och berätta om och diskutera de deltagande typografernas egna erfarenheter. Vi 
beslöt därför om två insatser till att börja med: dels skulle vi gå igenom och. 
förteckna allt skriftligt material som fanns i avdelningen och dels skulle 
varje deltagande typograf hemma börja skriva ner sina minnen. 
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Det var en tämligen lätt uppgift att förteckna avdelningens material för det 
var väl samlat på avdelningsexpeditionen och, i stort sett, intakt. Senare har 
vi kompletterat avdelningens eget material med material ur Svenska Typograf
iörbundets arkiv rörande lundaavdelningen, vilket finns på arbetarrörelsens 
arkiv i Stockholm. Efter orienteringen i arkivmaterialet började vi gå igenom 
protokollsböckerna. Varje deltagare arbetade med var sin protokollsbok, vilket 
var ett nödvändigt men inte enbart lyckat arbetssätt. Det har varit svårt att 
hålla olika P.roblemområden isär och diskussionerna har därför ofta gått från 
ett ämne ull ett annat. Det har inte minst för mig som sekreterare varit 
svårt att anteckna synpunkter och slutsatser. Eftersom det står så mycket 
intressant i protokollsböckerna, i varje fall fram till efterkrigstiden då 
beslutsprotokoll generellt tenderar att ersätta diskussionsprotokoll, har det 
varit näst intill omöjligt att koncentrera arbetet till ett gemensamt tema ens 
för en kväll. Enbart en liten del av alla aspekter på lundatypografernas arbe
te kommer därför att kunna redovisas skriftligt. Som forskare har jag däremot 
fått en enorm referensram för fortsatt forskning om arbetshistoria. 

Våren 1983 förlöpte. Vi, inte minst jag, lärde oss mycket om lundatypografer
nas tidiga historia, men vi hade inte åstadkommit något som kunde redovisas. 
När cirkeln återupptog verksamheten på höstkanten var det nödvändigt att stra
ma upp arbetet och formulera en avgränsad arbetsuppgift. En sådan stod klar 
när vt blev medvetna om att Lunds då äldste typograf Axel Holmqvist skulle 
fylla 90 år i slutet av året. Vi bestämde oss -för att gräva fram så mycket 
material som möjligt om honom i avdelningens papper, i kyrkoböcker, i Håkan 
Ohlssons och Berlings arkiv som fanns på Landsarkivet, i Svensk Typograf-Tid
ning, i Folklivsarkivet, Stadsarkivet Tingsrättens och HSB:s arkiv samt genom 
att intervjua honom själv. Resultatet redovisades i En typ bland typer i Lund, 
som tillägnades Axel Holmqvist och överlämnades till honom på hans 90-årsdag 
den 15 december 1983. 

Biografins problem 

När vi återvände till cirkeln på nyåret 1984 föresatte vi oss att försöka dra 
nytta av erfarenheterna och utveckla det, som vi tyckte, fruktbara i arbetet 
på en bland typerna i Lund. Sådana biografier borde man rentav göra över ett 
större antal w.ografer för att skildra kollektivets historia. Det var natur
ligtvis inte möjligt. Men vi gick vidare på två sätt, dels så att cirkeldelta
garna började skriva sina egna minnen och dels genom att påbörja, som det 
skulle visa sig, ett alltför gigantiskt arbete med att sarnJa in statistiska 
uppgifter över alla typografer i Lund under hundraårsperioden av facklig verk
samhet. 

Författandet av de egna biografierna började bra. Samtliga cirkeldeltagare 
började skriva, om än mer och ibland mindre motvilligt och 1 varierande om
fattning. Varje bidrag kopierades och delades ut för läsning till alla cirkel
deltagare, och vi hade ett slags seminarium kring varje bidrag. Mycket värde
full kunskap formulerades i dessa biografier, men det visade sig likväl både i 
diskussionerna av de enskilda bidragen och i alla andra diskussioner att alla 
hade mycket mer att berätta än vad de skrivit ner. Och det skulle visa sig 
svårt att få dem att lägga ner mer arbete på att skriva om sig själva. Ofta 
framskymtade det att de själva inte ansåg att just deras erfarenheter var 
särskilt intressanta och värda att dokumentera. Allra tydligast framträdde den 
uppfattningen i samband med att jag redigerade och gav ut antologin Skktska 
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statare och /antarbetare berättar ett parallellt bedrivet cirkelforskningspro
jekt om de skånska lantarbetarnas historia. Det var intressant läsning, menade 
de utan att vilja tro att deras egna erfarenheter är lika intressanta. Förlda
ringen till denna inställning är, tror jag, att vi alla har svårt att tro att 
våra egna erfarenheter är intressanta. Svårigheterna ligger nog också gene
rellt i att formulera, i varje fall i skrift, omständigheter som är självklara 
för oss själva. 

Att utforska företagsarkiven 

Så småningom fann vi emellertid en infallsvinkel som inte var självklar för 
typograferna: ingen av dem hade sett arkiven till de företa~ där de arbetat. 
När nu såväl Berlings som Håkan Ohlssons arkiv överlämnats till Landsarkivet i 
Lund i samband med företagets - från 1944 var det gemensam ägare till de båda 
välkända lundatryckerierna - modernisering och flyttning till Burlövs indust
riby, föll det sig naturligt att vi började onenteras oss i dessa arkiv. 
Först gick vi, tämligen osystematiskt, igenom volymer, vars innehållsförteck
ningar väckte vårt intresse, men snart koncentrerade vi oss å de statistiska 
löneuppgiftcrna. Vi konstruerade en exerperingsblankett för årliga uppgifter 
om arbetsplats, arbetsuppgift, arbetstid, lön, bostad samt ev fackliga uppdrag 

Utrustade med ett tusen blanketter träffades vi under mer än ett års tid varje 
måndag eftermiddag på landsarkivet för genomgång av lönelistoma. Vi började 
med Berlings, och mer skulle det inte bli. De tusen blanketterna räckte inte 
ens för Berlings - vi fick göra ett nytryck av 500 blanketter - så de högtfly
gande planerna fick l-'!gränsas. Re:;ultatet blev ändå en genom~ång av lönelis
torna för Berlings från 1893 till och med 1960. För äldre tid finns inga löne
listor bevarade, och för perioden 1893-1919 fick vi göra ett slumpvis urval av 
avlöningstillfälle, eftersom det var omöjligt att gå igenom 26 lönelistor för 
varje år. Från och med år 1920 var arbetet lättare i och med att företaget då 
införde årskort för varje arbetare, så från det året har vi fångat in samtliga 
typografer som fått även den minsta löneutbetalning. Någon fullständig analys 
av detta enorma material kommer vi förmodligen inte att klara av inom projek
tet, eftersom vi inte haft tillgång till automatisk databehandling av det. 
Vissa resultat kan vi redovisa angående yrkeskarriär, faktisk löne- och ar
betstidsutveckling och ändrade bostadsförhållanden; i övrigt finns materialet 
för fortsatt forskning. 

Begränsade forskningsuppgifter 

Hur gick det då med svårigheterna att få typograferna att skriva om deras egna 
liv? Jo, jag ville inte pressa dem. Istället diskuterade vi till slut fram 
några begränsade forskningsuppgifter, och de flesta deltagare åtog sig att ar
beta med var sitt problem. Det var ju en betydligt mer avancerad upp~ift än 
att skriva om sina egna erfarenheter, men vid det tillfället började v1 inrik
ta oss på avslutningen av projektet. 

En deltagare åtog sig således att gräva i ett typograföde som vi stött på i 
avdelningens tidiga korrespondens. Det var en brewäxling mellan en lundaty
pograf som 1910 var intagen på sjukhus i Danmark, hans hustru som bodde kvar 
1 Lund med sina barn samt avdelningsstyrelsen. Varför var han i Danmark och 
vad hade hänt honom? Svaren redovisas som ett kapitel i vår bok om lundatypog
rafernas historia 1888-1988. 
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En annan deltagare åtog sig att beskriva arbetet i Håkan Ohlssons handsätteri 
i början av 1930-talet, en tredje att fördjupa sig i bakgrunden till och till
_komsten av det semesterhem som lundatyperna skaffade sig i slutet av 1930-ta
let och som han själv var med om att bygga. Verksamheten finns beskriven i en 
särskild protokollsbok om två volymer. 

En fjärde deltagare har åtagit sig att studera förändrin~arna i arbetsmiljön i 
lundatryckerierna. Huvudkällor är dels den arbetsstatistiska utredningen som 
Kommerskollegium gjorde i början av seklet av landets tryckerier, en särskild 
utredning om landets tryckerier som Svenska Tniografförbundet gjorde i slutet 
av 1930-talet och som vi fann i avdelningens arkiv samt de egna erfarenheterna 
som facklig förtroendeman idag. 

En femte deltagare har fördjupat sig i en amerikans undersökning av vad som 
hände när den nya datortekniken infördes vid några stora tidningsdrakar i USA 
och gjort jämförelser med de mer begränsade förändringar av samma slag som 
infördes i ett lundatryckeri i början av 1970-talet. Visst är skillnaderna 
stora, men ... Läs mer i boken! 

En sjätte deltagare var typografavdelningens siste ordförande före sammanslag
ningen av de grafiska förbunden 1973. Han har grävt i bakgrunden tillsammans
lagningen och berättar hur lundatypograferna upplevde den. 

Själv har jag fördjupat mig i några problemområden som tex den fackliga mobi
liseringen bland typograferna i Lund från 1880-talet, då det fanns två sam
manslutningar i stan, fram till åren efter typografernas deltagande i storst
rejken 1909. Jag har också försökt analysera "resandet" bland svenska och 
andra typografer till och från Lund under slutet av 1800-talet och fram till 
1930-talet. 

En levande historia 

En del, men dessvärre inte allt material och alla diskussioner vi haft i cir
keln , har redovisats i en omfattande och typografiskt tilltalande volym med 
namnet Va liar harm me mina arbetare d göra?, efter en klassisk formulering av 
en av stadens boktryckare. Boken består av allt mellan traditionellt veten
skaplig text av mig och ~amla och nya typograf minnen. Men även en del av cir
keldeltagarna har skriVJt texter som gä"r långt utanför deras egna personliga 
erfarenheter. En av dem hart om kommenterat en amerikansk, vetenskaplig text 
utifrån sina egna erfarenheter i Lund. Boken gavs ut till öppnandet av en 
utställning på Kulturen i Lund, som baserades främst på forskningsarbetet i 
cirkeln. Boken har därmed fungerat som utställningskatalog och förhoppnin~svis 
spridit kunskap om lundatypografernas arbets- och levnadsförhållanden i skilda 
tider i en bredare krets och givit upphov till en diskussion om typografyrkets 
förvandling. Just kombinationen av en tryckt redovisning och en utställning 
kan, tror jag, göra historien levande och ge upphov till en diskussion om dess 
betydelse för framtiden. 




