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Göran Sparrlöf 

PROJEKTET HIMMELSBY 

Om ett lokalhistoriskt skolprojekt i vardande 

Upprinnelsen till det lokalhistoriska projekt som här ska presenteras är läro
böckernas framställning av skiftesrörelserna på 1700- och 1800-talen. Uiro
boksförfattarnas beskrivningar stämmer i allmänhet in på förhållandena ute på 
de stora slättbygderna. Problemet är emellertid att dessa områden knappast kan 
anses vara representativa för Sverige i sin helhet. Uppe i norr finner vi t ex 
fäbodsystemet, på Gotland lyser tegskiftet med sin frånvaro och i mina egna 
småländska hemtrakter har naturen omöjliggjort en uppodling av vidsträckta 
åkrar med raka och prydliga tegar. I ärh&hetens namn ska även sägas att det 
för en läroboksförfattare torde vara omöjligt att skildra skiftena i de många 
olika typerna av odlingslandskap. Skiftesrörelserna är därför ett av flera 
moment i ämnet historia, där läroboken om möjligt bör kompletteras med eller 
kanske till och med utbytas mot material, som belyser utvecklingen i elevernas 
e~en hembygd. "Min orts historia" är f ö ett obligatoriskt inslag i högsta
diets histoneundervisning enligt Lgr 80. Det är behovet av att med lokalt 
material kunna komplettera och konkretisera lärobokens framställning, som 
givit upphov till Himmelsby-projektet. 

Projektets syften 

Det första huvudsyftet med Himmelsby-projektet är att fokusera 1800-talets 
bondehistoria genom en by i skolani? närhet, som i detta fall är Vifolkaskolan 
i Mantorp. Utvald by är Himmelsby i Ostra Tollstad socken. Tanken är att 
elverna med hjälp av detta konkreta exempel i sin närmiljö ska få kunskap om 
och förståelse för den utveckling och de skeenden, som kännetecknar det förra 
århundradet. Jag tänker då på skiftena och den efterföljande nyuppodlingen, 
emigrationen, urbaniseringen, befolkningsmässiga förändnngar, spädbarnsdöd
lighet mm. 

Det andra huvudsyftet tar sikte på sättet att arbeta. Eleverna ska få tillfäl
le att pröva ett forskande och elevaktivt arbetssätt. Med hjälp av förenklat 
och på maskin renskrivet källmaterial ska de arbeta med Himmelsby på ett sätt, 
som åtminstone delvis påminner om riktig forksning. Resultaten kan sedan jäm
föras med tex lärobokens mer övergripande framställning. 

Projektet Himmelsby är ännu under arbete och endast mindre delar av det fram
tagna "källmaterialet" har testats i klassrummet. Syftet med denna artikel är 
att presentera de bakomliggande tankarna, ge exempel på källmaterial och hur 
detta kan bearbetas så att det kan hanteras av högstadieelever samt att kort 
resonera om materialets framtida användning. Kanske kan läsaren av detta få 
egna tankar och ideer om lokalhistoria i skolan. 

Material och förutsättningar 

Det material, som Vifolkaskolans elever ska få möjlighet att arbeta med, är j. 
första hand husförhörslängder, dödböcker och lantmäterikartor. För att få mer 
kött på benen och ge materialet en större användbarhet tänker vi även ta fram 
lagfartsprotokoll, generalmönsterrullor samt utdrag ur boupptecknin~ar. Efter
hand kan materialet naturligtvis utbyggas ytterligare som så skulle öns.tas. 

En grundläggande förutsättning för alt kunna genomföra ett arbete typ 
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Himmelsbyprojektet är en skolledning, som kan och vill satsa på att ge sin 
skola något speciellt. De involverade lärarna måste med nödvändighet, åtmins
tone vid några tillfällen, friställas från sin ordinarie undervisning för att 
genomföra nödvändig arkivforskning. Att sedan håltimmar och andra lediga 
stunder måste ägnas åt att renskriva och bearbeta det ur arkiven djup fram-

. &rävda materialet säger sig självt. Antalet arkivresor behöver dock mte bli 
speciellt många förutsatt att det på skolan eller i dess närhet finns läsappa
rater för rullfilm och mikrofiche. Större delen av det nödvändiga källmateria
let är nämligen filmat. På Vifolkaskolan är vi i detta avseende mindrr lyck
ligt lottade och åtskilliga resor till landsarkivet i Vadstena måste göras. 
Bl a resorna och de därmed uppkomna vikariekostnaderna finansieras med 
LUVA-pengar och ett anslag från länsskolnämnden. 

Bearbetning av materialet 

Det framtagna källmaterialet måste bearbetas så att elever i 14-15-årsåldern 
kan arbeta med det. Bearbetningen består främst i att på maskin renskriva tex
terna och att samtidigt ge dessa en modern språkdräkt med nutida stavning. I 
det följande ska två konkreta exempel på hur källmaterialet kan anpassas till 
högstadieelever presenteras. Vi ska då i första hand titta på lantmäteriets 
kartmaterial eftersom detta på ett mycket åskådligt sätt visar de bebyggelse
och odlingsmässiga förändrignar som gått fram över landsbygden. Ett nundre 
omfattande projekt av Himmelsbytyp skulle kunna bestå av enbart lantmäteri
material. Av de två här återgivna k!!rtorna visar A hur Himmelsby såg ut efter 
storskiftets genomförande 1811. Agoblandningen var fortfarande stor och 
1841-1842 genomfördes därför även det laga skiftet. Då fick byn de ägogränser, 
som i stort sett fortfarande J:äller. Hur Himmelsby såg ut under teiskiftets 
tid vet vi mycket lite om. På Lantmäteriverket i Gävle finns visserligen en 
karta över byn från 1699, men denna visar inte åkrarnas indelning i tegar. 

Himmelsby bestod av fyra gårdar samt två utjordar, vilka tillhörde utanförlig
gande jordbruksfastigheter. För att inte göra materialet alltför omfattande 
har dessa utjordar plockats bort. På kartorna måste de dock markeras. En annan 
förenkling berör den anhopning av torp och backstugor, som fanns i den södra 
delen av Himmelsby. Att reda ut ägoförhållandena i denna härva skulle vara ett 
tidsödande arbete och uppgiften lämpar sig inte för skolelever. Däremot kan 
naturligtvis stugornas invånare studeras. 

Den andra kartan, som här fått den något oegentli~a beteckningen F, visar 
Himmelsby å r 1983 och är ritad efter det ekononuska kartbladet. Vid en jämfö
relse mellan kartorna A och F framstår de mellanliggande förändringarna på ett 
närmast dramatiskt sätt. Vi ser de "nya" ägogränserna från 1842, den splittra
de bondbyn och den omfattande nyodling, som skett efter det laga 
skiftets genomförande. Kartor av den typ som visas här kan åstadkommas på ett 
ganska enkelt sätt. På länsstyrelsens · fantmäterienhet anskaffas kopior av de 
behövliga lantmäterikartorna. På dessa lä~ genomskinlig skrivfilm av den typ 
som används för stordian i overheadproJektorer. Därefter är det endast att 
kalkera de gränser och andra detaljer, som man vill ha med. detta bör göras 
med en viss selektivitet så att resultatet blir överskådligt. Dessa stordian 
kopieras sedan i en kopieringsmskin med förminskningsmöjligheter varefter de 
erhållna kopiorna klipps ihop och monteras på ett A4-ark. Därmed är det 
original färdigt, varifrån elevernas arbetskartor sedan kopieras. 

Även husförhörslängderna är ett mycket viktigt källmaterial. Genom dessa läng
der kommer vi 1800-talets Himmelsbybor inpå livet. Excerperingen och ren
skrivningen av detta material visade sig dock vara ganska tidskrävande. Det är 
därför nödvändigt att göra ett urval bland alla de uppgifter som husförhörs
längderna lämnar. Jag har valt att ta med namn- och yrkesuppgifter, födelseår, 
in- och utflyttningar, vart de utflyttade begav sig och döduppgifter. Detta är 
tillräckligt för att tex ta reda på vilka människor som bott i Himmelsby, 
namnskick, barnantal, spädbarnsdödlighet, medellivslängd, invånarantal, urba
nisering och emigration. 

--
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De ur husförhörslängderna hämtade U{>pgiftema renskrivs på en speciell blan
kett. En sådan renskriven "husförhörss1da" återges här. Med lite slutlednings
förmåga ser vi att den självägande småbonden Nils Persson i Himmelsby ödegård 
avled 1826. Gården ärvdes av sonen Abraham Nilsson. Denne bodde emellertid i 
Mjölby socken och arrenderade därför ut föräldragården. Inte mindre än tre 
ohka arrendatorer figurerar i ödegården mellan 1826 och 1836. 

Vid renskrivningen har en viss övertydlighet eftersträvats. Fraser som "äger 
bonden" och "ny ägare, sonen" finns naturligtvis inte i den riktiga husför
hörslängden. En annan förändring är att den ålderdomliga termen brukare kon
sekvent ersatts med det modernare ordet arrendator. Vad den här sidan beträf
far har även en viss omredigering varit nödvändig. Prästen hade nämligen inte 
antecknat arrendatorerna i kronologisk ordning. 

Husförhörslän~derna ska nu närmast kompletteras med utdrag ur Östra Tollstads 
dödböcker. H1mmelsbymaterialet är därefter tillräckligt färdigt för att kunna 
prövas i undervisningen. Som tidigare sagts eftersträvar vi dock ytterligare 
ett antal källor som ger mer kött på benen och ökar materialets användbarhet. 
Högt på önskelistan står t ex generalmönsterrullorna eftersom det fanns två 
soldattorp på Himmelsbys ägor. 

Funderingar kring materialets användning 

Exakt hur Himmelsbymaterialet ska användas i undervisningen är ännu en smula 
oklart. Det är emellertid uppenbart att ett material av denna typ kan användas 
på en rad olika sätt. Ett mer omfattande arbete skulle kunna vara att eleverna 
1 smågrupper "forskade" om var sin Himmelsbygård. Det erhållna resultatet jäm
förs sedan med lärobokens mer övergripande framställning. Passar vår bl in i 
den allmänna utvecklingen? Finns det awikelser? Vad kan dessa i så fal bero 
på? Naturligtvis kan man även tänka sig en mängd olika mindre och mer avgrän
sade arbetsuppgifter. I den av oss använda läroboken står det t ex beträffande 
emigrationen att de första utvandrarna var småbönder och deras familjer. En 
sådan utsaga kan göras till ut~ångspunkt för en mindre forskningsuppgift. 
Vilka människor gav sig tidigast iväg från Himmelsby? Här träffar vi f ö på en 
awikelse. De första emigranterna från vår by var pigor och drängar. Först vid 
1800-talets slut följdes dessa i spåren av ett par bondefamiljer. 

Himmelsbymaterialet kan också användas till renodlade konkretiseringar och 
exemplifieringar av lärobokens text. Skifteskartorna är exempel på detta. 
Huvudsyftet är dock att materialet ska användas på ett undersökande sätt där 
eleverna själva söker efter svar på framdiskuterade eller givna frågeställ
ningar. De bör naturli~tvis även få möjlighet att besöka Himmelsby och studera 
den gamla byplatsen, titta på ställena där torpen och backstugorna låg osv. 

Slutligen ska även omtalas att det på Vifolkaskolan finns ett omfattande 
lokalhistoriskt arbetsmaterial som kallas för "Tema Vifolkabygden". Bland 
dessa finns rubriker som t ex Svaneholrns borgruin, Veta kyrka, Spångsholrns 
bruk och Vifolka kompani. Hur Tema Vifolkabygden ska samordnas med Him
melsbyprojektet har vi ännu inte tagit ställning till. Förmodligen kan detta 
inte lösas förrän Himmelsbymaterialet har testats i klassrummet och vi därige
nom fått vissa be~repp om elevernas reaktioner, tidsåtgång mm. Kanske får jag 
eller någon av mma kollegor möjlighet att i ett kommande nummer av Kronos
göra en utvärdering av Himmelsbyprojektet. 
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GÅRD : 

n o 

0/JECAKJ>EN 

PERIOD : 13.Z!-13J6 

NAMN i=ÖDD HIT KON .FLYTTNING TILL ÖVR IGT 

3/8 äger bonden 

tl!~- !'§R.§§.~_ 1758 Död 1826 ' 

H Anna Jonsdotter 1753 1826 Tomta 
d Maja 1794 " 

Ny ägare, sonen 

ABRAHAM NILSSON 1784 Bosatt i Södra Berga -- --------- Mjölby socken 

Arrendator: 
Anders Andersson 1783 1826 1827 Klockargård n 

Arrendator: 

Petter M Andersson 1803 1826 1834 utflyttad 
H Stina Larsdotter 1803 .. .. 
d Anna Brita 1829 .. 
d Anna Stina 1830 .. 

Arrerxlator: 

Lars Johansson 1809 1834 
H Brita Stina Eriksdotter 1810 " 
d Anna Beata 1833 " 

f d torparen i Lillskogen : 

Mattias Gustafsson 1777 1827 1830 Fröstad 
H Anna Lisa Nilsdotter 1795 .. " 

d Maja Greta 11820 .. " 

d Anna 1824 .. " 

p Anna Maja Andersdotter lt818 1834 1835 Ganrnalkil 
dr Anders Jonsson 1810 1819 Död 1824 
dr Anders Carlsson 1801 - - utflyttad 
dr Nils Nilsson 1802 - 1825 Fröstad 
p Lena Olofsdotter 1806 lf826 1827 Sjögestad 

**** 




