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omständigheter som utgjorde en jordmån för nazismens framväxt. Härigenom 
skulle läsaren kunna få hjälp att analysera lika rtade fenomen i samtiden. 
Sändh berör visserligen sådana frågor i slutet av andra delen, men detta av
snitt ter sig parentetiskt och är alltför summariskt. 

Sammanfattningsvis tycker jag att Bengt Sändhs torftiga språk, trista morali
serande och knapphet på perspektiv alltför mycket liknar den enkla propa~an
dan. Han underskattar sina läsare. Jag anser att ett humanistiskt histonebe
rättande bör utmärkas av ett levande och utmanande språk som ger näring ~åde 
åt förnuft och känsla. Det får gärna vara ett enkelt språk, som kan bana vagar 
genom snårskogen av händelser och tankar, men som samtidigt komplicerar och 
nyanserar det som förefaller självklart. Jag tror inte att de nazistiska vär
deringarna bekämpas bäst genom självklara och kategoriska fördömanden utan 
genom att ungdomar ges tillfälle och hjälp att uppöva sina analytiska och 
empatiska talang. 

RF 

VÄGAR TILL STADSBORNAS HISTORIA 

När det i dessa tider talas om lokalhistoria går väl tankarna oftast till 
landsbygden och dess befolkningsgrupper medan staden och dess invånare ham
nar lite i skymundan. Kanske beror detta fenomen på det förhållandet att stä
derna i ett ganska tidigt skede redan har fått sin "lokalhistoria" skriven i 
form av omfattande stadshistoriker. Men denna typ av historia rör oftare sta
dens politiska och administrativa system och stadens liv i ett "ovanfrånpers
pektiv". Mikronivån eller historien på individplanet har varit mer styvmoder
ligt behandlad. 

Dessa reflektioner vaknar när ja~ bläddrar i Sveriges Släktforskarförbunds 
årsbok för 1989 Stadsbor i gdngna tider. Släktforskaren och staden (Stockholm, 
1989). Boken är en bred exempelsamling på material om stadens invåni!-re och en 
välhehövli~ och nyttig guide in i städernas omfattande arkivgömmor. Aven om 
underrubnken kan leda tankarna till att innehållet i hög grad är specialise
rat och inriktad på en "snäv" publik är detta knappast fa llet. Boken är skri
ven så att en betydligt större ~rupp än de "rena" släktforskarna torde ha stor 
nytta och glädje av den. Med hjälp av de initierade artikelförfattarna kan den 
intresserade betydligt lättare hitta vägarna till historien på individ- eller 
mikroplanet. 

Redaktionen för årsboken har samlat ett antal kunniga skribenter som i väl
skrivna avsnitt ger exempel på vad stadsark iven har att ge. Kristianstads och 
Eski lstunas stadsarkiv får utgöra ett par exempel på denna arkivtyps hemlighe
ter. O lika speci<1!arkivs - t ex skråarkiv, skolarkiv - innehåll och möjlighe
ter lyfts fram. Aldre stadskartor ges initierad exempelöversikt. En artikel 
ger en värdefull litteraturorientering kring stadshistorien och stadsinvånar
nas yrken. Dylika presentationer ackompanjeras av artiklar där någon verksam
het (t ex hantverk i Eskilstuna, Mariefreds strumpfabrik) utgör den röda trå
den. 

Släktforskarförbundet är att lyckönska till en ambitiös och välgjord bok både 
vad gäller innehåll och form. Jag hoppas att man fortsätter denna årsbokstra
dition. Böckerna fyller nämligen ett tomrum och är värdefulla hjälpredor inte 
bara för släktforskaren utan även för gruppen "garvade" historiker. Inte minst 
torde de vara nyttiga för lärare och skolor som vill förankra historieunder
visningen i lokala perspektiv. 

MS 




