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Lars Elam 

BERÄTTANDETS GLÄDJE OCH SKRIVANDETS LUST 

En granskning av ett års lokalhistorisk skrivarmöda 

Under pojkårens somrar var Bohusläns yttersta havsband mitt äventyrsland. 
Här och där ute på holmar och skär fann jag spillror av spår efter männi
skohand. De väckte min undran. Av de gamla på sommarön fick jag höra 
svaga minnen om fiskarstugor, lotsplatser och tran.kokerier från sillrike
domens år. De små murarna ute på skären fanns där för jakten på säl och 
den ståtliga stenkajen på den rödbällande holmen var krossade drömmar om 
stenhuggeri. Men någon riktig ordning på dessa spår från det förgångna 
kunde jag inte få. Inte ens Grimberg eller gamle Starbäck som fyllde en 
meter av bokhyllan hemma i stan brydde sig om sådana bagateller som gång
en tids människor på några öar och holmar vid vår västra kust. 

Plötsligt satt jag nu - ett halvt sekel senare - med en liten bok i min 
hand som gav mig svar på en del av barndornssomrarnas nästan bortglömda 
frågor. Det var ingen lärd historikers bok. Däremot hade kustbygdens lilla 
sparbank firat sina hundra år och celebrerat sin förmåga att överleva 
storbanksfusionemas tid med en jubileumsskrift. Den handlade ingalunda 
om bankens levnad allenast utan också om bygdens. 

Bankens minnesbok låg tillsammans med femhundra andra skrifter i en hög 
som un.iversitetsbiblioteket i Linköping lagt undan under ett år såsom pas
sande under rubriken lokalhistoria. Tanken där bakom var att en genomgång 
av den pampiga boktraven slntlle • till ett nystartat lokalhistoriskt cen
ters fromma • kunna ge en lite tydligare bild av den bygdehistoria som år
ligen ser dagens ljus utanför den etablerade forskningen. 

Fritidsförfattarna 

I tre femtedelar av skrifterna möter man flera författare som • i studie
cirklar, redaktioner, arbetsgrupper eller byalag - gemensamt sammanställt 
olika bidrag. Uppskattningsvis är det med alla ensamskrivare omkring tre
tusen människor som på sin fritid söker efter spår från gången tid i sin 
egen bygd. Många hör förstås till hembygdsrörelsen men också fack- och 
fotoklubbar, idrotts· och folkdansföreningar, skolors elevkårer och före
tagare möter man. 

I ett fåtal böcker har man låtit bilderna berätta. De övriga är mestadels 
rikt illustrerade även om inte alla foton är helt intressanta. Det skrivna 
språket är emellertid nästan genomgående ganska lättläst. 

"Berättandes glädje den hade jag, skrivandets lust den hade jag också", 
meddelar en av författarna frejdigt. Många av hans kollegor skulle sanno
likt instämma. Visst finns det stunder under vandringen genom det om
fångsrika materialet då man skulle ha hälsat en viss återhållsamhet med 
glädjen och lusten. Stringensen och överblicken är inte så alldeles enkel 
att få då man läser. 
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Bcrättarglädjen leder. till att de flesta nöjer sig med att just berätta, 
det vill säga återge olika förhålllanden. Det man - ofta förgäves - läng
tar efter är att författarna försökt redovisa förändringar, kanske rentav 
söka samband mellan skeenden i egna byden och andra delar av landet. Vi 
får exempelvis veta när en knekt eller torpare bodde i den eller den lilla 
stugan och gärna också hur många barn han hade och vart de tog vägen. Men 
varför han bodde där, hur hans formella villkor var enligt kontraktet och 
hur hans reella levnadsförhållanden var får vi inte veta. 

Tvärtom finns en ibland distraherande tendens hos våra bygdeförfattare att 
uppfatta företeelser i den egna hemtrakten som unika även om de varit 
generellt förekommande i andra delar av landet. (Det motsatta möter man 
sällan. Ett gott exempel gav Vilhelm Moberg i början av sjuttiotalet i sin 
svenska historia som han gav upp med Nils Dacke. Just Dackeavsnittet är 
minst lika mycket härlig småländsk lokalhistoria som svensk historia.) 

Innehållet 

Lokalhistoria blir av naturliga skäl fylligast för de senaste hundra, 
J:i.undrafemtio åren, den tid som ligger hitom de levande minnenas horisont. 
Andå har nästan hälften av hembygdshistorikema gått på kortare eller 
längre utflykter bortom den horisonten. Ofta blir det då forntiden som man 
söker. Medeltiden och stormaktstiden har i stora delar av vårt land ganska 
begränsat skrivet material att erbjuda på den lokala nivån och det muntli
ga inskränker sig till förvanskade myter och skrönor. Av någon märklig an
ledning tycks dessutom lokalhistorien oftast ta slut i och med storkommun
reformerna. 

Undantag finns, exempelvis hembygdsforskare som letat sig ner i &arnla 
domböcker och kyrkoarkiv för att finna den verkliga bakgrunden till en 
bygdesägen eller ett geografiskt namn. 

Men, som sagt, det mesta i de femhundraen skrifterna berättar om senare 
tid. Var femte bok är mer eller mindre - mestadels mer - ambitiösa försök 
att skriva historia i traditionell kronologisk ordning. Innehållet (lå
minner däremot sällan om en traditionell historiebok där det poliuska 
spelet, fredligt eller blodigt, mellan stater och folk dominerar. I den 
lokala historien undviker man däremot mestadels Jan Ersa och Per Persa, 
byträtor och stormiga sockenstämmor. Det verkar som om flertalet författa
re drar sig för att minnas eller intervjua om människors motsättningar och 
kamp för bättre levnadsvillkor i gången tids vardagsliv. Sparsamheten här
vidlag kan också bero på det som någon i författarskaran har kallat 'bes
lutsprotokollens gissel". Såväl inom kommunalpolitik som inom fackliga 
rörelsen och föreningslivet erbjuder arkiv och protokollsböcker vanligen 
en ointressant och själlös läsning. Man skall nog akta sig för att drunkna 
i trist protokollsbläddrande då man går på jakt efter hembygdens lokalhis
toria. (Tydligen kan till exempel en liten sparbanks gamla papper berätta 
mer om människors vardagsbekymmer och framtidsdrömmar.) 

Åtskilliga hembygdsskildrare - drygt femtio procent - har koncentrerat 
sitt arbete till en begränsad infallsvinkel. Dessa temainriktade skild
ringar är ofta givande. De kan handla om kulturlandskapets befolkning, 
bebyggelse eller odling, om industri eller hantverk av något slag, om sam
hällsservice eller handel. Och om vardagens liv och leverne förstås, där 
traditioner och sägner och föreningsliv träder fram. 
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Nu råkar det emellertid vara så att även den här litteraturen innehåller 
mycken lokalhistoria av värde. Inte ens sockenstruntskriften iör skäl för 
sitt namn. Men hur i all världen skall den som söker lokalhistoriskt stoff 
hitta vägen fram genom allt detta allehandastotfl 

Att hitta lokalhistoria 

Jämtländska lokalhistorieintresserade tycks ha det mer beviljat än andra 
av titten på ett års landsproduktion att döma. Därifrån kom under det ak
tuella .. året tre gånger fler skrifter per innevånare än från något annat 
län. (Ostergötland är inte medtagen i jämförelsen helt enkelt därför att 
universitetsbiblioteket inte kunde ta undan hemlänets nyutkommna littera
tur.) På god andraplats kom sydöstra Götaland och Dalarna. 

Oavsett om det skrivits mycket eller litet om en trakt skulle historiesö
karen behöva hjälp att leta reda på de utströdda artiklar och skrifter som 
verkligen finns. Här och där försöker faktiskt kommunbibliotek och länsor
gan bevaka nyutkommen litteratur och lägga upp bibliografier. Risken är 
att de för en del bygder kan bli så omfattande att man storknar inför upp· 
giften att söka artiklar och böcker i massor. Tyvärr förses inte bibliog
rafierna alltid med varudeklarationer. Svampböckernas stjärnor och gift
tecken eller något i den stilen vore kanske inte så dumt för att hjälpa 
ovana sökare fram till de klaraste källorna. Det gäller i synnerhet om 
skolungdomar skall ge sig ut på jakt. 

Då är sannolikt det muntliga materialet mer inspirerande att söka fånga om 
man håller sig hitom minnesborisonten. Det visar ett 1;1ar sköna exempel ur 
skrifthögen där unga elever bytt ut traditionell historia mot sökande 
efter den egna bygdens så kallade rötter. De har frågat ut gamlin~ar och 
sedan med bibliotekets hjälp kunnat kontrollera sina nedskrivrungar i 
vissa fall. 

Sådant skolarbete mår sannolikt väl av att starta med diskussion kring tre 
väsentliga metodfrågor som många av de granskade hembygdsförfattarna 
också borde ha funderat över. 

Den första frågan är att lista ut vad man egentligen vill skriva om. Inte 
bara vilken företeelse eller tidsperiod utan också vart man vill nå: rent 
återgivande av gången verklighet eller påvisande av förändring och utveck
ling, kanske rentav också försök att förklara vad som skett. 

Så kommer frågan varför man vill berätta. Det är förvånansvärt hur lätt 
det tycks vara att glida förbi den frågan. Då blir berättelsen gärna mål
lös och svamlande. 

Den avslutande frågan gäller för vem man vill berätta. Det avgör ju hur 
man skall skriva. Elever tar gärna för givet någonstans i det undermedvet· 
na att de skriver för skolan och läraren. Hembygdsbeskrivningar mår sanno
likt väl att att rikta sig till en något bredare publik. Det blir sanno
likt också roligare för de unga författarna. 

Till sist en still men enträ&en bön. Låt oss lära det unga släktet att 
tala om var och hur de funrut sina fakta. Det är beklämm:mnP. :111 .,. hu r 

två tredjedelar av den lokalhistor!ska litte~aturen _he~.t _sakna~. källhän
visningar och där de finns är de mte så sallan bnstfalhga. For profes
sionell forskning blir sådan litteratur svåra;ivändbar • me~ dessuton:i finns 
säkerligen många vardagsläsar~. s?m _får. sm nyfikenhe~ vac~t .~ch vill veta 
mera. Aven de lämnas obarmharugt 1 sucket av lokalh1stoneforfattare som 
slarvar med källredovisningen. 




